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Abstract 

All new households were to be constructed with "near zero energy house 
standards" (NZE-house) by the year of 2020. The ambition to construct energy-
efficient buildings had to increase rapidly in the spring of 2013. 
 
The purpose of this report was to increase the interest for building contractors to 
construct apartment buildings with passive house standards. By locating and 
evaluating experiences from an existing passive house a case study including 
interviews, field visits and document analysis was made. Research of literature 
regarding other passive houses in Sweden also helped to answer the following 
questions: 
 

 What positive and negative experiences have the study of the passive house 
meant to the involved stakeholders and residents? 

 What improvements can be made based on identified experiences? 

 How can an apartment building be designed as a passive house based on 
possible improvements? 
 
By collecting good and bad experiences, as well as improvements and potential 
design proposals, a diagram was created designed as a tool for developers when 
constructing apartment buildings with passive house standards. The diagram was 
organized in the categories; material, immaterial and image. 
 
Positive experiences from the case study were for instance that estimated time 
table, budget and planned energy level were achieved mainly due to a designed 
prefabricated sandwich element of concrete and the organizational form called partnering. 
Negative experiences were for example problems with high temperatures in 
staircase areas due to glassed facades and the lack of ventilation hatches, problems 
with condense and frost on windows, insufficient knowledge in using technical 
equipment and relatively high investment costs. Improvements and potential 
design proposals recommended by the authors were for example vertical lamellas 
for sunscreen and screening of the night sky, energy watchers in each apartment 
for higher energy awareness and a minor use of passive house independent 
qualities, in order to avoid the risk of building contractors not wanting to build 
passive houses due to high costs. 
 
The experiences in the result diagram emphasized what building contractors 
should focus on in order to succeed with constructing apartment buildings, with 
similar requirements as the building in the case study, as a passive house. 

Key words 

Experience, passive house, low-energy house, NZE-house, energy, 2020-objective 
(EPBD2), apartment houses, new constructions, operators and residents. 
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Sammanfattning 

Från år 2020 skulle alla nybyggda hus i Sverige vara av ”nära nollenergihus-
standard” (NNE). Våren 2013 behövde därför ambitionsnivån att producera 
energisnåla nybyggnationer öka markant. 
 
Syftet med rapporten var att öka attraktiviteten för byggherrar att konstruera 
flerbostadshus som passivhus. Genom att lokalisera och utvärdera erfarenheter 
från ett utfört passivhusprojekt i form av en fallstudie innefattande intervjuer, 
studiebesök och dokumentanalys, men även studerande av litteratur gällande 
andra genomförda projekt i Sverige, besvarades följande frågeställningar: 
 

 Vilka positiva och negativa erfarenheter har studerat passivhus medfört för 
inblandade aktörer och boende? 

 Vilka förbättringsmöjligheter finns med utgångspunkt från identifierade 
erfarenheter? 

 Hur kan ett flerbostadshus utformas som passivhus med hänsyn till eventuella 
förbättringsmöjligheter?  

 
Genom att insamla positiva- och negativa erfarenheter, förbättringsmöjligheter 
samt potentiella utformningsförslag inom kategorierna materiella erfarenheter, 
immateriella erfarenheter samt image skapades förutsättningar för en sammanfattande 
resultattabell ämnad som ett verktyg för byggherrar vid framställande av 
flerbostadshus som passivhus. 
 
Positiva erfarenheter från fallstudien var bland annat att uppsatt tidplan, budget och 
planerad energinivå levdes upp till, där ett framtaget prefabricerat sandwich-element i betong i 
kombination med organisationsformen partnering sågs som främsta anledningar till 
detta. Negativa erfarenheter var bland annat problem med övertemperaturer i trapphus 
på grund av stor andel glasad fasad i samband med avsaknaden av 
ventilationsluckor, utvändig kondens och frost på lägenhetsfönster, brister i 
teknikanvändandet samt en relativt hög investeringskostnad. Förbättringsmöjligheter 
och författarnas utformningsförslag bestod bland annat av inbyggda tvärställda 
lameller som sol- och natthimmelavskärmning, energibevakare i varje lägenhet för ökad 
energimedvetenhet samt en mindre omfattning av passivhusoberoende kvaliteter för att 
minska uppfattningen av passivhuskonceptet som kostnadsmässigt avskräckande. 
 
Resultattabellen betonade vad en byggherre särskilt skulle tänka på för att lyckas 
med nybyggnation av flerbostadshus som passivhus vid likartade villkor som i 
fallstudien. 

Nyckelord 

Erfarenhet, passivhus, lågenergihus, NNE-hus, energi, 2020-målet (EPBD2), 
flerbostadshus, nybyggnation, aktörer och boende.
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Förord 

Författarna av denna rapport ville här passa på att tacka handledare Ann-Carin 
Andersson för hennes stöd och konstruktiva kritik under skrivandet av denna 
rapport. Författarna ville även tacka uppdragsgivare Visby Arkitektgrupp AB:s 
personal för det stöd som de gav under skrivandet, särskilt kontaktperson Håkan 
Björkman. Sist men inte minst vill författarna tacka denna rapports respondenter 
för deras tid att utförligt berätta om sina yrkeserfarenheter och hur det fungerade 
för dem i byggbranschen - särskilt teknisk chef Göte Larsson som under 
skrivandet av rapporten varit behjälplig med både erfarenheter och handlingar 
rörande denna rapports fallstudie, samt energikonsult Eje Sandberg som löpande 
varit behjälplig vid utförande av energiberäkningar. 
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1 Inledning 

”Vi håller på att förstöra vår vackra planet Jorden, förutsättningen för våra liv. Allt fler inser 
vikten av att hejda miljöförstöringen och skapa en hållbar samhällsutveckling. Det är bråttom, 
vi måste ändra vårt sätt att leva nu. Många forskare och opartiska bedömare menar att vi nu 
har ett litet antal årtionden på oss att skapa en hållbar utveckling, med allt vad det innebär.”1  
 
Ovanstående citat beskriver ett problem om bristande hållbar samhällsutveckling 
innebärande en beteendeförändring som värnar mer om vår natur, hushållning av 
ändliga resurser och anpassning av vårt levnadssätt för framtida generationer. 
Byggbranschen är en betydande komponent i den hållbara utvecklingsprocessen 
då denna står för cirka 40 % dagens koldioxidutsläpp, där majoriteten av 
utsläppen sker vid producering av energi som tillförs byggnaderna under 
boendeskedet.2 
 
Framtiden medför en ändring av fokus inom byggbranschen då kraven på 
miljövänlig anpassning kommer öka genom reducering av tillförd energi i kWh/m2 
under en byggnads livstid.  

 
En studie med avseende på hur denna reducering enklare kan ske genom 
implementering av fler energisnåla passivhus som flerbostadshus på 
bostadsmarknaden har genomförts av två ingenjörsstudenter under vårterminen 
2013. Studien är ett kandidatexamensarbete vid Tekniska Högskolan i Jönköping. 

 

1.1 Problembeskrivning 

Från år 2020 skall alla nybyggda hus i Sverige vara av ”nära nollenergihus-
standard” (NNE). Detta kommer att medföra en betydande reform inom 
byggbranschen där kraven på byggmaterial, tätning samt genomförande kommer 
öka vid bostadsbyggande.3 Inom en tidsperiod på tio år skall byggbranschen vara 
anpassad till en ny grund vid framtagande av bostäder där lagändringen gällande 
NNE-hus 2020 är ett sätt för europaparlamentet att påverka människans 
levnadssätt ur ett miljöperspektiv. Enligt statisk för år 2011 innebär detta att 
omkring 12 500 stycken NNE-lägenheter årligen kommer behöva byggas i 
Sverige.4 
 
NNE- hus är inte det samma som passivhus utan definieras som ”passivhus + 
viktad energitillförsel”. Jämför Formel 1 i avsnitt 2.3.  

                                              
1 Bokalders, Varis & Block, Maria, Byggekologi- kunskaper för ett hållbart byggande, AB Svensk Byggtjänst 2009, 
s.7 
2 Naturvårdsverket, Miljökvalitetsmål - God bebyggd miljö, http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-
samhallet/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsmalen/God-bebyggd-miljo/, 130430 
3 Swedisols webbsida, http://www.swedisol.se/debattartiklar/passivhus-blir-eu-standard-2020-ar-
byggbranschen-forberedd, 130131 
4 Statistiska Centralbyråns Webbsida 
http://www.scb.se/Pages/SSD/SSD_TablePresentation____340486.aspx?rxid=516cde17-db2a-4516-
aeda-c7aab9d6b54b, 130131 

http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsmalen/God-bebyggd-miljo/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsmalen/God-bebyggd-miljo/
http://www.swedisol.se/debattartiklar/passivhus-blir-eu-standard-2020-ar-byggbranschen-forberedd
http://www.swedisol.se/debattartiklar/passivhus-blir-eu-standard-2020-ar-byggbranschen-forberedd
http://www.scb.se/Pages/SSD/SSD_TablePresentation____340486.aspx?rxid=516cde17-db2a-4516-aeda-c7aab9d6b54b
http://www.scb.se/Pages/SSD/SSD_TablePresentation____340486.aspx?rxid=516cde17-db2a-4516-aeda-c7aab9d6b54b
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Rapporten utvärderar passivhuskonceptet för att det vid år 2020 skall vara 
naturligt att konstruera husen och på så sätt enklare uppnå kraven. 
 
I rapporten utförs en fallstudie av ett nybyggt flerbostadshus slutfört hösten år 
2010 med avsikt att tillvarata olika erfarenheter. Studerat projekt uppfyller kraven 
för passivhus enligt ”Forum för energieffektiva byggnader”(FEBY 12).5 
Litteraturstudier och dokumentanalys gällande projekt utöver fallstudien har även 
studerats för att enklare kunna ange potentiella erfarenheter och 
förbättringsmöjligheter.   
 
Att åstadkomma en lägre energianvändning genom byggande av lågenergihus är 
tveklöst en viktig nyckel för att uppnå hållbart byggande. Då detta fortfarande 
anses vara i ett tidigt skede finns ett stort värde av att analysera erfarenheter och 
förbättringsmöjligheter i enlighet med denna rapport. Genom att ta tillvara på 
erfarenheter från hela byggnadsprocessen är en fördjupning nödvändig med grund 
i boende och aktörers roller. Denna förbättringsprocess är ämnad att inspirera till 
att öka andelen byggande av flerbostadshus med passivhusstandard, så att inte 
bara målet för år 2020 uppnås utan även rapportens syfte.  
 

1.2 Syfte mål och frågeställningar 

1.2.1 Syfte 

Syftet är att öka attraktiviteten för byggherrar att konstruera flerbostadshus som 
passivhus. 

1.2.2 Mål 

Målet är att identifiera inblandade aktörers positiva och negativa erfarenheter av 
ett passivhusprojekt samt identifiera och presentera förbättringsmöjligheter inom 
ramen för en given fastighet. 

1.2.3 Frågeställningar 

Denna rapport kommer att besvara följande frågeställningar: 
1. Vilka positiva och negativa erfarenheter har studerat passivhus medfört för 

inblandade aktörer och boende?  
2. Vilka förbättringsmöjligheter finns med utgångspunkt från identifierade 

erfarenheter? 
3. Hur kan ett flerbostadshus utformas som passivhus med hänsyn till 

eventuella förbättringsmöjligheter? 
 

                                              
5 FEBY12 - Kravspecifikation för nollenergihus, passivhus och minienergihus för bostäder, jan 2012, 
justerad 120905 
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1.3 Metod 

Av detta kapitel framgår vilka typer av studier som gjorts och metoder som 
använts för att få svar på denna rapports frågeställningar. 

1.3.1 Vilka positiva och negativa erfarenheter har studerat 

passivhus medfört för inblandade aktörer och boende? 

För att identifiera positiva och negativa erfarenheter har en fallstudie6 utförts 
innefattande intervjuer med iblandade aktörer från byggprocessen och boende.  
Dokumentanalys och studiebesök har varit en förutsättning för stöd vid diskussion 
kring studerat passivhus. Heine Andersen benämner de tre sistnämnda som 
frågemetoder, dokumentstudier och observationer.7 
 
Författarna av denna rapport har anammat Sharan B Merriams definition på 
fallstudie, vilken är en undersökning av en specifik företeelse eller händelse, med 
syftet att röja undan de mest felaktiga slutsatserna och visa den mest övertygande 
tolkningen framför den mest ”sanna” eller ”korrekta” lösningen.8  
 
För att besvara denna frågeställning har främst en kvalitativ studie9 utförts i form av 
intervjuerna, men även en kvantitativ studie10 genom analys av en 
enkätundersökning utförd av förvaltaren. Dokumentanalysen medförde båda 
studieformer. 

1.3.2 Vilka förbättringsmöjligheter finns med utgångspunkt från 

identifierade erfarenheter? 

För att identifiera förbättringsmöjligheter med utgångspunkt från identifierade 
erfarenheter i frågeställning ett, vägledde litteraturstudier bestående av vetenskapliga 
publikationer om andra erfarenheter. Även de förbättringsmöjligheter som 
noterades genom utförda intervjuer har kunnat besvara denna frågeställning.  
Författarna deltog även vid en mässa för hållbart byggande med seminarier om det 
senaste inom området. Seminariebilder förtydligade av presentationer låg som 
grund för dessa studier och gav ett stöd i orienteringen av potentiella 
förbättringsmöjligheter. Även dokumentanalys har inspirerat till förbättringar. 
  

                                              
6 Sharan B Merriam, Fallstudien som forskningsmetod, Studentlitteratur, Lund 1994, s.24, 44 
7 Sharan B Merriam, Fallstudien som forskningsmetod, Studentlitteratur, Lund 1994, s.24, 44 
8 Sharan B Merriam, Fallstudien som forskningsmetod, Studentlitteratur, Lund 1994, s.24, 44 
9 Heine Andersen, Vetenskapsteori och metodlära, Studentlitteratur, Lund 1994, s. 71 
10 Heine Andersen, Vetenskapsteori och metodlära, Studentlitteratur, Lund 1994, s. 70 
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1.3.3 Hur kan ett flerbostadshus utformas som passivhus med 

hänsyn till eventuella förbättringsmöjligheter? 

Denna frågeställning besvarades genom litteraturstudier och dokumentanalys. 
Erfarenheterna och förbättringsmöjligheterna från tidigare nämnda 
frågeställningar låg till grund för hur ett flerbostadshus kunde utformas som 
passivhus. 
 

1.4 Avgränsningar 

Rapporten fokuserade enbart på de erfarenheter som framgått vid intervjuer med 
inblandade aktörer och boende, kompletterat med litteraturstudier presenterade i 
Bilaga 2, samt tillgängliga dokument om studerat fall. Eventuella erfarenheter som 
inte framgick antogs existera, men var inte föremål för analys i denna rapport. 
 
Vidare studerades byggnadsprocessen med utgångspunkt från huvuddelarna - 
beställarens idé om studerat projekt, produktbestämning, produktframställning 
och produktanvändning. 
 
Rapporten fokuserade på nybyggnation av flerbostadshus i Sverige. 
 
De erfarenheter som erhölls av rapporten gjorde inte författarna anspråk på att 
omfatta en heltäckande förteckning, men ansågs sammanfatta de erfarenheter som 
man kommit i kontakt med genom utförd fallstudie. 
 
I rapporten berördes inte social hållbarhet som en del i att uppnå hållbart 
byggande.  

1.5 Disposition 

I kapitel 2 redogörs för en del centrala begrepp för att bättre förstå resterande 
kapitel. Kapitel 3 består av denna rapports metodvisa genomförande. I kapitel 4 
sammanfattas resultat av genomförandekapitlet i förhållande till rapportens 
frågeställningar. I kapitel 5 diskuteras resultat medan det i kapitel 6 ges en 
sammanfattande bild av hela rapportresultatet och eventuellt behov av fortsatta 
studier. 
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2 Teoretisk bakgrund och förutsättningar 

I detta kapitel presenteras för frågeställningarna relevanta källor och teorier, som 
använts som underlag för genomförandet av denna studie. 

2.1 2020-målet 

EU-parlamentet och EU-kommissionen kom i november år 2012 överens om 
byggnaders energiprestanda(EPBD2). Energibehovet för uppvärmning skulle vara 
betydligt mindre från och med december år 2020,11 men varje nation skulle få 
avgöra närmare vad det skulle innebära med hänsyn till lokala förhållanden, 
utomhus- liksom inomhusklimat samt kostnadseffektivitet.12 Det skulle röra sig 
om nära-nollenergihus (NNE-hus).13 

 
De nationella kriterierna för NNE-hus i Sverige var under våren år 2013 oklar, 
eftersom Energimyndigheten och Boverket inte kunnat enas om en definition. 
FEBY hade i väntan på besked definierat NNE-hus, vilket framgår av avsnitt 2.3 i 
denna rapport och sätts i relation till passivhus. 
 
År 2012 var cirka 5 % av alla nybyggnationer i Sverige passivhus,14 vilket kunde 
medföra en stor brist på erfarenhet av NNE-hus inför år 2020 då samtliga 
nybyggnationer skulle utföras som NNE-hus. 

2.2 Hållbart byggande 

Ekonomerna talade om ekonomisk hållbarhet i form av ekonomisk tillväxt. 
Ekologerna fokuserade på ekologisk hållbarhet och betonade biologisk mångfald 
och hur vi skulle kunna rädda olika arter och biotoper. Dessa behövde samverka 
bättre.15 Såväl ekonomiskt och ekologiskt som social hållbarhet var en 
förutsättning för att uppnå hållbar utveckling,16 varav den sistnämnda inte står i 
fokus i rapporten. Att bygga hållbart var en del av den hållbara utvecklingen.17 
 
Som kom att framgå av rapportens huvudkapitel 3 kunde hållbart byggande även 
uppfattas förutsätta fler slag av hållbarhet än de två nämnda. 

2.3 Konventionellt-, lågenergi-, passiv- och NNE-hus 

Energiförbrukningen för nybyggnation av bostäder utan elvärme fick 2013 inte 
överstiga 90 kWh/m2 per uppvärmd golvyta18 i södra Sverige, enligt Boverkets 
byggregler(BBR).19 

                                              
11 SABO:s webbsida, 
http://www.sabo.se/aktuellt/nyheter_s/2009/nov/Sidor/EUdirektiv_energiprestanda.aspx, 130429 
12 EU-direktiv EPBD2 för byggnader med en energikonsumtion nära noll, 110624 
13 Regeringens promemoria, Omarbetat direktiv om byggnaders energiprestanda, 2012, s.26 
14 Svensson, Emil, Passivhusläget i Sverige 2012 – en sammanställning kring byggandet av passivhus i Sverige, s.iii 
15 Bokalders, Varis och Block, Maria, Byggekologi- kunskaper för ett hållbart byggande, AB Svensk Byggtjänst, 
2009, s. 398 
16 Bokalders, Varis och Block, Maria, Byggekologi- kunskaper för ett hållbart byggande, AB Svensk Byggtjänst, 
2009, s. 399-400 
17 Bokalders, Varis och Block, Maria, Byggekologi- kunskaper för ett hållbart byggande, AB Svensk Byggtjänst, 
2009, s. 32 
18 Begreppet kvadratmeter uppvärmd golvyta benämns Atemp. i BBR. 

http://www.sabo.se/aktuellt/nyheter_s/2009/nov/Sidor/EUdirektiv_energiprestanda.aspx
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Ett nära nollenergihus (NNE-hus) hade samma krav på energiförluster som ett 
passivhus, men med egen energitillverkning i sådan omfattning att byggnaden 
genom viktning blir ett nollenergihus. Ett passivhus om minst 400 m2 förutsatte i 
klimatzon III ett effektbehov på 15 W/m2 per uppvärmd golvyta och en specifik 
energiförbrukning vid icke-eluppvärmning på 50 kWh/m2 per uppvärmd golvyta 
samt ett luftläckage genom klimatskalet på maximalt 0,30 l/s m2 vid en 
tryckdifferens på 50 Pa.20 
 
Se Bilaga 1 för förteckning över byggda och planerade passivhus i Sverige,21 samt 
se formel nedan för hur energi viktas vid nära nollenergihus. 
 

 

Formel 1- Formel för viktad energi vid nära nollenergihus enligt FEBY12.22 

 
Lågenergihus är i denna rapport byggnader med mindre energianvändning än BBR; 
det vill säga under 90 kWh/m2 per uppvärmd golvyta. Definierat krav på 
energinivå saknas för lågenergihus. 
 
Med konventionellt hus menas i denna rapport ett hus som är byggt enligt 
byggnormer och som följer BBR, vid tidpunkten för skrivandet. 

2.4 Konceptet med värmeenergibalans 

En byggnads värmeenergibalans var effektenergibalansen per år, där balansen 
bygger på att differensen mellan sammanlagda förluster och gratisvärmen ger 
köpbehov.23 Följande formel visade energikonceptets huvuddelar:24 
 

                   
 
, där index t = transmission, v = ventilation, ov = luftläckage, s = solinstrålning, i = 
internt genererad värme, w = värmesystemet 
 

                                                                                                                                  
19 Boverkets byggregler 19, 2012, s. 139 
20 FEBY12 - Kravspecifikation för nollenergihus, passivhus och minienergihus för bostäder, jan 2012, 
justerad 120905 
21 Svensson, Emil, Passivhusläget i Sverige 2012 – en sammanställning kring byggandet av passivhus i Sverige, s.18-20 
22 FEBY12 - Kravspecifikation för nollenergihus, passivhus och minienergihus för bostäder, jan 2012, 
justerad 120905, s.4 
23 Dahlbom, Mats & Catarina Warfwinge, Projektering av VVS-installationer, Studentlitteratur AB, Lund 
2011, Kap 4 
24 Dahlbom, Mats & Catarina Warfwinge, Projektering av VVS-installationer, Studentlitteratur AB, Lund 
2010, s. 4:9 
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2.5 Upphandlingsform och entreprenadform 

Upphandlingsform omfattar anbudshantering, entreprenadform och 
ersättningsform.25 Upphandlingsform och entreprenadform är oberoende av 
varandra.26 
 
De vanligaste upphandlingsformerna var delad, generalentreprenad och 
samordnad generalentreprenad. Vid delad upphandling träffade byggherren 
separata avtal med varje inblandad aktör. Vid generalentreprenad träffade byggherren 
avtal med en entreprenör som i sin tur träffar avtal med övriga inblandade. Vid en 
samordnad generalentreprenad överlät byggherren efter delad upphandling 
samordningsansvaret till en av aktörerna efter upphandling.27 
 
Härutöver fanns en nyare samarbetsform mellan parterna som blivit vanligare – 
partnering. Här skapade byggherren en arbetsgrupp denne hade förtroende för; till 
exempel beställare, byggentreprenör, arkitekt, övriga projektörer, installatörer och 
strategiskt viktiga materialleverantörer. Beroende på entreprenadform och projekt 
kunde även boende ingå i projektteamet. Ett juridiskt bindande avtal om 
partnering upprättades mellan de medverkande och en gemensam 
produktframställning följde.28 
 
Entreprenadformen beskrev ansvarsfördelningen mellan byggherre, byggledare, 
projektör, entreprenör och leverantör.29 
 
De vanligaste entreprenadformerna var utförandeentreprenad, totalentreprenad 
och funktionsentreprenad. Vid utförandeentreprenad gav byggherren uppdrag till 
entreprenör, medan vid totalentreprenad framgick byggherrens krav, men inte i form 
av exakta ritningar. Vid funktionsentreprenad hade entreprenören även driftsansvar 
utöver ansvar för byggandet.30 

2.6 Metodförutsättningar 

Metodik som tillämpats i rapporten grundar sig i resonemang om begreppen 
fallstudie, intervju, litteraturstudie samt dokumentanalys och presenteras i  
kapitel 3. 

 

 

                                              
25 Söderberg, Jan, Att upphandla byggprojekt, Studentlitteratur AB, Lund 2011, s.23 
26 Olsson, Marcus, advokatbyrå Foyen, seminariebilder i entreprenadjuridik, 130124 
27 Olsson, Marcus, advokatbyrå Foyen, seminariebilder i entreprenadjuridik, 130124 
28 Nordstran, Uno, Byggprocessen, Liber AB, 2008, s. 144 
29 Söderberg, Jan, Att upphandla byggprojekt, Studentlitteratur AB, Lund 2011, s.24 
30 Olsson, Marcus, advokatbyrå Foyen, seminariebilder i entreprenadjuridik, 130124 
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3 Genomförande 

För att uppnå inre validitet med fallstudien har triangulering skett i de fall författarna 
varit osäkra på giltigheten i sina tolkningar av noterade erfarenheter, i enlighet 
med Sharan B Merriams teorier om fallstudien som forskningsmetodik. 31 
 
För att uppnå reliabilitet för erfarenheter från fallstudien har triangulering skett 
genom jämförelse med vetenskapligt dokumenterade erfarenheter från andra fall 
inom ramen för litteraturen i denna rapport. Pålitligheten ökades genom att i detalj 
beskriva hur denna studie genomförts.32 
 
Detaljerat tillvägagångssätt presenteras för varje vetenskaplig metod i detta kapitel. 
Utöver tillvägagångssätt, presenteras även hur vetenskapliga metoder har 
tillämpats, samt vilka erfarenheter som kunnat uppfattas under genomförandet. 
Kronologin för utförandet av de olika metoderna följer inte helt ordningen för 
presentationen av delarna i detta kapitel, då de olika metoderna utfördes parallellt. 
 

3.1 Litteraturstudie 

Den litteratur som främst låg till grund för litteraturstudierna i denna rapport 
presenteras i Bilaga 2. Presentationen är utförd i enlighet med Henny Olsson och 
Stefan Sörensens teorier om forskningsprocessen.33 

3.1.1 Passivhuskonceptet 

Författarna av denna rapport presenterade inledningsvis definition på passivhus i 
denna rapport – se kapitel 2. Av litteraturstudien i denna rapport framgick olika 
definitioner på passivhus, där främst fler aspekter vägdes in utöver de tre 
huvudkriterierna som författarna av denna rapport definierar i avsnitt 2.3 baserat 
på FEBY12. Övriga aspekter har författarna av denna rapport 
Uppfattat som av mera praktisk natur och uppfattades som en förutsättning för att 
komma under de tre gränsvärdena som tillhörde författarnas definition av 
passivhuskonceptet – effektbehov, energianvändning och luftläckage. 
 
Flera av källorna i litteraturstudierna presenterade i Bilaga 2 och i detta avsnitt, 
betonade skillnaden i värmebehov. Se figur nedan. Flera källor betonade även väl 
isolerat och tätt klimatskal tillsammans med ett mekaniskt ventilationssystem och värme 
distribuerad via hygienflödet och att stora delar av uppvärmningen skedde genom 
gratisvärme. Jämför avsnitt 2.4 om energikonceptets förutsättningar. 
 

                                              
31 Sharan B Merriam, Fallstudien som forskningsmetod, Studentlitteratur, Lund 1994, s.193-194 
32 Sharan B Merriam, Fallstudien som forskningsmetod, Studentlitteratur, Lund 1994, s.194 
33 Olsson, Henny och Sörensen, Stefan, Forskningsprocessen – kvalitativa och kvantitativa perspektiv, Liber AB 
2011, s.145 
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Figur 1 - Skillnad i energibehov mellan BBR19 och passivhus.34 

 
Enligt Ulla Janssons doktorsavhandling hade till exempel speciella material eller 
speciella lösningar inte med passivhus att göra.35 Vidare ansågs kondens på 
fönstren vara en arkitektonisk- snarare än passivhusfråga, ifall fönstren skärmades 
av tillräckligt bra, enligt en artikel i Forskning och framsteg där Ulla Jansson uttalade 
sig.36 
 
Enligt Wiktoria Glads doktorsavhandling gav ett sammanhang för de olika typerna 
av aspekter med passivhuset genom att för att nå framgång dela in dessa i det 
materiella i form av det fysiska huset, det immateriella i form av byggprocessen och 
framtoningen eller image som projektet gavs vid beskrivning.37 
 
Med stöd av Wiktoria Glads viktiga delar av passivhusprojekt presenterade 
författarna av denna rapport litteratur i avsnitt 3.1 som rörde det materiella i form 
av byggnadstekniska egenskaper, varefter det immateriella presenterades i form av 
organisatoriska aspekter, samt därefter image-frågor i form av roller centrala för 
byggande med lågenergiambitioner. Härutöver presenterades slutligen centrala 
delar som särskilt rörde kostnader, eftersom enligt Wiktoria Glads doktorsavhandling 
måste förutom att en innovation ska vara miljöanpassad, den också vara 
ekonomiskt försvarbar, vilket betydde att den behövde vara lika kostnadseffektiv 
eller bättre än alternativen.38 
  

                                              
34 Sandberg, Eje, Lågenergihus – trender och nyheter, seminariebilder från Nordbyggs Ecoforum, 130313 
35 Jansson, Ulla, Passive houses in Sweden - From design to evaluation of four demonstration projects, Doctoral Thesis, 
Faculty of Engineering LTH, 2010, s.357-363 
36 Falk, Johan, Passivhus, artikel i Forskning och framsteg – populärvetenskaplig tidskrift, 080401 
37 Glad, Wiktoria, Aktiviteter för passivhus – En innovations omformning i byggprocesser för energisnåla bostadshus, 
Doktorsavhandling, Linköpings Universitet 2006, s.31 
38 Glad, Wiktoria, Aktiviteter för passivhus – En innovations omformning i byggprocesser för energisnåla bostadshus, 
Doktorsavhandling, Linköpings Universitet 2006, s.34 
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Reflektioner 

Ovan presenterades litteraturens beskrivning av passivhuskonceptet, vilket var en 
förutsättning för indelning av detta avsnitt. Passivhuset medförde avsevärt mindre 
energibehov för värme, men även behovet för varmvatten påverkade behov av 
energi. Ett tätt klimatskal och mekaniskt ventilationssystem med värme via 
hygienflödet var en förutsättning för att leva upp till FEBY:s huvudkriterier 
presenterade i avsnitt 2.3. Speciella material behövdes inte för passivhus, samt att 
kondens på fönstren var en arkitektonisk fråga genom avskärmning mot himlen 
snarare än en passivhusfråga. 
 
Indelning av presentationen nedan av innehåll från litteraturstudier var inspirerad 
av Wiktoria Glads indelning av passivhuskonceptet;39 närmare presenterad i Bilaga 
4. Litteratur som rörde (1) det materiella i form av byggnadstekniska egenskaper, (2) 
immateriella i form av organisatoriska aspekter, samt (3) image-frågor i form av 
attraktiviteten för byggande med lågenergiambitioner presenteras. Slutligen 
presenteras även (4) kostnadsrelaterade aspekter med passivhuskonceptet, vilket 
var särskilt avgörande med tanke på ekonomisk försvarbarhet för att kunna utföra 
potentiella projekt. 

3.1.2 Byggnadstekniska egenskaper 

Enligt Wiktoria Glads doktorsavhandling var som tidigare nämnts det materiella 
en av passivhusets viktiga delar.40 I detta avsnitt behandlades byggnadstekniska 
egenskaper relevanta för sammanhanget. 
 
I en artikel i Forskning och framsteg konstaterade universitetslektor Maria Wall 
vid Lunds tekniska högskola att det inte var svårt tekniskt att bygga passivhus, 
men att byggbranschen var ovan. Det krävdes en större noggrannhet vid byggande 
av passivhus, vilket var bra att tillämpa i alla byggnader, men med passivhus var 
kraven större, enligt Maria Wall. 41 

 
Wiktoria Glads doktorsavhandling gav en överblick över för passivhuskonceptet 
centrala byggnadstekniska egenskaper. Hon berörde tätt klimatskal för att behålla 
temperaturen med låg energiåtgång.42 Med detta följde nödvändigheten med lågt 
U-värde. Mekanisk ventilation för från- och tilluften med en värmeväxlare eller 
luftvärmepump erfordrades även.43 
 

                                              
39 Glad, Wiktoria, Aktiviteter för passivhus – En innovations omformning i byggprocesser för energisnåla bostadshus, 
Doktorsavhandling, Linköpings Universitet 2006, s.31 
40 Glad, Wiktoria, Aktiviteter för passivhus – En innovations omformning i byggprocesser för energisnåla bostadshus, 
Doktorsavhandling, Linköpings Universitet 2006, s.31 
41 Falk, Johan, Passivhus, artikel i Forskning och framsteg – populärvetenskaplig tidskrift, 080401 
42 Glad, Wiktoria, Aktiviteter för passivhus – En innovations omformning i byggprocesser för energisnåla bostadshus, 
Doktorsavhandling, Linköpings Universitet 2006, s.14 
43 Glad, Wiktoria, Aktiviteter för passivhus – En innovations omformning i byggprocesser för energisnåla bostadshus, 
Doktorsavhandling, Linköpings Universitet 2006, s.14 
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Tak och fönster var delarna i klimatskalet med störst värmeförluster, varför dessa 
krävde särskild uppmärksamhet i utformningen med 50 cm takisolering och 
energieffektiva treglasfönster.44  

 

Utöver värmeväxlare eller luftvärmepump behövdes oftast ett uppvärmningssystem 
för tillförsel och distribuering av värme och tappvarmvatten.45 

Utvändig kondens 

Av Bilaga 2 och i detta avsnitt framgår närmare information om kondens på 
fönster. Av SP:s publikation framgår att fönster med U-värde 1,0 W/m2K eller 
mindre hade en så god isoleringsförmåga att utvändig kondens kunde bildas. 
Enligt Ulla Janssons doktorsavhandling medförde energieffektiva fönster med U-
värde lägre än 0,8 W/m2K kondens oftare än vad de boende ansågs acceptera.46 
Kondens kunde elimineras nästan helt genom ett emissionsskikt på utsidan om 
samtliga fönsterglas istället för insidan av det yttersta. Det skulle dock öka U-
värdet med cirka 0,2 W/m2K.47 Avskärmning mot himmel och fönstrets 
orientering i förhållande till väderstreck påverkade kondensbildningen,48 där 
väderstreck var kopplat till solinstrålningen. Eftersom graden av avskärmning mot 
himmel var av stor betydelse för omfattningen utvändig kondensbildning på 
fönster,49 kunde även indragna fönster uppfattas vara exempel på lösning. 

Termisk komfort 

Enligt en artikel i Forskning och Framsteg i april 2008 konstaterade Ulla Jansson 
att de täta och välisolerade husen hade gjort husen tystare, men på samma gång 
skapat fördomar om att passivhus medförde mindre fönster.50 I samma ansågs en 
god solavskärmning särskilt viktig vid dessa välisolerade passivhus, för att undvika 
obekväm värme i starkt sommarsolsken och utnyttja lägre stående sol när det var 
svalare,51 vilket även bekräftas av Solstudien från 2012.52 
 
I Tyskland i Klaus byggdes en skola med alternativ fasadutformning med 
solavskärmning i fasaden utan att sikten inifrån påverkades nämnvärt. Av 
gymnasieskolans webbsida framgick utformningen av fasaden. Solavskärmning 
bestående av tvärställda lameller konstruerades som alternativ till tonade glas, vilka 
skärmade av solen väl, men även gjorde inomhusutrymmena mörka. De tvärställda 
lamellerna skärmade av direkt solljus utan att skärma av dagsljuset nämnvärt. 

                                              
44 Glad, Wiktoria, Aktiviteter för passivhus – En innovations omformning i byggprocesser för energisnåla bostadshus, 
Doktorsavhandling, Linköpings Universitet 2006, s.15 
45 Glad, Wiktoria, Aktiviteter för passivhus – En innovations omformning i byggprocesser för energisnåla bostadshus, 
Doktorsavhandling, Linköpings Universitet 2006, s.15 
46 Glad, Wiktoria, Aktiviteter för passivhus – En innovations omformning i byggprocesser för energisnåla bostadshus, 
Doktorsavhandling, Linköpings Universitet 2006, s.15 
47 SP - Science Partner, Utvändig kondens på fönster, Bygg & Teknik nr 8, 2000, publikation, 130426 s.46-49 
48 SP - Science Partner, Utvändig kondens på fönster, Bygg & Teknik nr 8, 2000, publikation, 130426 s.46-49 
49 SP - Science Partner, Utvändig kondens på fönster, Bygg & Teknik nr 8, 2000, publikation, 130426 s.46 
50 Falk, Johan, Passivhus, artikel i Forskning och framsteg – populärvetenskaplig tidskrift, 080401 
51 Falk, Johan, Passivhus, artikel i Forskning och framsteg – populärvetenskaplig tidskrift, 080401 
52 Heier, Magnus och Österbring, Magnus, Daylight and thermal comfort in a residential passive house – A 
simulation study based on environmental classification systems, Master of Science Thesis, Chalmers University of 
Technology, Göteborg 2012, s.VI 



Genomförande 

18 

Lamellerna var konstruerade av koppar med en glasad fasad placerad utanför 
lamellerna och illustreras i Figur 1. Fasadlösningen konstaterades vara 
energieffektiv.53 
 

  

Figur 2 - Exteriören och interiören av gymnasieskolebyggnad i Klaus, Tyskland.54 

 
En rekonstruktion av fasadlösningen användes även utav en av författarna av 
denna rapport som förslag till fasadlösning för ett kommunhus med 
kontorsutrymmen i Huskvarna. Fasadlösningen skulle skärma av solen för 
tjänstemännen i byggnaden utan att dagsljuset skärmades av. Figur 2 nedan visar 
hur fasadkonstruktionen var konstruerad.55 
 

 

Figur 3 - Dubbelglasad fasad enligt förslag.56 

                                              
53 Skolbyggnad i Klaus, http://www.dietrich.untertrifaller.com/en/projekt/secondary-schoolfraxern, 
september 2010 
54 Skolbyggnad i Klaus, http://www.dietrich.untertrifaller.com/en/projekt/secondary-schoolfraxern, 
september 2010 
55 Group C5 Report, Project Report – Husqvarna City Hall, kursen Architechture and Technology vid 
Jönköpings tekniska högskola, 121021, s.20 
56 Group C5 Report, Project Report – Husqvarna City Hall, kursen Architechture and Technology vid 
Jönköpings tekniska högskola, 121021, s.20 

http://www.dietrich.untertrifaller.com/en/projekt/secondary-schoolfraxern
http://www.dietrich.untertrifaller.com/en/projekt/secondary-schoolfraxern


Genomförande 

19 

Ökad verkningsgrad 

Enligt FTX 100-seminariet medförde HSB FTX 100-ventilationssystemet med 
värmeväxlare och förvärmd tilluft att återvinningens verkningsgrad i princip var 
100 %, vilket produktnamnet avslöjade. Av figuren nedan framgick principerna 
för systemet där en cirkulationspump gjorde att jord-/bergvärmen förvärmde 

tilluften från -15 °C till -5°C på vintern. Förvärmningen medförde återvunnen 
energi med 98 %. Till detta tillkom vindandelar som var kopplade till HSB FTX 
100 och gjorde systemet 100 % förnyelsebart, enligt Roland Jonsson på HSB.57 
 

 

Figur 4 - Princip för ökad återvinningsverkningsgrad. 58 

Konstruktion 

ATON:s rapport beskrev en trend med platsgjutna och prefabricerade 
betongelement bland flerbostadshus med lågenergiambitioner för en tätare 
konstruktion då utfackningsväggar med höga täthetskrav konstaterades vara 
osäkra.59 
 
Albert Boqvists licentiatarbete betonade att den huvudsakliga delen av problemen 
med passivhus kunde härledas till produkten eller det speciella med lösningen vid 
förespråkandet av en modell för industriellt tänkande. Se bilaga 6 för mer 
detaljerad information.60 
  

                                              
57 Jonsson, Roland, HSB:s seminariebilder vid Nordbyggs Ecoforum, 130312 
58 Jonsson, Roland, HSB:s seminariebilder vid Nordbyggs Ecoforum, 130312 
59 ATON Teknikkonsult AB, Energieffektivt byggande – möjligheter och hinder för högre krav, rapport 120504, s.17-
18 
60 Boqvist, Albert, Passive House Construction - Symbiosis between Construction Efficiency & Energy Efficiency, 
Licentiate Thesis, Lund University, 2010, s.43-46 
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Teknikutveckling 

I detta avsnitt framgår närmare information om passivhusexempel där man 
övergått till betongstomme där varje lägenhet betalade för sin egen 
energianvändning, hade handdukstork med timer samt förbättrade ytterdörrar 
vilket var exempel på utveckling. Förändringarna fastslogs under 
produktbestämningsskedet. 
 
ATON:s rapport sammanfattade erfarenheter från uppförda projekt. Det äldsta 
radhuset i Lindås Park hade vid publicerandet av rapporten stått i mera än 10 år 
och därmed kunnat utvärderas under årens lopp. Det tekniska systemet kunde 
konstateras ha åldrats väl – inga fuktproblem hade uppstått, tätheten kvarstod 
precis som energianvändningsnivå för bygganden.61  

 
Wiktoria Glads doktorsavhandling studerade särskilt tre passivhusprojekt – 
radhusen i Lindås Park från 2001, småhusen i området Bottnevägen i Göteborg 
från 2006 och flerbostadshusen på Oxtorget i Värnamo från 2006. Energisystemet 
för lägenheterna på Oxtorget kom att likna det i Lindås Park, med värmeväxlare 
med värmebatteri, solfångare och tätt byggnadsskal som följde med. 
Hyresgästerna betalade för sin egen förbrukning i båda lägenhetsområdena.62 
 
Skillnaderna var att Oxtorget byggdes med stomme av betong, extra värme sattes 
in i badrummet i form av handdukstork med timer. Ytterdörrarna för lägenheterna 
förbättrades även. Förändringarna fastslogs under produktbestämning.63 

 

One Tonne Life var en villa med energiambitioner i form av att det skulle 
producera mera energi än vad som användes. Huset hade bland annat ett 
energiövervakningssystem Energy Watch64, vilket bestod av en utrustning som läste 
av elmätaren och ett analysprogram installerat på hemdatorn, där ett mobilt 
gränssnitt även planerades för, så att det skulle gå att följa energianvändningen 
även utan att vara hemma. Uppgifterna om elförbrukning överfördes trådlöst. 
Bevakning av energianvändning skedde via en display på kylskåp kopplad till 
hemdatorn.65 

                                              
61 ATON Teknikkonsult AB, Energieffektivt byggande – möjligheter och hinder för högre krav, rapport 120504, s.14 
62 Glad, Wiktoria, Aktiviteter för passivhus – En innovations omformning i byggprocesser för energisnåla bostadshus, 
Doktorsavhandling, Linköpings Universitet 2006, s.212 
63 Glad, Wiktoria, Aktiviteter för passivhus – En innovations omformning i byggprocesser för energisnåla bostadshus, 
Doktorsavhandling, Linköpings Universitet 2006, s.212-213 
64 Vattenfalls webbsida, 
http://www.vattenfall.se/sv/energywatch.htm?WT.srch=1&WT.mc_id=vsesp10014616&gclid=CIbFrLf8
9LYCFaTItAodIEEAnA, 130501 
65 A-hus webbsida, http://www.a-hus.se/onetonnelife/se/index-nointro.html, 130501 

http://www.vattenfall.se/sv/energywatch.htm?WT.srch=1&WT.mc_id=vsesp10014616&gclid=CIbFrLf89LYCFaTItAodIEEAnA
http://www.vattenfall.se/sv/energywatch.htm?WT.srch=1&WT.mc_id=vsesp10014616&gclid=CIbFrLf89LYCFaTItAodIEEAnA
http://www.a-hus.se/onetonnelife/se/index-nointro.html
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3.1.3 Organisatoriska aspekter 

Enligt Wiktoria Glads doktorsavhandling var som tidigare nämnts det immateriella 
en av passivhusets viktiga delar.66 I detta avsnitt behandlas organisatoriska 
aspekter som är centrala för sammanhanget. 

Tid 

I en artikel i Forskning och framsteg intervjuades Svante Wijk, samordnare för 
energifrågor och sakkunnig om passivhus på byggföretaget NCC. Enligt Svante 
Wijk skulle inte passivhuskonceptet medföra dyrare material utan istället vara mer 
tidskrävande.67 
 
Enligt en artikel i branschtidningen Byggvärlden konstaterade Ulla Jansson att det 
skulle gå att bygga energieffektivt med bibehållen komfort med vanliga material, 
vanliga snickare utan extra tid och pengar”.68 
 
Enligt Ulla Jansson var det, trots eventuell tidspress, viktigt med genomtänkta mål 
före produktionsskedet. Prefabricerade täthetsdelar hade sänkt tidsåtgången 
fortsatte Ulla Jansson. Erfarenheter från studerade projekt visade att 
entreprenörerna hade ett lugnare arbetstempo än normalt då man byggde första 
passivhusen, samt att extra tid lades in på grund av osäkerhet kring att uppnå 
tillräcklig lufttäthet.69 
 
Enligt Albert Boqvists licentiatarbete kunde industriellt tänkande ge reducerad tid 
och ökad kvalitet i både produktbestämnings- och produktframställningsskedet.70 

Byggnadsprocessen 

Wiktoria Glads doktorsavhandling klargjorde att 90 procent av energianvändningen i 
en byggnad gick åt vid förvaltningen av byggnaden, varför byggnader behövde 
utformas så att energianvändningen blev så liten som möjligt under detta skede. 
Detta ansåg man kunna påverka under de delprocesser då byggnader blev till, det 
vill säga vid produktbestämningen och produktframställningen.71 Albert Boqvists 
licentiatarbete betonade särskilt vikten av goda förberedelser vid projektering för ett 
lyckat genomförande av passivhusprojektet.72 
  

                                              
66 Glad, Wiktoria, Aktiviteter för passivhus – En innovations omformning i byggprocesser för energisnåla bostadshus, 
Doktorsavhandling, Linköpings Universitet 2006, s.31 
67 Falk, Johan, Passivhus, artikel i Forskning och framsteg – populärvetenskaplig tidskrift, 080401 
68 Nohrstedt, Linda, artikel i Byggvärlden, Passivhus så mycket bättre än vanliga hus, 101119 
69 Nohrstedt, Linda, artikel i Byggvärlden, Passivhus så mycket bättre än vanliga hus, 101119 
70 Boqvist, Albert, Passive House Construction - Symbiosis between Construction Efficiency & Energy Efficiency, 
Licentiate Thesis, Lund University, 2010, s.43-46 
71 Glad, Wiktoria, Aktiviteter för passivhus – En innovations omformning i byggprocesser för energisnåla bostadshus, 
Doktorsavhandling, Linköpings Universitet 2006, s.22 
72 Boqvist, Albert, Passive House Construction - Symbiosis between Construction Efficiency & Energy Efficiency, 
Licentiate Thesis, Lund University, 2010, s.43-46 
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Industriellt tänkande 

Enligt avhandlingen kunde industriellt tänkande öka effektiviteten för 
konstruktionen i ett passivhusprojekt genom att (1) kombinera ett industriellt 
tänkande vid produktion med att (2) åstadkomma energieffektivitet genom att 
fokusera på hög lufttäthet, låg värmetransmission och minimering av kölbryggor.73  

Uppföljning 

Enligt Ulla Janssons doktorsavhandling var det viktigt med uppföljning av mätdata 
första året för att se om utfallet blivit som planerat.74 Enligt ATON:s rapport kunde 
man till exempel efter dryga 10 år konstatera att passivhusen i Lindås Park åldrats 
väl då inga fuktproblem hade uppstått, tätheten kvarstod precis som 
energianvändningsnivå för bygganden.75 
 

Wiktoria Glads doktorsavhandling menade att erfarenheter inte togs tillvara på 
grund av bristande kontinuitet med byggprocesser i projektform där deltagarna 
skingras efter slutfört projekt.76 Enligt SP:s rapport behövde byggsektorn utvecklas 
med kunskaper, resurser och produktionsteknik, för att kunna upprätthålla kvaliteten 
vid en mer omfattande produktion av lågenergihus och passivhus.77  

3.1.4 Konceptets attraktivitet  

Enligt Wiktoria Glads doktorsavhandling var som tidigare nämnts image en av 
passivhusets viktiga delar.78 I detta av snitt behandlas utbildning och spridning, 
vilka kan uppfattas ha kopplingar till konceptets image. Den boende i befintligt 
bestånd verkade spela en central roll för konceptets image. 

Utbildning och spridning 

Enligt seminariet om Sveriges handlingsplan var Build Up Skills Sverige ett verktyg för 
att lyckas med det kunskapslyft som krävdes inför år 2020. Det medförde bland 
annat utbildning av 100 000 personer för att täcka kompetensbehovet för 
kommande omfattning byggande av nära-noll-energibyggnation.79 
 
  

                                              
73 Boqvist, Albert, Passive House Construction - Symbiosis between Construction Efficiency & Energy Efficiency, 
Licentiate Thesis, Lund University, 2010, s.43-46 
74 Jansson, Ulla, Passive houses in Sweden - From design to evaluation of four demonstration projects, Doctoral Thesis, 
Faculty of Engineering LTH, 2010, s.357-363 
75 ATON Teknikkonsult AB, Energieffektivt byggande – möjligheter och hinder för högre krav, rapport 120504, s.14 
76 Glad, Wiktoria, Aktiviteter för passivhus – En innovations omformning i byggprocesser för energisnåla bostadshus, 
Doktorsavhandling, Linköpings Universitet 2006, s.33 
77 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Lågenergihus och passivhus – vanliga frågeställningar, SP Rapport 
2009:28, s.6 
78 Glad, Wiktoria, Aktiviteter för passivhus – En innovations omformning i byggprocesser för energisnåla bostadshus, 
Doktorsavhandling, Linköpings Universitet 2006, s.31 
79 Energimyndigeten, Build Up Skills, seminariebilder av Energimyndigheten vid NordByggs Ecoforum, 
130312 
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Enligt marknadsundersökningen från 2009 behövde kunskap spridas genom effektivt 
främjande och utbildande av aktörer i alla byggprocessdelar från projektkund till 
passivhusköpare, för att kunna sprida energikonceptet.80 SP:s rapport betonade 
kunskap och noggrannhet i tillräcklig omfattning och att det återstod kunskaps- 
och erfarenhetsluckor på det tekniska planet, samt med avseende på de boendes 
inverkan på användningen.81 Enligt marknadsundersökningen från 2009 var största 
hindret för spridning bristen på efterfrågan bland både kunder och 
entreprenadföretag på grund av bristande kunskap om och rädsla för att göra stora 
investeringar.82 Kvalitetssäkring för att säkerställa tillämpning av rätt kunskap och 
tillräckligt noggrant utfört arbete behövde även vidareutvecklas, enligt SP:s 
rapport.83 
 
Enligt Wiktoria Glads doktorsavhandling krävdes det fokus på ett projekts viktiga 
delar för att aktörerna skulle lära sig av befintliga projekt – det materiella, 
immateriella och imagen.84 
 
Enligt Wiktoria Glads doktorsavhandling underlättade små steg spridning av 
innovationer. Ny teknik behövde klarna successivt.85 Innovationsstudien betonade 
möjligheten till försök i mindre skala.86 Det projektbaserade arbetssättet i 
byggbranschen med kort planeringstid tillät inte spridning och utveckling i större 
steg, enligt Wiktoria Glads doktorsavhandling.87 
 
Marknadsundersökningen från 200988 och innovationsstudien från 200789 betonade även 
värdet med studiebesök och det goda exemplets makt för spridning av 
energikonceptet. Innovationsstudien från 2007 betonade även värdet av kalkyler 
med helhetssyn, samt goodwill, men lyfte fram att kortsiktigt tänkande, 
spekulationer, osäkerheter och att miljöperspektivet hade konkurrens kunde 
motverka spridning av energikonceptet.90 
 

                                              
80 Goksöyr, Louise, A market survey of Passive houses in the western region of Sweden - Why are they still considered as 
innovations?,  Master of Science Thesis, Chalmers University of Technology, Göteborg 2009, s.II 
81 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Lågenergihus och passivhus – vanliga frågeställningar, SP 
Rapport 2009:28, s.6 
82 Goksöyr, Louise, A market survey of Passive houses in the western region of Sweden - Why are they still considered as 
innovations?,  Master of Science Thesis, Chalmers University of Technology, Göteborg 2009, s.II 
83 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Lågenergihus och passivhus – vanliga frågeställningar, SP 
Rapport 2009:28, s.6 
84 Glad, Wiktoria, Aktiviteter för passivhus – En innovations omformning i byggprocesser för energisnåla bostadshus, 
Doktorsavhandling, Linköpings Universitet 2006, s.31 
85 Glad, Wiktoria, Aktiviteter för passivhus – En innovations omformning i byggprocesser för energisnåla bostadshus, 
Doktorsavhandling, Linköpings Universitet 2006, s.32 
86 Westberg, Mia, En kvalitativ studie av drivkrafter och bärriärer mot energieffektiva flerfamiljshus, Kandidatuppsats, 
Malmö Högskola, 070608, s.2 
87 Glad, Wiktoria, Aktiviteter för passivhus – En innovations omformning i byggprocesser för energisnåla bostadshus, 
Doktorsavhandling, Linköpings Universitet 2006, s.32 
88 Goksöyr, Louise, A market survey of Passive houses in the western region of Sweden - Why are they still considered as 
innovations?,  Master of Science Thesis, Chalmers University of Technology, Göteborg 2009, s.II 
89 Westberg, Mia, En kvalitativ studie av drivkrafter och bärriärer mot energieffektiva flerfamiljshus, Kandidatuppsats, 
Malmö Högskola, 070608, s.2 
90 Westberg, Mia, En kvalitativ studie av drivkrafter och bärriärer mot energieffektiva flerfamiljshus, Kandidatuppsats, 
Malmö Högskola, 070608, s.2 
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Enligt John Helmfridssons seminariebilder växte passivhusmarknaden snabbt. I takt 
med att erfarenheten av passivhus ökade, minskade skepsisen till dess lönsamhet, 
vilket utvecklingen i Västra Götaland i förhållande till Stockholmstrakten vittnade 
om. I Västra Götaland hade man längre erfarenhet av passivhus än i Stockholm.91 
 
Enligt en artikel i branschtidningen Byggvärlden, konstaterade Ulla Jansson att 
hon först var skeptisk till passivhus, men det visade sig att hon genom sin 
doktorsavhandling hade noterat en yrkesstolthet på byggarbetsplatserna för 
passivhus, där ”det varit mycket raka ryggar, kreativa idéer och glada och stolta miner”.92  
 
Enligt Eje Sandbergs seminarium var omgående start med egna 
demonstrationsprojekt en nödvändighet för läroprocessen inför år 2020, men med 
tanke på utvecklingstakten vid tidpunkten för Ecoforum skulle inte 
passivhusbyggande bli svensk standard tidigare än från år 2020 med tanke på att 
en förutsättning ansågs vara att Boverket satt detta som energikrav i 
byggreglerna.93 

Reflektioner 

Som framgår ovan behövde 100 000 stycken personer utbildas för att täcka 
kompetensbehovet inför NNE-huskraven år 2020. Härutöver behövdes även 
effektivt främjande och utbildande av aktörer från projektkund till 
passivhusköpare genomföras för att sprida energikonceptet. Kunskap behövdes 
såväl på det tekniska planet som hur de boende påverkade energianvändningen. 
Kvalitetssäkring behövdes även för noggrannhet i arbetet, men det största hindret 
var egentligen bristen på efterfrågan bland kunder och entreprenadföretag. 
 
Vidare krävdes fokus på det materiella, immateriella men framför allt imagen för 
att inblandade aktörer skulle lära sig av utförda passivhus. Mindre steg i form av 
utföranden i mindre skala underlättade spridning. Studiebesök och 
demonstrationshus konkretiserade konceptet, samtidigt som erfarenheter 
minskade skepsis till nyproduktion.   

Boende 

Enligt Wiktoria Glads doktorsavhandling fanns det erfarenheter sedan tidigare av 
passivhusbyggande i form av ett antal avgörande faktorer för energianvändning i 
bostäder. Förekomsten av apparater, energieffektiviteten på apparaterna och hur de används 
var avgörande faktorer, där beteendefaktorer konstaterades ha minst lika stor 
påverkan på energianvändningen, som teknikfaktorer, men att det hade gjorts 
mindre forskning kring energibeteende.94  
 

                                              
91 Helmfridsson, John, Fördelar, fallgropar och lönsamhet, seminariebilder från Nordbyggs Ecoforum, 130313 
92 Nohrstedt, Linda, artikel i Byggvärlden, Passivhus så mycket bättre än vanliga hus, 101119 
93 Sandberg, Eje, Lågenergihus – trender och nyheter, seminariebilder från Nordbyggs Ecoforum, 130313 
94 Glad, Wiktoria, Aktiviteter för passivhus – En innovations omformning i byggprocesser för energisnåla bostadshus, 
Doktorsavhandling, Linköpings Universitet 2006, s.14 
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Charlotta Isakssons doktorsavhandling betonade även vikten av korrekt använd teknik 
för reducering av energianvändning. Tekniken styrdes av människan som hade 
kontrollen över systemet och inte av experter eller produktframställare.95 
 

Charlotta Isakssons doktorsavhandling lyfte fram att hållbar energianvändning inte bara 
var en fråga om att utveckla ny, energieffektiv teknologi. För att nå de nationella 
och de internationella målen med avseende på energieffektivitet och 
energikonservering, måste verktyg utvecklas för att uppmuntra folk att välja och lära 
sig hållbara sätt att använda ny teknik.96 

Reflektioner 

Den boende verkade ha en särskilt central roll i litteraturen, särskilt vad gällde 
energianvändning genom användning av tillgänglig teknik, samt energibeteende, 
där det senare hade forskats mindre på. Tekniken konstaterades styras av 
användaren inte av experter eller produktframställare. Verktyg för att uppmuntra 
val och användning av teknik på ett hållbart sätt efterfrågades. Den boende ansågs 
kunna påverka hur passivhuskonceptet uppfattades. 

3.1.5 Kostnader 

Enligt Wiktoria Glads doktorsavhandling behövdes en miljöanpassad innovation vara 
lika kostnadseffektiv eller bättre än alternativen.97 I detta avsnitt presenterades 
olika kostnadsbegrepp som var centrala för passivhuskonceptet. 
 
Enligt Wiktoria Glads doktorsavhandling behövde som sagt en miljöanpassad 
innovation vara lika kostnadseffektiv eller bättre än alternativen.98 I detta avsnitt 
presenteras olika kostnadsbegrepp som var centrala för passivhuskonceptet. 
 
Albert Boqvists licentiatarbete rekommenderade ett industriellt tänkande för att 
underlätta en samverkan mellan aspekter som stigande byggkostnader och 
energieffektiva hus. Bland annat standardiserad produktmodell och -processer, 
samt automatiserat arbete skulle göra passivhusproduktion effektivare.99 
 
I samband med litteraturstudier figurerade begreppen investeringskostnad, 
merkostnad och merinvestering i samband med lågenergi- och 
passivhuskoncepten. Författarna av denna rapport uppfattade investeringskostnad 
som inledande ekonomisk satsning för att förverkliga ett projekt. Merkostnad 
uppfattades som den kostnad som eventuellt tillkom under en byggands livstid på 

                                              
95 Isaksson, Charlotta, Uthålligt lärande om värmen?: Domesticering av energiteknik i passivhus, 
Linköpings Universitet, 2009 
96 Isaksson, Charlotta, Uthålligt lärande om värmen? – Domesticering av energiteknik i passivhus, 
Doktorsavhandling, Linköpings Universitet 2009, s.189 
97 Glad, Wiktoria, Aktiviteter för passivhus – En innovations omformning i byggprocesser för energisnåla bostadshus, 
Doktorsavhandling, Linköpings Universitet 2006, s.34 
98 Glad, Wiktoria, Aktiviteter för passivhus – En innovations omformning i byggprocesser för energisnåla bostadshus, 
Doktorsavhandling, Linköpings Universitet 2006, s.34 
99 Boqvist, Albert, Passive House Construction - Symbiosis between Construction Efficiency & Energy 
Efficiency, Licentiate Thesis, Lund University, 2010, s.43-46 
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grund av ambitioner att sänka energibehov. Merinvestering uppfattades som 
merkostnaden i samband med inledande investering på grund av ambitioner att 
sänka energibehov. De investeringsrelaterade begreppen var faktiska i de fall 
projekten var förverkligade, medan merkostnaderna var uppskattningar eftersom 
dessa kunde bli kända först efter att byggnaden producerats, använts och rivits. 
Även begreppet lönsamhet figurerade vid flera tillfällen, vilket författarna av denna 
rapport uppfattade som med passivhus inte bara handla om att en investering 
betalade sig under en livstid, utan för att man skulle anse det lönsamt att investera, 
behövde payoff-tiden även vara tillräckligt kort. 
 
Enligt innovationsstudien från 2007 drevs energieffektivisering sannolikt fram främst 
av ekonomiska skäl.100 I artikeln Passivhus så mycket bättre än vanliga hus i Byggvärlden 
konstaterade Ulla Jansson att kritiker fördomsfullt pekat bland annat på ökade 
konstader att bygga och att husen krävde mycket underhåll.101 I artikeln i 
Forskning och Framsteg, intervjuades även Svante Wijk, samordnare för 
energifrågor och sakkunnig om passivhus på byggföretaget NCC. Enligt Svante 
Wijk behövde det inte kosta mycket mer trots de höga kraven på passivhus. 
Passivhus uppskattade han skulle vara 2-5 % dyrare, men skulle inte medföra 
dyrare material, utan skulle framför allt handla om mera tid.102 Enligt Åke 
Blomsterbergs rapport var kostnaden för att bygga av samma storleksordning som för 
konventionella moderna bostadshus.103 
 
I en artikel i Byggvärden konstaterade Ulla Jansson att innan prefabricerade 
täthetsdelar fanns, var det svårare att hålla nere kostnaderna.104 Genom DFC och 
steg 1 i Albert Boqvists licentiatarbete skulle man med hjälp av en systematiserad och 
noggrant planerad utformning tillsammans med operativa instruktioner, förbättra 
passivhusbyggandet i sådan omfattning att det kostnadsmässigt kunde likställas 
med traditionellt byggande.105 
 
I ATON:s rapport sammanställdes erfarenheter av energieffektivt byggande i maj 
2012. Enligt rapporten var det förenligt med god fastighetsekonomi med 
energieffektiva flerbostadshus och lönsamheten förväntades öka i takt med att bättre 
produkter och system introducerades på marknaden – främst ny fönsterteknik, 
effektiva värmeåtervinningssystem och täta konstruktioner –, samt att det var mer 
lönsamt med passivhus vid tre eller fler våningsplan. Se tabell nedan för 
jämförelse.106 
 

                                              
100 Westberg, Mia, En kvalitativ studie av drivkrafter och bärriärer mot energieffektiva flerfamiljshus, Kandidatuppsats, 
Malmö Högskola, 070608, s.2 
101 Nohrstedt, Linda, artikel i Byggvärlden, Passivhus så mycket bättre än vanliga hus, 101119 
102 Falk, Johan, Passivhus, artikel i Forskning och framsteg – populärvetenskaplig tidskrift, 080401 
103 Blomsterberg, Åke, Lågenergihus – En studie av olika koncept, Rapport EBD-R--09/28, Lunds Universitet, 
2009, s.7 
104 Nohrstedt, Linda, artikel i Byggvärlden, Passivhus så mycket bättre än vanliga hus, 101119 
105 Boqvist, Albert, Passive House Construction - Symbiosis between Construction Efficiency & Energy Efficiency, 
Licentiate Thesis, Lund University, 2010, s.43-46 
106 ATON Teknikkonsult AB, Energieffektivt byggande – möjligheter och hinder för högre krav, rapport 120504, 
s.17-18 



Genomförande 

27 

Tabell 1 - Exempel på U-värden för att i ett flerbostadshus klara passivhuskriterierna.107 

 
 
Totalkostnaden kunde bli den samma som vid konventionellt byggande tack vare 
lägre energikostnader och även investeringskostnaderna kunde hamna på samma 
nivå tack vare att radiatorsystemen då kunde krympas. Typisk isolertjocklek för 
byggnaderna var 25 cm.108  
 
John Helmfridsson presenterade fördelar med passivhus i form av 
driftkostnadsminskning, trygghet mot energipriser, kvalitetssäkring, komfort och 
effekteffektivitet, där det sista medförde en möjlighet att anpassa 
energianvändning efter varierande behov över tid.109 
 
SP:s rapport sammanfattade erfarenheter från uppförda projekt. Flerbostadshusen, 
med uppmätt energianvändning 40 kWh/m2, på Oxtorget i Värnamo visade på 
påtagliga merkostnader som kunde motiveras företagsekonomiskt. Begränsad 
konkurrens vid anbud, ej tidigare projekterade detaljlösningar, omprojektering och 
utvecklande av en passivhusdörr var anledningar till merkostnaderna.110  

 

I Beckomberga har lägenheterna i passivhusen tillika flerbostadshusen av NCC 
egna ventilationssystem och en beräknad energianvändning på 45 kWh/m2 till en 
extra investeringskostnad på 2-10 % som bedöms sjunka vartefter.111 
 
För Svenska Bostäders flerbostadshus i Farsta balanserades merinvesteringen av lägre 
driftkostnader, så att projektekonomin ändå gav samma hyreskostnadsnivå som 
vid konventionellt byggande. År 2011 mättes en energianvändning på 60 kWh/m2, 
men korrigerat för uttorkning av betong och högre varmvattenanvändning skulle 
ha inneburit 45 kWh/m2.112 
 
Enligt John Helmfridssons seminariebilder växte passivhusmarknaden snabbt. I takt 
med att erfarenheten av passivhus ökade, minskade skepsisen till dess lönsamhet, 
vilket utvecklingen i Västra Götaland i förhållande till Stockholmstrakten vittnade 
om. I Västra Götaland hade man längre erfarenhet av passivhus än i Stockholm.113 
 

                                              
107 ATON Teknikkonsult AB, Energieffektivt byggande – möjligheter och hinder för högre krav, rapport 120504, s.18 
108 ATON Teknikkonsult AB, Energieffektivt byggande – möjligheter och hinder för högre krav, rapport 120504, 
s.s.17-18 
109 Helmfridsson, John, Fördelar, fallgropar och lönsamhet, seminariebilder från Nordbyggs Ecoforum, 130313 
110 ATON Teknikkonsult AB, Energieffektivt byggande – möjligheter och hinder för högre krav, rapport 120504, s.15 
111 ATON Teknikkonsult AB, Energieffektivt byggande – möjligheter och hinder för högre krav, rapport 120504, s.15 
112 ATON Teknikkonsult AB, Energieffektivt byggande – möjligheter och hinder för högre krav, rapport 120504, s.15 
113 Helmfridsson, John, Fördelar, fallgropar och lönsamhet, seminariebilder från Nordbyggs Ecoforum, 130313 
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Enligt Eje Sandbergs seminarium fanns en möjlig lönsamhet på 4 000 kr/år för de som 
var villiga att bo i en passivhuslägenhet. Besparingar på grund av att 
radiatorsystem inte behövdes möjliggjorde detta trots olika merkostnader vid 
passivhusbyggande. Enligt föreläsningsbild ursprungligen av Marcus Svensson på 
ByggVesta såg resultat av beräkningar per snittlägenhet på 65 m2 ut som framgår 
av tabellen nedan.114 
 
Tabell 2 – Förtydligande av Eje Sandbergs seminariebild 17 vid EcoForum.115 

Resultat per lägenhet (snitt 65 m²) 
  

    INVESTERING Tilluft merkostnad 15 KKR 

 
Extra ytterväggsisolering 7 cm 5 KKR 

 
Mätning och debitering av tappvarmvatten 3 KKR 

 
Mätning och debitering av värme 5 KKR 

 
Gipsinklädning av kanaler 3 KKR 

BESPARINGAR Inga radiatorer                                               ca - 31 KKR 

TOTALT:   0 KKR 

    Förändring av drift och underhållskostnader 0 KKR 

Energibesparing per lägenhet/från år 1 (1:- /kWh):                ca - 4 KKR/år 

TOTAL BESPARING I DRIFT OCH UNDERHÅLL/LGH/ÅR - 4 KKR 
 

 
Enligt Eje Sandbergs seminariebilder fanns det goda exempel, bland annat Sjöliljan, 
som konstaterades omfatta en merinvestering på 1 % och en uppskattad merkostnad 
på 0-5 %. Passivhus i Beckomberga av Finnvedsbostäder uppskattades landa på en 
merkostnad på 0-10 %. Svenska Bostäders flerbostadshus i Farsta uppskattades 
landa på samma merkostnad som Beckomberga, men på samma totalkostnad som 
ett konventionellt flerbostadshus. Vid planerade passivhus på Malmströmsgatan i 
Kinna skulle man ta med sig erfarenheter från tidigare projekt och på så vis bygga 
utan merkostnader.116 
 
Enligt John Helmfridssons seminarium var Byggkravsutredningens slutsatser att 
energieffektivitet kostade + 15 %, om man inte visste hur man skulle gå tillväga, 
medan med hjälp av erfarenheter från förverkligade passivhus i Västsverige kunde 
lönsamheten ligga på -5 % – +5 %.117 
 
  

                                              
114 Sandberg, Eje, Lågenergihus – trender och nyheter, seminariebilder från Nordbyggs Ecoforum, 130313 
115 Sandberg, Eje, Lågenergihus – trender och nyheter, seminariebilder från Nordbyggs Ecoforum, 130313 
116 Sandberg, Eje, Lågenergihus – trender och nyheter, seminariebilder från Nordbyggs Ecoforum, 130313 
117 Helmfridsson, John, Fördelar, fallgropar och lönsamhet, seminariebilder från Nordbyggs Ecoforum, 130313 
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Enligt slutsatser vid Eje Sandbergs seminarium gick det att bygga energieffektivt med 
god lönsamhet. Byggnader större än 400 m2 och med minst två plan var enklast att 
få lönsamma.118 Enligt John Helmfridssons seminarium kostade material, kvalitet och 
osäkerhet/okunskap extra, medan enkla värmesystem, driftkostnader, kvalitet och 
kunskap minskade kostnaderna.119 
 
Enligt John Helmfridssons seminarium konstaterades skillnaden i ekonomi vara 
marginell, men skillnaden i koldioxidutsläpp kunde bli en tredjedel med FTX-
system istället för enbart mekanisk frånluft.120 

Reflektioner 

Ett industriellt tänkande för att underlätta samverkan mellan stigande kostnader 
och energieffektiva hus visade sig vara en framkomlig väg. Bland annat 
standardiserade produktmodeller och -processer, samt automatiserat arbete skulle 
göra passivhusproduktionen effektivare.121 
 
Vid passivhusbyggande visade litteraturstudierna att investeringskostnad, 
merkostnad, merinvestering och lönsamhet vara exempel på nyckelbegrepp att 
fokusera på. Författarna av denna rapport uppfattade att det med passivhus inte 
bara handlade om att en investering betalade sig under en livstid, utan för att man 
skulle anse det lönsamt att investera, behövde payoff-tiden även vara tillräckligt 
kort. Större delen av litteraturen kunde visa på exempel och sätt för hur 
kostnaderna för passivhus skulle kunna likställas med kostnaderna för 
konventionella hus. I de fall där passivhus ansågs lite dyrare var det inte på grund 
av materialval. 
 
Sammanfattningsvis kostade energieffektivitet + 15 %, om man inte visste hur 
man skulle gå tillväga, medan med hjälp av erfarenheter från förverkligade 
passivhus kunde lönsamheten ligga på -5 % – +5 %. Material, kvalitet vid investering 
och osäkerhet/okunskap kostade extra, medan enkla värmesystem, driftkostnader, 
kvalitet vid användning och kunskap minskade kostnaderna. Härutöver visade sig 
lönsamheten öka i takt med att bättre produkter och system introducerades på 
marknaden. Vid byggnader med minst två, men gärna tre eller fler våningsplan 
blev det enklare att få byggnaderna lönsamma, tillika vid byggnader större än 400 
m2, eftersom högre U-värde då tolererades på grund av mindre andel yttervägg per 
lägenhet. Högre U-värde på väggarna gav billigare materialkostnad per 
kvadratmeter yttervägg, vilket framgår tidigare av Tabell 1. 
 
  

                                              
118 Sandberg, Eje, Lågenergihus – trender och nyheter, seminariebilder från Nordbyggs Ecoforum, 130313 
119 Helmfridsson, John, Fördelar, fallgropar och lönsamhet, seminariebilder från Nordbyggs Ecoforum, 130313 
120 Helmfridsson, John, Fördelar, fallgropar och lönsamhet, seminariebilder från Nordbyggs Ecoforum, 130313 
121 Boqvist, Albert, Passive House Construction - Symbiosis between Construction Efficiency & Energy Efficiency, 
Licentiate Thesis, Lund University, 2010, s.43-46 
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Det framgick även några exempel i nämnda källor på byggnationer som hade 
medfört främst motsvarande kostnader som konventionella hus, men även de som 
fick några procent högre investeringskostnad och/eller merinvestering, vilka 
redovisas närmare i Bilaga 8. Särskilt värt att uppmärksamma var att Eje Sandberg 
vid seminarium på Nordbyggs Ecoforum, bland annat lyfte fram fallstudie 
Sjöliljan i denna rapport som ett gott exempel på marginell skillnad, med en 
merinvestering på 1 % och en uppskattad merkostnad på 0-5 %. De prefabricerade 
sandwichelementen ansågs vara del i denna kostnadseffektivitet.122 

3.1.6 Analys av litteratur 

Passivhuskonceptet visade sig kunna medföra byggnadstekniska aspekter i form av 
byggnaden, organisationsmässiga aspekter i form av byggnadsprocessen, samt att 
de boende spelade en viktig roll vid implementering av konceptet. Kostnaderna i 
form av lönsamhet med investering visade sig särskilt avgörande och 
koldioxidutsläpp särskiljande. Industriellt tänkande, antal våningar och storlek på 
flerbostadshus påverkade lönsamheten. 
 
Solavskärmning, prefabricerade väggar, motverkande av kondens, verkningsgrad 
på FTX-system och energibevakare var exempel på centrala aspekter inom 
byggnadsteknik, för att komma framåt i utvecklingen och finna mera 
energieffektiva lösningar och närma sig ett långsiktigt hållbart byggande. 
 
Organisatoriskt visade sig tiden för att bygga passivhus kunna bli den samma vid 
kunskap om tillvägagångssätt. Även uppföljning var viktigt. Projektformen både 
underlättade och försvårade spridning av nya arbetssätt, med tanke på olika 
aktörer vid olika projekt. Den boende behövde involveras och beteende studeras 
för energi- och kostnadseffektivitet, samt spridning. 
 
För att öka attraktiviteten att bygga med lågenergiambitioner var utbildning och 
spridning av passivhuskonceptet viktiga delar i att nå energimålet år 2020. 
Omfattningen av erfarenheter angående passivhusbyggande behövde öka och 
verkade enbart kunna göras genom ökad omfattning byggande. Boende i befintliga 
passivhus kunde även uppfattas spela en central roll i att öka attraktiviteten för 
passivhus. 
 

3.2 Fallstudie 

Författarna har utfört en fallstudie av kvarteret Sjöliljans tre flerbostadshus. 
Fallstudien är tänkt att fungera som exempel på hur ett projekt kan utföras med 
ambitioner om passivhus. Erfarenheter från inblandade aktörer i projektet Sjöliljan 
har tagits tillvara och har jämförts med dokumenterade erfarenheter i Sverige i 
övrigt. 

                                              
122 Sandberg, Eje, Lågenergihus – trender och nyheter, seminariebilder från Nordbyggs Ecoforum, 130313 
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3.2.1 Tillvägagångssätt 

Fallstudien har inneburit låg grad av kontroll123 och till naturen varit icke-
experimentell124. För att kunna beskriva erfarenheter av studerat projekt har 
forskningen varit deskriptiv 125 till sin natur, det vill säga variablerna har varit så 
många som möjligt och efterklokhetens fördelar har kunnat tas tillvara på samma 
gång som erfarenheter av att bygga energisnålt även varit relevant vid 
genomförandet då nya byggnadsprojekt planerats för, med liknande ambitioner. 
 
En förutsättning för att kunna bidra till en tillräckligt vetenskaplig nivå genom 
fallstudie har varit ett induktivt synsätt, vilket innebär generalisering av tillgänglig 
information om studerat projekt.126 Med andra ord har process, förståelse och 
tolkning stått i fokus.127 
 
Den vetenskapliga nivån har alltså uppnåtts genom att kunskaper från fallstudien 
har vidareutvecklats genom författarna till denna rapports tolkningar. De egna 
erfarenheterna och förståelsen i fallstudien, ledde till generaliseringar när ny 
information lades till äldre.128 
 
Delkapitlet om fallstudien koncentrerar sig på att presentera information om och 
erfarenheter från fallstudie Sjöliljan, främst baserat på dokumenterad information 
men även observationer i samband med studiebesök. Fallstudien genomfördes 
med intervjuer för att identifiera erfarenheter samt kompletterande 
dokumentanalys av projektspecifika dokument. 

3.2.2 Kvarteret Sjöliljan 

I april år 2009 blev marken i kvarteret Sjöliljan tillgänglig för nybyggnation av 
flerbostadshus. Byggstart ägde rum i maj år 2009 av tre flerbostadshus omfattande 
45 hyreslägenheter med 3 870 m2 uthyrningsbar yta,129 där en byggnad exklusive 
kallt trapphus hade en uppvärmd golvyta på cirka 1 330 m2.130 Färdigställandet var 
planerat till oktober år 2010 – se Bilaga 17 för övergripande tidplan.131 
 
Entreprenaden var inom ramen för ett avtal om partnering och var en 
totalentreprenad. Anbuden i det tidiga skedet innehöll timlöner och procentpåslag 
enligt kostnadskalkylprogrammet Wikells sektionsfakta132. Upplägget var löpande 
räkning för entreprenörens medverkan och projektering.133  

 

                                              
123 Sharan B Merriam, Fallstudien som forskningsmetod, Studentlitteratur, Lund 1994, s.21 
124 Sharan B Merriam, Fallstudien som forskningsmetod, Studentlitteratur, Lund 1994, s.23 
125 Sharan B Merriam, Fallstudien som forskningsmetod, Studentlitteratur, Lund 1994, s.22 
126 Sharan B Merriam, Fallstudien som forskningsmetod, Studentlitteratur, Lund 1994, s.27 
127 Sharan B Merriam, Fallstudien som forskningsmetod, Studentlitteratur, Lund 1994, s.35 
128 Sharan B Merriam, Fallstudien som forskningsmetod, Studentlitteratur, Lund 1994, s.29 
129 Wikells Byggberäkningar Ab:s webbsida, http://www.wikells.se/kalkylbocker.aspx, 130215 
130 ATON Teknikkonsult AB:s beräkningar av effektbehov, rev 090216, s.11 
131 Gotlandshems faktasammanställning, kvarteret Sjöliljan, juni 2009 
132 Wikells Byggberäkningar Ab:s webbsida, http://www.wikells.se/kalkylbocker.aspx, 130215 
133 Gotlandshems faktasammanställning, kvarteret Sjöliljan, juni 2009 

http://www.wikells.se/kalkylbocker.aspx
http://www.wikells.se/kalkylbocker.aspx
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Värme och varmvatten skulle ingå i hyran, men inte elvärmd handdukstork samt 
värmekabel i fönsterbänk.134 Fördelningsmätning för varmvatten per lägenhet 
investerades det inte i.135 Energiberäkningar under produktbestämningsskedet 
visade på följande energibehov:136 
 
Värme:  ca 33 kWh/m2 (varav 9 kWh/m2 för trapphallen) 
Varmvatten:  ca 11 kWh/m2 (efter avdrag för solvärme) 
Fastigetsel:  ca 7 kWh/m2 (inklusive fläktaggregat) 
Totalt  ca 51 kWh/m2 
 
Beräkningar baserat på el- och energifakturor från år 2011 mynnade ut i en 
ungefärlig normalårskorrigerad total energianvändning på 49 kWh/m2.137 Såväl 
beräknat effektbehov som utfall blev 12W/m2.138 Täthetsprovning per lägenhet 
under byggproduktion visade att lägenheterna läckte 0,1-0,2 l/s/m2.139 Man ansåg 
att byggnaderna skulle komma att bli lågenergihus, eftersom man jämförde med 
effektbehovet 10W/m2 för passivhus,140 i enlighet med krav FEBY09 som gällde 
vid tidpunkten för produktbestämning och -framställning av Sjöliljan.141 
 
Solfångarna beräknades halvera energibehovet för varmvatten.142 Energieffektiva 
blandare beräknades minska varmvattenanvändningen med cirka 20 % enligt 
erfarenheter från tidigare projekt.143 
 
Man räknade med en total investeringskostnad på 26 350 kr/m2 per uthyrningsbar 
yta. Värmekostnaderna beräknades genom lågenergihus med solfångare bli 45 
kr/m2/år. Beställare av flerbostadshusprojektet på Sjöliljan tillika förvaltare och 
kommunalt hyresbostadsbolag AB Gotlandshem, jämförde här med hela sitt 
bestånds snitt på 140 kr/m2/år.144 

3.2.3 Ritningar 

Rapportens ritningar presenteras i Bilaga 9. Fallstudiens arkitekt och författarnas 
uppdragsgivare Visby Arkitektgrupp AB har tillhandahållit ritningar som underlag 
för analys av kvarteret Sjöliljans tre byggnader. 
 
Av ritningarna framgick tre identiska byggnader med lägenheter i västlig riktning. 
Byggnadsformen var en sextonhörning, bortsett från balkonger och partierna vid 
entrédörrar. Byggnaderna var oskyddade från väder och vind i västlig riktning 
belägna i anslutning till en klippkant med utsikt mot havet. 

                                              
134 Gotlandshems faktasammanställning, kvarteret Sjöliljan, juni 2009 
135 ATON Teknikkonsult AB, Energiberäkning Sjöliljan, 2009-01-27, reviderad 2009-02-16 
136 Gotlandshems informationsblad om Sjöliljan, Sjöliljans lågenergihus visar vägen, 2009-2012 
137 Gotlandshems informationsblad om Sjöliljan, Sjöliljans lågenergihus visar vägen, 2009-2012 
138 Gotlandshems faktasammanställning om passivhus, kvarteret Sjöliljan, 2010-03-03 
139 Sjöliljan – täthetsprovning, 2010-04-20 
140 Gotlandshems faktasammanställning, kvarteret Sjöliljan, juni 2009 
141 FEBY09 – kravspecifikation för passivhus, juni 2009 
142 ATON Teknikkonsult AB, Kostnadskalkyler, 2009 
143 Gotlandshems informationsblad om Sjöliljan, Sjöliljans lågenergihus visar vägen, 2009-2012 
144 Gotlandshems faktasammanställning, kvarteret Sjöliljan, juni 2009 
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Den sextonkantiga formen medförde tårtbitsformade lägenheter med mindre 
generöst med golvyta i anslutning till lägenhetsentré i mitten av byggnaden och 
mer generöst i fasad. Takhöjden i lägenheterna var utökad för att få plats med 
undertak och installationsutrymme för tilluftskanaler för FTX-system. Av 
ritningarna framgick hur lägenheterna förhöll sig till det svala trapphusutrymmet. 
Samtliga lägenheter hade havsutsikt från balkong i västlig riktning. Byggnaderna 
hade solfångare placerade på det sluttande taket. 

3.2.4 Studiebesök 

Studerat byggnadsprojekt besöktes för att öka förståelsen för projektet inför de 
planerade intervjuerna. Se Figur 5 nedan för illustration av studerat fall. 
 

 

Figur 5 - Fasad med balkonger mot havet. Foto Björn Hagman.145 

 
Merparten av intervjuerna ägde rum på respondenternas arbetsplatser. Intervjun 
med prefabtillverkaren genomfördes på Wisab Bygg AB, men mynnade ut i ett 
studiebesök på dennes arbetsplats Visby Cementvaru AB, som i fortsättningen 
refereras till som prefabfabriken i rapporten. Studiebesöket utfördes som 
komplement till utförda intervjuer för att öka förståelsen av det som framgick av 
intervjun med prefabtillverkaren. Se Bilaga 9 för fler ritningar, samt detaljritningar 
av anslutningar för studerade byggnader. 

                                              
145 Sandberg, Eje, Lågenergihus – trender och nyheter, seminariebilder från Nordbyggs Ecoforum, 130313 
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Lägenheten 

Som komplement till utförda intervjuer med aktörer från byggnationen gjordes 
även ett studiebesök i en lägenhet där en boende intervjuades. 
 
Den sextonkantiga formen utmärkte sig inte speciellt i interiören då lägenheten var 
planerad för ett rum per fasadelement. Havsutsikten i vidvinkel var tydlig från 
tredje våningen. Se typlösning för besökt lägenhet nedan, samt noterade 
iakttagelser i Bilaga 11. 
 

 

Figur 6 – Typlösning för besökt lägenhet.146 

3.3 Intervjuer 

Utgångpunkten inför varje intervju var en uppdelad rollfördelning mellan 
författarna bestående av intervjuare respektive sekreterare tillika observatör. Mot 
slutet av varje intervju ställde sekreteraren eventuella kompletterande frågor i syfte 
att förtydliga tänkbara oklarheter rörande det diskuterade. 
 

                                              
146 Lägenhetsbeskrivning, relationshandlingar av Norrlanders Ingenjörsbyrå baserat på Visbyarks förslag- 
och bygglovshandlingar, 2010-10-15 
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Inspelningsutrustning i form av diktafon användes som stöd för att säkerställa den 
delgivna informationen. Detta underlättade sekreterarens arbetsuppgifter som 
antecknare men ökade också kvalitén på rollen som observatör.  
 
Förberedelserna inför varje intervju bestod av orientering i tillgängliga dokument 
och webbsidor rörande fallstudien men även angående aktuellt intervjuobjekt.  
Motiv och avsikter med varje enskild intervju klargjordes, samt undersökningens 
syfte. 
 
Organiserande av tider, platser och antal intervjuer var andra centrala 
förberedelsefrågor. Aspekten om att skydda respondenten med pseudonym 
hanterades även.  

3.3.1 Intervjuform 

Genom hög grad av standardisering och låg grad av strukturering147 har intervjuer 
utförts med öppna frågor följt av följdfrågor baserat på respondenternas 
delgivande av erfarenheter i egenskap av roll i byggprocessen. Genom att ställa 
öppna frågor148 inom ramen för en standardiserad intervjuguide149 har författarna av 
denna rapport på ett medvetet sätt försökt ge samtliga respondenter likvärdiga 
förutsättningar att delge olika erfarenheter. Se Bilaga 10 för använd intervjuguide. 
 
Det var särskilt viktigt att använda frågor utan styrning i intervjuerna för att i så 
låg grad som möjligt påverka respondenternas svar. Avsikten med detta var att på 
ett naturligt sätt få respondenterna att reflektera över vilka erfarenheter som skulle 
beröras. Diverse riktade frågor förbereddes dock för att underlätta 
kommunikationen under intervjuerna. Intervjuerna genomfördes i regel på 
respektive respondents arbetsplats dels för att få inblick i deras arbetsmiljö och 
dels för att de skulle känna sig mer bekväma med situationen. 
 
Intervjumetodikens uppbyggnad har varit ett verktyg för att svara på rapportens 
första frågeställning om positiva och negativa erfarenheter från studerat projekt. 
 
På detta sätt har en kvalitativ fallstudie150 gjorts där fokus varit på insikt, upptäckt 
och tolkning, snarare en hypotesprövning, det vill säga för att konstruera teori151 
istället för att pröva en teori152. 
 
  

                                              
147 Olsson, Henny och Sörensen, Stefan, Forskningsprocessen – kvalitativa och kvantitativa perspektiv, 
Liber AB 2011, s.133 
148 Olsson, Henny och Sörensen, Stefan, Forskningsprocessen – kvalitativa och kvantitativa perspektiv, 
Liber AB 2011, s.133 
149 Hartman, Jan, Vetenskapligt tänkande – Från kunskapsteori till metodteori, Studentlitteratur 2004, Lund, s.281 
150 Sharan B Merriam, Fallstudien som forskningsmetod, Studentlitteratur, Lund 1994, s.25 
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Författarna har kunnat konstatera att en förutsättning för att lyckas med 
fallstudien, i enlighet med Sharan B Merriams teorier om fallstudier,153 var en 
forskare med följande egenskaper; tolerant för mångtydigheter, känsla för sammanhang, 
ha tajming med frågor samt god kommuniceringsförmåga. 

3.3.2 Val av respondenter  

Valet av respondent utgick från nyckelroller iakttagna i insamlade dokument från 
fallstudien. Vid varje intervjutillfälle tillfrågades respondenten om eventuella 
övriga nyckelpersoner intressanta för fallstudien. Se Bilaga 18 för inblandade 
aktörer. Författarna tog även kontakt med personer med erfarenhet från andra 
lågenergi-, och passivhus på rekommendation av respondenter från fallstudien.  
I rapporten intervjuades följande respondenter; beställare, förvaltare, arkitekt, 
prefabtillverkare, platschef, arbetsledare, energikonsult, sakkunnig arbetsledare, 
passivhussakkunnig samt boende, där energikonsulten och passivhussakkunnige är 
på nationell nivå erkända experter på sina respektive områden. För mer detaljerad 
information om respondenterna och deras kunskaper inom byggbranschen se 
Bilaga 3. 
 
Identifierade respondenter ingick i byggnadsprocessens fyra huvuddelarna; 
beställarens idé om studerat projekt, produktbestämning, produktframställning 
samt produktanvändning i syfte att öka rapportens reabilitet och validitet.  

3.3.3 Passivhus och erfarenheter från fallstudien 

I detta avsnitt presenteras resultatet av intervjuerna. Först framgår information 
från intervjuer kopplade till fallstudien och därefter sakkunnigas erfarenheter och 
reflektioner från andra passivhusprojekt i Sverige. Vikt har lagts på att redogöra de 
olika respondenternas erfarenheter inom passivhuskonceptet. Se Bilaga 11 för 
utskrivna inspelningar av utförda intervjuer i kronologisk ordning, tillsammans 
med tillhörande anteckningar och observationer. 
 
För att belysa rapportens syfte att öka attraktiviteten för byggherrar att konstruera 
flerbostadshus som passivhus angavs respondenternas svar inom kategorier som 
författarna ansåg vara extra viktiga vid passivhusbyggnation. Resultatet från 
intervjuerna presenterades i narrativ form och avspeglade vad som sagts under 
intervjuerna. Resultatet i mera detaljerad form framgår av intervjuavsnitten i  
Bilaga 4 - Bilaga 7. 
  

                                              
153 Sharan B Merriam, Fallstudien som forskningsmetod, Studentlitteratur, Lund 1994, s.51-54 
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Organisatoriska egenskaper 

Organisationsform och tid framgår av detta avsnitt. Se Bilaga 6 för mera utförligt 
resultat. 

Upphandlings- och entreprenadformens påverkan på projektet 

Att bygga ett passivhus medförde högre krav på ritningsdetaljer och hantverkare 
på byggarbetsplatsen än vid konventionellt hus. En aspekt både beställare och 
förvaltare var uppmärksammade på inför planerandet av Sjöliljan. 
 
Beslut att använda sig av upphandlingsformen partnering med entreprenadformen 
totalentreprenad innebar ett gemensamt samarbete mellan arkitekt, entreprenör 
och beställare innan första strecket på någon ritning var gjord. Beställaren 
förklarade att det gick att beskriva hur tätt något skulle vara, men att det i 
slutändan var hantverkaren som utförde arbetet som ansvarade för att varje 
moment genomfördes på rätt sätt. Detta säkerställdes i produktionen genom att 
hantverkarna signerade en blankett som intygade att detaljer blivit utförda på ett 
korrekt sätt. Då ägaren för entreprenadföretaget och väggelementtillverkaren var 
samma person fanns en tydlig koppling för kvalitetssäkring genom produktionen.  

Tid 

För arbetsledaren vars arbetsuppgifter utfördes på eller i nära anslutning till 
byggarbetsplatsen, var tidplanen en viktig komponent. Han minns Sjöliljan som ett 
exemplariskt projekt utan tidsbrist. Skillnaden jämfört med andra projekt var 
egentligen obefintlig då erfarenheten att arbeta med prefabricerade betongelement 
hos arbetarna var stor, avslutade arbetsledaren.  
 
Projekteringsarbetet tog längre tid än vid konventionellt byggande med tanke på 
att aspekter som elinstallationer och andra kopplingar krävde en mer noggrann 
planering, menade prefabtillverkaren.   

Byggnadstekniska egenskaper  

En tydligt återkommande aspekt vad gäller passivhus var täthetens avgörande roll 
för att huset skulle kunna behålla sin funktion. Då tillförseln av energi för värme 
var mindre i passivhus än ett konventionellt hus var det viktigt att energin 
stannade i huset och byttes ut på ett kontrollerat sätt genom 
ventilationsaggregatet. Se Bilaga 5 för ett mer utförligt resultat. 

Olika stommar ger olika täthet?   

Enligt förvaltaren var det säkrare att bygga ett passivhus med en stomme av 
betong framför en trästomme. Denna uppfattning hade sin grund i flera års 
erfarenheter av byggande med betongelement. En homogen betongvägg var tät i 
sig, hade god beständighet mot vatten och kemikalier samtidigt som den tålde 
laster. Förvaltaren betonade vikten av att undgå problemet med fukt vid 
användningen av betongstomme. Andra kvalitéer var en stabil byggnad med stor 
värmekapacitet, enkel invändig upphängning samt ett okomplicerat fogningsarbete 
för att få huset tätt.  Skulle en träkonstruktion skadas var det omöjligt att komma 
åt felet med konstruktionens olika lager utan att påverka väggens tekniska 
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egenskaper negativt. Om mjukfogen sprack mellan betongelementen skulle det gå 
snabbt att byta ut denna och huset skulle då återfå sin täthet.  
 
Energikonsulten menade att täta hus gick att framställa oberoende av stomval, 
bara utförandet skedde på ett korrekt sätt. Hus som gjorts med lättare stomme tio 
år innan var lika täta som vid intervjutillfället med energikonsulten.  
 
I Figur 7 illustreras Sjöliljans ytterväggar bestående av ett isolerande skikt om  
270 mm med förbindelsestegar gjutna mellan betongblocken. För att undvika 
köldbryggor i fönsterpartier hade en specialtillverkad fönsterplåt för infästning av 
fönsterkarm tillverkats specifikt för projektet. 
 
 

 

 

 

 

 

Figur 7 - Vald sandwichelement-konstruktion för Sjöliljan. 

 

Undvika köldbryggor – Fristående balkonger och vikten av ett homogent skal  

Vid passivhusbyggnation eftersträvades en intakt fasad för att möjliggöra maximalt 
utnyttjande av huset ur energisynpunkt, menade platschefen. Med ett 
utanpåliggande balkongsystem buret av pelare behölls ytterfasaden intakt vid 
Sjöliljan. 
 
Det var en smart lösning ansåg platschefen och förtydligade att det både var 
enklare att bygga och bättre ur energisynpunkt då köldbryggor som uppstått vid 
ingjutna balkonginfästningar undveks. Arbetsledaren poängterade att 
balkonglösningen för Sjöliljan var en konstruktionsdetalj som skiljde sig mot andra 
projekt.  
 
Arkitekten betonade utformningen av inglasade balkonger vilka dubbla skal mot 
fasaden och medförde att fönsterarean kunde utökas i västlig riktning utan 
märkbar påverkan på ställda energikrav.  

Byggnadens form och stomvalens tekniska kvalitéer 

Den sextonkantiga byggnadsformen fastställdes för att ge byggnaden en så 
energisnål form som möjligt. Förvaltaren förklarade målet med ett så litet ”väder 
och vindberoende” fasadskal som möjligt. Vid energiberäkningar angavs 
energibehovet som kvoten mellan andelen fasadyta och golvyta. Den 
sextonkantiga formen gav mindre andel väggarea än en rektangulär byggnadsform 
och valdes därför till det här projektet, avslutade förvaltaren. 
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Formen medförde förutom goda energiegenskaper exempelvis högre krav på 
arkitektens utförande av planlösningarna och ett mer komplicerat arbete för 
hantverkare vid golvläggning och takmontering.  
 
För att göra projekt mer ekonomiska rekommenderade prefabtillverkaren hus om 
fyra till fem våningar, eftersom ju fler likadana våningsplan och färre olika formar 
som behövdes, desto billigare blev det. Serietillverkning var hela poängen med 
prefabricering, avslutade prefabtillverkaren. En planering om högre byggnader 
fanns men förhindrades av begränsningar i detaljplanen, vilket påverkade 
slutresultatet enligt arkitekten.  

FTX-system för värmeåtervinning och ventilation i kombination med fjärrvärme 

Att bruka ett kombinerat värme-, och ventilationssystem i form av ett FTX-
aggregat påverkade lägenheterna i större omfattning än vid två oberoende system, 
vilket var standard i konventionellt hus, förklarade beställaren och förvaltaren. 
Exempelvis erfordrades regelbundna filterbyten för att säkerställa systemets 
funktion. Vid igensatta filter stryptes värmetillförseln till lägenheterna trots 
tillgången till fjärrvärmepåkoppling för extra värme. Användandet av kombinerade 
system byggde på den låga energimängd som passivhuskonceptet krävde samt dess 
betydelse för att uppnå energikraven, avslutade beställaren.  
 
Förvaltaren fortsatte med att förklara vikten av brukarnas förståelse för systemets 
tekniska egenskaper i kombination med den tunga stommens värmekonduktivitet. 
När en lägenhet stod tom under en längre tid, till exempel vid semesterresor, kund 
en aktiv höjning av lägenhetstemperaturen - för att behålla värmen i lägenheten - 
skapa obehagliga övertemperaturer då brukarna återvänt. Värmen hade då lagrats i 
väggarna samtidigt som de boende alstrade energi genom sina kroppar och 
levnadssätt vilket ökade värmen i lägenheten ytterligare. En återställning av 
temperaturen kunde ta veckor att reglera.  
 
I ett lågenergihus stod det luftburna värme-, och ventilationssystemet för mer än 
en halvering av byggnadens värmeförluster, och var därför den enskilt mest 
betydelsefulla komponenten för värmeförlustminimering, menade 
energikonsulten. 
 
Drift- och underhåll av aggregaten var vitalt för att upprätthålla systemets 
funktion och kunde lämpligen skötas av en extern driftorganisation med 
kvalitativa övervakningssystem, avslutade energikonsulten.   
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Svalt trapphus med glasfasad 

När det gäller det svala trapphuset rådde det delade meningar mellan 
intervjuobjekten ifall det skulle anses som positivt eller negativt för byggnaden. 
Trapphuset kunde vara svalt då det inte var vistelsezon. Trapphuset med dess 
glasade fasad var dock ingen bra lösning ansåg energikonsulten utan såg det som 
en arkitektonisk detalj. Ventilationsluckor i trapphuset uteblev och skapade hög 
värme under sommarmånader; vanligtvis från april till september. En utformning 
med mindre fönster och isolerad fasad hade varit att föredra, menade 
energikonsulten. 
 
Östlig riktning var inte att förringa med hänsyn till solinstrålning, fyllde arkitekten 
i. En angelägenhet som ansågs ofarlig vid projekteringen men som i efterhand 
ifrågasattes av den boende på grund av temperatur. Arkitekten ansåg man skulle 
ha i åtanke denna erfarenhet vid kommande byggnation. 
 
Förvaltaren var även införstådd med problemet om de övertempererade 
trapphusen under sommartid, men valde även att belysa den positiva effekten 
trapphuset medfört under årets kallare månader genom att vara ouppvärmt. Något 
han inte trodde de boende skulle acceptera. Enligt beställaren, var man i efterhand 
tvungen att installera solavskärmning för trapphus för att motverka 
övertemperaturer. 

Djupintervju 

Den boendes lägenhet var placerad på tredje våningen i den nordligaste av de tre 
byggnaderna och riktade sig mot nordväst. Se lägenhetsbeskrivning i avsnitt 3.2.4, 
samt mera utförligt intervjuresultat i Bilaga 7. Möjligheten att generalisera var här 
begränsad då enbart en hyresgäst intervjuades. I avsnitt 3.4.3 behandlas dock en 
boendeenkät som var mera heltäckande och i flera avseenden bekräftar den 
boendes upplevelser.  

Vad var positivt enligt den boende? 

Den boende beskrev Sjöliljan som en byggnad med hög värmelagringsförmåga. 
Lägenheten påverkades inte temperaturmässigt medan den boende var på arbetet 
och lägenheten stod tom, trots avsaknaden av radiatorer. Det var en påtaglig 
skillnad jämfört med tidigare lägenheter. Denna var bekväm, lättillgänglig och 
enkel. Avsaknaden av radiatorer beskrevs som en extra kvalitét, dels genom ökad 
tillgänglighet för möblering men också rent visuellt. Trapphusens avsaknad av 
värmetillförsel var en lösning som mottagits positivt och medförde ett generellt 
ifrågasättande av uppvärmda trapphus hos den boende.  
 
Husets sextonkantiga byggnadsform var något som till en början ifrågasattes, men 
som med tiden uppskattades, med tillgängligheten till fina vyer mot havet som den 
största bidragande orsaken. Husformen medförde ingen, eller nästan ingen insikt 
från grannar vilket var skönt fortsatte den boende.  
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Vad kunde uppfattas som negativt? 

En ny erfarenhet var förekomsten av frostiga glasrutor under kalla vintermorgnar 
som gjorde att utsikten blev obefintlig. Detta fenomen existerade vid lägenhetens 
samtliga fönster förutom i anslutning till balkongen. Möblerbarheten var en annan 
faktor som försvårades med husformen, dock uppskattades den öppna 
planlösningen mellan kök och vardagsrum. Hade de varit separata rum hade de 
varit små vilket gjort möblerbarheten ännu svårare, menade den boende.  
 
En känsla av försämrad luftkvalitet när lägenheten stått tom en vecka eller när 
flera personer varit i lägenheten samtidigt, bekymrade den boende något. 
 
Den boende ifrågasatt de egna kunskaperna gällande lägenhetens tekniska system, 
då befintlig teknikpärm inte studerats närmare. Då levnadssättet präglats av 
energisnålhet och ett icke-användande av maskiner kunde detta potentiellt bidra 
till den stillastående luften, menade den boende.  
 
Något som var påtagligt var lägenhetens relativa dammighet, men att orsaken till 
detta var oklar. Enligt den boende var lägenheten dammigare än hennes tidigare 
lägenheter utan lågenergiambitioner. De självrengörande glasen som endast vid 
behov skulle rengöras med vatten var en stor besvikelse och hade varit smutsiga 
sedan inflyttning i början av 2013, enligt den boende. 
 
Den boende ansåg att materialvalet för inredning till viss del kändes mer påkostat 
än nödvändigt. 

Analys av erfarenheter från fallstudien 

Med upphandlingsformen partnering i kombination med totalentreprenad erhölls 
en högre grad av kvalitetssäkring genom flera led inom byggprocessen där 
beställare, arkitekt och entreprenörer gemensamt bidrog med kunskap för att 
projektet skulle uppnå satta krav. Medvetenhet och engagemang hos inblandade 
aktörer ansågs vara centralt för att enklare uppnå passivhuskraven, vilket gjorde 
partnering till ett välanpassat alternativ för genomförandet av passivhuskonceptet. 
 
Täthet och täta byggnader var nyckelord som medföljde passivhus. Var inte 
byggnaden tät försvann den tillförda energin genom olika former av läckage vilket 
påverkade det termiska klimatet negativt. Den aktör som hade störst påverkan på 
tätheten var arbetaren som utförde tätningsarbetet, oavsett konstruktionstyp.  
 
Utan att ta hänsyn till ekonomiska aspekter upplevde författarna att valet av 
prefabricerade sandwich-element som stomme var ett bra alternativ till trästomme 
eller betongkonstruktioner med utfackningsväggar, för att uppnå passivhuskraven. 
Tätheten blev mer påtaglig med sandwich-elementets uppbyggnad jämfört med 
utfackningsväggens.   
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Användning av utanpåliggande balkongsystem var en del i att uppnå 
passivhuskonceptet. Då beräkningar av köldbryggor var komplicerade och relativt 
oprövade inom byggbranschen ansåg författarna att dessa skulle minimeras. Den 
sextonkantiga byggnadsformen var lämplig ur energisynpunkt vid flerbostadshus 
som passivhus, men medförde utformningsmässiga komplikationer för 
hantverkare och arkitekt. 
 
Då endast en intervju gjorts med en boende med åsikter om en lägenhetstyp gick 
det inte att avgöra om lägenheter i andra väderstreck eller våningsplan hade 
problem med utvändig frost på rutorna. Den boendes lägenhet uppfattades vara 
sämst placerad i förhållande till tillgång till morgonsol. Frost kunde därför inte 
uppfattas som en verklighet för samtliga 45 lägenheter. Det fanns dock anledning 
att tro att fler lägenheter haft problem med frost då den besökta lägenheten inte 
var ensam om att rikta sig mot nordväst. 
 
FTX-aggregat ansåg författarna, tillika flera respondenter, vara en vital del för att 
passivhusstandard skulle uppnås. Vid studiebesök på Sjöliljan upplevde författarna 
en stillastående luft, vilket förmodligen berodde på att fläkten till aggregatet gick 
på för lågt varvtal. Det uppfattades som viktigt att systemet nyttjades på rätt sätt 
för god funktion och termiskt klimat i lägenheten. 
 
Valet att använda ett ouppvärmt trapphus upplevdes som positivt. Författarna 
bedömde att det inte fanns någon egentligen anledning till att ha trapphus 
uppvärmda till en temperatur högre än 8-12 grader, då få av dygnets timmar 
spenderades i trapphuset samtidigt som energi kunde sparas. Detta skulle ha 
kunnat vara standard i samtliga flerbostadshus oavsett koncept. Att utforma 
trapphusets fasad nästan helt i glas fick dock betraktas som ett misslyckande och 
skulle ha utformats på ett annat sätt. 
 
Överlag verkade inblandade aktörer uppleva Sjöliljan som lyckat. Förvaltaren 
konstaterade att det var ett lyckat experiment med tanke på att budget och 
beräknad energianvändning uppnåddes. Platschefen konstaterade att tidplanen 
höll. Energiambitionerna påverkade inte tiden för produktframställning. Sjöliljan 
kunde konstateras vara ett lyckat experiment. 

3.3.4 Sakkunnigas reflektioner om konceptet för passivhus 

För att få en bredare kunskap om passivhuskonceptet delgav tre utomstående 
sakkunniga respondenter av sina erfarenheter. Se Bilaga 4 för mera utförligt 
resultat. Det passivhusprojekt i Taberg som jämförs med här har medvetet valts 
för att skilja sig från Sjöliljan som analyserats i fallstudien. Energikonsulten från 
Sjöliljan ingår som en av de tre sakkunniga på grund av många års erfarenhet av 
energieffektiva byggnader, övriga har bland annat erfarenheter från passivhusen 
byggda i Taberg. Se presentation av respondenter i Bilaga 3. 
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Tätningens relevans vid passivhusbyggnation 

Den sakkunnige arbetsledaren finner likt beställaren, förvaltaren och 
energikonsulten vikten av tillräcklig täthet i lägenheterna för att uppnå 
tillfredsställande funktionsduglighet som vitalt för konceptet. Tätheten var det 
största tekniska problemet vid användning av utfackningsvägg där tätningsplastens 
uppsättning beskrevs som mest komplex. Den sakkunnige arbetsledaren beskrev 
arbetet efter första provtryckningen där sju hantverkare utförde kompletterande 
tätningsarbete i sex timmar, vilket var ett enormt dåligt resultat. Även tätningen 
runt fönster ansågs som extra komplicerad och tidskrävande.  
 
Den sakkunnige arkitekten menade att passivhuskonceptet inte var låst till någon 
konstruktion utan att den avgörande faktorn låg i utförandet av byggnaden. För 
att uppnå täthetskravet på 0,3 l/s/m2 i en lägenhet fick ytan för läckage som mest 
uppgå till arean av en handflata, menade den sakkunnige arkitekten och tillade att 
med ett tätt passivhus skulle sex värmeljus räcka för att värma upp ett vardagsrum.  

Teknik med betydelse för att uppnå krav 

Arkitekten till Taberg, tillika sakkunnig arkitekt i denna rapport, betonade 
värmeväxlingens funktion för att uppnå passivhuskraven. Även isoleringens 
kvalité omnämndes där ett tydligt samband mellan kostnad och kvalité betonades. 
En superisolering med ett sex gånger så högt pris menade den sakkunnige 
arkitekten kunde vara upp till tio gånger effektivare. Prefabricerade element var att 
föredra framför platsbyggd för att reducera risken för byggfukt men även för att 
undvika användandet av gjutformar på byggarbetsplatsen, avslutade den 
sakkunniga arkitekten. 

Organisationens betydelse för arbetet 

Den sakkunnige arbetsledaren hade erfarenheter från två byggnationer av 
lågenergihus utförda med de olika entreprenadformerna utförande-, samt 
totalentreprenad. Se avsnitt 2.5 för begreppsförklaring.  
 
Projektet i Taberg utfördes med utförandeentreprenad där fokus låg på 
färdigställandet av byggnaden, det vill säga, byggande efter ritningar. Detta sätt att 
tänka skilde sig exempelvis mot Sjöliljans totalentreprenad där större vikt lades på 
granskning av detaljer före utförandet för att undvika köldbryggor, då 
entreprenadföretaget ansvarade för projekteringen. Jämför avsnitt 3.3.3 för 
fallstudieerfarenheter från totalentreprenad med upphandlingsformen partnering. 
 
Varken arbetsledare eller hantverkare i Taberg hade någon tidigare erfarenhet av 
att bygga hus med ställda krav som passivhusen i Taberg, vilket komplicerade 
arbetsprocessen. Hantverkarna blev tvungna att lära sig om passivhuskonceptet 
innebörd under arbetets gång.  
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Med 30 års erfarenhet som energikonsult och tio års erfarenhet av energieffektiva 
byggnader förfogade energikonsulten över en mängd kunskap. För projekt som 
inte uppfyllt ställda energikrav fanns ett tydligt samband av dålig uppföljning, 
prioritering, uppdelning och struktur genom projektets gång. Om inte alla 
inblandade var införstådda med energikraven inledningsvis, var det svårt att få 
gehör för dem senare under byggnadsprocessen, menade energikonsulten.  
 
För projekt som lyckats bättre hade en särskild ansvarig för energiberäkningar och 
uppföljning funnits genom hela projektet. En särskild checklista för 
ansvarsfördelning och riskanalys kopplat till energiuppföljningen var vanligt 
förekommande. Projekt hade drivits som partnering med starkt fokus på 
energifrågorna vilket verkar ha gynnat uppföljningen. En checklista för de 
strategiskt viktiga punkterna med stor energirelevans kunde vara en viktig 
utgångspunkt att föra in redan i produktbestämningsskedet för att öka kunskapen 
bland aktörer, menade energikonsulten.  
 
Det tog ofta minst ett år eller mer för ett byggnadsprojekt att visa om det uppfyllt 
satta energikrav. Detta medförde att kunskap om uppmärksammade eller tidigare 
kända brister hade stor betydelse under produktframställningen, då 
konsekvenserna uppmärksammades långt senare i form av resultat än beräknat. 
Att anamma ett beteende innehållande löpande kontroller och provtryckningar 
under byggprojektet var förutseende och skulle påbörjas tidigt, menade 
energikonsulten. 

Program för kvalitetssäkring 

Sveriges centrum för nollenergihus154 bildades då engagemanget för lågenergihus i 
samhället ansågs vara för lågt. Föreningen jobbade med att snabbt insamla 
kunskap om lågenergihusbyggande och implementera detta på marknaden. Ju fler 
erfarenheter som erhölls från genomförda lågenergihusprojekt desto mera ökade 
kvalitén, fortsatte energikonsulten. 
 
Energikonsulten hade även samarbetat med kommuner som valt att sätta 
energikrav inom specifika områden eller över hela städer. De som valt att bygga 
efter kraven hade beviljats stöd i form av information och rådgivning, men även 
varit tvungna att redovisa beräkningar för att köpekontraktet skulle gälla. 
 
Genom granskning av projekt i ett tidigt skede gavs möjlighet att bygga rätt från 
början. Energikonsulten avslutade med att understryka att resultatet kanske inte 
alltid blev som planerat, men att det var en del av lärandet.  

Analys av sakkunnigas reflektioner 

Tätheten benämns som bland de viktigaste egenskaperna för passivhuskonceptet. 
Utförandeentreprenader uppfattade författarna dämpa viljan hos entreprenörerna 
att kritiskt granska detaljlösningar. Fokus låg på att genomföra det som angavs på 
ritningarna utan närmare ifrågasättande.  

                                              
154 Sveriges Centrum för Nollenergihus webbsida, www.nollhus.se, 2013-05-29 

http://www.nollhus.se/
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Entreprenören för projektet i Taberg utförde passivhusbyggnation utan tidigare 
erfarenheter av dylikt koncept, vilket medförde mer arbetstid för att uppnå satta 
krav. I och med att passivhuskonceptet ännu ansågs vara ett relativt nytt och 
oprövat arbetssätt, ansåg författarna trots allt att ambitionen med att bygga 
passivhus något positivt.  
 

3.4 Dokumentanalys 

I detta avsnitt analyseras främst dokument som rör fallstudie Sjöliljan, men dessa 
jämförs även med andra energieffektiva byggnadsexempel i Sverige, samt med 
information från för ämnesområdet passivhus centrala webbsidor. 
 
För orientering av sammanhang, har kompletterande dokumentanalys utförts efter 
intervjuer rörande erfarenheter. Dokument föremål för analys har, i enlighet med 
Sharan B Merriams fallstudieteori155, hanterats som de dokumenterade 
intervjusamtalen där olika dokument har fått ”diskutera” med varandra men även 
med respondenterna i denna rapport. 
 
Huvuddokumenten för detta avsnitt var beställarens Sjöliljan-relaterade 
informationsmaterial, vilkas innehåll preciseras närmare i Bilaga 5 - Bilaga 8. En 
boendeenkät utförd av förvaltaren 2012 preciseras i Bilaga 12. Information om 
liknande projekt genom en webbtjänst som kartlade byggnader med låg 
energianvändning preciseras i Bilaga 14. Felrapporteringar från de boende till 
förvaltaren framgår närmare av Bilaga 15. Beräkningar rörande luftläckagets 
betydelse vid energiberäkningar hanterades även och preciseras i Bilaga 13. 
Instruktioner till hyresgästerna framgår av Bilaga 16. 
 
Enligt dokumentanalys av passivhuskonceptet i Bilaga 4 framgick beställarens 
definition av passivhus vid förverkligandet av fallstudien, samt att detta krav inte 
uppnåddes enligt denna definition. Enligt författarna av denna rapports definition 
i avsnitt 2.3 levde fallstudien upp till kriterierna för passivhus. 

3.4.1 Energiberäkningar 

Energikonsulten utförde energiberäkningar vid produktbestämningsskedet av 
Sjöliljan. Enligt Energikonsulten 156 användes kalkylprogrammet Energihuskalkyl 157 
för energiberäkningar i Sjöliljans produktbestämningsskede. Se Bilaga 13 för 
närmare information och beräkningar. 
 
Vid energiberäkningar i produktbestämningsskedet räknade energikonsulten med 
ett luftläckage på 0,3 l/s m2, som vid provtryckning av lägenheterna i stort blev 0,1 
l/s m2. 
 

                                              
155 Sharan B Merriam, Fallstudien som forskningsmetod, Studentlitteratur, Lund 1994, s.127 
156 Intervju med energikonsult Eje Sandberg, ATON teknikkonsult, 130313 
157 Energihuskalkyls webbsida, http://energihuskalkyl.se/calculations/view/17719, 130324 

http://energihuskalkyl.se/calculations/view/17719
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Författarnas beräkningar medförde att denna skillnad skulle innebära ett specifikt 
värmeeffektbehov på 9,5 W/m2 istället för 10,3 W/m2, det vill säga ett sänkt 
energibehov med ungefär 8 % per m2. Energianvändningen beräknades under 
förutsättningar som framgick av Bilaga 13 vara 44,3 kWh/m2 under 
produktbestämning, medan 41,5 kWh/m2 vid produktframställning, det vill säga 
ett ungefärligt sänkt energibehov på 6 % per m2. 
 
Energiberäkningar under produktbestämning av Sjöliljan utfördes för övrigt utan 
några marginaler, men energikonsulten ansåg vid intervju att detta borde ha gjorts. 

3.4.2 Byggnadstekniska egenskaper 

Närmare information om dokumenterade byggnadstekniska egenskaper framgår 
av Bilaga 5, där avsnittet om dokumentanalys var tänkt att fungera som 
förtydligande till detta avsnitt. 
 
Idén med den sextonkantiga byggnaden uppkom enligt beställarens 
dokumentation då en energisnål form söktes. Detta gav även fler fönster med 
havsutsikt per våning då detaljplanen krävde punkthus med enhetlig utformning. 
Man var dock medveten om att byggnadsformen skulle påverka lägenheternas 
planlösningar och avsåg optimera dessa på rumsnivå. Balkonginfästningar och 
fönsterytornas storlek var föremål för särskild analys med tanke på värmeförluster. 
FTX-systemet skulle försvåra värmereglering rumsvis. Tätning och livslängd på 
tätningar var sist, men inte minst, föremål för en särskilt omfattande analys. 
 
I efterhand kunde konstateras att inomhusklimatet blivit jämnare och att inga 
negativa kommentarer kring detta kunnat noteras från hyresgästerna, förutom att 
det var varmt på sommaren med stora fönster i söder och öster. 

3.4.3 Boende 

I detta avsnitt behandlades dokumenterade åsikter från de boende om fallstudien i 
form av en enkät och en felrapporteringsförteckning. Underlagen var ämnade som 
företagsinternt material varför inte fullständigt underlag bilades till denna rapport.  

Enkätundersökning av förvaltare 

Tyréns utförde år 2012 en enkätundersökning158 bland hyresgästerna i beståndet för 
aktuellt regionalt bostadsbolag. Hälften fick enkäten och vad gällde Sjöliljan 
svarade 22 av 45 lägenheter. Se Bilaga 12 för närmare förutsättningar för 
boendeenkät, samt för härledning av hur författarna av denna rapport kom fram 
till följande slutsatser baserat på Tyréns enkätundersökning på uppdrag av 
förvaltaren. 
 
  

                                              
158 Tyréns enkätundersökning, Gotlandshem – NBI 2012, Rapport 2012-05-22 
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Vid jämförelse med nyare bestånd och därefter med totalt bestånd i staden, blev 
differensen i form av Tyréns Nöjd Boende Index (NBI) 12 respektive 14 
procentenheter till förmån för Sjöliljan, och TEMPindex 14 respektive 11 till 
förmån för Sjöliljan, där TEMPindex, enligt beställaren,159 mätte de boendes 
nöjdhet med lägenhetstemperaturen och NBI stod för helhetsmässigt medelvärde 
från de boende som svarat. 
 
I figuren nedan illustrerades resultat av NBI för fallstudien i förhållande till hela 
staden, men framför allt i förhållande till sju nyare fastigheter. Enligt Tyréns 
förskjutna betygsskala, där betyget Medel låg en bit över 50 %, kunde fallstudien 
konstateras få totalbetyget Starkt i närheten av Excellent, medan övriga nyare 
fastigheter i snitt fick medelbetyget Starkt i närheten av betyget Medel. Se Figur 8 
nedan, samt Bilaga 12 för närmare beskrivning av betygsskala. 
 

 

Figur 8 - Jämförelse av medelbetyg från Tyréns enkätundersökning för Sjöliljan, nyare byggnader 
och hela staden. 

 
Enligt beställaren berodde skillnaden i resultat på att husen i kvarteret Sjöliljan 
troligtvis var väldigt komfortabla med avseende på värme, ventilation och ljud, 
samt att hyresgäster kunde reglera inomhustemperaturen i stor utsträckning.160 
Möjlighet till värmereglering var FTX-system kopplat till fjärrvärme, enligt 
platschefen.161 
 
Enligt författarna av var det inte givet att baserat på betygsättningen av varje fråga 
tyda ut vilka frågor som gav svar på eventuella upplevda skillnader mellan att bo i 
Sjöliljan 1 och övriga nyare byggnader i stadens bostadsbestånd. Genom att 
analysera helheten kunde kopplingar till passivhuskonceptet noteras, med tanke på 
att Sjöliljan vanligtvis fick ett bättre betyg, förutom i de fall där negativa 
erfarenheter påträffats i denna rapports intervjuer och dokumentanalys. 
Lägenheternas planering och trapphuset var exempel på detta. Ljudisolering, 
lägenhetstemperatur och jämförelse med det perfekta boendet var exempel på 
påtagligt högre betyg för Sjöliljan. De boende rekommenderade för övrigt flytt till 
sitt bostadsområde i lika stor omfattning, samt stördes av sina grannar i lika liten 
utsträckning som övriga nyare byggnationer. 
 
  

                                              
159 Kompletterande upplysningar från teknisk chef Göte Larsson på Gotlandshem, 130426 
160 Kompletterande upplysningar från teknisk chef Göte Larsson på Gotlandshem, 130426 
161 Intervju med platschef Peder Wahnström, 130212 
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Vad gäller temperaturreglering av lägenheterna kom författarna fram till att 
användandet hade varit mera energieffektivt ifall önskad lägenhetstemperatur hade 
framgått av hallreglage illustrerat i slutet av Bilaga 11. Detta hade kunnat motverka 
ett eventuellt nyckfullt och upplevelsebaserat beteende från hyresgästerna vad 
gäller att upprepat ändra reglage, vilket kunde bli fallet med värmereglering utan 
koppling till angiven temperatur, speciellt som de olika reglagelägena innebar olika 
temperatur i olika lägenheter enligt beställaren. 
 
Enligt författarna ansågs den boende ge sin lägenhet betyget starkt, vilket stämde 
överens med vad snittbetyget i enkäten för kvarteret. Den boende jämförde det 
med att bo på hotell då allting i lägenheten häll hög standard. Författarna ansåg att 
enbart mindre betydande synpunkter framkom. Dessa synpunkter var dock 
tillräckligt omfattande för att inte ge högsta betyg excellent, med tanke på boendens 
uttalande om att utsikten förlät allting. Här behövde dock särskilt poängteras att 
möjligheterna att generalisera baserat på den boendes uttalanden var små, men att 
de olika källorna bekräftade varandra var en fördel. 

Felrapportering från hyresgästerna 

Beställaren tillhandahöll felrapporteringslistor från de boende i kvarteret Sjöliljan 
under 2011-2012. Av felrapporteringslistorna framgick enligt författarna främst 
mindre fel oberoende av passivhuskonceptet. Några fel, vilka framgår av Bilaga 
15, var värda att uppmärksamma även om dessa inte motsade respondenternas 
positiva bild av kvarteret Sjöliljan. Vidare fanns det möjligheter till förbättring med 
tanke på felrapporteringarna, även om det kunde ifrågasättas i hur utsträckning 
rapporterade fel berodde på hyresgästerna och huruvida felen hade kopplingar till 
passivhuskonceptet. Problem med vattentrycket i blandarna kunde möjligtvis ha 
kopplingar till lågenergiambitionerna i form av snålspolande kranar, även långt 
avstånd till vattenreservoar angavs som orsak av beställaren. 
 
Enligt beställaren skulle man på vintern snålspola i kranarna och på sommaren 
spola ordentligt för att motverka säsongsvisa över- och undertemperaturer. Enligt 
instruktioner till hyresgästerna i Bilaga 16 verkade det regleras med hjälp av en 
spärr i bakkant av vattenkranarna. Motverkandet av säsongsvisa temperaturer med 
hjälp av spärren i bakkant verkade dock inte lösa tryckproblematiken i blandarna. 

Instruktioner för hyresgästerna 

Förvaltaren tillhandahöll tips och råd till de boende om hur de skulle gå tillväga 
med den utrustning som medföljde lägenheterna i kvarteret Sjöliljan. Här fick de 
boende tips och råd om bland annat ventilation och värme, vädring, innertak, 
ljudklimat, lampor, fönster, balkong, el, VVS, golv, väggar och fönsterbänkar.162 
Dessa instruktioner fanns tillsammans med övrig lägenhetsinformation i den 
boendes ”teknikpärm”. Se Bilaga 16 för instruktioner till hyresgästerna. 

                                              
162 Gotlandshems tips och råd till kvarteret Sjöliljans boenden, 2011 
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3.4.4 Kostnader 

Av dokument föremål för analys framgick en del kostnadsrelaterad information, 
vilken var värd att reflektera över. Närmare kostnadsresonemang kopplade till 
dokumentanalys framgår främst i slutet av Bilaga 8, men rörande LÅGANbyggs 
statistik av Bilaga 14. 
LÅGANbyggs statistik visade på en spridning i investeringskostnad per 
kvadratmeter och spridning i procentuell merkostnad. Se Tabell 3 för författarnas 
analys av LÅGANbyggs marknadsöversikt. Statistiken var inte komplett vilket 
framgår av Bilaga 14, men det gick ändå att utläsa tendenser ur statistiken. 
 
Tabell 3 - Analys av presenterad marknadsöversikt av uppförda lågenergibyggnader 2001 

Kategori Investeringskostnad 
(kr/kvm) 

Merkostnad pga. 
energieffektivitet 

Flerbostadshus, 
nybyggnation (min) 

13 500 0,2 % 

Flerbostadshus, 
nybyggnation (max) 

25 550 16,8 % 

 
Eftersom Sjöliljans kvadratmeterpris var 26 350 kr/m2 uthyrningsbar yta, kunde 
författarna konstatera att fallstudien hade haft högst investeringskostnad om den 
ingått i LÅGANbyggs marknadsöversikt. Den höga kostnadsnivån berodde dock 
inte enbart på passivhuskonceptet, då man även satsat mera på en högre standard 
på inredning, med tanke på den boendes infallsvinklar i avsnitt 3.3.3 och den 
utrustning som framgår av instruktionerna till hyresgästerna i Bilaga 16. 
 
Exempel på konceptoberoende kvaliteter var förråd i trapphus, parkettgolv, kakel 
och klinker, vägghängt porslin, vikväggar i dusch, elstolpe till p-platserna, 
diskmaskin, mikrovågsugn, tvättmaskin, torktumlare, utökad tillgänglighet samt 
högre ljudkomfort mellan och inom lägenheter genom bland annat akustiktak. 
 
Författarna ansåg att exempel på kvaliteter med koppling till passivhuskonceptet 
var klimatkomfort, fjärrvärmeuppvärmt ventilationsaggregat, inglasade balkonger i 
söder- eller västerläge för samtliga lägenheter, akustiktak med tanke på 
ventilationskanaler för tilluft, svalt trapphus för att hålla nere energibehovet, 
solskyddsglas och persienner samt utvändiga solskydd i söder och väster. 
 
De konceptoberoende satsningarna hade del i de högre kostnaderna. Författarna 
hade anledning att tro att Sjöliljan hade vunnit på en mindre satsning av 
konceptoberoende kvaliteter i egenskap av första passivhus uppfört inom 
regionen, för att minimera risken av att uppfattas som ett kostnadsmässigt 
avskräckande exempel. Författarna antog att kvadratmeterkostnad hade ett direkt 
samband med hyresnivån. 
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Beträffande lönsamhet renderade däremot författarnas lönsamhetsanalys i Bilaga 8 
i att fallstudiens merinvestering på 1 % var lönsam, då payoff-tiden 
uppskattningsvis varierade mellan sex och tio år. Som riktmärke för att avgöra om 
en investering ansågs som lönsam användes tidsintervallet tio år.  

3.4.5 Analys av presenterade dokument 

Värme kunde i avsnitt 3.2.2 konstateras stå för cirka 60 procent av energibehovet, 
vilket innebar att det där fanns störst möjlighet att minska energibehovet. 
Varmvatten stod för 20 procent av energibehovet enligt författarnas analys av 
presenterat energibehov. 
 
Vad gäller värmen ingick även önskad temperatur i hyran. Det saknades därmed 
incitament att hålla lägre temperatur för att minska energianvändningen, men med 
tanke på John Helmfridssons seminarium om att det blev energieffektivare att låta 
folk ha önskad temperatur, så inte ständiga justeringar medförde en totalt högre 
energianvändning fick det ändå uppfattas som en fördel att värmen ingick i hyran. 
Se text om enkätundersökningen i Bilaga 12 för närmare förklaring av John 
Helmfridssons resonemang. 
 
Vid analys av tillgängliga dokument angående energiberäkning kunde det 
konstateras att energibehovet för tappvarmvatten hade försökt reduceras genom 
energieffektiva blandare samt energiproduktion med solfångare. 
Varmvattenanvändningen saknade dock direkt incitament för de boende då det 
ingick i hyran och ingen direkt koppling fanns mellan användning och lägenhet. 
 

3.5 Jämförelse mellan fallstudie och övriga studier 

I detta avsnitt hanteras passivhuskonceptet, samt under vilka delprocesser positiva 
och negativa erfarenheter kunde noteras såväl i fallstudien som i andra fall. Jämför 
presenterade litteraturstudier i avsnitt 3.1. I detta avsnitt gjordes de jämförelser 
som inte gjorts löpande under presentation av innehållet i kapitel 3. 
 
Författarna av denna rapport uppfattade i stora drag Sjöliljan som förvaltaren: ”ett 
lyckat experiment” 163, med tanke på att det såväl kostnadsmässigt, och tidsmässigt 
som energiberäkningsmässigt blev som planerat, trots att man var tvungen att 
utveckla en ny konstruktion för passivhusen. 
  

                                              
163 Intervju med förvaltare Göran Palmqvist på Gotlandshem, 130211 
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3.5.1 Passivhuskonceptet  

Begreppet passivhus hanterades i denna rapport med utgångpunkt från FEBY:s 
definition av passivhus 2012 presenterad i avsnitt 2.3,164 vilket bekräftades av 
passivhussakkunnig i avsnitt 3.3.4 och medförde att studerat fall definitionsmässigt 
kunde uppfattas som passivhus och analyserades inom ramen för detta, trots att 
inte alla inblandade ansåg Sjöliljan vara passivhus, med tanke på beställarens 
definition presenterad i vid dokumentanalys tidigare i denna bilaga.  
 
Författarna av denna rapport upplevde det dock som positivt att en tydlig 
definition av begreppet passivhus hade dokumenterats för de inblandade 
aktörernas kännedom, för en tydligare gemensam målbild, även om det trots detta 
förekom en del begreppsförvirring kring definitionen av passivhus. 
 
I väntan på tydligare definition av NNE-hus och som förberedelse inför 2020, 
föreslog författarna av denna rapport att man följer fallstudiens goda exempel att 
särskilt för varje nybyggnation tydligt definiera vad som menades med den 
energinivå som en byggherre hade ambitionen att uppnå, för en så tydlig målbild 
som möjligt för inblandade aktörer att styra efter. Passivhus upplevde författarna 
som en ambitionsnivå att sträva efter, med tanke på att relationen mellan 
passivhus och NNE-hus enligt FEBY12 och som bekräftas av passivhussakkunnig 
som ett rimligt förhållningssätt dem emellan i väntan på att Boverket och 
Energimyndigheten skulle komma fram till vad som skulle gälla på nationell nivå: 
 
Passivhus + viktad eltillförsel = NNE-hus 

Reflektioner 

Passivhuskonceptets visade sig spela en central roll vid jämförelse av fallstudien i 
denna rapport med övriga studier med tanke på imagen vid byggande av passivhus 
när inblandade aktörer inte tidigare förverkligat ett sådant. Författarna av denna 
rapport upplevde att den boende spelade en särskild roll i att öka attraktiviteten att 
börja bygga passivhus. 
 
Författarna av denna rapport ville härigenom betona vikten av att i varje enskilt 
fall för tydlighetens skulle ha en tydlig definition av dess innebörd för en tydlig 
gemensam målbild. I väntan på nationell definition av NNE-hus gällde följande: 
 
Passivhus + viktad eltillförsel = NNE-hus 
 
Härutöver ville författarna lyfta fram resterande erfarenheter från fallstudien i 
jämförelse med övriga studier genom att relatera till byggnadsprocessens fyra 
huvuddelar betonade i avsnitt 1.4. 

                                              
164 FEBY12 - Kravspecifikation för nollenergihus, passivhus och minienergihus för bostäder, jan 2012, 
justerad 120905 
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3.5.2 Beställarens idé  

I både fallstudien och gjord litteraturstudie framhölls betydelsen av att ha en stark 
organisation vid passivhusbyggnation. En beställare med kunskap om olika 
organisationsformer var en fördel, då detta bestämdes i ett tidigt skede och var 
vitalt för resultatet. Totalentreprenad, men framförallt partnering, underlättade för 
beställaren som stod som ansvarig för övergripande kontroll av satta krav på 
byggnationen. 
 
I litteraturstudien föreslogs ett industriellt tänkande för att underlätta 
arbetsprocessen men också för att reducera kostnaderna. En styrd arbetsprocess 
reducerade missförstånd och ökade effektiviteten. En gemensam nämnare för de 
olika organisationsalternativen var kontrollen i alla delar av 
produktframställningen. Kontroll gav upphov till kunskap i flera led.   

3.5.3 Produktbestämning 

Vid byggande av passivhus behövdes nödvändigtvis ingen egen erfarenhet från 
tidigare projekt, men man behövde vara införstådd med passivhuskonceptets 
innebörd. 
 
Fallstudien överensstämde med litteraturstudien beträffande vilka delar som 
krävdes för att uppnå energikraven för passivhus. Dessa var: 
 

- Ett så tätt klimatskal som möjligt. 

- Ett luftburet värmeväxlingsaggregat med hög verkningsgrad och god 
ventilationsförmåga. 

- Fönster och dörrar med låga värmeförluster, utan mer kondens än vad som 
tolereras medförde intervallet 0,8-1,0 W/m2K, där man i fallstudien hade 
fönsterglas med U-värde 0,9 W/m2K och kunde uppfattas stämma överens 
med att det förekom kondens, men omfattningen i fallstudien var för det 
mesta på en sådan nivå att den boende kunde tolerera det. 

3.5.4 Produktframställning 

Produktbestämning och -framställning krävde större noggrannhet från arbetarna, 
vilket framgick av både litteratur- och fallstudien, där den senare dominerades av 
att uppnå ett tätt klimatskal med så lite fuktpåverkan som möjligt. Täta och 
fuktsäkra byggnader kunde uppnås om de utfördes och användes rätt, oberoende 
av stomval. 
 
Ett viktigt perspektiv att ta hänsyn till var tiden påverkan på passivhuskonceptet, 
där man vid fallstudien tack vare många års erfarenhet av arbetet med 
prefabricerade element hade lyckats hålla uppsatt tidsplan för 
produktframställning. 
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Större noggrannhet i arbetet kunde innebära en större arbetsinsats än vid 
konventionellt byggande. Kostnaderna ökade. Erfarenhet av tidigare byggande av 
passivhus reducerade kostnaderna både enligt fall-, som litteraturstudien. 

3.5.5 Produktanvändning 

Passivhuskonceptet handlade om att reducera energitillförseln och därmed minska 
klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Energimässigt utfall var kopplade till 
boendes kunskap om tekniska funktioner enligt litteraturstudien. Uttalanden av 
den boende i fallstudien bekräftade detta. Kunskapsförbättring genom utbildning 
eller interaktivt lärande genom till exempel energibevakare ansåg författarna skulle 
kunna medföra bättre inomhusklimat men även reducerad energianvändning. 
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4 Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras studiens resultat i kombination med eventuell analys av 
det presenterade då det bedömts som nödvändigt. Resultatet presenteras med 
utgångspunkt från de frågeställningar som preciserats i avsnitt 1.2.3. 

4.1 Vilka positiva och negativa erfarenheter har 

studerat passivhus medfört för inblandade aktörer och 

boende? 

Efter genomförda intervjuer, observationer och dokumentanalys har följande 
positiva samt negativa erfarenheter från fallstudien erhållits indelade i Wiktoria 
Glads indelning av passivhuskonceptet. De olika erfarenheterna går delvis in i 
varandra, men behandlas var för sig. 

4.1.1 Positiva materiella erfarenheter 

Byggnadsformens energieffektivitet: – Runda formen var vital för att kunna 
uppnå energikraven för passivhus med 
sandwich-element av betong som bärande 
stomme. 
– Runda formen ansågs öka 
boendekvalitén med fina vyer åt väst och 
goda solförhållanden med minskad- eller 
ingen insyn från grannar. 
– Pulpettak medförde bättre utformning 
av takisoleringen. 
 

Luftburen värmeväxling(FTX):   Ett separat värmeaggregat per lägenhet 
gjorde att temperatur kunde regleras 
individuellt.  

 Boendeenkäten bekräftade en positiv 
uppfattning om FTX-systemet.  

 
Ökad möblerbarhet utan radiatorer:  Avsaknaden av radiatorer var en 

boendekvalité det luftburna värme- och 
ventilationssystemet medförde både 
visuellt men även ur tillgänglighetshänsyn.  

 
Prefabricerade betongelement:  Betongens materiella kvalitéer som tät, 

tålig mot fukt, bärande, god ljudresistans, 
god värmekonduktivitet m.fl. var 
återkommande positiva aspekter. 
Luftläckaget var lägre än väntat. 
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Fristående inglasade balkonger:  En positiv lösning för att upprätthålla ett 
tätt klimatskal med reducerade 
köldbryggor. Enklare att uppföra än 
ingjutna balkonger och medförde även att 
stor del av ytterfasaden kunde glasas. 

 
Svalt trapphus: En lösning som bidrog till mindre 

uppvärmd yta och ett generellt 
ifrågasättande till uppvärmda trapphus.  

 
Lågt luftläckage: Lägre luftläckage medförde 

– sänkt energianvändning med 8 %. 
– sänkt effektbehov med 6 %. 

 
Uppskattat energi- och – Beräknad energianvändning på 
effektbehov: 51 kWh/m2/år uppnåddes då slutresultatet 

blev 49 kWh/m2/år. 
– På förhand bestämt effektbehov på 
12 W/m2 blev även som planerat. 

4.1.2 Positiva immateriella erfarenheter 

Organisationsformen partnering:  Var särskilt uppskattad av beställare för att 
kunna påverka resultatet ur 
kvalitetshänsyn, men även arkitekt och 
entreprenör ansåg att ett samarbete från 
start var nödvändig för att uppnå satta 
krav. 

 
Tidplanering: – Uppsatt tidplan höll på grund av 

konstruktionslösning med prefabricering. 
 
Koppling boendeenkät och Kopplingen mellan enkätsvar och 
passivhuskoncept: lågenergiambitionerna med fallstudien 

kunde utläsas i boendeenkäten. Många av 
skillnaderna var åldersrelaterade 
byggnadsårsmässigt.  

 
Projektspecifik energinivådefinition: Även om passivhusets innebörd var 

definierad generellt, definierades dess 
innebörd även specifikt i fallstudien. Gav 
tydligare målbild för inblandade. 
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4.1.3 Positiva erfarenheter rörande image 

Nöjdare boenden: – Boendeenkäten gav ett starkt nästan 
excellent medelbetyg, vilket var 14 
procentenheter över snittet för staden och 
12 procentenheter över övriga nya 
byggnader.  

 – Hyresgästernas belåtenhet över 
temperaturen i lägenheterna var elva 
procentenheter över staden och 14 
procentenheter över övriga nya byggnader.  

 
Låg merinvestering: 1 % var i sammanhanget en låg siffra med 

tanke på att lägre energikostnad vilket 
kompenserade för merinvestering ur ett 
livscykelperspektiv. 

 
Lönsamhet: – En uppskattad payoff-tid för 

merinvestering på sex år, det vill säga 
mindre än 10 år. 
– Fler än två våningar per byggnad gav 
mildare krav på ytterväggarnas U-värde 
– Byggnader större än 400 m2 gav mindre 
andel yttervägg per kvadratmeter boyta. 

 
Fjärrvärme inkluderad i hyra: Att fjärrvärme var inkluderat i hyran 

motverkade eventuell nyckfull 
värmejustering från hyresgästerna. 

4.1.4 Negativa materiella erfarenheter 

Övertemperaturer i trapphus: Med antagandet att öster var ett ofarligt 
väderstreck utformades trapphuset i glas. 
Under årets varma månader (maj-
september) hade temperaturer om 50 
grader uppmätts i trapphallen, främst i 
avsaknad av ventilationslucka, vilket 
medfört klagomål från hyresgästerna samt 
lokalvårdare av trapphusen. 
Klagomål från hyresgäster bekräftades i 
boendeenkät. 
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Byggnadsformen i praktiken:  För entreprenörer som utförde golv- och 
takläggning medförde den sextonkantiga 
byggnadsformen fler vinklar att ta hänsyn 
till jämfört med rektangulära byggnader. 

 Även arkitekten hade svårigheter med 
vinklar vid utformningen av 
lägenhetsplanlösningarna.  

 Problem med avseende på 
byggnadsformen bekräftades i 
boendeenkäten i samband med 
planlösningarna. 

 
Frost/kondens på rutorna: Under perioden januari-februari upplevde 

den boende utvändig frost på rutorna 
under kalla morgnar. Detta utspelade sig 
inte varje morgon utan vid ett antal 
tillfällen. Kondens förekom, enligt 
författarnas kännedom, på fönster riktade 
mot nordväst. 

 
Servicebehov värmeväxlare (FTX): Då systemet ansvarade för både värme 

men framför allt ventilation av 
lägenheterna blev det mer känsligt för 
störningar. Vid smutsiga filter tappade 
systemet sin verkningsgrad påtagligt vilket 
hade stor påverkan på det termiska 
klimatet.  

 
”Låg” verkningsgrad värmeväxlare Verkningsgraden för FTX-systemen i  
(FTX): kvarteret Sjöliljan uppgick till 78 %. Vid 

skrivandet av rapporten fanns tillgång till 
produkter med högre verkningsgrad.  

 
Svagt vattentryck i blandare: Frekvent felrapporterande om lågt 

vattentryck på grund av snålspolande 
kranar i kombination med geografisk 
placering i förhållande till stadens 
vattenreservoar. 
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4.1.5 Negativa immateriella erfarenheter 

Teknikpärm: Förvaltarens installationspärm med 
systemanvisningar och andra tips och råd 
hade inte studerats av den boende vilket 
medförde att kunskapen om de olika 
lägenhetssystemen var bristfällig och det 
termiska klimatet sämre än nödvändigt. 
Det samma verkade gälla hantering av de 
snålspolande blandarna. 

 
Mera damm i lägenheten: Det verkade bildas mera damm i 

lägenheterna än vid boende utan FTX-
system, men kunde dock bero på boendes 
beteende och teknikanvändning. 
 

Ej aktörsgemensam uppföljning: Ingen gemensam uppföljning av 
energianvändning baserat på mätdata från 
första produktanvändningsåret och på nya 
energiberäkningar utförda för att kunna 
jämföras med energikalkyler vid 
produktbestämning. 

 
Saknades rumsspecifik värmereglering: Ett FTX-system per lägenhet istället för 

radiatorsystem med radiatorer i varje rum, 
försvårade rumsspecifik reglering. 

 
Saknades temperaturangivelse för Saknas temperaturangivelse på reglage för  
lägenhet: en mera energimedveten och mindre 

nyckfull användning. 

4.1.6 Negativa erfarenheter rörande image 

Hög investeringskostnad: Sjöliljan var dyrast av jämförda nybyggda 
flerbostadshus med lågenergiambitioner, 
även om uppsatt budget hölls. 

 
Saknas incitament för Saknades incitament för de boende att 
varmvattenhushållning: hushålla med varmvatten då detta ingick i 

hyran. 
 

4.2 Vilka förbättringsmöjligheter finns med 

utgångspunkt från identifierade erfarenheter? 

Nedan presenteras de erfarenheter som framstått som särskilt centrala genom 
studerad litteratur och genom tips från denna rapports respondenter. De olika 
erfarenheterna går delvis in i varandra, men behandlas var för sig. 
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4.2.1 Materiella förbättringsmöjligheter 

Övertemperaturer i trapphus: – Flytta trapphuset mer centralt in i huset 
för att minska ljusinsläppet och på så sätt 
hålla ned temperaturen i hallen, 
– Använda mindre andel glas i fasad för 
trapphus, eller 
– Utvändig solavskärmning från början 

 
Byggnadsform i praktiken: Vidare forskning om till exempel 

möblerbarhet av lägenheter i sextonkantiga 
byggnader.  

 
Frost på rutorna: – Vrida byggnaden med trapphus mot norr 

för att optimera tillgången till 
solinstrålning för samtliga lägenheter och 
– Skärma av natthimmel med hjälp av 
solavskärmning, eller 
– Närmare utredning av ytterligare 
alternativ och deras följder, som till 
exempel indragna fönster. 
– Vidare forskning till exempel baserat på 
förvaltarunderlag om frostproblem 
gällande representativ andel lägenheter i 
Sjöliljan. 

 
Servicebehov värmeväxlare (FTX): Vidare forskning av alternativ. 
 
”Låg” verkningsgrad värmeväxlare Installering av FTX 100 med högre 
(FTX): verkningsgrad än andra system. 
 
Svagt vattentryck i blandare: – Väga in avstånd mellan vattenreservoar 

och passivhus som flerbostadshus vid 
placering av byggnad i staden. Lämpligare 
alternativa placeringar kanske var att 
föredra eller behov av att utöka antalet 
vattenreservoarer behöver förespråkas. 
– Utbildning i hantering av snålspolande 
blandare. 

 
Saknas rumsspecifik värmereglering: Vidare forskning av eventuella tillgängliga 

tekniska lösningar. 
 
Saknas temperaturangivelse för – Installera energibevakare i hall eller i  
lägenhet: kylskåpsdörr. 

– Betala per lägenhet för användning, 
kopplat till energibevakare för 



Resultat och analys 

60 

uppvärmning av inomhusutrymmen 
temperaturmässigt i realtid för mera 
energieffektiv användning. 

4.2.2 Immateriella förbättringsmöjligheter 

Teknikpärm: – Osäkerhet/okunskap kostar pengar. 
– Minska okunskapen hos hyresgästerna 
genom utbildning ledd av fastighetsägaren. 
– Gränssnitt ej interaktivt med fysisk pärm 

 
Mera damm i lägenheten: Vidare forskning av anledning och 

utbredning. 
 
Ej aktörgemensam uppföljning: – Ha aktörsgemensamt uppföljningsmöte 

baserat på energiberäkningar på mätdata 
från första helåret efter färdigställande av 
passivhus. 
– Ta tillvara förbättringsmöjligheter inför 
kommande jämförbara projekt, särskilt vid 
återkommande samarbete mellan aktörer. 

4.2.3 Förbättringsmöjligheter rörande image 

Hög investeringskostnad: Sänka investeringskostnaderna genom att 
minska omfattningen passivhusoberoende 
kvaliteter, så att kvadratmeterkostnaden 
inte riskerade avskräcka från investering i 
nya passivhus. 

 
Saknas incitament för – Installera energibevakare i hall eller i 
varmvattenhushållning: kylskåpsdörr. 

– Betala per lägenhet för användning, 
kopplat till energibevakare för 
uppvärmning av varmvatten i realtid för 
mera energieffektiv användning. 
– Anges även som separat post på energi- 
och elfaktura. 

 

4.3 Hur kan ett flerbostadshus utformas som passivhus 

med hänsyn till eventuella förbättringsmöjligheter? 

Överlag uppfattar författarna fallstudie Sjöliljan som ett positivt exempel på hur 
ett flerbostadshus kunde utformas som passivhus, men att 
förbättringsmöjligheterna redovisade i avsnitt 4.2 behövde beaktas inför 
kommande passivhus. Författarna ville dock efter genomförda intervjuer och 
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andra studier särskilt lyfta fram några förslag som svar på hur husen skulle kunna 
utformas. 
 
Trapphus: Utvändig solavskärmning av tvärställda 

lameller för att minska solinstrålningen 
utan att påverka sikten ut nämnvärt. 
Med en vridning av trapphuset mot norr 
skulle lamellerna i stället kunna motverka 
frostbildning genom avskärmning mot 
natthimlen. 

 
Förvärmning i FTX-system: Med bergvärme förvärma uteluften inför 

värmeväxlaren för ökad verkningsgrad av 
FTX-systemet. 

 
Energibevakare: – Installera energibevakare för 

energiförbrukning i realtid per lägenhet 
med trådlös överföring till hemdator och 
om möjligt även mobilt, eller 
– Installera hallreglage med 
temperaturangivelse om ej ekonomiskt 
genomförbart med energibevakare. 

 
Aktörsgemensam uppföljning: För att inte upprepa eventuella misstag ha 

för vana att gemensamt följa upp: 
– Mätdata efter första årets 
energianvändning. 
– Merkostnader efter första årets 
produktanvändning. 
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5 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras presenterat resultat innehålls- och metodmässigt. 
 

5.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna rapport var som tidigare nämnts att öka attraktiviteten för 
byggherrar att konstruera flerbostadshus som passivhus, medan målet var att 
identifiera inblandade aktörers positiva och negativa erfarenheter av ett 
passivhusprojekt samt identifiera och presentera förbättringsmöjligheter inom 
ramen för en given fastighet. I detta avsnitt diskuteras presenterat resultat med 
utgångspunkt från rapportens frågetställningar presenterade i kapitel 1.2.3. 

5.1.1 Vilka positiva och negativa erfarenheter har studerat 

passivhus medfört för inblandade aktörer och boende? 

Genom att göra en fallstudie över ett specifikt passivhus, utfört med en 
kombination av partnering och totalentreprenad, gavs möjlighet att på ett enkelt 
sätt komma i kontakt med olika framställare av byggnaden. Samtliga respondenter 
mindes projektet som positivt även om negativa erfarenheter förekom. De erbjöd 
en bred kunskapsbank i form av dokument för vidare analys när detta 
efterfrågades, samt erfarenheter från Sjöliljan så som de mindes projektet. 
 
Vid intervjuerna var erfarenheterna överlag samstämmiga. Detta berodde troligtvis 
på att kunskapen om konceptet på ett bra sätt spridit sig mellan aktörerna inom de 
olika leden för Sjöliljan, samt att en förförståelse för konceptet ansågs som en 
viktig faktor under hela byggnadsprocessen. 
 
Då större delen av intervjuobjekten var inblandade i Sjöliljan, var det naturligt att 
responsen angående projektet mestadels var positiv. Med stöd av dokumentanalys 
och intervjuer med icke-ansvariga personer såg författarna inte någon påtaglig 
anledning att ifrågasätta det övervägande positiva resultatet. 

5.1.2 Vilka förbättringsmöjligheter finns med utgångspunkt från 

identifierade erfarenheter? 

Trapphusets utformning med avseende på temperatur ifrågasattes inför 
byggstarten av förvaltaren då det ansågs vara för kallt på vintern. Energikonsulten 
menade att all glasning skulle medföra stora övertemperaturer på sommaren och 
att en annan utformning erfordrades. Med facit i hand blev det problem med 
övertemperaturer. Klagomål hade inkommit från hyresgästerna och lokalvårdarna 
av trapphus. Solavskärmning i trapphus installerades i efterhand. Författarna 
menade dock på att man från början skulle ha installerat solskydd i form av 
utanpåliggande lameller, eftersom östlig riktning inte var ett ofarligt väderstreck, 
trots att det endast medförde förmiddagssol. 
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Frostproblemen kunde ha reducerats genom att vrida huskroppen så att 
trapphuset riktade sig mot norr. I fallstudien gav havsutsikten i västlig riktning ett 
behov av lägenheter orienterade för möjlighet till balkonger med havsutsikt. Ett 
trapphus i nordlig riktning hade bland annat medfört lägenheter i östlig riktning 
utan möjlighet till balkongplacering med havsutsikt. Däremot hade nordlig 
vridning av trapphus varit att föredra vid platser där utsikten inte upplevdes som 
en särskild kvalitet i något specifikt väderstreck. På så vis skulle förutsättningarna 
för solinstrålning ha optimerats för lägenheterna och frostproblemen i 
lägenheterna minimerats med tanke på väderstreck. 
 
Flertalet av de framkomna förbättringsmöjligheterna var faktorer kopplade till 
Sjöliljan som hyreshus.  Incitament för att användningen av värme och varmvatten 
skulle bli så låg som möjligt fanns inte utan ingick i hyran. Enligt författarna kunde 
detta vara upplagt som med bostadsrätter där man betalade för det man använde. 
 
Vidare presenterade författarna av denna rapport inte förbättringsförslag till 
samtliga negativa erfarenheter som framgick av fallstudien i denna rapport. 
Bredden på studien i denna rapport med antalet erfarenheter möjliggjorde inte 
fördjupning i samtliga erfarenheter, varför lämpliga förbättringsförslag till några av 
de presenterade negativa erfarenheterna skulle kunna finnas på marknaden även 
om de inte presenterades. Detta gällde även eventuella förbättringsförslag till de 
erfarenheter som ansågs positiva. 
 
De erfarenheter vilka författarna av denna rapport såg ett särskilt värde av att 
bygga vidare på genom fortsatta studier markerades. Härutöver ville författarna 
betona de utvecklingsmöjligheter som förväntades kunna bättra på 
förutsättningarna ytterligare genom till exempel energi- och kostnadseffektivare 
isoleringsmaterial och fönsterglas, vilka med tanke på historisk utveckling kommer 
att underlätta sänkning av energianvändningen utan att öka kostnaderna, dock var 
kondens en aspekt som hindrade allt för energieffektiva fönsterglas. 

5.1.3 Hur kan ett flerbostadshus utformas som passivhus med 

hänsyn till eventuella förbättringsmöjligheter? 

Utformningsmässigt ansåg författarna att det glasade trapphuset gav karaktär till 
byggnaderna, som i övrigt hade en ganska monoton utformning med släta 
betongväggar. 
 
För att kunna bevara glasningen utan att nämnvärt påverka sikten ut, lyftes 
förslaget om vertikala lameller som skydd mot solinstrålning. Vid en vridning av 
trapphuset mot norr kunde lamellerna ha utgjort avskärmning mot natthimmel 
och därmed motverka frost. 
 
Då återvinning av värme genom FTX-systemet var vitalt för passivhuskonceptet 
var verkningsgraden av stor betydelse. Författarna upplevde det därför som 
välgörande med ett miljövänligt alternativ som gav nästintill hundraprocentig 
verkningsgrad för återvinning av värme. 
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För att öka medvetenheten för energianvändningen och på så sätt påverka 
kostnaderna lägenhetsvis kunde energibevakare ha installerats. 

Mål och Syfte 

Identifierade positiva och negativ erfarenheter, med förbättringsmöjligheter som 
följd mynnade ut i ett förslag för hur ett flerbostadshus kunde utformas som 
passivhus. Författarna upplevde att Sjöliljan i kombination med förslag skulle ses 
som ett verktyg för byggherrar att våga bygga flerbostadshus som passivhus. 
 
Vid skrivandet av rapporten fanns inga andra uppförda passivhusprojekt med 
likartad stomme utförd i Sverige. Detta gjorde att fokus vid litteratursökningen 
lades på att identifiera erfarenheter från andra projekt och vid tillfälle ange dessa 
som potentiella förbättringsförslag om de ansågs mer lämpliga att följa. 
 

5.2 Metoddiskussion 

Författarna av denna rapport upplevde det som svårt strukturmässigt att 
kombinera metoderna fallstudie, litteraturstudie, intervjuer och dokumentanalys, 
då fallstudien i sig kunde omfatta de övriga metoderna, samt att gränsen mellan 
litteraturstudie och dokumentanalys inte var självklar. För att ta tillvara 
erfarenheter var det dock en nödvändighet med bredd på typer av metoder för att 
kunna få en så bred bild som möjligt av tillgängliga erfarenheter om 
passivhuskonceptet. 
 
Förbättringsmöjligheterna hade å ena sidan kunnat bli flera om författarna först 
svarat mera konkret på denna rapports första frågeställning innan litteraturstudier 
som uppslag till förbättringsmöjligheter tillika svar på denna rapports andra 
frågeställning inleddes, men då hade å andra sidan svårigheter kunnat uppstå med 
att avgöra vilka erfarenheter som hade potentiella förbättringsmöjligheter om 
erfarenheter från andra fall varit okända. 
 
Som framgår inledningsvis av kapitel 3 var triangulering ett verktyg för författarna 
av denna rapport att öka validiteten och reliabiliteten. Detta gjordes i praktiken 
genom jämförelse mellan dokumenterade erfarenheter från fallstudien och 
erfarenheter från intervjuer, men även genom att författarna i efterhand tog 
kontakt med respondenterna vid eventuella oklarheter. Respondenterna fick även 
möjlighet att lämna synpunkter på nedskrivna inspelningar för att minska 
möjligheten till missförstånd och öka giltigheten i tolkningarna i denna rapport. 
Pålitligheten ökades genom utförlig beskrivning av metoder och tillvägagångssätt i 
såväl avsnitt 1.3, 2.6 och metodvis i kapitel 3. Giltigheten och pålitligheten kunde 
ha ökats ytterligare genom att samtliga respondenter skulle ha fått läsa färdigställd 
rapport innan publicering, men nyttan med detta upplevdes som marginell i 
förhållande till arbetsinsatsen som hade krävts från respondenterna, varför 
författarna av denna rapport istället valde att kontrollera rapportens resultat med 
beställaren, samt uppdragsgivarens kontaktperson. 
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6 Slutsatser och rekommendationer 

I detta kapitel vävs rapportens innehåll samman. Författarnas förslag och 
rekommendationer presenteras, samt behovet av fortsatta studier klargörs. 
 

6.1 Sammanfattat resultat 

Positiva och negativa erfarenheter från fallstudie Sjöliljan har dokumenterats, samt 
förbättringsmöjligheter och utformningsförslag presenterats med stöd av 
litteraturstudier. Nedanstående tabell presenterar sammanfattat resultat av studien 
inom ramen för aspekter på passivhus enligt Wiktoria Glads doktorsavhandling 
presenterad i litteraturstudien i avsnitt 3.1. De tydligaste positiva erfarenheterna 
som passivhus framgår i den första kolumnen, vilken är fristående från resterande 
kolumner. De resterande är kopplade till de negativa erfarenheterna som berörs i 
kolumn två. Författarna upplevde fallstudien överlag som ett lyckat experiment. 
 

Tabell 4 - Sammanfattning av resultat av denna rapport. 

  Positiva erfarenheter   Negativa erfarenheter Förbättringsmöjligheter Utformning 

M
a
te

ri
e
ll

a
 e

rf
a
re

n
h

e
te

r 

Byggnadsformens 
energieffektivitet 

  

Övertemperaturer i 
trapphus 

– Flytta trapphus, Utvändig 
solavskärmning av 
tvärställda lameller. 

– Mindre andel glas i 
fasad, eller 

– Utvändig 
solavskärmning från 
början 

Luftburen 
värmeväxling (FTX) 

Byggnadsform i 
praktiken 

Vidare forskning av 
möblerbarhet 

  

Ökad möblerbarhet 
utan radiatorer 

Frost/kondens på 
rutorna 

– Vrida trapphus mot 
norr 

Avskärmning mot 
natthimmel och 
vridning av trapphus 
mot norr. 

– Vidare forskning av 
alternativa lösningar 

Prefabricerade 
betongelement 

Servicebehov 
värmeväxlare (FTX) 

Vidare forskning av 
alternativ 

  

Fristående inglasade 
balkonger 

"Låg" verkningsgrad 
värmeväxlare (FTX) 

FTX med högre 
verkningsgrad 

Förvärma uteluft med 
bergvärme 

Svalt trapphus Svagt vattentryck i 
blandare 

– Väg in avstånd till 
vattenreservoar 

  

– Användarutbildning 

Lågt luftläckage Saknas rumsspecifik 
värmereglering 

Vidare forskning av 
tekniska lösningar 

  

Uppskattat energi- och 
effektbehov 

Saknas 
temperaturangivelse för 
lägenhet 

– Installera 
energibevakare 

Installera 
energibevakare 

– Betala per 
lägenhetsanvändning 
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Im
m

a
te

ri
e
ll

a
 e

rf
a
re

n
h

e
te

r 

Organisationsformen 
partnering 

  

Teknikpärm – Osäkerhet/okunskap 
kostar pengar. 

Installera 
energibevakare 

– Minska okunskapen 
genom utbildning 

– Ej interaktivt gränssnitt 

Tidplanering Mera damm i lägenhet Vidare forskning av 
anledning och utbredning 

  

Koppling 
boendeenkät och 
passivhuskoncept 

Ej aktörsgemensam 
uppföljning 

– Aktörsgemensam 
uppföljning 

Standardiserade 
uppföljningsmöten 

– Energiberäkningar på 
mätdata -Dokumentera 
gemensamma 
förbättringsförslag 

Projektspecifik 
energinivådefinition 

      

        

Im
a
g

e
 

Nöjdare boenden 

  

Hög investeringskostnad Minska 
passivhusoberoende 
speciella kvaliteter 

  

"Låg" merinvestering Saknas incitament för 
varmvattenhushållning 

– Installera 
energibevakare  

Installera 
energibevakare 

– Betala per 
lägenhetsanvändning 

– Separat post på faktura 

Lönsamt       

Fjärrvärme inkluderad 
i hyra 

      

 

6.2 Förslag och rekommendationer 

Författarna föreslog en lösning för avskärmning av solinstrålningen och 
natthimmeln med tanke på trapphus i avsnitt 3.1.2, vilken uppfattades som ett 
positivt exempel till lösning av problemen med övertemperaturer samt frost. 
Innan val av lösning för ett passivhus som flerbostadshus med liknade 
förutsättningar görs, rekommenderade dock författarna att fler 
utformningsalternativ utreddes och skissades, för en tillräckligt genomtänkt 
lösning i det enskilda fallet. 
 
Vad gäller förvärmning av uteluft till värmeväxlare och installerande av 
energibevakare kunde författarna konstatera att tekniken fanns för villor. Man såg 
inga hinder för att använda tekniken i flerbostadshus. Lösningar för specifik 
värmereglering rumsvis med FTX-system fanns inte i stor omfattning, vilket 
författarna efterlyste för flerbostadshus. Med anledning av dessa investeringar var 
tillkommande kostnader och frågan om lönsamhet något som författarna 
rekommenderade att man tog ställning till innan investering i sådan teknik gjordes. 
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Gällande omfattningen på problemen med frost på rutorna såg författarna ett 
värde i att veta mer om dess utbredning. Detta förslagsvis genom att förvaltaren 
tog reda på antalet lägenheter med frostproblem och hur ofta detta förekom, för 
att kunna avgöra om detta eventuellt behövde åtgärdas. 
 

6.3 Fortsatta studier 

Författarna kunde för övrigt se ett värde i intervjuer med ytterligare inblandade 
aktörer uppräknade i Bilaga 18. Exempelvis brandingenjör, besiktningsman, 
tjänsteman vid regionens byggnadsnämnd, arkitekt av bygghandlingar, 
konstruktör, leverantör av isolering, leverantör av förbindelsestegar, 
ventilationsinstallatör, golvläggare och undertaksleverantör kunde ha gett 
ytterligare erfarenheter att fördjupa sig i studerat fall, men rapportens omfattning 
gav inte utrymme för ytterligare fördjupning i fallstudien. Även djupintervjuer 
med fler boende och demografisk spridning hade kunnat ge ytterligare 
erfarenheter att fördjupa sig i beträffande fallstudien.  
 
Beträffande intervjuer med ytterligare inblandade personer från 
totalentreprenören, ansågs dock erfarenheter med koppling till passivhuskonceptet 
genom utförda intervjuer som uttömda, med avseende på produktframställningen. 
Skillnader mellan fallstudien och ett konventionellt flerbostadshus verkade i 
princip saknas under produktframställningen på grund av prefabricerade element. 
 
Överlag kunde presenterade positiva erfarenheter fungera som goda exempel på 
vad man som byggherre särskilt skulle tänka på för att lyckas med nybyggnation av 
passivhus som flerbostadshus med liknande villkor. Genom sammanfattande 
resultattabell, med flera positiva erfarenheter i kombination med förbättringar till 
uppmärksammade negativa erfarenheter, ansåg författarna att rapporten skulle 
kunna bidra till en ökning av attraktiviteten för byggherrar att bygga 
flerbostadshus som passivhus. Rapporten ansågs kunna användas av byggherrar 
som ett verktyg för att konkretisera och övertyga inblandade om värdet med 
passivhuskonceptet i ett tidigt skede av byggnadsprocessen. 
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Bilaga 1 Byggda och planerade 

passivhus i Sverige 

Denna bilaga består av en förteckning över passivhus i Sverige.165 

 

                                              
165 Svensson, Emil, Passivhusläget i Sverige 2012 – en sammanställning kring byggandet av 
passivhus i Sverige 
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Bilaga 2 Presentation av litteratur 

I denna bilaga presenteras de rapporter, examensarbeten, licentiatarbeten och 
doktorsavhandlingar som legat till grund för denna rapport. 

 

Litteratur 

 
I detta avsnitt presenteras de rapporter, examensarbeten, licentiatarbeten och 
doktorsavhandlingar som legat till grund för denna rapport. 
 

Lågenergihus – en studie av olika koncept 

År 2009 kom Åke Blomsterberg vid Lunds Universitet ut med rapporten 
Lågenergihus – En studie av olika koncept. 
 
Syftet med denna rapport var att göra en övergripande skrivning och jämförelse av 
de vanligaste koncepten för lågenergihus som diskuteras och i olika utsträckning 
tillämpas i Sverige. Fokus låg på energi- och inneklimatkrav, samt konsekvenserna 
med dem för teknisk- och arkitektonisk utformning av byggnaden. Målgruppen var 
bygg- och fastighetssektorn – projektörer, arkitekter, byggherrar, fastighetsägare 
och förvaltare.166 Studien förklarade och preciserade de vanligaste 
begreppen/koncepten i för byggnader med lågenergiambitioner.167 
 
Denna vetenskapliga källa benämns hädanefter Åke Blomsterbergs rapport.  
 

Lågenergihus och passivhus – vanliga frågeställningar 

År 2009 kom SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut ut med SP Rapport 2009:28 
om Lågenergihus och passivhus – vanliga frågeställningar. 
 
Syftet med denna studie var att sammanställa olika aktörers frågor kring lågenergi- 
och passivhus avseende påverkan och fuktsäkerhet, följa upp frågorna och 
undersöka riskerna med införande av lågenergi- och passivhus, samt vid behov 
föreslå fortsatta och fördjupade utredningar. Där det var möjligt sammanställdes 
svar och förklaringar till ställda frågor.168 
 
Denna vetenskapliga källa benämns hädanefter SP:s rapport.  
 

A market survey of passive houses 

År 2009 slutförde Louise Goksöyr och Cecilia Tärnås en masteruppsats vid 
Chalmers Tekniska Högskola med titeln A market survey of Passive houses in the western 
region of Sweden - Why are they still considered as innovations?. 

                                              
166 Blomsterberg, Åke, Lågenergihus – En studie av olika koncept, Rapport EBD-R--09/28, Lunds tekniska 
högskola, 2009, s.10 
167 Blomsterberg, Åke, Lågenergihus – En studie av olika koncept, Rapport EBD-R--09/28, Lunds tekniska 
högskola, 2009, s.5-7 
168 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Lågenergihus och passivhus – vanliga frågeställningar, SP 
Rapport 2009:28, s.6 
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Masteruppsatsen omfattade en fallstudie i form av ett antal intervjuer utförda med 
stöd av en intervjuguide, tre fältstudier och dokumentanalys. Syftet vara att 
kartlägga den svenska passivhusmarknaden, samt hinder och drivkrafter för 
implementering av konceptet var tänkta att identifieras.169 
 
Denna vetenskapliga källa benämns hädanefter Marknadsundersökningen från 2009.  
 

Aktiviteter för passivhus 

Wiktoria Glad blev år 2006 klar med sin doktorsavhandling om Aktiveter för 
passivhus – en innovations omformning i byggprocesser för energisnålas bostadshus på 
filosofiska fakulteten vid Linköpings Universitet. 
 
Syftet med den sociotekniska doktorsavhandlingen var att öka förståelsen för 
processer i införandet av ett energikoncept.170 Avhandlingen innebar empiriska 
studier av energikonceptet passivhus genom studerande av passivhusen i Lindås 
Park, på Bottnevägen och vid Oxtorget.171 
 
Wiktoria Glad studerade i sin doktorsavhandling Aktiviteter för passivhus från 2006 
tre olika byggprojekt som syftade att använda energikonceptet för passivhus vid 
bostadsbyggande.172 Hon studerade byggprocesser och betraktade dem i termer av 
processer som transformerade eller omformade en innovation; här 
energikonceptet.173 
 
Avhandlingen berörde energikoncept som betraktas som en innovation i en 
svårmottaglig sektor. Avhandlingen berörde även förståelsen för processer i 
införandet av ett energikoncept. Organisationsarbetets-, och beslutsfattandets 
betydelse vid val av teknik i genomförda lågenergihusprojekt i södra Sverige 
behandlades även.174 
 
Denna vetenskapliga källa benämns hädanefter Wiktoria Glads doktorsavhandling. 
 

Passive House in Sweden 

Ulla Jansson forskade sedan år 2005 på ämnet passivhus, skrev en licentiat inom 
området 2008 och doktorerade i november 2011.175 

                                              
169 Goksöyr, Louise, A market survey of Passive houses in the western region of Sweden - Why are they still considered as 
innovations?,  Master of Science Thesis, Chalmers University of Technology, Göteborg 2009, s.2 
170 Glad, Wiktoria, Aktiviteter för passivhus – En innovations omformning i byggprocesser för energisnåla bostadshus, 
Doktorsavhandling, Linköpings Universitet 2006, s.4 
171 Glad, Wiktoria, Aktiviteter för passivhus – En innovations omformning i byggprocesser för energisnåla bostadshus, 
Doktorsavhandling, Linköpings Universitet 2006, s.4-5 
172 Glad, Wiktoria, Aktiviteter för passivhus – En innovations omformning i byggprocesser för energisnåla bostadshus, 
Doktorsavhandling, Linköpings Universitet 2006, s.54 
173 Glad, Wiktoria, Aktiviteter för passivhus – En innovations omformning i byggprocesser för energisnåla bostadshus, 
Doktorsavhandling, Linköpings Universitet 2006, s.55 
174 Glad, Wiktoria, Aktiviteter för passivhus – En innovations omformning i byggprocesser för energisnåla bostadshus, 
Doktorsavhandling, Linköpings Universitet 2006 
175 Blomberg, Eva, Hyresgäster trivs i hus utan värmesystem, artikel i Bofast - specialtidningen för hyresrätten 
och allmännyttan, 101123 
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Ulla Jansson skrev sin doktorsavhandling Passive House in Sweden – From design to 
evaluation of four demonstration projects på institutet för energi och byggnadsdesign vid 
Lunds Universitet. 
 
Ulla Janssons doktorsavhandling handlade främst om ”kombinationen av en låg 
energianvändning och komforten för de boende i passivhusen.” Ulla Jansson studerade hela 
förloppet, vad gäller hur det skulle bli lättare att bygga passivhus i framtiden.176 
 
Denna vetenskapliga källa benämns hädanefter Ulla Janssons doktorsavhandling. 
 

Passive House Construction 

År 2010 presenterade Albert Boqvist sitt licentiatarbete Passive House Construction - 
Symbiosis between Construction Efficiency & Energy Efficiency vid Lunds Universitet. 
 
Syftet med detta licentiatarbete var att öka kunskapen om energieffektivitet och 
konstruktionseffektivitet, samt samspelet dem emellan.177 
 
Denna vetenskapliga källa benämns hädanefter Albert Boqvists licentiatarbete. 
 

Energieffektivt byggande – möjligheter och hinder för högre krav 

År 2012 kom ATON Teknikkonsult AB med rapporten Energieffektivt byggande – 
möjligheter och hinder för högre krav. 
 
Syftet med rapporten var att ge en kommunicerbar bild av erfarenheter och 
problemställningar kring energieffektivt byggande. Denna bild var tänkt att ge 
kunskap om hur långt utvecklingen kommit i maj 2012 och hur man kunde gå 
vidare i en dialog om samordning och harmonisering av lokala energikrav.178 
 
Rapporten var utförd på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting(SKL) med 
bland annat dokumenterade erfarenheter från olika passivhusprojekt.179 I 
rapporten sammanställdes erfarenheter av energieffektivt byggande i maj 2012 och 
hur energikraven kunde utformas för att leda till uppställda energi- och 
miljöpolitiska mål.180 
 
Denna vetenskapliga källa benämns hädanefter ATON:s rapport. 
 

  

                                              
176 Jansson, Ulla, Passive houses in Sweden - From design to evaluation of four demonstration projects, Doctoral Thesis, 
Faculty of Engineering LTH, 2010, s.3-4 
177 Boqvist, Albert, Passive House Construction - Symbiosis between Construction Efficiency & Energy Efficiency, 
Licentiate Thesis, Lund University, 2010, s.2 
178 ATON Teknikkonsult AB, Energieffektivt byggande – möjligheter och hinder för högre krav, rapport 120504, s.6 
179 ATON Teknikkonsult AB, Energieffektivt byggande – möjligheter och hinder för högre krav, rapport 120504, s.2 
180 ATON Teknikkonsult AB, Energieffektivt byggande – möjligheter och hinder för högre krav, rapport 120504, s.4 
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En kvalitativ studie av drivkrafter och barriärer mot energieffektiva 

flerfamiljshus 

År 2007 slutförde Mia Westberg vid Malmö Högskola sin kandidatuppsats ”Sedan 
är frågan om man tror på det…” - En kvalitativ studie av drivkrafter och barriärer mot 
energieffektiva flerfamiljshus. 
 
Syftet med kandidatuppsatsen var att ur ett innovationsperspektiv studera de 
drivkrafter och barriärer som uppstår inom bygg- och fastighetssektorn när kraven 
på energieffektivisering i fastigheter ökar.181 Uppsatsen omfattade sju kvalitativa 
intervjuer med aktörer inom bygg- och fastighetssektorn. Bygg- och 
fastighetssektorns agerande inför ökade krav på energieffektivitet i fastigheter 
studeras. De aktörer och faktorer i planeringsprocessen som hade möjlighet att 
påverka den framtida energieffektiviseringen studerades även. Om de då 
kommande krav på energideklarationer för byggnader uppfattades som drivkraft 
eller barriär studerades därutöver.182 
 
Denna vetenskapliga källa benämns hädanefter innovationsstudien från 2007. 
 

Uthålligt lärande om värmen? 

År 2009 slutförde Charlotta Isaksson sin doktorsavhandling om Uthålligt lärande om 
värmen?: Domesticering av energiteknik i passivhus vid Linköpings Universitet. 
 
Doktorsavhandlingens syfte var att undersöka hur energiteknik, som utvecklats för 
att hushålla med energi och effektivisera energianvändningen, domesticeras i 
hemmet.183 
 
Avhandlingen handlade om människors vardagliga användning av energiteknik. 
Lindås Park studerades utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Fallstudien 
gick ut på att analysera processen för de boende att lära sig att använda 
energitekniken i deras passivhus.184 
 
Denna vetenskapliga källa benämns hädanefter Charlotta Isakssons doktorsavhandling. 
 

Daylight and thermal comfort in a residential passive house 

År 2012 slutförde Magnus Heier och Magnus Österbring vid Chalmers Tekniska 
Högskola masteruppsatsen Daylight and thermal comfort in a residential passive house. 
 
  

                                              
181 Westberg, Mia, En kvalitativ studie av drivkrafter och bärriärer mot energieffektiva flerfamiljshus, Kandidatuppsats, 
Malmö Högskola, 070608, s.10 
182 Westberg, Mia, En kvalitativ studie av drivkrafter och bärriärer mot energieffektiva flerfamiljshus, Kandidatuppsats, 
Malmö Högskola, 070608 
183 Isaksson, Charlotta, Uthålligt lärande om värmen?: Domesticering av energiteknik i passivhus, Linköpings 
Universitet, 2009, s.13 
184 Isaksson, Charlotta, Uthålligt lärande om värmen?: Domesticering av energiteknik i passivhus, Linköpings 
Universitet, 2009, s.13 
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Syftet med denna Masteruppsats var att finna lösningar för en optimal kombination 
av låg energianvändning och gott inomhusklimat som boende i passivhus, främst 
kopplat till fönster och skuggning.185 Ambitionen vara att uppsatsen skulle utgöra 
verktyg och stöd för företag som utvecklar mycket energisnåla hus. Studien 
utfördes genom simulering av olika typer av fallstudiefönster i en byggnad och 
baserade sig på byggda passivhus och jämfördes med vissa parametrar i 
Miljöbyggnad. Kalkylering och simulering gjordes i flera program.186 

 

Uppsatsen kom fram till att istället för monterade fönster kunde fönsterglas med 
högre ljustransmittans användas för att förbli passivhus. Mer ljus släpptes in och 
energiförbrukningen minskade på grund av ökad solinstrålning. Det gick även att 
åstadkomma med ökad fönsterarea, men båda åtgärder förutsatte solskydd mot 
övertemperaturer, genom främst utvändiga markiser eller genom att utöka 
takutsprånget, samt lägga in invändiga solskydd. 187 
 
Fönstrens egenskaper behövde beaktas i ett tidigt skede för att säkra gott resultat. 
Solskydd och fönsteregenskaper hängde ihop. Förslagvis stegvis genom att 
bestämma nivå för transmissionsförluster i förhållande till effektkrav, följa upp 
med att simulera dagsljus inför val av fönster, samt ta fram lämplig isolerings-
tjocklek i övriga konstruktioner i förhållande till medel för U-värde. Behoven av 
solskydd bestämdes slutligen utifrån valda fönsters storlek och egenskaper.188 
 
Denna vetenskapliga källa benämns hädanefter solstudien från 2012. 

 

Ecoforum 

 
Vartannat år arrangerar NordBygg EcoForum på Stockholmsmässan i samarbete 
med Svensk Byggtjänst. Forumet ägde rum den 12-13 mars 2013 och författarna 
av denna rapport deltog vid seminariet. De två dagarna erbjöd en större konferens 
med seminariespår, samt en utställning som arrangerades i anslutning. Ecoforumet 
handlade om framtidens hållbara byggande och samhällsplanering.189 Vid 
EcoForum ställde även deltagande företag ut montrar med demonstration av ny 
teknik, broschyrer och litteratur. Man var tvungen att i vissa avseende välja bland 
parallella seminarier efter intresse. De parallella seminarierna var riktade till olika 
yrkesroller inom byggbranschen. 

                                              
185 Heier, Magnus och Österbring, Magnus, Daylight and thermal comfort in a residential passive house – A 
simulation study based on environmental classification systems, Master of Science Thesis, Chalmers University of 
Technology, Göteborg 2012, s.1 
186 Heier, Magnus och Österbring, Magnus, Daylight and thermal comfort in a residential passive house – A 
simulation study based on environmental classification systems, Master of Science Thesis, Chalmers University of 
Technology, Göteborg 2012, s.VI 
187 Heier, Magnus och Österbring, Magnus, Daylight and thermal comfort in a residential passive house – A 
simulation study based on environmental classification systems, Master of Science Thesis, Chalmers University of 
Technology, Göteborg 2012, s.VI 
188 Heier, Magnus och Österbring, Magnus, Daylight and thermal comfort in a residential passive house – A 
simulation study based on environmental classification systems, Master of Science Thesis, Chalmers University of 
Technology, Göteborg 2012, s.VI 
189 EcoForums webbsida, http://www.ecoforum.se/for-besokare, 130304 

http://www.ecoforum.se/for-besokare
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Författarna av denna rapport deltog vid Ecoforum vid Stockholmsmässan i Älvsjö 
som stöd i orienteringen av det senaste inom hållbart byggande. Insamlad data är 
en kombination av skrivet material kopplat till de olika seminarierna och av 
information i form av muntliga förtydliganden av de seminarier som deltagits vid.  
Seminarier har valts med hänsyn till de frågor som upplevts som centrala i 
samband med intervjuer med inblandade i fallstudien i denna rapport. 
 

Build Up Skills Sverige, BUSS 

Sveriges handlingsplan för kompetensutveckling i energieffektivt byggande 
presenterades av Åke Blomsterberg, Ph.d. WSP Environmental, Malmö, och 
Roger Eriksson vid Energimyndigheten med anledning av att alla nybyggnationer 
år 2020 skall vara nära-noll-energibyggnader och att energianvändningen efter 
större renoveringar skall reduceras. 
 
Detta seminarium hänvisas till hädanefter som seminariet om Sveriges handlingsplan. 
 

SPU-isolering 

SPU-isolering presenterade alternativa isoleringsmaterial med låga u-värden utan 
att kostnaderna nödvändigtvis behöver öka. I samråd med business development 
manager Scandinavia Niklas Alexandersson gjorde författarna av denna rapport en 
jämförelse mellan deras SPU-P-isoleringsmaterial för ytterväggar i betong och 
använt isoleringsmaterial i denna rapports fallstudie. 
 
Denna källa hänvisas till hädanefter som Niklas Alexandersson på SPU. 
 

HSB FTX 100 

Den gröna ventilationen är en ny ventilationslösning med värmeväxlare där även 
luften förvärms med fjärrvärme och minska energianvändningen med 40 
kWh/m2/år. 
 
Detta seminarium hänvisas till hädanefter som FTX 100-seminariet. 
 

Fördelar, fallgropar och lönsamhet 

Arkitekt och passivhusexpert John Helmfridsson på Passivhuscentrum Västra 
Götaland pratar om fördelar, fallgropar och lönsamhet med att bygga och förvalta 
lågenergibyggnader. 
 
Detta seminarium hänvisas till hädanefter som John Helmfridssons seminarium. 
 

Lågenergihus – trender och nyheter 

Passivhusbyggandet verkar inte bli svensk standard tidigare än när man är tvungen 
från år 2020, med tanke på utvecklingstakten idag. Eje Sandberg, ordförande i 
Sveriges Centrum för Nollenergihus, visade på några goda exempel bland annat 
Sjöliljan, som konstaterades omfatta en merinvestering på 1 %. Han härledde även 
en möjlig lönsamhet på 4 000 kr/år för de som är villiga att bo i en 
passivhuslägenhet. 
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Detta seminarium hänvisas till hädanefter som Eje Sandbergs seminarium. 
 

Utvändig kondens på fönster 

En egenskap som kan förekomma med välisolerade fönster är utvändig kondens, 
och emellanåt isbildning över hela fönsterytan. Detta fenomen påverkar inte 
fönstrets beständighet negativt då fönster är tillverkade att tåla olika väder, utan 
endast genomsynligheten.190 
 
Fönster med låga U-värden - 1,0 eller mindre - har en så god isoleringsförmåga att 
den utvändiga fönsterskivan inte värms upp den inre temperaturen i lägenheten. 
Det medför att yttemperaturen på rutan kan understiga luftens temperatur och 
dess daggpunkt vilket gör att kondens-, och i värsta fall frost bildas.191 
   
För att kondens över huvud taget skall uppstå krävs klar himmel och luft med 
tillräckligt hög relativ fuktighet, samtidigt som värmeflödet genom fönstret är litet.   
Kondensen omfattning beror på olika faktorer:192 
 

- Avskärmning mot himmel genom bebyggelse och vegetation är liten  

- Avskärmning mot himmel genom taksprång, inbyggnad eller dylikt är liten.  

- Lägre U-värde ökar risken för utvändig kondens 

- Fönstrets lutning mot himlen påverkar omfattningen av kondens (takfönster)  

- Väderstreck 
 

Värmeutstrålningen kan reduceras med ett yttre emissionsskikt på rutan. Detta 
skikt placeras vanligen mellan två rutor i fönstret för att uppnå ett lågt U-värde. 
En utvändig placering av emissionsskiktet skulle reducera utstrålningen markant 
och i stort eliminera kondensen, men också öka fönsters U-värde med cirka 0,2 
W/m2K. 193 
 
Denna information hänvisas till som SP:s publikation 
 

                                              
190 SP - Science Partner, Utvändig kondens på fönster, Bygg & Teknik nr 8, 2000, publikation, 130426 s.46-49 
191 SP - Science Partner, Utvändig kondens på fönster, Bygg & Teknik nr 8, 2000, publikation, 130426 s.46-49 
192 SP - Science Partner, Utvändig kondens på fönster, Bygg & Teknik nr 8, 2000, publikation, 130426 s.46-49 
193 SP - Science Partner, Utvändig kondens på fönster, Bygg & Teknik nr 8, 2000, publikation, 130426 s.46-49 
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Bilaga 3 Presentation av respondenter 

 

Beställare 

Teknisk chef Göte Larsson vid regionalt bostadsbolag AB Gotlandshem i 
egenskap av beställare, men även i egenskap av insatt i förvaltarfrågor under 
garantitiden för studerat projekt. I denna rapport kommer Göte Larsson i 
fortsättningen refereras till som beställaren, då han bidrar till denna studie med 
erfarenheter främst i egenskap av beställare av projektet. Författarna av denna 
rapport har träffat beställaren i samband med förstudie av fallstudien, samt för en 
mera officiell intervju med inspelning som stöd för minnet. 

 

Förvaltare 

Förvaltningschef Göran Palmqvist vid regionalt bostadsbolag AB Gotlandshem i 
egenskap av förvaltare av studerat projekt, med ansvar för drift och underhåll av 
hälften av regionens hyresrättsbestånd. I denna rapport kommer Göran Palmqvist 
i fortsättningen refereras till som förvaltaren, då han bidrar till denna studie med 
erfarenheter i egenskap av förvaltare av studerat projekt. 

 

Arkitekt 

Arkitekt Annalena Mosséen vid Visby Arkitektgrupp AB, benämnt Visbyark, har 
med stöd av två andra på företaget ansvarat för och utfört förslags- och 
bygglovshandlingar för studerat projekt. I denna rapport kommer Annalena 
Mosséen i fortsättningen refereras till som arkitekten, då hon bidrar till denna 
studie med erfarenheter i egenskap av arkitekt av förslags- och 
bygglovshandlingar. 

 

Prefabtillverkare 

Produktionschef Stefan Melander vid Visby Cementvaru AB har ansvarat för 
tillverkning av prefabricerade betongelement för studerat projekt. I denna rapport 
kommer Stefan Melander i fortsättningen refereras till som prefabtillverkaren, då han 
bidrar till denna studie med erfarenheter i egenskap av ansvarig för prefabricering 
av studerat projekts bärande byggnadselement. 
 

Platschef 

Produktionschef Peder Wahnström vid Wisab Bygg AB har ansvarat för 
totalentreprenaden av studerat projekt och kommer i fortsättningen att refereras 
till som platschefen, då han varit huvudansvarig på byggarbetsplatsen och då han 
bidrar till denna studie med erfarenheter med tanke på detta. Han har dock varit 
med i ett tidigt skede av byggnadsprocessen då totalentreprenaden i praktiken varit 
likt partnering, som följd av att upphandling skett som partnering mellan beställare 
och entreprenadföretag. 
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Arbetsledare 

Håkan Pettersson vid Wisab Bygg AB har arbetat som träarbetare och 
arbetslagsansvarig, det vill säga lagbas, under totalentreprenaden av studerat 
projekt. Han har varit inblandad i samtliga moment av produktionsframställningen 
på byggarbetsplatsen och bidrar därför till denna studie med erfarenheter med 
tanke på hans roll från detta. I denna rapport kommer Håkan Pettersson i 
fortsättningen att refereras till som arbetsledaren. 

 

Energikonsult 

Energikonsult Eje Sandberg arbetade som energikonsult på ATON 
Teknikkonsult. Han har utfört energiberäkningar för fallstudie Sjöliljan under en 
kortare period under produktbestämningen. Han har även en omfattande 
erfarenhet av andra jämförbara byggnadsprojekt med ambitioner om sänkt 
energiförbrukning. I denna rapport kommer Eje Sandberg i fortsättningen 
refereras till som energikonsulten. 
 
På sin fritid var Energikonsulten ordförande i styrelsen för den icke vinstdrivande 
organisationen Sveriges Centrum för Nollenergihus och intervjuades delvis i 
egenskap av denna roll, samt då han varit med och formulerat FEBY12. 
Energikonsulten uttalar med erfarenheter från samtliga här presenterade roller. 
 

Sakkunnig arbetsledare 

Arbetsledare Fredrik Karlsson från PEAB i Jönköping har varit arbetsledare vid 
byggnation av två flerbostadshusprojekt varav det ena gällde passivhus i Taberg 
med betongstomme i innerväggar och utfackningsväggar i samtliga fasader. 
Fredrik Karlsson som i fortsättningen kom att refereras till som sakkunnig 
arbetsledare, hade fungerat som stöd vid orientering av utförd datainsamling och 
indelning av erfarenheter i olika aspekter av passivhuskonceptet. Den sakkunnige 
arbetsledaren var inte inblandad i fallstudie Sjöliljan. 

 

Passivhussakkunnig 

Arkitekt och passivhussakkunnig Hans Eek från Passivhuscentrum har lång 
erfarenhet av passivhusbyggande. Han var bland annat arkitekt för passivhusen i 
Taberg, inblandad i passivhus med svensk teknik i Tyskland, vilket mynnade ut i 
att Sveriges första passivhus i Lindås Park blev verklighet. Han var initiativtagare 
till passivhusen i Lindås. Hans Eek var inte inblandad i fallstudie Sjöliljan. I denna 
rapport kommer Hans Eek i fortsättning att refereras till som passivhussakkunnig. 
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Boende 

Författarna av denna rapport intervjuade en boende i en av lägenheterna i 
kvarteret Sjöliljan i samband med ett inbokat studiebesök. Den boende var en 40-
årig kvinna som bodde i lägenheten med sin man och två barn. Vidare var hon 
arkitekt, men inte inblandad i byggnationerna av Sjöliljan. Hon hade bott med sin 
familj i lägenheten i 2,5 månader vid tidpunkten för intervjun och gav tillträde till 
sin lägenhet för författarna av denna rapports observation, samt diskussion 
beträffande riktade boendeupplevelsefrågor. Hon hade bott i både hyres-, och 
bostadsrätter tidigare, men uppväxt i villa. Inom regionen för fallstudien hade hon 
först bott i ett tillbyggt 1700-tals hus, därefter ett 1970-talshus innan Sjöliljan. 
Samtliga boenden var lägenheter – hyres- och bostadsrätt. Hon kommer i denna 
rapport i fortsättningen refereras till som den boende. 
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Bilaga 4 Passivhuskonceptet 

Av denna bilaga presenteras en översikt över passivhuskonceptet som det 
presenteras i denna rapports intervjuer och dokumentanalys. 

 

Intervjuer 

 
För att få en bredare kunskapsbank har tre utomstående sakkunniga respondenter 
fått delge sina erfarenheter om passivhuskonceptet. Projekt som berörs har 
medvetet valts att inte efterlikna Sjöliljan som analyserats i fallstudien.  
Energikonsulten från Sjöliljan ingår som en av de tre sakkunniga på grund av 
många års erfarenhet av energieffektiva byggnader. Övriga har erfarenheter från 
ett passivhus i Taberg med en stomme av betongväggar med ett klimatskal i form 
av en utfackningsvägg med trä-, och stålreglar. Enligt passivhussakkunnig var 
kravet för passivhus kopplat till effektbehovet, specifik energianvändning och 
luftläckage. Samtliga tre sakkunniga kom även in på mera praktiska sidor av 
passivhuskonceptet, vilka behandlas nedan. 
 

Tätningens relevans vid passivhusbyggnation 

Den sakkunnige arbetsledaren med erfarenheter från en passivhusbyggnation i 
Taberg finner likt beställaren, förvaltaren och energikonsulten från Sjöliljan vikten 
av att uppnå tillräcklig täthet i lägenheterna för att tillfredsställande 
funktionsduglighet ska uppnås, som en vital del för passivhuskonceptet.  
 
Tätheten är det största tekniska problemet vid användning av utfackningsvägg 
med stomme av stål-, och träreglar fortsätter den sakkunnige arbetsledaren.   
Varje lägenhet på Taberg provtrycktes vid färdigställning för att en löpande 
säkerställning av kravnivån skulle hållas. Han fortsätter och berättar om resultatet 
efter första provtryckningen:  
 
”Vi var sex arbetare per lägenhet om 60-70 m2 och arbetade i mellan sex-sju timmar och 
försökte täta. Det var ett enormt dåligt resultat på första lägenheten” 
 
En aspekt som försvårade arbetet praktiskt var uppförandet av tätningsplasten 
som inte fick veckas utan var tvunget att bevaras i ett helt stycke för att inte börja 
läcka. Speciellt vid stora väggytor var detta ett problem. Även tejpen som 
användes för tätningsarbetet diskuterades där olika varianter av tejper provades 
inför byggnationen. Tejpen med bäst vidhäftning vid bedömningstillfället valdes 
till konstruktionen. Osäkerheter som när, om och vad som händer när klistret 
förlorar sin häftförmåga är ingen som vet. Leverantören anger en livslängd på 50 
år, men tejpen har inte funnits så länge vilket var en risk vi var tvungna att ta, 
fortsätter den sakkunnige arbetsledaren.  
 
Den sakkunnige arkitekten menar att passivhuskonceptet inte är låst till någon 
konstruktion. Den avgörande faktorn är kunskapen ligger i uppförandet.  
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En annan aspekt som var tidskrävande och även krävde en egengjord lösning var 
tätningen runt fönstren. Detta löstes med hjälp av plastremsor och extra fogning. 
Enligt leverantören skulle en ett svällande fogband appliceras runt fönstret för att 
uppnå täthet, vilket inte alls stämde överens med de täthetskrav som bestäms för 
huset, menar den sakkunnige arbetsledaren.  
 
Om fastighetsförvaltaren påpekat de boende att inte använda överdimensionerade 
uppsättningsdon på installationsväggen för att förebygga risken att inte punktera 
tätningsplasten vet inte den sakkunnige arbetsledaren.  
 
För att uppnå läckagekravet på 0,3 l/s i en lägenhet får ytan för läckage uppgå till 
storleken av två handflator, menar den sakkunnige arkitekten.  
 

Teknik med betydelse för att uppnå krav 

Arkitekten till Taberg, tillika sakkunnig arkitekt i denna rapport, betonar 
värmeväxlingens funktion som vital för att uppnå passivhuskraven. Även 
isoleringens kvalité omnämndes där ett tydligt samband mellan kostnad och 
kvalité betonades. En superisolering med ett sex gånger så högt pris menar den 
sakkunnige arkitekten kan vara upp till tio gånger effektivare. Fakta som har 
anknytning till prefabtillverkaren vid Sjöliljans påståenden om olika 
isoleringskvalitéer. 
  
Prefabricerade element är att föredra framför platsbyggt för att reducera risken för 
byggfukt, men även ur monteringssynpunkt, avslutar den sakkunniga arkitekten.  
 

Organisationens betydelse för arbetet 

Den sakkunnige arbetsledaren har erfarenheter från två byggnationer av 
lågenergihus utförda med de olika entreprenadformerna utförande-, samt 
totalentreprenad. Se avsnitt 2.5.  
 
Projektet i Taberg utfördes med generalentreprenad, där fokus låg på utförandet, 
det vill säga färdigställandet av byggnaden.  Han fortsätter och berättar att just 
detta sätt att tänka skiljer sig jämfört med en totalentreprenad där större vikt läggs 
på exempelvis detaljer för att undvika köldbryggor, då ansvar för projektering 
ligger på företaget. Dessa detaljer kontrolleras inte med lika stor noggrannhet i en 
generalentreprenad utan utförs i byggnationen från färdigprojekterade ritningar.  
 
Varken arbetsledare eller byggentreprenörer hade någon tidigare erfarenhet av att 
bygga hus med de krav som ställdes för passivhuset i Taberg, vilket komplicerade 
arbetsprocessen. Entreprenörerna fick lära sig mycket om passivhuskonceptet 
innebörd under arbetets gång. 
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Den sakkunnige arbetsledaren avslutar med att berätta att arbetsuppdelningen 
arbetsledare emellan skiljde sig vid projektet i Taberg på grund av överbemanning 
av personal. Detta ledde till att en uppdelning ansågs obefogad och bredare 
kunskap om projektet kunde tas emot över de ansvarigas områden.  Vid en 
tydligare uppdelning blir kunskapen om andra arbetsledares arbetsuppgifter 
vanligtvis låg.  
 
Med 30 års erfarenhet som konsult och tio års erfarenhet av energieffektiva 
byggnader förfogar energikonsulten över en mängd kunskapskvalitativ 
information om olika byggnader och dess processer. För projekt som inte uppfyllt 
de energikrav som förväntats vid byggstart finns ett tydligt samband av dålig 
uppföljning, prioritering, uppdelning och struktur av dessa frågor genom 
projektets gång. Om inte energikraven är tydliga genom byggnadsprocessens alla 
led, från chef till underentreprenör, är det svårt att i efterhand få gehör för dem 
menar energikonsulten.  
 
För det objekt som lyckats bättre har det funnits en särskild ansvarig för 
energiberäkningar och uppföljning genom hela projektet. Projektet har drivits som 
partnering med starkt fokus på energifrågorna vilket verkar ha gynnat 
uppföljningen. En särskild checklista för ansvarsfördelning och riskanalys kopplat 
till energiuppföljningen har tagits fram. En checklista för de strategiskt viktiga 
punkterna med stor energirelevans kan vara en viktig utgångspunkt att föra in 
redan i produktbestämningsskedet och som punktar upp de delar för respektive 
systemområde som berörs och att dessa sedan förs vidare till de olika 
underentreprenörerna, menar energikonsulten.  
 
Det tar ofta minst ett år eller mer för ett byggnadsprojekt att visa om den 
uppfyller satt kravnivå ur energisynpunkt. Detta medför att kunskap om 
uppmärksammade eller tidigare kända brister har stor betydelse i 
produktionsframställningen, då konsekvensen av detta uppmärksammas långt 
senare i form av ett sämre beräknat resultat än förväntat. Att anamma ett beteende 
innehållande löpande kontroller och prestandaprovningar under byggprojektet är 
förebyggande och bör påbörjas tidigt, menar energikonsulten. 
 

Program för kvalitetssäkring 

Under 2011 var energikonsulten med och startade föreningen ”Sveriges centrum 
för nollenergihus”, som arbetar med kunskapsspridning om 
lågenergihuskonceptet. Han fortsätter och förklarar att föreningen bildades på 
grund av att engagemanget för detta område i samhället var för lågt.  Föreningen 
har sin grund i att snabbt insamla kunskap om lågenergihushusbyggandet och 
tidigt implementera detta på husbyggnadsmarknaden. Ju mer erfarenheter som 
erhålls från genomförda lågenergihusprojekt, desto bättre hus kommer byggas i 
framtiden, fortsätter energikonsulten. 
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Energikonsulten har även samarbetat med kommuner som valt att ställa 
energikrav inom specifika områden eller över hela städer. Dem som valt att bygga 
efter kraven har då tillgetts stöd i form av information och rådgivning, men har 
även tvingats visa att kraven uppfyllts i form av en beräkningsblankett. Denna 
granskningsfunktion måste uppfyllas för att köpekontraktet skall gälla och är ett 
klartecken för att byggnationen kan starta. 
 
Genom att granska projekten i ett tidigt skede istället för att låta några år gå för ett 
resultat, ges en möjlighet att bygga rätt från början. Energikonsulten avslutar med 
att understryka att resultatet kanske inte alltid blir som man tänkt sig, men att det 
är en del av lärandeprocessen. 

 

Dokumentanalys 

 
Kännetecknen för lågenergi- tillika flerbostadshusen på kvarteret Sjöliljan var lite 
mer isolering, välbyggda och extremt täta, inget uppvärmningssystem, solfångare 
och särskild trapphusutformning, enligt dokumentation av beställaren.194 
 
Enligt beställarens dokumenterade definition var passivhus inför att Sjöliljan skulle 
byggas:195 
 

 energibehov 50 kWh/m2/år, 

 effektbehovet skulle max vara 10 W/m2, 

 luftläckaget genom klimatskalet skulle max få vara 0,3 l/s/m2 vid 50 Pa, 

 fönster med U-värde mindre än 0,9 W/m2K, 

 ventilationssystem som lever upp till ljudklass B, samt 

 maximalt 52 grader i tilluftsdonen 
 

Jämförelse 

 
Med andra ord blev det enligt författarna av denna rapport som man tänkt sig, 
men kvarteret Sjöliljan levde bara nästan upp till kriterierna för beställarens 
definition på passivhus. Vid jämförelse med författarna av denna rapports kriterier 
för passivhus i avsnitt 2.3, kunde däremot kvarteret Sjöliljans byggnader 
konstateras vara passivhus. 
 
Se jämförande sammanställning av författarna i Tabell 5 nedan med utgångpunkt 
från faktisk energiförbrukning år 2011. Enligt författarnas definition på passivhus 
kunde Sjöliljan baserat på faktisk användning enligt beställarens dokumentation196 
kvalificera som passivhus. 
 
  

                                              
194 Gotlandshems faktasammanställning, kvarteret Sjöliljan, juni 2009 
195 Gotlandshems faktasammanställning om passivhus, kvarteret Sjöliljan, 2010-03-03 
196 Gotlandshems informationsblad om Sjöliljan, Sjöliljans lågenergihus visar vägen, 2009-2012 
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Tabell 5 - Jämförande sammanställning av Sjöliljan och FEBY12. 

 Gränsvärden FEBY12 Sjöliljan år 2011 

Effektbehov max 15 W/m2 12 W/m2 

Energianvändning max 50 kWh/m2 49 kWh/m2 

(normalårskorrigerat) 

Luftläckage max 0,3 l/s/m2 0,1-0,2 l/s/m2 
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Bilaga 5 Byggnadstekniska aspekter 

Av denna bilaga framgår mera detaljerad information som ligger till grund för och 
är tänkt att öka förståelsen för presenterad byggnadsteknisk information i 
genomförandekapitlet i samband med intervjuer och dokumentanalys. 

 

Intervjuer 

 
En tydlig återkommande aspekt vad gäller passivhus är täthetens avgörande roll för 
att huset skall kunna behålla sitt funktionsdugliga bruk. I och med att tillförseln av 
energi är mindre i passivhus än ett med ett konventionellt hus är det viktigt att den 
värme som tillförs huset från ventilation, människor, varmvatten, 
elektronikutrustning m.fl. stannar i huset och byts ut på ett kontrollerat sätt 
genom ventilationsaggregatet. 
 
Energiproduktion som var en nödvändighet för NNE-hus, uppfattades som av 
marginell betydelse för passivhus, särskilt som fallstudiens solfångare enbart var en 
profilfråga, enligt beställaren. Effektivare isolering kunde även bättra på 
utgångsläget inför att uppnå NNE-hus och enligt prefabtillverkaren kom det hela 
tiden effektivare isolering ut på marknaden, men ju effektivare desto dyrare. Enligt 
passivhussakkunniga upp till 6 gånger dyrare och 10 gånger dyrare. Materialet 
verkade dock enligt författarna av denna rapport inte vara passivhusspecifikt, 
vilket däremot nedanstående underrubriker. 
 

Olika stommar ger olika täthet?   

I figuren nedan visualiseras använd betongkonstruktion i kvarteret Sjöliljans 
ytterväggar innehållande förbindelsestegar om 270 mm gjutna mellan 
betongblocken. 
 
För att undvika köldbryggor i fönsterpartier har en specialtillverkad fönsterplåt för 
infästning av fönsterkarm tillverkats specifikt för projektet.  
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Figur 9 - Vald sandwichelement-konstruktion för Sjöliljan. 

 
Enligt förvaltern är det säkrare att bygga ett passivhus med en stomme av betong 
framför en trästomme. Denna uppfattning har sin grund i flera års erfarenheter av 
byggande med betong.  
 
En homogen betongvägg är tät i sig, har god beständighet mot vatten, kemikalier 
och tål laster. Förvaltaren betonar vikten av att undgå problemet med fukt vid 
användningen av betongstomme. Andra fördelar är enkel upphängning samt ett 
okomplicerat fogningsarbete för att få huset tätt.  
 
Förvaltaren menar att betongväggen är mer okomplicerat uppbyggd och lättare att 
påverka än en träkonstruktion med utfackningsvägg då dess uppbyggnad av flera 
olika lager av plast och isolering gör den mer känslig. Skulle en träkonstruktion 
börja fallera är det omöjligt att komma åt felet utan att påverka väggens tekniska 
egenskaper negativt, vilket undviks med en betongvägg. Spricker mjukfogen går 
snabbt och enkelt att byta ut denna mot en ny och huset återfår sin 
täthetsfunktion.  
 
Beställaren är inne på samma linje som förvaltaren om att betongstommens 
positiva egenskaper övervinner trästommens ur täthetssynpunkt, men tillägger 
även att man inte bara får en stabil och tung stomme utan också en byggnad med 
stor värmekapacitet.  
    
Platschefen har ingen erfarenhet av att bygga passivhus med trästomme men 
tänker sig en större skillnad vid täthetsprovningar, speciellt med plastning och 
fogning vid dörrar och fönster, jämfört med en homogen betongvägg.  
 
För arbetsledaren som följer bygget på plats dagligen har det högre ställda 
tätningskravet inte haft någon direkt påverkan arbetsmässigt för byggarbetarna.  
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Prefabricerade betongelement är standard för arbetarna, och tätningsarbete har 
alltid genomförts, men till skillnad mot andra projekt använde man sig i Sjöliljan 
av en mjukfog istället för en hård brukfog som tätningsmaterial.   
 
Jämfört med mjukfogen tenderar brukfogen att spricka efter torkning i och med 
vibrationer som uppstår i byggnader, vilket då skulle bryta täthetsskiktet och få 
huset att börja läcka.  När mjukfogen förbrukat sin tekniska livslängd (vilket i 
dagsläget ingen vet hur lång tid det kommer att ta) är tanken att den enkelt byts ut 
mot en ny.  
 
En som ifrågasätter mjukfogen en aning är projektets arkitekt då hon ger exempel 
om hus som byggts på 60-talet där mjukfog använts mellan byggnadselementen 
som sedan börjat läcka.  Frågor hon anser att man skall ha i åtanke är hur mycket 
bättre är mjukfogar idag jämfört med tidigare? Är det lättare att justera eventuella 
läckage? Hur länge håller mjukfogarna?  
 
Hon poängterar även att detta ämne har diskuterats med beställaren och måste 
anses vara en förutsättning då huset riskerar att ta in vatten på sexton oberoende 
ställen i fasaden på en plats med mycket vind och samtidigt beläget nära havet.  
 
Energikonsulten menar på att täta hus går att få fram oberoende på vilken stomme 
som används, bara uppförandet av byggnaden sker på ett korrekt sätt.    
Hus som gjorts med lättare stomme för tio år sedan är lika täta idag som när 
byggnaden uppfördes.  
 
Sjöliljan har i energikonsultens egen marknadsundersökning fått goda betyg vad 
gäller täthet, beständighet, bärighet osv, men den avgörande faktorn som styr hur 
byggnaden uppförs är alltid den ekonomiska. 
 

Undvika köldbryggor – Fristående balkonger och vikten av ett 

homogent skal  

När passivhus byggs eftersträvas i största möjliga mån att hålla fasaden så intakt 
som möjligt för att kunna utnyttja huset maximalt ur energisynpunkt anser 
majoriteten av respondenterna som intervjuats. Med ett utanpåliggande 
balkongsystem buret av pelare behålls ytterfasaden intakt vid Sjöliljan.  
Det är en smart lösning menar platschefen och anser att det är både enklare att 
genomföra och bättre ur energisynpunkt då man undviker att gjuta 
balkonginfästningarna i yttervägg och bjälklag.  
 
Arbetsledaren poängterar att balkonglösningen för Sjöliljan var en 
konstruktionsdetalj som skiljde sig mot andra projekt. Förutom att köldbryggor 
framgångsrikt undviks vid alla balkonginfästningar syns de bärande betongpelarna 
på ett annat sätt med en sådan lösning. Denna detaljlösning har även beskrivit på 
ett positivt sätt ur gestaltningssynpunkt. Det menar arkitekten då utformningen av 
inglasade balkonger gav ett dubbelt skal mot fasaden vilket ledde till att 
fönsterarean kunde utökas i västlig riktning utan någon påverkan på ställda 
energikrav. 
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Energikonsulten är möjligen lite orolig över att en del av de 
betongelementleverantörerna inte tål granskning vad gäller köldbryggor vid 
fönster där en högre energianvändning uppmätts. 
 

Byggnadens form och stomvalens tekniska kvalitéer 

Den runda byggnadsformen bestämdes för att ge byggnaden en så energisnål form 
som möjligt. Förvaltaren förklarar att målet var att få ett så litet “väder och 
vindberoende” fasadskal som möjligt och på det sättet ge byggnaden de bästa 
förutsättningarna att uppnå ett så lågt energibehov som möjligt. Det bir således 
liten mängd fasadyta per m2 golvyta vilket tas i anspråk vid energiuträkningarna, 
därför passade den ”runda” formen, som ger mindre väggarea än en kvadratisk 
eller rektangulär byggnadsform, perfekt i det här projektet avslutar förvaltaren.  
 
Arkitekten fyller i och utvecklar att en viktig del var att skapa så goda 
förutsättningar som möjligt utan att komplicera arbetet för mycket under 
projekteringen.  
 
Ett helt runt hus ansågs aldrig genomförbart på med tanke på komplexa faktorer 
som tillgänglighet till gjutbord, kostnader och det praktiska uppförandet av 
byggnadselementen. En sextonkantig form på byggnaden ansågs då som det bästa 
alternativet då denna kan bestå av raka prefabricerade element. 
 
Att få ett antal förutsättningar att arbeta efter och komma fram till en 
tillfredsställande lösning för samtliga parter är en stor del av arbetet, fortsätter 
arkitekten.  
 
Den runda formen medförde förutom god energiegenskaper även högre krav på 
arkitekten vid utformningsarbetet av våningsplanerna. Svårast att hantera var 
områdena nära husets centrala delar där hall och klädkammare är beläget på 
Sjöliljan, avslutar arkitekten.  
 
För att göra projekten mer ekonomiska förordar prefabtillverkaren hus om fyra till 
fem våningar för att få serietillverkade element då formbord faktureras styckevis.  
Serietillverkning är hela poängen med prefabricering, avslutar prefabtillverkaren.  
 
En planering om högre byggnader fanns men förhindrades av begränsningar i 
detaljplanen, vilket påverkade slutresultatet menar arkitekten. 
 
Arbetsledaren håller med om att den runda formen komplicerar arbetet för 
entreprenörerna när den inre beklädnaden skall genomföras, jämfört med en 
rektangulär eller kvadratisk byggnad. Det tar längre tid eftersom det är mer vinklar 
att ta hänsyn till, vid exempelvis iläggningen av ett golv, avslutar arbetsledaren.  
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Både platschefen och arkitekten belyser fördelar ett rundformat tak medför i 
jämförelse med ett sadeltak. Avståndet mellan överkant fönster och takfoten 
mäter högre på Sjöliljan för att tillräcklig mängd isolering skall kunna läggas på 
vindsutrymmet. Detta medför att ett jämnt fördelat isoleringslager täcker hela 
vindsytan vilket inte skulle kunna åstadkommas mellan takstolar i ett sadeltak där 
fördelningen är ojämn i mitten jämfört mot kanterna, förtydligar platschefen. Ett 
helt platt tak är en väldigt tekniskt dålig lösning, fortsätter arkitekten. Detta löstes 
genom att ge taket en avskärning, en lutning, som också gav karaktär till 
byggnaderna och minskade avståndet mellan överkanten på fönstren och takfoten. 
 

FTX-system för värmeåtervinning och ventilation i kombination 

med fjärrvärme 

Att bruka ett kombinerat värme-, och ventilationssystem i form av ett FTX-
aggregat påverkar lägenheterna ur större omfattning jämfört med när detta tillsätts 
från två oberoende system, förklarar beställaren och förvaltaren. Värmen som 
tillsätts lägenheterna via luft medför ett högre krav på service i form av exempelvis 
filterbyten för att säkerställa funktionsduglighet på produkten. 
 
När filtren satts igen tillräckligt mycket stryps värmetillförseln till lägenheterna 
betydligt trots tillgången till fjärrvärmepåkoppling för extra värme.     
Oberoende hur mycket värme som kopplas på systemet förblir lägenheterna kalla, 
vilket inte blir ett problem i ett konventionellt hus med separata system, försätter 
beställaren. En del av förvaltares arbete är att kontrollera verkningsgraden på 
värmesystemet, som reduceras kraftigt vid smutsiga filter. Användandet av 
kombinerade system för värme samt ventilation bygger på den låga energimängd 
som passivhuskonceptet kräver för uppvärmning samt dess betydelse för att 
uppnå energikraven, avslutar beställaren.  
 
Förvaltaren fortsätter med att förklara vikten av brukarnas förståelse för systemets 
tekniska egenskaper i kombination med den tunga stommens värmekonduktivitet. 
När en lägenhet står tom under en längre tid, exempelvis vid semesterresor, kan 
en höjning av lägenhetstemperaturen för att behålla värmen i lägenheten skapa 
obehagliga övertemperaturer då brukarna återvänt. Värmen har då lagrats i 
väggarna samtidigt som de boende alstrar energi genom sina kroppar och 
levnadssätt. En återställning av temperaturen kan ta veckor att reglera.  
 
Förvaltaren får medhåll från platschefen om att FTX-systemet kräver ökad 
kunskap hos boenden, men poängterar även kvalitén med fjärrvärme som kan 
garantera en stadigvarande temperatur i lägenhet. Av de klagomål som bekommit 
bygganden har många handlat om FTX-aggregatet, enligt förvaltaren. 
 
Värmesystemet är något som kan diskuteras vidare fortsätter platschefen, då den 
inkommande luften i lägenheterna är torr.  
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I ett lågenergihus står det luftburna värme-, och ventilationssystemet för mer än 
en halvering av byggnadens värmeförluster, och är därför den enskilt mest 
betydelsefulla komponenten för värmeförlustminimering, menar energikonsulten 
och fortsätter. 
 
Drift-, och underhåll av aggregaten är vital för att upprätthålla systemets funktion 
och kan lämpligen skötas av en extern driftorganisation med kvalitativa 
övervakningssystem. Störningar i systemet i form av igensatta luftfilter eller 
interna läckflöden påverkar systemet verkningsgrad påtagligt, vilket i sin tur 
inverkar på det termiska klimatet i lägenheterna avslutar energikonsulten.   
 

Kallt trapphus med glasfasad 

När det gäller det kalla trapphuset går meningarna isär mellan de olika 
intervjuobjekten ifall det skall anses som positivt eller negativt för byggnaden. 
Trapphuset med dess glasade fasad är ingen bra lösning anser energikonsulten och 
ser det som en arkitektonisk detalj för husets gestaltning. Trapphallar är ingen 
vistelsezon, samtidigt som ventilationsluckor uteblev skapas det stor värme under 
sommarperioderna som har potential att vara mellan april till september. En 
utformning med mindre fönster och isolerad fasad alternativt en utfor hade varit 
att föredra, menar energikonsulten. 
 
Östlig riktning är inget ofarligt väderstreck, fyller arkitekten i. En angelägenhet 
som ansågs ofarlig vid projekteringen men som i efterhand har ifrågasatts av 
boende på grund av den höga temperaturen. En erfarenhet att ta med sig i 
framtiden, avslutar arkitekten. Förvaltaren är även han införstådd med problemet 
om de övertempererade trapphusen under sommartid, men väljer även att belysa 
den positiva effekten trapphuset medfört under årets kallare månader genom att 
vara ouppvärmt. Något han inte trodde boende skulle acceptera. Enligt 
beställaren, var man tvungen att i efterhand installera solavskärmning för trapphus 
för att motverka övertemperaturer. 

 

Dokumentanalys 

 
Idén med runda hus föddes enligt beställarens dokumentation då man ville 
använda sig av en energisnål form, med minst andel fasadyta per kvadratmeter 
våningsyta, trots utskuren tårtbit för trapphus. Detta gav även fler fönster med 
havsutsikt per våning, med tanke på att detaljplanen krävde punkthus med 
enhetlig utformning.197 
 
Som beställare såg man att vinklar och vrår skulle uppstå med anledning av den 
valda formen,198 men det skulle man motverka genom att knäcka väggar eller 
variera gradtalet på vinklar i rumshörnen.199 
 

                                              
197 Gotlandshems argumentblad för Sjöliljan, 090601 
198 Gotlandshems faktasammanställning, kvarteret Sjöliljan, juni 2009 
199 Gotlandshems argumentblad för Sjöliljan, 090601 
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Balkonginfästning såg man som beställare även som något man behövde lösa för 
att motverka större köldbryggor. Inte heller fönsterytorna fick bli för stora. 
Ventilationssystemen med värme skulle inte göra det möjligt med olika reglering 
mellan olika rum. Man var även osäker på om man skulle lyckas få byggnaderna 
tillräckligt täta och över tätningarnas livslängd.200 
 
För att uppnå kraven ansåg beställaren att:201 

 köldbryggor var nödvändiga att undvikas till exempel vid balkonginfästningar, 
fönsterfästningar och grundbalkar. 

 tak-väggar-grund behövde isoleras lite mer än vid konventionellt hus 

 bästa fönster att tillgå på marknaden skulle användas 

 fönsterytan fick högst vara cirka 15 % av lägenhetsytan 

 ventilationssystemet skulle vara försett med värmeväxlare med en 
verkningsgrad på 80 % 

 täthetskraven var nödvändiga att levas upp till, vilket ansågs som det svåraste 
att uppnå och krävde enligt beställaren stor noggrannhet i alla detaljer och 
utförande för att lyckas 

 
I efterhand kunde beställaren konstatera att inomhusklimatet blivit jämnare och 
att inga negativa kommentarer kring detta kunnat noteras, förutom att det var 
varmt på sommaren med stora fönster i söder och öster.202 Ett FTX-systemet 
RT250S-EC,203 med en verkningsgrad på upp till 78 % valdes till Sjöliljan.204 
 

                                              
200 Gotlandshems faktasammanställning, kvarteret Sjöliljan, juni 2009 
201 Gotlandshems faktasammanställning om passivhus, kvarteret Sjöliljan, 2010-03-03 
202 Gotlandshems faktasammanställning, kvarteret Sjöliljan, juni 2009, uppdaterad 2012 
203 Produktblad för Ventilationsaggregat RT 250S-EC, 2009 
204 Energimyndighetens webbsida, 
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Testerresultat/Testresultat/FTX-aggregat-hus-med-130-
m-boyta/?productGroupId=69&productTestId=416, 130522 

http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Testerresultat/Testresultat/FTX-aggregat-hus-med-130-m-boyta/?productGroupId=69&productTestId=416
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Testerresultat/Testresultat/FTX-aggregat-hus-med-130-m-boyta/?productGroupId=69&productTestId=416
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Bilaga 6 Organisatoriska aspekter 

Av denna bilaga framgår mera detaljerad information som ligger till grund för och 
är tänkt att öka förståelsen för presenterad organisatorisk information i 
genomförandekapitlet i samband med intervjuerna. 

 

Intervjuer 

 
Organisationsform och tid framgår av detta avsnitt. 
 

Entreprenadformens påverkan på projektet 

Att bygga ett passivhus medför ett annat krav än att bygga vanliga traditionella 
byggnader, något som både beställare och förvaltare var uppmärksammade på vid 
planerandet av byggnaden.  Högre krav på ritningsdetaljer samt utförandet av 
arbetare på byggarbetsplatsen var två grundpelare som påverkade beställarens 
beslut om entreprenadform och materialval.  
 
Efter genomfört researcharbete av tidigare genomförda passivhusprojekt och 
rekommendationer togs beslut att använda sig av entreprenadformen partnering 
samt prefabricerade betongelement i sandwichformat. Partnering innebar ett 
gemensamt samarbete mellan arkitekt, entreprenör och beställare innan första 
strecket på ritningen var gjord.   
 
Beställaren förklarar att det går att beskriva hur tätt något skalla vara, men att det i 
slutändan är entreprenören som utför arbetet som ansvarar för att varje moment 
genomförs på rätt sätt. Partnering medför en enklare påverkan på entreprenaden 
och är den entreprenadform som i första hand rekommenderas vid 
passivhusbyggnation.  
Då ägaren för entreprenadföretaget och betongtillverkaföretaget i det här fallet är 
samma person finns en tydlig koppling för kvalitetssäkring av produktionen.  
  
Platschefen som arbetar mer inom entreprenaden håller med beställaren om 
vikten av att entreprenörerna utför arbetet på rätt sätt. Detta säkerställdes under 
byggnationen med att berörd entreprenör personligen kvitterade att arbetet av en 
viss detalj blivit utförd genom att signera en specifik blankett.   
 
Platschefen menar dock att ekonomin kan bli något krångligare att hantera vid 
utförandeentreprenader. Det krävs en större noggrannhet med att få in alla ÄTA-
arbeten205 vilket undviks vid en ren totalentreprenad då mindre vikt behöver läggas 
mot beställaren vid denna entreprenadform. Den ekonomiska aspekten blir 
enklare då ÄTA-arbeten finns medräknat i beräkningskalkylen på ett annat sätt, 
fortsätter platschefen. Tidskrävande processer som samtal i olika led för 
godkännande undviks då beslut kan fattas mycket snabbare, avslutar platschefen 
med följande citat.  

                                              
205 Ändrings-, tilläggs- och avdragna arbeten. 
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"Gotlandshem var med i processen och hade projekteringsmöten och gick igenom detaljer mm.  
Sen hade vi löpande projekteringsmöten under byggnationen och löste detaljer tillsammans på 
bästa sätt så att dem fick som dem ville ha det. Det fungerade bra (Platschefen)." 
 
Prefabtillverkaren anser att arbetsprocessen vid projektet genomfördes på ett bra 
sätt men framhäver att det alltid är positivt när beställaren är införstådd med att ha 
samtliga tekniska lösningar färdiga innan produktionen av betongelementen 
startas.  När elementen lyfts ur sin form är dem i praktiken redo att appliceras på 
byggarbetsplatsen.  
 

Tid 

För arbetsledaren vars arbetsuppgifter utförs på eller i nära anslutning till 
byggarbetsplatsen, var tidplanen en viktig komponent. Han minns Sjöliljan som ett 
exemplariskt projekt där det aldrig rådde brist på tid. Skillnaden jämfört med 
andra projekt ur tidshänsyn var egentligen obefintlig då erfarenheten att arbeta 
med prefabricerade betongelement hos arbetarna är stor, avslutar arbetsledaren.  
 
Projekteringsarbetet tog längre tid än vid andra projekt med tanke på 
produktionen så att saker som elinstallationer och kopplingar planeras i förväg och 
inte blir något nytt på arbetsplatsen. Vet man på förhand vad kunden vill ha 
underlättar detta arbetsprocessen. Det är av största vikt att kunna tillgodose 
kundens önskemål och lyhördhet är då en viktig faktor menar prefabtillverkaren. 
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Bilaga 7 Passivhuskonceptets 

attraktivitet 

Av denna bilaga framgår mera detaljerad information som ligger till grund för och 
var tänkt att öka förståelsen för presenterad attraktivitetsrelaterad information i 
genomförandekapitlet i samband med intervjuer och vid jämförelse mellan 
fallstudie och andra studier. 
 

Intervjuer 

 
En intervju med en boende på Sjöliljan genomfördes. Lägenheten är placerad på 
tredje våningen i huset beläget mest åt norr och riktar sig mot nordväst. Se 
lägenhetsbeskrivning i avsnitt 3.2.4. 
 

Vad är positivt enligt den boende? 

En boende med erfarenheter från en mängd olika hyres-, och bostadsrätter 
beskriver Sjöliljan som ett boende med hög värmelagringsförmåga. Lägenheten 
påverkas inte ur temperaturhänsyn då den står tom under dagarna, trots 
avsaknaden av radiatorer och är en påtaglig skillnad jämfört med tidigare 
konventionella boenden. Lägenheten är bekväm, lättillgänglig och enkel. 
Avsaknaden av radiatorer anses som extra kvalitét, dels genom ökad tillgänglighet 
för möblering men också ur ett gestaltningsperspektiv.  
 
Trapphusens avsaknad av värmetillförsel är en egenskap som mottagits med 
positiva reaktioner. Istället för att bemötas med klagomål har detta tillvägsångssätt 
lett till ett ifrågasättande av uppvärmda trapphus, då dörrar kan stå öppna under 
långa tider samtidigt som det, enligt den boende inte är någon vistelsezon.  
 
Husets sextonkantiga byggnadsform var något som till en början betvivlades av 
den boende men som med tiden uppskattas, mest på grund av tillgängligheten till 
fantastiska vyer mot havet. Husformen medför ingen, eller nästan ingen insikt från 
övriga grannar vilket är skönt fortsätter den boende.  
 

Vad kan uppfattas som negativt? 

En egenskap som aldrig tidigare upplevts var förekomsten av frostiga glasrutor 
under kalla vintermorgnar, likt en bilruta som måste skrapas.  
Detta fenomen existerade på alla fönster förutom på balkongrutorna, men den 
boende understryker att utsikten blev obefintlig.   
 
Möblerbarheten är en annan faktor som försvåras med husformen i form av rum 
med vinklar som inte existerar i rektangulära hus. Dock uppskattas den öppna 
planlösningen mellan kök och vardagsrum. Hade de varit avskilja som separata 
rum hade dessa varit små vilket gjort möblerbarheten ännu svårare, menar den 
boende.  
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En känsla av instängdhet av att många varit i lägenheten samtidigt, eller av att 
lägenheten varit tom efter en veckas frånvaro, bekymrar den boende en aning. 
Ifrågasättande mot den egna kunskapen om lägenhetens tekniska system var 
befogad menar den boende, då befintlig teknikpärm inte analyserats alls. Den 
boendes levnadssätt präglades av energisnålhet och ett icke-användande av 
maskiner, vilket potentiellt kunde bidra till den stillastående luften, menade den 
boende.  
 
Ett framstående intryck är att lägenheten känns dammig, men att orsaken till detta 
är oklart. 
 
De självrengörande glasen som endast vid behov skall rengöras med vatten har 
varit en stor besvikelse och har varit smutsiga sedan inflyttning i början av 2013.  
 
Den boende anser att materialvalet för inredning till viss del känns mer påkostad 
än nödvändigt.  
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Bilaga 8 Särskilda kostnader 

Av denna bilaga framgår mera detaljerad kostnadsrelaterad information som ligger 
till grund för och är tänkt att öka förståelsen för presenterad kostnadsrelaterad 
information i genomförandekapitlet i samband med hantering av dokumentanalys. 

 

Dokumentanalys 

 
Här redovisas särskilda teknikkostnader som främst ligger till grund för 
lönsamhetsanalys i dokumentanalysen, men även som en presentation av särskilda 
teknikkostnader behöver fokuseras på vid passivhus. 
 
Enligt intervju med förvaltaren tillkom en kostnad för filterbyte på 750-1000 
kr/byte, vilket behövde göras två gånger per år i varje lägenhet med anledning av 
FTX-systemen.206 Med byggnadernas 45 lägenheter skulle det medföra 67 500-90 
000 kr/år och 2,025–2,7 miljoner kronor på 30 år exklusive ränta och eventuell 
inflation. 
 
Enligt beställarens dokumentation valde man att investera i ett FTX-system per 
lägenhet istället för ett FTX-system per byggnad, vilket medförde en 
merinvestering på 395 000 kr istället för 287 000 kr.207 Enligt beställaren kunde 
man inte stämma av förbrukning per lägenhet med ett gemensamt system.208 Hade 
man valt det billigare alternativet skulle sannolikt förbrukningen ha ökat per 
lägenhet, ifall man inte kunde stämma av och fakturera eventuell extra förbrukning 
per lägenhet, men ifall man bortsåg från detta hade skillnaden medfört 108 000 kr 
på 30 år.  
 
Enligt intervju med beställaren sparade man cirka 60 000 kr per lägenhet och 
FTX-system, genom att återvinna värme på vinterhalvåret och kyla på 
sommarhalvåret med ventilationssystemet och därigenom slippa installera 
radiatorsystem i lägenheterna.209 FTX-systemens livslängd enligt beställarens 
dokumentation var 30 år.210 Med byggnadernas 45 lägenheter medförde detta en 
besparing på 2,7 miljoner kronor per 30 års förvaltning. 
 
ByggVestas flerbostadshus i Hammarby Sjöstad lyckades komma ned i samma 
investeringskostnad som vid ett konventionellt hus genom att man tog bort 
radiatorsystemet för att tillämpa passivhuskonceptet med varm tilluft, enligt 
ATON:s rapport.211 
 
  

                                              
206 Intervju med förvaltare Göran Palmqvist på Gotlandshem, 130211 
207 Gotlandshems kalkylblad över Sjöliljan-kostnader, 2009 
208 Intervju med teknisk chef Göte Larsson på Gotlandshem, 130211 
209 Intervju med teknisk chef Göte Larsson på Gotlandshem, 130211 
210 Gotlandshems kalkylblad över Sjöliljan-kostnader, 2009 
211 ATON Teknikkonsult AB, Energieffektivt byggande – möjligheter och hinder för högre krav, rapport 120504, s.15 
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Beställarens dokumentation visade på en värmekostnadsjämförelse där Sjöliljan 
kostade 45 kr/m2/år att värma medan genomsnittet för beställarens bestånd låg på 
140kr/m2/år och andra nyare byggnader i beståndet 90 kr/m2/år.212 Enligt 
beställarens dokumentation bestod Sjöliljans 45 lägenheterna av 3 870 m2 
uthyrningsbar yta.213 Detta skulle med andra ord medföra en besparing på 45 
kr/m2/år jämfört med andra nyare byggnader; dryga 174 000 kr/år och dryga 5,2 
miljoner kronor på 30 år, exklusive ränta och eventuell inflation. Jämfört med 
totalt bestånd skulle det innebära en besparing på 95 kr/m2/år; det vill säga nästan 
368 000 kr/år och dryga 11 miljoner kronor på 30 år, exklusive ränta och eventuell 
inflation. 
 
Enligt beställaren skulle lönsamheten härutöver för att satsa på elproduktion öka 
ifall energipriset skulle höjas. Payoff-tiden på till exempel en solfångare låg på runt 
30-40 år, vilket medförde att dessa sällan investerades i om inte man ville profilera 
byggnaderna förstås.214 
 
Enligt Eje Sandbergs seminarium blev fallstudien Sjöliljan vidare föremål för en 
merinvestering på 1 % högre än vid ett traditionellt byggande,215 medan enligt 
beställarens dokumentation uppskattades investeringskostnaderna bli 2-4 % högre 
och landade på totalt 26 350 kr/m2 uthyrningsbar yta. 216 
 

Jämförelse av investeringar 

Författarna av denna rapport kunde konstatera att fallstudiens totala 
kvadratmeterkostnad skulle ha varit dyrast om den ingått i LÅGANbyggs 
marknadsöversikt, men denna kostnadsnivå berodde inte nödvändigtvis på 
passivhuskonceptet, då enligt Eje Sandbergs seminarium uppskattades merkostnaden 
för fallstudien landa på 0-10 % jämfört med en traditionell byggnad.217 Författarna 
av denna rapport hade anledning att misstänka att den högre 
investeringskostnaden kunde bero på att man även satsat på en högre 
inredningsmässig standard vid beaktande av den rapports boendes redovisade 
infallsvinklar i avsnitt. 
 

Speciella kvaliteter 

Enligt beställarens dokumentation omfattade Sjöliljan ett antal speciella 
kvaliteter,218 vilka vissa enligt författarna av denna rapport ansågs kopplade till 
lågenergiambitionerna med fallstudien, medan andra främst kopplade till en ökad 
boendekomfort oberoende av lågenergi- eller passivhuskoncept. 
 
  

                                              
212 Gotlandshems faktasammanställning, kvarteret Sjöliljan, juni 2009 
213 Gotlandshems faktasammanställning, kvarteret Sjöliljan, juni 2009 
214 Intervju med teknisk chef Göte Larsson på Gotlandshem, 130211 
215 Sandberg, Eje, Lågenergihus – trender och nyheter, seminariebilder från Nordbyggs Ecoforum, 130313 
216 Gotlandshems faktasammanställning, kvarteret Sjöliljan, juni 2009 
217 Sandberg, Eje, Lågenergihus – trender och nyheter, seminariebilder från Nordbyggs Ecoforum, 130313 
218 Gotlandshems faktasammanställning, kvarteret Sjöliljan, juni 2009, uppdaterad 2012 
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Exempel på konceptoberoende kvaliteter var förråd inomhus i trapphus, 
parkettgolv, kakel och klinker, vägghängt porslin och vikväggar i dusch, elstolpe 
till p-platserna, diskmaskin och mikrovågsugn, tvättmaskin och torktumlare, 
utökad tillgänglighet, samt framför allt omsorg lagd på ljudkomfort mellan och 
inom lägenheter genom bland annat akustiktak. 
 
Exempel på kvaliteter som författarna av denna rapport uppfattade ha kopplingar 
var omsorgen lagd på klimatkomfort, fjärrvärmeuppvärmt ventilationsaggregat, 
inglasad balkong i söder- eller västerläge till samtliga lägenheter, akustiktak med 
tanke på ventilationskanaler för tilluft, svalt trapphus för att hålla nere 
energibehovet, solskyddsglas och persienner generellt och utvändiga solskydd i 
söder och väster. 
 
Här kunde författarna av denna rapport konstatera att om de speciella kvaliteterna 
var orsak till de förhållandevis höga investeringskostnaderna per kvadratmeter, var 
de konceptoberoende kvaliteterna rimligtvis en stor anledning till detta, vilket 
verkade stämma överens med den boendes uppfattning. 
 

Lönsamhetsanalys 

Författarna av denna rapport kunde sammanfatta lönsamheten för Sjöliljan med 
uppgifterna om en merinvestering på 1 % och en investeringskostnad på 26 350 
kr/m2, vilket medförde en merkostnad på 263,50 kr/m2, vilket i sin tur med det 
uppskattade elpriset inklusive moms 1kr/kWh219 och besparing av 
värmekostnaden 45 kr/m2/år i förhållande till andra nyare byggnader inom 
förvaltarens bestånd, skulle medföra att man fick igen merinvesteringen efter cirka 
5,9 år om man bortsåg från ränta och eventuell inflation. Se Bilaga 8 för närmare 
resonemang kring det konstadsrelaterade av denna dokumentanalys. 
 
Enligt beställaren skulle det för att anses lönsamt med merinvestering vara en 
payoff-tid220 på 10 år, annars brukade man låta bli att investera.221 Författarna 
kunde med andra konstatera att merinvesteringen på 1 % vad gäller Sjöliljan var 
lönsam med sina 6 år å ena sidan exklusive ränta och inflation, men å andra sidan 
bortsett från att delar av merinvesteringen kunde ha haft kopplingar till tidigare 
nämnda konceptoberoende speciella kvaliteter. 
 

                                              
219 Gotlandshems kalkylblad över Sjöliljan-kostnader, 2009 
220 Tid för att få tillbaka det man investerat. 
221 Intervju med teknisk chef Göte Larsson på Gotlandshem, 130211 
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Bilaga 9 Ritningar för Sjöliljan 

I denna bilaga presenteras utvalda delar av tillgängligt ritningsunderlag från förslag 
och bygglovsarkitekt, samt detaljritningar från arkitekt av bygghandlingar. Förslag 
och bygglovsritningarna reflekteras över i samband med presentation.  

 

Förslag- och bygglovsritningar 

 
För rapporten centrala ritningar presenteras i detta avsnitt. Fallstudiens arkitekt 
och författarnas uppdragsgivare Visby Arkitektgrupp AB har tillhandahållit 
ritningar som underlag för analys av kvarteret Sjöliljans tre byggnader i denna 
rapport. Då byggnaderna var identiska hanterades de tre byggnaderna som en 
byggnad i såväl detta avsnitt som i hela rapporten. Nedan presenteras utvalda 
bygglovshandlingar som ligger som grund för beskrivning och analys av 
utformningsmässiga och arkitektoniska aspekter i denna rapport. Norr är uppåt på 
presenterade ritningar. 
 
Situationsplanen nedan visade de tre byggnader som ingick i kvarteret Sjöliljan. De 
tre byggnaderna var identiska och vända mot samma vädersträck. 
Byggnadsformen var en sextonhörning om man bortsåg från balkonger och 
partierna vid entrédörrar. De diagonala linjerna väster om byggnaderna illustrerade 
den klippkant, som möjliggjorde en 180 gradig havsutsikt från tredje våningen och 
uppåt, trots att strandremsan nedanför klippkanten var fullt bebyggd. Se denna 
rapports försättsblad för författarna av denna rapports fotografi av byggnadernas 
placering i förhållande till havet och den resterande staden. 
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Figur 10 - Situationsplan över kvarteret Sjöliljan.222 

 

Plan 1 nedan omfattade tre lägenheter varav två var med 3RoK på 81,5 m2 och 
77,8 m2, samt en med 4RoK på 99,2 m2. En av trerummarna hade sitt förråd i 
separat förrådsbyggnad, medan de övriga två lägenheterna hade sina förråd i 
trapphuset. Våningsplanen för plan 2-5 nedan hade samma disposition som plan 
1, men samtliga lägenheter hade tillhörande förråd i trapphuset på samma plan. 
 

 

Figur 11 - Plan 2-5.223 

                                              
222 Utdrag ur bygglovshandlingar, Visby Arkitektgrupp AB, 090127 
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Den runda formen på byggnaderna påverkade planlösningarna för och formen på 
lägenheterna. Dessa blev tårtbitsformade med mindre generöst med golvyta 
närmare mitten av byggnaden och mer generöst med golvyta i byggnadsfasaden. 
Författarna av denna rapport kunde baserat på ritningarna misstänka att 
möblerbarheten skulle påverkas av den runda formen. 
 
Planlösningen för lägenheterna var öppen mellan kökets matplats och vardagsrum. 
Dessa var placerade i fasad. En klädkammare var placerad i olika delar av lägenhet 
beroende på lägenhetens placering på ett våningsplan. Samtliga klädkammare var 
placerade i byggnadskärnan tillsammans med teknik- och våtutrymmen. 
Sovrummen låg samtliga i fasad. 
 
Sektion A-A nedan visade på utökad takhöjd i lägenheterna för undertak och 
installationsutrymme på grund av tilluftskanaler från FTX-system. Undertaket i 
lägenheterna behövdes för att dölja ventilationskanalerna till valt FTX-system. 
Sektionen visade även på principer för hur lägenheterna förhöll sig till det svala 
trapphusutrymmet utanför lägenhetsdörrarna. 

 

Figur 12 - Sektion A-A.224 Plushöjder avser sydligaste byggnad. 

 
Nedan visades fasaderna från ett av fyra olika vädersträck, då byggnadens form 
gjorde att samtliga sidor kunde ses med stöd av två fasadvyer. Den andra vyn 
framgår av fotografi i avsnitt 3.2.4. Fönstren i fasad var ibland stående och ibland 
liggande. Sovrumsfönstren var ibland liggande och ibland stående, medan 
matplats- och vardagsrumsfösntren var liggande, men bestående av stående glas 
uppdelade med mittposter. Balkongerna var placerade i anslutning till 
vardagsrummen. Fasadenvyn mot sydöst visade ett inglasat trapphus, medan 
fasadvyn mot nordväst visade samtliga lägenheters balkonger riktade mot den 
närliggande klippkanten som vätte mot havet. Byggnaderna hade solfångare 
placerade på det sluttande taket, vilket inte framgår av illustrationen nedan. 
 

                                                                                                                                  
223 Utdrag ur bygglovshandlingar, Visby Arkitektgrupp AB, 090127 
224 Utdrag ur bygglovshandlingar, Visby Arkitektgrupp AB, 090127 
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Figur 13- Fasad sydöst.225 

 

Detaljritningar 

 
Detaljritningarna i denna bilaga illustrerar principer för byggnadsanslutningar i 
kvarteret Sjöliljan. Ritningarna är projekterade av Norrlanders Ingenjörsbyrå.226  

 

Figur 14 - Anslutning grundplatta - yttevägg. 

 

Figur 15 - Anslutning grundplatta - mellanvägg. 

                                              
225 Utdrag ur bygglovshandlingar, Visby Arkitektgrupp AB, 090127 
226 Detaljritningar till anslutningar för byggnaderna i kvarteret Sjöliljan, Norrlanders Ingenjörsbyrå, 2009 
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Figur 16 - Anslutning sandwich-element mot trapphus - bjälklag. 

 

Figur 17 - Anslutning sandwichelement – balkongdörr plan 1. 

 

Figur 18 - Anslutning sandwich-element - balkong. 
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Figur 19 - Anslutning sandwich-element - balkongdörr. 

 

Figur 20 - Anslutning bjälklag - yttervägg. 

 

Figur 21 - Anslutning mellan sandwich-element. 
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Bilaga 10 Intervjuguide 130208 

Inför intervjun 
 

Olika roller 

 
Intervjuare – ställer frågor – en av oss! 
Sekreterare – antecknar vad som sägs – om vi inte får spela in så en av oss! 
Observatör – antecknar vad som inte sägs, men framgår – om vi får spela in så en 
av oss! (+ båda på arbetsplatsen när vi besöker företagen.) 
 

Utrustning 

 
Inspelningsutrustning om ok. 
 

Dokumentstudieförberedelse 

 
Läsning om Sjöliljan – de dokument vi har. 
 

Svar på 

 
Våra motiv och avsikter? Vårt mål och frågeställningar. 
Syfte med undersökning? Vårt syfte 
Hur skydda respondent genom t.ex. pseudonym? vid behov genom yrkesroll. 
Vem bestämmer utseende på slutlig utskrift av intervjun? Respondenterna avgör. 
Betalning? Nej 
Organiserandet av tider, platser och antal intervjuer? På deras arbetsplatser 1-2 
timmar beroende på roll. Antal visar sig successivt. 
 

Intervjuform 

 
Hög grad av standardisering och låg grad av strukturering! 227 
Intervju med öppna frågor!228 
Kvalitativa studier. 

  

                                              
227 Olsson, Henny och Sörensen, Stefan, Forskningsprocessen – kvalitativa och kvantitativa perspektiv, 
Liber AB 2011, s.133 
228 Olsson, Henny och Sörensen, Stefan, Forskningsprocessen – kvalitativa och kvantitativa perspektiv, 
Liber AB 2011, s.133 
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Under intervjun den__________________, 

plats___________________ 
 

Inledande beskrivning 

 

1. [Ifall vi inte pratat direkt med respondenten] Har du fått information om 

vad vi skriver om? 

a. [Om, ja: Kort beskrivning utan att styra vad som kommer att pratas om, 

genom att] 

1. först förklara att 2020 ska alla nybyggda hus vara passivhus enligt EU-

direktiv, men år 2010 var enbart 4,6 % av alla nybyggda lägenheter i 

Sverige utförda med passivhusteknik. 

2. förklara att vi är intresserade av att veta mer om respondentens roll i 

Sjöliljan, samt 

3. förklara att vi är intresserade av att diskutera med utgångspunkt ur vad 

som utmärker Sjöliljan. 

 
b. [Om, nej: Beskrivning utan att styra vad som kommer att pratas om, 

genom att] 

1. först förklara att vi skriver ett examensarbete inom hållbart byggande 

vid JTH. 

2. förklara att 2020 ska alla nybyggda hus vara passivhus enligt EU-

direktiv, men år 2010 var enbart 4,6 % av alla nybyggda lägenheter i 

Sverige utförda med passivhusteknik. 

3. förklara att vi är intresserade av att veta mer om respondentens roll i 

Sjöliljan, samt 

4. förklara att vi är intresserade av att diskutera med utgångspunkt ur vad 

som utmärker Sjöliljan. 

Praktiska frågor 

 

2. [Tidsbehov] Vi uppskattar att detta tar en…. Är det ok för dig? 

 
3. [Inspelningsutrustning] Är det ok att vi spelar in denna intervju, enbart 

som stöd för vårt minne?  

Frågor om intervjuobjektet 

 

4. [Vid oklarheter:] Vad sa du att du hette? Hur stavar du det? 

______________________________ 

 
5. [Oavsett] Vilken är din yrkesroll på X? 

_______________________________________________ 
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6. [Oavsett] Yrkesroll den samma vid din inblandning i flerbostadshusen i 

kvarteret Sjöliljan? 

_____________________________________________________________ 

Samtalet 

 

7. Vad tänker du på när jag säger flerbostadshusen i kvarteret Sjöliljan? 

 
8. Skiljer sig detta projekt från andra projekt du varit med om? 

a. [Om, ja] På vilket sätt? 

 [Det som låter intressant i svaren, väljs ut genom] Du nämner 

att…berätta mer. 

 
b. [Om, nej] Varför inte? 

 [Det som låter intressant i svaren, väljs ut genom] Du nämner 

att…berätta mer. 

 
c. [Om, ”med avseende på vadå?”] 

 [Förslag till byggnadstekniska delområden relevanta för specifika 

respondenters roll] Till exempel tjocka väggar, täta hus, 

isolering, fönster och dörrar.229 

 

9. [Vid eventuella oklarheter ställa frågor som] Du beskriver att ni…Kan du  

förtydliga vad det innebär för oss som inte jobbat på ett företag som ert? 

 
[När de öppna spåren tömts ut se nedan] 
 
10. [Beroende på hur det utvecklar sig:] 

a. [Ifall en väldigt positiv bild läggs upp, ställa följdfråga] Det verkar som 

du har lätt för att se fördelar med projektet. Finns det något du 

skulle gjort på annat sätt ifall ett liknande projekt skulle utföras 

idag? 

 
b. [Ifall en väldigt negativ bild läggs upp, ställa följdfråga] Det verkar som 

du har lätt för att se nackdelar med projektet. Finns det något du 

skulle göra om, ifall ett liknande projekt utfördes idag?  

 
 
 

                                              
229 Kategorier inspirerade av Förbos webbsida, 
http://www.förbo.se/Startsida/Vara_omraden/Lerums_kommun/Lerum___Hojden___Passivhusen/Pas
sivhustekniken, 130208 

http://www.förbo.se/Startsida/Vara_omraden/Lerums_kommun/Lerum___Hojden___Passivhusen/Passivhustekniken
http://www.förbo.se/Startsida/Vara_omraden/Lerums_kommun/Lerum___Hojden___Passivhusen/Passivhustekniken
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11. [Beroende på hur det utvecklar sig:] 

a. [Om vi känner oss trygga i situationen och hängt med i alla 

samtalsämnen, försöker vi avrunda med att räkna upp de viktigaste 

aspekterna med projektet Sjöliljan och fråga] Jag uppfattar baserat på 

vårt samtal att följande aspekter med kvarteret Sjöliljan är särskilt 

viktiga från X:s perspektiv: 

______________________________________________ 

Finns det något mer du vill tillägga? 

_________________________________________ 

 
b. [Om vi känner oss osäkra på om vi uppfattat och förstått de viktigaste 

aspekterna med projektet Sjöliljan fråga] Jag uppfattar baserat på vårt 

samtal att följande aspekter med kvarteret Sjöliljan är särskilt 

viktiga från X:s perspektiv, men är lite osäker om jag uppfattat 

rätt:____________________________________________________ 

Har jag fått med det viktigaste? 

_____________________________________________ 

 

 [Följdfråga] Finns det något du vill tillägga om Sjöliljan som 

vi inte redan varit inne på? 

_______________________________________________ 

 
12. [Anser student som antecknat att något blivit oklart?] Några oklarheter 

beträffande det vi diskuterat? 

Avslutande praktiska frågor 

 

13. Får vi höra av oss igen vid eventuella kompletterande frågor? JA [  ] NEJ 

[ ] 

 
14. Har du tips på några andra personer vi borde intervjua angående 

Sjöliljan? 

 
_____________________________________________________________ 

 
15. Vi kommer främst att hänvisa till dig i egenskap av din yrkesroll i 

projektet Sjöliljan, men avser göra en kort presentation i vår rapport om 

vilka vi intervjuat. Är det okej för dig? 

JA [  ] Hur når vi dig enklast i så fall? 
__________________________________________________ 
NEJ [  ] Då nämner vi inte ditt namn, men vi är däremot tvungna att ange 
yrkesroll för att uppnå tillräcklig vetenskaplig nivå. 
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Efter intervjun 
Gå igenom anteckningar och komplettera innan nästa intervju. 
Om inspelat, skriv inspelat.  
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Bilaga 11 Intervju- och studiebesöksdata 

Denna bilaga omfattar i regel utskrivna bandupptagningar följt av kompletterande 
mera fria anteckningar från intervjutillfällena till denna rapport. 
 

Beställare 130116 - förstudiedata 
Beräkningsmässigt levde inte Sjöliljan upp till passivhuskraven, men utfallsmässigt 
gjorde de det, enligt beställaren. 
 
Luftläckaget var den svåraste nöten att knäcka, enligt Beställaren. Framgår 
svårigheter med hur tryckmätning skulle göras. Gjordes per lägenhet, men då 
läckage mellan lägenheter ingår ger inte provtryckningen samma som 
energiförlust. Egentligen skulle de ha velat ta hela huset, men det låter sig inte 
göras enligt Beställaren. 
 
Entreprenadformen är speciell med samverkansavtal vid upphandling, varefter 
totalentreprenad, enligt Beställaren. Var viktigt för beställaren att hitta en part som 
såg till helheten och inte gjorde entreprenaden så billigt som möjligt. 
Kostnadsmässigt utgick man från Wicksells sektionsfakta. 
 
Den ekonomiska planen höll enligt beställaren, men beräknades bli 2-4% dyrare 
öga lågenergifokus för byggnaderna. 
 
För mycket fönsteryta i förhållande till kvm lägenhetsyta, samt för dåliga u-värden 
i väggarna p.g.a. lite för tunt skikt med isolering är huvudanledningarna till att 
energianvändningen inte levde upp till deras definition på passivhus. Den tunga 
konstruktionen tillåter inte mer isolering än 270mm, enligt Beställaren. 
Lätt stomme vad inte heller aktuellt då dessa inte behåller värmen så bra på 
vintern, enligt Beställaren. 
 
Man ville heller inte ha utfackningsväggar, p.g.a. problem med fukt med dessa 
lösningar. 
 
En del av problemen med Sjöliljan är att på sommaren måste de boende vädra, 
medan på vintern får de inte vädra mer än 10min, då det kan ta veckor för 
inomhustemperaturen att återställas, enligt Beställaren. Det gäller att lära de 
boende att ändra sitt beteende. Framgår av boendeinstruktioner. 
 
Inte träkonstruktion, då byggtält som krävs för att undvika byggfukt. Byggtält 
kostar kring 2000kr/kvm, vilket skulle innebära 28000kr/kvm istället för 
26000kr/kvm totalt. 
 
Ett FTX-system i varje lägenhet i badrummet, samt ett system för hela trapphuset, 
som egentligen inte är uppvärmt. Var avsett med 8'C, men ligger på 10'C på 
vintern. Lägenhetsdörrarna är därför som loftgångsdörrar, samt väggarna mot 
trapphuset är som ytterväggar, enligt Beställaren. 
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Det installerades ljudabsorberande innertak i lägenheterna för att isolera mot 
ventilationssystemets ljud. Systemet är platskrävande. 
 
Skulle ha varit billigare med centralt FTX-system, men då inte möjligt att reglera 
mellan lägenheter, så man valde ett system per lägenhet istället. 

 

Beställare 130211 
Hur kom det sig att du började jobba inom byggbranschen? 
Läste till byggnadsingenjör direkt under gymnasiet för att sedan arbeta som 
snickare under 12 år. Arbetet varvades sedan med att vara byggnadsinspektör för 
byggnadsnämnden.   
 
För 25 år sedan kom Göte till Gotlandshem och har sedan dess arbetat som 
projektledare för underhåll och nyproduktion.  
 
Göte har varit teknisk chef på Gotlandshem under de senaste fyra åren. 
 
Vad förknippar du kvarteret Sjöliljan med? Vad tänker du när du hör 
Sjöliljan. 
Både jag och alla gotlänningar tänker nog på att det är Gotlands första passivhus.  
Från början var projektet tänkt som ett passivhus, men då vi önskade större 
fönsterareor på byggnaden insåg vi att kraven för passivhus nog inte skulle 
uppnås. Men i efterhand kan vi se att vi ändå lyckades uppnå kraven vilket gör att 
det är ett passivhus.  
 
Vid tiden då projektet stod klart var det nog ett av Sveriges första passivhus av 
betongelement, de festa passivhus som byggts tidigare har varit radhus med väggar 
av trä bestående av ett mycket stort skikt isolering. Ingen hade startat bygga ett 
passivhus i betong då vi startade kvarteret Sjöliljan. Det speciella med denna 
konstruktion är att man får en väldigt tung stomme med stor värmekapacitet.  
 
Hur blev resultatet med större fönster i fasaden?   
Vi valde att bygga i betongelement för att det är mycket lättare att få tätt vilket är 
mycket viktigt vid byggnation av passivhus. I byggnader med trästomme används 
plastfolie, tejp och fogning för tätning vilket kräver ett större ansvar på 
byggentreprenören som utför arbetet.  
 
Betongväggen är tät i sig själv så det är väldigt mycket lättare att få tätt. Det är 
egentligen bara vid infästning av fönster och dörrar som man fogar runt omkring. 
Då detta är gjort är det 100 % tätt. Ingen plastfolie eller dylikt behövs heller i de 
här konstruktionerna.  
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Har det varit något problem med fukt i byggnaden? 
Det har ingen betydelse ur uttorkningssynpunkt om det yttre betongsskiktet är 
vått eller torrt. Den inre betongen har svårt att ”torka utåt” då den har ett lager av 
cellplast utanför sig och torkar därför inåt. Med tillräckligt lång byggtid är det nog 
inget problem. Efter uppskattningsvis ett år eller två efter inflyttning som 
fuktigheten har jämnat ut sig och det blivit torrt.  
Göte kan inte se något problem med fukt i byggnader.  
 
Hur kom ni på idén att bygga ett passivhus med sandwich-element som 
täckande klimatskal? 
Göte är tveksam till om det finns något annat passivhus i Sverige som är byggt 
med sandwich-element, men tror inte det.  
 
På Gotland finns det två stycken elementfabriker (Skanska och Visby 
Cementvaror) som tillverkar element av en här typen som gör att det blir mycket 
billigt att använda dessa på Gotland. De senaste 15 åren har nästan allt vi byggt 
varit gjort utav betongelement då anbuden från dem som tillverkar dessa alltid 
varit billigast.  
 
Sjöliljan hade säkert kunnat byggas med träkonstruktion men vi anser att risken 
för fuktskador är för stor för att det skall vara ett rimligt att genomföra. Vi skulle 
inte våga bygga i trä om inte krav på byggtält finns. Kostnaden för en sådan 
uppsättning är som tidigare sagt mycket dyrt.  
 
Betongelementen är mycket fukttåliga och klarar av att utsättas för regn mm under 
byggproduktionen. Betongen härdar snarare, det går att torka ut och det skapas 
inget mögel under tiden. Det är ett väldigt säkert byggda.  
 
Du låter positiv till Sjöliljan och konstruktionen i sig. Finns det någonting, 
med facit i hand, som man skulle ha kunnat göra på annat sätt utifrån din 
egen roll? 
Nej. Jag tror att vi skulle göra på samma sätt.  
Nackdelen med betongelementhus är att de har en tendens att inte bli så vackra.  
Fasaden blir lite inrutad i fogar som skapas då elmenten ställs på varandra. Det är 
ofrånkomligt då fukt måste kunna komma ut någonstans om det läcker in i 
konstruktionen.   
 
Boende bryr sig inte speciellt om detta, men frågar man arkitekter eller 
byggnadsnämnd så tycker dem att det är lite tråkigt. Huset blir randigt i vågrät 
riktning vilket inte anses jättesnyggt alla gånger.   
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Skiljer sig byggnadsprocessen på något sätt vid produktionen jämfört med 
ett vanligt hus? 
Vi har inget dokumenterat så. Det som skiljer när vi börjar fundera på det sa dem 
som byggt huset att eftersom att tätheten är så otroligt viktig så kanske man inte 
kan ha en totalentreprenad utan man måste vara med och man måste betala för all 
tätning för den är svår att beskriva när man gör ett förfrågningsunderlag. Man kan 
beskriva hur tätt det ska vara, men det är mycket svårt att täta efteråt om man inte 
får med det i varje moment. Därför föreslår alla att ska man bygga passivhus så är 
det bra med någon slags partnering och inte handla upp det som en 
totalentreprenad.  
 
Snickare som står på golvet har svårt att se helheten och förstå vikten av att det 
blir ordentligt tätt i konstruktionen så man vill vara med och “stå över dem” och 
se till att dem gör allt på ett korrekt sätt. En del har utbildningar en dag eller så för 
att inse vikten av tätningen.  
 
Var det stor andel av snickarna som hade erfarenhet av detta sedan 
tidigare? 
Ingen hade erfarenhet av tätningsarbete av denna vikt. Ingen hade byggt ett tätt 
hus innan.  
 
Vi satte oss före produktionsstart tillsammans med Wisab och gick igenom det 
som vi ansåg vara kritiska punkter. Tillsammans med konstruktören (Nordlanders 
Ing. byrå) gick vi igenom hur det skulle göras och tillslut gjordes ritningar.    
 
Det var alltså partnering vid upphandlingsskedet och entreprenaden i sig 
var en totalentreprenad?  
Ja, så gjorde vi här. Dels var det partnering ända fram till vi ritat hela huset med 
varenda tätning och allting.  
 
Sen var det en totalentreprenad som ändå blev ganska lik en partnering eftersom 
vi använde ett kalkylprogram för varje tillkommande laggående moment.  
Så det blev någonstans mitt emellan en partnering och en totalentreprenad i alla 
fall.  
 
Wisab som var byggentreprenör och skötte totalentreprenaden har alltså 
anlitat samtliga underentreprenörer?  
Ja.  
 
Använde ni er av någon annan sidoentreprenör? 
Nej. men däremot så kunde vi i totalentreprenören välja vilken underentreprenör 
Wisab skulle välja så att vi var helt överens om vilka UE som skulle anlitas, och vi 
fick betala därefter kan man säga. Loka UE som vi har bra erfarenheter av 
anlitades. Formellt var den en totalentreprenad men mellan oss och Wisab skedde 
en sort partnering även i detta skede.  
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Hur arbetar ni inför det nya direktivet om att vid år 2020 skall alla nybyggda 
bostäder i Sverige vara av passivhusstandard?  
Boverkets byggregler är inte alls där idag. Deras förslag idag ligger på runt 90 
kWh/kvm år i vår klimatzon. Långt ifrån.  
 
Vi har varit med i många undersökningar (SABO) och tycker inte att vi ska gå hela 
vägen till passivhus. Vi tycker att så som vi projekterar det här kring 60 kWh/kvm 
år så kan man fortfarande få bra hus och inte till en hemskt stor merkostnad.  
Skall vi ner till 45-50 så är det alltid risk att man får sämre boendekvalité med 
mindre fönster som den största faktorn. Plus att det medför en del dyra lösningar.  
Ner till 65-70 är inte speciellt dyrt att komma men skall man ner lägre så stiger 
kostnadskurvan markant för varje kWh man minskar och det blir mycket dyrare.  
 
Vilka är de dyrare lösningarna som medkommer vid minskningen från 60 
till 45-50?  
T.ex. ytterväggarna måste minst dubbla tjockleken för att komma ner 5 kWh om 
man har en årlig förbrukning på 45-50 kWh/m2/år.  
 
Har man 500 mm isolering i en vägg så ger en förändring till 600 mm så oerhört 
lite.  
 
Idag finns inga produkter (klamrar eller lyftanordningar) för att göra tjockare 
väggelement som vi gjort i Sjöliljan.  
 
Övervägde ni någon annan konstruktion vid något skede? 
Nej. Det finns inte så många alternativ om man vill ha en homogen vägg. Det 
finns lättbetong men var inte intressant, utfackningsväggar var aldrig intressant 
och då återstår endast betongväggar. Eller kommer ni på något?! 
90 % av allt som byggs idag byggs nog av betongstomme med utfackningsväggar 
och det mesta säljs till bostadsätter där ingen har egentlig koll på hur fuktskadat 
det är när huset står färdigt. Det pågår nu en utveckling med fukttåliga 
utfackningsväggar men vi anser det inte vara säkert att bygga något av denna 
konstruktion i dagsläget. Jag är tveksam att det går att bygga utfackningsväggar 
utan att det blir fuktskador någonstans om man bygger med trä.  
 
Är dem lägenhetsavskiljande väggarna av sandwich-element? 
Nej. Dem är av solida betongväggar och är bärande.  
Ut mot trapphuset står sandwich-väggar eftersom att det inte är uppvärmt.  
 
Ju tyngre stomme man använder och har inne i huset, desto bättre är det för att 
jämna ut temperaturskillnader. Tyngre väggar behåller värme längre än en lättare 
väggar.  
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Är det något som inte har berörts idag som du känner behövs diskuteras? 
Passivhus idag byggs nästan alltid med ett FTX-system som både är ett 
uppvärmningsaggregat som ett ventilationsaggregat. Ventilationssystemet och 
värmesystemet MÅSTE fungera för att lägenheterna ska få värme. Det betyder att 
om vi slarvar med att byta filtren går för lite luft genom dem och det blir svårt att 
få värme till lägenheterna. Detta måste skötas på ett korrekt sätt. Det hjälper inte 
att systemet är kopplat till fjärrvärme eftersom att om inte tillräcklig mängd luft 
går igenom systemet så spelar det ingen roll hur varm luften är, lägenheterna blir 
inte varmare. Många felanmälningar från boende har handlat om just detta då dem 
har haft problem med att få värme i lägenheterna. Felet har då varit att filtret har 
varit för smutsigt. Dessa system blir lite mer känsliga jämfört med ett vanligt hus 
där värme och luftsystemen är separata. Om en fläkt stannar förblir lägenheten 
varm, luften kanske blir lite sämre, men om en fläkt stannar i ett hus på Sjöliljan så 
medför det att ingen värme tillförs lägenheten.   
 
Att bygger på det här sättet i passivhus beror främst på att värmen som behöver 
tillföras är så liten att det är fruktansvärt onödigt med två separata system för luft 
och värme. Det spar pengar att slippa bygga radiatorer etc.  
 
Aggregatet med kanaler kostar lika mycket som att bygga ett vanligt värmesystem, 
färdelen är ju då att man får med ett ventilationssystem samtidigt (ca 60 000 kr per 
lägenhet värme + ventilation). Värmeväxlingen är vital för att uppnå energikraven! 
 
Varför valdes solfångare som system för uppvärmning av varmvatten? 
För att profilera huset som ett energisnålt hus, för lönsamt är det inte med 
solfångarna. Om energipriset skulle öka så skulle det kunna bli lönsamt. Om man 
antar att detta kommer ske i framtiden så kan man räkna med att “räkna hem” 
solfångarna.  
 
Payoff-tid på solfångare räknar man med idag ligga på runt 30-40 år. För att det 
skall anses vara lönsamt bör den tiden vara runt 10 år, annars brukar man lämna 
det.  
 
Investeringen per lägenhet ligger på runt 50000 kr och kostnaden för att värma 
upp vatten kanske ligger på runt 1500 kr under sommaren. 
 
Hur har tankarna gått vid framställandet av det ouppvärmda trapphuset?   
Från början planerade vi med att inte ha ett varmt trapphus. Det kunde gå bra 
med lite värme, 10-12 grader varmt. Arkitektoniskt ansåg man att det skulle vara 
mycket snyggt med glas på hela fasaden och det tyckte vi med. Läckert!  
Hur klarar vi av att det inte skapas en övertemperatur inne i trapphuset?  
Principiellt ville vi kunna reglera ventilationen och släppa ut värmen ur den 
obligatoriska brandluckan som krävs i ett trapphus genom att tillge denna 
funktionen av att kunna öppnas och stängas vid behov. En färdig lösning med 
termostat etc. för brandluckor finns inte på marknaden vilket skulle medföra extra 
kostnader i och med modifiering av en produkt. Tillslut skulle varje lucka kosta ca 
100000 kr/st. vilket inte skulle funka ekonomiskt.  
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Ingen sådan lucka har medfört stora övertemperaturer i trapphusen under 
sommaren med temperaturer upp till 55 grader på översta våningen.  
Detta påverkar inte lägenheterna på något sätt p.g.a. välisolerade väggar. De enda 
som egentligen klagade var dem som städar trapphusen. Detta är inget problem 
som medföljer vid byggnation av passivhus utan medkommer då vi är intresserade 
att använda mycket glas i våra fastigheter. Det blir som en växthuseffekt i 
trapphusen.  
 
Utvändiga persienner har satts upp på trapphuset i efterhand vilket har genererat 
en temperaturminskning på 10-15 grader under sommaren. Stålräcket vid trappen 
blev tidigare så varmt att risken för brännskador var stor vid beröring.  Efter 
denna justering har inte några klagomål inkommit gällande trapphuset.  
 
Har ventilationssystemen dimensionerats på något sätt efter att olika 
lägenheter får olika mycket yttervägg? 
Nej. Och inget vi har hört någonting om. Inne i trapphuset är det alltid 6-8 grader 
vilket är kallt men inte så kallt.  
 
Varför har formen av runda hus valts? 
Vi visste från början att det skapas större ytor längre ut i lägenheterna samt att 
möblerbarheten inne i centrum av byggnaden blir svår där ytorna är mindre.  
Möbleringen anser vi inte har upplevts som svår från brukarhåll, då man vänjer sig 
fort med att huset är runt och inte upplevs som konstigt efter ett tag.  
 
Det är tre hus. Skiljer dem sig på något sätt? 
Nej.  
 
Hur var tillverkningsprocessen? 
Husen byggdes samtidigt efter hand.  
 
Göte: 
För att få plats med mycket isolering så kan man säga att huset blev väldigt högt 
vilket inte riktigt följer planen. Vi ville absolut ha lika mycket isolering ända ute i 
kanterna på huset. i en villa är det svårt att få plats med isolering längst ute vid 
takfoten, något som man slipper vid det här huset. 
 
Taket innehåller endast isolering på vinden 600 mm åtminstone, lösull.  
 
Skiljer sig balkongkonstruktionen på något sätt jämfört med andra 
lösningar?  
För att lyckas uppnå passivhusstandard så kunde vi inte ha balkonger som var 
inspända i bjälklaget p.g.a. köldbryggorna som uppstår då.  
 
Detta problem löstes med att balkongerna står fristående på marken några 
centimeter utanför huset, vilket medför att väggarna är helt intakta.  
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En fog har använts för att täta mellan balkong och husvägg. Dock har detta inte 
lyckats vid den horisontella spår som uppstår mellan två väggelement som står på 
varandra. Detta har medfört att vid hårt väder med regn och vind transporteras 
vatten vägrätt längs med väggen utifrån och in till balkongerna där vattnet samlas. 
Detta har varit väldigt svårt att åtgärda i efterhand, men hade varit enkelt om man 
visste om problemet från allra första början. Ett stopp i form av ett fogband hade 
då kunnat appliceras för att stoppa vattnet.  
 
En målad betongyta ger en annan effekt än vad t.ex. en putsad yta gör vid dåligt 
väder. På den målade betongen “forsar” vattnet längs med väggen medan putsen 
suger åt sig av vattnet.  
 
I och med aggregaten som finns så blir det kanaldragningar till varje rum vilket 
medfört att vi vart tvungna att höja taket till tak mellan golv och tak vilket faktiskt 
kostar lite pengar då vi kunnat valt att bygga in kanalerna med inbyggnader istället 
höjdes huset.  
 
Ett undertak lades in med ljudabsorbenter 300 under betongbjälklag. Detta är 
även ett sätt att profilera huset ur ljudsynpunkt, hur ljudklimatet är inomhus.  
 
Det började med kanalerna, blev ännu mer med absorbenterna. Kan vi ha mer 
ljudisolerade prylar?  
 
Dörrar, fönster, väggar (extra gips på väggar, isolering i väggar samt ljudtätning 
runt om)? Detta har genomförts med ljudväggar och ljuddörrar till sovrum.  
Finns även ljuddämpande överluftsdon för ventilationen till sovrummet.  
Det är mycket tyst i lägenheterna som kan upplevas lite kusligt i en början då det 
är mycket liten ljudöverhörning.  
 
Ett vanligt problem som vi märkt har handlat om blandarnas funktion. Då dessa 
är inställda på att vara snålspolade i och med lågenergihus. Vi har haft problem 
med att hålla dessa täta vilket leder till att trycket blir mkt dåligt, speciellt i de 
översta våningarna blir detta märkbart.  
 
Det är ett filter i blandaren som har täppts igen som vi har haft problem med. 
Detta filter har bytts mot ett grövre för att öka genomströmningen. Tyvärr är 
förutsättningarna lite sämre i och med att vattentrycket är lite sämre. Detta adderat 
med snålspolade kranar och fem våningar bidrar till sämre vattentryck.  
 
Filtrena i FTX systemen måste bytas två gånger om året för att hålla systemet i 
trim. 
 
Vi har inte vågat använda köksfläktar där man blåser luften ut. Om man vill täta 
husen så att dem är absolut täta och så sätter man en köksfläkt med ett spjäll som 
inte alls är tätt så kommer det med all säkerhet att bli den största luftläckan i hela 
lägenheten. Så vi har valt att använda kolfilterfläktar.  
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Olika energiberäkningsprogram kan ge väldigt skiftande resultat. 
Ett passivhus där är kanske inte ett passivhus här. 
 
Belysning i tak, var planerat för spotlights, men dem drog för mycket energi så det 
blev lysrör istället. Lysrörsarmarturen är komplicerad att fästa i taket men 
nödvändig i detta fall.  
 
Led-spottar ger ett konstigt ljus och väldes därför inte.  
 
Är det någon skillnad på brukardemografin? 
Inte som vi vet.  
Större delen av människorna som bor på Sjöliljan kommer från tidigare liv i villa.  
 
Har alla havsutsikt? 
Bottenvåningarna kan se havet på något sätt. Från våning två har man garanterat 
havsutsikt.  
 
Hur har funktionen av installationsguiden fungerat för brukarna? 
All viktig information som boende vanligtvis frågar om finns angivet där men det 
är sällan någon som läser det. Dem ringer när de bedömer att dem behöver hjälp. 
 

Anteckningar från intervju med beställare 130211 

Solfångarna tenderar att överhettas och måste ibland spola av med kallt vatten i 
systemet.  
 
Takhöjden per våning fick ökas för att få plats med FTX-kanaler. Dyrare med 
högre till tak. 
 
Sedan husen byggdes har det inte varit någon värmebölja. Kan man undra hur det 
blir med tanke på övertemperaturer i trapphuset. 
 
Vi konstaterar att Sjöliljan kan ses som ett passivhus med tanke på effektbehov 
15,specifik energiförbrukning 50 och luftläckage 0,3. 
 
På vintern borde man snålspola i kranar med filter och på sommaren spola 
ordentligt för att motverka säsongsvisa över- och undertemperaturer. 
 
Konstruktionen för klimatskalet med sandwichelement och så mycket isolering 
som möjligt är en egen innovation i samarbete mellan inblandade aktörer. 
Liknande lösningar har inte använts i andra projekt i Sverige. Klimatskalets väggar 
består enbart av målad insida, betong, cellplast, betong och målad utsida, där 
varken separata täta skikt eller luftspalt behövs. Efter att betongen torkat kan 
möjligtvis ett utrymme ha uppstått innanför den yttre betongen, där fukt kan 
vandra och komma ut genom en öppning i nederkant av varje element. 
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Den svarta färgen kan göra huset särskilt varmt, men var arkitektens idé precis 
som de om vartannat stående och liggande fönstren. Dessa är ingen 
byggnadsteknisk finess. 
 
SCB har statistik på boenden som tyder på att disponibel inkomst är 3ggr högre än 
annars, d.v.s. ofta sådana som haft en villa eller bostadsrätt som de bott i innan 
och sålt. 
 
En förutsättning för att uppnå passivhus är att bygga och förvalta integrerat. Då 
förstår alla inblandade hur nytt byggnadssätt skall gå till. Upphandling har därför 
gjorts som partnering och i praktiken entreprenaden likaså, även om det formellt 
var fråga om totalentreprenad. 
 
Omgivande bebyggelse är nästan passivhus. 
 

Förvaltare 130211 
Har arbetat på Gotlandshem i 30 år med fastighetsbeståndet.  
Har fått arbeta med de driftschefer som varit innan honom och fått hålla på med 
arbetet med förvaltning och drift. Har sedan -81 fått lära sig om alla fel och brister 
som funnits i fastighetsbeståndet. En enkel beskrivning. Har hand om drift av 
fastigheterna inom hela företaget. Ansvarig för en arbetsgrupp bestående av 17 
reparatörer som håller på med energioptimering.  
 
Är också förvaltningschef för hälften av Gotlandshems bestånd Visby när det 
gäller alla andra frågor. Göran har ingen utbildning utan kommer direkt från 
skolan och har lärt sig allt han kan genom årens lopp.  
 
När vi skulle bygga nytt, som t.ex. Sjöliljan, så hade vi den faktabank vi behövde. 
Inte i skrift men i huvudet hur man faktiskt skulle kunna göra “passivhus” som vi 
själva skulle kunna genomföra, med alla dem detaljlösningar vi behövde som vi 
sett är FEL i dem gamla husen. Det blev både en vidareutveckling av sig själv som 
arbetsman och en utbildning under tre års tid då vi byggde de här husen. Vi var 
väldigt oroliga ifall vi skulle lyckas eller inte. Vad skulle vi kalla dem, passivhus, 
lågenergihus, hur lågt skulle vi sätta ribban? 
 
Vi åkte iväg och tittade på ett antal passivhus i södra Sverige som vi inte tyckte var 
tillräckligt bra för att kvalité på. Dem uppfyllde inte dem krav vi hade satt på dem 
hus vi ville bygga. Vi lärde oss mycket.  
 
För oss har det egentligen varit ett experiment som lyckades, vilket vi inte var på 
det klara med fören sex-sju månader efter att första huset stod klart. Då kände vi 
att vi var på rätt väg.  
 
Sen i efterhand skulle det kanske inte ha behövt bli så dyrt som det blev för att 
uppnå det mål vi satt. Det tycker jag att man bör titta på, hur 
produktionskostnaden kan stramas ytterligare men ändå uppnå samma kvalité. 
Man bestämmer sig för väggar och U-värden mm. 
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Vi har kanske lite mer isolering än vad som behövs i väggarna vilket då också blir 
en merkostnad på fastigheten. Denna extra isolering gör så hemskt lite 
beräkningsmässigt för att få ett lägre energivärde, men kostar ändå för företaget. 
Man kan säkert gå ner lite till i isolering och fortfarande få samma värden.  
 
När ni åkte iväg och kollade på olika passivhus, vad var det med dem 
husen som ni inte var nöjda med? 
Det är helt enkelt att dem byggs med trästomme med utfackningsväggar. I arbetet 
används mycket plast som tejpas för att klara av tätningen. Tejpen är satt att hålla i 
50 år. Vem vet vad som kommer hända med limmet i tejpen om 50 år? Ett hål på 
åtta millimeter punkterar hela lägenheten. Börjar fasaden läcka är risken för 
fuktskador otroligt stor. Då vill man inte ha ett hus med trästomme. Dem hade 
fått riva ner lägenheterna ett antal gånger innan det blev bra. Dem hade satt 
träpaneler och spikat igenom alla plastskikt. Insallationsväggens tjocklek var 70 
mm för att de boende skall kunna sätta upp tavlor mm på väggarna, men vi vet av 
erfarenhet av människor inte har koll på detta. Man lånar en borrmaskin av en 
kompis som har för lång borr och så borrar man igenom intallationsväggen och de 
olika tätskikten och då är det kört! 
 
Vi har inga sådana problem med betongstommen. Den är tät i sig och det är inga 
problem att borra i väggen. Man får ett par ställen som man ser att man måste 
använda fog för att få det tätt mellan elementen. Denna fog byts sedan enkelt ut 
efter ca 50 mot en ny. Easy peacy! 
 
Detta kan du aldrig göra med en träkonstruktion eftersom att det är skikt med 
lager på lager i väggen. Du kan aldrig komma åt konstruktionen på samma sätt 
igen ifall det skulle börja fallera, vilket man enkelt kan justera med betongväggen.  
 
Förekommer väggkonstruktionen med Sandwich-element av betong någon 
annanstans i landet?  
Lättbetong har man använt för att få tätt, men inte i sandwich-format. Inte vad jag 
vet. Lågenergihus har man byggt men inte passivhus.  
 
Huset blev runt just för att det skulle bli passivhus. Det var i vår målbild. Det 
handlar om att få ett så litet ytterskal som möjligt, ett så litet “väder och 
vindberoende” ytterskal som möjligt.  
 
Det blir optimal med ett runt hus där vi har tjänat några kWh/kvm i Sjöliljan.  
Det är väldigt liten fasadyta per kvm golvyta, vilket ger en skillnad.  
Fogarna blev lätt att täta  
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Hur skiljer sig Sjöliljan förvaltningsmässigt jämfört med andra byggnader i 
Gotlandshems bestånd?  
Det är givetvis ett känsligare projekt p.g.a. den energi som vi tillför där går genom 
luft. Det är inte mycket som skall till för att man skall tappa två grader i 
temperatur. Säg att det idag är 20-21 grader varmt i lägenheten. Brukarna kan 
reglera temperaturen själva. 
 
Så fort lägenhet inte är bemannad på ett tag, säg två veckor, så sjunker 
temperaturen ca 2 grader. Detta är något som hyresgästen kan ha svårt att vänja 
sig med. Det är mycket mer information och telefonsamtal från brukarna på 
Sjöliljan jämfört med andra bostäder vi har.  
 
Trots att stommen är tung och har god värmelagringsförmåga som anses 
den som temperaturkänslig? 
1 vecka till 14 dagar så tappar man i snitt två grader, självklart beroende på hur 
kallt det är ute. Vid noll grader tappar vi två, vid -15 tappar vi drygt tre grader. 
Detta om ingenting är igång i lägenheten. Tv:n är avslagen, ingen är där, lamporna 
är inte på, ingen duschar, ingen tvättar etc. Vi skulle kunna kräma på mer i 
systemen när de inte är hemma men då får brukarna istället svåra 
övertemperaturer då de är i lägenheten, vilket tar lång tid att justera. Systemet är 
väldigt trögt. Vill jag reglera temperaturen från 23 till 21 grader så tar det nästan en 
vecka.  
 
Används instruktionsguiden? 
Nej. Inte om man kommer från ett vanligt boende och vet inte hur systemet 
fungerar.  
 
Lägenheterna är så pass mycket dyrare i hyra. Betalar man upp mot 13000 i 
månaden för boende så vill man åtminstone ha +20 grader i lägenheten. Då blir 
kraven högre från kunden givetvis vilket gör att det rings mer från Sjöliljan, av 
förståeliga skäl.  
 
Vi märkte i alla fall från dem som var först med att flytta in i husen att dem var 
mer miljömedvetna och intresserade av att bo i passivhus. 
 
Finns det några kundundersökningar från Sjöliljan, hur de upplever 
boendet?  
Har gjorts av Markandsavdelningen, ett litet utskick på 6-7 frågor. Egentligen är 
det enda negativa som påpekats är vattentrycket högst upp. Annars är 
inomhusklimatet fantastiskt vilket vi får mycket beröm för.  
 
Har kvartersvärdarna/vaktmästarna från Sjöliljan något dem påpekar i sitt 
arbete? 
De återkopplingar dem haft från bygget har handlat om vattentrycket. Att dem på 
4:e och 5:e våningen haft för dåligt tryck i duschen.  
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De är ett annat problem kan man säga i och med att det är kommunen och 
vattentornet i sig som bestämmer vilket drivtryck vi kan ha i systemet. Det är 
något vi håller på och jobbar med.  
 
För övrigt var det glaspartiet i entrén som skapade en temperatur på +55 grader i 
hallen, men det har Göte redan berättat om.  
 
Har uppvärmningen av varmvatten genom solpaneler fungerat bra? 
Vi har haft två stycken överhettningar av system, men det för man räkna med. Då 
vi har 43 kvm, vilket är överdimensionerat, så kan det på soliga sommardagar vara 
runt 145 grader upp på taket. Då har vi blivit tvungna att dumpa vatten på 
solpanelerna.  
 
Vätskan i system övergår vid de temperaturerna till gasform vilket gör att 
uppvärmningen av kranvattnet upphör eller blir mycket svårare. Under sommaren 
så kan temperaturerna vara väldigt höga, även under kvällarna vilket medför att 
systemet blir trögare. Vätskan behöver vara i flytande form för att systemet skall 
fungera, vilket kan vara svårt att uppnå utan att dumpa vatten på panelerna under 
långa varmperioder.  
 
Övrig information: 
Allt är väldigt enkelt tekniskt sätt i lägenheter. Tyst och fint. Byte av filter, två ggr 
per år. Smutsigast längst ned p.g.a. byggdamm från diverse byggen ute på 
Galgberget. Om det kommer att vara så längre fram när allt är färdigbyggt återstår 
att se.  
 
Så fort filtret i aggregatet blir lite igensatt märks det tydligt på systemets 
verkningsgrad, vilket är något som man måste ha stenkoll på! Det kostar 750-1000 
kr per byte av filtren, vilket fördyrar systemet.  
 
Sänkt trapphustemperatur är en positiv överraskning, vilket många var skeptiska 
mot till en början!  
 

Anteckningar från intervju med förvaltare 130211 

Sjöliljan har ungefär samma hyror som nybyggda hyreshus som inte är passivhus. 
Området vid Sjöliljan har nu fått "passivhus-ambitioner" då man knappast kan 
backa i ambitioner nu läran väl lyckats med Sjöliljan-experimentet. 
 
Göran påpekar att försörjningen av energi för den hiss som behövs är det stora 
problemet med passivhus som flerbostadshus. Elförbrukningen är stor för en hiss. 
Främst solfångarna och FTX-systemet möjliggör passivhusets 
energiförbrukningsnivå. Hade inte gått utan. Solfångarna bidrar med 10 % av 
förbrukningen. 
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På skärmen visar Göran i realtid hur installationssystemet fungerar i de olika 
Sjöliljan-byggnaderna, där effektbehovet ligger kring 8 vid lunchtid denna dag. I en 
byggnad som inte är passivhus ligger det samtidigt på 35 i effektbehov. Se 
skärmutskrifter för vad för typ av information som Göran kan se på sin skärm. 
 

Arkitekt 130212 
Hur gick arbetsprocessen till mellan dig som arkitekt och beställaren 
Gotlandshem när projektet skulle dra igång? 
Det var Gotlandshem som ringde och sa att de hade en tomt på Galgberget och 
att de hade handlat upp Wisab i en process där de frågat på timersättning mm, 
d.v.s. inte en traditionell upphandling av en byggare, utan mer att hitta en byggare 
att samarbeta med utan att ett enda streck på en ritning hade gjorts.  
 
Gotlandshem ville att vi tillsammans med Wisab skulle spåna kring hur det skulle 
se ut. Första gången lämnade Gotlandshem synpunkter på själva planen med 
antalet våningar mm och hur de ville ha lägenhetsplanerna. Dom ville från början 
ha fyra stycken hus vilket senare visade sig inte fick plats. Wisab tyckte att det i 
princip skulle vara ett runt hus för att få en så liten omslutande yta som möjligt, 
vilket var en energisparande idé som Håkan Olsson klurat på.  
Däremot ville han inte bygga ett helt runt hus, då det är tekniskt svårt och inte 
speciellt billigt. Vi kom då fram till att huset skulle vara sextonkantigt. 
 
Vi gjorde en snabb skiss utifrån detta, som vi sen körde på. Men det var ett 
problem med parkeringen. Gotlandshem önskade 1,5 platser per lägenhet vilket är 
mycket. Vi kom fram till att vi skulle kunna få plats med tre stycken hus, 3 
lägenheter per plan i fem våningar. Det blir 45 stycken lägenheter multiplicerat 
med 1,5 vilket blir 70 parkeringsplatser. Plus sopbodar och lite annat.  
 
Vi funderade på om vi kunde lägga in ett parkeringsplan i markplanet på husen. 
Då man bygger hyresrätt har man inte råd att lägga ner pengar på extra grejer mer 
än i själva lägenheten, så den planen kunde inte genomföras, inte utan bilarna 
placerades på marken intill husen.  
Detta bidrog till att ett 4:e hus inte fick plats. Ca 70 parkeringsplatser uppnåddes 
dock! 
 
Ett stort problem var att det fanns en begränsning i detaljplanen som gjorde att 
man inte kunde placera husen där vi ville. Detta i kombination med kravet på antal 
parkeringsplatser var mer begränsande än själva byggnadssättet.  
 
Skiljer sig arbetssättet på något sätt i och med att det är ett lågenergihus 
jämfört med andra projekt du varit med och ritat? 
Nej det tycker jag inte.  
 
Eller arbetssättet skiljer sig definitivt då vi inte är vana att träffa en byggare första 
dagen vi träffar en kund. Att alla pratar tillsammans, något som kallas partnering, 
var inte vanligt då och är fortfarande inte vanligt förekommande för vår del.  
 



Bilagor 11 

133 

Att det var lågenergihus tycker jag inte påverkade arbetssättet. Kanske att det var 
första gången jag träffade på en energikonsult i ett projekt, men det är standard 
idag och det måste man ha om man jobbar med sådana här frågor som kräver 
beräkningar.  
 
Förstod jag rätt att Gotlandshem och Wisab mer eller mindre hade bestämt 
en form på huset som du skulle vidareutveckla? 
Håkan Olsson hade idén om att huset skulle vara runt, men Gotlandshem var inte 
alls säkra på det. Jag tyckte att det var en bra idé och ska man bygga ett 
lågenergihus så ska man skapa så optimala förutsättningar som möjligt för det. 
Och jag trodde att man säkert kunde göra något bra med ett runt hus. På så sätt 
fick jag vara med och bestämma eftersom alla inte var helt övertygade, men det 
var inte min idé från början med den runda formen.  
 
Är det något du i efterhand känner kunde ha gjorts bättre som hade varit 
fördelaktigt om det skulle byggas idag? 
Nja...  
Något jag inte har grepp om hur det blev till slut är idén att det inte skulle vara 
varma trapphus, utan liten eller ingen uppvärmning av trapphusen med hiss, entré 
och förråd, sådant som det inte är nödvändigt att värma upp till 20 grader. En bra 
idé, men jag vet inte om det blev så. Vi avslutade vårt samarbete i projektet efter 
bygglovet (som det var sagt från början) med anledning att vårt kontor vid tiden 
inte hade tillräckliga resurser för att fortsätta. Vi hade för mycket andra jobb.  
Dom ändrade sedan väldigt lite i ritningarna.  
 
En erfarenhet för framtiden är att vi gjorde ett stort glasparti till trapphuset, något 
vi ansåg vara tämligen ofarligt ur värmesynpunkt då det låg åt öster. Men detta 
visade sig vara helt fel. Det blev stekhett, upp till 50 grader, i trapphuset en fin 
sommardag. Öster är inget ofarligt väderstreck, något varken jag eller 
energikonsulten hade speciellt bra koll på. 
 
De kompletteringar som gjorts i efterhand med utvändiga persienner som 
solavskärmning, skyltning mm har vi blivit tillfrågade att göra.  
 
Hur gick tankarna om den utvändiga utformningen? Varför valde man t.ex. 
svart färg på betongen? 
Det fanns ett estetiskt program i detaljplanen där det föreskrevs att det skulle vara 
en färgsättning i harmoni med kalkstensberggrunden och den omkringliggande 
naturen.  
 
Då ser man naturligt framför sig ett grått eller ett vitt hus. Stadsarkitektkontoret 
oroades av att man från havet väldigt tydligt skulle se tre stora vita hus som 
konkurrerar med världsarvsstaden Visby. Det ville man inte. Då blev det att välja 
mellan grå eller svart, det blev en ganska mörk grå kulör till slut.  
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Vi hade ett förslag att man skulle skraffera in ett mönster i ytan på elementen vid 
gjutningen. En fotografisk bild eller ett raster överförs på fasaden. Det finns 
exempel på kontorshus med Newtons formler på, men så blev det tyvärr inte. Det 
hade gjort husen mer levande och inte så platta och svarta.  
 
Sen hade vi väldigt gärna gjort husen lite smalare och lite högre för de har en lite 
“burkig” form.  
 
Vi försökte ju få till det, med parkering i bottenplan plus fem våningar med 
bostäder, men det ansågs vara ett för stort avsteg från planen som var alldeles för 
ny.  
 
Sen kan man diskutera hur de tänkte angående höjden när de gjorde planen, men 
det är en annan fråga.  
 
Fönsterplaceringen var inget problem. GH valde inglasade balkonger, vilket är 
smart på ett så blåsigt ställe. Då fick man ett dubbelt glasskal vid balkongen vilket 
möjliggjorde att vi kunde glasa mycket där. Sen var det egentligen bara ett par tre 
fönster till per lägenhet ut mot det fria. Då valde vi liggande format i sovrummet 
och stående format vid matplatsen. Det funkade bra, vi var nöjda med glasningen 
och upplevde ingen begränsning egentligen p.g.a. energiaspekterna.  
 
Vid elementbyggnation vill man ha så lite variationer i fasaden som möjligt för att 
man ska få maximal upprepning av elementen när de tillverkas. Här var det tre-
fyra varianter av element att gjuta utan att det för den delen gjorde huset tråkigt. 
Sen var det förstås de översta elementen som skiljer ut sig då de är mycket högre 
(för att man vill få in takisoleringen) plus att de avslutas sluttande upptill.  
Detta gjorde gjutningen av elementen tämligen optimal.  
 
Runt hus och möblering, vad tänker du då? 
Det var spännande att testa. GH gjorde inte uppgiften enklare när de ville ha en 
utökad tillgänglighet för handikappade. Det var lite besvärligt när man närmade sig 
mitten av huset då sovrummen blev lite smalare och en rullstol kunde få svårt att 
manövrera fram till klädkammaren i den mörka kärnan. Där kunde man få några 
kvadratmeter för mycket, vilket är extra trist när det gäller hyresrätt. Sovrummen 
blev alltså lite stora. Men varför skall alla lägenheter se likadana ut?  
 
Jag tycker annars inte att vi haft några problem med att kunna möblera 
lägenheterna på ett bra sätt.  
 
Påverkade de miljökrav som satts för lågenergihusen ditt arbete på något sätt 
jämfört med andra projekt? 
 
Jag anser inte att miljökraven satte några begränsningar egentligen, det är det som 
är utmaningen med mitt jobb som arkitekt. Att få ett antal förutsättningar och 
jobba fram en bra lösning utifrån dem. Om det är något som man tycker är helt 
värdelöst så får man ta en diskussion om detta. Det hände inte i det här fallet.   
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Gotlandshem visste ungefär hur stort huset skulle vara och Wisab att elementen 
behövde vara 47 cm tjocka för att uppnå rätt isoleringsvärden. Hur detta arbete 
gått till vet jag inte. Antingen om de kollat på referensobjekt, tagit kontakt med 
någon med erfarenheter eller lärt sig från tidigare projekt. Första mötet vi hade så 
fick jag alla uppgifter såsom tjocklekar på väggar och bjälklag samt den lite extra 
takhöjden, som de brukar ha som en kvalité i sina lägenheter.  
 
Akustiken är en kvalité som blev aktuell då de ofta får klagomål att deras äldre hus 
är för lyhörda mellan grannarna. Man spelar musik, har fest eller mm.  
 
Man ville ha mycket isolering på taket vilket gör att huset blir högre vilket inte är 
någon nackdel i sig, men det ger ett stort avstånd mellan överkant fönster och 
takfot som kan vara rätt fult.  
 
För att justera detta skar vi av huset snett vilket dämpar detta utseende, samtidigt 
som vi slapp den dåliga tekniska lösningen med ett helt platt tak. Vi försökte göra 
det bästa möjliga helt enkelt för att det både skulle bli välisolerat och estetiskt. Sen 
skulle vi också ha solfångare på taket, de lyftes upp på ställning till rätt lutning.  
 
Man kan fundera över elementskarvarna, hur länge håller de?  
 
Det pratades lite om detta och det är något som beställaren är medveten om och 
tagit ansvar för att förvalta. För det känns knepigt om ett lågenergihus blir otätt 
och vi har ju 16 vertikala skarvar runt om huset. Och i ett ganska utsatt läge med 
mycket vind, nära havet.  
 
Vad är din första tanke då du hör kvarteret Sjöliljan? 
Jag tänker på att det var ett väldigt roligt jobb genom hela processen. Det var ett 
oväntat uppdrag med en oväntad arbetsmetod som gav ett ovanligt resultat. 
Mycket positiv uppmärksamhet efteråt både för att det är ett lågenergihus, och för 
att det ligger där det ligger. Jag tycker fortfarande att det är kul att tänka på det.  
 
Kunde ni påverka materialvalet i byggnaden på något sätt? Allt inre 
materialval och färgsättningen i lägenheterna gjordes i skedet efter, när vi inte var 
med. Där tror jag GH valde en hel del själva.  
 
Finns det fler aspekter som du tycker är värda att nämna om husen som vi 
ännu inte berört? Något som inte blev av som kunde ha varit en alternativ 
lösning? 
Jag nämnde parkeringarna förut. Personligen tror jag att det hade varit bättre om 
vi fått göra parkering under husen och sedan bygga sex våningar till över detta 
plan. Det hade inte löst alla parkeringsplatser men några. Men planen tillät ju inte 
det. 
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Förrådsfrågans lösning känns positiv att nämna. Det kändes inte rätt att sätta små 
bodar runt husen eftersom att de känns som solitärer. Det är inte en 
kvartersbebyggelse, utan något som ska stå på den karga klippkanten helt själv. 
Det gjorde det svårt att komplettera med sopbodar och förråd. Då gjorde vi ett 
förslag på tre lite större "jordnötsformade" förråd/sopbodar. GH accepterade det 
direkt vilket jag är glad för. Dom är lagom stora, diskreta och talar väl med de 
stora husen.  
 
Det var en förutsättning i detaljplanen att det skulle vara naturmark fram till 
husen, vilket GH tagit fasta vid. Det anlades inga rabatter eller lekplatser i 
närheten av husen utan naturmarken regerar. Det blev väldigt bra. 
 
Övrig information: 
Annalena stod som ansvarig för arbetet hos Visbyark, men hon poängterar att hon 
inte var ensam om att arbeta med projektet utan hade hjälp från Visbyarks 
Stockholmskontor.  
Anteckningar från intervju med arkitekt 130212 

Annalena verkar överlag positiv till Sjöliljan. 
 
Hon upplever det som ovant att entreprenören är med från början, men gillar att 
villkoren för projektering då blir tydligare. Ett positivt och väldigt roligt jobb, även 
om oväntat, enligt Annalena. Man kan säga att beställaren, entreprenören och 
arkitekten ritade tillsammans. 
 
Arkitekten upplevde det inte som begränsningar av tydliga krav vid t.ex. procenttal 
för fönster, inglasade balkonger med anledning av lågenergiambitionerna. 
Annalena valde liggande fönster i sovrum och stående vid matplats. 
 
Badrummen blev lite gräsliga rent estetiskt. T.ex. Tvättmaskinen placerad på en 
stålställning, samt utrymmet för tvättmaskinen har inte samma rektangulära form 
som en tvättmaskin. 
 
Byggnaderna skulle ha fått vara högre och smalare för en mera tilltalande exteriör. 
 
Den runda formen och konstruktionen var given från början, då entreprenören 
bygger i betong och kom med idén om "runt" hus. 
 
Tidigare använd mjukfog i andra projekt innehöll PCB och läcker efter 30 år, på 
grund av torkning. Mjukfog har även använts för skarvning mellan element i 
Sjöliljan. Med tiden kan fogen torka. 

 

Prefabtillverkare 130212 
Chef över fabriken (Visby Cementvaror AB) som tillverkar betongelementen som 
använts vid Sjöliljan. Ett dotterbolag som Håkan Olsson, VD för Wisab AB äger.  
Har jobbat på Wisab sedan 1996.  Först var Stefan arbetsledare på Wisab på olika 
projekt.  
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Från början gick Stefan tvåårig byggnadsteknisk linje och jobbade som snickare 
som många år.  
 
"Sedan har man gått många kurser som Boverket kräver att man skall gå; Ansvarig 
arbetsledare kurser, betongkurser mm för att man skall kunna stå som ansvarig för 
saker och ting" 
  
Fabriken gör betongstommar till olika projekt, såsom bostäder, industrilokaler 
mm. Exempelvis Ica Maxis nya lokaler som byggts.  
Allt som går att göra då byggfirmor vill ha så mycket prefab som möjligt, p.g.a. 
dem vill ha så lite folk som möjligt på byggarbetsplatsen. Prefab är bra material ty 
goda egenskaper som brandsäkert mm.  
 
Väggarna till Sjöliljan har konstruerat efter Göte Larsson på Gotlandshem 
(byggerherrens) önskemål och krav. Tjocklek och U-värde har framställts efter 
dessa krav och betongelementen konstruerats därefter, enligt Stefan.  
 
“Vi har gjort många projekt till Gotlandshem förut och dem har sett att det 
funnits chans att klara det här om vi bara förbättrar det vi gjort förut. Dem har 
kollat täthet, köldbryggor, mm och känt att det kommer att fungera om man 
isolerar lite och tänkt upp visa saker mm, om man använder sig av den här typen 
av stomme”  
 
Då har ni tillsammans utvecklat en ny konstruktion till det här projektet? 
Ja så har det varit.  
 
Vet du om den här konstruktionen är använd någon annanstans i Sverige? 
Nej, Wisab använder den på Gotland i sina projekt. Vi har byggt tre projekt med 
den här konstruktionen. Det som skiljer Sjöliljan mot de andra projekten då det är 
ett lågenergihus är att det har solpaneler på taket och FTX- system för ventilation 
och värme för att komma ner i energivärden. Stommen har varit densamma i 
samtliga projekt. De andra byggena har haft vanliga radiatorsystem i sina hus.  
 
Hur har arbetsprocessen gått till i fabrik vid produktionen av de nya 
väggelementen? 
Först har vi pratat med vår konstruktör (Norlander) så att vi vet vilka 
isoleringsvärden vi måste komma ner till för att uppnå satta krav enligt Boverket. 
Det är en extern konstruktör som vi alltid anlitat. Isolerings tillverkaren måste 
man prata med också. Även dem som tillverkar ”förbindelsestegar”. En fasad är 
uppbyggd av tre stycken skikt, en innerskiva av betong, isolering och sedan ett 
lager med utvändig betong. För att hålla ihop dessa behövs rostfria 
förbindelsestegar. När det var nytt med lågenergi (ca 5-6 år sedan) fanns endast 
förbindelsetegar till dimensionen av 220 mm isolering. Eftersom att dessa måste 
vara typgodkända var man tvungen att investera i nya maskiner för att tillverka 
större varianter anpassade till lågenergihus. Inte just till oss men de förstod att det 
fanns ett intresse på marknaden.  
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Är tillverkaren för förbindelsestegarna ett lokalproducerande företag? 
Nej, de är från fastlandet. Ett rikstäckande företag.  
 
Finns isoleringsföretaget på Gotland?  
Nej. Termisol heter de och har alltid varit Wisabs leverantör av isolering.  
Dels har vi ökat tjockleken på isoleringen i det här projektet.  
 
Men sedan det byggdes har nya varianter med bättre isolering kommit på 
marknaden.  
 
Menar du att om man hade byggt idag hade man använt en annan isolering 
då?  
Antagligen. Samma tjocklek på väggarna men med lite bättre värden.  
Det kommer riktigt bra isolering med låga värden snart (inom ngt år) men det hela 
är en kostnadsfråga då nyare isolering är dyrare.  
 
Oftast är det så att man har ett visst pris att röra sig inom för att tillverka en vägg.  
Då kan man inte lägga ut dubbelt så mycket pengar på en annan isolering, man vill 
i slutändan tjäna pengar på det man gör.  
 
Brukar det finnas ett samband mellan kostnaden på en produkt och hur 
lång tid den funnits på marknaden? 
Ja det finns det eftersom att det blir fler tillverkare och högre volymer.  
 
Användandet av Sandwich-element, är det något nytt som tillkommit p.g.a. 
Sjöliljan eller har det använts även tidigare? 
 Det har använts förut. Skillnaden är tjockare isolering och extra arbetet att 
minimera köldbryggor vid skarvar, dörrar och fönster. Vissa känsliga partier som 
anslutningar som ändrats på inför Sjöliljan.  
 
Är det något särskilt som har varit extra framgångsrikt vid dessa ändringar? 
Runt fönster har vi tillsammans med Gotlandshem utvecklat en detalj för att det 
skall bli så bra och tätt som möjligt. Detaljen sitter inne i väggen. 
 
Har det funnits några alternativa lösningar för projektet som inte valdes 
som ni ansåg kunnat vara en bättre lösning? 
Vet inte. Verkar inte som det. 
En egen plåt gjordes av en smed vilket medförde att man kunde skruva fast 
fönsterkarmen i. Denna lösning gjorde att köldbryggor mellan väggelementskivor 
minimerades och isoleringstjockleken blev så tjock som det krävdes. 
 
Var denna lösning något som ni fick komma på själva? 
Nej, det var egentligen elektrikern och Gotlandshem med Göte Larsson i spetsen 
som ville ha det så.  
 
Upplever du arbetssättet som bedrivits vid projektet som positivt eller inte? 
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Jag upplever det som positivt. Det är alltid bra om beställaren vet vad dem vill ha 
före man startar produktionen så att saker som elinstallationer och kopplingar 
planeras i förväg och inte blir något nytt på arbetsplasten. Så att dem talar om att 
“det här behöver vi tänka på”, och då gör vi såklart det eftersom att det är av 
största vikt att kunna tillgodose kundens önskemål så att dem blir nöjda. 
Lyhördhet är mycket viktigt.  
 
Finns det några “baksidor” baksidor med det här, eller något som man 
skulle ha gjort på ett annat sätt? 
Nej det tycker jag faktiskt inte.  
Projekteringen tog längre tid än vanligt för att få ihop alla komponenter. 
Rörmokare med sina idéer på taket, el-, och ventilationsinstallationer, 
uppvärmning i trapphuset mm.  
 
Det är som att lösa korsord. Ibland måste man sitta och fundera på dem andra 
orden innan man kan börja skriva, för att dra en parallell. Man måste ha med sig 
saker så att man VET att man får med “det andra” också. Det är många lösningar 
som är beroende av varandra.  
 
Det tog, i min mening, för lång tid då vi var beredda att producera väggar. Vi kom 
inte riktigt framåt med vårt arbete helt enkelt. Allt blev nog tillslut framflyttat en 
månad för att man inte riktigt lyckades få ihop allting.  
 
Blev ni klara i tid med färdigställande av byggnaderna? 
Jo det blev vi.  
 
Hur lång tid tog det för er att bygga ett väggelement? 
Vi har många olika formbord ute på fabriken. Exempelvis formbord av stål 4x8 
m.  
Det tar en dag att göra ett element. Elementet lyfts ut på morgonen efteråt och 
nästa påbörjas.  
 
Hur lång tid tar det innan elementet används vid byggnationen från att det 
l0yfts ur gjutformen? 
Det som är “kruxet” när man gör prefab är att hållfasthetsutvecklingen går mycket 
snabbt de första timmarna efter gjutning. Första 24 timmarna ökar hållfastheten 
väldigt mycket, sedan planar den ut och är väldigt plan de sista 20 dagarna. De 
första åtta dagarna är hållfasthetskurvan mycket brant. Vi har mycket högre 
hållfasthetsvärde än vad konstruktören säger för att vi ska kunna lyfta ut elementet 
ur formen nästa dag, ca 30 % högre värde konstruktionsmässigt för att klara av 
konstruktionen.  Vi blandar i princip i mer cement för att uppnå detta värde! 
Lägre Vct blir det då vilket är bra för uttorkningen.  
 
När vi lyfter ur elementet nästkommande dag är det behöver det vanligtvis oljas 
och målas mm. Beroende på hur lång före vi ligger kan det ta omkring en vecka 
alternativt en månad innan elementet används vid byggarbetsplatsen. Teorestiskt 
skulle vi dock kunna använda det direkt dagen efter gjutning om vi skulle vilja.  
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Är det ni som målar? 
Vi gör en grundmålning. Först “primas” väggen, sedan lägger vi på en 
grundmålning.  
 
Vad är prime? 
”Priming” genomförs för att öka vidhäftningen av färgen på betongen.  
Är en form av tunn färglöst skikt som gör att färgen fastnar bättre på väggen.  
 
Använder ni olika sorters betong för de olika skikten i väggen, med tanke 
på att ett skikt kanske kan torka mer på arbetsplatsen än det andra? 
Nej det gör vi inte. Som tidigare nämnt använder vi överhållfasthet för att vi säker 
skall kunna lyfta ur det dagen efter gjutning.  
 
Har det pålats vid det här projektet? 
Nej. Husen står på berget.  
 
Övrig information: 
Gotlandshem ville att all rördragning, el och ventilation finns i varje i lägenhet 
med ett in-, och utdragningshål per lägenhet. Detta för att man inte vill 
”punktera” lägenheten.  
 
Eldosorna kopplas in i nederkant av väggen sedan går rördragningen i väggen och 
kommer ut och fästs i underkant av taket. Detta “virrvarr” av kablar syns inte 
p.g.a. monteringen av undertaket med ljudabsorbenter. Detta har inte gjorts 
tidigare utan är nytt. Det finns ingenting som går ut från lägenheten förutom 
inkommande el och ventilation från ett enda ställe.  
 
Det finns ingenting som går ut från en lägenhet och sedan vidare till nästa 
lägenhet. Alla hål som finns fogas så att god täthet uppnås.  
 
Oftast när vi bygger åt Gotlandshem brukar taket vara av takstolar med gips och 
glespanel. Det brukar inte vara ett gjutet betongvalv vilket det är i det här 
projektet. 
 

Anteckningar från intervju med prefabtillverkare 130212 

Sjöliljan skiljer sig inte så mycket från andra projekt. Balkongkonstruktionen med 
fristående balkonger genom egna bärande pelare var lättare att konstruera, medan 
specialdesignade förbindelsestegar för 270mm mellan yttre och inre betongblock i 
konstruktionen, samt formar krävdes för utökad tjocklek på väggar. Även en 
särskild fönsterplåt fick skapas för att öka tätheten kring fönsterramarna. De har 
även tillverkat en speciallösning för kantbalken under platta på mark. Under 
plattan 300 istället för 200 mm isolering. 
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Platschef 130212 
Det är tidplanen som gäller! Se till att man ligger rätt för gör man inte det får man 
börja ringa runt och “spela allan” så att man får dit grejerna i tid!  
 
Vad är det första du tänker på när du hör kvarteret Sjöliljan? 
Det var ett intressant projekt. Det fungerade perfekt att kunna hålla ihop projektet 
inom tidplanen.  
 
Var det någon skillnad just tidsmässigt jämfört med andra projekt? 
Nej, det är ingen större skillnad på bygget. Inte med det byggsystem vi använder 
med pre-fabricerade element.  
 
Jag kan tänka mig att det blir en större skillnad om man skulle använda en 
trästomme då täthetsprovningen blir betydligt besvärligare jämfört med 
betongstommen.  
 
Att få god täthet runt just fönster och fönstersmygar är mycket svårare vid 
trästomme, det vet jag. Svårt att få ihop plasten vid fönstersmygarna.  
Anslutningarna mellan vägg-vägg, golv-vägg blir mycket enklare att få tätt då 
betongväggen i sig är tät.  
 
Vilken roll hade du i projektet Sjöliljan? 
Jag var på byggarbetsplatskontoret. Är sällan inne på huvudkontoret utan jag sitter 
med ute på bygget i en arbetarbod. Är en stor fördel att vara på plats där det 
händer eftersom att man enkelt kan gå ut och få en övergripande koll på hur man 
ligger till och på så sätt se om tidschemat följs!  
 
Har det varit något avvikande i det här projektet angående den “tillfälliga 
fabriken” som på byggarbetsplasten? 
Nej.  
Enda skillnaden är att yttertaket på det här projektet är väldigt högt p.g.a. av den 
extra isoleringen som krävdes på “vinden”. Uppstolpade takstolar av plåt med ett 
sådant tjockt lager isolering hör inte till vanligheterna när vi bygger. Brukar vara 
takstolar som man sedan fyller på med isolering. Då blir inte isoleringen så jämnt 
fördelad som den nu blev på Sjöliljan, vilket gav ett bättre isolerande skydd.  
 
Är det något speciellt som medföljde då man valde att bygga ett kallt 
trapphus? 
Nej, egentligen inte. Är ett traditionellt trapphus men som inte tillsätts någon 
värme.  
 
Ytterväggarna och innerväggarna är båda bärande? 
Ja. 
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Hur är balkongerna uppbyggda?  
Dem är fristående, men sitter fast i fasaden så att de inte ska kunna ge sig iväg utåt 
från byggnaden. Normalt brukar balkongen vara infästa i bjälklaget men för att 
slippa köldbryggan som uppstår byggdes de på fristående pelare.  
 
 
Var det något vid byggnationen av balkongerna som var särskilt svårt att 
genomföra?  
Nej, det var snarare ett enklare sätt att bygga balkonger på.  
Det är egentligen inte svårare att bygga ett lågenergihus jämfört med ett vanligt 
hus. Det är balkonginfästningarna som blir lite “dåliga” ur energisynpunkt på 
vanliga hus då de gjuts in i bjälklaget.  
 
Finns det något ur ljudsynpunkt som är särskilt för det här projektet?  
All installation som el och ventilation ligger i undertaket i projektet vilket gör att 
det är väldigt tyst i lägenheterna. Sovrumsdörrarna är extra ljudisolerade.  
 
All installation går in och ut genom ett enda ställe i väggen.  
 
Avlopp går upp i en stam som är tillgjutet runtomkring så att läckage inte skall 
uppstå och ligger innanför ytterväggarna.  
 
För att koppla upp sig mot det lokala elnätet är det från ett enda ställe på 
huset som det därifrån kopplas vidare till resten av huset? 
I trapphuset finns elfördelaren med en mätare för varje lägenhet.  
Sen går det in en ledning till undercentralen som sitter i klädkammaren i varje 
lägenhet.  
 
Hur kommer det sig att man på Wisab säger att Sjöliljan inte är ett 
passivhus då kraven för att uppnå denna standard uppfylls? 
Det fattas vissa delar för att komma ner till den nivån. Värmesystemet är luftburet 
och då fjärrvärme är framdraget för att man skall kunna “trimma” systemet om 
man vill. I ett passivhus får man inte lov att göra en sådan åtgärd. Då skall huset 
“driva sig själv” så att säga och ingen tillsatt värme såsom fjärrvärme får användas. 
Man är låst i sin egen energi!  
 
Det här är ett lågenergihus och inget passivhus! 
Den som bor i ett passivhus måste på ett annat sätt veta vad han ger sig in på för 
det är ett annat sätt att leva i jämfört vad man är van vid.  
 
Med fjärrvärmen är man garanterad att temperaturen kan stadigvaras ifall man 
åker iväg från lägenheten under en längre tid.  
 
En värmekabel är installerad i den djupa fönstersmygen för att förhindra kallras 
och kondens på rutorna. Går att sätta på manuellt. Strömbrytaren sitter vid 
fönstret.  
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Ett bekymmer som man kan se börjar komma är att fönster som görs idag börjar 
komma med mycket bra u-värden. Det gör att risken för att man får för lite 
läckage runt fönstren blir större och det bildas frost på utsidan av rutan. Annars 
läcker det ut lite och fukten hålls på så sätt borta. Det är mer generellt tilltaget och 
inte specifikt för just Sjöliljan. Detta problem har inte förekommit på Sjöliljan.  
 
Det låter som att du har en positiv bild av Sjöliljan? 
Ja. Det är egentligen som vilket bygge som helst. Det är ingen större skillnad 
arbetsmässigt. Det är en del tätning som måste genomföras på ett specifikt sätt 
som byggarna måste vara införstådda med. Börjar de hitta på egna lösningar så 
kan det bli tokigt.  
 
K-ritningsdetaljer visades som sa hur saker och ting skulle genomföras för att få 
det att fungera. Gubbarna kollade och kvitterade sedan att dem verkligen utförde 
detaljerna på rätt sätt. En kvalitetssäkring att arbetet genomfördes på rätt sätt! 
 
Hur är det med ljud mellan lägenheter i vertikal riktning? 
Det hörs ingenting, eller mer eller mindre ingenting. Betongen är ljudisolerande i 
sig. Sedan har vi ett lager med foam och trägolv, plus ljudabsorbenter i undertaket. 
Ljudklass B uppnås utan problem.  
 
Skiljer sig projektet ur brandsynpunkt jämfört med andra projekt? 
Nej. Samma regler här som på andra ställen.  
 
Ni har inte behövt göra något särskilt med tanke på konstruktionen?  
Nej.  
 
Ur brandklassynpunkt på ytterdörrar, har man haft någon annan ambition 
här än på andra ställen? 
Nej. Vanlig brandklass på ytterdörrar. Dock tjockare dörr som är välisolerad då 
trapphuset är kallt.  
 
Med facit i hand, finns det något som du känner att man borde ha gjort 
annorlunda idag? 
Värmesystemet kan diskuteras. Värmeåtervinningen i FTX-systemet gör den 
inkommande luften i lägenheten mycket torr. Att luften torkas ur är en risk som 
medföljer systemet. Vi har idag ännu inte fått in något klagomål på att detta. 
Torrare luft gör att man kan bli mer i torr i munnen.  
Är en knepig.  
 
Solfångarna på taket är nog något överdimensionerat i förhållande till 
vattentanken lagrar vattnet. Det har börjat koka vid några tillfällen.  
 
Anser du att man skull behöva en luftfuktare i något skede av 
värmeåtevinningsprocessen så att luften inte blir så torr?  
Det är möjligt att det går att installera på något sätt, men är inget jag är insatt i.  
Man får ställa fram en hink vatten på bordet.  
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Varför togs dörren som skulle ha skapat ett varmt område vid entrédörrarna 
bort från bygglovshandlingarna?  
Det kommer jag inte ihåg. Det ändrades i ett tidigt skede. Tror att det beror på att 
vi gjorde alla omkringliggande väggar i ytterväggsformat. Annars hade det bildats 
en skarv mellan yttervägg och innervägg vid dörren, vilket antagligen gjorde att 
den togs bort.  
 
Hade man haft en dörr i trapphuset hade man förhindrat ljuset att komma in hela 
vägen vilket hade gett en väldigt mörk kärna.  
 
Har totalentreprenaden medfört något speciellt jämfört med andra 
entreprenader du varit med om? 
Vid en utförandeentreprenad är allting uppspikat vad du skall göra.  
På sitt sätt blir ekonomin krångligare. Man måste vara noggrann med att få in alla 
ÄTA arbeten. Man skall ha extra betalt mm, det slipper man på ett annat sätt vid 
totalentreprenad då mindre vikt behöver läggas mot beställaren eftersom att det är 
JAG som är beställare mot underentreprenörer vid denna entreprenadform. Då 
blir den biten relativt enklare. ÄTA arbeten finns då med i kalkylen på ett annat 
sätt.  
 
Hur menar du, är det att man tänker först och bygger sen? 
Det går ut på att alltid försöka bygga så billigt som möjligt men ibland får man 
kanske göra en bättre lösning som kostar lite mer, då behöver man inte ta en 
sådan våldsam hänsyn till ekonomin i detta tillfälle eftersom att jag styr detta själv. 
Annars är det hela processen att ta kontakt med beställaren som måste godkänna, 
med möten och grejer som man måste gå igenom. Nu kan beslut fattas mycket 
snabbare att man gör på ett speciellt sätt och kör på det.  
Det blir bättre och är en stor fördel vid totalentreprenad.  
Vi har nog byggt nästan allting de senaste tio åren genom totalentreprenad.  
 
Nu var det en form av partnering vid upphandlingen och delvis vid 
entreprenaden, hur fungerade det?  
Gotlandshem var med i processen och hade projekteringsmötet och gick igenom 
detaljer mm.  
 
Sen hade vi löpande projekteringsmöten under byggnationen och löste detaljer 
tillsammans på bästa sätt så att de fick det som de ville ha det.  
Det fungerade bra.  
 
Är det vanligt att beställaren är med så mycket?  
Faktiskt inte. De flesta projekten har vi genomför i egen regi där Håkan Olsson tar 
de avgörande besluten. Hövdingen för företaget!  
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Hur lång är garantitiden?  
Den är på fem år.  
Efter två år har vi gjort en “tillsyn” på bygget. Det material vi köpt och använt får 
vi aldrig mer än två års garanti på, så då gör man en avstämning på att spisar och 
listverk mm ännu är juste och håller rätt standard. Sen har vi ytterligare tre år på 
entreprenaden som vi har garanti på. Det är absolut inte mycket fel på bygget.  
 
Det största problemet vi haft är en list mellan klinkerkolv och parkettgolv i hallen. 
Klinkerplattorna är lite ojämna vilket leder till att listen spricker när man går på 
den. 
 
Är det en ovanlig lösning att man kombinerar klinker och trägolv?  
Nej, det har mer och mer blivit standard i hallar.  
 
Är det Gotlandshem som tar kontakt med er ifall det blir något fel i 
byggnaden? 
Ja, dem har en kvartersvärd  
 
Har besiktningen utförts? 
Ja, under två besiktningsdagar. Dem saker som uppkommer skall vi rätta till.  
 
Såg man något på klimatskalet då?  
Man har olika protokoll som man följer. Ett för elektriker, ett för rörmokare mm.   
Just klimatskalet genomförs inget speciellt på. 
 
Finns det någon protkollmall som man går efter som vi kan se på? 
Den upprättar besiktningsmannen när han genomför besiktningen. Ingenting vi 
har liggande.   
 
Vad anser du är den största fördelen med husen som byggts på Sjöliljan? 
Att de är lågenergihus, dem är billiga i drift.  
Det enda som varit lite krångel med har varit FTX systemet. Det är lite för mycket 
elektronik med kort och grejer, datakort som man varit tvungen att byta många 
gånger. Det som talar emot den här sortens värmesystem är att det kräver mer 
förståelse och underhåll från boenden.  
 
Filter måste bytas mm. När det funkar är det bra, men vi har haft ganska mycket 
inkörningsproblem.  
 
Fabriken har nog varit tvungen att byta datakort i alla maskinerna minst en gång 
vilket är lite oroväckande. Huset i sig är väldigt bra! 
 
Övrig information: 
 
Det finns ventiler utsatta för att man skall kunna ventilera taket. Detta är ett kallt 
tak.  
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I branschen gör vi allt i fullskaliga försök, tyvärr. Hela kvarter byggs upp på ett 
visst sätt och senare visar det sig att allting är skit. Se på miljonprogram-
byggnaderna. Det är allt eller inget.  
 
Hade man kunnat göra saker i lite mindre skala så att man “visste” lite mer vad 
man gjorde skulle vara bättre tycker jag, men det är som sagt allt eller inget och så 
får man ta konsekvensen senare.  
 
En fördel med stommen är att den håller värmen väldigt bra. Den är värmetrög.  
Det tog ca två veckor efter att vi fått en tät stomme att värma upp det. Sen var det 
helt plötsligt 30 grader varmt. Det tog så lång tid att värma upp betongen. Sen 
behövde vi inte tillsätta mycket värme efter det.  
 
Det är en fördel att bygga på sommaren om man tänker på uttorkning då det är 
varmt. Men det är hela tiden slutanvändarens inflyttningstid som styr och då får 
man tillsätta resurser för att lyckas med detta. Deadline är det som gäller! 
  
Det har varit en mängd olika UE medverkande i projektet, men så är det i alla 
projekt.  
 

Anteckningar från intervju med platschef 130212 

Peder har svårt att komma på nackdelar med Sjöliljan. 
 
Kostnaderna följde budget vid Sjöliljan och allt gick som planerat tidsmässigt. 
 
Den kalla trappan har inte medfört några speciallösningar då ytterväggarna är som 
vanligt kring lägenheterna. 
 
För att leva upp till ljudklass B har "flytande" golv använts samt ljudabsorbenter i 
undertak. 
 
Det mesta av lågenergiambitionerna är på initiativ av beställaren. 
 
För övrigt kan det upplevas svårt att få fram nackdelar om Sjöliljan av Peder, om 
inte man tar upp ett ämne som man från början misstänker varit problematiskt. 
T.ex. garantibesiktning som nyligen utförts med avseende på två årig garanti på 
material, medförde en del mindre anmärkningar. 

 

Arbetsledare 130214 
Bakgrund 
Har jobbat på Wisab sedan mitten av -90 talet och monterat betongelement som 
Sjöliljan är uppbyggt av, vilket har varit konceptet på företaget från det att Håkan 
började. 
 
Mitt arbete har varit att sätta upp betongväggarna helt enkelt, och har oftast varit 
med från början till slut vid byggnationerna.  
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Är det något speciellt som du tänker på vid arbetsprocessen på Sjöliljan? 
Det som är mest anmärkningsvärt med projektet är att husen är runda och svarta. 
Det är det som är mest ovanligt för vår del. Samt att huset inte innehåller några 
radiatorer utan att värmen är luftburen, men det har ju med att göra att det är ett 
lågenergihus.  
 
Skiljer sig arbetsprocessen på Sjöliljan jämfört med något annat projekt du 
medverkat vid?  
Inte speciellt mycket. När vi sätter upp våra väggar så bygger vi likt ett korthus. 
Väggar sätts upp och så lägger vi på ett betongbjälklag och så gjuter vi ihop det. 
Sen sätter vi upp nya väggar på det, ett bjälklag, och så gjuter ihop det. Sen om det 
är runt, fyrkantigt eller om väggtjockleken är olika har ingen större betydelse ur 
arbetssynpunkt. Det som var lite ovanligt var just det att huset var sextonkantigt.  
För den arbetsledare som arbetade med utsättningen var det lite besvärligare på 
grund av husets form.  
 
Men när väggar sätts upp och betongbjälklag gjuts på så var det ingen skillnad.  Så 
länge jag har varit i firman har husens väggar varit 370 mm tjocka. Sjöliljans 
väggtjocklek ligger på 470 mm tjocklek.  
 
Det har alltså ökat 100 mm i isolering under åren, lite för varje bygge kan man 
säga under åren. Det har blivit mer och mer isolering. Men betongtjockleken in-, 
och utvändigt är den samma som tidigare. Dem här väggarna (470mm) har vi 
fortsatt att använda i andra projekt efter Sjöliljan. Firman har övergått till att ha 
bättre och bättre isoleringsvärden för varje projekt helt enkelt.  
 
Enligt EU-direktiv kommer alla nybyggda hus som byggs efter år 2020 att 
vara av ”nära noll energihus-standard”. Har detta påverkat er i 
byggprocessen på något sätt? 
Nej inte i byggprocessen. Det har blivit mer noga med högre krav på täthet i 
skarvarna mellan betongelementen. Förut har vi mest använt en hår brukfog 
mellan varje betongelement men det finns en risk att den kan spricka vilket kan 
leda till luftläckage. På Sjöliljan var kraven högre och då användes mjukfog i alla 
skarvar. Kanske att vi hade mer i drev i fogen för att få tätt. Men att det var 
mjukfog på insidan av väggen för att det skulle bli mer lufttätt.  
 
Hade ni någon utbildning av något slag på grund av de högre 
täthetskraven? 
Nej. Det skiljer sig så lite från hur vi arbetat innan så det är nästan ingen skillnad 
alls.  
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Sen utfördes tryckprover för att se hur tät lägenheten är. Vi var mer noga med att 
isolera alla eventuella köldbryggor. Vid lyftöglorna som används då väggarna lyfts 
på plats är risken stor för att få köldbryggor, så vi har varit mer noga med att 
isolera dessa ordentligt. De är ingjutna i blocken och det är lite mindre isolering 
just i dessa punkter. Vi såg på ett tidigare projekt vi utfört med en värmekamera 
och då syntes tydligt att det i dessa punkter läcker ut värme. Det gäller att man vid 
projekteringen av dessa block att man får bort köldbryggorna där man ska lyfta.  
 
Med facit i hand, finns det något som utifrån din synvinkel anser att man 
skulle ha gjort annorlunda?  
 
Nej det tycker jag inte. En annan konstruktionsdetalj som var annorlunda på 
Sjöliljan var balkongerna och deras infästningar. Förut har dem varit ingjutna i 
betongbjälklaget och då har det gått klackar in genom fasaden, och där uppstår det 
köldbryggor. Men de här balkongerna står helt fristående utanför fasaden.  
Så det hade dem gjort annorlunda här för att undvika köldbryggor.  
 
Är detta en dyrare lösning? 
Det vet jag inte. Det är mer att det blir synliga betongpelare utvändigt under 
balkongerna som bär upp allting.  
 
Anser du att det skulle gå att bygga ett helt runt hus och inte ett 
sextonkantigt för att slippa skarvarna mellan betongelementen? 
Det finns andra sätt att lösa en betongkonstruktion. Man kan ha en fasadskiva 
som bara står och i princip klä den med frigolit innanför och sedan bygga en vägg 
innanför frigoliten. Då slipper man de genomgående skarvarna och man får en 
platsgjuten konstruktion, på det sättet borde man kunna göra ett tätare hus, kan 
jag tänka mig. Men då är det mer inriktat på en platsgjuten läösning. Jag tror inte 
att det skiljer så mycket ur energiförbrukningssynpunkt att man ”tappar energi” i 
skarvarna. Det har vi inte upplevt som något bekymmer då test utförts med 
värmekamera, då har det inte läckt märkvärt i skarvarna, det tror jag inte.  
 
Fanns det något speciellt ställe som man kunde se att det läckte ifrån 
förutom vid lyftöglorna? 
Nej.  
 
Var resultaten vid provtryckningarna bättre än vanligt? 
Det vet jag inte.  
 
Är det något du vill kommentera med angående de kalla trapphusen på 
Sjöliljan? 
Jag har hört att dem är riktigt varma under sommaren på grund av allt glas. Det 
lyser ju på hela förmiddagen antar vilket gör att det blir varmt. Det är ju ingen 
extra värme i dem så dem är ju kalla på vintern.  
 
Var det någon skillnad att bygga ett sådant trapphus? 
Nej. Det var inget märkvärdigt för det projektet.  
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Är det någon skillnad på materialval som hanterats vid Sjöliljan, jämfört 
med andra projekt? 
Inredningen är precis samma som vi använt tidigare (antar han menar skåp, 
vitvaror etc. och inte ljudabsorbenter mm). Det kan ha använts en annan sorts 
frigolit i blocken men det bör ni ta med Stefan Melander.  Jag tror att det 
användes en bättre, dyrare frigolit i det projektet. Det är ingenting som gör någon 
skillnad i mitt arbete.  
 
Har användning mjukfog förekommit i projekt utöver Sjöliljan? 
Nej. Tidigare har vi aldrig använt mjukfog i skarvarna. Det kom med det projektet. 
Då har det mest använts bruk som är hård och stum. Mjukfogen är mer flexibel 
för rörelser.  
 
Har mjukfog och bruk olika livslängd? 
Det vet jag inte.  
 
Vill du uppmärksamma något särskilt kring husets installationer? 
Inget för vår del. Ventilationsbiten är ju speciellt för Sjöliljan med ett separat 
system för varje lägenhet. Men det bör ni prata med ”ventilationsgubbarna” om 
hur det fungerar.  
 
Var det något som skiljde sig med Sjöliljans grund? 
Kanske att det var ett extra lager med isolering under plattan. Men det ingenting 
praktisk som skiljde sig.  
 
Om vi lägger i 300 mm eller 400 mm spelar igen roll för oss.  
 
Har du något att säga om takkonstruktion? Medförde det något annorlunda 
arbetsmässigt för er entreprenörer?  
Det är ett platt tak som är uppstolpat av plåtreglar, sen ligger det isolering på över 
bjäklaget. Det var inget märkvärdigt med den lösningen egentligen.  Samma 
lösning har använts på GEAB:s kontor vi ICA Maxi.  
 
Det låter som att den största skillnaden för er med Sjöliljan var de högre 
kraven på täthet, stämmer det? 
Våra byggen har mer och mer riktat sig mot det här hållet i och med att 
väggtjockleken har ökad med större andel isolering i väggarna, så för vår del var 
det inte så stor skillnad. Vi var ju nästan från början redan. Den stora skillnaden 
med Sjöliljan är värmesystemet, att det inte finns några vanliga radiatorer, och det 
höga kravet på täthet.  
 
Tog det längre tid att bygga? 
Det gick inte åt några extra timmar att bygga med tanke på att det var ett 
lågenergihus. Det var en ganska normal process. Ingen större skillnad.  
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Var det svårare att få saker på plats rent tidsmässigt? 
Nej.   
 
Är det något med byggplatsen som har påverkat ert sätt att arbeta? 
Nej.  
 
Projektet låter som sagt likt vilket projekt som helst. 
Rent praktiskt så var det ingen större skillnad. Alla rum blir ”konstiga” då man 
bygger ett runt hus. Det mycket krångliga vinklar när man skall lägga golv och 
spika list mm. I och med att huset är runt tar det lite längre tid med detta.  
 
Är detta positivt eller mest besvärligt? 
Det är mest besvärligt i och med att det är så mycket olika vinklar hela tiden.  
 
Hur länge var ni med i bygget? 
Vi var huvudentreprenör så vi var med från början till slut. Sen tar vi in UE som 
sätter in undertak, elektriker och rörmokare osv. Det  
Kan vi använda ditt namn i vår rapport? 
Ja. 
 
Övrigt:  
Om huset i runt eller fyrkantigt, påverkar det energiförbrukningen, undrar Håkan. 
(Ja)  
 
Det var mer påkostade fönster med bättre U-värden i Sjöliljan än vad det normalt 
är. Detta är en kostnadsfråga antar Håkan, hur mycket pengar man lägger på 
glasrutor.  
 
Generellt på ett hus så är det vid fönster och dörrar som man tappar energi i from 
av läckage. Energiförlusterna. För att spara ner på energi skulle man kanske 
minska ner på fönster-, och dörrytor, men det är ju en avvägning av vad man vill 
ha. Inte så trevligt att ha en lägenhet med små dörrar utan fönster. 
 
Ljudabsorbenterna i taket sattes upp av en annan firma: Gotlands undertak 
 
Anteckningar från intervju med arbetsledare 130214 

Verkar vara svårt för Håkan att komma på avvikande aspekter med Sjöliljan ur 
arbetarnas perspektiv från ett standard hus, förutom den runda formen och svarta 
färgen, samt extra isolering under platta på mark och grundbalk, provtryckning 
och mera noga med att täta till runt fönsterramar, samt mjukfog och mer drev i 
skarvar mellan element. Även lyftöglor för element isoleras mera. 
 
Verkar inte vara nödvändigt med att intervjua fler byggarbetare då skillnaderna 
mellan Sjöliljan och standardbyggnader är så små för dem. 
 
Håkan tror dock att golvläggare och undertaksföretag sannolikt påverkades av den 
runda formen. 
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Studiebesök vid betongelementfabrik 130215 
Entreprenadföretagets ägare står som ägare för prefabtillverkningen och ett 
fastighetsbolag. 
 
Visby Cementvaru tillverkar enbart i betong och mestadels för hyresrätter, samt 
alltid för Wisab. 
 
De prefabricerade elementen förutsätter platsgjutning av anslutningar våningsvis 
för att uppnå tillräcklig hållfasthet och stabilitet innan nästa våning läggs över, så 
att inte konstruktionen riskerar att rasa under byggnation. När det skett ras eller 
olyckor runt om i landet, verkar det ha kunna vara slarv med detta som varit fallet. 
Hållfastheten måste vara tillräcklig i Pascal. 
 
Termisols isolering har använts i väggarna med en kostnad på 150kr/kvm med 
270 mm cellplast. Stefan uppskattar att ny effektivare cellplast skulle vara 50 % 
effektivare, men skulle kosta 300kr/kvm. Används speciellt i Stockholm där 
kvadratmeter boarea har så högt värde. Kan vara 40 000 kr/kvm och då gör 10cm 
stor skillnad i vad som blir över att få in hyra/avgift för. Stefan poängterar dock 
att de inte kan beställa in en effektivare isolering om de inte får mer betalt för sina 
element. De måste gå med vinst för att kunna vara verksamma och klara sig. Det 
verkar vara underförstått att effektivare också innebär dyrare. 
 
Förbindelsestegar fanns för 220mm cellplast i sandwich-element, men 
specialbeställdes för 270mm till Sjöliljan. Dimensionerna för c/c 1200. Dessa är av 
rostfritt stål för att inte riskera att rosta av de fuktiga betongblock som de 
förbinder. 
Betongblocken brukar vara 70-130mm på fabriken. Att öka tjockleken för att 
sänka energiförbrukningen gör så liten skillnad, varför det inte lönar dig enligt 
Stefan. I övrigt får dimensionerna gärna vara så stora som möjligt då det tar 
samma tid att gjuta stora som små. Vidare får det gärna vara fråga om 4-5 
våningars byggnader för att få serietillverkningens fördelar, vilket är poängen med 
prefabricering, enligt Stefan. Man skulle gärna ha byggt högre för högre 
lönsamhet, enligt Stefan. Max storlek för elementen är 4*9,5 m formar och 10 ton 
med inomhuskran. Det händer ibland att man är uppe i 11,5 ton men då behövs 
sakkunnig kallas på för att stänga av lyftspärr tillfälligt vilket inte är så populärt. 
Vikten på elementen kan ibland överraska då armering är tyngre än betong. Med 
utomhuskran kan man lyfta 20 ton. Vid större formar än man har kan det bli 
kostsamt. Vid Sjöliljan kostade ny form på grund av ökad tjocklek 300 000kr, när 
man gick från 37cm till 47cm tjocka element. Dimensioneringen begränsas i övrigt 
av vad som kan transporteras och bredden av vad som motsvarar en våningshöjd 
som ofta är 3 meter vid väggelement. Dimensionerna på ritningar anges med 
millimeternoggrannhet då detta kan förväntas vid prefab. Toleransen ligger dock 
på 5-10mm. Längden är max 7 meter egentligen. Även krympsprickor kan uppstå 
vid transport av för stora betongelement. 
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Verkar med andra ord vara svårt att utöka dimensionerna på elementen utan 
avgörande merkostnad, men formarna har ju blivit större tidigare så det är kanske 
inte uteslutet. Termisol om isoleringsalternativ, SKB-väst om förbindelsestegar 
och Norrlander kanske kan komma med uppslag till att öka energieffektiviteten 
eller dimensionerna för att uppnå en lösning som gör att man kommer ned till 
passivhus med marginal. 
 
Kamstångarmering används i deras betongblock i regel, men även restmaterial 
används ibland i under- eller överkant, men då med armeringstyper som har bättre 
hållfasthet än kamstål, enligt Stefan. 
 
För tillverkning av betong använder man egen grus, flyttillsatsmedel, 
självkompakterande cement, som man ändå vibrerar för att få den finare, enligt 
Stefan. Om betongen används utomhus tillsätts luftporbildande. Armeringen i 
bjälklag och balkar är förspänd. 

 

Sakkunnig arbetsledare 130220 
Bakgrund 
Började på PEAB för 2,5 år sedan som biträdande arbetsledare. Arbetade med det 
i ett år och omskolades till arbetsledare. Skillnaden är hårfin, man märker inget 
speciellt i arbetet utan man gör samma arbetsuppgifter. Passivhuset i Taberg var 
Fredriks andra passsivhusprojekt med PEAB, hade varit med på ett tidigare 
projekt i Värnamo innan. Det var inget passivhus men energikraven var ganska 
höga, men inte i närheten av de krav som ställdes vid Taberg. På Taberg var det 
jag och en kille till som var arbetsledare, sen hade vi en platschef över oss. Tio 
hanteverkare som mest.  
 
Vid stora projekt brukar man dela upp uppgifter mellan arbetsledare, att man har 
ansvar över olika bitar av projektet för att få struktur på det hela. Men vi tyckte 
själva att vi var lite överbemannade. Vi delade upp vissa saker som vilken UE man 
skulle vara kontaktperson åt osv, men när projektet är så litet så lönar det sig inte 
att göra någon direkt uppdelning. Så vi höll i allt gemensamt jag och den andra 
arbetsledare på det mesta i produktionen, och då är man med i allt vilket är bra, 
man lär sig mycket. Blir man tilldelad en del så är risken stor att man inte har 
någon koll på andra delar av projektet.  
 
Vad tänker du på när du hör passivhus, ur ett byggnadstekniskt perspektiv? 
Det har ändrats lite sen före och efter Taberg. Före tänkte man bara på det som 
man hade med sig från skolan på energiförbrukningen, att det skall vara 
välisolerat, att det skulle vara väldigt tjocka väggar och mycket cellplast under 
plattan, att helt plocka bort alla köldbryggor och allt som medföljer med det. Efter 
projektet tänker jag bara på tätheten som det tekniska problemet. Då vi är 
entreprenörer så är projektet är redan färdigritat och beräknat (Taberg) hur mycket 
isolering det skall vara, sen hur vi sätter dit allt skiljer sig inte från andra projekt. 
Här var den stora grejen det här med plasten och tätheten. Så tätheten är det 
första jag tänker på idag så fort någon frågar mig om passivhus. Det var svårt, vi 
visste inte riktigt vad som gällde. Vi var på ett studiebesök och dem tyckte inte att 
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det var en sådan stor grej men vi fick en helt annan uppfattning sen när vi drog 
igång i Taberg. Vi har även haft provtryckningar med ett par killar från Alingsås 
som hade provtryckningsutrustning. Det var intressant för så fört vi var färdiga 
med en lägenhet så ville vi ha dit dem direkt så att man får ett kvitto över hur bra 
man lyckas. Är det tätt eller är det helt åt helvete, eller bara små justeringar som 
behöver göras? Vi var 6-7 man per lägenhet på 60-70 kvm och arbetade i 6-7 
timmar (en veckas arbete för en man) och försökte täta efter första 
provtryckningen. Ett enormt dåligt resultat på första lägenheten. Vi låg alldeles för 
högt i våra värden l/s/m2. Så vi hade väldigt mycket att jobba på där.  
 
Det var en himla tur att vi tog dit dem direkt och inte körde på med ett hus för att 
i efterhand utföra provtryckningarna. Det var ett kvitto för hanterverkarna som 
utfört lägenheterna var med själva och insåg, ok det är det här som krävs av oss, 
dem förstod att dem var tvungna att höja nivån för att vi skulle klara av kraven.  
 
Hade ni någon hanterverkarna någon upplärning före byggstart? 
Nej. De fick lära sig under processens gång. Upplärningen var egentligen det 
studiebesöket vi gjorde. Då sa vi till dem att ta chansen att fråga hanterverkare 
som utfört passivhus för att lära sig. Men om de gjorde det vet jag inte. Så det var 
ingen speciell upplärning, nej.  
 
Vi visste inte heller egentligen. Ingen av oss hade vart på något tidigare heller, så 
det var lite svåra frågor i början då vi inte visste nivån riktigt.  
 
Hur kommer det sig att man använder en tejp som är vital för att uppnå 
täthet, utan vetskapen om dess livslängd? 
Man vet inte hur länge den kommer hålla. Tillverkaren av tejpen garanterar en 
livslängd, vilket jag inte kan hitta nu. Minst 50 år godkänd, men tejpen har inte 
funnits i 50. Vi vet idag inte vad som händer efter 50 år. Det gick inte att lösa på 
något annat sätt utan vi var tvungna att köra med den tejpen. Vi provade lite olika 
alternativ och skarvade plast och kände vilken som häftade bäst.  
 
Bara för att det var bäst nu betyder kanske inte att den är bäst om tio år, det vet vi 
inte.  
 
Är den bärande konstruktionen på Taberg en träkonstruktion? 
Nej. Det är en skalvägg. Det är betongväggar och stålpelare som är bärande. 
Topplägenheten på husen är av trä och stål, kan man säga.  
 
Är det någon vägg som är av trä? 
Utfackningsväggen gjorde i stålreglar, men det innersta skiktet, installationsskiktet, 
gjorde vi med träreglar. Då läggs inte jätte mycket tid på att kolla efter t.ex. 
köldbryggor mm. Utan det är mest för utförandet vi kollar på då. Det är lite 
skillnad mot en totalentreprenad då vi är skyldiga mot beställaren för då 
projekterar vi och då granskar man mer och ifrågasätter saker mer.   
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Diskuterades det mycket över olika alternativa konstruktionslösningar före 
byggstart vid Taberg? 
Nej, egentligen inte då detta var en utförandeentreprenad. Allt var färdigritat.  
Visserligen var det många lösningar som vi kände, hur har dem tänkt här? Har 
dem bara ritat och tänkt att vi ska lösa det? Vi hade några frågor innan vi började 
som vi funderade på hur vi skulle lösa. Bortsett från att det är mycket isolering 
och mycket plastning så är det ett vanligt hus, inget konstigt. Det lösa skiktet, en 
minarull på 145 mm som bara står som ett tomt skikt. Det finns inga reglar och 
ingenting utan står helt fritt. Hur får vi den att vara helt platt och helt tät?  
 
Man får inte trycka, pressa eller ”benda” fast den, så vi frågade en projektledare 
som fick ta det med arkitekten som inte riktigt visste. Med facit i hand var det 
inget jätteproblem då vi hittade en lösning på detta.  
 
På terrassen hade det ritats in en massa beteckningar som vi inte kände igen som 
vi sökte efter på nätet. T.ex. leverantörer på isolering till andra grejer, så det var 
också en liten fråga. Sen visade det sig att konstruktören hade tagit ett exempel 
från Tyskland som han bara hade kopierat in och lämnat till oss. Men det löste sig 
det med tillslut.  
 
Plasten innanför installationsväggen måste vara helt spänd och får inte vecka sig. 
Det går inte att skarva med veckad plast vilket är ett stort problem då det läcker. 
Den skall vara helt utsträckt helt enkelt. Och då var frågan, hade vi en vägg på 5-6 
m, hur får vi upp hela plasten för den var tvungen att vara i ett stycke?! Plasten 
reglades upp i taket för att få det spänt med en gummitätning emellan. Allt var inte 
självklart från början utan man fick testa sig fram.  
 
Dem två projekt du varit med på och byggt, har dem varit av samma 
bärande stomme? 
Nej. Förra var platsbyggda väggar och lite plattbärlag medan Taberg var av prefab. 
Plattan gjöt vi och sedan var det skalväggar, stålpelare och plattbärlag. Det skiljde 
lite, vilket är bra och roligt.  
 
Så det var lite omväxlande arbetsprocesser i de olika projekten? 
Precis. Lite annan planering och logistik med prefab. När lastbilen kommer med 
väggarna så skall allting vara färdigt för att lyftas på plats.  
 
Var det samma entreprenadform projekten? 
Nej, det var totalentreprenad. 
 
Vad anser du är det mest positiva/negativa med att bygga passivhus?  
Om man tänker negativt så tror jag att det skulle kännas väldigt tätt och instängt 
att bo i ett passivhus. Jag har varit där i efterhand och gjort lite 
besiktningsanmärkningar och det är väldigt, inte dålig luft, men personligen så 
känner jag att det är väldigt tätt och att luften inte rör sig där inne.  
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Vad beror det på? 
Det är för att det är så tätt. Det ju ventilation installerat, men det är min personliga 
känsla när jag är där inne. Men, det skall ju inte vara någon hälsofara.  
 
Positiva tankar? 
Det är bra att bygga så här tycker jag, det energibehov det här med bostäder och 
det slukar ju otroligt mycket energi, så det är positivt att det har börjat byggas mer 
och mer. Som ni sa, det kommer att komma ett krav snart så det är bra med ju 
mer sådana byggen man får vara med på så har man det med sig redan den dagen 
då det är detta som gäller.  
 
Är det någonting som du känner i efterhand känner, att man borde ha tänkt 
på, för att ta med sig in i nästa bygge?  
Personligen tycker jag att det är väldigt viktigt att man kontrollerar och granskar 
allt, dubbelkolla är inte fel. Allt som beställs, allt som man får levererat. Att man 
tar sig tid att verkligen kontrollera att t.ex. alla pallar med kök innehåller den 
mängd som beställts. Det blir en lång process om det är något som saknas, oavsett 
vad det är. Ju längre jag varit i branschen desto mer tid lägger jag på just detta, det 
är värt det helt enkelt.  
 
Det finns företag som är skeptiska att bygga passivhus i trä ur fukthänsyn, 
hur är dina tankar om detta? 
En svår fråga. Man vet att man inte skall bygga in fukten i trä, om man säger så, 
men det är inget jag har reflekterat över.  
 
Hur är skalväggarna uppbyggda? 
Väggarna var 200 mm tjocka och uppbyggda med två skivor om 40 mm eller 50 
mm betong, med armeringsstegar emellan. Sen fylls dessa med betong på plats.  
Utfackningsväggen var helt platsbyggd.  
 
Vet du varför man valde den här konstruktionen med skalväggar? 
Nej. Betongen är ju bra ur ljudisoleringssynpunkt samt för bärheten. Skalväggar 
var något vi valde på PEAB för att hinna med tidplanen. Vi hade inte hunnit med 
att platsgjutna.  
 
Hur stor är kunskapen hos dem som flyttar in att det är ett passivhus?  
Blandat. Jag har inte träffat jättemånga av dem. Det är många äldre som har flyttat 
in. En del vet nog inte vad passivhus är. Ett exempel var en dam som inte trodde 
att lägenheterna hade något behov av elektricitet, så jag vet inte hur medvetna de 
egentligen är om vad de flyttar in i.  
 
Det har varit en del klagomål om att det har varit kallt. Vi hade lite ”dum” 
inflyttning egentligen. Inflyttningen var 1:a december, mitt i vintern, och det är lite 
känsligt då passivhus bygger på att det bor folk i lägenheterna och att allt är igång. 
Det var inte den grundvärme i huset som behövs så det var många som klagade på 
att dem frös i början.  
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PEAB som företag har inte fått någon kritik utan hyresvärden NKBO har fått 
någon känga om detta. Det är en som fortfarande klagar på värmen, trots att det 
är 23 grader i lägenheten. Det finns alla olika typer. Blandad medvetenhet.  
 
Hur stor är kunskapen om att inte använda en för stor borr när man borrar 
genom installationsväggen? 
Vi hade uppe detta i slutet av projektet. Installationsväggen består ändå av dubbla 
gipser och en 70 mm regel så det är 95 mm in till den inre plasten.  
 
Fastighetsförvaltaren har sett folk som har spikat in rejäla spik i väggarna, vilket 
inte får hända. Det håller kanske, men om alla gör det är det inte bra. Det var 
aktuellt att köpa en ”installationstimme” av PEAB för att saker blir uppsatta på 
rätt sätt, men det blev inget av det. Jag vet inte om dem lagt in något med att man 
inte för göra infästningar i väggarna, men jag vet inte.  
 
Om en lägenhet skulle ”punkteras”, drabbar det endast den enskilda 
lägenheten eller hela huset? 
Det skulle nog bara drabba lägenheten.  
 
Är trapphuset uppvärmt? 
Ja det finns tilluft som har fjärvärme påkopplat, ett FTX aggregat. Det går att höja 
och sänka, tror att det endast finns ett tilluftsdon för hela trapphuset. Det är 
placerat på bottenvåningen.  
 
Är det fjärrvärme kopplat till lägenheterna? 
Det är separata värmebatterier på tilluften till varje lägenhet. Fjärrvärme är 
påkopplat för att man skall kunna skjuta till extra på vintern.  
 
Vill du kommentera något om öppningar i klimatskalet såsom fönster eller 
dörrar? 
Det var föreskrivet hur man skulle utföra uppsättningen av fönstren för att det 
skulle bli tätt.  
 
Det var förskivet att sätta fogband och plast, som skulle svälla. Detta skulle vara 
tillräckligt för att täta runt fönstern, men det var en sak som vi hade med jättestora 
problem med vid provtryckningen. Så det blev en ÄTA till beställaren. Vi utförde 
arbetet som det var ritat, vilket vi ifrågasatte före, men det fungerade inte. Det 
blev en miss då detta sätt var godkänt för passivhus med kravet 0,3 l/s men vi 
hade 0,15 som krav. Det visade sig efteråt då vi tog kontakt med dem att 0,15 
klarade vi inte. Fönstren sätts in ganska tidigt, längt före isoleringen mm så vi fick 
sätta en extra plastremsa runt hela fönstret ihop med fogbandet och skarva ihop 
plasterna efteråt.  
 
Vi har fogat runt fönstren en hel del, och man kan fråga sig hur länge den fogen 
håller.  
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Framgick det varför materialet sväller? Är det temperaturen? 
Jag antar att det måste ha varit temperaturen. Det svällde fort, ibland redan innan 
fönstren satts in. Då var man tvungen att ta loss det från fönstren.  
 
Vad fästes fönstren fast i? 
Vi använde förstärkta oss av förstärkta stålreglar som vi satte ramar i trä i 
stålstommen (145 mm) som fönstret sedan fästes i.  
 
Hur tjock är ytterväggen? 
405 mm 
 
Vad hade ni för kWh/kvm år?  
Ska få svar via mail.  
 
Vad var det för uppsatt krav på kWh/kvm år? 
Svar via mail.  
 
Övrigt 
Projektet var från början ritat som platsgjutet, men tiden räckte inte till så det fick 
bli prefab istället.  
 
Provtryckningen mäter endast täthet. Rätt värden kan ha uppnåtts vid 
provtryckningarna men det kan vara fel utfört någonstans med uppförandet av 
isoleringen vilket kan göra att det blir kallare och då kan detta ses med en 
värmekamera. 
 

Anteckningar från intervju med sakkunnig arbetsledare 130220 

Problem med att erfarenhet inte tas tillvara eller följs upp. De flesta inblandade i 
passivhusen i Taberg har slutat. Fredrik är ensam kvar på projektet. Resten har 
slutat. Efterbesiktning planerades för veckan efter intervjun. 
 
Vissa utfackningsväggar hade bärande pelare i stål och balkar som spänner 
emellan. Enbart översta våningen är av trästomme. 
 
Som entreprenör var de skyldiga att kolla av med värmekamera två gånger under 
byggproduktionens gång, men det blev av någon anledning inte av, enligt Fredrik. 
Utförandeentreprenaden gjorde att man inte var lika angelägen att följa upp utfört 
arbete, enligt Fredrik. 
 
Tidsmässigt är det enbart tiden för inplastning som skiljer. Uppskattningsvis 
dubbel tidsåtgång i antal arbetstimmar för inplastning. Man har varit fler för att 
kunna utföra arbetet efter samma tidplan, enligt Fredrik. 
 
För att undvika att de boende inte borrar hål i det täta skiktet i ytterväggen är det 
95mm från insida av ytterväggarna.  
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Saker som Fredrik uppmärksammar särskilt vad man skulle ha tänkt på tidigare: 
1. Ett regellöst skikt var svårt att montera så att alla delar hölls på plats tills att alla 
skikt var monterade, samt på samma gång svårt att få det tätt. 
2. Installationsväggarna var svåra att montera med tätskiktet innanför utan att 
skapa hål eller horisontella skarvningar, samt få det supertätt. 

 

Passivhussakkunnig 130312 
 

Anteckningar från intervju med passivhussakkunnig 130312 

Konstruktionen är ej passivhuskritisk enligt Hans. 
 
Effektbehov, specifik energianvändning och luftläckage är bra som definition för 
passivhus, enligt Hans. 
 
Ventilationssystemet är passivhusets ryggrad genom värmeväxling, enligt Hans. 
 
Prefab är bättre än platsbyggt med tanke på risk för byggfukt med platsbyggt, men 
även montering har betydelse i sammanhanget. 
 
Passivhus + viktad eltillförsel = nära nollenergihus, enligt Hans. 
 
Hans har inte stött på konstruktionen som använts för Sjöliljan i 
passivhussammanhang, men Gotland har lång erfarenhet av byggande med 
betong, så valet är givet enligt Hans. 
 
Superisolering kan enligt Hans vara 6ggr dyrare, men som mest 10ggr effektivare. 
Isolering kan innehålla luft, koldioxid, vakuum, enligt Hans. Fibrerna skall vara 
tvärställda och bilda stillastående utrymme, samt så små fibrer som möjligt för att 
isolera så bra som möjligt. 
 
2020-målet gäller inte passivhus, utan snarare nära nollenergihus som är målet för 
alla nybyggnationer, enligt Hans. 
 
Enligt Hans behövs bara sex stycken värmeljus för att värma upp ett vardagsrum. 
 
En handflata får en lägenhet läcka, vilket motsvarar de 0,3 l/s kvm. 

 

  



Bilagor 11 

159 

Energikonsult 130313 
Bakgrund 
Började för 30 år sedan som handläggare på en del statliga energiorganisationer 
som gav demonstrationsstöd för utveckling av ny teknik (Statens Industriverk). 
Sen skapades oljeersättningsfonden som var ett stort program där vi skulle gå ifrån 
fossil energi till biobränslen och värmepumpar mm, och det var mycket 
demonstrationsprojekt. Därefter bildades en energimyndighet, som jag arbetade 
för några år. Jag jobbat som konsult i nästan 30 år och dem sista 10 åren med 
fokus på energieffektiva byggnader. Tidigare har det varit allt möjligt som har med 
energieffektivisering att göra.  
 
Jag har varit involverad i de program som finns för energieffektiva byggnader på 
olika sätt de sista tio åren. Tidigare fanns internationella kriterier vid framtagande 
av energibyggnader som inte var anpassade för de svenska förhållandena. Det 
fanns inga klimatfiler för olika orter, dem klimatfiler som man arbetar med i 
Tyskland och Österrike är antingen en väldigt kall och solig dag eller en molnig 
dag. Vi i Sverige har ju både mörkt och kallt samtidigt så vi såg en möjlighet att 
förenkla alltihopa och tog fram ett system för att definiera kriterierna anpassade 
för svenska förhållanden kallat FEBY 09, som vi nu reviderat till 2012 för att 
anpassa det för de referensvärden som har tagits fram av branschen för hur 
mycket hushållsel, varmvatten vi förbrukar osv.  
 
Då betraktade vi endast värmeförlusterna. Vi sa så här:  
”Byggnadens värmeförluster är det som är utgångspunkten för att byggnaden skall 
få en låg årsenergi”.  
 
Vilket man tidigt kan räkna på och är inte kopplat till beteendefrågor. Det är 
förluster via klimatskal, täthet och ventilation. Sen har vi kompletterat det med ett 
ytterligare krav på årsenergin då vi anser att vi har tillräckligt med kunskap och 
erfarenheter om årsenerginivån. Tanken är att värmeförlusttalet, som vi kallar det, 
skall vara styrande då årsenergin påverkas mycket av om byggnaden ligger i ett 
soligt- eller ett skuggigt läge. Något som byggherren inte alltid kan påverka så 
mycket. Dessutom är det knepigare med energiberäkningar eftersom att det är 
dåligt uppstyrt i Sverige hur man skall räkna så resultaten kan variera beroende på 
vilka beräkningsprogram som används, och det tycker vi är dumt.   
 
Jag har även varit med i en del projekt för att utvärdera, bland annat här i 
Stockholm, vilket ännu inte är publicerats utan väntar på att det skall godkännas.  
Sen arbetar jag med ”spridningsaktiviteter”, att sprida kunskap om energieffektiva 
byggnader. Därför bildade vi föreningen ”Sveriges centrum för noll-energihus” för 
1,5 år sedan då vi ansåg att det inte fanns någon som tog tag i de här frågorna på 
ett bra sätt.  
 
Vi arbetar med frontkunskap, frontteknik och spjutspets. Det är bättre att bygga 
ett hus från början och lära sig av det istället för bygga lite halvdant först ett antal 
år. Det är liksom fel strategi. Vår strategi är att skaffa erfarenheter så snabbt som 
möjligt om passivhusbyggandet så kommer man att fortsätta med att bygga så sen.  



Bilagor 11 

160 

 
Då sitter du som ordförande i Sveriges centrum för noll-energihus (SCN)? 
Ja 
(bakgrund forts.) 
Jag jobbar ganska mycket som konsult/rådgivare för olika kommuner som ställer 
olika energikrav, vilket har varit ganska många hittills. Ibland gör de det för ett litet 
område där de vill styra upp energikraven lokalt, och ibland är det som i Västerås 
och Örebro där energikrav ställs över hela kommunen. När de ställer krav vill de 
också kunna följa upp att man verkligen genomför det kraven säger. 
Kommunerna stödjer dem som valt att bygga i form av information och 
rådgivning mm. Därför har jag som konsult tagit fram ett beräkningsstöd åt dessa 
kommuner, som är väldefinierat, enkelt och pedagogiskt.  
 
De byggare som bygger lokalt skall redovisa att de uppfyller de lokala kraven 
genom att fylla i en energiberäkning enligt anvisat program vilket gör det väldigt 
lätt för kommunerna att granska. De har på så sätt en granskningsfunktion vilket 
innebär att dem inte får börja bygga i Västerås eller Örebro innan man har visat på 
att man kan klara energikravet. Köpekontraktet gäller inte för än detta har 
godkänts. I Stockholm ställs säkert krav på att det skall finnas energiberäkningar 
före byggstart men den egentliga granskningen sker två-tre år efter det att huset 
tagits i drift, så det är en ganska låg ledtid. Och, detta är en strategisk fråga om vad 
man vill lägga kraften på. Vi som har varit med ett tag menar att det är knepigt att 
fem år efter att huset projekterats upptäcka att det inte blev så bra. Det är bättre 
att granska handlingarna innan det börjar byggas så att det blir ordning och reda 
från början. Alla vill naturligtvis att det skall bli som man har tänkt sig, sen lyckas 
man kanske mer eller mindre, men det är en annan sak och får snarare ses som en 
del av läroprocessen.  
 
I Västerås har ett småhusområde av 35 stycken hus följts upp där 
värmeförlusterna (värmeförlusttalet) och årsenergi kontrollerats för att se att 
programmet fungerar, och man är väldigt nöjda med det. De som har byggt husen 
är också väldigt nöjda över det stöd de fått av kommunen och att de fått det de 
betalat för.  
 
Vad heter programmet i Västerås? 
Det var ett pilotområde som hette Herrgårdsängen. Det var det första området, 
men nu gäller det här för hela Västerås.  
 
Du skriver en del rapporter där du utvärderar branschen utifrån egna 
erfarenheter. Finns det någon koppling till någon Högskola eller 
Universitet? 
Ja. Vi har via våra medlemmar mycket kompetens inom organisationen. När vi tog 
fram våra kriterier hade vi olika expertgrupper. En byggexpertgrupp med PEAB, 
SKANSKA, NCC och några förvaltare var med. Sen hade vi en annan 
expertgrupp där IVL, Lunds tekniska högskola var med. Lunds tekniska högskola 
har varit med tidigare men har tyvärr inte varit så aktiva de senaste åren pga. annat 
arbete.  
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Hur skiljer sig rollerna mellan expertgrupperna i ATON ur 
energifrågesynpunkt jämfört med Sveriges centrum för noll-energihus? 
ATON är ett konsultföretag och vi är fyra stycken där. Lotta Bångens är VD i 
energieffektiviseringsföretag, Birgitta Govén är ordförande i Sveriges 
energirådgivare, Per Wickman driver ett solel-företag parallellt. När vi har våra 
konsultuppdrag är det via ATON, det är det vi lever på, sen så har vi det andra 
som ”fritidsverksamhet”.  
 
Vad tänker du på när du hör kvarteret Sjöliljan? 
Det började egentligen med att han som var byggansvarig för Sjöliljan gick på en 
utbildning där jag var föredragshållare och efter det så kontaktade han mig och sa 
att han gärna skulle vilja prova det där. Sen hade dem sina lokala byggare, 
konsulter och arkitekter, men fått rådgivning av oss. Det är ett av de projekt som 
jag har varit inblandad i där jag gick in med totalt en arbetsvecka som stöd. Jag var 
över på ett eller två besök, var telefonsupport till deras VVS-konsult och sen 
gjorde jag energikalkylerna. Det visar att man med ganska små insatser kan ge 
ganska mycket stöd till de första pionjärerna då man är orolig när ingen annan på 
orten gjort det tidigare. Man blir lite utsatt och tänker sig tidningsrubriker om 
projektet inte lyckas.  
 
Likadant var det med Oxtorget i Värnamo, som var väldigt tidigt ute. Han skulle 
inte ha vågat genomföra det utan det stöd han fick via det statliga programmet där 
vi träffade honom några gånger, samtidigt som han kunde prata med oss per 
telefon. Vi var där och gick igenom projektet när dem kommit halvvägs i 
projekteringen och diskuterade hur dem tänker sig det hela. Vi hjälpte dem så gott 
vi kunde, vilket de kände att de behövde för att våga genomföra projektet. De här 
projekten blev väldigt lyckade.  
 
När det gäller Sjöliljan var det lite fram och tillbaka om val av ventilationssystem.   
Där började vi med att det skulle vara lägenhetsaggregat för att det var mer 
beprövat. Det ger individuella möjligheter att påverka inneklimatet bättre. Det är 
lite mer kostsammare. Sen såg man fördelar med centrala aggregat (åtkomlig för 
service) men vid projekteringen blev det lägenhetsaggregat p.g.a. bristande 
utrymme på vind. Sen så sattes solfångare på taket.  
 
Det kan vara vettigt, men då får man titta på produktionssystemet. Är det vettigt? 
Kan dem stänga av delar i kulvertnätet? Och vad är det värme man ersätter med 
solenergin? Ersätter man spillvärme från kraftvärme eller avfallseldning så är det 
ganska dumt med solfångare, men ersätter man rent biobränsle så är det inte helt 
fel. Sen kan finnas andra motiv som att ha solfångare för ”skyltfönstereffekten”.  
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Jag förstod det i alla fall som att dem kommer att bygga vidare med det här 
konceptet men utan solfångare på taket. Det var nog mest för att testa.  
Kan vi bygga passivhus med sandwich-element, det var den stora frågan? Och när 
vi fick underlag från betongleverantören på U-värden mm såg vi att det skulle gå.  
Man gick upp från 150 mm till 250 mm isolering och så körde man med det. Man 
lyckades inte riktigt komma ner till passivhuskriterierna, p.g.a. av en stor 
uppglasning av en trapphall. 
 
Nu är det här den nya betongelementsstandarden som används när det byggs nytt 
på Gotland (av Wisab), uppfattade jag det som och det har verkligen ”spridit 
ringar på vattnet” och betytt mycket lokalt på Gotland. På det sättet är det ett 
jättelyckat projekt för det visar hur viktigt det är att komma igång med att bygga 
väldigt bra hus och prova på det, och sen blir det den här typen av följdeffekter.  
 
I de första FEBY-kriterierna ställde vi detaljkrav på fönstren att dem skulle ha u- 
värden på 0,9. Vi vill undvika detaljkrav men ville få fram en ny standard, ”tvinga” 
de svenska fönstertillverkarna att ta fram bättre fönster. Och då krävs det att det 
bli volym för att priset skall sjunka vilket medförde att 0,9 var ett exklusivt fönster 
år 2012. Det gör att en del byggare som bygger bra hus, har valt att inte gå ner till 
passivhusnivån då de inte klarade nivåkravet på fönster, men som idag väljer 0,9-
fönster nu när de kommit ner i en rimlig prisnivå. 
 
Nu har vi skärpt kraven ytterligare i FEBY12 till 0,8 i U-värde, som nu blivit det 
exklusiva fönstret som är kostsamt, och svårt att motivera enbart ekonomiskt som 
enskild åtgärd. Vi tvingar fram en utveckling så ”imorgon” har den hamnat i rätt 
prisnivå, och det finns redan svenska fönstertillverkare med nya produkter på 
marknaden som klarar det kravet. 
 
Utvecklingen vad gäller fönstren går ganska snabbt och när det gäller 
värmeåtervinningssystemen (oerhört snabbt framåt) och det är dem två stora 
förlustposterna i ett sådant här hus.  
 
När vi driver utvecklingen så här tufft som vi har gjort får vi fram nya produkter 
som är väldigt bra. Idag finns det centrala ventilationsaggregat som ger uppåt  
90 % verkningsgrad även när det är som kallast. Lite förloras vid avfrostningen. 
Sen finns det småhusaggregat som ligger på uppåt 93 % verkningsgrad. Där har 
jag inte kontrollerat hur avfrostningen påverkar systemet. Då är det inte svenska 
tillverkare utan tyska eller österrikiska tillverkare. I Sverige ligger vi efter när det 
gäller småhusaggregatens verkningsgrad.  
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Gäller det även för flerbostadshus? 
Småhusaggregat används även i flerbostadshus och radhusbyggnader. 
Finnvedsbostäder i Värnamo har använt småhusaggregat när dem byggt stora 
punkthus. Dem tycker att det är en kvalité att man kan påverka ventilationen mera 
då. Dem är noga glada över att få gå in i lägenheterna en gång per år för att se 
över läget, medan andra förvaltare absolut inte vill gå in i lägenheterna, så det har 
väldigt mycket med hur relationen ser ut och är lite olika i tätortsområden och 
glesbygdsområden, om man säger så. Eller storstadsområden snarare.  
 
Det låter som att du har en positiv bild av Sjöliljan? Minns du något som 
var mindre bra med det projektet?  
Ja, det finns saker som är mindre bra med det projektet. En tveksamhet med ett 
aggregat i varje lägenhet är att man får en lägenhet i söderläge och då tar man in 
luften i fasaden, och jag hade ingen aning om att dem hade en svart fasad, och det 
var kanske inte riktigt bra. Jag var där vid ett tillfälle och frågade folk som bor där 
och dem berättade om att det blir lite varmt på sommaren när man bor i 
söderläge.  
 
Sen var glasningen av trapphallen ingen bra lösning, eftersom det blir fruktansvärt 
hett då solen ligger på. Det var på tal om en ventilering som skulle skapa korsdrag 
vid hög värme i huset, men det lyckades dem inte med. Och då blir det varmt i 
trapphallen på sommaren, vilket var det första folk sa när jag pratade med dem. 
Sommaren är från april, då solen börjar lysa på ordentligt. Det var ingen bra idé att 
glasa upp och jag tycker allmänt att trapphallar inte är någon vistelsezon utan det 
var mer en kosmetiskt arkitektonisk sak att glasa upp den.  
 
Trapphusen kanske skulle ha varit placerat mitt i huset istället? 
Det hade kunnat vara en variant eller så skulle man ha ett trapphus i ytterväggen 
men då endast använda ganska små fönster för att få in ljus. Att ha den i mitten är 
bra. Vi har så pass bra belysningsstyrning idag med närvarostyrning.  
 
Du har gjort energiberäkningarna på Sjöliljan. Stämmer det att du gjorde 
detta inför projektet men att utfallet i efterhand har någon annan ansvarat 
för? 
Inför ja. Uppmätt energi med 49 kWh/kvm år har jag inte granskat vilket betyder 
att den inte är normaliserad vare sig vad gäller klimat, innetemperatur, varmvatten 
och spillvärme från hushållsel, men jag tror att det var ett relativt normalt år.  
Det här stödet (www.energihuskalkyl.se) som ATON teknikkonsult tog fram åt 
Västerås är ett program som jag är ansvarig för. Den första versionen är kopplad 
till FEBY 09, de gamla värdena, och en ny version för FEBY 12 är nu på gång. 
Den finns online. Där finns också en nätverifieringsmodul som är kopplad till 
kalkylen när jag lägger in mätdata för en viss period för att se varmvatten, 
fastighetsel och värme, och sen kopplar den tillbaka till programmet som 
normaliserar värdena.  
 
Gjordes energiberäkningarna med marginaler? 
Man borde göra det. Nej jag tror inte att jag gjorde det. 

http://www.energihuskalkyl.se/
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Då var det så exakta beräkningar som möjligt som genomfördes? 
Ja. Man kan säga att köldbryggor är det som vi blivit väldigt uppmärksammade på 
idag, jag jobbar också med att certifiera byggnader. Det gör jag tillfälligtvis i en 
utvecklingsfas, sen kommer SCN att anlita andra som kommer göra det. Men just 
nu är det ATON som gör det. Då kräver vi från konstruktörens sida att dem 
köldbryggorna som finns står han för och att dem har beräknats med referenser 
på att det genomförts. Det finns så mycket gissningar vad gäller köldbryggor idag, 
det är jobbigt att räkna på, samtidigt som detta inte har gjorts tidigare.  
 
Har du några kommentarer till konstruktioner i förhållande till passivhus? 
Betydelsen-, eller icke-betydelsen av konstruktionsval? 
Alltså, det är väldigt goda erfarenheter och det framgår av föredrag som finns på 
vår hemsida som hölls i vår workshop som hölls i december 2012. Från Byggvesta, 
Skanska, Falkenbergsbostäder. Klicka pressmeddelande, länk till rapport, i bilaga i 
rapporten ligger föredragen.  
 
I den marknadsundersökning jag gjorde så säger många att med dem här 
betongelementen dem jobbar med så får man väldigt täta byggnader enkelt, man 
vet vad man får, det är robust och stadigt osv. Dem lättare konstruktionerna som 
radhusbyggare kanske mer har utformat i dem första områdena är fortfarande lika 
täta tio år senare. Det är nog så att man kan klara av prestandan oavsett 
byggkonstruktion, sen är det en ekonomisk fråga hur man vill bygga.  
Jag är möjligen lite orolig för att en del av de betongelement leverantörerna inte tål 
granskning vad gäller köldbryggorna. Man skulle nog vilja ha en del provade där, 
uppmätta i labb. Jag har sett högre energianvändning i vissa hus som har byggts 
med sådana, med samma leverantör. Så jag kan tänka mig att det är köldbryggorna, 
speciellt vid fönstren som är dåliga i dem elementen.  
 
Sen kan man såklart bygga husen i robust träkonstruktion, vilket man gjort i 
Växjö, femvåningshus. Då tittar vi på den inbyggda energin, det är väldigt positivt 
att bygga i trä på det sättet. Norrmännen är väldigt intresserade av det. Då slipper 
man den inbyggda energin som betongen innebär, att man producerar betong, och 
det kan man säga att det saknar vi styrmedel för idag att styra lite mer mot att 
bygga med trä då de har de här egenskaperna. Det tycker jag är en stor uppgift för 
Boverket och Energimyndigheten att jobba med.  
 
Sen har vi byggfasen också. Jag gjorde ett utvärderingsprojekt åt Veidekke där vi 
tittade på fjärrvärmda byggbodar och energieffektiva byggbodar. Det är också 
sådant som vi kan arbeta med. Stockholmsstad ställer sådana krav nu, i norra 
Djurgårdsstaden, att det måste vara så.  
 
Skiljde sig Sjöliljan på något sätt processmässigt? 
Jag var inte inne i byggprocessen alls så det vill jag inte uttala mig om.  
Annars har jag en annan rapport som jag kan skicka. Tre utvärderingar av projekt i 
Stockholm.  
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Inte speciellt lyckade, men väldigt lärorika. Dålig uppföljning, inga prestanda- 
provningar, inga mätbestyckningar. Mätuppföljningssystemen fungerade inte. Men 
nu arbetas det verkligen med det.  
 
Energieffektiva hissar?  
Det trycker jag på att man skall använda hela tiden.  
 
Anteckningar från intervju med energikonsult 130313 

 
Eje blev positivt överraskad över att vi hade Sjöliljan som fallstudie. Kanske med 
tanke på att projektet skulle vara ett av de han skulle lyfta fram vid sitt seminarium 
efter intervjun. 
 
Eje var bara med i Sjöliljan-projektet som rådgivare i ett inledande skede innan 
byggproduktion, så organisationen för projektet blev han inte insatt i. 
 
Eje ifrågasatte om utfallet för energianvändning var jämförbart med hans 
beräkningar inför byggproduktion, eftersom han inte visste hur utförda 
beräkningar av utfall var genomförda. 

 

Boende 130415 
Lite bakgrunds fakta, tidigare boenden mm 
Har bott i både hyres-, och bostadsrätter tidigare. Uppväxt i villa.  
På Gotland, först ett tillbyggt 1700-tals hus, sen ett 70-tals hus, och sen på 
Sjöliljan. Samtliga lägenheter. Hyres- och bostadsrätt.  
 
På dagarna står lägenheten tom, och där märker jag en skillnad mot de tidigare 
boendena. När man kommer hem efter jobbet är lägenheten varm, så har det inte 
varit i de tidigare bostäderna. En stor skillnad jag känner.  
 
Hur länge har du bott på Sjöliljan? 
Bara 2,5 månader.  
 
Hur kommer det sig att du flyttade till Sjöliljan? 
För att vi budade på ett hus som vi inte fick. Det var en nödlösning då dessa har 
ganska kort kötid på Gotlandshem. Gick fort att få.  
 
Vad är den största skillnaden med att bo på Sjöliljan jämfört med en 
konventionell lägenhet? 
Det är väldigt skönt att slippa elementen, då det bidrar till att det blir mer lätt 
möblerat.  
Skönt att slippa se dem visuellt. Annars tycker jag att det är väldigt dammigt i 
lägenheten. Mer än vad vi brukar damma ned annars. Vet inte vad det beror på. 
Kanske att vi har för dåligt tryck i ventilationsfläkten. Är en markant skillnad som 
man tänker på.  
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Lägenheten är otroligt bekväm, det är lätt att ta sig in överallt, umgås, det känns 
extremt enkelt, nästa som hotell. Allting funkar, allting är bra skött. GH kommer 
direkt när man ringer.  
 
Jag tycker att det är väldigt sympatiskt att trapphusen inte är varma. Nästan 
utetemperatur när man kommer, stör jag mig inte ett dugg. Personligen tycker jag 
att det är konstigt med varma trapphus, ibland lämnas dörrar öppna och då är ett 
element igång helt i onödan.  
 
Första månaderna då vi vaknade (februari) var det ingen havsutsikt alls för då var 
det utvändig is på alla rutorna. Som att skrapa en bilruta. Detta skedde inte på 
balkongen.    
 
Finns det någonting som du känner är negativt?  
Dammet. Man får städa soffan flera ggr i veckan. Och det känns väldigt instängt 
när man kommer in på eftermiddagen. Eftersom att solen står så lågt nu så 
kommer ljuset verkligen rakt in i lägenheten.  
 
Det är lätt åtgärdat genom att man öppnar balkongdörren, så att lägenheten värdas 
ur.  
 
Undertaken är lite trist, känns lite som ett kontor. Och man kan inte välja själv 
om/vart man kan hänga upp krokar.  
Akustikputs hade kanske varit trevligare.  
 
Vad är det mest positiva med Sjöliljan? 
Det är väldigt fint med de djupa fönstersmygarna, plus att man slipper elementen. 
Det är trevligt. Sen är det skönt att slippa draget som finns i gamla lägenheter. Det 
är väldigt bekvämt.  
 
Husets form är en bieffekt av att det är ett passivhus, vilket jag till en början inte 
tyckte om, men när man bor är blir det väldigt fina vyer, och skulle vi bo i en 
lägenhet med hörn skulle det garanterat från ett fönster titta in i nästa hus, men nu 
blir det mycket mer att man tittar rakt ut mot havet och inte in i nästa hus. Sen att 
jag bor i mittenlägenheten gör det kanske extra gynnsamt.  Det är ingen insyn från 
andra hus, vilket är skönt. Detta har dock söderlägenheterna lite.  
 
Vad är din åsikt om den runda formen på planlösningen? 
Det är inte speciellt lätt att möblera, vi har inte fått till det riktigt. Sen har vi 
dessutom flyttat från större till mindre lägenhet. Sen tycker jag ändå att en är 
ganska effektiv, den öppna planlösningen är bra mellan vardagsrum och kök. 
Skulle en vägg sättas upp skulle rummen istället bli små. Det känns inte trångt 
med den öppna planlösningen, vilket är bra. Dem andra rummen är även dem bra 
storlek på. Det blir lite svårare med vinklarna, särskilt med en del fasta garderober, 
men jag tycker att det fungerar.  
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Hur är kunskapen om lägenhetens tekniska funktioner?  
Det är en sak som man vet om, med självrengörande glas mm.  
Jag har inte satt mig in i hur det fungerar egentligen, vi har bara höjt värmen vid 
behov och det har fungerat. Vi kanske borde ha på mer ventilation, men vi har 
inte orkat läsa om det där.  
 
Känner du av kyla eller drag någonstans?  
Nej. Det är egentligen bara när ytterdörren öppnas och man känner att det blir 
kallt. Precis som en villa. Men det spelar ingen roll utan är en vanesak.  
 
Vad tänker du på när du hör kombinationen av flerbostadshus som 
passivhus? 
Perfekt. Det borde vara bättre än villa då det per boende blir mindre ytterväggar. 
Man märker hur mycket små barn värmer lägenheten. Dem genererar väldigt 
mycket värme i lägenheten. Det är stor skillnad mot när jag är ensam hemma.  
 
Har ni varit borta en längre tid från lägenheten?  
Ja 
 
Hur var det att komma in i lägenheten då? 
Den var väldigt instängt, men inte kallt eller så. Vi hade varit borta i en vecka. 
Ingen skillnad i temperatur. Det är ingen skillnad på att vara borta en dag eller i en 
vecka.  
 
Har du pratat med någon granne med lite mindre havsutsikt? 
Ja. Jag frågade om dem tyckte att det var kallt på golvet. Dem tyckte inte att det 
var kallt, men hon går tydligen jämnt i raggsockor.  
En tidigare boende som flyttat som bodde på bottenvåningen hade ingen åsikt om 
att det inte var någon speciell havsutsikt.  
 
Hur är elräkningarna jämfört med tidigare? 
Ingen skillnad mot mitt förra boende, och då är denna 10 m2 mindre (82 vs 91). 
Men jag är miljömedveten och sparsam i elförbrukandet! 
 
Vet du vilka poster som ingår i elräkningen då det finns lite 
specialfunktioner i lägenheten? 
Lite oklart. Nej, egentligen inte.  
 
Har du något du vill kommentera om fönster och dörrar? 
Man förstår att det är väldigt hög decibel på dörrarna, ganska tunga med dubbla 
gångjärn. Är väldigt skönt att man kan få det helt tyst mellan rummen.  
 
Det skall vara självrengörande glas, vilket jag inte tycker att det är. När solen ligger 
på är dem verkligen skitiga. Det har inte fungerat att tvätta med endast vatten.  
Vet inte om det måste vara med omväxlande väder för att det skall fungera.  
Det skall bli intressant att se hur lång tid det tar innan det fungerar.  
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Den förra ägaren anlitade städfirma innan dem flyttade, dem kanske har varit på 
med något medel, det vet jag inget om? 
Dem lär inte ha gett bruksanvisningen till städfirman.  
 
Är det något du vill kommentera om balkongen?  
Ingenting som har med lågenergi att göra. Det hade varit lite smart att ha något 
halvtransparent nedtill. Man känner sig lite som att man sitter i ett akvarium.  
 
Ifall det inte varit inglasat hade vi nog inte kunnat ha balkongdörren så pass 
mycket öppet som vi har. Vet inte om det var någon tanke med detta när det 
byggdes.  
  
Övrigt 
Om huset hade legat på en annan plats, med en annan vy. Det hade varit kul att 
veta hur det skulle kännas om det var lika instängt, om man skulle tänka mer på 
sådant. Vyn här förlåter allt.  
 
Kanske borde lite mer elapparater vara igång, för att få mer rotation på luften i 
lägenheten. T.ex. torktumlare, handdukstork, enligt den boende.  
 
Det är synd att det inte finns tvättstuga i nya bostads-, och hyresrätter.  
I hyresrätter är det svårare, då det påverkar hyran. Är nog omodernt.  
 
Installationspärmen, skötselanvisningar. Det mesta är bredband, vitvaror, 
ventilation och värme.  
 
Den boende tycker att det är synd att det är kolfilterfläktar.  
 
Nu (mars-april) har solen stått ganska lågt vilket medfört att ljuset går rätt in i 
rummet. Blir nog en annan instrålning på sommaren då solen står högre.  
 
Den boende har funderingen av valet av fasadfärg ur värmesynpunkt. Varför svart 
och inte vitt? 
 
Det borde vara ett öppningsbart fönster istället för tre stycken. Skapas breda 
mellanrum mellan fönstren som tar utsikt. Något som jag tänker på. Säkert ett 
krav ur isoleringssynpunkt.  
 

Anteckningar från boende 130415 

Den boende är 40 år, arbetar som arkitekt och bor med sin man och två barn i 
3RoK i kvarteret Sjöliljan. Hon konstaterade att det skulle komma att bli svårt att 
övertala familjen att flytta från lägenheten i kvarteret Sjöliljan, på grund av utsikten 
från lägenheternas samtliga rum. Hon och familjen trivdes så bra i lägenheten, så 
de kanske inte kommer att flytta. 
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Den boende hade dock hört talas om att trapphusen kunde bli varma under 
sommarhalvåret. Städpersonal av trapphus hade vägrat arbeta på grund av för hög 
temperatur i trapphus under sommarhalvåret. 
 
Den boende upplevde det vidare som estetiskt trist med undertak i lägenhet, då 
lägenheten kunde upplevas som kontorsutrymmen med sina kvadratiska 
isoleringsplattor som bildade undertak som var hängt i varje rum för att dölja 
installationsdragningar. Den boende upplevde det som problematiskt med att inte 
kunna hänga krokar i taket, då det var fråga om ett undertak. 
 
Däremot gillade den boende de djupa fönsternischerna och upplevde det som 
skönt att slippa drag, som var fallet vid det tidigare boendet. 
 
Den boende gillade inte husets form från början, men har vant sig vid det. Hon 
konstaterar att det är väl en bieffekt av passivhuskonceptet. 
 
Möblerbarheten med den runda formen var lite knepig, men välplanerad. Rummen 
tyckte hon hade bra storlek, medan fasta garderober försvårade möbleringen lite. 
Man hade även varit tvungen att lägga till en skyddslist i ovanpå, i bakkant av 
garderoberna för att inte eventuella saker placerade ovanpå garderoberna skulle 
ramla ned bakom då väggarna i ett av sovrummen inte hade samma form som de 
fasta garderobernas baksida. 
 
Den boende konstaterade vid flera tillfällen att ”utsikten förlåter allt!”, vad gäller de 
enligt henne förhållandevis få brister, som hon kunde komma på. 
Teknik 
 
En värmepump hade gått i badrummet fram tills ett tag innan tidpunkten för 
intervjun, enligt den boende. Troligtvis på grund av att utomhustemperaturen 
hade stigit tillräckligt för att inte lägenheten skall behöva värma genom fjärrvärme 
för att leva upp till den temperatur som hade valts med reglaget på hallväggen. En 
handdukstork kunde även användas för att vid behov värma badrum, med den 
boende med familj hade inte använt handdukstorken sedan de flyttat in. Den 
boende med familj hade inte heller haft den möjlighet till att ha eldriven värmeslinga 
påslagen för uppvärmning av kalkstensblock i fönsternisch i kök och vardagsrum 
för att spara energi, men främst för att inte deras blommor skulle må bra av att stå 
på en uppvärmd yta.  
 
Temperaturreglaget i hallen visade inte vilken temperatur man önskade utan var 
olika steg i förhållande till ett medelläge. För värmeslingan i fönsternisch fanns ett 
on-/off-reglage. Fläkten till temperaturreglaget behövde vara på högre läge när 
flera personer var i lägenheten, men det upptäckte den boende i samband med att 
vi såg i den tekniska pärmen tillsammans i samband med intervjun. 
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Den boende förklarade att de fått en pärm med tekniska fakta som tillhörde 
lägenheten och som de inte hade kollat i närmare sedan de flyttat in, eftersom 
mängden information i pärmen upplevdes som för omfattande för att hinna 
fördjupa sig i. Den boende trodde att folk överlag tyckte att det var mycket 
teknisk fakta att läsa för de boende och att det därför kanske inte blev av. 
 
Vid anlitande av städfirma vid flytt konstaterade den boende att städfirman inte 
nödvändigtvis hade haft tillgång till pärmen med tekniska fakta, vilket kunde 
påverka hanteringen av de självrenande fönstren som kunde förstöras vid rengöring 
med annat än vatten. Den boende påpekade att de inte lyckades få fönstern riktigt 
rena med bara vatten, så hon övervägde att använda något rengöringsmedel ifall 
det inte gick att få rent. Hon kunde inte utesluta att städfirman kunde ha förstört 
det självrengörande skiktet om den inte hade tillgång till pärmen med tekniska 
fakta. 
 
En granne på bottenvåningen hade haft en del problem med skalbaggar som kom 
in i lägenheten, men dessa problem var inte specifika för passivhuskonceptet, 
enligt den boende. 
 
Eventuellt kunde elstolpe till bil vara något man betalade separat för, utöver ifall 
man använde värmeslingan i fönsternischen, vred på mer värme på reglaget i 
hallen eller hade igång handdukstorken. Den boende höll dock nere kostnaderna 
och energiförbrukningen genom att vara sparsam med temperaturreglaget och 
hellre klä sig i varmare kläder, samt inte använda värmeslingan i fönsternischen 
eller använda handdukstorken, även om följden blev att inomhusluften kunde 
upplevas som stillastående enligt den boende. Hon övervägde att införskaffa en 
bordsfläkt för att motverka den upplevt stillastående luften. 
 
Den boende har även lagt märke till att materialval för inredning i lägenheten känns 
mer påkostad, även om det inte alltid var så lyckat med dyrare materialval. 
Mönstret med kakelplattor över arbetsytorna i köket kunde vara svår att fokusera 
blicken på för äldre personer. Plattorna är även mörka och göra arbetsytan i köket 
dunkel och svår att se i vid lagning av mat. Den boende hade förstått det som att 
lägenheterna från början byggdes, för äldre personer, men att det trots allt var en 
del barnfamiljer som bodde i flerbostadshusen i kvarteret Sjöliljan även om det 
inte var tänkt så från början. För barnfamiljer var gick det inte att fästa sugproppar 
på väggen i badrum på höjd för barn på grund av materialvalet på väggarna. Den 
boende hade varit tvungen att fästa sugproppar istället på tvättmaskinen för att 
barnen skulle kunna nås sina badrekvisitor. 
 
Ljudabsorbenter i undertaket gjorde verkligen lägenheten tystare, enligt den 
boende. När barnen lekte i sitt rum vägg i vägg med föräldrarnas rum är det 
nästan svårt att höra varandra ifall man försöker prata mellan rummen trots att 
dörrarna står öppna. 
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Enligt den boende märks det även av att fönster och dörrar i lägenheten har extra 
ljudisolering. Den boende har även märkt att de fasta fönstren i vardagsrummet 
har smalare mittposter än de öppningsbara i köket. Hon antog att det berodde på 
att isoleringen behövdes mellan de tre öppningsbara fönstren vid matplatsen på 
grund av passivhuskonceptet, men hon hade reflekterat över att dessa mittposter 
skymde utsikten avsevärt mer än mittposterna i de fasta fönstren. Se illustrationer 
nedan med öppningsbara till vänster och fasta till höger. Gällande lägenhetsdörren 
kunde den boende inte avgöra om det var en vanlig dörr eller om även den hade 
extra ljudisolering. 
 
 
 
Den boende hade reflekterat över att flera grannar hängt upp fullängdsgardiner på 
balkongerna. Hon trodde det var för att göra dessa mera privata och/eller för att 
skärma av från värme sommartid. I övrigt fick man kall luft utan vind via balkong 
och trapphus så här års, enligt den boende. Trapphuset var ej uppvärmt, samt 
glipor i nederkant av balkongräcken är öppna för utomhusluft. 
 
På frågan om elräkningar uppgav den boende att det inte vad hon visste fanns 
några särskilda poster som man betalade för med anledning av 
passivhuskonceptet, förutom ifall man använde värmeslingan under fönstren, 
handdukstorken i badrummet, eller skruvade upp temperaturen i lägenheten, samt 
eventuellt vid användning av elstolpe för bilvärmare. Den boende konstaterade 
dock att man i varken använde sig av handukstorken, värmeslingan eller 
bilvärmaren. Den boende svarade dock inte att man skulle ha betalat separat för 
den egna varmvattenförbrukningen på frågan om det fanns speciella poster på 
elräkningarna med anledning av passivhuskonceptet.  
 
Iakttagelser studiebesök lägenhet 130415 kl. 13.30–15.00 
 
Väldigt ljus lägenhet när man kommer in i lägenheten och nästan siktlinje från 
hallen ut genom samtliga fönster på grund av byggandens runda form och 
lägenhetens tårtbitsform. 
 
Kompakt planlösning med nära till alla rum och funktioner utan att kännas trångt. 
 
Tvärställt fönster i ett av sovrummen känns som på lagom höjd för barnrum, 
medan upplevs som aningen låg bröstning för att upplevas naturlig. Det stående 
fönstret i föräldrarnas sovrum upplevdes inte heller ha naturliga proportioner för 
interiören. Det rektangulärt liggande fönstret upplevdes mera naturligt för 
interiören, men med en högre bröstning än de uppskattningsvisa 700 mm som det 
var i sovrummet för barnen. 
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Möbleringen av lägenheten kändes naturlig, men valmöjligheten att möblera de 
sociala ytorna på olika sätt, upplevdes som begränsad med den runda formen på 
byggnaden. 
Den fasta garderoben i det större sovrummet för barnen upplevdes malplacerad i ett 
hörn av rummet med en annan form än garaderobens. Aktuellt sovrum kändes 
dock rymligt. 
 
Bullermässigt upplevdes lägenheten ovanligt tyst. Ventilationen hördes inte heller. 
Värmepumpen gick ej, men hade troligtvis hörts ifall den gått. Kylen lät stundom 
precis som i en vanlig lägenhet. 
 
Luften i lägenheten kändes stillastående, kanske på grund av att den boende inte 
använde sig av tilläggsvärmekällorna som genom temperaturskillnader sätta luften 
mera i rörelse. 
 
Värmen kändes behaglig i t-shirt under intervjun vid matplats i anslutning till 
köksutrymmen. Parkettgolvet upplevdes vara svalt, men inte kallt. 
 
Lägenheten kändes fräsch och ljus överlag och utsikten upplevdes som oslagbar 
med sin vidvinkelhavsutsikt från balkongen, men delvis även genom fönstren. 
 
Balkongerna upplevdes medföra god utsikt, men även god inblick. Pelarna som bar 
upp balkongbjälklagen syntes och var eventuellt aningen i vägen vid behov av att 
öppna glasen till den inglasade balkongen, men kunde egentligen inte placeras 
bättre heller å andra sidan. Pelarna upplevdes som genomtänkt placerade trots allt. 
 
Trapphuset upplevdes som svalt och skönt i förhållande till lägenheten när besöket 
var över. Trapphuset upplevdes även som rymligt. På bottenplan hade en 
halvhöjdsdörr placerats för att komma åt utrymmet under trappans nedersta 
vilplan. Lösningen såg ut att medföra att eventuell städpersonal var tvungen att 
krypa in för att komma åt att städa eller putsa fönster från insidan i aktuellt parti 
av trapphuset placerat under trappan. 
 
Lägenhetstypen som besöktes var 3oK på 81,3 m2. Fotografier togs under 
studiebesök av lägenhet på tredje våningen. Dessa framgår nedan. I slutet av 
denna bilaga framgår även kompletterande fotografier av byggnadernas exteriör 
och därmed hur de förhöll sig till varandra och tillhörande förrådsbyggnader. 
 



Bilagor 11 

173 

      
Vänster - Köket från hallen 
Höger - Matplats från vardagsrum 
 

  
Vänster - Kök och hall från matplats 
Höger - Matplats från kök. Bredare mittposter i fönster då dessa var pivothängda och 
öppningsbara. 
 

 
Vardagsrum från hallen. 
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Vänster - Balkong från vardagsrum 
Höger - Utsikt från balkong 
 

  
Vänster - Sovrummen från i anslutning till entrén 
Höger - Sovrummen från hallen 
 

  
Vänster - Föräldrarnas sovrum till vänster. 
Höger – Barnens sovrum till höger. 
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Tvättpelare i badrummet. 
 

  
Vänster - Frånluft i kök. Fanns även i badrum. 
Höger - Tilluft i vardagsrum. Fanns även ett i varje sovrum. 
 

  
Vänster - FTX-systemets panel och filter. 
Höger - On-/off-reglage för värmeslinga i fönsternisch vid matplats och soffgrupp i vardagsrum. 
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Temperaturreglage för hela lägenheten. Inställt på högsta fläktnivå [H] då flera personer befinner 
sig i lägenheten. 
 
Den första figuren nedan visar hur studerade tre byggnader förhåller sig till 
varandra. 
 

 
Figur 22 - Egentagna bilder av fallstudiens tre byggnader från Sjöliljangatan. 
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Byggnaderna är sinsemellan identiska, men förhåller sig lite olika till tillhörande 
förrådsbyggnad. Se typutseende för byggnad nedan i förhållande till tillhörande 
förråd.  
 

 
Figur 23 - Egentagna bilder av enskilda fallstudiebyggnader. 
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Beställaren 130426 – kompletterande upplysningar 
Enligt beställaren utfördes ett slumpmässigt urval av Tyréns där varannan 
hyresgäst fick enkäten. De boende skulle svara på frågor som om hur de upplevde 
sitt boende.230 
 
Enligt beställaren i denna rapport var byggnadsår av betydelse vid jämförelse av 
boendeenkätsvar från Sjöliljan 1 och andra kvarter i samma stad.231 
 
Enligt beställaren berodde skillnaden i resultat på att husen i kvarteret Sjöliljan 
troligtvis var väldigt komfortabla med avseende på värme, ventilation och ljud, 
samt att hyresgäster kunde reglera inomhustemperaturen i stor omfattning.232 
Reglaget var kopplat till fjärrvärme enligt platschefen.233 
 
Enligt beställaren hade olika lägenheter olika utgångstemperaturer oavsett vad de 
boende valde för inställningar på temperaturreglage i lägenhetshall. Hyresvärdens 
ambition var att hålla nere utgångstemperaturerna med tanke på energikonceptet. 

Lägenheter hade en utgångstemperatur mellan 19,5°C och 23°C beroende på en 
lägenhets andel angränsande yta mot klimatskal och om en lägenhet låg i början 
eller i slutet av en fjärrvärmeslinga. Liten andel yta mot klimatskal var varmare och 
i början av slingan var det varmare.234 Författarna av denna rapport uppfattade det 
som underförstått att det här gällde vinterhalvåret gällande aspekten om 
klimatskal, då det rimligtvis var tvärtom under sommarhalvåret. 
 
Beställaren kommenterade TEMPindex-resultat med att, hyresvärden försökte hålla 
nere utgångstemperaturen i Sjöliljan-lägenheterna med tanke på 
energikonceptet.235 
 
 

                                              
230 Kompletterande upplysningar från teknisk chef Göte Larsson på Gotlandshem, 130426 
231 Kompletterande upplysningar från teknisk chef Göte Larsson på Gotlandshem, 130426 
232 Kompletterande upplysningar från teknisk chef Göte Larsson på Gotlandshem, 130426 
233 Intervju med platschef Peder Wahnström, 130212 
234 Kompletterande upplysningar från teknisk chef Göte Larsson på Gotlandshem, 130426 
235 Kompletterande upplysningar från teknisk chef Göte Larsson på Gotlandshem, 130426 
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Bilaga 12 Beställarens enkät om Nöjd-

boende-index(NBI) maj 2012 

Av denna bilaga framgår förutsättningar för boendeenkäten, samt härledning av hur 
författarna av denna rapport kommit fram till sina slutsatser. I slutet av denna bilaga 
presenteras totalt enkätresultat för kvarteret Sjöliljan i förhållande till hela staden. 

 

Boendekvalitet för brukarna 

 
I maj 2012 presenterades resultatet från en enkätundersökning av 
bostadshyresgästerna i bostadsbolagets värdering av centrala boendekvaliteter inom 
regionen. Undersökning har även gjorts 2008 och 2010 och baserar sig på de boendes 
svar via pappers- eller nätenkät.236 
 
Enkätundersökningen 2012 gick ut till totalt 2500237 hyresgäster av totalt cirka 5400238 
hyresgäster. 1619 stycken av de 2500 har svarat, 24 stycken kom i retur och 13 stycken 
hörde av sig och ville inte delta i undersökningen av olika skäl. Detta medför en 
svarsfrekvens på 66 %.239 Då det ej framgår av sammanhanget antas urvalet av vilka 
som fått enkäten ha skett slumpmässigt. 
 
Resultatet av enkätundersökningen presenterades främst genom fyra geografiska 
huvuddelar av regionen, men av närmare svarsdata ur bostadsbolagets källfil framgick 
svaren från hyresgästerna bland annat fastighetsvis. Svaren från fastigheten som var 
föremål för fallstudie i denna rapport kunde isoleras. 22 stycken av 45 lägenheter 
svarade på enkäten.240 Detta medför sannolikt att alla som fått enkäten i kvarteret 
även svarat, med tanke på att 46 % av hyresgästerna inom regionen fick enkäten 
beräknat med hjälp av ovan angivna uppgifter om bostadsbolagets totalbestånd. 

 

Hantering av enkätundersökning 

 
Aktuellt bostadsbolag anlitade ett konsultföretag för enkätundersökning av de 
boende.241 Enkätundersökningen utfördes av konsultföretaget Tyréns vilka var 
specialiserade på samhällsbyggnad.242 
 
De flesta frågor mättes på en skala mellan 0 och 100, där 0 är lägsta betyg och 100 
högsta, men där 50 inte är medelbetyg. Det flesta har vanligtvis svarat över 50 
historiskt sett, varför använd skala är generellt förskjuten enligt figuren nedan. 

 

                                              
236 Tyréns enkätundersökning, Gotlandshem – NBI 2012, Rapport 2012-05-22 
237 Tyréns enkätundersökning, Gotlandshem – NBI 2012, Rapport 2012-05-22 
238 Gotlandshems webbsida, http://www.gotlandshem.se/index.php?page=om-oss, 130225 
239 Tyréns enkätundersökning, Gotlandshem – NBI 2012, Rapport 2012-05-22 
240 Källfil till enkätundersökning, Gotlandshem – NBI 2012 
241 Tyréns enkätundersökning, Gotlandshem – NBI 2012, Rapport 2012-05-22 
242 Tyréns webbsida, http://www.tyrens.se/, 130225 

http://www.gotlandshem.se/index.php?page=om-oss
http://www.tyrens.se/
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Figur 24 - Tyréns förskjutna betygskala.243 

 

Konsultföretaget använder sig även av en välbeprövad förklaringsmodell med en 
matematisk-statistisk metod används för att identifiera vilka frågor som påverkar den 
totala nöjdheten - NBI. Tanken med modellen var att kunna analysera förändringen 
av olika betyg över tid samt för att få vägledning i för bostadsbolaget att prioritera vid 
behov av åtgärder. 
 
Av figuren nedan framgår modell för indelning av frågeområden värdskapet, 
lägenheten, bostadsområdet och grannar. 

 

 

Figur 25 - Tyréns modell NBI 2012.244 

 

Ur tidigare nämnd källfil kunde man bland annat få ut hur många hyresgäster som 
svarat per fastighet och vilket medelbetyg de gett för varje fråga. 
Fastighetsbeteckningen för kvarteret Sjöliljan i denna fallstudie var Sjöliljan 1. Svaren 
från Sjöliljan 1 hade som tidigare nämnts kunnat isoleras och framgår i slutet av denna 
bilaga tillsammans med jämförelsetal tillika medelbetyg av svar från den del av staden 
som Sjöliljan 1 ingick i, samt jämförelsetal tillika medelbetyg av svar från den 
kommunala förvaltarens nyare bestånd och totala bestånd. 

 

Enkätsvar och passivhuskonceptet 

                                              
243 Tyréns enkätundersökning, Gotlandshem – NBI 2012, Rapport 2012-05-22 
244 Tyréns enkätundersökning, Gotlandshem – NBI 2012, Rapport 2012-05-22 
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Enligt beställaren i denna rapport var byggnadsår av betydelse vid jämförelse av 
enkätsvar från Sjöliljan 1 och andra kvarter i samma stad.245 Av denna anledning 
studerades nyare byggnader med stöd av försäkringsbolagsuppgifter om värdeår från 
beställaren, vilket medförde att sammantaget sju fastigheter exklusive Sjöliljan 1 
jämfördes med Sjöliljan 1. Närmare information om analys av enkätsvar framgår 
nedan. 
 
Författarna av denna rapport gjorde ett urval av de frågor som presenteras till sist i 
denna bilaga. I de fall där författarna av denna rapport kunnat ana eventuella 
kopplingar till passivhuskonceptet har en fråga varit föremål för närmare analys och 
gett upphov till presentation och analys nedan. Av dessa har ämnesområden där 
differensen varit negativ, särskilt positiv eller obefintlig varit särskilt intressanta. 
Tonvikten kom att ligga på dessa frågor. I tabellen nedan är aktuella värden fetlagda. 
Jämför med värdena i slutet av denna bilaga där samtliga frågor framgår. 
 

Tabell 6 - Författarnas av denna rapports urval ur utförd boendeenkät med tillägg för 
differenskolumner. 

 
 
Staden som Sjöliljan 1 ingår i är 1 av 85 kvarter med samma hyresvärd tillika 
kommunalt bostadsbolag, varav sju fastigheter klassats av författarna som nya 
byggnationer utöver fallstudien, baserat på fastigheters värdeår hos försäkringsbolag. 
Ett urval ur utdrag framgår av tabellen nedan. 
 

                                              
245 Kompletterande upplysningar från teknisk chef Göte Larsson på Gotlandshem, 130426 
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Tabell 7 - Värdeår för nyare bebyggelse enligt AB Gotlandshems försäkringsbolag. 

 
 
Sjöliljan utmärkte sig positivt i jämförelse med resterande bestånd i staden - särskilt 
med avseende på buller, ventilation, värme och lägenheterna i sin helhet. Vid 
jämförelse med Sjöliljan och övrig nyare bebyggelse i staden utmärkte sig fallstudien 
även, men med avseende på buller, värme och betyg i förhållande till det perfekta 
boendet. Skillnaderna var dock mindre än jämfört med hela staden. 
 
Här var det även särskilt värt att uppmärksamma att lägenheternas planering och 
trapphuset fick ett lägre betyg av hyresgästerna på Sjöliljan 1, än vid övriga nyare 
fastigheter. Hyresgästerna blev lika lite störda av ljud från grannlägenheter och 
rekommenderade i lika stor omfattning inflyttning till det egna bostadsområdet. 
 

Buller 

Den i särklass största differensen i medelbetyg av de frågor som presenterades i 
tabellen ovan var 41 respektive 26 till förmån för lägenheternas ljudisolering i Sjöliljan 
1. När det gällde huruvida man blev störd av ljud från grannarna var differensen i 
betyg 16 respektive obefintlig, vilket behövde sättas i relation till en differens i motsatt 
riktning på 7 respektive 6 i samma riktning gällande huruvida man hade grannar som 
var mycket störande. Här var det dock oklart vad differensen i detta sammanhang 
betydde, hur de boende hade tolkat frågorna och om det kunde ha med byggnadernas 
ljudegenskaper att göra. De boendes erfarenheter av lägenheternas ljudisolering var 
dock oavsett avsevärt mer positiv än i det totala beståndet i staden. Byggnadernas 
ålder antogs här vara av liten betydelse för differensen då denna uppfattades vara 
förhållandevis konstant över tid.    
 

Ventilation 

Även differensen i medelbetyg vad gäller lägenhetsventilation låg på 21 respektive 5 
till förmån för Sjöliljan 1. Här kunde det spela in att byggnaderna i staden var av 
varierande ålder, men val av ventilationssystem i form av kombinerad ventilation och 
värmesystem istället för separata system antogs här ha betydelse med tanke på den 
differensen i betyg de nyare byggnaderna emellan. 
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Värme 

Vad gäller temperaturen i lägenheterna var differensen under vår och sommar 8 
respektive 10 till förmån för Sjöliljan 1, medan differensen var 15 respektive 19 under 
höst och vinter till förmån för Sjöliljan 1. Här kunde med andra ord en klart mer 
lyckad värmereglering i fallstudien uppfattas; särskilt under höst och vinter, men även 
under vår och sommar, samt marginellt beroende på byggnadsår. Författarna av denna 
rapports slutsatser blev därför att detta till stor del hade kopplingar till 
passivhuskonceptet, med tanke på olika typer av värmesystem och graden av täta hus.  
 
Beställaren kommenterade enkätresultat med att, hyresvärden försökte hålla nere 
utgångstemperaturen i Sjöliljan-lägenheterna med tanke på energikonceptet. 
 
Författarna av denna rapport kunde å ena sidan konstatera att ambitionerna med att 
hålla nere utgångstemperaturen inte stämde så väl överens med John Helmfridssons 
seminariebilder om att låta hyresgästerna ha en högre temperatur ifall de så önskade, 
så att inte återkommande behov av reglageändringar gav upphov till en totalt sett 
högre energiförbrukning. Enligt honom ville många ha varmare än 21 grader, vilket 
man skulle låta dem, så att inte boendet istället blev ineffektivt om man inte var nöjd 
med temperaturen. Små skillnader gjorde att till exempel betong torkade. 
 
Å andra sidan hade hyresgästerna möjlighet att efter önskemål reglera temperaturen 
via temperaturreglage i hall, vilket möjliggjorde en permanent justering av hyresgäst 
efter önskemål, men detta förutsatte en energimedvetenhet, så att inte justeringar 
gjordes löpande baserat på upplevelse från dag till dag. Om temperatur hade framgått 
vid reglage skulle det ha motverkat eventuellt nyckfullt upplevelsebaserat beteende 
från hyresgästerna vad gäller att upprepat ändra reglage, vilket skulle riskera bli fallet 
med värmereglering utan koppling till angiven temperatur, speciellt som de olika 
reglagelägena innebar olika temperatur i olika lägenheter. Se figur i Bilaga 11 för bild 
på temperaturreglage för lägenhet. 
 

Lägenheterna 

Differensen 18 respektive 4 till förmån för Sjöliljan 1 vad gäller lägenheternas 
standard i stort påverkades troligtvis av lägenheternas olika ålder, men det kunde inte 
uteslutas att passivhuskonceptet skulle ha kunnat påverka betygsättningen här, med 
tanke på skillnaden i förhållande till nyare byggnader. 
 
Lägenheternas planering i Sjöliljan 1 visade sig ligga med minsta marginal över snittet 
respektive en bit under andra nyare byggnader. Lägenheternas runda form på Sjöliljan 
1 och därigenom eventuell påverkan av möblerbarhet antogs här spela in på 
hyresgästernas betygsättning av lägenheternas planering. Lägenheternas ålder får här 
anses vara en faktor som inte påverkade då denna antagits vara konstant över tid för 
varje enskild lägenhet oavsett byggnadsår. 
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Helhetsbetyget för lägenhetsfrågorna blev en total differens till fördel för Sjöliljan 1 på 
18 respektive 6. Differens kunde främst antas bestå av ålder på byggnaderna, men 
hade även kopplingar till passivhuskonceptet, då Sjöliljan 1 har stadens enda 
byggnader som lever upp till kriterierna för passivhus enligt definition i denna rapport 
och i förhållande till de nyare fastigheterna är skillnaden i betyg ändå påtaglig till 
förmån för fallstudien. 
 

Trapphusen 

Differensen för hur trapphus och entrén upplevdes av hyresgästerna var 13 till förmån 
för Sjöliljan 1 respektive -4 till nackdel för Sjöliljan. Här verkar varierande ålder på 
trapphusen ha varit av betydelse, men trapphusens utformning och inomhusklimat 
anses spela in här i jämförelse med andra nyare byggnader, det vill säga att trapphuset 
var kallt och kunde ge upphov till övertemperaturer under sommarhalvåret. 

 

Helheten 

Helhetsmässigt var det en boendedifferens på 12-15 respektive 0-21 till förmån för 
Sjöliljan 1. Differensen sammanfattningsvis i form av Tyréns NBI var 14 respektive 
12 till förmån för Sjöliljan 1, men framför allt att TEMPindex hade en differens på 11 
respektive 14, där TEMPindex enligt beställaren246 mätte hyresgästernas nöjdhet med 
lägenhetstemperaturen. Med andra ord upplevdes temperaturen enligt sistnämnda 
index som bättre i förhållande till andra nyare fastigheter än i förhållande till total 
bestånd som bestod av lägenheter ända från 1200-talet. Av tabellen nedan framgår 
tillgängliga uppgifter om bostadsbeståndet i staden som ingår i 
enkätundersökningen.247 Kvarteren presenteras tillsammans med byggnadsår.  
 

Område Byggnadsår Bostadstyp Tilläggsinformation 

A7    

Pjäsen 2003-2004 Fyrbostadshus  
Vargen 1964 Flerbostadshus  

Volontären 2007 Fyrbostadshus  
Bingeby 1960- och 1990-

tal 
  

Höken 1960-tal Flerbostadshus  
Dillen 1960-tal? Radhus Nyligen upprustat 

Vitkålen 1960-tal Flerbostadshus  
Melonen 1990-tal Blandad  

Gråbo 1960- & 1970-tal   
Bogen 1 1970-tal Flerbostadshus  

Bogen 2 1970-tal Radhus  
Stäven 1970-tal Flerbostadshus  

Myran 1970 och 1990-tal Radhus  
Riggen 1970-tal Radhus  

Skalbaggen 1960-tal Radhus  

                                              
246 Kompletterande upplysningar från teknisk chef Göte Larsson på Gotlandshem, 130426 
247 Gotlandshems webbsida, http://www.gotlandshem.se/index.php?page=visby, 130402 

http://www.gotlandshem.se/index.php?page=visby
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Norrområdet    

Norr 1940- och 1950-tal Flerbostadshus  
Norrgatt  Flerbostadshus  

Sjöliljan 2010 Flerbostadshus  
Talludden 2004-2005248 Fåbostadshus?  

Terra Nova 1980-tal   
Lien 1980-tal Radhus Fasad renoverad 

2010  

Terra Nova 1980-tal Blandad  
Visborgsstaden    

Taptot 1950- och 1960-tal Flerbostadshus  
Bösspipan, 
Räkneboken, 
Pennskrinet 

1960-tal Flerbostadshus  

Acacian 1950-tal Flerbostadshus  
Visby Innerstad 1200-tal –   

Östertull    
Priorn    

Apoteket    
Fregatten 1600-tal   

Östra VI    
Taggsvampen 1980-tal Radhus  

Fjällskivlingen 1980-tal Radhus  
 
Tabell 8 - Sammanställd tabell av uppgifter från förvaltarens webbsida om bostadsbestånd i 
staden.249 
 

 

                                              
248 Kompletterande upplysningar från teknisk chef Göte Larsson på Gotlandshem, 130426 
249 Gotlandshems webbsida, http://www.gotlandshem.se/index.php?page=visby, 130402 

http://www.gotlandshem.se/index.php?page=visby
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Fullständig förteckning över enkätfrågor 
Av nedanstående förteckning framgår tillgängliga medelvärden i beställarens källfil. 
 
Medel av Standarden på köksutrustningen 

Medel av Lägenhetens standard i stort 

Medel av Lägenhetens planering 

Medel av Badrummets/badrummens standard 

Medel av Lägenhetens ljudisolering 

Medel av Lägenhetens ventilation 

Medel av Temperaturen i bostaden vår och sommar 

Medel av Temperaturen i bostaden höst och vinter 

Medel av Lägenhetens skick vid inflytt 

Medel av HH LGH 

Medel av Helhetsintryck av trapphuset/entrén 

Medel av Tillgång till cykelförråd 

Medel av Tillgång till extra förråd 

Medel av Möjligheterna att få tvättid 

Medel av Tvättstugans utrustning 

Medel av Tillgången till hyresgästlokal/kvarterslokal 

Medel av Helhetsintryck av återvinningsstation/ soprum 

Medel av Möjligheten att källsortera 

Medel av Möjligheterna att slänga grovsopor 
Medel av Hur GotlandsHem underlättar för dig att leva miljövänligt (t ex källsortering, 
energisnåla tvättmaskiner mm.) 

Medel av HH GEM UTR 

Medel av Bostadsområdets närmiljö (arkitektur, grönområde, gårdarna mm.) 

Medel av Bostadsområdets geografiska läge 

Medel av Belysningen i bostadsområdet 

Medel av Hur rent och snyggt det är i bostadsområdet 

Medel av Trafiksäkerheten i området 

Medel av stölder och skadegörelse i området, generellt 

Medel av stölder och skadegörelse i parkerade bilar 

Medel av utan risk för ofredande eller hot 

Medel av utan att känna oro 

Medel av HH TRYGGHET 

Medel av HH BOSTADSOMRÅDE 

Medel av Jag är bekant med flera grannar i bostads-området 

Medel av Jag blir ofta störd av ljud från grannlägenheterna 

Medel av Jag har grannar som är mycket störande 

Medel av HH GRANNAR 
Medel av Hur upplever du GotlandsHems hantering av störningar från hyresgäster och 
besökare i området? 

Medel av Städning av entré och trapphus 

Medel av Städning av tvättstugan 

Medel av Städning av återvinningstationer/soprum 
Medel av Hur snyggt och väl underhållet det är i övriga gemensamma utrymmen (källare, förråd 
etc.) 

Medel av Skötsel av växter, rabatter och gräsmattor 

Medel av Städningen av gårdar och/eller utemiljö 

Medel av Sandning och skottning vintertid 
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Medel av HH SKÖTSEL GEM UTR 

Medel av HH SKÖTSEL UTOMHUSMILJÖ 

Medel av TOTALT BETYG SKÖTSEL 

Medel av Information om när något ska göras i fastigheten 

Medel av Information från GotlandsHem i övrigt (t.ex. tidningen Bo & Hyra) 

Medel av Informationen på GotlandsHems hemsida 

Medel av Möjligheten att få kontakt med din kvartersvärd 

Medel av Möjligheten att få kontakt med GotlandsHems personal på huvudkontoret 

Medel av Möjligheten att få tag på rätt person inom GotlandsHem 

Medel av Huvudkontorets öppettider 

Medel av Bemötande från din kvartersvärd 

Medel av Om du bor i flerfamiljshus: Bemötande från städpersonal 

Medel av Bemötande från personal som genomför underhållsarbeten i din lägenhet 

Medel av Bemötande från GotlandsHems personal på huvudkontoret 

Medel av HH PERSONLIG SERVICE 

Medel av Sättet att göra felanmälan 

Medel av Telefontiderna för när du kan ringa och göra en felanmälan 

Medel av Bemötandet när du gjorde felanmälan 

Medel av Bemötandet från GotlandsHems reparatörer 

Medel av Bemötandet från reparatör från företag anlitade av GotlandsHem 

Medel av Hur snabbt fel som du anmält åtgärdats 

Medel av Informationen du fick om att felet åtgärdats 

Medel av Kvaliteten på utförda reparationer i lägenheten 

Medel av HH FELANMÄLAN 

Medel av Dina möjligheter att framföra synpunkter och önskemål till GotlandsHem 

Medel av Hur väl GotlandsHem lyssnar på dina synpunkter och önskemål 
Medel av Hur mycket GotlandsHem anstränger sig för att ta reda på dina och dina grannars 
synpunkter 

Medel av Den hänsyn GotlandsHem tar till dina och dina grannars synpunkter 

Medel av Är du nöjd eller missnöjd med hur GotlandsHem hanterade dina klagomål? 

Medel av Vilket helhetsbetyg ger du GotlandsHem som hyresvärd? 

Medel av Hur motsvarar GotlandsHem som hyresvärd dina förväntningar? 
Medel av Tänk dig en hyresvärd som är perfekt i alla avseenden. Hur nära eller långt ifrån detta 
ideal tycker du att GotlandsHem ligger? 

Medel av Vilket helhetsbetyg ger du ditt boende? 

Medel av Hur motsvarar ditt boende dina förväntningar? 
Medel av Tänk dig ett boende som är perfekt i alla avseenden för dig (och din familj). Hur nära 
eller långt ifrån detta ideal anser du att ditt boende är? 

Medel av …flytta till ditt bostadsområde? 

Medel av …flytta till GotlandsHem? 

Medel av NBI Index 

Medel av Värd Index 

Medel av Inflytande Index 

Medel av MILJÖindex 

Medel av TEMPIndex 

Medel av Bemötande GHIndex Special för styrkort (ej i modellen) 

Medel av Tillgänglighet GHIndex Special för styrkort (ej i modellen) 
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Bilaga 13 Energiberäkningar 

 
Använt energikalkylprogram250 var utvecklat av denna rapports energikonsult 
genom ATON Teknikkonsult AB och baserade sig på FEBY09 definition av 
passivhuskonceptet, då motsvarande kalkyl baserat på FEBY12 inte fanns 
tillgängligt vid tidpunkt för utförda beräkningar. 
 
Energihuskalkylen var ett samarbetsprojekt mellan ATON Teknikkonsult, 
Västerås stad och Linköpings kommun.251 På inrådan av energikonsult252 utförde 
författarna av denna rapport energiberäkningar med utgångspunkt från 
kalkylprogrammet Energihuskalkyl253, beträffande skillnad i effektbehov och 
energianvändning mellan beräknade värden i samband med projekteringsskedet 
med ett luftläckage på 0,3 l/s m2, som vid provtryckning av lägenheterna i de 
flesta fall visade sig ha blivit 0,1 l/s m2. 
 
Författarnas beräkningar framgick av denna bilaga och medförde specifikt 
värmeeffektbehov på 9,5 W/m2 istället för 10,3 W/m2, det vill säga ett sänkt 
energibehov med ungefär 8 % per m2. Vad gäller energianvändningen lyckades 
inte författarna av denna rapport återskapa identiska värden att utgå ifrån i 
förhållande till beräkningar utförda inför att Sjöliljan skulle förverkligas, men den 
procentuella förändringen på grund av minskat luftläckage ansågs ändå rättvisande 
med tanke på att den specifika energianvändningen beräknad av energikonsulten 
låg på 48 kWh/m2 exklusive energibehov för trapphus,254 och författarnas 
beräkningar på 44,3 kWh/m2. Enligt beräkningar som framgick av Bilaga 13 blev 
energianvändningen istället 41,5 kWh/m2 när det minskade luftläckaget togs 
hänsyn till, det vill säga ett ungefärligt sänkt energibehov på 6 % per m2. 
 
Enligt intervju med energikonsulten var det kalkylprogram som författarna använt 
och som använts i projekteringsskedet för Sjöliljan kopplat till FEBY 09, i väntan 
på godkännande av FEBY12, vilket vid tidpunkten för intervju med 
energikonsulten hade medfört ett dittills halvårs väntande på godkännande. 
Kalkylprogrammet som låg tillgängligt online hade även en nätverifieringsmodul 
som efter inlagda mätdata kunde koppla tillbaka till kalkylen och normalisera 
värdena, enligt energikonsulten. Energiberäkningar under produktbestämning av 
Sjöliljan utfördes utan några marginaler, men energikonsulten ansåg vid intervju att 
detta borde ha gjorts. 
 
Valt kalkylprogram för energiberäkningar användes då detta även användes i 
produktbestämningsskedet av denna rapports fallstudie Sjöliljan. Nedan 
presenterades inledningsvis tankegångar vid inmatning av fallstudiedata, varefter 
resultat av beräkningar presenterades. 

                                              
250 Energihuskalkyls webbsida, http://energihuskalkyl.se/calculations/view/18341, 130424 
251 Energihuskalkyls webbsida, http://energihuskalkyl.se, 130325 
252 Intervju med energikonsult Eje Sandberg, ATON teknikkonsult, 130313 
253 Energihuskalkyls webbsida, http://energihuskalkyl.se/calculations/view/17719, 130324 
254 ATON Teknikkonsult AB, Energiberäkning Sjöliljan, 2009-01-27, reviderad 2009-02-16 

http://energihuskalkyl.se/calculations/view/18341
http://energihuskalkyl.se/
http://energihuskalkyl.se/calculations/view/17719
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Beräknat effektbehov via www.energihuskalkyl. se, 130424  
Fönsterarea saknades i öst beträffande Sjöliljan, men värdena nollades med tanke 
på trapphus i öst som gjorde att fönsterarean blev förhållandevis liten.  
 
Glasade dörrar var ifyllda med samma värde för öst som för övriga väderstreck, då 
de övriga var lika sinsemellan. 
 
Indata för driftel visade sig felaktigt inmatade med avseende på decimalers 
placering. Korrigering av frånluftsfläktens placering i FTX och pumpdrift 
resulterade beräkningarna i en mera rimlig energianvändning. Indata för 
fastighetsel sågs även över och korrigerades med avseende på oförutsedd 
spillvärme för att bättre följa de uppgifter som matats in av energikonsulten inför 
Sjöliljans förverkligande. 
 
Trapphusets påverkan bortsågs även här från i beräkningarna, eftersom detta var 
kallt och primärt syfte var att få en uppfattning om det minskade luftläckagets 
påverkan proportionellt i förhållande till total energianvändning. Energikonsulten 
utförde dock separata kompletterande energiberäkningar för det kalla trapphuset. 
 
Sammantaget användes följande indata för effektbehov: 
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Beräknat energianvändning via www.energihuskalkyl. se, 130424 
Kalkylprogram använt på energikonsults hänvisning. Beräkning efter värden vid 
projekteringsskedet.  
 
Värden inmatade baserat på energikonsultens på ATON energiberäkningar inför 
Sjöliljanprojektet, 090127 
 
Horisontell skuggning beräknades baserat på 5 grader som är ATON:s indata, 
vilket enligt programmet medförde ett värde på 1,0, då detta gällde id vinklar <7. 
 
Hisstyp hydraulhiss enligt handlingar från beställarens relationshandlingspärmar 
med bland annat hissbeskrivning. 
 
Antal personer skulle ha varit 32, men lät sig ej justeras i kalkylprogram. 31,5 
personer genererades. 
 
Ej heller varmvatten gick att påverka – skulle ha varit 454 m3/år istället för 453,8 
m3/år som genererades.  
 
Fönster brutto var 80 m2 i syd, 67 m2 i väst och 69 i norr, men i öst där trapphus 
främst var framgick inte värdet av tilldelad utskrift av energiberäkningar. Värdet 
för öst sattes dock till 0, då trapphus medförde att knappt någon fönsteryta fanns i 
öst. 
 
Övriga solenergivärden för sommar och vinter i öst framgick inte av tilldelat 
material, men har antagits vara samma som i övriga väderstreck, då dessa inte 
skiljde sig sinsemellan. 
 
Andel solvärme för varmvatten angavs vara 10 %, då förvaltare angivit att 
solfångarna står för 10 % av energibehovet. Författarna av denna rapport var här 
medvetna om bristerna med detta, men ansåg att detta värde inte var det 
avgörande vid införskaffande av en uppfattning av hur stor påverkan ett sänkt 
luftläckage hade på effektbehovet och energianvändningen för byggnaderna på 
Sjöliljan.  
 
Schablonvärde A har valts enligt tabell beträffande förluster VVC-ledning 
(W/lgh), men värdet togs inte emot vid beräkning. Indata ändrades, i brist på 
användbara uppgifter härom, istället till ursprungsvärde 28, som var förifyllt i 
aktuellt fält. Se figur nedan. Energikonsultens indatautskrift presenterade enbart 
ett värde på 250 kW/lgh, vilket vid inmatning gjorde beräkningarna orimliga. 
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Trapphusets påverkan bortsågs från i beräkningarna, eftersom detta var kallt och 
primärt syfte var att få en uppfattning om det minskade luftläckagets påverkan 
proportionellt i förhållande till totalt effektbehov. Energikonsulten utförde dock 
separata kompletterande energiberäkningar för det kalla trapphuset. 
 
Indata som användes för beräkning av energianvändning: 
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Energirapport via www.energihuskalkyl. se, 130424 
 
Författarna av denna rapports kalkyler mynnade ut i följande energirapport: 
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Om luftläckagevärdet sänktes till 0,1 l/s m2 som provtryckningen resulterade i för 
de flesta av Sjöliljans lägenheter gavs följande energirapport: 
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Bilaga 14 LÅGANbyggs statistik255 

LÅGANbygg var en webbtjänst som kartlade byggnader med låg 
energianvändning, för att inspirera bygg- och fastighetsbranschen att bygga fler 
lågenergibyggnader. Här kunde man söka uppgifter om 144 byggnader runt 
omkring i landet, varav 70 var flerbostadshus byggda mellan 1924 och 2013. Här 
framgick bland annat uppgifter som byggnadstyp, byggnadsår, årlig specifik 
energiförbrukning per kvadratmeter uppvärmd golvyta, investeringskostnader och 
merkostnader för energieffektivisering.256 
 
Nedanstående tabell visade de nybyggda flerbostadshus som ingick i 
LÅGANbyggs marknadsundersökning. Uppgifter om investeringskostnader per 
kvadratmeter, samt merkostnad på grund av energieffektivitet framgick.257 Här 
kunde författarna av denna rapport notera att kostnader inte fanns tillgängliga för 
samtliga flerbostadshus. 
 

 

Tabell 9 - Investeringskostnad och merkostnad för flerbostadshus (i tomma kolumner saknas 
uppgifter)258 

 

                                              
255 CIT Energy Management, LÅGAN Rapport 2011:01 – marknadsöversikt av uppförda lågenergibyggnader, 2011 
256 LÅGANbyggs webbsida, http://marknad.laganbygg.se, 130225 
257 CIT Energy Management, LÅGAN Rapport 2011:01 – marknadsöversikt av uppförda lågenergibyggnader, 2011 
258 CIT Energy Management, LÅGAN Rapport 2011:01 – marknadsöversikt av uppförda lågenergibyggnader, 2011 

http://marknad.laganbygg.se/
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Bilaga 15 Felrapportering från boende 

I denna bilaga preciseras de sammantagna felrapporterna under 2011-2012 från de 
boende på kvarteret Sjöliljan till förvaltaren av det samma. Fullständiga 
felrapporter tillgängliggjordes för författarna, men sågs inte som nödvändigt att 
bilägga här i sin helhet. Enbart valda delar lades med här som komplement till 
resonemang i denna rapports dokumentanalys i avsnitt 3.4.3. 
 
Beställaren tillhandahöll felrapporteringslistor från de boende. Listorna omfattade 
även beställarens markeringar, vilka författarna uppfattade som en fingervisning av 
vad beställaren och/eller förvaltaren haft för avsikt att särskilt åtgärda. Stopp i 
avlopp, dåligt tryck i blandare, trasig toalettsits, problem i anslutning till tvättställ, 
bräda över kyl/frys lossnar generellt är fel som beställaren och/eller förvaltaren 
uppmärksammat i sina anteckningar. Av felrapporteringslistorna framgick främst 
mindre fel oberoende av passivhuskonceptet. Några fel var dock värda att 
uppmärksamma, men dessa framgår av Bilaga 15. 
 
Ett brummande konstant oljud i ett sovrum rapporterades i juni 2012. 
Hyresgästen trodde det var från ventilationen, men det var ingen skillnad om det 
blåste eller inte. En annan hyresgäst rapporterade problem med till- och från-
luften och att det konstant bildades ett högt tryck i lägenheten. En tredje hyresgäst 
felrapporterade i oktober 2012 illalukt från ventilation till hela lägenheten, men 
speciellt i badrum; hyresgästen försäkrade att den lukten inte kom från avlopp. 
 
Bredvid tvättställ i ett badrum rapporterades en lite fuktskada i anslutning till en 
lucka i juli 2012. I ett annat badrum hade dålig lukt rapporteras från bredvid 
tvättställ, men oklar anledning i september 2012. 
 
Några rutor till inglasad balkong hade krånglat någon annan lossnat och någon 
annan haft problem med fästet av glasen under perioden december 2011-juli 2012 
med följden att vissa inte kunnat slutas till. Något fönster rapporterades blåsa upp. 
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Bilaga 16 Instruktioner för 

hyresgästerna 

Nedanstående tips och råd fanns tillsammans med andra tekniska uppgifter om 
fallstudien i den teknikpärm som hänvisades till i denna rapport. Beställaren 
tillhandahöll denna broschyr. 
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Bilaga 17 Tidplan för fallstudie 

Av denna bilaga framgick totalentreprenörens tidplan på en övergripande nivå utförd av platschefen i tidplaneringsverktyget PlanCon. 
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Bilaga 18 Inblandade aktörer i Sjöliljan 

Utöver beställare, förvaltare, förslag- och bygglovsarkitekt, prefabtillverkare, 
platschef, arbetsledare och energikonsult, vilka författarna av denna rapport kom i 
kontakt med noterades i olika handlingar även brandingenjör, besiktningsman, 
tjänsteman vid regionens byggnadsnämnd, arkitekt av bygghandlingar, 
konstruktör, leverantör av isolering, leverantör av förbindelsestegar, 
ventilationsinstallatör, golvläggare och undertaksleverantör, samt 25 stycken259 
olika inblandade leverantörer varav en var prefabtillverkaren av ytterväggar. 

                                              
259 Gotlandshems leverantörs- och materialförteckning, 2009 


