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Förord: 
 
Denna uppsats är skriven i samarbete med ett antal bygg och fastighetsföretag. Vilka har varit till 
stor hjälp när författaren har tagit fram det empiriska materialet för uppsatsen.  
Författaren vill tacka alla intervjupersoner för att de tog sig tid för att svara på frågorna och för 
att de tagit hjälp av sina medarbetare för att få fram den information som de inte själva kände till.  
Ett stort tack till Karin Adalberth som har gett författaren en större förklaring till hur framtiden 
ser ut i byggbranschen.  
 
 
Karolina Larsson Lindgren 
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Sammanfattning 
 
Denna uppsats handlar om hur fastighetsbolag och byggföretag ser på passiva hus, speciellt 
passiva radhus.  
När det byggs bostadsfastigheter beställs dessa av de fastighetsbolag som skall driva och förvalta 
bostäderna. I dagens samhälle använder de boende mer och mer energi i sina bostäder. I och med 
att både energi priserna och bostadspriserna stiger så stiger även boendekostnaderna. Detta gör att 
personer som bor i lägenheter som blir dyrare, måste spara in på några andra utgifter.  För att 
sänka boendekostnaderna så finns det olika alternativ. Ett utav dessa är att bygga passiva radhus. 
Detta är radhus som är uppvärmda med hjälp av människorna som bor i bostaden och de tekniska 
maskiner som bostaden är utrustade med. Uppsatsen har koncentrat sig på passiva radhus som är 
placerade i Lindås park, Göteborg och Glumslöv, Landskrona. Dessa två kvarter är de första som 
byggts i Sverige.   
Enligt fastighetsföretag och byggföretag så kommer passiva hus och energieffektiva lösningar 
vara en konkurrensfördel i framtiden. Företag anser att ju högre kostnader för energi företag får, 
ju mer villiga är de att investera i lösningar som sänker kostnaderna och på detta vis även är 
miljövänligare.  
Svenska byggföretag har redan lösningar för att bygga energieffektivt, då de anser att detta i 
framtiden kommer att vara en marknad som expanderar.  
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1. Inledning: 
 

Tänk att bygga ett hyreshus som drar mindre energi och värms upp av människorna som bor i 
det. Detta är idag möjligt med hjälp av passiva solhus, De ser ut som vanligt hus, men  använder 
bara en bråkdel av den energin som ett vanligt hus gör.   

1.1 Bakgrund 
 

Jordens resurser håller på att försvinna allt fortare, vilket gör att alla måste tänka på vad vi kan 
göra för miljön. (www.energimyndigheten.se) I dagens samhälle, använder de boende mer energi 
i sina bostäder. Detta beror på att det används allt fler elektroniska maskiner, för att göra 
vardagen enklare. Den energi som används kommer oftast från kol, olja och kärnkraft, vilket inte 
är förnyelsebara bränslen utan kommer att försvinna från jorden. Dessa ämnen bidrar även till 
växthuseffekten när de bearbetas och förbränns, vilket inte är bra för miljön.   

Ett sätt att förbättra miljön, är att välja att bo i ett passivt hus. Husen drar mindre energi än 
vanliga hus, men behåller fortfarande kvalitén och komforten som finns i ett vanligt.  

Passiva hus är inget nytt begrepp utan det finns över 9000 bostäder i Tyskland som idag värms 
upp med hjälp av solljus och av mänsklig värme.(www.energimyndigheten.se) I Tyskland finns 
det även ett institut som heter Passivhaus Institut, vilket grundades för 15 år sedan av doktor 
Wolfgang Feist. Kompetensen om att bygga passivt är väldigt hög i Tyskland. Detta gör att 
många svenska företag som åker till Tyskland för att lära sig tekniker och ta dela av 
informationen om hur passiva hus är tillverkade och hur utvecklingen ser ut.  

Det har pågått forskningsförsök i Sverige med att framställa ett passivt solhus, som ska klara av 
det kalla klimatet som finns i norra Sverige. (Larsson, 2006) Sverige ligger länge norr ut än 
Tyskland, vilket gör att det inte går att kopiera ritningar och lösningar direkt från tyska hus. 
Forskare och byggare i Sverige måste göra vissa ändringar för att husen skall klara av det svenska 
klimatet. Forskning och provningar av olika sorters hus har kommit så långt, att det nu finns 
verkliga bostäder där det bor personer permanent, precis som i vilket hus som helst.  

Under de senaste åren har det kommit fram fler radhus som producerats som passiva 
hus.(www.energimyndigheten.se) Det börjades projektera passiva hus i Sverige i mitten av 90 
talet och dessa har blivit referensobjekt till senare byggnationer:  

De fösta passiva solradhusen i Sverige är följande: 

1 Första husen som byggdes var i Lindåspark i Göteborg och var ett projekt mellan 
energimyndigheten och Egnahemsbolaget AB. Dessa var färdigställda och 
inflyttningsklara år 2002 och bestod då utav 20 stycken radhus. 

2 Landskrona Hems bostäder i Glumslöv byggdes klart år 2004. Det byggdes 35 stycken 
radhuslägenheter i varierande storlekar. 

3 Finnvedsbostäder byggde klart 40 stycken lägenheter i Oxtorget Värnamo under år 2006. 

4 Även år 2006 byggdes det klart 12 stycken lägenheter i Frillesås, i Eksta Bostads ABs 
regi.   
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1.2 Problemdiskussion 
 

När det gällde att välja problemformulering ville författaren kombinera ekonomi med sitt intresse 
för byggnader och miljö. Genom att titta på passiva solradhus kunde författaren kombinera dessa 
intressen. När författaren valde problemformulering gick funderingarna över vad som gör att 
fastighetsbolag inte bygger mer passiva hus, utan väljer att istället att bygga traditionella hus. 
Detta, trots att utvecklingen pekar mot att det svenska folket blir mer miljö intresserade och 
miljömedvetna. Eftersom det har diskuterats mycket i media, om vad som kan göra för att minska 
påverkan som vårt boende har på miljön, kan man undra om det i framtiden kommer att vara en 
konkurrensfördel för ett bostadsföretag att ha passiva solradhus i sitt fastighetsbestånd eller om 
den extra byggkostnaden kommer att sätta stopp.   

Det kommer fler och fler passiva radhus i dagen samhälle. (www.energimyndigheten.se) Är det 
så att dessa endast är privat ägda eller har fastighetsbolag börjat tänka mer miljövänligt och ser 
att passiva hus kan vara ett bra sett att profilera sig på bostadsmarknaden? Kan det vara så att det 
är mycket dyrare att bygga passivt och att fastighetsbolag inte ser det som en bra investering? 
Detta trots att passiva solhus har en låg energikostnad, vilket gynnar bostadsägarna i längden. 
Genom att titta på hur företag väljer att tillverka passiva solradhus vill författaren att läsaren ska 
få en bättre förståelse för vad ett passivt solhus är och hur det kan påverka ett fastighetsbolags 
beslut att investera.  

I Sverige är det idag väldigt svårt att få tag i en bostad. Bostadspriserna har stigit under de senaste 
åren och med detta har energikostnader blivit mer avgörande, när det gäller vilket boende som 
byggs. ( www.dn.se ) Det prognostiseras att bostadspriserna kommer att stiga i samma takt som 
inflationen. När bostadspriserna stiger behöver de boende spara in på något. Om utvecklingen 
fortsätter med stigande priser både på boendet och energin, kommer många bostads ägare få en 
högre boendekostnad än vad de för närvarande har. När priserna för energi stiger, drabbar detta i 
första hand de privatpersoner och fastighetsbolag som har rörliga energikostnader. Det kommer 
även att påverka personer och bolag som har fasta priser. Har ett bostadsbolag fasta priser, måste 
även dessa energiavtal omförhandlas vid något tillfälle, vilket gör att energipriserna i så fall 
kommer att stiga. Stiger priserna för bostadsbolagen, stiger även hyran för de boende. När 
bostadspriserna stiger och energipriserna stiger, kan passiva solhus vara en bra lösning för att 
hålla nere boendekostnaderna. 

 

1.3 Problemformulering 
 

Efter problemdiskussionen kom författaren fram till följande huvudfråga: 

Är passiv radhus ett fenomen som kommer att försvinna eller kommer fastighetsbolag att kunna 
bygga passiva radhus och profilera sig på ett sådant sätt? 

 

Författaren kom även fram till följande underfrågor för att lättare kunna ge svar på huvudfrågan: 

Vad är det för skillnad att bygga passiva hyreshus mot att bygga traditionella hyreshus?  

Kan man som fastighetsbolag tjäna in de eventuella extra byggkostnaderna genom att inte ha så 
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hög energikostnad? 

 

1.4 Syfte 
 
Att förklara om det i framtiden kommer att vara konkurrensavgörande för ett fastighetsbolag att 
innehava passiva radhus i sitt fastighetsbestånd. 

1.5 Avgränsningar 
 
Uppsatsen har valt att avgränsas till just passiva radhus, för att det är hus som finns med i 
fastighetsbolags fastighetsbestånd vilket inte villor oftast är. Det finns för närvarande bara två 
färdigställda flerbostadshus i Sverige som är byggda vilket gör det svårt att göra en undersökning 
på dessa. Radhus har valts för att det är dessa som just nu har varit i bruk en längre tid.  

 

1.6 Definitioner 
 
Passiva radhus: Radhus som använder minimalt av energi och värms upp av människor och de 
tekniska maskiner som finns i byggnaden.   
 
Energieffektiva hus: Lösningar både tekniska (så som lägre energiförbrukning för vitvaror) samt 
byggtekniska som gör att huset drar mindre energi än vad ett vanligt hus.   
  
Lågenergihus: Hus som drar mindre energi än vad ett vanligt hus gör med hjälp av lågenergi 
alternativ när det gäller vitvaror och liknade.  
 

Flerbostadshus: Bostadshus med flera våningar och flera hyresgäster. 
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2. Metod 
 

Här beskrivs varför författaren valt det tillvägagångssätt som valts och varför uppsatsen är 
uppbyggd som den är. 

2.1 Metodansats 
 

I metodansatsen anges vilka tillvägagångssätt som används, för att få fram en beskrivning av 
verkligheten enligt Jacobsen (2002) Datainsamlingen kan ske på flera olika arbetssätt, vilka är 
beroende på vilket syfte undersökningen har. Datainsamling bör ge en förståelse för hur 
verkligheten är.  

Det finns två olika ställningar och tillvägagångssätt för att få en beskrivning av verkligheten. Vid 
kvalitativ metodansats samlas informationen in direkt från källan i ord, oftast i form av intervjuer. 
Vid kvantitativ metodansats samlas information in genom siffror, vanligast i form av en enkät 
som skickas ut till respondenterna. Den största skillnaden mellan dessa två tillvägagångssätten är 
att i en kvantitativ metodansats kan författaren inte få in någon mer data än den som kommer 
fram i frågeformuläret. Medans vid en kvalitativ metodansats kan författaren ställa frågor och på 
ett mer öppet sätt få fram mer detaljerad information. Det går även att under intervjuns gång få 
djupare svar och ställa följdfrågor som kan vara intressanta.  Enligt Holme & Solvang (1997) 
skall författaren i en kvalitativ metodansats, få sig en bild över hur intervjupersonen har det som 
person och hur han/ hon ser på problemet.  

2.2 Val av ansats 
 

Vid bestämning av vilken ansats som skall väljas anser Jacobsen (2002) att författaren skall utgå 
från problemformuleringen, om problemformuleringen är beskrivande eller förklarande. Har 
författaren ett beskrivande syfte skall olikheter och likheter beskrivas vid en viss tidpunkt. Vid ett 
förklarande syfte skall författaren försöka få fram varför olikheter och likheter finns.  

Eftersom olika byggföretag bygger både passiva solhus och traditionella radhus på olika sätt finns 
det en hel del tillvägagångssätt att producera och bygga klart ett passiv hus. För att få en helhets 
bild över hur det ser ut på marknaden just nu, har författaren valt att använda sig av en kvalitativ 
metodansats. Detta ansågs som bäst då det gäller att få fram information som vara sanningsenligt. 
Författaren ansåg att om en kvantitativ metodansats gjordes skulle svaren inte vara lika 
intressanta för problemformuleringen eller för syftet. Svaren i en enkät hade inte gett samma 
detaljerade information som i en intervju. Uppsatsen har ett förklarande syfte vilket gör att 
författaren väljer att förklara skillnader och likheter.   
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2.3 Deduktiv och induktiv uppsats: 
 

Enligt Jacobssen (2006) skall författaren få en inblick i området, för att sedan kunna ställa rätt 
sorts frågor i empirin. Om författaren väljer att angripa uppsatsen på ett induktiv sätt, går 
författaren in i undersökningen utan att ha någon expertis på området utan skaffar sig kunskap om 
området efter det att undersökningarna gjorts. Detta är för att författaren inte skall ha några 
fördomar eller några förutfattade meningar om hur undersökningen kommer att utfalla.  Deduktiv 
ansats är när det teoretiska materialet ligger till grund för den empiriska undersökningen. 
Författaren valde att angripa ämnet på ett deduktivt sätt, för att först ta fram teoretiskt material, 
vilket sedan låg till grund för de empiriska undersökningarna. Valet föll på detta eftersom 
författaren ansåg att intervjufrågorna skulle bli mer relevanta, än att angripa ämnet på ett 
induktivt sätt.  

2. 4 Datainsamling 
 

Det finns två typer av datainsamling primär- och sekundärdatainsamling. Författaren har valt 
använda sig av båda teknikerna. Detta är för att författaren anser att det ger en djupare förståelse 
för ämnet, då sekundärdata kan stödja primärdata.  

2.4.1 Sekundärdata 
 

Sekundärdata är information som inte är insamlad direkt från källan utan är insamlad av en annan 
person. (Jacobsen 2002) Syftet med att samla in data, kan vara någon annat än det som författaren 
har valt, vilket gör att datan kan komma att vara obrukbar.  

Sekundärdata som författaren valde att samla in, rör sig inom området som uppsatsen kommer att 
handla om och på så sätt har fakta granskats kritiskt. Det har gjorts en hel del undersökningar på 
ämnet av energimyndigheten, vilket gör att informationen som tagits del av från 
energimyndigheten återfinns i olika artiklar som legat till grund för teorin. Undersökningar av 
energimyndigheten har rört sig om att myndigheten har gått in i passiva radhus, och gjort 
mättningar för att kontrollera hur mycket energi som används. Det har även kontrollerats hur 
inomhusklimatet uppfattats.(www.energimyndigheten.se) De data som har legat till grund för 
forskningen i denna uppsats är mestadels tagen från böcker, lagrum, Internetsidor, forskning av 
institut och andra studenters uppsatser samt årsredovisningar från år 2007. Det har mestadels rört 
sig om forskning och artiklar skrivna av forskare då passiv solhus är nytt och det inte skrivits så 
många böcker som berör ämnet. Fakta har tagits fram, för att ge författaren och läsaren en 
djupare förståelse för ämnet och problematiken i ämnet. 
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2.4.2 Primärdata 
 

Primärdata är enligt Jacobsen (2002) information som är insamlad direkt från källan och 
framtagen för just ett specifikt problem. Kvalitativa intervjuer skapar primärdata genom 
besöksintervjuer eller telefonintervjuer. 

Författaren anser att det är en fördel att ha primärdata, då det blir lättare att få fram svar som har 
anknytning till problemformuleringen. Vid en intervju är det lättare och ställa frågor som kan ge 
författaren och sedan läsaren en större förståelse för problemet. Vid en intervju har författaren en 
öppen dialog med respondenten och på så vis är det lättare att få fram fakta som är relevant. Det 
går även att ställa följdfrågor på sådant som kommer upp under intervjun som verkar vara av 
intresse för uppsatsen.  Till denna uppsats har intervjuer gjort personligen och genom e-mail 
kontakt. Detta för att avstånden till respondenterna var sådant att personliga intervjuer inte var 
genomförbara. Återkommande kontakt har förts med respondenterna genom e-mail kontakt. 

2.5 Val av företag 
 

Urvalsprocessen började med att titta på vilka områden i Sverige som har passiv radhus eller hus 
och vem som ägde dessa. Därefter kontrollerades vilka bostadsområden som har funnits en längre 
tid och vilka som skulle vara intressant att få en inblick i. Författaren ansåg, att om det var helt 
nybyggda radhus, har dessa inte kommit igång i full drift, vilket gjort att det inte heller går att se 
några direkta fördelar eller nackdelar. Därför avgränsades bostadsområdena till de två första 
kvarteren som byggdes i Sverige. På det första kvarteret som byggdes, har det gjort väldigt 
många mätningar och forskning kring.  

Sedan studerades vad som redan hade blivit forskat om kring passiv radhus, för att se om 
uppsatsen var nytänkande. Det hade gjorts en hel del studier på de första husen, men då bara på 
hur de drivs och om det går att använda sig av passiv hus teknik i norra Sverige.  
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2. 6 Val av respondent 
 

Valet av respondenter har fallit på de personer som har haft någon anknytning till antingen 
projektet i Lindås park eller kvarteret Normen. Det är dessa kvarter som byggdes först, även de 
radhus som har varit i drift längst. När det gäller byggföretag så har valet fallit på byggföretag 
som har haft någon anknytning till passiva hus byggnationer. För fastighetsbolag så har urvalet 
blivit sådant att bostadsföretag runt omkring Landskrona har intervjuats då dessa har samma 
geografiska förutsättningar för sitt fastighetsbestånd.  

Följande respondenter har intervjuats: 

Martin Persson  ansvarig för Kvarteret Norman AB Landskrona hem  

Karin Adalberth Konstruktör  Prime project 

Svante Wilj, NCC 

Agneta Dagersten, Skanska 

Mats Dahlberg, Helsingborgs hem 

Åsa Johansson, Lunds kommunala fastighetsbolag 

Frågor har ställt till respondenterna utifrån problemformuleringen och utifrån vilken syn just de 
har på miljö och passiv hus. Frågorna har anpassats efter vem respondenten är och vad som 
ansågs vara viktigt att få fram från just den intervjun.  

När det gäller byggföretag så har frågor ställt utifrån deras syn på hur de tror att passiva hyreshus 
kommer att utvecklas. Frågor har även ställts så att författaren, fått fram vad företagen gör för att 
positionera sig på marknaden då det gäller passiva radhus.     

Till fastighetsbolag så har frågorna ställts utifrån hur deras fastighetsbestånd ser ut och hur de ser 
på framtiden när det gäller passiva radhus.  

Materialet har säkerställts genom att intervjuerna har skrivits ner under intervjun och sedan 
renskrivits snarast efter det att intervjun gjorts.  

Efter intervjuerna har materialet sammanställts.  

2.7 Metod för analys 
 

Analys av kvalitativa undersökningar behandlas över tre olika områden, (Jacobsen, 2002) 

• Beskrivning att författaren tolkar informationen som har kommit fram under intervjuerna. 

• Systematisering att författaren sorterar materialet så att det blir lätt överskådligt och 
enklare att förstå. 

• Kombination att författaren letar efter ett vist mönster för att kunna jämföra data. 
Planering, genomförande och analys av kvalitativ ansats är väldigt snarlikt. 

Detta gör att författaren kan gå tillbaka och ändra efter en intervju.  Vilket inte kan göras vid en 
kvantitativ ansats. 
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2. 8 Trovärdighet: 
 

När en empirisk undersökning, görs måste alltid resultatet granskas så att det som kommit fram är 
tillförlitligt och giltigt. Merriam (1994) anser att all forskning har som syfte att ta fram resultat 
som är giltiga och hållbara. Detta gör att författaren måste i uppsatsen övertyga läsaren om att 
gen fakta som tagits fram, är sann och trovärdig.  

  

2.8.1 Validitet 
 

Validitet betyder giltighet och relevans. Det är det begrepp som beskriver om en viss fråga mäter 
eller beskriver det vi vill att det skall mäta. Saknar frågan relevans är frågan inte giltig heller. 
(Jacobsen, 2002) Den data som insamlats bör ifrågasättas, för att kunna hålla en hög validitet. 
Kvale (1997) anser att validiteten i en kvalitativ forskning ger en form av kontroll av 
trovärdigheten och att författaren har gjort en rimlig tolkning av det som har undersökt och fått 
rätt bild av verkligenheten   

När författarna granskar teorin och empirin, kan validiteten delas in i två olika grupper, intern och 
extern giltighet. När det gäller den interna giltigheten så avser det om författarna har fått fram den 
informationen som de avsåg att få fram. Den externa validiteten avser om det författaren fått ut av 
urvals gruppen är giltigt och relevant för den frågeställningen författaren har ställt i 
problemformuleringen (Jacobsen, 2002). 

När författaren gjort den empiriska studien har frågorna om validitet varit aktuella, detta för att 
området är stort och brett. När det gäller den sekundära data, har även där validiteten beaktats då 
undersökningarna som ligger till grund för sekundär data inte  har ett liknande syfte som 
uppsatsen. När det gäller primärdata har författaren försökt få en helhetsbild både av 
fastighetsbolag och byggbolag genom att intervjua olika företag inom branschen. Detta för att få 
en högre giltighet och relevans än om bara en intervju genomförts. Återkommande intervjuer har 
även de genomförts för att säkerställa att fakta som kommit fram är sanningsenligt och att det 
uppfattats rätt.  

2.9 Avgränsningar 
 
Här kommer avgränsningar presenteras som författaren har valt att göra då det gäller område 
och produkter. 

2.9.1 Geografisk avgränsningar 
 

Författaren har valt att avgränsa sig geografiskt till Landskrona och Göteborg, när det gäller 
kvarteren med radhus, detta för att det är på dessa platser som passiva radhus har kommit längst i 
förvaltningen, det är även på dessa som det  kan finnas tecken på brister. För att få en större bild 
av hur det ser ut på marknaden kommer fakta från andra byggen av passiva radhus att användas i 
det teoretiska materialet.  
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Författaren har valt att avgränsa den delen av arbetet som riktar in sig mot fastighetsbolag till 
området runt omkring Landskrona så som Lund och Helsingborg. Detta för att områdena är 
geografiskt lika när det gäller solljus och klimat.  

2.9.2 Produkt avgränsning: 
 

Författaren har valt att rikta avgränsa uppsatsen mot passiva radhus. Anledningen till detta är att 
det hade blivit för omfattat att undersöka alla energieffektiva lösningar och olika konstruktioner. 
För att få en klarare bild av vad ett passivt radhus är och hur det passar in i samhället har 
författaren valt att i början av teorin beskriva olika former av energieffektiva hus. Detta för att 
visa vilka olika investeringsmöjligheter det finns för fastighetsbolag när de väljer att bygga 
energieffektivt.  
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3. Teori. 
 

I teorin kommer en beskrivning av vad ett passivt hus är och vilka olika sorters energieffektiva 
hus som finns. Detta för att sedan gå in på hur ett passivt hus är uppbyggt och vilka regler som 
finns på byggmarknaden och vad som händer just nu i svenska byggföretag, när det gäller 
passiva hus. 

3.1 Energieffektiva hus. 
 

Det finns olika former av uppvärmningsmöjligheter när det gäller att värma upp hus på ett 
miljömässigt sätt. Enligt Larsson (2006) författare till ”Bygg snålt med egen energi” så delas hus 
som värms upp av sig själva eller med hjälp av människor, in i fyra olika grupper. 

3.1.1 Lågenergi hus. 
 

Lågenergi hus är hus som värms upp av väldigt lite energi om, man jämför med ett vanligt hus. ( 
Larsson 2006) Det användes i dessa hus en hel del olika sorters teknik för att skära ner på 
energiförbrukningen. Detta som används är då god isolering i både fönster och väggar plus att det 
används värmepumpar eller värmeväxlare som gör att husägarna sänker sin energiförbrukning 
med två tredjedelar.  

3.1.2 Passiva solhus. 
 

Passiva solhus kommer ursprungligen från Tyskland och är en vanlig form av husbyggnad, där de 
boende utnyttjar solenergi för att värma upp huset (Larsson 2006). Solenergin utnyttjas direkt i 
huset, utan att det behövs några tekniska hjälpmedel så som solfångare eller värmepump. Husen 
placeras mot söder, där det ges mest soltimmar och på detta viset värms husen upp längre. 
Huvuddelen av södersidan är oftast fönsterklädd, för att släppa in så mycket sol som möjligt. Det 
finns en risk med detta, då det kan bli för varmt i huset på sommaren. För att förhindra detta, 
byggs ofta en tung vägg, till exempel, av tegel inne i huset för att lagra värmen. När det blir 
värmare i rummet än vad väggen är, tar väggen upp värmen medan när det är kallare släpper 
väggen ifrån sig värme. Ett tillvägagångssätt för att det inte skall bli så varmt i husen är också att 
när taket byggs fortsätter takstolarna och taket en meter utanför kanten så att det blir skugga i 
rummet och på så vis blir en del av fönstret skuggat mitt under dagen då solen står som högst på 
himlen. När solen lyser mot huset på vintern, påverkas inte utnyttjande av solens värme av 
solskyddet. Detta beror på att solen inte går lika högt upp under vintern som på sommaren. Detta 
gör att huset byggs så att det själv reglerar hur mycket sol som släpps in.  

Huvudregel för att fastighetsägaren skall få kalla sitt hus för ett passiva solhus, är att det skall 
maximalt förbruka 40 kWh per kvadrat meter och år och utav dessa får endast 15 kWh vara till 
uppvärmning.( Larsson 2006) Denna uppvärmning kan ges via ett el-batteri. Detta gör att om du 
som fastighetsägare har ett hus på 100 kvadratmeter, får du endast använda 4000 kWh energi om 
året och 1500 kWh får lov att användas till uppvärmning. 
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3.1.3 Hus utan uppvärmning. 
 

I hus utan uppvärmning finns det inte några radiatorer eller golvvärme för att värma upp huset, 
utan huset värms upp av god isoleringsteknik och effektiv värmeåtervinning(Larsson 2006). Det 
som hjälper till med att hålla uppe värmen, är de boende och spillvärme från de tekniska 
apparaterna i huset. På vintern kan ett elvärmebatteri användas, som kopplas in när de boende 
inte är hemma för att inte bostaden skall vara allt för kall när de boende kommer hem. Tanken är 
att kostnaderna för att uppföra ett värmesystem i ett vanligt hus, läggs på ett bättre val av fönster 
och isolering i ett passivt hus så att det blir samma totalkostnad. En fastighet som byggs som 
radhus, kommer varje enhet att ha två ytterväggar. Gavelenheterna kommer att ha tre. Husen som 
värms upp utan värmesystem, har en väldigt låg energiförbrukning. Det brukar ligga under 20 
kWh per kvadratmeter och år. Denna siffran kan variera beroende på hur huset är placerat. Är 
huset placerat mot söder så tas maximalt solljus upp. 

 

3.1.4  Aktiva solhus. 
 

Aktiva solhus är utrustade på samma sätt som ett passivt hus, men är även utrustade med 
solfångare och solceller( Larsson 2002). Aktiva solhus har en form av hybridlösning, som gör att 
huset värms upp med hjälp av en blandning av passiv och aktiv teknik. Det behövs endast en 
mindre solfångare i ett aktivt solhus, eftersom att det redan i sig är väldigt energieffektivt. Det 
gör att investeringskostnaderna blir mindre, än om fastighetsägaren skulle installera solfångare 
och solceller i ett vanligt hus. Tyvärr kan de boende inte dra någon nytta av solenergin från 
solfångarna till att värma upp rummen. Utan värmen från solfångaren och solceller kan endast 
värma upp varmvattnet. Solenergi kan täcka upp till 60 % av det totala energibehovet i ett hus om 
det utnyttjas på rätt sätt. Denna siffra är för Sverige, om huset är belägrat på sydligare 
breddgrader så kan solenergi täcka upp till 90 % av energibehovet. I norra Amerika kan solceller 
värma upp ett helt hus, även under vintertid. På sommaren tas solenergin till vara genom att 
istället för att värma upp huset på sommaren, används energin till att driva luftkonditioneringen. 
Detta gör att husen använder ungefär lika mycket energi året om. 

3.2  Ett passivt solhus uppbyggnad. 
 

I ett passivt solhus är syftet att ta vara på spillvärmen från människor och maskiner som finns i 
fastigheten ( Sundqvist 2007:3). Under projekteringen är det viktigt att redan där tänka på hur de 
byggtekniska detaljerna ska vara utformade. Enligt Sundqvist (2007) är det bra, om inte 
nödvändigt, att ha en energiprojektör redan i starten av projektet, som kan räkna på 
energiförbrukning och energianvändning. Det är även energiprojektören, som i samråd med 
konstruktören, kommer fram till var det finns värmeförluster och hur man skall gå till väga för att 
minimera dessa. Ett passivt solhus har som mål, att inte använda mer än 15kWh per kvadrat och 
år i värmeenergi. Detta uppnås genom att företagen använder en ytterväggkonstruktion, som har 
ett så lågt u-värde som möjligt och att köldbrygger minimeras, genom att använda ett obrutet 
isolerings skikt. Genom att använda ett tjockt lager av isolering, kan ett lågt u-värde uppnås och 
samtidigt minimera köldbryggor.  
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Under projekteringen av de passiva radhusen i kvarteret Norman, Glumslöv, kom projektörerna 
fram till en konstruktion, vilket såg ut enligt följande (Bengtson 2004: 38)  

• 35 centimeters cellplastisolering på golvet,   

• 45 centimeters mineralull i fyra olika lager i ytterväggarna, 

• 55 centimeter mineralull i taket. Det lades även in lösull i tak konstruktionen. 
Isoleringen är tjockare i yttergavlarna.  

I detta projektet fanns även tre viktiga nyckelfaktorer som gjorde det möjligt att hålla en låg 
energiåtgång: 

1: Isoleringen blandat med att det sattes in 3-glas fönster som har låg emissionsskikt, tung gas 
och som har ett genomsnitts Fs- värde på 1,0. Väggkonstruktionen ändrades lite så att plastfolien 
kom på rätt plats så att lufttätheten skulle bli optimal. För att inte få några köldbryggor skulle 
uppkomma klistrades plastfolien i överlappning. Rören till elledningarna som skulle ha gått 
igenom väggen, går nu genom betongplattan för att inte göra några hål i plastfolien. 

2: Tätheten är 5-8 gånger bättre i huset, än vad det är i ett traditionellt hus.  

3: En värmeväxlare, som återvinner värme från den utgående luften gör att inget värme går 
förlorad.  

Den gemensamma nämnaren för alla fastigheter som har lågt energiåtgång är att de är väl 
isolerade och grundligt genomtänkta både när det gäller uppförande och placering på tomten. 
Enligt Bagge, Elmroth och Lindstrii (2006) har det varit svårt att serieproducera ett passivt hus, 
då dessa oftast krävt stora investeringar och speciell kunskap om brukarna, för att kunna göra 
fastigheter som lämpligare för de boende när det gäller temperatur. Ju fler personer som bor i ett 
radhus, desto mer värme av ges från personerna och mindre behöver tillföras av värme batteriet. 
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3.3 Vad säger Boverkets Bygg Regler (BBR)om energihushållning? 
 

Fram tills 2006 var det fritt fram att använda i princip hur mycket energi som helst i husen. Bara 
fastighetsägaren kunde vissa upp, att om det fanns en viss mängd av värmeisolering i vägarna var 
byggnaden godkänd för användning (BBR 2005). I januari 2006 så kom det fram nya EG-direktiv 
som skall gälla i alla medlemsländer. I direktiven står det att medlemsländerna skall vidta 
nödvändiga åtgärder, för att minimikraven på byggnaders energianvändning och energiprestanda 
fastställs och preciseras(BBR 2006). Det betyder att byggnadens totala energianvändning skall 
fastställas förutom hushållsel i bostäder. När det gäller nybyggnation, har Boverket utarbetat ett 
förslag på energihushållning. Dessa regler tar ett helhetsgrepp om energianvändningen exklusive 
hushållsel. Energianvändningen får inte överstiga 110 kWh per kvadratmeter bruksarea i södra 
Sverige och inte mer än 130 kWh i norra Sverige. I detta ingår uppvärmning, kylning, ventilation, 
varmvatten samt drift av installationer och fasad- el. Trotts att detta är en sänkning och en 
reglering av vad en bostad får göra av med i kilowatt så är det ändå långt ifrån så lågt som ett 
energieffektivt hus.  

3.4 Serietillverkning av passiva hus. 
 

På en förfrågan från energimyndigheten, har två bolag tagit fram var sina modeller av passiva 
hus, vilka skulle kunna serietillverkas (Wall 2007). Eftersom det för tillfället är väldigt unika 
lösningar på de hus som produceras, ville Energimyndigheten se om det gick att komma fram till 
en lösning för att serietillverka småhus till en rimlig kostnad. Husen skulle inte komma till att 
kosta mer än vad en vanlig villa gör. Yxhult AB och LB-hus AB var de två bolag som kom in 
med förslag på hur ett hus skulle se ut. Båda förslagen hade låga energianvändningar och hade 
två plan. 

 

3.5 Första passiva radhuset.  
 

I detta stycke har författaren valt att beskriva hur det första passiva radhuset, är uppbyggt och 
hur dess användning av energi ser ut. 

 

Egnahemsbolaget AB är ett kommunalt bostadsföretag, som har varit aktiva i 75 år med att bygga 
och sälja småhus till personer runt om i Göteborgsregionen(www.egnahemsbolaget.se)  

Husen i Lindås är de första passiva solradhusen som produerats i Sverige. Radhusen har en kalkyl 
som visar att de skall betala tillbaka sig själva inom fem år från den dag då radhusen är 
färdigbyggda. För att detta skall lyckas så skall ägarna till husen satsa, de pengar de spara in i 
energikostnad på att betala av husen. Vilket gör att boende kostanden de första 5 åren kommer att 
var den samma som i ett vanligt radhus.   

Egnahemsbolagets bostadsområde, Lindås parks projektering började på 1990-talet och var 
färdigställt 2001. Projektet hade smeknamnet ”Hus utan värmesystem”, för att omgivningen 
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lättare skulle förstå vad som byggdes.  I området byggdes 20 radhus med passiv uppvärmning. 
Det var Peab, som på totalentreprenad byggde radhusen. Radhusen är på 120 kvadrat meter och 
har en fem kvadratmeter stor solfångare på taket, som täcker ca 40 % av värmebehovet för all 
tappvatten.  

Radhusen är utrustade med värmeväxlare och en extra patron, vilken skall tillföra extra värme 
under de kallaste dagarna. 

Lindås park finansierades genom att Egnahemsbolaget fick hjälp av Energimyndigheten till att 
bygga.  

Husen som byggdes i Lindås park såldes efter byggnationen till privatpersoner, vilka nu äger och 
driver fastigheterna. Eftersom Energimyndigheten gick in och hjälpte till med finansieringen av 
bostäderna, har det gjorts en rad olika mätningar om hur mycket el som går åt under ett år. 
Projekterings- och byggkostnaderna landade på ca 50 000 kr mer, än vad ett radhus med normal 
uppvärmning hade gjort, den extra kostnaden låg mest i tjockare isolering.  

Lindås park är byggt på totalentreprenad av Peab med Wsp som konstruktörer. I projektet har 
även byggnadsfysiker tagit med för att säkerställa att byggnaderna blir så energieffektiva som 
möjligt.  

Egnahemsbolagets hus i Lindås park har en uppbyggnad som ser ut enligt följande: 

• ytterväggen är en regelvägg med 43 cm isolering som ligger i tre skikt för att hindra 
sköldbrygger,  

• yttertaket består av masonitbalkar som har en 48 cm isolering som även de ligger i tre 
skikt.  

• Grunden är en platta på mark, med en betong platta med 25 cm isolering under betongen.  

• Alla fastigheter är utrustade med treglasfönster, som har två metallskikt och 
kryptonfyllning för att hindra värmen från att bryta igenom.  

Husen i Lindås park har i olika studier, visat hur mycket energi de drar. Alla hus använder sig av 
olika mängder energi. Detta beror på hur många som bor i husen och hur mycket elektronik som 
används, precis som i ett vanligt radhus. Husen drar allt i mellan 5337 kilowatt timmar per år upp 
till 12083 kilowatt timmar per år. Detta ger att bostäderna har ett medelvärde på 8253 kilowatt 
timmar per år.  

 

 

 

 

 

 

Figur 3.1: Total energianvändning i 
de 20 radhus i Lindås där det har 
gjorts mätningar under 2002-2003. 
(Ruud & Lundin, SP rapport 
2004:31)  
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3.6 Traditionellt radhus 
 

Ett traditionellt radhus är uppbyggt på samma sätt tekniskt som ett passivt hus. 
(www.energimyndigheten.se) Den enda skillnaden är att ett passivt radhus är utrustad med ett 
tjockare lager isolering och att rör och ledningar går igenom väggen. Ett vanligt nybyggt radhus 
har idag en årsförbrukning på ca 10 000- 12 000 kilowattimmar per år. Ett äldre radhus har en 
högre energiförbrukning vilket gör att energibesparingen jämfört med ett passivt radhus blir 
högre.  

En vanlig villa förbrukar ca 240 kWh per kvadratmeter och år. Detta ger på 24000 kWh i 
energiförbrukning per år om huset är 100 kvadrateter stort. 

 

3.7 Företags profileringar 
 
I detta stycke kommer Svenska stora byggföretag som ej varit med i den empiriska studien att 
presenteras och deras arbetssätt när det gäller att bygga passivt.  

3.7.1 JM 

 

JM har sedan februari 2008, infört nya energikrav på sina bostäder som kommer att byggas i 
Sverige(www.jm.se). Alla bostäder som JM har i sin regi, kommer få välisolerade väggar, och 
energisnåla fönster. Alla hus kommer att få värmeåtervinning och individuell varmvatten 
mätning så att alla boende kan hålla kolla på hur mycket som varje lägenhet förbrukar.  

De första lågenergihusen i JM regi, kommer att stå klara 2009. Bostädernas energianvändning 
kommer att sänkas med ca 35 % jämfört med dagen energianvändning. Då kommer bostäderna 
att förbruka 75 kWh per kvadratmeter och år. Åtgärder kommer att genomföras i hela JM 
produktion och när detta är genomfört, kommer energianvändningen sänks med 19000 
kilowattimmar per år.  

Enligt JM´s beräkningar medför detta en kostnadsbesparing på ca 2500 kr per år och hus 
(www.jm.se). 

3.7.2 Peab 

 

Trots att Peab har varit med och byggt det första passiva radhusen i Lindås park, har de inte 
någon direkt uttalad policy eller förslag på hur beställare kan bygga miljöeffektivt eller 
energisnålt när de köper deras tjänster (www.peab.se). Peab utbildar sin personal efter hand, för 
att möta efterfrågan när det gäller miljö frågor och på detta sätt försöker de även se till att få så 
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färsk information som möjligt.  

3.8 Marknadsläget för passiv hus. 

 

2001 var det år som de första 20 passiv radhus blev klart i Lindås park. Sedan dess har 
utvecklingen stigit explosionsartat. 2006 var det 107 radhuslägenheter som använde sig av passiv 
teknik.(www.energimyndigheten.se) Detta är en ökning med 530 % på fem år. 2008 räknar 
Energimyndigheten med, att det kommer att finnas över 700 passiv hus lägenheter.  

Det enda som oroar är att kompetens inte finns hos de svenska företagen, utan beställare blir 
tvungna att ta in kompetens från Tyskland där det finns en större grupp utbildad och kunnig 
grupp av byggare som har arbetat med passiva hus innan. Vilket skulle göra att svenska byggare 
skulle stå utan arbete. 

3.9 Investeringsanalys 
 

När det skall räknas på olika investeringar så använder investeringskalkylerare sig av olika 
former och uträkningsmodeller. (Ax, Johansson, Kullvén 2005) Några av dessa kan även 
användas vid nybyggnation för att räkna om det kommer att vara lönsamt för ett företag att bygga 
en viss fastighet. Nedan beskrivs olika investeringsanalys: 
  
Pay- of tid 
Pay-of tiden är den tid det tar att betala tillbaka grundinvesteringen. Metoden innebär att man 
räknar ut hur lång tid det tar innan investeringen är återbetalad. Pay-of tid är den enklaste 
metoden inom investeringskalkylering. En investering är lönsam om inte tiden för att betala 
tillbaka investeringen överstiger de regler som företaget har internt. När det gäller fastighetsbolag 
så är pay-of tiden längre, än en investering i en fabrik. Detta för att fastigheten har oftast en 
längre ekonomisk livslängd. Ett företag skall välja den investering, som har den lägsta pay-of 
tiden.  
Pay off-tid= G/ a 
G= Grundinvestering 
A= Årligt inbetalningsöverskott 
 
Energisparande i kwh. 
 
Energisparande i kwh = den energi som ett företag kommer att spara när de väljer att investera i 
ett passivt radhus.  
Hur mycket kwh timmar som ett företag spara in på att förvalta passiva hus än att förvalta ett 
vanligt hus.  
Antal kwh timmar per kvadratmeter som vanliga hus använder på ett år- Antal kwh timmar per 
kvadratmeter som det passiva hus använder på ett år = Vad fastighetsägaren skulle tjäna i kWt på 
att förvalta ett passivt hus.  
 
Nuvärdesmetod 
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Nuvärdesmetoden går ut på, att beräkna framtida inbetalningar och utbetalningar till vad värdet 
skulle vara idag. Värdet av framtida betalningar och utbetalningar är lägre än vad dagens 
penningvärde är. Nuvärdesmetoden går ut på att se ifall investeringen motsvarar de 
kalkylmässiga krav som företaget ställer. Därför räknar företag med en diskonteringsfaktor som 
är beroende av vilken kalkylränta som företagen ställer på investeringen. Investeringen är 
lönsam, då nuvärdet är positivt vid en viss kalkylränta.  
 
Nuvärdet av de årliga inbetalningsöverskotten 
+  nuvärdet av restvärdet på investringen 
- grundinvesteringen 
= summa nuvärdet av investeringen i kronor.  
 
När summan av nuvärdet är uträknat så går det för företaget att jämföra de olika investeringarna, 
och välja den som är mest lönsam och på så vis har högst nuvärde. 
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4. Empiri: 

I empirin redovisas den fakta som kommit fram under intervjuer med personer inom bygg och 
fastighetsbranschen. Först kommer en beskrivning utav Landskrona hems bostadsområde 
Norman, sedan kommer en generell bild över om fastighetsbolag är villiga att investera i passiva 
radhus för att avsluta med vad byggföretag anser om passiva radhus och hur utvecklingen ser ut.  

4.1 AB  Landskrona Hem 
 

AB Landskrona hem är det kommunala bostadsbolaget i Landskrona ( Årsredovisning 2007). 
Företaget har varit aktivt sedan 1942, och har idag 4228 lägenheter i sitt fastighetsbestånd, med 
en yta av 283 976 kvadratmeter. Genomsnittshyran på en kvadratmeter är 758 kr/ kvadratmeter 
och år.  

AB Landskrona Hems passiva radhuskvarter heter kvarteret Norman och är belägget ca 15 
kilometer utanför Landskrona ute vid kusten i ett litet samhälle som heter Glumslöv.  

 

Enligt Martin Persson på AB Landskrona hem, finns det inga exakta officiella uppgifter för vad 
husen i Glumslöv har i energianvändning var för sig, utan företaget har bara sett på hela kvarteret 
och då har fastigheterna visat att de drar lika mycket energi som det var beräknat när de 
projekterade radhusen vilket Landskrona hem anser är bra.  

Husen fungerar i stort sett som de var projekterade, med undan tag för om det inte har varit några 
människor i huset under en längre tid, kan då bli väldigt kallt. Martin Persson anser inte att det 
har varit några större skillnader med att bygg passiva hus, istället för ett vanligt hus, skillnaderna 
var att det krävdes mer planering i projekteringen. Eftersom AB Landskrona hems område, 
kvarteret Norman, utfördes på totalentreprenad är det Skanska som har tagit fram konstruktionen.  

Enligt Martin Persson borde projektörerna tänka mer på att ta hänsyn till solinstrålningen, vilken 
blir väldigt skarp på sommaren och hur de boende på ett enkelt sätt skulle kunna få mer 
avskärmning. Detta gäller bara i söderläge och västläge, då det är här som solen står på som mest. 
Eftersom att radhusen ligger ganska öppet och inte i stadsmiljö, finns det inte någon skugga från 
intilliggande hus.   

4.1.1 Kvarteret Norman: 
 

Kvarteret Norman är ett passivt kvarter, där radhusen värms upp av de boende. Bostäderna 
byggdes 2003-2004 med inflyttning 2004. Projektet kostade totalt 53 miljoner eller 15 900 kr per 
kvadrat meter.  

Kvarteret har 35 lägenheter med en årshyra på 988 kr/kvadratmeter. Detta ger på en 60 kvadrats 
lägenhet, en kallhyra på 4940 kr/månad. Kvarteret har en totalyta på 3452 kvadrat meter och en 
total intäkt på 3 420 576 kronor per år.  

Kvarteret Norman är byggt på totalentreprenad av Skanska, där konstruktören har varit Karin 
Adelhart på Prime Project AB.  
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Årsförbrukningen för lägenheterna är beräknade till 5000- 6000 kilowattimmar per år. Hushållsel 
och varmvatten tar upp hälften var av förbrukningen.  

4.2 Fastighetsbolag vilja till att investera i passiva hus 
 

Planer på att investera i passiva hus. 

Enligt Martin Persson så har AB Landskrona hem inte några planer på att bygga fler lägenheter 
som är passiva.  De har inte heller några planer på att bygga flerbostadshus med passiv teknik. 
Marknaden i Landskrona är inte anpassad för en hyra som i sådant fall skulle ligga på mellan 
1500-1700 kr per kvadratmeter och år. Enligt Mats Dahlberg som är produktionschef för 
Helsingborgshem så håller företaget för närvarande på att titta över sitt fastighetsbestånd för att 
se om det går att bygga om fastigheterna så att de kan bli mer energieffektiva. De håller även på 
att utreda om det är så att det kanske kommer att vara lönsamt att satsa på att bygga passiva hus 
någonstans inom deras geografiska område. Helsingborgshem håller även för närvarande på med 
att undersöka hur deras boende känner för att bo i passiva hus. Då gäller detta även radhus och 
flerbostadshus.  

Enligt Åsa Johansson som är miljöansvarig på Lunds kommunala Fastighetsbolag (LKF) så har 
företaget en stark miljö profil och har jobbat i flera år för att energieffektivisera sina fastigheter. 
Genom att använda sina energiåtgärder så har företaget lyckats minska sina värme- och 
elförbrukning över hela sitt fastighetsbestånd. Detta för att de skulle nå sina miljömål. Genom att 
föra en dialog med de boende om hur deras syn på miljön så vet företaget vilka satsningar de 
skall göra i framtiden. Lunds kommunala bostadsföretag ser det som en stor nackdel för passiva 
hus att de är känsliga för småfel och skador, vilka i så fall kommer att skada den täthet som 
byggnaden är i behov av för att fungera optimalt. En annan negativ aspekt på passiva hus anser 
LKF vara är att det går åt mycket energi när det är kallt ute och de boende måste använda sig av 
värmeåtervinningen. Bolaget följer debatten kring passivhus teknik i facktidskrifter och vid olika 
seminarier där det både tas upp för och nackdelar.  LKF är inte intresserade av att investera i 
passiva hus just nu. Men de är villiga att investera i lågenergihus som har fjärrvärme men har 
även en väldigt låg energiförbrukning.  

 

Om passiva hus är en konkurrensfördel. 

AB Landskrona hem ser det som en klar fördel att ett fastighetsbolag kan miljöprofilera sig men i 
slutändan är det upp till marknaden att bedöma. Erfarenheter från kvarteret Norman visar att 
hyresgästerna önskar ett boende som är bra och i en bra prisklass. De boende vill inte betala en 
högre hyra just nu på att få det miljövänligt. Detta anser Landskrona Hem kanske kommer att 
ändras då människor blir mer miljömedvetna 

Helsingborgs hem tror att det i framtiden kommer att vara en fördel för bostadsbolag att ha 
energieffektiva hus i sitt fastighetsbestånd då energimarknaden är sådan att priserna stiger.  
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4.3 Vad anser svenska byggföretag om utvecklingen inom passivhus? 
Först kommer en företagspresentation över företaget och vilka möjligheter konsumenten har när 
det gäller att köpa lågenergihus. 

4.3.1 NCC 

 

NCC har varit med och byggt det första passiv flerbostadshuset i flera våningar och ligger i 
framkant av utvecklingen, när det gäller byggtekniker och material ( www.ncc.se). Det första 
flerbostadshuset är Hamnhuset på Norra Älvstanden i Göteborg. Det byggdes två stycken hus, 
med 115 bostadslägenheter totalt. Lägenheterna är utspridda på fyra respektive fem våningar och 
ägs av Älvstanden Utveckling AB. Huset är byggt mycket välisolerat och med effektiv 
värmeåtervinning. För att kunna uppnå hög energieffektivitet, har byggnaden en hög lufttäthet. 
Dörrar och fönster är även de energieffektiva, för att kunna upprätthålla liknande standard.  

Driftfakta för Hamnhuset: 

 
Med hjälp av tre värmeväxlare kan Hamnhuset ta tillvara på 80% av värmen från inomhusmiljön 
(www.ncc.se). Den extravärme som måste tillföras de dagar som är kyliga, tillförs genom 
fjärrvärme. För att värma upp tappvatten används solfångare och fjärvärme. Hamnhuset har en 
totalenergianvändning på 80 kWh och kvadratmeter. Detta är mer, än vad ett radhus eller en villa 
får använda, för att fastighetsägaren ska få kalla fastigheten för passivt hus. Om användningen för 
garage och tvättstuga tags bort från energianvändningen, kommer förbrukningen att ligga på 50 
kWh och kvadratmeter. Då ligger huset precis på gränsen till vad ett passivt solhus får använda 
sig av. Huset drar 10 kWh för mycket per kvadrat meter. Koldioxidutsläppen från en byggnad 
som har en förbrukning på 50 kWh/ m2, är 75 % lägre än ett hus som inte är byggt och drivet 
som ett passiv hus.   

NCC Boendes ledning har tagit fram en handlingsplan, som säger att energi användningen skall 
komma att ligga 20 kWh per kvadratmeter lägre, än vad Boverkets byggregler säger. NCC skall 
även ha som standard i alla sin nybyggda hus energieffektiva fönster, snålspolande kranar och 
vitvaror med miljöklass A.  

En undersökning som NCC har gjort i samband med SIFO, visar att svenska folket är villiga att 
betala 5% mer för ett hus som är energieffektivt och miljövänligt. 

Enligt Svante Wilj på NCC så vet han inte om exakt passiva solhus kommer att bli en 
konkurrensfördel för fastighetsbolag utan han tror mer att det kommer att vara låg energi hus 
generellt som kommer att ha en väldigt hög konkurrenskraft då energi priserna kommer att stiga 
och ju mer energi priserna stiger ju högre värde kommer låg energi hus att få då de kommer att 
dra mindre energi och kommer då att vara mindre känsliga för energiprisernas stigning. Detta 
kommer att göra dessa byggnader till en bättre investering än vad en byggnad med vanliga 
energilösningar skulle vara. Investeringskalkyler kommer att vara mer exakta och lättare att räkna 
på för att bolagen inte behöver oroa sig över hus priserna på energi kommer att stiga eller sjunka 
utan kan få ut en mer hållbar kalkyl.  
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4.4.2 Prime Project 
 

Prime project är grundat av Karin Adelberth, som är byggnadsfysiker och har inriktat sig mot 
energiförsörjning av hus. Prime Project var med och projekterat de passiva radhusen i Glumslöv.  

Enligt Karin Adelberth är skillnaderna mellan att projektera ett vanligt radhus och ett passivt 
radhus att hitta projektörer och entreprenörer som är pålästa och öppna för idéer om hur nya 
lösningar skall utformas. Den största skillnaden mellan att bygga ett passivt radhus och en passiv 
villa, är att det blir större värmeförluster i ett passiv villa.  

Det projektören skall tänka på när man väljer att bygga ett flerbostadshus i flera våningar, är att 
det kan bli svårt att hindra köldbryggorna vid balkonginfästningar och mellan bjälklagskanterna. 
När företag väljer att bygga ett flerbostadshus, används samma teknik som när det byggs ett 
passiv radhus. Det positiva med att bygga flerbostadshus jämfört med ett radhus, är att det per 
kvadratmeter kommer gå åt mindre isolering. Detta för att det är större ytor och mer personer som 
bor i fastigheten, än vad det är i ett radhus. 

När det gäller framtiden ser Karin Adelberth att det redan idag är en ökad efterfrågan på passiva 
hus nu och att det kommer att öka ännu mer när EU kommer att driva frågan om ett mer 
energieffektivt boende. BBR´s nya regler som är satta efter EG direktiven kommer göra att 
byggföretag, kommer att behöva bygga mer energieffektivt.  

4.4.3 Skanska 

 

Skanska är det bolag som har konstruerat de passiva radhusen i Glumslöv. Skanska har ett 
koncept som heter Moderna Hus vilket omfattar högre kvalité, lägre byggkostnader och lägre 
energianvändning (www.skanska.se). Konceptet har varit igång sedan våren 2005 fram till hösten 
2007och det har byggts Moderna hus i Örebro, Kristianstad och Stockholm. Energianvändningen 
för husen är 30% lägre, än vad traditionella platsbyggda hus har. I konceptet finns det två stycken 
typer av hus; punkthus eller lamellhus. Dessa flervåningshus har antingen fyra eller sex våningar. 
Skanska har lyckats halvera byggtiden, med hjälp av industrialiserad byggprocessen och 
innovativa lösningar. När en byggherre väljer att bygga med detta koncept så kommer 
byggkostnaderna att minska och energiförbrukningen minskar med ca 30%.  

Konstruktionen i ett hus inom Moderna hus: 

• extra isolering i ytterväggar, 

• värme som återvinns genom frånluften med hjälp av värmepump,  

• elinstallationer som är el-effektiva, 

• belysningar i trapphus är behovsstyrda, 

• fönsterlösningar som är optimerade när det gäller värmeförluster, ljusinsläpp och 
sommarförhållande,  

• Köldbryggorna är minimerade och nästintill obefintliga. 
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Husen som är byggda i konceptet Moderna hus, har en lägre livscykelkostnad än vad ett vanligt 
hus har. Detta beror på att husen är dimensionerade för att ha en livscykel på 100 år. Byggtiden 
blir kortare och kostnaderna lägre, då Skanska har en långsiktig planering, effektiva inköp och att 
endel av huset är prefabricerat.  

I konceptet finns det även ett tillval Energi+, som går ut på att uppgradera de tekniska lösningar 
till bättre fönster, en annan värmepump, solfångare på taket och flödesbegränsning i varmvattnet. 
Dessa alternativ skulle ge en energibesparing på 25%.  

Enligt Agneta Dagersten på Skanska kommer passiva hus att spela en stor roll i framtiden. Det 
gäller inte bara i tankarna om energi, utan även när det gäller miljöriktiga material och att bygga 
hus där det inte finns risk för fuktskador.  Agneta Dagersten anser inte att det bara kommer att bli 
just passiva hus som kommer att spela en större roll, utan att det är alla bostäder, vilka på något 
sätt kommer att ha en minskad energiförbrukning, jämfört med en vanlig bostad.  

Agneta Dagersten och Skanska anser att det kan bli en marknadsfördel för fastighetsbolag att ha 
passiv hus i fastighetsbeståndet. Eftersom Skanska inte är fastighetsägare, utan bygger åt andra, 
vill Skanska bygga så miljösnålt och energisnålt som marknaden är villig att betala för.  I 
slutändan är det fastighetsägaren som avgör, hur energisnålt husen kommer att bli. För att alla 
fastighetsägare skall välja att bygga energisnålt, måste det vara samhällsekonomiskt lönsamt, 
annars kommer fastighetsägare att välja det billigare alternativet. Det är byggföretagens uppgift 
att förklara och erbjuda de bästa teknikerna, för att bygga energisnålt. Det som byggbolag kan bli 
bättre på, är att presentera olika förslag för att sänka energianvändningen och vad det skulle kosta 
att genomföra dessa. Det är så Skanska jobbar i sitt Moderna Hus koncept. Enligt Skanska är det 
fastighetsägaren som väljer det energisnåla varianten och det är samhället som genom olika 
styrmedel ser till att det lönar sig att bygga/förvalta energisnåla fastigheter. Det är byggföretagens 
ansvar, att bättre presentera förlag på hur bostäderna kan bli mer effektiva genom nya lösningar 
på utformning.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
.  
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5. Analys: 
 
I analysen så jämförs empirin med teorin och författaren påtalar likheter och skillnader. 
 

5:1 Tekniskt jämförelse: 
 
Båda kvarteren i Landskrona och Lindåspark är byggda som ett passivt 
solhus(www.egnahemsbolaget.se). Jämförs dessa hus med andra låg energihus kan vi se att om 
fastighetsägarna hade valt att bygga ett lågenergi hus hade det inte blivit lika effektivt och det 
hade behövt mer energi, än vad ett aktivt solhus behöver.( Larsson 2006) Den största skillnaden 
är att i ett låg energihus är huset utformat på ett sådant sätt, att både värmepumpar och värme 
växlare används. Vid projekteringen av ett låg energihus, behöver inte projekteringsgruppen 
tänka på hur huset är placerat, förutom när det gäller bekvämlighet så som trädgård och uteplats. 
Projekteringsgruppen behöver inte tänka på placeringen, för att huset skall ta vara på så mycket 
solenergi som möjligt.  
 
Skillnaden mellan ett passivt solhus och ett aktivt solhus är ett aktivt solhus har en solfångare på 
taket som värmer upp varmvattnet. (Larsson 2006)Placeringen är viktig då båda husen eller 
radhuslängorna är uppbyggda på samma sätt när det gäller den tekniska biten. Båda husen 
eftersträvar att ha väldigt lite köldbryggor och så lite värmeförluster som möjligt. Husen har båda 
stora glas ytor mot söder och med en tjock vägg innan för som tar upp värmen så att huset kan 
hållas varmt även på kvällen då solen gått ner. Båda husen är placerade mot söder så att det 
kommer in så mycket solljus som möjligt. I ett passivt hus måste varmvattnet varmas upp i en 
varmvatten beredare. I ett aktivt hus värms varmvatten upp med hjälp av solfångare och solceller, 
detta gör att fastighetsägaren slipper använda sig av köpt energi för att värma upp varmvattnet. I 
ett aktivt solhus, kan även golvvärmen värmas upp genom solceller. I alla dessa tre miljöhusen 
kan det finnas installerade radiatorer och golvvärme för att hålla en lagom temperatur på vintern. 
I ett hus utan uppvärmning så finns det inte några radiatoerar eller golvvärme, utan för att hållla 
varmen på vinterna så används ett litet värme batteri. 
I Skanskas moderna hus koncept så kan fastighetsägare välja att installera lågenergi alternativ i 
bostäderna( www.skanska.se ). Skanskas tillval med extra energilösningar gör så att husen som 
byggs med dessa lösningar liknar ett aktivt solhus.  
 
Ett passivt radhus är uppbyggt så att köldbrygger och värmeförluster försvinner( 
www5.goteborg.se ). Även om ett normalt radhus är byggt för att minimera köldbrygger, har ett 
passivt hus mer isolering och mer genomtänkta lösningar för hur huset är utformat. Båda 
radhuskvarteren har treglas -fönster med lågt u-värde. Detta för att värmen inte skall tränga ut 
genom fönstret och på så sätt gå till spillo. Radhusen har även isolering i taket som överstiger 40 
cm. Radhusen i Glumslöv har 55 cm, medan radhusen i Lindåspark har 48 cm.  Detta för att 
värmen stiger uppåt och för att förhindra värmeförluster genom taket. Radhusen i Glumslöv har 
lösull som är insprutat vilket tar en större volym än vad isoleringsskivor gör. På golvet är 
radhusen i Glumslöv utformade med en betongplatta och 35 cm cellplast isolering, medan i 
Lindås park har projektörerna valt att bara lägga 25 cm isolering under betongplatan.   
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Radhusen i Glumslöv är utrustade med värmeväxlare, som skall ta hand om den värme som 
kommer från huset. Det finns, även solfångare på taket som värmer upp varmvattnet. I radhusen i 
Lindås park finns även där värmeväxlar, men även ett batteri som kan sättas igång då det blir 
riktigt kallt.  

Skanska erbjuder: Moderna hus, som är deras sätt att bemöta efterfrågan från deras kunder på ett 
mer miljövänligt boende(www.skanska.se). I Moderna hus kan beställaren välja två allterativ och 
det ena av dessa avser ett passivt hus.   

NCC: har byggt flera olika bostäder och radhus, vilka är utformade som passiva hus( 
www.ncc.se). Ncc är det företag, som har byggt det första höghus med passiva hus. Ncc anser 
själv att de är i framkant för utvecklingen, när det gäller passiva hus och framförallt när det gäller 
miljövänligt byggande. 

JM: Har börjar en satsning mot att sänka all energi användning i alla sina fastigheter, för att på så 
sätt hjälpa miljön och profilera sig som ett miljötänkande företag(www.jm.se).    

5.2 Projekteringsgrupp: 

I båda projekten som har byggts har företagen använts sig av en totalentreprenad, där har 
beställaren klarlagt att de vill ha byggnader som är miljövänliga och passiva. Båda bolagen har 
anlitat wsp som konstruktörer vilket gör att konstruktionerna för båda radhusen är väldigt lika. 
Båda bolagen har anlitat en byggnadsfysiker som skall på ett korrekt sätt räkna på hur mycket 
energi som behövs för att hålla igång husen, och hur mycket energi som krävs för att husen skall 
få en normal komfort. Båda radhuskvarteren är uppbyggda med hjälp, av totalentreprenad där 
Landskrona hem anlitat Skanska, medan Egnahemsbolaget har anlitat Peab.  

Det som skiljer att projektera ett vanligt radhus och ett ordinärt radhus, är att ett passivt radhus 
kräver mer eftertanke och noggrannare planering. Detta för att nästan alla passiva radhus som 
byggs, är specialanpassade efter just det ändamål som de skall utföra och det klimat de skall ligga 
i.  

5.3 Kostnader: 

Båda projekten har kostat lite mer än vad ett ordinärt radhus. Detta är för att projekteringen är 
mer detaljerad och noggrann, vilket gör att det tar längre tid och kräver mer kompetens. I material 
väg kräver ett passivt hus lite mer isolering och lite dyrare materialval än ett vanligt hus( Larsson 
2006). 

Energikostnaderna för fastigheterna i Lindås park skiljer sig mellan 5357 kilowatt timmar per år 
och 12083 kilowatt timmar per år(www.egnahemsbolaget.se). Detta beror på att det kan bo allt 
ifrån en person till 5-6 personer i varje bostad. När det bor flera i fastigheten, behövs mindre 
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energi för att värma upp bostaden, men det krävs även mer energi för tekniska apparater. Vid en 
jämförelse mellan en vanligt nybyggt radhus som drar 12 000 kilowatt timmar per år kan 
personer som väljer att bo i ett passivt radhus spara upp till 6500 kilowatt timmar per år. På ett år 
kan de boende tjäna in nästan ett års energiförbrukning. Eftersom energiförbrukningen är mycket 
individuellt, är återbetalningstakten även olika, vilket gör att det hus som drar minst energi, 
betalas tillbaks tidigare än vad det hus som drar mer gör.  

Landskrona hems kvarter Normen kostade 53 miljoner att bygga och ger en intäkt på 3 420 576 
kronor. Eftersom att hyresgästerna endast betalar kallhyra i kvarteret, har Landskrona hem endast 
utgifter för underhåll och liknade. Pay of-tiden för kvarteret är 15 år. Om energin hade ingått i 
hyran, hade Landskorna hem sparat mellan 4000-7000 kilowatt timmar per radhus, vilket ger 
140 000- 245 000 kilowatt timmar om året jämfört med ett vanligt radhus kvarter med samma 
antal radhus och ytor.   

Egnahemsbolagets bostäder har en kalkyl på att de passiva radhusen skall vara återbetalda efter 5 
år(www5.gotenborg.se). Det som skiljer Egnahemsbolagets bostäder mot Landskrona hems, är att 
när de byggdes fick Egnahemsbolaget bidrag från Energimyndigheten så att det blev billigare för 
köparna. Detta gjordes för att Energimyndigheten skulle kunna göra olika tester och kontrollera 
hur husen blivit och hur de boende tyckte att det var att bo i ett passivt hus.  Landskrona hem  
kommer inte att tjäna in något på att husen är passiva, utan det är endast de boende som kan se 
detta, när det är de som betalat energianvändningen. Kvarterets livslängd är räknat på 50 år, innan 
fastigheterna kommer att behövas ses över och solfångare kommer att bytas ut. Detta gör att 
Landskrona hem kommer att göra ett inkomstöverskott på de sista 35 åren. Eftersom att husen är 
noggranna planerade och byggda är den enda kostnad som Landskrona hem har haft fram tills nu, 
är att de har fått installera ett elvärmebatteri och nya ventilationsaggregat för att värma upp husen 
när de boende är borta en längre tid på vintern. Om Landskrona hem hade betalt för 
uppvärmningen och de boende endast hade betalat för hushållselen, hade situationen varit 
annorlunda. då hade företaget kunnat se vilka besparingar de gjorde på att investera i passiv 
teknik för deras kvarteret, jämför med något av deras andra bostadskvarter med traditionell 
uppvärmningsteknik. Med ett radhus som drar mindre energi kommer vinsten att bli större och 
större för husägaren ju högre elpriserna stiger. Enligt Svante Wilj på NCC kommer detta att bli en 
konkurrensfördel för fastighetsbolag. Om fastighetsbolagen har passiva hus i sitt 
fastighetsbestånd, så kan energikostnaderna sänkas, vilket i sin tur gör att kostnaderna för 
boendet sänks.  

Enligt en undersökning som sifo gjort på uppdrag av NCC så är det svenska folket villiga att 
betala 5% mer för ett energieffektivt boende(www.ncc.se). Om Landskrona hem skulle välja att 
investera i bostäder som kostar 1500- 1700 kr per kvadrat meter, är detta en ökning med mer än 
100 % jämte mot deras genomsnitts hyra på 788 kr per kvadrat meter och år. Detta gör det inte 
alls skulle vara aktuellt för Landskrona hem att investera i passiva flerbostadshus i nuläget.  

Den stora skillnaden mellan radhusen i Glumslöv och Lindås park, är att Egnahemsbolagets 
radhus i Lindås park är byggda för att säljas, medans i Glumslöv byggdes bostäderna för att ingå i 
Landskrona hems fasighetsbestånd. Efter att radhusen i både Glumslöv och Lindås park blivit 
byggda, har fler och fler radhus byggts både för privatpersoner och fastighetsägare. Allt fler 
byggföretag erbjuder sina kunder miljölösningar för sina nybyggda radhus eller hus.   
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5.4 Framtiden för passiv hus. 
 
Även om både Landskrona hem och Egnahemsbolagets fasigheter har visat sig vara bra 
ekonomiska investeringar, har inte Landskrona hem några planer på att bygga fler passiva hus. 
Detta att det i Skåne finns bra förhållande, för att bygga bra passiva hus med mycket sol och 
öppna yttor som gör att husen kan ta in all den solstrålning som de kan. Landskrona hem anser 
inte att Landskrona är rätt stad för att det skall vara någon marknad för att ha hyresrätter i passiv 
radhus. Ncc anser dock att det i framtiden kommer att behövas fler passiva hus då konsumenterna 
blir mer och mer miljö inriktade och begär nya och miljöeffektiva lösningar även för boendet. Ett 
exempel på detta är höghusen som NCC har byggt i Göteborg. Detta är två hög hus som har fyra 
och fem våningar. Enligt Skanska kommer efterfrågan för passiva hus och miljö effektiva hus att 
öka. Därför lanserar de sina Moderna hus koncept så att de kan ge sina kunder ett val för ett mer 
miljövänligt och mer effektivt boende. Både Skanska och NCC anser att det kan vara en fördel i 
framtiden, om fastighetsbolag kan komma att ha kanske inte just passiva solhus i sitt 
fastighetsbestånd men att fastighetsbolagen har miljövänliga alternativ så som energieffektiva 
hus.  
Landskrona hem anser dock att det kan vara bra att ha energieffektiva byggnader i sitt 
fastighetsbestånd, men inte att det skulle ge någon speciell fördel på bostadsmarknaden så som 
den ser ut idag.  Landskrona hem är det företag i Nordvästra Skåne, som har passiva hus och de 
har inga planer på att bygga flera av dessa, då de inte ser någon marknad för just passiva hus i 
Landskorna. Helsingborgshem håller för närvarande på att titta på, om det i framtiden kommer att 
bli så att de kommer att ha passiva eller energieffektiva hus i sitt fastighetsbestånd. Lund 
kommunala bostadsföretag håller på och föra en öppen dialog med sina hyresgäster om vad de 
anser är viktigt i ett boende. De tänker även investera i lågenergi hus. Men då skall det vara så att 
husen skall vara kopplade till fjärrvärme som skall värma upp husen på vintern.   
 
Energimyndigheten anser att det kan vara bra att ha ett alternativ på hur serietillverkat passivt hus 
skulle kunna se ut och hur det skulle kunna byggas till en låg kostnad. Båda radhusen har varit 
modeller för hur ett passivt hus fungerar och nu har energimyndigheten tagit fram två stycken 
modeller för hur byggföretag skulle kunna serie tillverka passiv hus. Enligt Hans Bagge och Arne 
Elmroth och Lotti Lindstrii (2006) så skall det vara svårt att serietillverka passiva hus men detta 
har Energimyndigheten visat att det inte kommer att bli.  
Karin Adelberth anser att det är lättare och bygga passiva radhus, än att bygga passiva villor och 
att det är enklare att bygga flerbostads hus i flera våningar, än vad är att bygg radhus då det är 
större ytor att jobba med och fler personer som bor i husen. Detta förstärks av att Ncc har byggt 
sina två fastigheter i Göteborg. I det projektet visade NCC att det går att bygga passiva hus i 
flerbostadshus form, vilket öppnar upp för fler företag att bygga flerbostadshus med passiv teknik 
som uppvärmningskälla.  

 

 



 33 

6. Slutsats: 

Ett passivt hus är inget ovanligt längre i vårt samhälle. Det dyker upp både radhus, villor och 
flerbostadshus lite var stans i landet. Det är både bostadsbolag och privata aktörer som bygger 
passiva hus.  Den största skillnaden mellan att bygga ett passivt radhus och ett vanligt rad hus, är 
att de kräver mer kunskap av de som skall projektera och bygg ett passivt hus. Det kräver även att 
huset är mer isolerat och planlösningen är mer genomtänkt, så att värmen från solen tas tillvara. 
Placerings mässigt så är ett passivt radhus svårare att placera än vad ett vanligt radhus är.  
Projekteringsgruppen måste tänka på att lägga husen så att de släpper in så mycket ljus som 
möjligt från söder. För att ett passivt hus skall fungera som bäst, skall det vara stora fönster mot 
söder så att solstrålarna kommer in och värmer upp samt en tjock vägg som står inne i rummet 
som senare när solen gått ner värmer upp rummet. I ett vanligt radhus kan projektören nöja sig 
med att sätt in tvåglasfönster medens i ett passivt hus är det viktigt att använda sig av 
treglasfönster, för att det inte skall bli en köldbrygga och att värme försvinner.  När det byggs ett 
passiv hus, är det viktigt att projekteringsgruppen har rätt kunskaper och intresse för att bygga 
just ett hus som är så miljövänligt och energieffektivt som möjligt. Detta eftersom det krävs mer 
av projektörerna, än vad det krävs om det skulle varit ett vanligt radhus som skulle byggas.  

Ett passivt hus behöver inte kosta mer att bygga, än vad ett vanligt radhus gör. Detta för att i ett 
passivt hus finns inte några radiatorer och värmepumpar. Dessa kostnader läggs istället på extra 
isolering och bättre fönster. När fastighetsföretag väljer att investera i ett passivt radhus, kommer 
ett fastighetsbolag att tjäna mellan 4000- 7000 kilowatt timmar om året.  

Det som kan vara negativt för ett fastighetsbolag i dagens samhälle, är att passiva hus är något 
nytt och har inte funnits som hyresfastigheter länge. Detta gör att de boende kanske kan fundera 
över, om deras lägenheter verkligen kommer att vara varma eller om det är så att de kommer att 
gå och frysa halva året.  

Byggföretagen satsar och tror på att miljötänkande bygge är framtiden, både när det gäller 
privatpersoner och fastighetsbolag. Då energipriserna stiger, stiger även fastighetsbolagens 
kostnader för uppvärmning av sina fastigheter. Byggföretagen i Sverige väljer redan idag att 
profilera sig att det finns möjligheter för de som vill välja passivt och energieffektivt boende.  
Bygget i Lindås park har en återbetalningsplan på 5 år, detta visar att det faktiskt går att bygga 
passivt och inom en snar framtid efter att bygget är klart gå med vinst. Eftersom projektet i 
Lindås är väldigt speciellt, då det fick bidrag av Energimyndigheten så går det inte att säga att 
alla passiva radhus kommer att ha en återbetalningsplan på 5 år, utan det kommer förmodligen att 
vara länge. I Landskrona så har de passiva radhusen en återbetalning som ligger på 15 år, men där 
kan inte bostadsföretaget dra någon nytta av det låga energi användningen, då de boende själv 
betalar energiförbrukningen.  

Passiv hus har byggts runt om i Europa under en längre tid, men det är på senare tid som tekniken 
spridit sig till Sverige och blivit aktuellt även för fastighetsbolag. Detta gör att fastighetsbolag 
kan vara tveksamma att investera i just passiva hus då det finns en hel del små fel som kommer 
fram under tiden. En mindre påverkan på miljön och billigare boende kostnader är aldrig fel. Det 
som alla företag strävar efter, är att få en så stor vinst som möjligt. Med hus som är 
energieffektiva så kan företagen gå med en större vinst, än vad de hade kunnat ifall de hade 
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förvaltat ett vanligt hus. För att detta skall kunna bli verklighet så krävs det att de boende inte 
betalar för sin förbrukning utan uppvärmningen ligger inbäddad i boendekostnaden. Som det ser 
ut nu så är det de boende som spara in på att bo i passiva hus.  

Svenska företag anser att det i framtiden kommer att bli mer och mer aktuellt med att bygga 
bostäder, vilka värms upp på passivt sätt, då vi redan nu kan se att energi priserna stiger.  

Fastighetsbolag har olika tankar om det i framtiden kommer att bli en strategisk fördel, att ha 
passiva hus i sitt fastighetsbestånd. De är i alla fall säkra på att det kommer att vara en fördel för 
både miljön, boende och fastighetsbolagen om de väljer att bygga och förvalta fler 
energieffektiva hus.   

Om priserna på att bygga passivt sänks, kommer även kvadratmeterpriserna för lägenheterna som 
byggts på passivt sätt att sänkas, vilket kommer att resultera i att fler bostadsföretag kommer att 
satsa på passiva bostadsalternativ. Är bostadspriserna för höga kommer det inte att finnas någon 
som vill bo i lägenheterna.  

Jag anser att det kommer att bli en konkurrensfördel i framtiden för fastighetsbolag att 
tillhandahålla passiva radhus. Detta för att alla människor börjar tänka mer miljövänligt. 
Fastighetsbolag kommer att vilja investera i bostäder som har låg energiförbrukning, för att sänka 
sina energikostnader, då energipriserna stiger och blir allt dyrare. Jag anser även att det kan vara 
en bättre lösning att tillhandahålla energieffektiva hus som drar mindre men ändå kan koppla in 
sig på till exempel fjärrvärme nätet så att det ifall det blir väldigt kallt, kan bostaden värmas upp 
med hjälp av denna energin istället.  

7. Förslag på fortsatt forskning: 

Ett förslag på fortsatt forskning ör att titta på hur det ser ut för flerbostadshus liknande de som är 
byggda i Göteborg. Är dessa bostadshus en konkurrensfördel? Finns något sätt att bygga ännu 
mer energieffektivt till en lägre kostnad?   

Vad blir dom exakta ekonomiska fördelarna av att bygga ett passivt radhus?  

Kan den solenergi som vi går miste om på vintern ersättas av vindkraft från privata 
vindkraftverk? Kan fastighetsbolag investera i egna vindkraftverk för att på så sätt förebygga att 
deras energikostnader rusar iväg, och påverkar de boendes hyreskostnader negativt.  
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Bilaga 1. Ordlista. 
 

Energiförbrukning: det en byggnad gör av med när den värms upp, använder elektroniska 
maskiner.  

 

Bruksarea: Den area i en bostad som används 

 

Värmeväxlare= apparat som gör så att värmen som lämnar huset värmer upp den ingående luften 
så att den blir varm. Detta gör att det inte krävs lika mycket energi för att värma upp innerluften 
när den väl är i rummet.  

 

U-värde= Ett värde på hur mycket värmegenomströmning som ett vist material har.  

 

Köldbrygga= Det av en konstruktion som inte är helt tätt, utan släpper igenom värme vilket gör 
att byggnaden får en värmeförlust. Detta uppstår oftast vid brytningar vid olika material.  

 

BBR= Boverkets bygg regler 

 

LKF= Lunds kommunala fastighetsbolag 
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Bilaga 2 Intervjumall.  
Intervju mallen har konstruerats så att när väl intervjun har ägt rum så har det diskuterats 
runtomkring frågorna och på så vis har författaren fått fram mer svar än vad det hade gett om 
respondenten bara hade svarat direkt på frågorna. 

 

 

Fastighetsföretag: 

 

Hur ser ert företag på passiva radhus? 

 

Anser ni att det i framtiden kommer att byggas fler passiva radhus? 

 

Kommer lågenergi hus och passiva hus att vara en mer vanligare syn i ett fastighetsföretags 
fastighetsbestånd? 

 

Kommer ni att investera i  passiva radhus/ hus? 

Hur kommer det sig i så fall? 

 

Tror ni att det kommer att vara en konkurransfördel för ert fastighetsbolag att äga passiva radhus 
i framtiden?¨ 

 

Byggföretag: 

 

Hur ser ni på marknaden kring passiva hus? 

 

Kommer ni som byggföretag att försöka sälja mer hus/ radhus med passiv teknik? 

 

Tror ni att det i framtiden kommer att vara en konkurransfördel för fastighetsföretag att äga 
passiva radhus? 

 

 

 


