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Sammanfattning 
Passivhuskoncepet har funnits i många år men är än så länge inte särskilt spritt i 
Sverige. De ökade energikraven ställer högre krav på våra byggnader och för att 
möta dessa krav är passivhus ett bra alternativ. 

Svenska Bostäder har börjat bygga passivhus med gott resultat och planerar att 
fortsätta projektera en del av sina nybyggnationer som passivhus. Denna studie 
är gjord som ett stöd för Svenska Bostäder i deras planering och analyserar och 
jämför olika stommar och klimatskal för passivhus.  

I de första kapitlen (1,2 och 3) presenteras förutsättningarna och de olika 
objekten vi undersökt mer allmänt för att läsaren ska bekanta sig med 
passivhuskonceptet och byggnaderna. 

I efterföljande kapitel görs en analys av varje objekt, bland annat utifrån FEBYs 
kravspecifikation. För varje objekt görs en totalbedömning, dess för- och 
nackdelar diskuteras och egenskaperna inom de olika områden vi valt att 
koncentrera oss på poängsätts. Detta sammanställs slutligen i en värdetabell i 
kapitel 5 där objekten sätts i förhållande till varandra. Till denna värdetabell hör 
även korta motiveringar. Detta kapitel innehåller dessutom texter om miljö, 
utformning, framtid och utveckling. Här ingår även våra egna tankar och 
reflektioner. 

Slutligen behandlas kontentan av hela arbetet, vår slutsats presenteras och 

motiveras.  

På det hela taget har arbetet har varit mycket lärorikt för vår del och vi hoppas 

att konceptet passivhus får ett bredare genomslag i framtiden.  
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Abstract 
The passive house concept has been known for many years, but it is not yet very 

well known in Sweden. The increased energy requirements places greater 

demands on our buildings and to meet these requirements, passive houses is a 

good option. 

Svenska Bostäder have built passive houses with good results and intend to 

continue design some of their new buildings as passive houses. This study is 

meant to support Svenska Bostäder in their planning of new buildings by 

analyze and compare the different frameworks and building shells of passive 

houses. 

In the first chapters (1,2 and 3) we presents the conditions for passive houses 

and the differing objects we have examined more generally for the reader to 

become familiar with the concept and the objects. 

The subsequent chapter presents an analysis of each object partial based on the 

specifications from FEBY and finally, in Chapter 5, you will find a table of 

values where the objects are put into relation to each other and valued there by, 

together with a brief explanation for the table.  

This chapter also contains texts on the environment, design and future 

development which all includes our own thoughts and reflections. 

Finally, the gist of the whole work and our conclusion is presented and 

discussed. 

On the whole, the work has been very enlightening for us and we hope that the 

concept of passive houses have a wider impact in the future. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Lågenergihus är en benämning på byggnader som använder mindre energi än 

vad byggnormen kräver. I begreppet lågenergihus ryms bland annat både 

minienergi- och nollenergihus men även passivhus [30].  Förutom för passivhus 

finns inga standarder eller krav på hur mycket effektivare ett lågenergihus ska 

vara jämfört med ett konventionellt hus. 

Ett passivhus värms till stor del upp av solen, människorna som vistas i huset 

och spillvärme från elektrisk apparatur. För att detta ska vara möjligt krävs 

extremt låga värmeförluster, vilket åstadkoms genom extra tjock isolering och 

en så tät konstruktion som möjligt [6]. Detta ställer i sin tur höga krav på 

konstruktionen. 

Professor Bo Adamsson och Dr Wolfgang Feist utvecklade passivhustekniken 

under 80-talet och 1991 stod det första passivhuset klart i Darmstadt i Tyskland. 

10 år senare, 2001, stod de första svenska passivhusen klara i Lindås utanför 

Göteborg [54]. Intresset för att bygga energieffektiva hus har ökat de senaste 

åren och sommaren 2010 blev de första passiva hyreshusen klara för inflyttning. 

Flera länder runt om i Europa planerar att anta passivhusstandard som 

byggnorm [6] och EU-kommissionen har presenterat en handlingsplan för ett 

effektivare energiutnyttjande som innebär att medlemsländerna måste ta fram 

planer för energieffektivisering och nya minimikrav. År 2020 vill man att alla 

nya hus som byggs ska uppfylla nollenergistandard och att äldre hus, om det är 

möjligt, ska uppfylla minimikraven efter renovering. [7].  

Tidigare har man i Sverige använt den tyska kravspecifikationen för passivhus, 

men 2005 tog Energimyndigheten tillsammans med FEBY (Forum för 

Energieffektiva Byggnader) fram en frivillig kravspecifikation för passivhus 

som bygger på den tyska kravspecifikationen men tar hänsyn till det svenska 

klimatet [10]. 
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1.2 Syfte 

Syftet med arbetet är att samla in, beskriva och värdera olika stommar och övrig 

klimatskärm som används i passivhus. Detta för att belysa eventuella problem, 

finna väl genomtänkta lösningar och ge ett stöd för Svenska Bostäder i deras 

planering av nybyggnation. 
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1.3 Metod 

Målet ska nås genom en noggrann litteraturstudie i början av arbetsgången för 

att sedan följas av insamlande av information som berör intressanta objekt 

genom informationssökning på internet, studiebesök och intervjuer (de figurer 

som återfinns i arbetet har vi ritat med information från våra kontakter på de 

olika projekten som underlag). Slutligen sammanställs och bedöms insamlad 

information i en värdetabell. Värderingen sker utifrån de olika 

konstruktionstypernas lufttäthet, fuktsäkerhet, värmeisolering och olika material 

samt jämförelse med avseende på: 

 

- driftsekonomi/förvaltning 

- miljö 

- hållbarhet 

- slutkvalitet 

- långsiktighet 

- arkitektur/gestaltning 

- byggbarhet 

- konstruktion och toleranser 
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1.4 Avgränsningar 
Eftersom passivhus fortfarande är ett relativt nytt koncept i Sverige finns det för 

närvarande ett ganska begränsat antal projekt att analysera. För att nå en så stor 

variation som möjligt har vi valt att titta på sju olika objekt med varierande 

stomme och klimatskal: 

 

- Blå Jungfrun - VST-stomme 

- Idun - Platsgjutet 

- Lärkträdet - Sandwichelement med TermoDeck 

- Beckomberga – Utfackningsväggar  

- Västra Hamnen- Plåtelement 

- Portvakten - KL-trä 

- Lasse Liten - Sandwichelement med lättbetongblock  

Test utförda på byggnaderna kan ha något varierande resultat bland annat på 

grund av väder och vind. 

Studien kommer enbart att belysa byggnaders (befintliga, under byggnad eller 

under projektering) konstruktion och utelämnar därmed den breda 

installationsdelen. 

En fördjupning kring den ekonomiska delen betyder ett mer omfattande arbete 

än vad som kan rymmas inom de tidsramar som stod till vårt förfogande. 
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2. Förutsättningar 

2.1 Krav 
Följade krav ställs i FEBYs kravspecifikation för passivhus [10] 

2.1.1 Effektkrav 

Effektbehov för värme vid dimensionerande utetemperatur 

Effektkrav bostäder och lokaler: 

zon III  Pmax = 10 W/m2Atemp +garage 

zon II  Pmax = 11 W/m2Atemp+garage 

zon I  Pmax = 12 W/m2Atemp+garage 

Effektkrav för mindre fristående bostäder (< 200 m2): 

zon III  Pmax = 12 W/m2Atemp+garage 

zon II  Pmax = 13 W/m2Atemp+garage 

zon I  Pmax = 14 W/m2Atemp+garage 

2.1.2 Energikrav  

Följande förenklade rekommendation kan för köpt oviktad energi 

användas för energiförsörjningsmässigt renodlade 

systemlösningar för bostäder, skolor och förskolor: 

zon III  Eköpt R 50 kWhköpt/ m
2Atemp+garage för icke elvärmda 

byggnader 

Eköpt R 30 kWhköpt/ m
2Atemp+garage för elvärmda byggnader 

zon II  Eköpt R 54 kWhköpt/ m
2Atemp+garage för icke elvärmda byggnader 

Eköpt R 32 kWhköpt/ m
2Atemp+garage för elvärmda byggnader 

zon I  Eköpt R 58 kWhköpt/ m
2Atemp+garage för icke elvärmda byggnader 

Eköpt R 34 kWhköpt/ m
2Atemp+garage för elvärmda byggnader 

För att kravnivån ska anpassas till de förutsättningar som råder runt om i 

Sverige används i kravspecifikationen samma zonindelning som återfinns i 

BBR. 

BBRs zonindelning [52] 
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2.1.3 Ljud 
Ljud från ventilationssystemet skall i sovrum uppfylla minst ljudklass B (se 

bilaga 1). 

2.1.4 Termisk komfort 
När tilluftssystemet används som värmebärare får tillufttemperaturen efter 

eftervärmare högst uppgå till 52°C i tilluftsdonen. 

2.1.5 Luftläckning 
Vid en tryckdifferens på 50 Pa får luftläckningen genom klimatskalet maximalt 

uppgå till 0,30 l/s m².  

2.1.6 Fönster 
För glaspartier och fönster får det genomsnittliga U-värdet högst uppgå till 0,90 

W/(m2K). U-värden skall vara mätta av ackrediterat provningslaboratorium för 

ett representativt fönster, det vill säga inklusive karm, båge och glas. 
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2.2  Viktiga parametrar 

2.2.1 Lufttäthet 

Det finns många anledningar till varför lufttäthet är viktigt, särskilt då man vill 

bygga energieffektivt.   

- Otätheter i en byggnad bidrar till att ventilationsgraden ökar vilket i sin 

tur ökar energianvändningen. 

- Drar vinden genom isoleringen minskar isolerförmågan. Täthet är en 

förutsättning för att man ska kunna styra ventilationen som man vill.  

- Risken för fuktskador på grund av fuktkonvektion minskar om man har 

ett tätt klimatskal. 

- Då det förekommer otätheter uppstår drag och kalla ytor och detta 

minskar i sin tur komforten inomhus. 

- Ett tätt klimatskal ökar även möjligheten att förbättra luftkvaliteten 

inomhus på så sätt att man kan filtrera bort föroreningar i tilluften [29].   

Kraven på lufttäthet är höga för passivhus, men även för konventionella hus har 

kraven skärpts, och att uppnå en lufttät vägg är en utmaning som kräver 

noggrannhet och kunskap både hos projektör och montör [5]. Utbildning och 

information är mycket viktigt för att öka förståelsen för lufttäthetens betydelse 

och konsekvenser. 

När man bygger stommar med t.ex platsgjuten betong och VST (mer 

information om VST återfinns i kapitel 3.1.2 och 4.1) blir konstruktionen 

tillräckligt tät redan från början om arbetet är väl utfört, men vid lätta stommar 

krävs större kunskap och noggrannhet för att byggnaden ska uppnå en god 

lufttäthet. Det är viktigt att ha detaljritningar på alla lösningar och se till att de 

är genomförbara även i praktiken och inte bara på pappret. En täthetsprovning 

bör utföras för att verifiera att kravet är uppfyllt, där luftläckage mäts i liter per 

sekund och kvadratmeter (omslutande area). Till skillnad från hus där alla 

väggar ingår i den omslutande arean får det hos lägenheter inte medräknas 

lägenhetsskiljande väggar, vilket indirekt innebär att kraven här blir högre [72]. 
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Lätta väggar 

Då man bygger en lätt vägg krävs extra noggrannhet för att uppnå tillräcklig 

täthet. 

När plastfolie används är det viktigt att minimera antalet skarvar och 

genomföringar. Den bör placeras en bit in i väggen (max en tredjedel av 

isolertjockleken) för att undvika onödiga genomföringar och punkteringar och 

det rekommenderas att placera plastfolien mellan två fasta skikt för att den ska 

klämmas på en så stor yta som möjligt. Det kan även vara bra att använda 

tjockare plast (0,4 mm istället för 0,2 mm) på extra utsatta ställen. Om plasten 

skulle punkteras lagas det genom att man sätter upp en ny plastfolie med minst 

100 mm överlapp i alla riktningar. Anläggning mot fast underlag 

rekommenderas även här. 

På marknaden finns färdiga produkter för skarvning i hörn för att man ska 

slippa skära och tejpa, vilket är tidskrävande och svårt att få tätt. 

Problem kan uppstå vid klämning om det förekommer ojämnheter, som till 

exempel skillnader i dimensioner, skadade reglar och utstickande spikhuvuden. 

Det som kan hända är att det bildas en läckageväg. Denna stoppas med hjälp av 

skarvning med tejp, tätningsband, butylband eller fogmassa. Det går att minska 

problemet genom att lägga skarven över två reglar. Vid klämning mellan trä och 

trä finns dessutom en risk att skarven blir otät då träet torkar. 

Vid klämning mot betong är det alltid mycket viktigt att klämning sker mot en 

slät yta. Syllisolering rekommenderas vid användning av både trä- och plåtsyll. 

Den formas efter skevheter och hindrar därmed luftläckage [29].  

2.2.2 Fuktsäkerhet 

Fukt är inte skadligt i sig, men fukt i stora mängder eller fukt på "fel" ställen 

kan medföra skador och olägenheter så som dålig lukt, mögelbildning, 

hälsorisker, fuktfläckar, ökat energibehov, försämrad hållfasthet och 

fuktbetingade rörelser [19]. Därför är det viktigt att ta hänsyn till fukt under 

hela byggskedet genom bland annat: 

- fuktsäker projektering  
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- fuktskydd av material på byggarbetsplatsen  

- fuktmätningar och besiktningar i byggskedet [49] 

I så stor utsträckning som möjligt bör organiska material undvikas då dessa lätt 

attackeras av mögelsvampar och dylikt. 

2.2.3 Värmeisolering 

För att få ett behagligt inomhusklimat här i Sverige krävs det idag stora 

mängder energi. Uppåt 15 % av Sveriges totala energibehov utgörs av 

värmeförluster genom byggnaders klimatskal och för att minska dessa förluster 

måste byggnaderna vara bättre värmeisolerade [57]. 

Idag finns det många olika typer av isolering på marknaden. På grund av dess 

skilda egenskaper passar de till olika typer av konstruktioner, till exempel är 

cellplast bra till att fästas på betong medan mineralull är att föredra i 

regelväggar.  
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3 Objektsbeskrivning 

3.1 Blå Jungfrun 

3.1.1 Allmänt 

Den 28 maj 2010 stod Stockholms 

första passiva hyreshus klart för 

inflyttning i Hökarängen. Byggherre 

är Svenska Bostäder (SB) och vad som 

utmärker Blå Jungfrun är VST-

stommen (för beskrivning av VST-stommen se kapitel 4.1.1) och att man i varje 

lägenhet installerat en SBox. SBoxen registrerar energianvändning, kall- och 

varmvattenanvändning. Detta för att göra hyresgästerna mer medvetna om sin 

förbrukning så att de kan reglera sina kostnader då de själva debiteras för 

förbrukningen. Blå Jungfrun värms som de flesta andra passivhusen via tilluften 

till en grundnivå, men om de boende skulle tycka att det blir för kallt i 

lägenheten finns även små elradiatorer installerade i sov-, vardags-, och 

badrum. Fjärrvärme används till att värma tappvarmvattnet, allmänna utrymmen 

och vid behov även tilluften.  

Att mäta och debitera kall- och varmvatten och den el som elradiatorena 

använder är karaktäriserande för bostäderna i Blå Jungfrun. Detta är ett 

försöksprojekt som kommer att pågå i 4 år [26]. 

  

 Blå Jungfrun i Hökarängen (egen bild) 

De fyra husen i Blå Jungfrun (egen bild) 
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3.2 Idun 

3.2.1 Allmänt 

Idun är ännu bara i projekteringsstadiet och byggstarten är beräknad till våren 

2011. Det är Svenska Bostäder som är byggherre även i detta projekt. Huset 

kommer att vara uppkopplat till fjärrvärmenätet och de boende ska kunna 

reglera temperaturen själva [60]. 

Det har gjorts stora ansträngningar för att ta fram detaljlösningar för att undvika 

köldbryggor. Speciellt vid takfoten har man kommit fram till en intressant 

lösning (se figur 7). 

 

  

Idun [60] 
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3.3 Lärkträdet 

3.3.1 Allmänt 

Under våren 2010 färdigställdes 

Lärkträdet i Vara, som är ett passivt 

hyreshus i fyra våningar med fyra 

lägenheter på varje. Det har även 

takterrass och lokal för uthyrning 

[64]. Lägenheterna, som preliminärt 

var planerade för seniorboende, blev 

snabbt uthyrda [61].  

För att försäkra sig om låga 

driftskostnader har bland annat solpaneler för varmvatten monterats på taket 

och bergvärmepump med kompletterande elektrisk värmeslinga installerats. För 

att mäta och minimera energiförbrukningen har man installerat Ecoguard som är 

ett trådlöst system för individuell mätning av vatten- och elförbrukning samt 

temperatur. Mätarna drivs av batteri med en förväntad livslängd på 20 år. 

Under hösten 2010, närmare bestämt 6 oktober, inledde man byggnationen av 

en identisk byggnad intill den 

första och denna förväntas vara 

klar för inflyttning under första 

kvartalet 2011 [64].  

  

Lärkträdet i Vara [71] 

Lärkträdet under uppbyggnad (egen bild) 
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3.4 Beckomberga 

3.4.1 Allmänt 

Husen i Beckomberga byggs av NCC 

och var från början tänkta som 

konventionella hus. När man sedan 

valde att göra om dem till passivhus var 

målet att samma budget skulle hållas. 

Detta innebar vissa begränsningar och 

hjälptes delvis av att 

stadsbyggnadskontoret medgav en 

större byggnadsarea vilket gjorde att 

det inte blev någon extra markkostnad. 

De största förändringarna på husen var 

solavskärmningar i form av jalusier, 

mindre fönsteryta (minskades från 23 

% till 19 %) och tjockare väggar. NCC har som mål att kunna bygga passivhus 

med samma produktionskostnad som konventionella hus och även att 

passivhusen ska ha bättre boendekomfort än dessa. Även här har man installerat 

SBox [6]. 

  

Beckomberga. Väggelement lyfts på plats 
(egen bild). 

Beckomberga (egen bild) 
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3.5 Västra Hamnen i Malmö 

3.5.1 Allmänt 

I Västra Hamnen i Malmö uppfördes 

2007- 2009 ett passivhus med ett nytt 

patenterat byggsystem i stål. Huset är 

det första av sitt slag och idén kom 

från Tomas Jonsson, före detta vd på 

Stanly Plåt AB. Målet var en låg 

kostnad för tillverkning, frakt, lyft och 

montage och en kort montagetid. På 

så vis skulle huset byggas till en lägre 

kostnad än ett konventionellt hus [16]. 

 Västra Hamnen (egen bild) 

Västra Hamnen (egen bild) 
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3.6 Portvakten Söder 

3.6.1 Allmänt 

Portvakten Söder ligger på 

Sigfridsområdet nära centrum 

i Växjö och består av 64 

lägenheter i två punkthus. 

Med sina åtta våningar blir 

Portvaken Söder Sveriges 

högsta passivhus med 

trästomme. Man har valt att 

uppföra Portvakten Söder som 

trähus där materialvalet går 

hand i hand med 

miljöprofilen. 

I varje lägenhet finns individuell mätning av varm- och kallvatten samt 

hushållsel och förbrukningen kan följas via en display. Man använder 

fjärrvärme för eftervärmning och har även en avloppsvärmeväxlare för att 

utnyttja värmen i avloppsvattnet. 

För att minimera köldbryggor har husen utformats likt kompakta rätblock och 

taklutningen är anpassad för att utnyttja solpanelen på ett bra sätt [11]. 

Här har man, på samma sätt som många andra passivhus, snedställda 

fönstersmygar för att få in mer dagsljus i lägenheterna utan att öka fönsterarean, 

dock enbart i sovrummen. Man har även varit medveten om 

överhettningsproblemen under sommaren och försett byggnaden med fönster 

med en skyddande film [15]. 

Byggnaderna är en del av EU-projektet Concerto SESAC och har fått stöd från 

Vinnova [15].  

SESAC är ett Europeiskt projekt vars mening är att minska energi och 

miljöpåverkan samt öka innovationstakten för förnyelsebara energilösningar 

[48] och Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet som har som mål att öka 

konkurrenskraften hos forskare och företag i Sverige [67].  

Portvakten Söder i Växjö (bilden kommer från Hyresbostäder i 
Växjö AB) 
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3.7 Lasse Liten 

3.7.1 Allmänt 

Annedal är en ny stadsdel i Mariehäll, på gränsen mellan Sundbyberg och 

Stockholm, där 19 byggherrar tillsammans med nästan lika många arkitekter 

skapat 2000 nya bostäder [41].  

SB kommer sammanlagt att låta bygga 127 lägenheter i fem hus varav två av 

dessa, kv Lasse Liten, kommer att konstrueras med passivhusteknik [40]. 

2012 kommer det att hållas en bostadsutställning i området och detta är en av 

många anledningar till att man valt att utföra två av husen som passivhus.  

Som konventionen är i passivhus värms byggnaderna genom tilluften, som i sin 

tur kan förvärmas extra vid behov av fjärrvärme. Graden av förvärmning kan 

regleras individuellt i varje lägenhet. Fjärrvärme används även för att värma 

varmvattnet och de allmänna utrymmena. För att undvika överhettning under 

sommaren har man installerat persienner som skydd för solen [63].  

 

Bild över Kulla Gulla där Lasse Liten utgörs av det röda huset (bilden kommer från Leif Bergman) 
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4. Undersökning/ analyser/ värdering 

4.1 Blå Jungfrun 

4.1.1 Stomme 

VST-systemet är passivhuscertifierat av Passive House Institute och Dr 

Wolfgang Feist [21] och har använts i ett antal projekt i Sverige, flera av dem 

tillhör SB [28].  

Systemets väggmoduler består av två stycken 24 mm tjocka fiberskivor som 

sammanbinds med patenterade formlås och fungerar som en kvarsittande form. 

Fiberskivorna består av cementbundet träspån, aluminiumsulfat och vattenglas. 

Vattenglaset gör att skivorna blir formstabila och aluminiumsulfaten har man 

tillsatt för att minimera risken för mögel [28]. Styrkan hos skivorna är så pass 

stor att man hänger upp köksskåpen i dem. Formelementen kan levereras med 

hål och genomföringar som projekteras in före tillverkning. Eldosor och 

slang/rör kan fås monterade i förväg i fabrik [73]. 

Då formen monterats gjuts den ihop med självkompakterande betong och 

lämnar på så sätt inga otätheter i skarvarna. Gjutningen sker i tre etapper (för 

normalhöga väggar) där den tredje inkluderar pågjutning på plattbärlaget [73]. 

Innan man gjuter justerar man elementen för att de ska hamna rätt i höjd och 

sidled, vid bra noggrannhet behövs max 5 mm justering. Man fäster en 

tätningslist i underkant för att där ska bli tätt. På grund av tillverkningsmetoden 

får man mycket goda måttoleranser och detta ger i sin tur att man bland annat 

kan minimera springan mellan fönsterkarm och vägg. På så sätt finns 

förutsättningar för att skapa god täthet även runt fönster. Då väggarna blir 

jämna och väl inpassade horisontellt och vertikalt blir bredspackling och 

justering av utvändig isolering före puts inte nödvändig [28]. 

En av skillnaderna mellan platsgjuten betong och VST-systemet är att 

gjutformen (VST-skivorna) får stå kvar och detta bidrar till de goda 

toleranserna. 

Då isoleringen ligger på utsidan får man få köldbryggor och för att ytterligare 

minimera antalet köldbryggor bör VST-systemet kombineras med 
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cellplastisolering eller PIR då dessa kräver färre infästningspunkter än till 

exempel mineralull [73]. 

 
Figur 1 Uppstolpat tak med 500 mm lösull [95].  

 

Figur 2 Ytterväggarna består av 200 mm tjocka VST- väggmoduler och på yttersidan av dessa har 

man sedan fäst 250 mm cellplast på vilken man avslutningsvis putsat med 10 mm tunnputs [95].  
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Figur 3 Grunden består av 300 mm cellplast och på det en 150 mm tjock betongplatta [95]. 

  yttervägg fönster grund tak 

U-värde (W/m2K) 0,13 0,9 0,15 0,1 

Blå Jungfruns U-värden [79]. 

Skanska utförde en energiutredning på de fyra husen i Blå Jungfrun och kom 

fram till resultatet nedan (även energibehovet för elradiatorerna ingår i denna 

utredning). 

Totala effektbehovet för 

klimatskal 6,6–7,1 W/m2 Atemp
 Olika värden för de fyra husen 

Total fönsterandel 13 %   

Totala energibehovet 41-44 kWh/(m2Atemp) Olika värden för de fyra husen 

Blå Jungfruns energi- och effektbehov [20].  

De fyra husen är inte identiska, lägenhetsstorleken skiljer sig mellan dem, 

därmed varierar energi- och effektbehovet mellan dem.   
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Man undersökte eventuella övertemperaturer på sommaren och 

undertemperaturer på vintern och kom fram till att det inte var några större 

problem. Den övertemperatur som eventuellt kan uppstå under sommaren ska 

gå att vädra bort och den undertemperatur som kan uppstå under en riktigt kall 

vinter ska kunna avhjälpas med de extra elradiatorerna som finns installerade 

[20].  

4.1.2 Täthet 

Dry-IT utförde fem täthetsprövningar på Blå Jungfrun, ett i en lägenhet och fyra 

i olika trapphus. Kraven för passivhus klarades med god marginal då resultaten 

blev enligt följande: 

Luftläckage för Blå Jungfrun: 

 Lägenhet 0212 Trapphus 2 Trapphus 4 Trapphus 6 Trapphus 8 

l/(sm2) 0,18 0,1 0,05 0,11 0,08 

 

Den anmärkningen man kunde ge var att i lägenheten noterades ett luftläckage 

vid eluttag vid balkongdörren, detta åtgärdades sedan [8]. 

4.1.3 Fukt 

"I och med att ytterväggskonstruktionen knappt innehåller något organiskt 

material riskerar vi inte problem med mögelskador i väggen. Därmed är vi 

heller inte rädda för att använda oss av enstegstätning. VST-stommen har ju 

använts under många år nere i Europa med samma typ av isolering som vi 

använder i Blå Jungfrun" [79]. 

AIMEX AB fick i uppdrag av Skanska att undersöka mögelpåväxten på 

cementbaserade fiberskivor (som VST) i fuktkammare (RF > 90%, 16-28°C). 

Testet utfördes på fem olika prov under tolv månader och resultatet blev att 

ingen mögelsvamp kunde påträffas på skivorna och man kunde heller inte 

påvisa någon ökning eller tillväxt av hyffragment på skivorna.  

Detta kan jämföras med genomförda tester under samma miljöbetingelser på 
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arbetsplatslagrade pappersbeklädda skivor som angreps av mögelsvamp redan 

efter 3-4 veckor i fuktkammare [1]. 

Svenska Bostäder har använt VST-stomme i tidigare projekt utan att några 

fuktrelaterade problem har uppstått.  

4.1.4 Detaljer 

För att finna lämpligaste sättet att fästa fönstren på i fasaden med tanke på 

fuktsäkerhet, lufttäthet och estetik lät Svenska Bostäder utvärdera fyra olika 

förslag för att nå en optimal konstruktion. Man valde infästning enligt figuren 

nedan och i och med detta hamnade fönstren relativt djupt in i den lite varmare 

delen av fasaden vilket i sin tur bland annat medförde 

- Att fönstret får en högre yttemperatur och på så sätt motverkas kallras, 

kallstrålning och ytkondens. 

- Den yttre nisch som bildas minskar luftrörelserna kring fönstrets utsida 

och förbättrar på så sätt dess värmeisolering. 

- Att eventuell ytbehandlings hållbarhet förlängs av det skyddade läget.  

På grund av den djupa placeringen bestämde man sig även för att vinkla 

fönsternischerna för att på så sätt släppa in mer ljus. 

 

Figur 4 Figuren visar den av de fyra olika lösningarna som valdes. Fönsterinfästningen utreddes i ett 

examensarbete, ”Design av fönsterinfästning med tjock värmeisolering”, av Sara Mattsson och Julia 

Lövgren 2009[95]. 

Balkongernas utformning var något som diskuterades flitigt. Frågan var om 

balkongerna skulle vara inspända eller inte. Resultatet blev att man inte ville ha 

en "lös" balkong, något som arkitekten önskade, då det skulle innebära att 
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pelare måste användas i mycket större utsträckning. Istället använde man den 

förtillverkade HALFEN-DEHAs HIT (se figuren nedan), ett beslut som 

grundades på att energibehovet på grund av köldbryggor ökade marginellt (0,2 

kWh/m2) och montörerna av stommen jobbat med HALFEN-DEHAs lösningar 

förut och att kostnaderna jämfört med billigare lösningar på så sätt jämnade ut 

sig [79]. Balkongerna fungerar även som solskydd. 

 

Figur 5 Figuren visar balkonginfästning med HALFEN-DEHAs HIT [95]. 

4.1.5 Ljud  

VST-element med tjockleken 230 mm (inklusive skivor och betong) som 

lägenhetsskiljande vägg ger ljudklass B [28]. 

En mätning av luft- och stegljud samt efterklangstid i Blå Jungfrun har 

genomförts med resultatet att - luft- och stegljudsisolering uppfyller krav för 

ljudklass B mellan bostäder samt från trapphus. 

Trafikbullermätning uppfyller krav för ljudklass B. 

Installationsbuller innehåller ljudklass B [31]. 
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4.1.6 Övrigt 

VST-skivorna är klassade som icke brännbara. 

Enligt Bo Gustafsson på VST, hamnar VST och Prefab prismässigt på ungefär 

samma nivå, dyrare än platsgjutet med lätta utfackningsväggar. VST är 

konkurrenskraftigt för hus med putsade fasader då montageställningarna kan stå 

kvar och användas då man putsar. Tidsmässigt tar VST något längre tid än 

prefab att montera, men tiden för invändiga kompletteringar förkortas. Jämfört 

med traditionellt platsgjutna konstruktioner kan tidsvinsten bli betydande[73] . 

Väggarnas ytjämnhet uppfyller klass A i AMA Hus 08, med undantag för 

skruvhål för stag. Även innertak uppfyller till största del klass A (vissa toppar 

på 1 mm kan förekomma och då uppfylls istället klass B), skivskarvar uppfyller 

klass B. Översida bjälklag (golv) uppfyller kraven i AMA och gjuts som kunden 

önskar så att klass A eller B uppfylls (se bilaga 2 för AMAs toleranser) [73]. 

4.1.7 Totalbedömning 

Objekt Täthet Fukt Byggbarhet Effekt Energi Ljud Totalt 

Blå Jungfrun 5 5 2 5 3 3 23 

Cementfiberskivorna och betongen ger en tålig och robust konstruktion som 

man till och med kan hänga köksskåp i utan extra förstärkningar. Att ha en tålig 

konstruktion är alltid önskvärt (inte minst i hyresrätter). De goda toleranserna 

hos skivorna ger dessutom en så pass slät yta att man till exempel, efter 

skarvspackling, kan måla direkt på dem. 

Den helgjutna betongen ger en mycket god täthet och behåller även sin täthet 

under byggnadens hela livslängd. 

En tung stomme som denna ger ett jämnt inomhusklimat. 

Då VST-systemet är relativt nytt och på frammarsch i Sverige krävs att 

byggarbetarna går en kort utbildning innan monteringen påbörjas. 

Att det är lite dyrare än prefab kanske kan vägas upp av att de goda toleranserna 

gör att man snabbare kan göra klart ytfinishen och på så sätt kan få en tidigare 

inflyttning.       
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VST monteras med hög precision och ger en tät och tålig konstruktion som 

dessutom är fukt- och mögelsäker. Arbetsmetoden ger få tunga moment. 

Ramarna är lätta i förhållande till sandwich vilket innebär att fler kvadrat kan 

transporteras med en lastbil. I vissa fall sker transporterna med tåg.  
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4.2 Idun 

4.2.1 Stomme 

Ytterväggarna i huset ska bestå av minst 160 mm betong som platsgjuts och 300 

mm isolering. [74] 

Vid platsgjutning används oftast formar av plywood. Betongmassan kräver 

någon form av bearbetning, oftast används vibrering, för att gjutformen ska 

fyllas ut och armeringsjärnen omslutas. Vibreringen måste anpassas till 

betongens konsistens, annars kan den separera. Alternativt kan man använda 

självkompakterande betong, som flyter ut med hjälp av sin tyngd. Den får 

samma egenskaper och beständighet som traditionellt vibrerad betong. 

Vid husbyggnad är det viktigt att betongen har låg relativ fuktighet. Byggfukten 

måste torka ut innan täta beläggningar limmas på betongen. Uttorkning av så 

kallad ”normal husbyggnadsbetong” tar vid normala förutsättningar på 

byggarbetsplatsen minst 6 månader. Används snabbtorkande betong kan 

mattläggning göras redan efter 1-2 månader. Denna betong har en 

sammansättning som gör att all byggfukt reagerar med cementen. Innan 

mattläggning måste man genom mätning säkerställa att betongen torkat till en 

tillräckligt låg fuktnivå [43]. 

Isoleringstjockleken för ytterväggarna är totalt 300 mm och för taket 500 mm. 

För att undvika köldbryggor ligger inte reglarna an mot väggen. 
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Figur 6, S17, Vägguppbyggnad [91] 

4.2.2 Täthet 

Då ytterväggen består av betong, som är både luft- och diffusionstätt, finns 

inget behov av ångspärr. Den invändiga väggen skall ge den nödvändiga 

lufttätheten. Det krävs dock ett yttre vindtätt skydd [42].  

4.2.3 Fukt 

Svenska Bostäder bygger för egen förvaltning och vill ha ett hus som håller 

länge. Därför väljer man att ha betongväggar som, om man gjuter ihop alla 

fogar ordentligt, blir väldigt tätt och dessutom stadigt och beständigt. Betong 

kan inte mögla. Gips används numera aldrig i närheten av våtrum och källare, 

utan bara material som inte kan mögla. [78] 

512,5
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4.2.4 Detaljer

 

Figur 7 Takfot [91] 
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Figur 8 Grunddetalj [91] 
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Figur 9 Balkonginfästning. Balkongen är fristående, endast en plåt skär isoleringen och det 
blir en väldigt liten köldbrygga [91]. 
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4.2.5 Ljud 

Eftersom huset inte är byggt har det inte kunnat klassas. Men tunga bjälklag har 

som regel goda luftljudsvärden. Dock måste de ofta förbättras på grund av 

stegljud [42]. 

4.2.6 Övrigt 

Huset ska uppnå nivån Guld i ”miljöklassad byggnad”, som är Skanskas 

miljöbedömning [78]. Miljöklassad byggnad omfattar följande områden: 

- energi 

- innemiljö 

- kemiska ämnen 

och består av fyra nivåer där guld är den högsta [55]. 

Toleranser är inget problem om man sätter upp krav i sin beskrivning [78]. 

4.2.7 Totalbedömning 

Objekt Täthet Fukt Byggbarhet Effekt Energi Ljud Totalt 

Idun 5 5 2 0* 0* 3 15 

 

Platsgjutet är billigare än prefab, men tar också längre tid [43]. Betong är ett 

beständigt och robust material som dessutom har goda egenskaper när det gäller 

täthet, fuktsäkerhet och ljud. 

Betong har används under många år i byggbranschen och man har därför stor 

erfarenhet av sådana konstruktioner vilket minskar risken för misstag och 

oväntade problem under byggtiden. 
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4.3 Lärkträdet 

4.3.1 Stomme 

Till denna byggnad använde man sig av sandwichelement och hålbjälklag där 

fogarna mellan betongelementen lufttätas med betongbruk som utsätts för 

gjuttryck för att säkerställa att inga otätheter byggs in. 

Ett sandwichelement är uppbyggt av två betongskivor som omger isoleringen 

(vanligtvis cellplast eller mineralull), och betongskivorna förbinds sinsemellan 

med ingjutna fasadankare eller liknande.  Oftast tillverkas elementen 

våningshöga men även andra varianter så som bröstningselement, socklar etc. 

produceras. 

Då elementen är prefabricerade kan de förses med diverse ingjutningar för olika 

typer av installationer. Även fönstren kan monteras på fabriken och då blir 

klimatskyddet komplett redan vid montage (i Lärkträdet monterades fönstren på 

plats). Problemet är då att skador kan uppstå på fönstren under transport och 

montering [44].  

Lärkträdet är det första passivhuset som byggts med klimatsystemet 

TermoDeck, som är ett system där ventilation, värme och kyla integreras i 

byggnadsstommen genom att utnyttja hålkanalerna i prefabricerade 

betongelement [9]. 

Uppvärmningen av en TermoDeck-byggnad sker med tilluft som passerar ett 

kanalsystem i håldäcket efter uppvärmning. Efter att luften passerat håldäcket 

tillförs den rummet genom ett tilluftsdon i taket. Detta medför att bjälklagen 

fungerar som stora radiatorer och att tak och golvytor får en temperatur någon 

grad över rumsluftens vintertid och någon grad under sommartid [25].  

Överhettning under sommaren undviks genom att sval nattluft kyler ner 

systemet nattetid vilket gör att de nerkylda betongelementen absorberar värme 

dagtid [24]. Detta är extra önskvärt i passivhus där övertemperaturer under 

sommaren inte är helt ovanligt. 

Under 70- och 80-talen hade TermoDeck stora framgångar i Sverige men 

upphörde nästan helt, trots goda erfarenheter gällande funktion och 

energianvändning, i slutet av 80-talet. Detta berodde på osäkerhet rörande 

eventuella hälsorisker med att leda luft genom betongkanaler, samt att man då 
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inte var lika angelägen om att spara energi. 

I ett forskningsprojekt "Termodeck – ett beprövat koncept med nya 

förutsättningar", där Gudni Jóhannesson var projektledare, konstateras att det 

inte finns några skillnader mellan betongkanaler och konventionella 

kanalsystem med avseende på rensbarhet och emissioner. Man konstaterade 

även att hälsan inte påverkas negativt. 

 

Figur 10 I den del av taket som utgör terrass har man två cellplastlager, det ena 50 mm tjockt och det 
andra varierar på grund av fall mellan 170 mm och 200 mm. Från takfot och ca 2,4 m in utgörs taket 
av ett uppstolpat planplåtstak med 600 mm lösull [92].   
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Figur 11 Ytterväggarna är uppbyggda av 475 mm tjocka sandwichelement bestående av 75 mm 

betong (ytterskiva), 250 mm mineralull och 150 mm betong (innerskiva). Värmeisoleringsskiktet 

placeras obrutet utanför bjälklags- och väggkant för att minimera köldbryggor [92]. 
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Figur 12 Källargrundläggning med 210 mm betong och 250 mm isolering i väggarna och golv 
bestående av 300 mm isolering varpå man gjutit 250 mm betong [92]. 

   

  yttervägg fönster grund 

U-värde (W/m2K) 0,214 (inkl. köldbryggor) 0,9 0,12/0,1 

 

Lärkträdets U-värden[23] 

Totala effektbehovet för klimatskal 10,3 W/m2 Atemp
 

Totala energibehovet 37,4 kWh/(m2Atemp) 

 

Lärkträdets energi- och effektbehov [23] 

Man var rädd att trapphusen sommartid skulle komma upp i temperaturer uppåt 

30°C men under den sommar som huset hittills stått uppfattades inte 

temperaturen som något besvärande problem av de boende.  
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4.3.2 Täthet 

Avdelningen för byggnadsteknik på KTH utförde täthetsprovningar på 

Lärkträdet. Man mätte lufttätheten på hela byggnaden och kom fram till att 

huset var tätt och klarade kraven för passivhus. Det totala luftläckaget för 

klimatskärmen uppmättes till 0,27 l/(sm2). Man noterade också var läckaget 

skedde och konstaterade att bland annat genomföringarna för 

persiennstyrningen gav ett ansenligt bidrag [2]. 

4.3.3 Fukt 

I den yttre delen av sandwichelementen används fasadbetong vilken kan anses 

vara helt tät mot vatten med tanke på den höga betongkvaliteten som används. 

Det kan uppstå kondens på ytterskivans insida då byggfukten torkar ut och där 

behövs då ställen där vattnet kan dräneras ut [19]. Då elementen inte består av 

några organiska material riskerar de inte att mögla.  

För att i möjligaste mån undvika att fukt tar sig in via fuktkonvektion eller 

slagregn har man använt sig av tvåstegstätning. 

Källarplanet utförs vattentätt och klarar att stå under grundvattennivå. 
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4.3.4 Detaljer 

 

Figur 13 Bilden visar fönsterinfästning i Lärkträdet. Då man drevade fönstren använde man en 
expanderande drevningsremsa [92]. 

30
°
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Figur 14 Balkonginfästning med dragstag [92]. 

4.3.5 Ljud 

För passivhus är vanligtvis ventilationen den stora ljudalstraren men i detta fall 

fungerar hålbjälklaget som ljuddämpare för ventilation vilket gör att 

inomhusmiljön blir tyst [59].  

När man bygger med TermoDeck använder man sig av olika hålbjälklag 

beroende på om man uppför till exempel ett kontorshus eller ett bostadshus. När 

man bygger ett bostadshus väljer man ett hålbjälklag där håldiametern är något 
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mindre vilket betyder att bjälklaget innehåller mer betong (blir tyngre), detta för 

att ytterligare öka ljuddämpningen.  I Lärkträdet klarar man minst ljudklass B 

[71]. 

4.3.5 Övrigt 

Man har använt Strängbetongs stombyggnadskoncept med TermoDeck vilket 

medför att system- och detaljlösningar redan fanns standardiserade. Att bygga 

med prefabricerade element går snabbt vilket i sin tur gör att byggnaden snabbt 

blir vädertät. Detta gör att installationer och inredningsarbeten kan ske effektivt 

utan risk för fuktskador. På så sätt kortas produktionstiden och kostnaderna 

minskas något [58].  

Stommen har toleransklass A enligt ”Bygga med prefab”. Detta innebär bland 

annat att toleranserna i höjdled för väggar är ±5 mm och ±6 mm på bredden 

[44]. 

Varje lägenhet är en egen brandcell och förväntas kunna stå emot 

brandspridning i ca 160 minuter [71]. 

4.3.8 Totalbedömning 

Objekt Täthet Fukt Byggbarhet Effekt Energi Ljud Totalt 

Lärkträdet 4 5 3 1 4 3 20 

Första tanken som slog oss när vi hörde om TermoDeck var att de med tiden, 

som alla ventilationskanaler, skulle smutsas och bli svåra att rengöra. Men med 

rensluckor utplacerade med jämna mellanrum ska det inte vara ett problem.  

I Lärkträdet har TermoDecken fungerat mycket bra och hållit 

inomhustemperaturen under sommaren på en rimlig nivå, passivhus kan annars 

få problem med övertemperaturer då. Det enda man märkte var att trapphusen 

som har en glasvägg utåt fick en viss övertemperatur.  

Enligt Strängbetong ger TermoDeck en lägre energianvändning än andra 

värme-, kyl- och ventilationssystem just på grund av att systemet utnyttjar 

byggnadens termiska tröghet på ett effektivt sätt. [59]. 
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Då husen i det närmaste är kvadratiska och våningsplanen ser likadana ut är 

planlösningen bra lämpad för passivhus och effektivt byggande. Att man 

använder bjälklagen som ventilationskanaler bidrar till att man får stor frihet 

med planlösningen. Dessutom går monteringen snabbt och kräver få 

byggarbetare då man bygger med prefabricerade element.  
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4.4 Beckomberga 

4.4.1 Stomme 

Husen har en stomme som består av betong med utfackningsväggar. Bjälklaget 

utförs av 50 mm plattbärlag med 190 mm pågjutning, som läggs upp på den 

bärande stommen som består av 200 mm betongväggar mellan lägenheterna och 

mot trapphusen, på bottenplan delvis stålpelare. På bjälklaget installeras tomrör 

för el- och ventilationskanaler (tilluft till sov- och vardagsrum). Därefter görs 

pågjutningen. 

Montering av husen går till enligt följande: 

1. Stommen monteras. 

2. Man plockar bort skräp och ser till att betongytan blir helt ren. 

3. Utfackningsväggarna sätts upp. 

4. Konstruktionen får torka ut i 3 veckor. 

5. Isoleringen sätts upp på insidan av utfackningsväggarna. 

6. Täta med fog runt fönster, anslutningar sidor och tak. Plastfolien kläms fast i 

installationsväggen, till plastfolien används en specialtejp för passivhus (se 

bilaga 3 för produktblad). 

7. Man gör egna provtryckningar och tätar tills kraven uppnås. 

8. Gipsskivorna sätts upp. Därefter görs ytterligare en provtryckning. [72] 

Ytterväggarna är cirka 400 mm tjocka, varav ca 360 mm är isolering. Det inre 

regel- och isoleringsskiktet är 70 mm, vilket gör att eldragningar kan göras utan 

att punktera tätskiktet. Efter detta skikt följer ett isoleringsskikt utan reglar, 

därefter utfackningsväggen, på det en putsbärande isoleringsskiva och till slut 

puts. [72] 

Grunden består av 200 mm betong och 300 mm isolering. Kantbalken är särskilt 

noga inklädd, för att eliminera risken för köldbryggor och säkerställa 

komforten. Som en ytterligare säkerhet under kallare perioder aktiveras en extra 

elslinga i bottenbjälklagets ytterkant om en kall randzon skulle uppstå. 

Takets klimatskal ligger här ovanför vindsförråden, isoleringstjockleken är 500 

mm [6]. 
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Figur 15 Takfot [93]. 
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Figur 16 Mellanbjälklag [93]. 

 
Figur 18 Vägguppbyggnad [93]. 

Figur 17 Detalj 1[93]. 
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Figur 19 Grunddetalj [93].  

 

  yttervägg fönster grund tak 

U-värde (W/m2K) 0,12 0,9 0,11/0,17 0,08 

Beckombergas U-värden[79] 

Totala effektbehovet för klimatskal 10,8 W/m2 Atemp
 

Total fönsterandel 17 % 

Sammanlagd köldbrygga 60,3 W/K 

Totala energibehovet 43-45 kWh/(m2Atemp) 

Beckombergas energi- och effektbehov [6]och [32] 

4.4.2 Täthet 

Varje lägenhet har mätts så att man kan vara säker på att den är tät. NCC har av 

kostnadsskäl utbildat sin egen personal som gör de första mätningarna på varje 

lägenhet. Man testar först direkt när man satt upp plastfolien, om det inte är 

tillräckligt tätt letar man upp läckorna och fixar till det. Vid rörgenomföringar 

används speciella ”gummimuffar” för att täta. När tillräcklig täthet uppnåtts 

sätter man upp den inre gipsskivan och sedan görs ytterligare ett test. 
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Lägenheterna hade då ett läckage på cirka 0,15 l/(m2s). När alla lägenheter 

anses täta hyr man in en utomstående expertis för provtryckning för att värdena 

inte ska ifrågasättas [72]. 

4.4.3 Fukt 

När husen uppförs byggs först betongstommen klart och får torka. Därefter 

monteras utfackningsväggarna och man värmer i tre veckor för att torka ut 

ordentligt. Efter detta monteras resten av väggen upp. I väggarna använder man 

sig av stålreglar, som inte riskerar att mögla[72]. I utrymmet mellan översta 

bjälklaget och taket har man kompletterat med en fuktstyrd ventilation för att 

minska risken för fuktskador [6]. 

4.4.4 Detaljer 

 

Figur 20 Balkonginfästning [93]. 

4.4.5 Ljud 

Husen klarar kraven för ljudklass B. 

4.4.6 Övrigt 
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I Beckomberga finns det ett FTX-aggregat i varje lägenhet, detta för att det ska 

bli lättare att styra inneklimatet individuellt [6]. 

Som tidigare nämnts var husen inte planerade att bli passivhus från början. 

Ändringen ledde till ökad byggnadsarea, men detta subventionerades av 

kommunen så det blev ingen ökad kostnad för NCC. 

4.4.7 Totalbedömning 

Objekt Täthet Fukt Byggbarhet Effekt Energi Ljud Totalt 

Beckomberga 2 5 5 1 3 3 19 

Målet var att det inte skulle kosta mer än vad de vanliga husen skulle gjort. Men 

enligt Eugene Camara, platschef, går detta inte att hålla, det blir ca 5 % dyrare 

vilket framförallt beror på mer material och installationerna. Arbetstid och -

kostnad skiljer däremot inte särskilt mycket. Husen har gjorts så lika NCCs 

vanliga hus som möjligt och det är därför inte mycket nytt för 

byggnadsarbetarna vilket gör arbetet snabbt och effektivt. Innan man började 

bygga fick dock alla som arbetar med husen en genomgång om vad som vad 

speciellt och vad man behövde tänka på. Något som snabbar på och förenklar 

uppförandet är att utfackningsväggarna här ställs utanför stommen (se figur 16) 

och därför inte behöver passas in mellan pelarna, vilket i vanliga fall kräver en 

del arbete. 

Utfackningsväggar är både billigare och tunnare än betong [72].  
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4.5 Västra Hamnen i Malmö 

4.5.1 Stomme 

Stommen byggs upp av prefabricerade element, ett yttre och ett inre. 

Ytterväggen är självbärande och står på en egen grundläggning. 

När huset byggs monteras först bjälklagen, som består av kassetter med en 

pelare i var hörna. I dessa dras el, ventilation, VVS med mera. Allt detta är 

inbyggt från fabrik. När ett våningsplan är på plats monteras det inre 

väggelementet och vatten-, avlopp- och ventilationskanaler kopplas samman. 

Dessa leds i en 250 mm brett utrymme som bildas mellan de två 

väggelementen. Utrymmet fylls sedan med stenull innan det yttre elementet 

monteras. 

Bjälklaget är uppbyggt som en balkrost, vilket innebär att det finns balkar i två 

vinkelräta riktningar. Balkarna är av plåt med C-profil. Bjälklaget vilar på fyra 

hörnpelare. Bjälklagets hållfasthetsfunktioner har testats av LTH, där man kom 

fram till att det har mycket goda styvhetsegenskaper. Även dess egenskaper 

med avseende på svikt har testats och bedömts som godtagbara. Knutpunkten 

mellan bjälklag och pelare visade sig fungera bra och hade fullt tillräcklig 

kapacitet [16].  

Alla elementen svetsas samman, även stolparna i var hörna. Innerväggarna är 

traditionella väggar med stålreglar, lägenhetsskiljande vägg är dubbel med 

tätning, totalt 250 mm tjockt [75]. 
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Ytterväggen består av två element och där emellan finns ett 250 mm obrutet 
isoleringsskikt. Totalt blir väggen ca 500 mm tjock. 

 

Figur 21 Vägguppbyggnad (egen tolkning av beskrivning i artikel i Samhällsbyggaren [16]) 

Det inre elementet byggs av stålregelprofiler med stenullsisolering, invändig 

gips och en plastfolie på utsidan som är väl tilltagen för att läggas om lott vid 

elementskarvar. Plasten fungerar även som fuktskydd vid transporter. Det inre 

elementet har en väggtjocklek på 120 mm [16]. 

Det yttre elementet består av en stålregelvägg med 120 mm stenullsisolering 

mellan reglarna och en utvändig aquapanel-skiva på 13 mm skruvad till 

regelstommen. Utanpå aquapanelen limmas och skruvas en fasadkonstruktion 

bestående av en stansad rostfri stålkassett limmad på en skiva av 50 mm stenull. 

Ytterelementen tillverkas med fasad och fönster i fabrik och monteras genom att 

de skruvas fast i fästen på bjälklagselementkanten [16]. Den stansade rostfria 

stålkassetten kan bytas ut mot andra fasadmaterial. 

De kassetter som bildar tak kläs med foamglas på ovansidan. På plats appliceras 

ytterligare ett lager foamglas för att det ska bli tillräckligt med isolering samt 

för att erhålla fall. Ytterst kläs taket med takpapp [16]. 
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  yttervägg fönster 

U-värde (W/m2K) 0,08 0,6 

Västra Hamnens U-värden [16] 

Total fönsterandel ∼20 % [75] 

Totala energibehovet 18 kWh/(m2Atemp) [46] 

Västra Hamnens energi- och effektbehov 

4.5.2 Täthet 

För att klara ett lågt luftläckage finns i ytterväggarna ett tvåskiktigt vindskydd 

och diffusionsspärr. Extra noggrannhet krävs, som i alla passivhus, för att göra 

anslutningarna vid fönster, dörrar och alla vinklar täta [16]. 

Enligt Tomas Jonsson, fd VD på Stanly Plåt, har täthetsprover har utförts med 

bra resultat [75]. Tyvärr har vi inte fått tillgång till några värden. 

4.5.3 Fukt 

Elementen byggs inomhus och består till största delen av oorganiska material. 

Hela byggsystemet levereras torrt till tomten och fuktskyddas direkt vid 

uppförandet. Ingen upplagsplats behövs då man monterar huset direkt [16]. 

4.5.4 Detaljer 

För att undvika köldbryggor har man sett till att minimera ytterväggens 
förbindelse med den inre stålkonstruktionen. Ytterväggen är självbärande och 
står på egen grundläggning. I infästningspunkterna för väggarna finns även en 
köldbryggeisolering [16]. 

4.5.5 Ljud 

Bjälklagen är testade både i laboratorieskala vid Lunds Tekniska högskola och 

fullskala vid uppförande av mindre byggnad. Vid fullskaletestet gjordes först 

mätningar med resultat som skulle motsvara ljudklass B. Därefter gjordes 

justeringar i form av att elrör mellan väggar och bjälklag tätades och 

dubbelväggar som tidigare varit placerade dikt mot varandra flyttades så att man 
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fick en 10 mm springa mellan väggarna. Ett nytt test utfördes och denna gång 

motsvarade värdena ljudklass A [16]. 

4.5.6 Övrigt 

Byggnaden ska i ett tidigt byggskede bli tät mot väder och vind och vara 

väderskyddad innan de egentliga byggnadsarbetena och invändiga 

finisharbetena påbörjas. Detta innebär att mantimmarna på byggplatsen 

minimeras. Tanken var att passivhus med stålkonstruktion ska kunna byggas till 

ett lågt pris jämfört med passivhus och konventionella hus. Teknik och kvalitet 

på projektet ska medge en hög standard. Byggnaden ska ha en lång livslängd 

och dessutom kunna demonteras och återmonteras. Byggsystem är lätt, cirka en 

tiondel av vad betong väger. På så sätt blir transporten till byggarbetsplatsen 

resurseffektiv. Att elementen är lätta gör också att man kan använda mindre 

kranar. Eftersom installationer monteras i fabrik innebär det mindre jobb på 

byggarbetsplatsen. Det går snabbt att bygga, på en dag kan man uppföra en 

våning med cirka 400 m2 golvarea. Det motsvarar en lastbil utan släp, det vill 

säga 12 m3 [16]. 

Men bygget gick inte som beräknat. Det drog ut på tiden, framförallt på grund 

av en brand i en förrådsbyggnad som gjorde att kassetterna som låg i närheten 

blev rökskadade så att all isolering och alla rör fick bytas ut. Ytterligare 

anledningar var enligt Tomas att man inte lyckades få de rätta låga 

inköpspriserna eftersom företaget var nytt i branschen och en liten aktör, 

dessutom tog det tid för byggarbetarna att sätta sig in i den nya tekniken [45]. 

Det var inga problem med toleranser, allt passade mycket bra. Det var tillverkat 

i mall så alla element var lika [75]. 

4.5.7 Totalbedömning 

Objekt Täthet Fukt Byggbarhet Effekt Energi Ljud Totalt 

Västra Hamnen 0* 5 5 0* 5 5 20 

Det skapas en frihet i placeringen av kök och badrum, då de inte måste ligga 
ovanpå varandra i de olika våningsplanen [45]. Att det är få bärande element i 
byggnaden gör den dessutom enkel att bygga om för andra ändamål. 
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Bra alternativ om man ska bygga på befintliga byggnader på grund av sin låga 
vikt. 

Enligt Henrik Krantz, fastighetschef hos HSB Malmö, har de inte fått in några 

klagomål från hyresgästerna att det varit för hög värme under sommaren [45]. 
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4.6 Portvakten Söder 

4.6.1 Stomme 

Martinssons är leverantörer av KL-trästommen och de menar att en byggnad 

med massiv trästomme bör ha en livslängd på minst 100 år [53].  

Stommen består av korslimmade, massiva träskivor, så kallat KL-trä. Att 

varannan skiva är korslagd ger KL-skivan formstabillitet och hög bärighet i 

förhållande till sin egen vikt [17]. Varje hus stabiliseras av skivverkan samt ett 

30-tal dragstag [66].  

Att man valde att använda sig av trä i stommen har sin grund i projektet ”Välle 

Broar” som Växjö stad, tillsammans med Linnéuniversitetet, startat för att 

utveckla kunskapen och intresset för träbyggnation [65]. 

 

 

 

 

 

 

Figur 23 Kassettbjälklag av KL-trä med 240 mm 
isolering [94]. 

Figur 22 För att tillfredsställa energikraven har man i 
ytterväggarna ett 385 mm tjockt lager isolering [94]. 
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Figur 24 Bottenvåningen i Portvakten har en betongstomme och figuren visar 
anslutningen mellan denna bottenvåning och ovanliggande våning [94]. 

Figur 25 Anslutning mellan vägg och kassettbjälklag [94]. 
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Yttertakskonstruktionen är en traditionell uteluftsventilerad kallvind där 

yttertaket är uppbyggt av 400 mm lösull, uppstolpade takstolar, råspont och 

papp. På vinden utfördes även ett isolerat fläktrum [80]. 

  yttervägg fönster grund tak 

U-värde (W/m2K) 0,1 <1,0 0,09 0,08 

Portvakten Söders U-värden [18]  

Totala effektbehovet för klimatskal 9 W/m2 Atemp
 

Total fönsterandel 10,8 % 

Totala energibehovet 38 kWh/(m2Atemp) 

Portvakten Söders energi- och effektbehov [18] 

Effektbehovet för direkt uppvärmning är inte beräknat enligt 

kravspecifikationen, dock är det troligt att Portvakten Söder klarar effektkravet 

även om ventilationsförlusterna tas med eftersom man samtidigt får göra ett 

avdrag på 4 W/m2 för ”gratisvärme” från människor och apparater [18].  

4.6.2 Täthet 

Tätheten förbyggnaderna verifierades på tre sätt 

- Provtryckning av väggelement på fabrik 

- Provtryckning av byggnaden under uppförande 

- Provtryckning av byggnaden när hela projektet var färdigställt. 

Kravet för passivhus är som tidigare nämnts 0,30 l/sm2 men i detta projekt 

bestämde man sig för att sätta kravet till 0,2 l/sm2. 

Man var mycket grundlig med tätheten, alla hål som togs i ångspärren tejpades 

noggrant och det slutliga resultatet av täthetsprövningarna blev ett luftläckage 

på 0,19 l/sm2 [11]. 
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4.6.3 Fukt 

Om stommen blir fuktig innan montage bör den få torka långsamt annars finns 

det risk att den spricker och Martinssons rekommenderar övertäckning vid 

montering [53].  

Som kvalitetskontroll mättes fukthalten i stommarna då de levererades till 

byggplatsen [14]. 

Ett av delprojekten i Vinnova där Portvakten ingått är "Fuktsäkerhet i bygg och 

bruksskedet" 

4.6.4 Detaljer 

 

Figur 26 Infästning av balkong [94]. 
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4.6.5 Ljud 

KL-trä har acceptabla egenskaper för ljudavskiljning och ÅF-Ingemansson 

genomförde ljudmätningar för att verifiera ljudklass B [14]. 

4.6.6 Övrigt 

KL-skivorna ger en hög prefabriceringsgrad vilket i sin tur snabbar på 

uppförandet av byggnaden [17]. 

Den totala kostnaden uppgick till 21883 kr/(m2BOA) [66]. 

 För att säkerställa kvaliteten i projektet har man jobbat mycket med utbildning 

av sina projektörer, entreprenörer och byggnadsarbetare. Fokus i utbildningen 

låg vid vikten av täthet. Dessutom har kritiska moment diskuterats ingående 

under projekteringsfasen [14].  

Man funderade en hel del över solavskärmning och kom fram till olika 

lösningar utvärderades noggrant. Slutligen kom man fram till att ett rörligt 

system inte var lämpligt med tanke på husets höjd utan valde att förse 

byggnaden med fönster och fönsterdörrar av solskyddsglas [14]. 

Byggnaden går under Brandsäkert Hem, ett koncept framtaget av 

bradskyddsföreningen för att öka brandsäkerheten i hemmen bland annat genom 

information om säkerhetsutrustning [14].  

I ett band runt byggnaden, bakom fasadskivorna, sitter dolda brandstopp för att 

förhindra brandspridning [14]. Dessa utgörs normalt av stenullsisolering av hög 

densitet eller gipsskivor, men även massivträ och spånskivor med tillräcklig 

tjocklek i brandens riktning används [62]. 

Figur 27 Fönsterinfästning [94]. 
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KL-skivorna tillverkas av förnyelsebar råvara genom en energisnål process 

[17]. 

4.6.7 Totalbedömning 

Objekt Täthet Fukt Byggbarhet Effekt Energi Ljud Totalt 

Portvakten 2 2 4 3 4 2 17 

Först och främst är det osäkert om man får kalla byggnaden för passivhus då 

man inte helt uppfyller kraven på U-värden för fönster samt att effektbehovet 

inte är helt korrekt beräknat. 

Stomsystemets utformning möjliggör snabb motering och därmed korta 

byggtider. Vinterbygge möjligt då träets egenskaper inte påverkas så mycket av 

låga temperaturer, dessutom minska r fuktrelaterade problem då det är kallt 

eftersom mögel- och rötsvampar trivs bäst vid plusgrader [50]. KL-skivorna är 

annars känsliga för fukt, vilket kräver extra noggrannhet vid byggandet. Oftast 

monteras elementen direkt för att undvika lagring på byggarbetsplatsen då detta 

medför risk för fuktskador.  

Träbyggnader har även svårare att uppnå högre ljudklasser. 
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4.7 Lasse Liten 

4.7.1 Stomme 

Stommen består av bärande lägenhetsskiljande innerväggar av betong och icke 
bärande innerväggar är av gips med stålregelstomme. Mellanbjälklagen är 
prefabricerade plattbärlag med pågjutning och fasadväggen är sandwichvägg av 
betong, lättklinker och cellplast eller mineralullsisolering [27] 

 

 
Figur 28 Takfot, vägg samt bjälklagsanslutning [90]. 
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Figur 29 Anslutning terrasstak mot yttervägg [95]. 

Figur 30 Anslutning yttervägg mot grund [95]. 
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  yttervägg fönster grund tak 

U-värde (W/m2K) 0,157 0,9 0,176 0,07 

Lasse Litens U-värden [3]. 

Totala effektbehovet för klimatskal 9,7 W/m2 Atemp
 

Total fönsterandel 19,4 % 

Sammanlagd köldbrygga 105 W/K  

Totala energibehovet 50 kWh/(m2Atemp) 

Lasse Litens energi- och effektbehov [3]. 

4.7.2 Täthet 

Grontmij har utfört täthetsprövningar på lägenheterna 8202 och 8401 med 

resultatet 0,1 l/sm2 och 0,15 l/sm2. Prövningen utfördes innan man fått upp 

invändigt ytskikt och putsat fasaden, något som kan medföra att resultaten är en 

aning i överkant [12]. 

4.7.3 Fukt 

Man hade under hela produktionen en fuktsakkunnig med sig och med tjockputs 
på prefabricerad vägg bedöms risken för fuktskador vara minimal [70].  

4.7.4 Detaljer 

Från början medförde köldbryggorna vid bjälklagen höga förluster enligt 

energiberäkningarna, men detta har åtgärdats [3]. 

4.7.5 Ljud 

Man har ställt upp ett ”Akustiskt program” med ett antal åtgärder för att 

uppfylla kraven för passivhus, ljudklass B. Man poängterar bland annat vikten 

av att täta fogar och genomföringar för installationer, behovsstyrda fläktar, 

ljudabsorberande undertak och stegljudsmattor i trapphus och hallar [27]. 
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4.7.6 Övrigt 

Prefabricerade element ger oftast goda toleranser och betongen gör dem säkra 
ur brandperspektiv. 

4.7.7 Totalbedömning 

Objekt Täthet Fukt Byggbarhet Effekt Energi Ljud Totalt 

Lasse Liten 4 5 3 3 2 3 20 

Att bygga med prefabricerade element går snabbt vilket i sin tur gör att 

byggnaden snabbt blir vädertät. Detta gör att installationer och 

inredningsarbeten kan ske effektivt och med mindre risk för fuktskador. 

Produktionstiden kortas och kostnaderna minskas något. 
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5. Diskussion 

5.1 Miljö 
Frågan om hur byggmaterial påverkar klimat och miljö är mycket viktig, men 

det är svårt att finna oberoende livscykelanalyser. 

Byggmaterialen presenteras ofta var för sig med sina egna forskningsresultat, 

miljöfördelar och miljöpåverkan. Detta gör att man lätt får en subjektiv bild och 

arbetet mot miljövänligt byggande försvåras. 

I Sverige har vi ännu inte enats om ett standardsystem för miljöklassning och 

kommer kanske heller inte att göra det, men idag ställer byggherrar allt oftare 

miljömedvetna krav. För ändamålet har flera olika miljöklassningsprogram 

tagits fram både i Sverige och runt om i världen, exempelvis Miljöklassad 

Byggnad, Green Building och LEED. Det finns även databaser med olika 

miljöbedömda material att ta hjälp av så som BASTA, Byggvarubedömningen 

och SundaHus Miljödata.  

Några steg mot att nå miljövänligt byggande är att [13]: 

- använda byggmaterial med byggvarudeklarationer 

- kontrollera kemikalieinspektionens lista över icke önskvärda ämnen 

- använda material med lång livslängd och som är återvinningsbara 

- undvika material som avger emissioner 

- reducera materialspill  

- undvika material som är miljöskadliga under tillverkning  

För oss är det svårt att ge en exakt miljöbedömning på de stommar vi analyserat 

då merparten av de ingående komponenterna inte är föreskrivna. Vilken typ av 

stomme som är bäst i miljöhänsyn beror helt på vem man frågar och vilka 

förutsättningar man har.  

Idag anses cementindustrin vara en av de värsta klimatbovarna med sina stora 

koldioxidutsläpp och det är framförallt tillverkningsprocesserna som bidrar till 

utsläppen (karbonatiseringen binder dock en del av koldioxidutsläppen i 

betongen igen fast detta tar mycket lång tid).  Brittiska Novacem försöker 

utveckla en cement som fungerar som koldioxidfälla och vill på så sätt minska 
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koldioxidutsläppen från betongtillverkningen. Detta ska ske genom att byta ut 

en del av kalken mot talk, vilket betyder att det inte behövs lika hög temperatur 

för att de kemiska processerna ska starta och utsläppen blir mindre [47]. 

I en rapport från Betongforum, ”Betong för energieffektiva byggnader”, lyfter 

man fram en betongstommes fördelar jämfört med en lätt stomme ur miljö och 

energi perspektiv. Man menar att de utsläpp som sker då betongen tillverkas 

kompenseras av man sparar in en del av den energin som skulle gått till 

uppvärmning eftersom man kan utnyttja den tunga stommens termiska tröghet.  

Betongytan bör lämnas helt exponerad (alltså enbart täckas med färg, kakel eller 

puts) mot den inre värmekällan för att ge ett så effektivt termiskt resultat som 

möjligt [4].  

Som kontrast till detta kan nämnas att SLU och Mittuniversitetet tillsammans 

utförde en studie där slutsatsen drogs att ett flerfamiljshus konstruerat av trä 

minskar koldioxidutsläppen jämfört med om träden fått stå kvar som kolsänka 

och man byggt huset av betong [56].  

I examensarbetet "En jämförelsestudie av koldioxidutsläpp för en byggnad med 

trä- respektive betongstomme ur ett livscykelperspektiv" skrivet av Ida 

Johansson och Kirsi Raution för Högskolan i Gävle i samarbete med Bjerking 

AB, kommer man fram till att en byggnad med betongstomme släpper ut ca 15 

% mer koldioxid än om stommen skulle bestått av trä. Studien tog hänsyn till 

skillnaderna mellan byggnaderna och analyserade ingående komponenter, så 

som mineralull, betong, stål, plaster och trä, från råvaruutvinning fram till 

byggskedet och inkluderade med andra ord inte bruksskede och 

avfallshantering.  

Att inte bruksskedet togs med inom systemgränsen motiveras med att 

byggnaderna har likadana utfackningsväggar och då borde ha lika energi- och 

effektbehov. Avfallshanteringen ansågs osäker och svår att beräkna och 

utelämnades på grund av detta ur livscykelanalysen [22]. 

En stor del av en byggnads energibehov åtgår under bruksperioden och kanske 

kan då mindre miljövänliga material motiveras med att byggnaden under 

bruksskedet blir energisnålare. Eventuella koldioxidutsläpp kan på så sätt sparas 
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in i förhållande till om man bygger med miljövänligare material med få utsläpp 

fram till byggskedet, som på lång sikt ökar energibehovet för huset och på så 

sätt även utsläppen. 
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5.2 Utformning 

Eftersom det inte används aktiv kylning i passivhus är det stor risk att det blir 

för varmt på sommaren. Mycket värme kommer från solen, som på sommaren 

står högt på himmelen. Balkonger och takutsprång kan därför göra en stor 

skillnad, speciellt i söder. En annan typ av solavskärmning är jalusier, som 

används hos flera av projekten. De ger även en positiv inverkan på arkitekturen. 

För att klara effektkraven i passivhus minskas ofta fönsterandelen något. Det 

bör undvikas att ha mer fönster än vad dagsljuset kräver. Många små fönster ger 

mycket större förluster än få stora [76]. En jämn fördelning av fönster i de olika 

väderstrecken är att föredra, då stora ytor åt söder ökar risken för övervärme på 

sommaren och stora ytor åt norr istället ger större behov av uppvärmning under 

de kallare perioderna av året. 

Dessutom är det djupa väggar på grund av mer isolering. I många fall har man 

därför valt att vinkla fönsternischerna på insidan för att släppa in mer ljus. Detta 

ger en avsevärd skillnad. Inga radiatorer under fönstren krävs, vilket innebär att 

de kan förlängas ner till golvet om så önskas. 

I Blå Jungfrun begränsades placeringen av fönster i djupled av att de inte kunde 

fästas så långt ut då där inte fanns något fast att fästa i. Arkitekternas önskemål 

var att sätta fönstren så långt ut som möjligt, men i detta fall var det inte 

möjligt. Dock är det positivt ur andra synsätt, till exempel så skyddas fönstren 

bättre när de sitter längre in (se kapitel 4.1.4). 

Balkongerna är oftast en stor köldbrygga som är svår att undvika. Men det går 

att lösa med fribärande balkonger. Dessa innebär tyvärr lite extra jobb och 

därför har man i flera fall ändå valt bort detta alternativ, då man dessutom har 

mer erfarenhet av de “vanliga” lösningarna. 

Solfångare är ett vanligt inslag hos passivhus. Trots att det inte är någon vacker 

takutsmyckning har man valt att göra dem synliga i vissa fall för att det ska 

synas att det är ett speciellt hus. 

I tunga byggnader är det viktigt att den invändiga betongytan inte täcks mer än 

nödvändigt så att den termiska massan kan utnyttjas ordentligt. 
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”Storleken på schakten… blir oftast större än i vanliga hus.” [6] Det är viktigt 

att skapa schaktutrymme och förstå hur detta påverkas av aggregatens placering 

och om det är centrala- eller lägenhetsaggregat. Viktigt är även att säkra så att 

bra kanaldragningar blir möjliga för tilluften [76]. 

Det finns inga krav på vilket fasadmaterial som ska användas på passivhus, men 

i de flesta projekten vi studerat har puts använts. 
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5.3 Utvärdering 

Värdetabell 

Nedanför har vi utvärderat de olika objektens egenskaper utifrån den 
information som arbetet omfattar. Objekten värdesätts från ett till fem beroende 
på hur väl egenskaperna uppfyller kraven. När vi gjort vår värdering har vi sett 
till projekten i sig men delvis också systemen i allmänhet. Det är svårt att göra 
en rättvis bedömning då alla har olika utgångslägen, men vi har försökt se ur 
Svenska Bostäders perspektiv. 

Objekt Täthet Fukt Byggbarhet Effekt Energi Ljud Totalt 

Blå Jungfrun 5 5 2 5 3 3 23 

Idun 5 5 2 0* 0* 3 15 

Lärkträdet 4 5 3 1 4 3 20 

Beckomberga 2 5 5 1 3 3 19 

Västra Hamnen 0* 5 5 0* 5 5 20 

Portvakten 2 2 4 3 4 2 17 

Lasse Liten 4 5 3 3 2 3 20 

 * Då information saknas har vi valt att inte ta med dessa poster i bedömningen, vilket ger dessa 

objekt ett för lågt totalvärde. 

Täthet 

Ur täthetsperspektiv är helgjuten betong det i särklass bästa 

konstruktionsmaterialet. Platsgjuten betong och VST ger god täthet utan att 

några extra åtgärder vidtas. Även sandwich element ger mycket god täthet men 

här finns fogar som kan ge läckage om tätningen mellan inte utförs korrekt. 

Betongen behåller dessutom sin täthet under hela byggnadens livslängd. 

Bygger man istället en konstruktion med plastfolie för att erhålla täthet har man 

problemet att det är lätt att punktera plastfolien om man inte är medveten om 

konstruktionens sammansättning och vikten av lufttäthet.  Det krävs även stor 

noggrannhet vid utförandet och skarvarna riskerar att bli otäta med tiden. 
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Beständighetsfrågan är ett stort problem och idag finns produkter som är 

utlovade att hålla i 50 år [77]. 

Fukttäthet 

För att i så stor utsträckning som möjligt undvika fuktproblem ska organiska 

material undvikas. Portvakten är det enda av de studerade objekten där 

organiskt material ingår. Detta med ett litet undantag för VST-skivorna som 

innehåller träspån, men som har testats i fuktkammare med gott resultat. Vad 

man mer bör tänka på är bland annat att: 

- Byggfukt kan bli ett problem i passivhus på grund av den låga 

uppvärmningen. 

- Dåligt utförda detaljer kan ställa till stora problem. 

- För att ytterligare gardera sig mot fuktproblem kan tvåstegstätning 

rekommenderas.  

Byggbarhet 

Här tas hänsyn till: 

- Montagetid 

- Arbetsbörda 

- Toleranser 

- Om det krävs någon extra kunskap och/eller utbildning hos arbetarna 

Energi och effekt 

I passivhus används mer isolering än i konventionella byggnader. Men alltför 

breda väggar gör inte så stor skillnad och är inte heller ekonomiskt försvarbart. 
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 Grafen visar kostnad i förhållande till isolertjocklek [51] 

  

Eftersom det är höga energikrav för passivhus är det också extra viktigt att 

minimera köldbryggor. Med anledning av detta har flera smarta lösningar tagits 

fram, som till exempel SWECOs lösning för takfoten till projektet Idun och hos 

Beckomberga där utfackningsväggarna placeras utanför bjälklagen. Stort arbete 

läggs också på balkonganslutningar som brukar ge stora köldbryggor. Här är 

fristående balkonger en bra lösning. 

Det finns också nya sätt att isolera. Med tanke på ekonomin vill man gärna 

minska tjockleken på väggarna för att maximera uthyrningsytan och förbättra 

driftsnettot. Därför är det intressant att hitta effektivare varianter. 

Något som är väldigt nytt i Sverige är PIR-isolering som innehåller tunga 

gasmolekyler som ger större värmemotstånd än luft [81], och därmed kan göras 

tunnare med samma effekt. 

En tung stomme kan lagra värme som uppkommer under dagen från till 

exempel människor, belysning och maskiner. Det minskar och fördröjer 

temperaturökningen i rummet. Under natten är det är svalare avger stommen 

den lagrade värme och på så sätt utnyttjas byggnadens termiska tröghet. 
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Grafen visar hur den termiska trögheten påverkar inomhusklimatet[4]. 

Ljud 

De flesta objekten i undersökningen klarade kraven bra och vi har inte fått 

uppfattningen av att man haft svårigheter med att uppnå ljudklass B. Betong har 

ur ljudsynpunkt en fördel av sin tyngd jämfört med till exempel trä.  

Då de tjocka ytterväggarna skärmar av bullret utifrån väl, märks ljuden inifrån 

huset tydligare vilket ställer större krav på tysta installationer. Därför är det att 

föredra att ha ett gemensamt FTX-system istället för ett litet i varje lägenhet. 

Detaljer 

I allmänhet krävs stor noggrannhet i planering och utförande, det finns flera bra 

exempel i kapitel 4. Bland annat har Idun en smart lösning för takfoten och Blå 

Jungfrun har löst problemet med fönsterinfästning. Men vi rekommenderar i 

alla fall att ha helt fristående balkonger för att undvika köldbryggor. 

Hos tunga väggar ska man se till att ha så få infästningspunkter för isoleringen 

som möjligt. 

Det krävs bra detaljlösningar och noggrant utförande för att ge tillräcklig täthet 

hos lätta väggar med plastfolie. För att lyckas täta vid anslutningar är det alltid 

mycket viktigt att betongen är slät.  Då plåtregel används bör perforeringar 

tätas, detta minskar läckaget avsevärt och ger en täthet i samma storleksordning 

som när träregel används [29].  
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5.4 Framtid och utveckling 
Som nämndes i inledningen ökar EUs krav på byggnaders energi- och 

effektbehov. Detta gäller såväl nybyggnation som befintliga byggnader. I och 

med detta ökar intresset för energisnålt byggande och ämnet utvecklas snabbt. 

När det gäller flerbostadshus är passivhus fortfarande väldigt nytt och aktuellt, 

medan småhus kommit mycket längre i utvecklingen och det byggs redan villor 

som plusenergihus.  

Vad vi har märkt saknas kunskapsåterföring både inom och mellan företag. 

Detta är en stor brist då det ökande intresset kräver att kunskapen om ämnet 

ökar i samma tempo. Idag behöver t.ex. byggarbetare ofta en kortare utbildning 

innan de kan börja med ett passivhusprojekt. 

Trots det ökade intresset inom byggbranschen har vi fått uppfattningen att 

begreppet fortfarande inte är så vida spritt hos gemene man. Detta måste ändras 

för att konceptet ska kunna växa så fort som kraven begär. Ökar efterfrågan på 

energisnåla hus skulle förmodligen byggherrarna vara beredda att satsa mer på 

dem. 
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5.5 Slutsats 
Under arbetets gång har vi samlat in, beskrivit och värderat väggkonstruktioner 

och övrig klimatskärm hos sju olika objekt. Detta har hjälpt oss dra slutsatsen 

att, på grund av dess täthet, fuktsäkerhet, goda beständighet och termiska 

trögehet, är konstruktioner av betong att föredra för Svenska Bostäders del. Ett 

resultat som även speglas i värdetabellen.  

Värt att tänka på kan till exempel vara att för att minska antalet köldbryggor bör 

isoleringen vara placerad på utsidan av bjälklagen och bestå av cellplast eller 

PIR då detta ger få infästningspunkter. 

Vissa lösningar fastnade vi för mer än andra och tror att dessa i kombination 

kan ge ett mycket gott resultat. Till exempel en kombination med TermoDeck 

och VST som utnyttjar byggnadens termiska tröghet, kombinerat med PIR för 

att minska väggtjockleken och därmed få större uthyrningsbar yta. En annan 

intressant lösning slulle vara att placera vakuumisolering i sandwischelement 

för att på så sätt minska väggtjockleken och öka den uthyrningsbara ytan.  

På det hela taget har arbetet har varit mycket lärorikt för vår del och vi hoppas 

att konceptet passivhus får ett bredare genomslag i framtiden.  
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7. Bilagor 
 



Ljudklasser ‐ svensk standard 

Bostäder 
Standarderna för bostäder har fyra kvalitetsnivåer: 
- Ljudklass C, som är en grundstandard. 
- Ljudklass B, som är en högre ljudklass. 
- Ljudklass A, som är högsta ljudklass. 
- Ljudklass D, som är avsedd för tillfälliga bostäder och ändrad användning där 
man av tekniska eller ekonomiska skäl inte kan uppnå ljudklass C. 
 
Ljudklass C är den ljudklass som BBR hänvisar till i ett allmänt råd när det 
gäller nyproducerade bostäder och vid ombyggnad. Ljudklass D hänvisas till i 
Boverkets ändringsråd (BÄR). Man bör dock räkna med att andelen missnöjda i 
bostäder i ljudklass D kan bli stor och denna ljudklass bör undvikas så långt 
möjligt. Ljudklass B eller till och med A bör tillämpas då bostadskunder har 
höga förväntningar på ljudmiljön. Man bör undvika att blanda ljudkrav från 
olika klasser, eftersom de ljud som märks mest avgör vilken ljudmiljö de boende 
upplever. Smärre avsteg kan dock övervägas i det enskilda fallet, om de inte 
påverkar ljudmiljön i stort. [68] 



Toleranser enligt AMA 

Väggar av element av betong ska uppfylla kraven enligt tabell 27.C/GSC-1.  

Tabell 27.C/GSC-1. Väggar av element av betong 

 

Väggar som ska utgöra underlag för invändiga väggbeklädnader och för invändigt målade 

ytskikt med underbehandling ska uppfylla kraven för klass A.  

 



Produktfakta

Beskrivning
Tätningstejp T-Flex har den bästa häftförmågan på marknaden
bland godkända folietejper. Den håller absolut tätt och sitter där
den ska år ut och år in. T-Flex tillhör en ny generation tejper som
är konstruerade för att tillgodose dagens täthetskrav och efterfrå-
gan på vidhäftning. Med sin unika häftförmåga och mjukhet är 

tätningstejpen speciellt anpassad för skarvar och genomförningar
i polyeten-/byggfolie (luft och ångspärr) men den fäster också på
PP- (ex nonwoven), PA-folie, trä, glas, kraftpapper, metall m m. 
Tätningstejpen T-Flex är åldringsbeständig, godkänd och P-märkt  
samt fri från lösningsmedel, klor och formaldehyd. 
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Art nr: Benämning: Dimension:
525008 Tätningstejp T-Flex 50 mm x 25 m

Teknisk Specifikation

Material Polyetenfolie special med polyesternätför-
stärkning och modifierat akrylhäftämne.
Silikonpapper, som avlägsnas vid montering.

Längd 25 m 
Bredd 50 mm
Tjocklek 0,31 mm
Åldringsbeständighet Minst 50 år
Färg Grön
Temperaturområde          - 40 °C  till  +110 ºC 
Optimal arbetstemperatur +10 °C till +25 °C
Vattentäthet/resistans: Tät/god

Tätningstejp T-Flex
Flexibel och åldringsbeständig folietejp med unik häftförmåga

Viktigt

Tänk på att rörelserna i underlaget bör minimeras för bästa 
hållbarhet och prova häftbarheten på underlaget före montering.
 
Underlaget eller foliens yta ska vara ren (beakta ytbehandlingar), 
fettfri (silikonfri), torr och slät. Följ rekommenderad arbets-
temperatur för bästa resultat.

Belasta inte tejpen för mycket elastiskt eftersom den alltid försöker 
att återta sin ursprungliga form och bredd.

Tejpen bör förvaras i varmlager före montering för bästa monte-
ringsresultat.

För att garantera åldringsbeständigheten skall tejpen lagras eller 
monterad i bruksmiljön skyddas för solljus (UV-strålning) och
inte utsättas för temperaturer över +35 ºC. Långtidslagring i 
förpackning är max 1 år.
 
För identifikation tejpa alltid upp första biten med märketiketten 
synlig! 
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Tätningstejp T-Flex – Flexibel och åldringsbeständig folietejp med unik häftförmåga

Montering
 

   

Vid skarv skall tejpen vara fäst till hälften på det ena underlaget och till hälften på det andra. 
Inga otätheter får finnas i det slutliga skarvförbandet. För att förstärka monteringen kan flera tejpremsor 
appliceras i bredd eller krysstejpas med kortare bitar tvärs och förbi underliggande tejp (ca 30 mm).  

Överlappsskarv

Bjälkgenomföring
Skär upp byggfolien/ångspärren med minsta möjliga skärsnitt (motsvarande höjden på bjälken). Tejpa runt bjälken med folien klämd emellan. 
Avsluta med en vinkeltejpning som går ut ca 30 mm på var sida om bjälkens höjdkant. Snedskär från hörnen och ut (90). Vik ner om ömse kant, 
avsluta med att trycka till tejpförbandet noga.

Rörgenomföringar
Tejpa med kortare bitar (ca 150 mm) i rörets riktning och med 
halva längden  på vardera konstruktionsdel samt  med över- 
lappning från tejp till tejp. Tryck fast tejpförbandet.

Genomföringar kablar/slangar
Använd minst två kortare tejpbitar (100 mm + diametern). Skär ett snitt in till halva bredden mitt på tejpen. Placera första tejpbiten med snittet 
mot kabeln/slangen och tryck fast. Nästa tejpbit möter från motstående sida  och överlappar. Tryck ut mot folien och runt genomförningen.

Skada
Skär till erforderliga tejplängder efter skadans maxlängd. Tejpa i skadans 
längd så att överlapp sker runt skadan och mellan tejpbitarna godtyckligt. 
Släta ut tejpförbandet. Vid behov kan tvärgående längder avsluta förbandet 
för bättre styrka.

 

 

Klipp av lämplig längd och ta bort skyddsfolien. Fäst tejpen mot underlaget noggrant med tryck från 
mitten av tejpen ut mot båda kanterna. Vid längre bitar avlägsna lite av skyddsfolien först, fäst och rulla 
ut samtidigt som folien dras av. Klipp av efter önskad längd. Med eftertryck över hela tejpen uppnås bästa 
möjliga vidhäftning. Låt alltid första biten på rullen inklusive märkningsetiketten finnas väl synlig 
någonstans på det tejpade objektet. 
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