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Förord 
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Anders Linde på Passivhuscentrum i Alingsås som inte bara ställde upp på en intervju utan 
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Sammanfattning 
 
Som en följd av ökade energipriser eftertraktas allt fler energisnåla bostäder. Dels för att 
uppnå en rimlig och prisvärd boendekostnad men också för att göra en insats för miljön. Ett 
alternativ är passivhus, vilka kännetecknas av ett extremt välisolerat klimatskal som gör att 
värmen i den uppvärma luften kan återvinnas utan hjälp av radiatorer eller golvvärme. Men att 
bygga ett passivhus innebär en högre investeringskostnad än för ett konventionellt bygg-
projekt då det krävs mer byggnadsmaterial, utbildning av byggnadsarbetare, större markyta 
och längre byggtid. Dock räknas de lägre driftskostnaderna betala igen den högre invest-
eringskostnaden. Vi ställer oss därför frågan hur lönsamma passivhus är i förhållande till hus 
byggda enligt modern konventionell byggteknik.  
 
Syftet med vår studie är att undersöka passivhusens lönsamhet i förhållande till 
konventionella hus. Genom att använda oss av ekonomiska verktyg har vi för avsikt att gå på 
djupet med lönsamhetsfrågan för att se var, när och hur kostnader respektive intäkter uppstår.  
 
Vår rapport resulterade i en fallstudie där vi tittade närmre på passivhusprojektet Oxtorget och 
det konventionella projektet Apollofjärilen, vilka båda ägs av Finnvedsbostäder i Värnamo. 
Genom intervjuer med Per-Magnus Rylander, projektledare för Oxtorget, och Jan-Olof Fag, 
driftschef för Oxtorget, kunde vi ta del av tillräckligt med information om de båda projekten 
för att jämföra dem i diverse lönsamhetsberäkningar, för att slutligen komma fram till vilket 
av de båda projekten som var mest lönsamt.  
 
Med hjälp av vår insamlade empiri och ekonomiska verktyg kom vi fram till att Oxtorget blev 
ett onödigt dyrt passivhusprojekt. Detta på grund av att Oxtorget byggdes i ett så pass tidigt 
skede att information och erfarenhet från passivhustekniken saknades, vilket innebar en 
kostnad för att utbilda byggteamet inom den nya tekniken. Dessutom kom det bara in två 
anbud, vilket innebar mindre konkurrens och således ett högt pris. Dock är det främst 
Oxtorgets projekteringskostnad som har påverkat våra lönsamhetsberäkningar negativt. På 
grund av att byggnationen överklagades krävdes dubbla projekteringar vilket gjorde att 
Oxtorgets investeringskostnad sköt i höjden och projektet blev därför svårare att räkna hem. 
Men med hjälp av statliga bidrag och det låga ränteläget kunde vi ändå komma fram till att 
Oxtorget var en lönsam satsning, men långt ifrån så lönsam som vi från början trott. Slutligen 
kom vi fram till att vi tror att om en liknande jämförande studie genomförs där passiv-
husprojektet följer en normal byggprocess kommer siffrorna se betydligt annorlunda ut, till 
passivhusprojektets fördel. Dock har vi insett att ränteläget spelar en betydande roll för om ett 
projekt ska kunna räknas hem eller inte. Av den anledningen har vi slutligen kunnat konst-
atera att minimerade investeringskostnader är det viktigaste för att med säkerhet kunna säga 
att ett passivhus är mer lönsamt än ett konventionellt hus.  
 



 

Abstract 
 
As a result of increased energy prices more and more energy-efficient homes are coveted. An 
energy-efficient alternative is passive houses, which is characterized by an extremely well 
insulated building envelope that recovers the heat without the use of radiators or under floor 
heating. But a passive house requires a higher investment cost than a conventional building 
project, since it will require more construction materials, training of construction workers, 
greater land area, and long construction period. But the lower operating cost expects to pay 
back the higher cost of investment. We therefore question how profitable a passive house is in 
relation to houses built according to modern conventional building techniques. 
 
The aim of our study is to investigate the viability of passive houses compared to convent-
ional houses. By using economic tools we intend to pursue this question of profitability to see 
where, when and how costs and revenues emerge. 
 
Our report resulted in a case study where we looked closer at the passive house project 
Oxtorget and the conventional project Apollofjärilen, which both are owned by Finnveds-
bostäder in Värnamo. Through interviews with Per-Magnus Rylander, project manager for 
Oxtorget, and Jan-Olof Fag, operation manager for Oxtorget, we got access to sufficient infor-
mation about the two projects to compare the various profitability calculations, to finally 
discover which of the two projects that was most profitable. 
 
With the help of our collected empirical data and economic tools, we concluded that Oxtorget 
became an unnecessarily expensive passive house project. This is because Oxtorget was built 
in such an early stage that information and experience from passive technology was missing, 
which involved a cost to the construction team to learn new technologies. Besides, there were 
only two offers, which meant less competition and therefore a high price. But it is primarily 
Oxtorgets planning cost that has affected our profitability calculations adversely. Since the 
building was appealed it required two planning’s which made Oxtorgets investment cost more 
difficult to recoup. But thanks to government contributions and low rates, we could still come 
to the conclusion that Oxtorget was a profitable venture, but nowhere near as profitable as we 
initially expected. Finally, we found out that we believe that if a similar comparative study 
carried out in which the passive house project follows a normal building process we will see a 
significant change of the result. We have also realized that the rate plays a significant role on 
projects profitability. For this reason, we have finally found that minimized investment costs 
are the most important thing to ensure that a passive house is more profitable than a convent-
ional house. 
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Beteckningar och terminologi  
 
Beteckningar 
 
U  U-värde 
   
Ψ  Värmeförlustkoefficient för köldbryggor (W/m²) 
 
Terminologi 
 
SS  Svensk standard framtagen av SSI (Swedish standards institute). 
 
BBR Boverkets byggregler. Detaljerade regler och föreskrifter utgivna 

av Boverket. BFS 1993:57 med ändringar t.o.m. BFS 2008:20, 
avsnitt 9. 

 
BKR Boverkets konstruktionsregler. 
 
BVL Lag om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk.  
 
BVF Förordning om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk. 
 
BOA Bostadsarea, beräknas enligt SS 02 10 53 och avser de utrymmen 

av bruksarean som bebos. 
 
BRA Bruksarea, beräknas enligt SS 02 10 53 och begränsas av 

omslutande väggars insidor. 
 
kWh Kilowattimmar 
 
MWh Megawattimmar 
 
TWh Terawattimmar 
     
FTX-system Ett mekaniskt från- och tilluftssystem med värmeväxlare. Värmen 

i frånluften återvinns och avges i tilluften. 
 
U-värde Värmegenomgångskoefficient. Mäter hur mycket värme som 

släpps igenom på en 1 m² yta per tidsenhet och antal graders 
temperaturskillnad mellan utom- och inomhus. Enhet W/m² °C. 

 
K-värde Tidigare benämning på U-värde. Enhet W/m2 K. 
 
LCC                                Livscykelkostnad (Life Cycle Cost). Summan av alla kostnader för 

en viss utrustning under hela dess livslängd, omräknat till ett 
nuvärde. 

 
FEBY Forum för Energieffektiva Byggnader. 
 



 

Atemp Den golvarea i temperaturreglerade utrymmen som är avsedd att 
värmas till mer än 10 grader och som är begränsad av 
klimatskärmens insida. 

   

Atemp+garage Den golvarea i temperaturreglerade utrymmen som är avsedd att 
värmas till mer än 10 grader och som är begränsad av 
klimatskärmens insida. Med tillägget att även golvarean för garage 
innanför klimatskärmen ska ingå. 

 
Pascal(Pa)  Måttenheten för lufttryck. 
 
Kalkylränta Även kallad diskonteringsräntan och uttrycker avkastningskravet 

på det investerade kapitalet. Kalkylräntan bestämt utifrån tre 
kriterier; investeringens risk, faktiska kostnader för kapital så som 
ränta, samt ränteintäkter från alternativa investeringar. En hög 
kalkylränta medför ett högre krav på en investerings lönsamhet.  

 
Nominell ränta  Den nominella räntan inkluderar förändringen i penningvärdet och 

är den ränta som exempelvis bankerna erbjuder. Real riskfri ränta 
+ risk + inflation = nominell kalkylränta. 

 
Real ränta Den reala räntan tar inte hänsyn till inflationen och är således 

oberoende av denna. 
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1. INLEDNING 
 
I detta inledande kapitel kommer vi att diskutera och redogöra för bakgrunden till vårt valda 
ämne, samt beskriva syftet med vår uppsats. Vi kommer även att formulera vårt problem och 
avslutningsvis förklara hur vi har valt att avgränsa vårt ämne. 
 
 
1.1 Problembakgrund 
 
Energipriserna har, som en följd av oljebristen, ökat de senaste åren och kunderna söker idag 
efter en energisnål bostad. Dels för att detta ger dem en rimlig och prisvärd boendekostnad, 
men också för att fler människor idag är mer miljömedvetna och vill göra en insats för miljön. 
Dock ligger allt för ofta fokus på att bygga så billigt som möjligt, vilket innebär att ett 
nybyggt hus inte behöver vara mer energieffektivt än något annat. 
 
År 2008 uppgick bebyggelsesektorns totala energianvändning till 141 TWh, vilket motsvarar 
32 % av Sveriges totala energianvändning. Bebyggelsesektorn utgörs av bostäder och sedan år 
1970 har energianvändningen för denna sektor minskat med 15 %. Dock betyder inte 
minskningen att vi blivit mer medvetna och energisnåla, utan den beror till exempel också på 
förändringar i klimatet, och minskningen är därför inte konstant utan varierar över tiden 
(www.ekonomifakta.se).  
 
En intressant dialog, miljövårdsberedningen, startade 2002 i Sverige. Det var ett frivilligt 
samarbete mellan 20 byggföretag och Svenska miljöministeriet. Syftet var att skapa en 
gemensam vision och att skapa mål och strategier för att uppnå ett hållbart byggande i 
Sverige. Sju strategiska mål ska uppnås innan 2025 och det viktigaste av dessa mål är att 
eliminera användningen av fossila bränslen samt att minska energiförbrukningen med 30 % 
(Larsson, 2004). 
 
Larsson (2004) menar att den bästa strategin för den långsiktiga klimatförändringen är att 
satsa på robusta och tåliga hus. Ett robust hus klarar av många olika tänkta framtidsscenarion, 
och det byggs med god kvalitet och hög standard. Det kännetecknas dessutom av att det är 
välisolerat hus och av att det har ett bra skydd mot väder och vind. Därmed är det ett hus som 
är väl anpassat för att klara av det klimat som råder. 
 
 
1.2 Problemdiskussion  
 
Passivhus är miljövänliga hus byggda med hög kvalitet och med miljövänlig uppvärmning. 
Det som kännetecknar passivhus är en speciell byggteknik med ett extremt välisolerat 
klimatskal som gör att värmen i den uppvärmda luften kan återvinnas utan hjälp av radiatorer 
eller golvvärme. Denna nya byggteknik är på stark frammarsch och fler och fler bostäder 
byggs idag med denna teknik. Ursprungligen var det främst privatägda enplansvillor som 
byggdes med passivhustekniken, men idag byggs även allt fler flerbostadshus och hyresrätter 
med denna teknik (www.passivhuscentrum.se).  
 
Att bygga ett passivhus innebär en högre investeringskostnad då det krävs mer byggnads-
material, utbildning av byggnadsarbetare, större markyta och längre byggtid. Dock kan denna 



 

11 
 

investeringskostnad sparas in genom en lägre driftskostnad eftersom att ett passivhus minskar 
värmeförlusterna så att inga radiatorer eller golvvärme behövs och för att friskluften kan 
användas som värmesystem. Minskade värmeförluster åstadkoms genom att bygga huset så 
tätt att ventilation enbart sker genom ventilationen och inte genom otätheter. Detta medför 
med andra ord betydligt lägre uppvärmningskostnader, vilket beräknas väga upp den något 
högre investeringskostnaden (www.passivhuscentrum.se). 
 
Oxtorget och Apollofjärilen i Värnamo kommer att ligga till grund för våra analyser och 
jämförelser i denna rapport. Oxtorget är Sveriges första flerbostadshus som utformats som 
passivhus och det är byggt av Finnvedsbostäder AB. Det är fem hus med åtta lägenheter 
vardera, som alla är utrustade med en mycket effektiv ventilationsvärmeväxlare. Enligt 
Oxtorgets slutrapport från den åttonde augusti 2008 täcks 50 % av varmvattenbehovet av 
vindkraftsel. Resterande 50 % beräknas täckas av de 24 m² solfångare som varje hus är 
utrustat med. För att uppnå lägre energiåtgång och jämnare inomhusklimat är husen 
uppbyggda av betongstomme. De är även utrustade med en speciell passivhus-utedörr och 
treglasfönster för en mer kontrollerad vädring. Apollofjärilen är byggd enligt modern 
konventionell byggteknik (Oxtorgets slutrapport, 2008). 
 
Problemet med att jämföra kostnader för ett konventionellt hus och kostnader för ett passivhus 
är att definiera exakt vad ett passivhus egentligen är. Kravspecifikationen följs inte alltid helt 
och dessutom innehåller den många börvärden istället för specificerade krav. Ett annat 
problem är att relevanta kalkylmodeller kan vara svåra att uppföra (Linde, 2010). 
 
 
1.3 Problemformulering 
 
Hur lönsamma är passivhus i förhållande till hus byggda enligt modern konventionell 
byggteknik? 
 
 
1.4 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka passivhusens lönsamhet i förhållande till 
konventionella hus. Genom att använda oss av ekonomiska verktyg har vi för avsikt att gå på 
djupet med lönsamhetsfrågan för att se var, när och hur kostnader respektive intäkter uppstår.  
 
 
1.5 Avgränsningar 
 
För att avgränsa vårt valda ämne något har vi valt att jämföra passivhustekniken med enbart 
moderna konventionella byggmetoder. Detta eftersom att vi inte finner det väsentligt att 
jämföra denna typ av byggteknik med byggtekniker som inte längre används idag.  
 
Vi är väl medvetna om att det finns andra energisnåla byggalternativ än passivhustekniken, 
men det är inget vi kommer att lägga fokus på då vi anser att dessa inte är relevanta till vår 
valda frågeställning. 
 
Beräkningar och jämförelser görs enbart utifrån det svenska klimatet. Passivhus kan också 
användas i varma klimat där de då istället fungerar på motsatt sätt och skyddar inneklimatet 
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mot värme. Men detta är inte relevant för oss då vi tittar på passivhusets uppvärmnings-
kostnader. 
 
Det finns två definitioner av passivhus; en internationell definition och en svensk definition. 
Den svenska definitionen är anpassad efter svenska förhållanden och svenska byggregler 
(www.passivhuscentrum.se). När vi definierar passivhus kommer vi enbart att använda oss av 
den svenska definitionen.  
 
 
1.6 Centrala begrepp 
 
Passivhus - ett hus som värms upp passivt med hjälp av extra isolering och täthet, 
solinstrålning, människor och överskottsvärme från elektriska apparater. Passivhusen ska följa 
FEBYs regler och krav för energieffektiva byggnader. 
 
Konventionellt hus - ett modernt byggt hus som följer BBRs regler och krav. 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
 
I förra kapitlet gavs en kort introduktion och presentation av vårt valda problem. I detta 
kapitel beskriver vi teoretiskt vad ett passivhus är och hur det fungerar samt vilka kostnader 
som kan tänkas uppstå. Vi redogör också för de branschkrav som finns för konventionellt 
byggande.  
 
 
2.1 Passivhus 
 
2.1.1 Vad är ett passivhus? 
Tack vare vetskapen om att konventionellt byggande konsumerar mycket av världens primära 
resurser och genererar en stor mängd avfall, ökar intresset och uppmuntran av byggandet av 
”gröna” hus. Dessa byggnader har hållbara tekniker och konstruktioner som minskar påverkan 
på ekologin, miljön och människors hälsa, vilket passivhus är ett exempel på (Nelms, Russell 
& Lence, 2007). Beteckningen passivhus grundar sig på principen att ett hus passivt värms 
upp genom att tillvarata värme från människor, överskottsvärme från elektriska apparater 
samt värme från instrålad sol. Detta ska vara tillräckligt för att ge en behaglig 
inomhustemperatur året om (Glad, 2006). Det var under ett samarbete i slutet av 1980-talet 
mellan den tyske forskaren Wolfgang Feist och den svenska forskaren Bo Adamsson som 
passivhuskonceptet växte fram. Det upptäcktes då att hus kan byggas utan radiatorsystem så 
länge värmeförlusterna är tillräckligt små. Den svenska kunskapen om välisolerade hus 
kombinerades med den tyska kunskapen om betydelsen av ett väl fungerande 
ventilationssystem för att uppnå ett bra inomhusklimat (Glad, 2006). Ett passivhus är således 
en byggnad där värmeförlusterna har minskats så pass mycket att inga radiatorer eller 
golvvärme behövs och där friskluften kan användas som värmesystem. 
 
2.1.2 Definition av ett passivhus 
Det finns två olika standarder som definiera ett passivhus. En internationell och en som är 
anpassad för svenskt klimat och svenska byggregler. Dessa båda skiljer sig åt en del och det är 
därför viktigt att specificera vilken av de båda definitionerna för passivhus som avses för att 
undvika missförstånd (www.passivhuscentrum.se).   
 

”För att använda begreppet passivhus för en byggnad så krävs att ett antal 
grundläggande krav för denna typ av byggnad skall uppfyllas. På så 
sätt kvalitetssäkras innebörden av byggkonceptet i marknadsföring 
och kommunikation inom bygg- och förvaltningsprocessen.”  

            (www.passivhuscentrum.se).  
 
Enligt FEBY:s kravspecifikation för passivhus, har styrgruppen i Energimyndighetens 
program för Passivhus och lågenergihus givit FEBY i uppdrag att tillsammans med branschen 
ta fram en lämplig kravspecifikation för passivhus i Sverige. Förslaget innebar att de tyska 
passivhuskraven ska ligga till grund men sedan utveckla dem vidare för svenska förhållanden. 
Även intryck av de passivhusprojekt som har genomförts i Sverige ska tas till vara 
(www.passivhuscentrum.se). För utdrag ur FEBYs kravspecifikation, se bilaga 2. 
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2.1.3 Hur ett passivhus fungerar 
 

 
Bild 1: Här ses den principiella uppbyggnaden av ett passivhus (www.passivhuscentrum.se). 
  
Grundidén med ett passivhus är att det saknar separat uppvärmningssystem och att det till stor 
del ska vara självförsörjande. Detta sker genom att utnyttja den passiva värmen för att värma 
upp huset, men det är bara möjligt då huset är bebott och då utomhustemperaturen ej är alltför 
låg. Ett värmebatteri finns som värmekälla då utomhustemperaturen blir låg (lägre än ca 
+5˚C) och extra värme då behövs för att värma tilluften (www.passivhuscentrum.se). 
 
Solenergin är viktig för ett passivhus och därför måste hänsyn tas till väderstreck och 
fönsterstorlek. Det är viktigt att placera de fasader som har stora fönsterpartier mot söder för 
att på så sätt få in så mycket solljus som möjligt. De fasader som är riktade mot norr bör 
istället ha små fönster med så liten fönsterarea som möjligt eftersom solen ej kan ge något 
värmetillskott där. Men det finns nackdelar med att ha allt för stora fönster, även om de är 
riktade mot söder. Både värmeförlusterna och mängden övervärme ökar ju större glasytorna är 
och dessutom är fönsterglas en relativ dyr investering. Dessutom kan alltför stora fönster 
orsaka kallras och dessutom skapa onödiga transmissionsförluster (Gross, 2008) 
 
Under sommaren genererar solinstrålningen mycket stora mängder värme och inomhus-
temperaturen kan då lätt bli för hög. Men det går att uppnå en god termisk komfort även under 
sommaren genom att installera solskydd i form av persienner och markiser. Nackdelen med 
dessa solskydd kan vara att de tenderar att vara väldigt dyra. Förutom solenergin tas även all 
den värmeenergi som avges från människor och apparater inne i byggnaden tillvara. 
Energitillskottet från personvärme i ett normalhushåll motsvarar ungefär 1200 kWh/år och 
den gratisvärme som kommer från apparater kan antas uppgå till 2900 kWh/år, om de mest 
energisnåla apparaterna på marknaden används (Gross, 2008). 
 
 
2.1.4 Klimatskal  
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Ett hus har ett klimatskal, vilket utgörs av dess väggar, golv, tak och fönster. För att kunna 
minimera behovet av köpt energi så mycket som möjligt gäller det att klimatskalet är tätt och 
välisolerat. Allt värmeläckage från byggnaden måste minimeras för att ett bra inomhusklimat 
ska kunna uppnås och för att en låg energianvändning ska kunna uppnås enbart med hjälp av 
gratisvärme (Almestrand, 2009). Även val av fasadmaterial är viktigt för att minimera 
underhållskostnader av klimatskalet under dess livstid. Enligt LisØ, Hygen, Kvande & Thue 
(2006) är relationen mellan byggnadsmaterial och klimat viktig att ta hänsyn till. Klimat-
påverkan i form av regn, snö och vind orsakar omfattande skador och nedbrytning av 
klimatskalet varje år. De förutspådda framtida klimatförändringarna med rikligare nederbörd 
kommer ytterligare att öka sårbarheten i de klimatskal som innehåller väderkänsliga material. 
  

- Grund  
I grundkonstruktionen på ett passivhus är isoleringsmängden cirka 300 mm. Det krävs inte 
lika mycket isolering som i ytterväggarna och taket eftersom värmeförlusterna är mindre 
genom grunden, vilket i sin tur beror på att temperaturskillnaden mellan marken och inomhus-
luften är mindre än för övriga byggnadsdelar (Almestrand, 2009). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 2:  Visar en genomskärning av en vanligt förekommande 
grundkonstruktion i ett passivhus. 
Foto: Anna Ekblom 

 
- Ytterväggar 

Ytterväggarna har större värmeförluster än vad grunden har. Då temperaturskillnaden kan bli 
relativt stor under vissa delar av året läcker en hel del värme ut. För att minimera köldbryggor 
i ytterväggarna isoleras i två överlappande skikt. Mängden isolering som används i 
ytterväggarna i ett passivhus är ca 400-500 mm. Väggarna är således markant mycket tjockare 
än vad en vägg i ett konventionellt byggt hus är (Almestrand, 2009). 
 

- Tak 

Taket är den konstruktion där vanligtvis en stor del av värmeenergin läcker ut. Detta beror 
dels på att taket utgör en stor del av husets klimatskal men också på att den varma 
inomhusluften stiger, vilket då i sin tur leder till att temperaturskillnaden vid taket då blir 
större. Mängden isolering som används i takkonstruktionen i ett passivhus är cirka 500 mm 
(Almestrand, 2009). 
 
 
 

-  Fönster och dörrar 
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Den del av klimatskalet som har sämst värmeisoleringsförmåga är fönster och dörrar. 
Fönstrets U-värde är ett mått på hur bra kombinationen av glas, karm och båge isolerar. Ju 
lägre U-värde ett fönster har desto bättre isolerande förmåga har det och detta är viktigt för att 
åstadkomma ett bra inomhusklimat året om (Gross, 2008). Byggnadens genomsnittliga U-
värde för fönster och glaspartier får vara högst 0,9 W/m2 K och samma värde gäller även för 
dörrar (FEBY 2009). 

 
 
 
Bild 3:  I förgrunden visas ett 
passivhus och i bakgrunden ett 
konventionellt byggt hus. Bilden visar 
skillnaderna på värmeförluster i de 
båda byggnaderna. Här ses också 
tydligt att fönster och dörrar har 
störst värmeförluster i ett passivhus 
(www.meramiljo.se). 

 
2.1.5 Lufttäthet  
De fyra tyngsta motiven till varför en byggnad bör ha god lufttätning är komfort för de 
boende, reducering av risk för fuktskador, kontroll av ventilation samt hushållning med 
energi. Ett ofrivilligt luftläckage uppstår då det förekommer luftotätheter i klimatskalet, vilket 
medför en energiförlust då luft läcker utifrån och in och vice versa (Adalberth, 1998). Ett 
lufttätt klimatskal ger alltså betydligt minskade driftskostnader. Ett lufttätt klimatskal uppnås 
genom att placera plastfolien på insidan av konstruktionen, vilket leder till att byggnaden 
andas genom ventilationen istället för genom ett läckande klimatskal. När passivhus byggs är 
det därför viktigt att tätningsarbetet utförs korrekt och noggrant; det får absolut inte före-
komma hål eller skarvar i plastfolien. Vanligtvis utförs därför ytterväggskonstruktionen med 
ett installationsskikt där installationerna kan dras utan att det behöver göras onödigt mycket 
skada i plastfolien. Plastfolien placeras istället en bit in i väggen mellan de båda isolerings-
skikten (www.passivhuscentrum.se).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 4: Här visas tydligt hur plastfolien har placerats en bit in i 
väggen för att undvika onödig skada vid installationer. Röd 
markering visar plastfoliens placering. 
Foto: Anna Ekblom 
 

 
Lufttätheten är också viktig för att undvika att fuktig inomhusluft tränger ut i tak, väggar och 
golv och orsakar mögel. Genom att täthetsprova husen i rätt skede av byggandet kan 
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eventuella läckor hittas och åtgärdas. En täthetsprovning utförs genom att ytterdörren ersätts 
med en tät aluminiumplåt med hål för en fläkt, som antingen trycker eller suger. Med hjälp av 
en värmekamera ses samtidigt var luften läcker in. Det är därmed möjligt att under 
provningen täta eventuella läckage och därmed se till att huset är tätt och förblir mögelfritt. 
Kravet på passivhus är att luftläckaget genom klimatskalet får vara maximalt 0,3 l/s m2 vid 
±50 Pa (Så fungerar ett passivhus, www.passivhuscentrum.se). 
 
2.1.6 Ventilation 
 

 
Bild 5:  Bilden visar ett FTX-system. Nr. 1. Frisk uteluft tas in = tilluft. Nr. 2. Den kalla tilluften värms 
i en värmeväxlare med hjälp av den varma rumsluften som är på väg att lämna huset = frånluft. Nr. 3. 
Uppvärmd tilluft fördelas i huset. Nr. 4. Den förorenade frånluften tas ut från kök och badrum. Ofta 
finns det en separat kanal från köksfläkten eftersom det annars kan samlas fett i värmeväxlaren, vilket 
kan vara en brandrisk. Nr. 5. Frånluften som har lämnat sin värme till tilluften i 
värmeväxlaren passerar ut (www.energimyndigheten.se). 

Då ett hus byggs utan uppvärmningssystem är det ett måste med ett effektivt ventilations-
system. Den vanligast förekommande utformningen av passivhus är att huset utförs med en 
från- och tilluftsventilation med värmeväxlare. Detta är också den mest energieffektiva 
lösningen för ett passivhus. Tilluften går då till sovrum och vardagsrum medan frånluften tas 
från kök, badrum och tvättstuga. Ett värmebatteri används som primitiv värmekälla. Principen 
med värmeväxling i ett FTX-system är att värmen i frånluften tillvaratas och används till att 
värma den inkommande tilluften. På så sätt återvinns värmen på nytt och då behövs inget 
uppvärmningssystem. Det gäller att ha en så effektiv värmeåtervinning som möjligt och därför 
bör ett FTX-system med en verkningsgrad på ungefär 85 % användas, vilket innebär att 85 % 
av värmen i frånluften går att tillvarata. För att detta ska fungera ställs stora krav på att 
byggnadens klimatskal är välisolerat och helt tätt utan springor för att inte förlora den 
uppvärmda inomhusluften. Under större delen av året klaras uppvärmningen av genom att ta 
till vara på den gratisenergi som genereras av de passiva värmekällorna. Då utomhus-
temperaturen sjunker under +5˚C eller om de boende är bortresta har värmeväxlaren ett 
integrerat värmebatteri på 900 W som värmer tilluften och som är lika stort som en hårtork. 
Det kan dock finnas vissa risker med detta system eftersom kanalsystemet ofta är placerat i 
klimatskärmen. Detta kan leda till att en del distributionsförluster uppstår. En annan nackdel 
med ett FTX-system är att det oftast bara används en termostat. Detta kan istället leda till att 
reglerförluster uppstår eftersom temperaturen inte kan regleras rumsvis, vilket i sin tur leder 
till att mindre gratisvärme kan tas till vara på (Gross, 2008). 
 
2.1.7 Individuell mätning och debitering 
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Uppvärmning och varmvatten i flerbostadshus svarar för nästan 7 % av den totala energi-
användningen i Sverige. Att minska denna energiförbrukning är en viktig del av energi-
systemomställningen och individuell mätning och debitering (IMD) är en möjlig åtgärd. IMD 
kan minska värmeförbrukningen betydligt, ända upp emot 30 %. Den individuella mätningen 
kan dessutom användas för att förbättra driftövervakningen, ventilationssystemet och 
klimatskalet. Fler och fler fastighetsägare väljer därför att använda sig av IMD. Det kan också 
ses som en rättvisefråga; att var och en ska betala för sin egen förbrukning. IMD av 
uppvärmning kan vara problematiskt eftersom energianvändningen är så beroende av 
klimatskal och driftsystem och därmed av fastighetsägarens åtgärder. Detta innebär i sin tur 
att de boende bara kan påverka till mindre del. IMD av varmvatten är däremot mindre 
problematiskt eftersom denna användning till största delen bestäms av de boende  
(www.boverket.se). 
 
 
2.2 Konventionellt byggande 
 
Det är väl känt att konventionellt byggande konsumerar en signifikant procentsats av världens 
primära resurser och genererar en stor mängd avfall (Nelms et al., 2007). Av den anledningen 
är det viktigt att samhällets minimikrav uppfylls vid uppförandet av en ny byggnad, vilka 
anges i BVL, BVF, BKR och BBR. Här beskrivs de tekniska egenskapskrav som ställs på en 
byggnad samt krav på hälsa, miljö, bärförmåga, utformning, tillgänglighet, brandskydd, 
användbarhet, bullerskydd, säkerhet, energihushållning samt hushållning med vatten och 
avfall. Konventionellt byggande går således hand i hand med dessa krav. Exempelvis 
anpassas isolering och täthet för att uppnå energikravet och fönster och dörrar väljs utefter 
kravet på energieffektivitet. Samtidigt får inte energihushållningen gå till överdrift, utan det 
ska hela tiden vara ett acceptabelt inomhusklimat. För att uppnå detta kan såväl värme som 
kyla behöva tillföras. Dock ska mängden energi som används för att uppnå kraven vara så låg 
som möjligt (Boverkets byggregler, 2008). 
 
2.2.1 Energikrav 
Den 1 februari 2009 införde Boverket nya regler om att Sverige skulle delas in i tre 
klimatzoner, istället för de tidigare två, där olika energikrav på konventionella byggnader 
skulle ställas i de olika zonerna. Dessa nya regler ställer krav på en byggnads specifika 
energianvändning och är formulerad som maximal energimängd per golvarea och år. Med 
byggnadens energianvändning menas den energimängd som behöver levereras till byggnaden 
under ett år vid normalt brukande (www.boverket.se). 
 
Klimatzon 1: Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län. 
Klimatzon 2: Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län. 
Klimatzon 3: Västra Götalands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Örebro, Skåne, 
Östergötlands, Södermanlands, Hallands, Gotlands, Västmanlands, Stockholms, Uppsala, och 
Blekinge län. 
 
Tabell 1: (www.boverket.se) 
 Nybyggnation utan elvärme Nybyggnation med elvärme 
 Klimatzon 1 Klimatzon 2 Klimatzon 3 Klimatzon 1 Klimatzon 2 Klimatzon 3 

Specifik 
energianvändning  
(kWh/m2 år)  

150 130 110 95 75 55 
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Energianvändningen ska enkelt kunna följas upp kontinuerligt via ett mätsystem och då ska 
energianvändningen för en viss önskad tidsperiod kunna beräknas. Detta kan ske genom 
avläsning och summering av de energimängder som har levererats till byggnaden  
(www.boverket.se).  
 
2.2.2 U-värden 
För byggnader utan elvärme krävs ett genomsnittligt U-värde på 0,5 W/m2 K. För byggnads-
delar som omsluter byggnaden får värmegenomgångskoefficienten, U, inte vara högre än; 
 
Tabell 2: (Tabell 9:4, BFS 2008:4) 
Ui 

(W/m2K) 
Byggnader med annat uppvärmningssätt 
än elvärme 

Utak 0,13 
Uvägg 0,18 
Ugolv 0,15 
Ufönster 1,3 
Uytterdörr 1,3 
 
2.2.3 Konventionellt byggande med fjärrväme 
I ett fjärrvärmesystem värms vattnet centralt av exempelvis kol, träbränsle eller spillvärme 
från industri. Det varma vattnet distribueras sedan i ledningar som är nedgrävda i marken. Det 
är en miljövänlig och resurssnål uppvärmningsform som tar till vara på energiresurser som 
annars skulle gå förlorade. Det är bara inom tätbebyggda områden som fjärrvärme är lönsamt 
eftersom att värmetätheten är stor där. Energikostnaden för fjärrvärme varierar i varje 
kommun och priset sätts lokalt av fjärrvärmeleverantören. Det beror på att de lokala 
förutsättningarna skiljer sig, bland annat vad det gäller kundtäthet och vilket bränsle 
fjärrvärmebolaget väljer att använda sig av. Den främsta fördelen med fjärrvärme är att 
leveranstryggheten är stor, det är ett bekvämt uppvärmningssätt och har en relativ liten 
kostnad för skötsel. En nackdel som påtalats är monopolställningen som fjärrvärmeverket har 
gentemot den enskilda fastighetsägaren och som ger dem en möjlighet att höja priserna på 
värmeleveransen (Davin, 1998). 
 
 
2.3 Ekonomi 
 
2.3.1 Särkostnad 
Kostnader som tillkommer eller försvinner på grund av ett visst beslut fattas kallas 
särkostnader. Det vill säga att de är direkt knutna till ett beslut, volymförändring eller produkt 
och därmed naturligt kan hänföras till dessa. Vid tal om produkter innebär detta att 
särkostnader är de kostnader som produkten orsakar och som inte skulle uppstå om inte 
produkten tillverkades (Andersson, 2001).  
 
2.3.2 Särkostnader och särintäkter för passivhus 
Eftersom passivhustekniken är tämligen ny i Sverige innebär det att extra resurser måste 
läggas på att utbilda byggarbetarna. Även projekteringskostnaden för ett passivhus blir högre 
då projekteringstiden blir något längre, eftersom det är ett måste att vara väldigt noggrann och 
eftertänksam i sina val av konstruktioner. Kostnaden för isolering i ett passivhus blir även den 
högre på grund av den extra isoleringsmängd som behövs för att uppfylla kraven på 
passivhus. Den ökade mängden isolering gör att väggarna blir tjockare vilket indirekt innebär 
att extra stor tomt krävs, alternativt att boytan blir mindre. Det krävs även en speciell typ av 



 

20 
 

värmeåtervinning och bättre dörrar och fönster, vilket kan dra iväg i pris. Merkostnaden under 
byggnationen för ett passivhus blir således några procent högre än vid ett konventionellt 
bygge. Särintäkterna för ett passivhus är främst de minskade driftskostnaderna, men även den 
mjuka faktorn nöjda kunder skapar särintäkter genom att nöjda kunder skapar högre 
hyresintäkter (www.passivhuscentrum.se).  
 
2.3.3 Krav på byggarna 
Då passivhustekniken är relativ ny och antalet byggda passivhus i Sverige ännu inte är så 
stort, krävs det särskild information och utbildning av byggarbetarna. Det krävs stor 
noggrannhet och att slarv med hål och skarvar i klimatskalet elimineras, då det måste vara 
ordentligt tätt och fuktsäkert. Detta ställer även högre krav på projektörerna, som måste se till 
att konstruktionerna är välbyggda för att kvaliteten på byggandet ska bli så högt som möjligt. 
Därför beräknas projekteringstid bli längre vid ett passivhusbygge (Almestrand, 2009).  
 
2.3.4 Partnering 
I bygg- och fastighetsbranschen kommer partnering främst från USA och Storbritannien där 
kunderna och byggherrarna hade tröttnat på ständiga konflikter och kostnads- och tids-
överdrag. Partnering är ett samarbete där de goda kundrelationerna är fördjupade och köpare, 
säljare, leverantör och byggherre samarbetar för att nå framgång genom att samverka och 
samordna sina resurser till maximal nytta (Fernström, 2006).  
 
Enligt Fernström (2003) är partnering en samverkansform där alla inblandade parter arbetar 
tillsammans för att genomföra ett projekt på bästa sätt. Detta innebär att alla måste bistå med 
sina kunskaper och erfarenheter för att tillsammans åstadkomma bättre helhetslösningar och 
på så sätt ge kunden optimala lösningar och mervärde för sitt projekt. Därför är det viktigt att 
alla inblandade är ärliga och har kunden i fokus men även att det finns ett väl fungerande 
ledarskap och teamwork. Det är även viktigt med information och kommunikation i alla 
partneringprojekt eftersom att alla i teamet måste ha tillgång till all information. Därför är det 
viktigt att lägga ner tid på att alla i teamet ska lära känna varandra och bygga upp ett 
förtroende för varandra och sedan skapa en gemensam projektplattform. Det finns då tre 
nyckelfaktorer; gemensam ekonomi, gemensamma mål och gemensamma aktiviteter. Genom 
dessa skapas mervärde för samtliga parter, vilket är av allas intresse (Fernström, 2003). 
 
Ytterligare fördelar med partnering är att det är idealt i projekt där risken är stor och det råder 
stor komplexitet samt i projekt där det finns svåra hinder och där nya lösningar måste hittas. 
Partnering är även utmärkt då mjuka mål såsom miljö, flexibilitet och extrem kundanpassning 
ska uppnås (Fernström 2006). Nackdelen med partnering är att det uppstår extra kostnader för 
samverkan, utbildning och mötestid, men Fernström (2006) anser att dessa kostnader är 
relativt små i förhållande till alla inbesparingar som görs på lång sikt då partnering används. 
 
2.3.5 Andrahandsvärde 
Vid försäljning av ett passivhus finns tre stora mervärden. För det första en god komfort och 
ett bra inomhusklimat, då det är mindre drag än i konventionella hus och god kvalitet på 
luften. För det andra ger den låga energianvändningen lägre driftskostnader och för det tredje 
har huset god kvalitet, då det i regel är kvalitetssäkrat genom eftertanke och noggrannhet vid 
byggandet (www.passivhuscentrum.se). 
 
2.3.6 Kundnöjdhet 
Antagandet om ett samband mellan kundtillfredsställelse och företagets lönsamhet utgör en 
viktig anledning till att många företag intresserar sig för just kundtillfredsställelse. Detta 
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därför att det efterfrågade objektet blir mindre priskänsligt, vilket leder till att högre priser kan 
tas ut. Dessutom talar nöjda kunder väl om objektet om de känner sig tillfredsställda 
(Söderlund, 1997). I fastighetsbranschen är ryktet viktigt, då ett gott rykte drar till sig nya 
hyresgäster samtidigt som de befintliga vill stanna kvar. Det har även visat sig finnas ett 
samband mellan kundnöjdhet och kvalitet på fastigheten. Kvaliteten i sin tur påverkar 
kostnaderna, och fastighetsägaren kan ta ut högre hyror vilket genererar i bättre lönsamhet 
(www.fastighetsagarna.se).   
 
Figur 1: Kostnadsmodell (Larsson, 2004). 
 
   
 
Mjuka faktorer  
 
 
 
Hårda faktorer 
 
 
 
                   

                  Kortsiktiga faktorer            Långsiktiga faktorer 
 
Modellen ovan förklarar hur mjuka respektive hårda faktorer påverkar på kort och lång sikt. 
Långa faktorer är sådan som påverkar efter det att det aktuella projektet är avslutat medan 
korta faktorer påverkar projektet direkt. Hårda faktorer är sådana som enkelt kan mätas i 
kronor och ören medan mjuka faktorer är svåra att sätta ett direkt värde på. Mjuka faktorer på 
lång sikt kan vara bra miljömedvetenhet och nöjda hyresgäster. Dessa faktorer ger ett bra 
resultat på lång sikt och skapar en långsiktigt bra image för företaget, vilket visar hur viktig 
kundnöjdhet är. Med fler och bättre mjuka faktorer ökar intäkterna och en högre uthyrnings-
grad kan uppnås (Larsson, 2004). 
 
2.3.7 Investeringskalkyler 
Investeringskalkyler görs för att bedöma långsiktiga investeringars lönsamhet. Investerings-
kalkylen i fastighetsbranschen används för att göra ett val mellan olika tänkbara alternativ. 
Den bedömer investeringens lönsamhet, dess likviditetseffekter samt belyser osäkerheten i 
investeringen. Känslighetsanalyser bör göras för att visa osäkerheten i kalkylerna. På grund av 
det långa tidsperspektivet i en investeringskalkyl i fastighetsbranschen, baseras den ofta på 
prognoser och bedömningar. Men även om det råder stor osäkerhet anses det vara möjligt att 
göra meningsfulla prognoser om hyresfastigheters ekonomiska framtid, dels på grund av att 
fastighetsmarknaden är trögrörlig men också på grund av fastigheternas långa livslängd 
(Förvaltningshögskolans rapporter, 2002). 
 

- Nuvärdemetoden 
Med nuvärdemetoden beräknas värdet på framtida inkomster och utgifter till dagens värde 
och visar dagspriset för investeringen. Då diskonteras alla betalningsströmmar som orsakas av 
investeringen med hjälp av en kalkylränta. Om det beräknade nuvärdet är större än grund-
investeringen är investeringen lönsam. Således ska ett investeringsalternativ med negativt 
nuvärde förkastas. Vid en jämförelse mellan olika investeringar är det den med högst nuvärde 
som är mest fördelaktig, detta gäller dock bara om investeringarna har samma livslängd. 

Bra image 
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Nuvärdemetoden går alltså inte att använda vid jämförelse av investeringar med olika 
livslängd. Trots det är denna metod en av de vanligaste metoderna hos större svenska företag 
och myndigheter (Fastighetsnytt, 2008). 
 

- Annuitetsmetoden  
Med annuitetsmetoden erhålls ett årligt belopp, annuitet, genom att investeringens nettovärde 
slås ut på dess ekonomiska livslängd. Till en början diskonteras alla framtida kassaflöden med 
hjälp av nuvärdemetoden och investeringens samtliga betalningar omräknas till årliga lika 
stora belopp. Det årliga belopp som fås fram lämpar sig sedan bra att jämföra med andra 
investeringsalternativ, och metoden är bäst lämpad vid jämförelse av investeringar med olika 
livslängd. Det är då den största annuiteten som är det bästa alternativet men så länge 
annuiteten är större än noll är investeringen lönsam. Investeringar med negativ annuitet 
förkastas (Fastighetsnytt, 2008). 
 

- Paybackmetoden 
Paybackmetoden, även kallad återbetalningsmetoden eller payoffmetoden, används för att 
räkna ut återbetalningstiden på en investering. Den visar alltså, med en enklare uträkning, hur 
snabbt en investering betalar igen sig själv. Metoden är lämplig att använda för att kontrollera 
att en investering lönar sig inom rimlig tid, eller för att jämföra olika investeringsalternativ för 
att se vilken av de olika investeringarna som betalar igen sig på kortast tid. Nackdelen med 
denna metod är att någon nuvärdeberäkning ej genomförs och den tar därför ingen hänsyn till 
att pengarna värde är högre idag än om några år. Men den ger en snabb, överskådlig bild över 
huruvida en investering är lönsam eller ej. En investering är lönsam om paybacktiden är 
kortare än investeringens ekonomiska livslängd, och vid jämförelser mellan olika invest-
eringar är den investering med kortast paybacktid bäst (Yard, 2001). 
 
Då det rör sig om en investering med lika stora årliga inbetalningsöverskott kan paybacktiden 
räknas ut enligt följande: 
 
Paybacktid = Grundinvestering 
                       Inbet.överskott 
(Yard, 2001) 
 

- LCC-analys 
Begreppet LCC står för Life Cycel Cost och är ett mått där de ekonomiska konsekvenserna 
som en anläggning eller produkt för med sig under hela dess livslängd samlas, uttryckt som en 
nuvärdesumma. Det vill säga den summa pengar som krävs för att kunna betala investeringen 
samt alla övriga kostnader som uppstår under livslängden. Det går således att räkna ut en 
investerings totalkostnad under dess livslängd genom att, utöver investeringskostnaden, ta 
med de övriga kostnader som är kopplade till investeringen, till exempel drift och underhåll. 
Genom att använda sig av livscykelkostnaden går det därför att se vilken investering som på 
sikt ger mest lönsamhet. Exempel på vad som kan beräknas med denna metod är ifall en 
dyrare grundinvestering är mer lönsam än en billigare grundinvestering i längden, på grund av 
lägre driftskostnader och att den därmed innebär en besparing på sikt. Med en LCC-analys går 
det även att se vart i livscykeln som en investering har återbetalat sig och vart besparingen 
inträffar (Granbom & Thorn, 2007). 
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2.4 Sammanfattning av teoretisk referensram 
 
Genom den litteratur vi har använt oss av i den teoretiska referensramen har vi funnit olika 
intressanta kostnadsfaktorer att studera vidare i den empiriska undersökningen. Detta har varit 
möjligt genom att vi först har fördjupat oss i definitionen av vad ett passivhus är, och på så 
sätt har vi sedan kunnat särskilja viktiga faktorer som påverkar särkostnaderna i ett passivhus. 
Då vi har sökt efter vissa teoretiska fakta utan resultat kommer vi istället att försöka finna den 
genom våra empiriska studier. En konkret definition av hur ett konventionellt hus är uppbyggt 
har vi haft svårt att finna och detta kommer vi därför att istället eftersöka empiriskt, då den är 
ytterst relevant för att kunna genomföra vår tänkta undersökning. Vi finner det även intressant 
att närmre undersöka vilka merkostnader förutom grundinvesteringen som är vanligt 
förekommande. En annan aspekt som vi har funnit både relevant och intressant, men som vi 
märkt inte nämns så ofta i samband med passivhus, är den mjuka lönsamhetsfaktorn 
kundnöjdhet. Vi tycker därför att det ska bli mycket intressant att undersöka detta vidare i det 
empiriska avsnittet för att se huruvida denna faktor kan ses som relevant i ämnet eller ej. 
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3. METOD 
 
I förra kapitlet presenterades den teoretiska bakgrunden till vårt valda ämne. I detta kapitel 
kommer vi att beskriva vilken metod vi har valt för att samla in vårt empiriska material samt 
vilka val vi har gjort och vilka beslut vi har fattat angående tillvägagångssättet. 
 
 
3.1 Val av ansats 
 
Eftersom syftet med denna uppsats är att ta reda på ifall en passivhussatsning är lönsam eller 
ej i förhållande till ett vanligt konventionellt hus, anser vi att den kvalitativa forsknings-
metoden är mest lämplig. Informationen vi behöver ha tillgång till för att kunna genomföra 
våra lönsamhetsberäkningar kan vi endast få tag på genom en muntlig intervju. Den 
kvantitativa forskningsmetoden med enkätfrågor är således inte aktuell i denna uppsats. Vid 
en kvalitativ forskningsmetod är närheten till den källa där informationen hämtas ifrån av stor 
vikt för ett bra resultat (Jacobsen, 2002). Vi behöver ha möjlighet att ställa följdfrågor efter 
hand samt möjlighet att få en fördjupad information. Detta är möjligt med en kvalitativ metod.  
 
 
3.2 Val av uppläggning 
 
Vi har använt oss av en intensiv uppläggning. Detta innebär att vi arbetar med många 
variabler, men få enheter (Jacobsen 2002). Istället för att gå på bredden med få variabler och 
många enheter, går vi istället på djupet med några få enheter. Vi har gjort en typ av fallstudie, 
som är en intensiv utformning. Enligt Jacobsen (2002) är fallstudier lämpliga då vi vill ha en 
djupare förståelse för en viss händelse. Vi vill veta ifall ett passivhus verkligen är lönsamt i 
förhållande till ett konventionellt hus och detta tog vi reda på genom att genomföra en 
fallstudie på Oxtorget och Apollofjärilen. Vårt tillvägagångssätt går att följa i vår 
operationaliseringsprocess, som presenteras i bilaga 1. 
 
Jacobsen (2002) anser att den intensiva utformningens starka sidor är att relevanta data tas 
fram, att undersökningen blir djupgående och detaljerad samt att det ofta är stor intern giltig-
het. Den största svagheten med en intensiv utformning är att det kan uppstå svårigheter att 
generalisera resultatet till en hel population eftersom studierna ofta blir specifika. Vi har varit 
medvetna om detta problem och vi har också valt att uppmärksamma det i analyskapitlet. Då 
vi drog våra slutsatser och analyserade vårt empiriska material var vi noga med att poängtera 
att viss empirisk data var specifik för just våra valda hus, och vi har därför förklarat och 
analyserat dessa data, för att sedan bortse från dem då vi dragit de större, mer generella 
slutsatserna. 
 
 
3.3 Val av datainsamlingsmetod 
 
Vi har valt att använda oss av den deduktiva datainsamlingsmetoden. Enligt Jacobsen (2002) 
innebär detta att starta med att skaffa sig förväntningar om hur omvärlden ser ut för att sedan 
gå ut och se om verkligheten och förväntningarna är överensstämmande. De införskaffade 
förväntningarna bygger dels på tidigare empiriska rön, men också på tidigare teorier 
(Jacobsen, 2002). Vi började vår datainsamling med att ta del av empiriska rön, främst då 
sekundärdata om Oxtorget, och genom att fördjupa oss i den teori som fanns om passivhus 
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och konventionellt husbyggande. Med hjälp av dessa byggde vi sedan upp vår teoretiska 
referensram och utifrån den genomförde vi sedan empiriska studier. 
 
Det finns dock kritik riktad mot den deduktiva datainsamlingsmetoden. Kritikerna menar att 
undersökaren är alltför bunden av sina förväntningar när han går ut i verkligheten. Han 
tenderar då att endast leta efter empiri som stöder hans förväntningar, vilket gör att han 
riskerar att missa viktig information (Jacobsen, 2002). Det finns relativt lite information om 
passivhus då detta är ett förhållandevis nytt fenomen, vilket gör att vår teoretiska referensram 
behöver styrkas med omfattande empiri. Vi har därför varit öppna och lyhörda för all empiri 
vi har kunnat tillgodose oss. Vi har dessutom använt oss av både primär- och sekundärdata för 
att verkligen få fram exakt de svaren och de siffror som vi behöver och för att inte missa 
viktiga fakta. 
 
 
3.4 Val av litteratur 
 
För att läsa in oss på vårt valda ämnesområde började vi att leta efter litteratur som 
behandlade ämnet passivhus. Vi har använt oss av sökningar i databaserna på högskolan i 
Halmstads bibliotek, Libris och HULDA. Vi har även använt oss av andra högskolors och 
universitets databaser genom våra litteratursökningar på www.uppsatser.se. Vi har gjort 
fjärrlån från Chalmers tekniska högskola, via Halmstads högskolebibliotek. Då passivhus är 
en relativt ny företeelse finns det heller inte så mycket böcker skrivna inom ämnet. Den teori 
som främst har använts har hämtats ur böcker, e-böcker, vetenskapliga artiklar, tidigare 
uppsatser samt Passivhuscentrums hemsida. Finnvedsbostäder, som äger passivhusprojektet 
Oxtorget, har givit ut en slutrapport på Oxtorget. Denna rapport har vi använt oss mycket av i 
vår empiriska studie och har därför valt att benämna den som empiri och således benämns den 
inte i den teoretiska referensramen. Vi har även styrkt vår teori och empiri genom att besöka 
ett studentseminarium vid Passivhuscentrum i Alingsås, den 10 mars 2010. Fördelen med ett 
relativt nytt ämne är att även teorin som finns kring den är aktuell och uppdaterad. 
 
 
3.5 Empirisk studie 
 
Vår empiriska studie består av kvalitativa, personliga intervjuer och vi har valt att enbart 
använda oss av informantintervjuer. En informantintervju innebär att personen som blir 
intervjuad inte själv befinner sig i den situation som studeras, utan berättar om någon annans 
situation (Holme & Solvang, 1997). I detta fall blir det att informanten berättar om något 
annat, om Passivhus. Vi har också använt oss av sekundärdata från slutrapporten som är gjord 
över Oxtorget. Studentseminariet på Passivhuscentrum i Alingsås presenteras i bilaga 3 och 
intervjun med Anders Linde i bilaga 4. 
 
3.5.1 Val av företag och respondenter 
Vi har valt att göra en undersökande studie på Finnvedsbostäder och deras passivhussatsning i 
kvarteret Oxtorget i Värnamo, vilken vi sedan har jämfört med deras kvarter Apollofjärilen 
som är ett konventionellt byggt hus. Vi valde Oxtorget för att det var Sveriges första 
flerbostadshus som byggdes med passivhustekniken. Detta innebär också att det, då husen har 
varit i drift ett tag, lättare gick att få tag på relevanta siffror. Dessutom ligger det i vår 
geografiska närhet, vilket innebär att vi då hade möjlighet att genomföra ett flertal besök på 
plats. Valet grundade sig också i att de dessutom har ett bra jämförelseprojekt, Apollofjärilen, 
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som byggdes nästan samtidigt men som är ett konventionellt byggt hus. För att kunna göra en 
så exakt kalkylering som möjligt har vi räknat ut samtliga siffror per kvadratmeter.  
 
Vid val av respondent blev vi hänvisade till Per-Magnus Rylander på Finnvedsbostäder. Han 
var projektledare för Oxtorgsprojektet och är den inom företaget som har allra störst kunskap 
om Oxtorget. Han har besvarat våra frågor samt delgivit oss viktig information angående de 
räkenskaper som finns om dels Oxtorget, men också om Apollofjärilen. Vi genomförde också 
en intervju med Jan-Olof Fag, driftingenjör på Finnvedsbostäder. Han är driftschef på 
Oxtorget och hade därmed specialkunskaper om energi- och driftskostnader. 
 
Värnamo Energi äger idag hela fjärrvärmenätet i Värnamo. För att få reda på en uppdaterad 
och aktuell fjärrvärmekostnad för Apollofjärilen kontaktade vi Marie Gyllensten, ansvarig för 
kundtjänst och debitering, på Värnamo Energi. Med hjälp av denna information räknade vi 
sedan fram en årlig fast kostnad som vi sedan lade på det rörliga priset per kilowattimme. 
Detta gav oss ett jämförbart pris per kilowattimme att jämföra med Oxtorget. Oxtorget köper 
in vindkraftsenergi från Sveriges vindkraftskooperativ i Falkenberg och vi har därför besökt 
deras hemsida för att få reda på priset per kilowattimme som deras kunder betalar, inklusive 
de påslag och avgifter som görs ut till kund. 
 
För att ytterligare öka på validiteten i våra siffror ville vi även att hyrorna skulle vara upp-
daterade och aktuella. Vi kontaktade därför Lena Lindahl, uthyrningsansvarig på Finnveds-
bostäder, som gav oss årets hyror för Oxtorget respektive Apollofjärilen. 
 
Vid vårt besök på Passivhuscentrum i Alingsås utförde vi en personlig intervju med arkitekt 
Anders Linde, som också höll i seminariet. Valet av respondent föll sig där naturligt, då Linde 
är en framstående person inom ämnet passivhus i Sverige. Samtliga intervjuer är renodlade 
informantintervjuer. Däremot har vi inte ställt exakt samma intervjufrågor till våra 
respondenter. Detta av den anledningen att av Linde sökte vi mer allmän information om 
passivhuskonceptet, medan vi av Rylander och Fag istället behövde ha fördjupad fakta och 
siffror om de specifika projekt Oxtorget och Apollofjärilen.  Intervjun med Anders Linde gav 
en fördjupad kunskap om teorin bakom passivhus och presenteras i sin helhet i bilaga 4. 
 
 
3.6 Intervjuer 
 
Metoden vi har valt för vår datainsamling är kvalitativ intervju. Detta för att denna metod var 
den enda som passade då vi behövde utföra informantintervjuer för att få relevant och 
fördjupad empirisk data. Vi har utgått från vårt syfte och från den ekonomiska aspekten ur 
teorin då vi har formulerat vår intervjuguide. Enligt Jacobsen (2002) är den kvalitativa 
intervjuns styrka att det är en öppen dialog parterna emellan som liknar ett vanligt samtal. På 
så vis begränsas inte intervjuobjektet av svarsalternativ utan de svar som ges är personens 
egna uppfattningar. Vi har därför valt att utföra intervjuerna på respondenternas arbetsplatser 
för att skapa en så naturlig situation som möjligt. Jacobsen (2002) anser att intervjuns största 
fördel är dess flexibilitet, där intervjuaren kan gå in på djupet med frågor på ett sätt som är 
omöjligt i en enkät. Även tonfall och pauser samt sättet att svara på frågor kan ge information 
som hade fallit bort i ett enkätsvar (Jacobsen, 2002). 
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3.7 Metod för analys 
 
I vår analys har vi analyserat de siffror som vi har fått fram genom vår empiriska 
undersökning. Vi har använt oss av nuvärdemetoden, känslighetsanalyser, annuitetsmetoden 
samt paypackmetoden. Även intervjumaterialet från studentseminariet i Alingsås och från 
intervjun med Finnvedsbostäder har analyserats. Metoden vi valt att använda i vår analys 
kallas ad hoc. Kvale (1997) menar att ad hoc-metoden gör att det går att växla fritt mellan 
olika analystekniker, som att göra vissa kvantifieringar och göra djupare tolkningar av 
speciella yttranden och så vidare. Genom en sådan teknik går det att i intervjuer, som vid en 
första genomläsning inte ger någon klar förståelse, senare hitta förbindelser och kopplingar 
som får betydelse för studiens resultat (Kvale, 1997). 
 
 
3.8 Trovärdighet av rapporten 
 
När en empirisk studie genomförs måste resultatet alltid kritiskt granskas för att kunna 
bedöma tillförlitligheten och giltigheten i den information som kommit fram i under-
sökningen. Enligt Merriam (1994) syftar all forskning till att producera giltiga och hållbara 
resultat. Det är därför viktigt att uppsatsens läsare övertygas om att undersökningsresultaten är 
sanna och trovärdiga. 
 

-  Reliabilitet 
Hur stor reliabilitet, trovärdighet, en uppsats har bestäms av hur noggrant mätningar och 
bearbetning av information genomförs (Jacobsen, 2002). Vi har därför valt att, med hjälp av 
röstmemoreringsfunktionen på en iPhone, spela in intervjuerna. Detta gör att vi är säkra på att 
vi har uppfattat allt korrekt samt att vi inte har missat några viktiga detaljer. Vi har också 
möjlighet att lyssna på intervjuerna om igen om det skulle vara så att oklarheter uppstår. Vi är 
dock medvetna om att en röstupptagning kan påverka respondentens svar, genom att denne 
kan hämmas, men vår uppfattning är att röstupptagningen inte var märkbar vid våra 
intervjuer. När samma mätinstrument eller samma metod för datainsamling ger samma 
resultat vid ett en upprepad undersökning kan undersökningen anses ha hög tillförlitlighet 
(Jacobsen, 2002). 

För att stärka tillförlitligheten och för att undvika variation i sättet att ställa frågor höll en av 
oss i båda intervjuerna, men vi var båda närvarande vid intervjuerna. Det faktum att vi båda 
var närvarande vid intervjutillfällena gör att vi kan styrka varandras uppfattningar om 
respondenternas mimik, beteende och sätt att svara på frågorna. Det faktum att intervjuerna 
utfördes i respondenternas egen arbetsmiljö anser vi stärker reliabiliteten ytterligare. 
 

-  Validitet 
Validitet är ett mått på om en fråga beskriver det vi vill att den ska beskriva. Är en fråga inte 
reliabel saknar den också validitet (Jacobsen, 2002). Validitet är alltså ett mått på hur väl den 
genomförda undersökningen stämmer överens med den tänkta undersökningen. Patel & 
Davidsson (2003) anser att om intervjuguiden som använts täcker problemområdes innehåll 
skapas en hög innehållsvaliditet. Vi anser att validiteten i denna uppsats uppfylls genom att 
intervjuerna har givit svar på de frågor som ställdes för att syftet för arbetet skulle uppnås. 
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4. EMPIRI 
 
I förra kapitlet presenterades vår valda metod. I detta kapitel presenterar vi den empiriska 
studien vi har genomfört. Först kommer en presentation av företaget Finnvedsbostäder och 
sedan presenteras Oxtorget och Apollofjärilen. Vidare presenteras intervjuobjektens svar ut-
ifrån våra valda teman. 
 
 
4.1 Finnvedsbostäder AB 
 
Finnvedsbostäder AB är Värnamos allmännyttiga bostadsföretag. Bolaget bildades 1948 som 
en stiftelse för kommunal bostadsproduktion och hette då Värnamo-hus. Sitt nuvarande namn 
Finnvedsbostäder fick bolaget 1986 som en följd av en omorganisation. Idag förvaltas cirka 
2400 bostäder med drygt 5000 hyresgäster och därigenom är Finnvedsbostäder Värnamos 
största hyresvärd. De flesta av fastigheterna är belägna i centralorten Värnamo, men företaget 
har även lägenheter i Bredaryd, Bor, Forsheda och Rydaholm. Finnvedsbostäders vision är 
”Ett utmärkt boende - för ett gott liv”. Företaget har ett väldigt starkt miljötänkande och 
arbetar med att minimera användandet av energi och vatten. Olja och el ersätts med mer 
miljövänliga energikällor som sol, vind och biobränslen. Enligt Finnvedsbostäders miljö-
policy är miljövänliga materialval och energieffektivt byggande två viktiga nyckelord som 
genomsyrar hela företaget (www.finnvedsbostader.se). 
 
Vi besökte Finnvedsbostäder i Värnamo den 25 mars 2010. Vi genomförde då intervjuer med 
Jan-Olof Fag, driftschef på Oxtorget, samt Per-Magnus Rylander, projektledare på Oxtorget. 
Vi ställde våra intervjufrågor samt tog del av Powerpointpresentationer, ritningar och beräk-
ningar rörande Oxtorget och Apollofjärilen. Vi försökte även komma i kontakt med någon 
från ekonomiavdelningen för att få svar på frågan om vilken kalkylränta företaget räknar med. 
Detta visade sig vara omöjligt då det endast var ekonomichefen samt VD som kunde svara på 
den frågan. Ekonomichefen visade sig vara långtidssjukskriven och VD har vi sökt upprepade 
gånger utan resultat. Rylander uppskattade dock att de räknar med en kalkylränta mellan 3 
och 3,5 %. Vi har därför valt att räkna med 3,5 % då vi ansåg att det lät mest rimligt med 
tanke på dagens ränteläge.  
 
 
4.2 Passivhus 
 
4.2.1 Oxtorget   
Finnvedsbostäder byggde 2006 kvarteret Oxtorget - Sveriges första passiva flerbostadshus. 
Oxtorget är beläget i centrala Värnamo, som ligger vid E4:an, 7 mil söder om Jönköping. 
Värnamo är beläget vid småländska höglandet och ligger i temperaturzon III (Oxtorgets 
slutrapport, 2008).  
 
De 40 lägenheterna är fördelade på 5 passivhus som innehåller 8 lägenheter vardera med en 
hyra på 983 kronor/m2 och år. Husen är mycket välisolerade och lufttäta, vilket också innebär 
att ljudisoleringen i klimatskalet är mycket god. Det är två olika hustyper; 2-planshus och 2½-
planshus. Varje hus har solfångare som beräknas täcka 40-45% av varmvattenbehovet, och 
resterande 55 % täcks genom vindkraftsel. Husen är orienterade i öst-västlig riktning för att 
kunna dra störst möjliga nytta av solfångarna på taket (Oxtorgets slutrapport, 2008). 
 



 

29 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 8: Oxtorget                       Foto: Anna Ekblom   
 
Husen är byggda med betongstomme för att uppnå ett jämnare inomhusklimat och en lägre 
energiåtgång. Ventilationen sker genom ett FTX-system med 85 % värmeåtervinning och 
tilluften filtreras med ett filter med hög filterklass. Extra ljudkrav (klass B) är ett krav på 
ventilation och maskiner. Tätning har omsorgsfullt gjorts med diffusionstät plast i alla ytter-
väggar, tak, genomföringar och anslutningar till fönster och dörrar. Fönstren är treglasfönster 
med dreh kipp-beslag för enklare vädring och dess U-värde ligger mellan 0,85 och 0,95 
W/m², K. Ytterdörrarna är framtagna i samarbete med Swedoor och har ett extremt lågt U-
värde (Oxtorgets slutrapport, 2008).  
 
Tabell 3: U-värden (Oxtorgets slutrapport, 2008). 
Byggnadsdel U-värde (W/m2K) 
Golvkonstruktion 0,09 
Ytterväggar 0,095 
Tak 0,07 
Fönster (medelvärde) 0,94 
Ytterdörr 0,60 

 
 
Stora takutsprång på husen ger solskydd under sommar-
halvåret. Förbrukningen av varmvatten och hushållsel mäts 
individuellt och debiteras på hyresavierna varje månad. 
Snålspolande blandare är standard i samtliga lägenheter 
och för att ytterligare minimera energiförlusterna är varm- 
och kallvattenledningarna extraisolerade. Mätningen av el 
och varmvatten sker individuellt och hyresgästerna kan 
själva välja inomhustemperatur genom att reglera och 
tillföra ett eventuellt extra värmetillskott över 20 grader. 
Fasaderna består av lärkträ och fibercementskivor, material 
som är nästintill underhållsfria (Oxtorgets slutrapport, 
2008).                                                              Bild 9:  Oxtorget        
                  Foto: Anna Ekblom 



 

30 
 

Rylander berättade att Finnvedsbostäder räknar med en ekonomisk livslängd på 50 år för 
Oxtorget. Han sade även att de motiverar den ekonomiska livslängden med att de har valt bra 
och slitstarka material som förväntas hålla länge: 

 
”Vi jobbar rätt mycket med vilka material vi ska använda, så vi får 
underhållsfria material. En vanlig träpanel som målas förekommer ju inte 
längre. Det måste vara material som står sig med tiden, för det är ju jättestora 
kostnader att underhålla ett hus. Husen blir ju lite dyrare när vi försöker välja 
bra material, men det betalar igen sig längre fram.”  

 
Enligt Rylander har det inte uppkommit några underhållskostnader på Oxtorget än och han 
menar att det mest rör sig om driftskostnader. Han berättade också att det i hyran finns med-
räknat en slant för underhåll som Finnvedsbostäder alltid räknar med eftersom underhåll är 
ofrånkomligt. 
 
Med hjälp av statliga investeringsbidrag kunde projektet genomföras: 
 
Investeringsbidrag     2 088 000 
Investeringsstimulans     2 520 000 
Demonstrationsbidrag     950 000 
Solfångarbidrag     130 000 
Summa bidrag     5 688 000 
(Oxtorgets slutrapport, 2008) 
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4.2.2 Oxtorgets produktionskostnadskalkyl 
Vi räknar med en area på 3120 m2 för Oxtorget. Samtliga priser är exklusive moms. Priserna 
är avrundade till närmsta krona. 
 
    Totalt  per m2 

Nybyggnadskarta   5 000  2 
Utstakning/Lägeskontroll   28 000  9 
Bygglov    144 840  46 
Fastighetsbildning   22 000  7 
Tomt    2 200 000  7 051 
Fjärrvärmeavgift      
Elavgift    55 000  18 
VAavgift    702 837  225 
Lagfart    63 875  21 
Detaljplanearbete, projektering  1 023 499  328 
Färdigprojektering efter bidrag  1 281 711  411 
Kabel-TV    80 000  26 
Byggfelsförsäkring   142 730  46 
Pantbrev    1 053 782  338 
Byggnadskreditiv   710 531  228 
Byggkontroll/Ledning   470 000  151 
Besiktningar    100 000  32 
Övrigt    200 000  64 
Byggarbeten TE   37 335 698  11 967 
Moms     10 262 186  3 289 
Produktionskostnad   55 881 690  17 911 
Bidrag    - 5 688 000 
Produktionskostnad efter bidrag  50 193 690  16 088 
  
 
4.3 Konventionellt byggande 
 
4.3.1 Apollofjärilen 
År 2004 färdigställde Finnvedsbostäder ett 
kvarter med 22 lägenheter med en 
sammanlagd area på 1962 m2, beläget i den 
centrala delen av Värnamo vid namn 
Apollofjärilen. Kvarteret är byggt enligt 
gällande norm utan några särskilda energi-
krav. Förbrukningen av varmvatten, hus-
hållsel och värme mäts individuellt och 
området värms upp med hjälp av fjärr-
värme. Hyreskostnaden ligger på 954 
kronor per kvadratmeter. (Oxtorgets slut-
rapport, 2008)     
                                                                                        Bild 10: Apollofjärilen               Foto: Anna Ekblom                       
                                      
Enligt Rylander räknar Finnvedsbostäder med en ekonomisk livslängd på 40 år för 
Apollofjärilen. Han berättar även att Apollofjärilen är byggt utefter Boverkets Byggregler. 
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4.3.2 Apollofjärilens produktionskostnadskalkyl  
Vi räknar med en area på 1962 m2 för Apollofjärilen. Samtliga priser är exklusive moms. 
Priserna är avrundade till närmsta krona. 
    
    Totalt  per m2 

Nybyggnadskarta   5 000   3 
Utstakning/Lägeskontroll   28 000  14 
Bygglov    35 000  18 
Fastighetsbildning   50 000  25 
Tomt    
Fjärrvärmeavgift   150 000  76 
Elavgift    168 523  86 
VAavgift    362 165  185 
Lagfart    25 170  13 
Projektering    307 533  157 
Kabel-TV    40 000  20 
Byggfelsförsäkring   120 000  61 
Pantbrev    350 000  178 
Byggnadskreditiv   353 444  180 
Byggkontroll/Ledning   267 847  137 
Besiktningar    51 575  26 
Övrigt    50 000  26 
Byggarbeten TE   17 000 000  8 665 
Moms     4 583 191  2 336 
Produktionskostnad   24 786 447  12 633 
  
 
4.4 Ekonomi 
 
4.4.1 Särkostnader 
Vi har valt att titta närmare på de kostnader som skiljer sig mest mellan Oxtorget och Apollo-
fjärilen i ovanstående produktionskostnadskalkyl och sätta dem i en jämförande kalkyl, 
uträknat per kvadratmeter. 
 
   Apollofjärilen Oxtorget 
Fjärrvärmeavgift  76 kr/m2  -  
Elavgift   86 kr/m2  18 kr/m2 
Projektering   157 kr/m2  739 kr/m2 
Övrigt   26 kr/m2  64 kr/m2 
Byggarbeten TE  8 665 kr/m2  11 967 kr/m2 
Produktionskostnad per m2  12 633 kr/m2  17 911 kr/m2 
 
Oxtorgets produktionskostnader har blivit högre än liknande passivhussatsningar. Detta beror 
dels på att det bara kom in två anbud, vilket berodde på att många entreprenörer kände sig 
alltför osäkra på tekniken. Då Finnvedsbostäder skulle bygga kvarteret Oxtorget var det först 
tänkt att det skulle byggas ett konventionellt hus, men grannarna överklagade då de inte ville 
se sitt grönområde bebyggt. Detta resulterade i att det blev en onödigt lång handläggningstid 
(Oxtorgets slutrapport, 2008). Under denna tid gjordes studiebesök i Alingsås där passivhus-
tekniken presenterades. I sista stund bestämdes att Finnvedsbostäder skulle satsa på att bygga 
passivhus istället. Att beslutet togs i elfte timmen gjorde att projektet blev onödigt dyrt anser 
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Finnvedsbostäders VD Börje Göransson. Göransson säger även att de räknar med en 
återbetalningstid på merkostnaden på 10-15 år, vilket han inte anser är en lång period i en 
byggnads livslängd. Även projekteringskostnaden blev betydligt högre då det krävdes två 
projekteringar och utredningar på grund av att detaljplanen överklagades ända upp till 
regeringen, vilket i sin tur bidrog till en lång detaljplaneprocess. Men tack vare det numera 
borttagna investeringsstödet och ett lågt ränteläge blev satsningen ändå möjlig  
(www.energimyndigheten.se). 
 
Enligt Rylander blev byggtiden för det första huset betydligt mycket längre än för de övriga 
fyra husen. Detta visar att det lönar sig att bygga fler hus samtidigt, istället för att bygga en-
staka hus.  
 
Isolering 
Nedan presenteras en kalkyl över kostnader för isolering per kvadratmeter i de båda 
projekten. Beräkningarna är utförda utefter de båda projektens konstruktionsritningar. Det är 
enbart isoleringsmängden och dess kostnad som redovisas eftersom det är särkostnaden för 
extra isolering som vi vill åskådliggöra. Fullständiga konstruktionsritningar presenteras i 
bilaga 6 och 7. Priserna på mineralull är hämtade från Beijerbyggs hemsida och priser på 
samtlig övrig isolering är hämtade från Branäs hemsida. 
 
 

- Grund: 
 
Oxtorget 
 
Styrolit isolerskiva S80, 50 mm 44   kr 
Styrolit isolerskiva S80, 3x100 mm 248 kr 
Totalt    292 kr/m² 
 
 
 
 
 
 
 
Apollofjärilen 
 
Styrolit isolerskiva S80, 50 mm 44 kr  
Styrolit isolerskiva S80, 150 mm 83 kr 
Totalt   127 kr/m² 
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- Yttervägg: 
 
Oxtorget 
 
Mineralull, 2x120 mm 111 kr  
Skalmursskiva 150 mm 86   kr 
Mineralull 45 mm 30   kr 
Totalt  227 kr/m² 
 
 
 
Apollofjärilen 
 
Mineralull, 50 mm 44  kr    
Mineralull, 145 mm 83  kr 
Totalt  127 kr/m² 
 
 
 
 

- Tak: 
 
Oxtorget      
 
Mineralull, 45 mm 30   kr 
Lösull, 505 mm 276 kr 
Totalt  306 kr/m² 
 
 
 
 
 
Apollofjärilen    
 
Mineralull, 95 mm 56 kr 
Mineralull, 120 mm 68 kr 
Mineralull, 145 mm 83 kr 
Totalt                                 207 kr/m² 
 
 
4.4.2 Merkostnader 
Enligt Linde kan merkostnaderna för ett passivhus blir ungefär 10 % högre än för ett 
konventionellt hus, men det beror givetvis på byggaren och byggets storlek. Det är en 
procentsats som även Rylander gav oss. Rylander menar vidare att det är svårt att definiera 
merkostnaderna för ett passivhus då det inte är självklart vad som ska räkna med. Han ger oss 
exemplet att passivhus har tjockare väggar vilket innebär en mindre boyta och således en 
mindre yta att hyra ut, jämfört med ett konventionellt byggt hus. 
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- Byggprocessen och projekteringstiden 
Rylander menar att merkostnaderna under byggprocessen för ett passivhus jämfört med ett 
konventionellt hus är väldigt marginella. Han menar att trots att det krävs extra timmar för att 
bygga ett passivhus gör det ingen större skillnad i det långa loppet. Fag berättar att 
byggprocessen för deras passivhussatsning Oxtorget påverkades märkbart. Inte minst på 
grund av att det byggdes i ett så pass tidigt skede. Han menar vidare att det är när en 
organisation ska genomföra ett passivhusprojekt för första gången som det blir en form av 
extra inlärningskostnad då det krävs extra många möten och mycket planering, men att det vid 
ett senare passivhusprojekt inte blir mycket mer extra kostnader för projekteringen.  
 
- Isolering och täthet 
Merarbetet för isolering och täthet på Oxtorget är uppskattat till 50 timmar per lägenhet, 
jämfört med konventionellt bygge. Noterbart är att den första byggnaden tog väsentligt längre 
tid jämfört med övriga (Oxtorgets slutrapport, 2008). Då Oxtorget består av 40 lägenheter 
innebär det 2000 extra timmar. Om vi antar en timkostnad på 400 kronor ger detta en mer-
kostnad på 800 000 kronor eller 256 kronor/m2. 
 
- Fönster och dörrar 
Ytterdörrarna på Oxtorget har ett extremt lågt U-värde och har tagits fram i samarbete med 
Swedoor. Tack vare dess täthet görs en energibesparing på 205 kWh/år (Oxtorgets 
slutrapport, 2008). Genomsnittliga elpriset för kalenderåret 2006, då Oxtorget byggdes, var 
0,445 kronor/kWh. Detta innebär en besparing på 91 kronor per dörr och år. Den totala 
besparingen för hela Oxtorget blir således 3649 kronor per år. Lägenheterna är även utrustade 
med treglasfönster med dreh-kippbeslag, för enkel och säker vädring (Oxtorgets slutrapport, 
2008). 
 
4.4.3 Driftskostnader 
Samtliga siffror är beräknade från år 2008. 
    
   Apollofjärilen Oxtorget 
Fjärrvärme, kWh  228 700  - 
kWh / m2   117  - 
Vindkraftsel, kWh  -  49 700 
kWh / m2   -  16 
Fastighetsel, kWh  3 100  14 600 
kWh / m2   2  5 
Hushållsel, kWh  97 900  157 700 
kWh / m2   50  51 
Total köpt energi, kWh  329 700  222 000  
Köpt energi, kWh / m2  169  72 
Solvärmetillskott, kWh  -  38 400 
Solvärmetillskott, kWh / m2 -  12 
 
 
- Driftskostnader, Apollofjärilen 
Vi ringde till Värnamo Energi för att få reda på de exakta kostnaderna för Apollofjärilens 
fjärrvärme. Vi fick då reda på att de först och främst betalar en rörlig avgift på 320 kronor 
multiplicerat med sin förbrukade effekt. Effekten, P, har vi räknat ut med hjälp av effekt-
formeln, som presenteras på Uddevalla energis hemsida; 
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P = ((W1+W2) / 2) x (1000/K)  
 
W1+W2 = Kundens energiförbrukning i MWh de två närmaste åren före förbrukningsåret. I 
vårt fall är årsförbrukningen 228 700 kWh och således 228,7 MWh. 
K = Kundens kategorital. Enligt Värnamo Energi är kategoritalet i detta fall 2200.  
 
((228,7 + 228,7) / 2) x (1000/2200) = 104 kW 
 
Detta ger en rörlig avgift på 320 x 104 = 33280 kronor. De betalar även en fast avgift på 8900 
kronor. Den rörliga avgiften ihop med den fasta avgiften ger en sammanlagd kostad på 42180 
kronor. Under sommaren är priset per kWh 36 öre och under vintern stiger den till 46 öre . Då 
den fasta och den rörliga kostnaden slås ut per kWh innebär det en ökad kostnad på 18,4 öre 
per kWh. För att förenkla förståelsen har vi räknat med sex månader sommar och sex månader 
vinter och vi har därför delat årsförbrukningen på två.  
 
Sommar: 0,36 + 0,184 = 0,544 
0,544 x (228 700 / 2) = 62206 kronor 
 
Vinter: 0,46 + 0,184 = 0,644 
0,644 x (228 700 / 2) = 73 641 kronor 
 
Årskostnaden för Apollofjärilens fjärrvärme blir således 62206 + 73641 = 135847 kronor: 
 
Rörlig avgift / kW 320 kronor 
kW 104 
Rörlig avgift, totalt 320 x 104 = 33280 kronor 
Fast avgift 8900 kronor 
Rörlig + fast avgift 33280 + 8900 = 42180 kronor 
Rörlig + fast avgift / kWh 42180 / 228700 = 18,4 öre 
Avgift / kWh, sommar 36 öre + 18,4 öre = 54,4 öre 
Avgift / kWh, vinter 46 öre + 18,4 öre = 64,4 öre 
Total avgift, sommar 54,4 öre x (228700 / 2) = 62206 kronor 
Total avgift, vinter 64,4 öre x (228700 / 2) = 73641 kronor 
Årskostnad, fjärrvärme 62206 + 73641 = 135847 kronor 
 
Enligt Värnamo Energi betalar Finnvedsbostäder en total kostnad på 1,37 kronor per kWh el 
inklusive alla avgifter och påslag. Detta innebär en kostnad för elen på (3100 + 97900) x 1,37 
= 138370 kronor. 
 
Apollofjärilens sammanlagda kostnad för den köpta energin blir således 135847 + 138370 = 
274217 kronor och 140 kronor/m2. 
 
- Driftskostnader, Oxtorget 
I intervjun med Rylander och Fag framgick det att all köpt energi på Oxtorget kommer från 
Sveriges Vindkraftskooperativ i Falkenberg. Enligt deras hemsida kostar en kWh vindkraftsel 
0,492 kronor. Detta ger en total kostnad för den köpta energin på 222 000 x 0,492 = 109224 
kronor  och 35 kronor/m2. 
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Diagram 1: Köpt  energi, kWh/m2    
 
 

 
Diagram 2: Köpt energi, kr/m2 

 
4.4.4 Varmvattenförbrukning 
43 % av Oxtorgets vattenförbrukning värms upp av solenergi och år 2008 stod solvärme-
tillskottet för 38 400 kWh. Samma år stod vindkraftstillskottet för 57 %, eller 49 700 kWh 
(Oxtorgets slutrapport, 2008). Apollofjärilens vatten värms upp med hjälp av fjärrvärme och 
de betalar således för all uppvärmning av vattnet. 
 
   Apollofjärilen Oxtorget 
Varmvatten, m3  814  1 089 
m3 per m²   0,415  0,35 
Andel som värms med fjärrvärme 0,415  - 
Andel som värms med vindkraft -  0,20 
Andel som värms med solvärmetillskott -  0,15 
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Diagram 3:  Varmvattenförbrukning, m3/m2 

 

4.4.5 Krav på byggarna 
Då Oxtorget var det första huset som Finnvedsbostäder byggde med passivhusteknik uppstod 
merkostnader för att utbilda byggarna enligt Jan-Olof Fag. Men Fag säger samtidigt att i nästa 
bygge som de ska genomföra är samma byggföretag anlitat, vilket innebär att de har med sig 
sina erfarenheter från Oxtorget också. Enligt honom blir det direkt en merkostnad för att 
utbilda byggarna då ett företag som inte är så duktiga på passivhustekniken anlitas. 
 
Rylander påpekar att Finnvedsbostäder inte ser vad byggarna lägger in i kalkylerna för att lära 
sina gubbar. Men han antar att de lägger in ett par utbildningsdagar som sedan kommer med i 
kalkylen. Men han poängterar att det inte är frågan om veckor utan snarare om dagar: 
 

”Det är väl egentligen det att alla ska vara medvetna om att det är ett 
passivhus man bygger och då är det ju jätteviktigt att man följer vissa regler.” 

 
4.4.6 Partnering 
Enligt Rylander var partnering för dyrt på Oxtorget i första läget: 
 

”På Oxtorget var ju det för dyrt i första läget, så att vi gjorde ju så att när vi 
gick vidare med NCC så satte vi oss ner i lite partnering kan man säga. De 
visade sin kalkyl och så tittade vi lite på vad man kunde ändra och de kom med 
nya förslag så vi hamnade på en nivå så att vi kunde komma igång. Sedan blev 
det ju mer en totalentreprenad”. 

 
Rylander säger dock att partnering är det vanligaste sättet att arbeta med idag. Men han fort-
sätter med att säga att de vill ha ner kostnaderna. Han berättar också att de därför gör en 
handling som de bygger efter och vet på så sätt vad det kostar.  
 
4.4.7 Andrahandsvärde 
På grund av lägre löpande driftskostnader menar Fag att ett passivhus har ett högt andrahands-
värde, vilket även Rylander och Linde håller med om. Linde säger att det främst är på senare 
tid som skillnaden i andrahandsvärdet mellan ett passivhus och ett konventionellt hus har 
blivit märkbar. Han menar att klimatdebatten och framförallt sedan elmarknaden avreglerades 
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och oljepriset sköt i höjden har det blivit en större skillnad. Men då ett husköp i regel inte är 
ett logiskt köp utan ett känslomässigt köp spelar även plats, utsikt och dylikt väldigt stor roll. 
Linde vill även poängtera att det är svårt att svara på om ett passivhus har ett högt andra-
handsvärde då det fortfarande inte har hunnit byggas så många och således inte heller hunnit 
säljas så många. 
 
4.4.8 Kundnöjdhet 
Enligt Fag har en undersökning om inomhusklimatet gjorts bland hyresgästerna på Oxtorget, 
och enligt siffrorna som kommit fram har värmekomforten upplevts som bra och jämn. Han 
poängterar även att det inte ens nu under den kalla vintern har varit några klagomål: 
 

”Sedan är ju detta ett hus där man betalar för sin egen förbrukning så att den 
energin som man tillför får man ju själv betala.  Betalar man för sin egen 
förbrukning tror jag att den går ner lite grann”. 

 
Fag vill ändå inte sticka under stolen med att de har sett en ökad förbrukning på Oxtorget nu 
under de kalla månaderna. Han berättar att i åtta av Oxtorgets lägenheter mäts temperaturen så 
att den går att avläsa ifrån Finnvedsbostäders kontor. Då har det visat sig att merförbruk-
ningen det senaste året, med januari och februari inräknat, är 200-250 kWh per lägenhet. Då 
är inte allt relaterat till hushållsel utan även en viss del fastighetsel tillkommer. 
 
Enligt Rylander är den största och enda orsaken till missnöje att det finns en begränsning i att 
reglera inomhustemperaturen. Det är konstruktionen som finns på Oxtorget som skapar denna 
begränsning och det är det enda som Rylander anser kan ses som negativt i passivhusen. Ett 
passivhus är välisolerat och tätt och saknar radiatorer, vilket gör det svårt att reglera värmen. I 
ett konventionellt hus kan värmen regleras på ett helt annat sätt med hjälp av radiatorer 
avslutar han.  
 
Att människor väljer att flytta till, respektive köpa ett passivhus kan bero på flera olika saker. 
Linde menar att det i början var mest idealister som av ideologiska skäl ville bo så miljö-
vänligt som möjligt. Men givetvis är ekonomin en viktig faktor till varför intresset för passiv-
hus har ökat fortsätter han. Folk ser att det går att bo väldigt billigt med en låg driftskostnad. 
Även det stora miljöintresset som råder runt om i världen just nu har ökat vår medvetenhet 
och vilja att spara och skydda naturen så långt det är möjligt. Fag anser att om ett bra 
passivhus byggs där hyresgästernas komfort tillgodoses så långt det är möjligt blir även 
kunderna nöjda, och nöjda kunder är målet för ett fastighetsföretag. 
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5. ANALYS 
 
I förra kapitlet presenterades vår empiriska studie. I detta kapitel analyserar vi vår insamlade 
empiri från Oxtorget och Apollofjärilen och knyter samman denna med den teoretiska 
referensramen. Med hjälp av ekonomiska verktyg försöker vi förklara och förstå var, när och 
hur kostnader respektive intäkter uppstår i de båda projekten.    
 
 
5.1 Passivhus 
 
5.1.1 Oxtorget 
Finnvedsbostäders satsning på att göra Oxtorget till passivhus följer företagets strävan efter 
att vara ett miljötänkande företag med energieffektivisering i fokus. Då Oxtorget var det 
första flerbostadshuset som byggdes i Sverige med passivhusteknik var Finnvedsbostäder 
tidigt ute och vågade satsa trots att erfarenhet saknades. Rylander sade att första huset tog 
betydligt längre tid att bygga än de övriga fyra, vilket visar att det är mer lönsamt att bygga 
flera hus på samma gång då inkörningstalet hela tiden minskar. Rylander påpekade också att 
det i kommande passivhussatsningar kommer vara möjligt att få ner kostnaderna rejält då 
kunskap om passivhusbyggande nu redan finns i företaget, tack vare att en typ av partnering-
samarbete användes. Enligt Fernström (2003) kan partneringsamarbete effektivisera bygg-
processen, skapa en högre kvalitet samt minska kostnaderna. Även uppföljning och för-
bättringar är en viktig del av partnering (Fernström, 2006).  
 
Oxtorget har placerat solfångare på samtliga fem hustak. Husen är placerade i östvästlig 
riktning för att kunna dra störst möjliga nytta av solfångarna. Enligt Gross (2008) är sol-
kraften viktig för ett passivhus och väderstreck och placering är således viktig att ta hänsyn 
till. Solkraften på Oxtorget beräknas täcka 40-45 % av varmvattenbehovet, och resterande 
behov täcks av vindkraftsel.  

 
Enligt Gross (2008) genererar solinstrålningen mycket stora mängder värme under sommaren 
och inomhustemperaturen kan då lätt bli för hög. Men det går att uppnå en god termisk 
komfort även under sommaren genom att installera solskydd i form av persienner och 
markiser. Nackdelen med dessa solskydd kan vara att de tenderar att vara väldigt dyra. Ox-
torget har löst problemet med för stor solinstrålning genom stora takutsprång som ger 
solskydd under sommarhalvåret. 
 
Ventilationen på Oxtorget sker genom ett FTX-system med 85 % värmeåtervinning och 
tilluften filtreras med ett filter med hög filterklass. Extra ljudkrav (klass B) är ett krav på 
ventilation och maskiner. Enligt Glad (2005) är det ett måste med ett effektivt ventilations-
system i ett hus utan uppvärmningssystem. Hon anser vidare att FTX-systemet är den mest 
energieffektiva lösningen för ett passivhus. Verkningsgraden bör ligga på 85 % och för att 
klara detta menar hon att stora krav ställs på att klimatskalet är helt tätt och välisolerat.  
 
Tätningen på Oxtorget har omsorgsfullt gjorts med diffusionstät plast i alla ytterväggar, tak, 
genomföringar och anslutningar till fönster och dörrar. Enligt Adelberth (1998) uppstår ett 
ofrivilligt luftläckage då det förekommer luftotätheter i klimatskalet, vilket medför en 
energiförlust då luft läcker utifrån och in och vice versa Detta ökar självfallet energi-
användningen radikalt och därmed då också driftskostnaderna. Apollofjärilen, som är byggt 
enligt BBR:s krav på lufttätning och isolering kan vi se har betydligt högre driftskostnader än 
Oxtorget. Lufttätheten är också viktig för att undvika att fuktig luft tränger in i konstruktionen 
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och orsakar mögel. Enligt broschyren ”Såhär fungerar ett passivhus” 
(www.passivhuscentrum.se) bör täthetsprovning genomföras för att upptäcka eventuella 
läckor och åtgärda dessa. På Oxtorget har täthetsprovning utförts och mätningar som gjorts i 
efterhand visar att husen har hållit mycket god täthet.  
 
Fönstrens U-värde ligger mellan 0,85 och 0,95 W/m² K. Ytterdörrarna är framtagna i samar-
bete med Swedoor och deras U-värde är 0,6 W/m² K. Enligt FEBY:s kravspecifikation för 
passivhus i Sverige får fönster och ytterdörrar i ett passivhus ha ett U-värde på högst 0,9 
W/m², K. Oxtorgets ytterdörrar har alltså ett extremt lågt U-värde och uppfyller därmed 
kraven gott och väl. Ytterväggarnas U-värde är 0,095 W/m² K, vilket är under FEBY:s riktade 
börvärde på 0,1 W/m² K. Vissa av fönstren som har 0,95 W/m² K. överstiger kravet, men det 
är med en ytterst liten marginal.  
 
Enligt LisØ, Hygen, Kvande & Thue (2006) är relationen mellan byggnadsmaterial och klimat 
viktig att ta hänsyn till. Klimatpåverkan i form av regn, snö och vind orsakar omfattande 
skador och nedbrytning av klimatskalet varje år. De förutspådda framtida klimatförändring-
arna med rikligare nederbörd kommer ytterligare att öka sårbarheten i de klimatskal som 
innehåller väderkänsliga material. Enligt Rylander räknar Finnvedsbostäder med en ekonom-
isk livslängd på 50 år för Oxtorget. De motiverar den ekonomiska livslängden med att de har 
valt bra och slitstarka material som förväntas hålla länge. Fasaden består av väderbeständiga 
fibercementplattor som kräver minimalt med underhåll. Han påpekar att de jobbar så mycket 
som möjligt med underhållsfria material, då kostnaderna för att underhålla ett hus är stora. 
 
 
5.2 Konventionellt byggande 
 
5.2.1 Apollofjärilen 
År 2004 färdigställde Finnvedsbostäder Apollofjärilen, ett kvarter med 22 lägenheter beläget i 
den centrala delen av Värnamo. Kvarteret är byggt enligt gällande norm utan några särskilda 
energikrav. Enligt BBR:s normkrav har ett konventionellt byggt hus utan elvärme ett U-värde 
på 0,5 W/m² K. Förbrukningen av varmvatten, hushållsel och värme sker med individuell 
mätning. Enligt Boverket är individuell mätning och debitering en bra åtgärd för att minska 
energiförbrukningen. Dessutom kan det ses som en rättvisefråga; att var och en betalar för den 
energi som de faktiskt använder (www.boverket.se).  
  
Området Apollofjärilen värms upp med hjälp av fjärrvärme. Enligt Davin (1998) är fjärrvärme 
en miljövänlig och resurssnål uppvärmningsform som tar till vara på energiresurser som 
annars skulle gå förlorade. Priset för fjärrvärme varierar mellan kommunerna och vilket pris 
den lokala fjärrvärmeleverantören har satt (Davin, 1998). I Värnamo ägs hela fjärrvärmenätet 
av Värnamo energi och det är således även de som levererar fjärrvärme till Apollofjärilen. 
Priserna för fjärrvärme hos Värnamo Energi presenteras och analyseras under punkten 5.3.3 
Driftskostnader. 
 
 
5.3 Ekonomi 
 
5.3.1 Särkostnader 
Enligt passivhuscentrums hemsida uppkommer en rad särkostnader då ett passivhus byggs. 
Då det är en relativt ny byggteknik ställs höga krav på att utbilda byggarna för att dessa ska 
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utföra ett så bra jobb som möjligt. Dessutom är projekteringstiden längre än då ett 
konventionellt byggt hus projekteras, vilket givetvis medför en ökad kostnad. Kostnaden för 
all den extra isolering som krävs i ett passivhus är också en betydande särkostnad, och även 
de specialanpassade fönstren, dörrarna samt det avancerade ventilationsssystemet 
(www.passivhuscentrum.se). I vår jämförelse mellan Oxtorget och Apollofjärilen är den mest 
markanta särkostnaden projekteringskostnaden. Oxtorgets projekteringskostnad på 739 kr/m² 
är nästan 5 gånger större än Apollofjärilens 157 kr/m². Detta beror delvis på att det normalt 
sett är dyrare att projektera ett passivhus, men främst på att Oxtorgets byggnation över-
klagades vilket i sin tur medförde att dubbla projekteringar krävdes. Överklagandet innebar 
också att beslutet om att bygga passivhus togs i elfte timmen, vilket medförde att projektet 
blev onödigt dyrt. Men enligt Göranssons uttalande på energimyndighetens hemsida var 
projektet ändå genomförbart tack vare ett lågt ränteläge och statliga investeringsbidrag 
(www.energimyndigheten.se). Enligt Rylander och Fag finns nu kunskapen inom organ-
isationen, vilket medför att nästa satsning kommer att vara betydligt billigare att genomföra 
för Finnvedsbostäder AB. Dessutom var Oxtorget det första flerbostadshuset som byggdes 
med passivhusteknik i Sverige, vilket i sig medförde extrakostnader för att införa kunskap till 
byggarna. Rent generellt finns mer kunskap runt om i landet nu då fler flerbostadsprojekt har 
genomförts. Även punkterna byggarbeten, övrigt och produktionskostnad är högre i Oxtorget 
än Apollofjärilen. Detta beror bland annat på materialval, noggrannare och därmed mer tids-
krävande byggnation. Även mer tid för ökad isolering samt lufttätning och provning har 
medfört att kostnaderna har ökat för Oxtorget. 
 
Uppbyggnaden av klimatskalet i ett passivhus respektive i ett konventionellt byggt hus skiljer 
sig åt. Den största skillnaden är mängden isolering (Glad, 2005). Vår särkostnadskalkyl visar 
därför skillnaden mellan mängden isolering i Oxtorget och Apollofjärilen, samt vilken kost-
nadsmässig skillnad detta medför. Isoleringen i grunden är mer än dubbelt så dyr per kvadrat-
meter på Oxtorget. I ytterväggarna och i taket är prisskillnaden för isoleringen något lägre, 
men skiljer sig fortfarande markant åt. Isoleringen blir således en betydande särkostnad, 
speciellt med tanke på den extra tid det dessutom tar att extraisolera. Larsson (2004) skriver i 
sin vetenskapliga artikel om fördelarna med att bygga ett robust hus som är välisolerat och 
håller hög kvalitet. Förutom besparingen i minskade värmeförluster är alltså ett passivhus 
också att beteckna som ett robust hus med ett klimatskal med hög kvalitet.  
 
5.3.2 Merkostnader 
Enligt samtliga intervjupersoner är merkostnaderna för ett passivhus ungefär 10 % högre än 
för ett konventionellt hus. Rylander menar dock att det i regel är vid ett företags första 
passivhusprojekt som merkostnaderna skenar iväg men att dessa kan sänkas på sikt då 
informationen redan finns i företaget. Vi vet sedan tidigare att Oxtorget blev ett onödigt dyrt 
projekt och skillnaden mellan Oxtorget och Apollofjärilen är betydligt mer än 10 %. Ställs 
produktionskostnaden per kvadratmeter mot varandra visar de att Oxtorget blev cirka 27 % 
dyrare per kvadratmeter. Dock är detta som sagt Finnvedsbostäders första passivhusprojekt 
och byggdes i ett tidigt skede och vi är således medvetna om att dessa siffror inte är 
generaliserbara på andra projekt.  
 

- Byggprocessen och projekteringstiden 
Fag berättade att eftersom deras passivhussatsning Oxtorget byggdes i ett så pass tidigt skede 
påverkades byggprocessen märkbart. Främst var det projekteringen som drog iväg både i tid 
och pris. Enligt Almestrand (2009) räknas det med en längre projekteringstid vid ett 
passivhusbygge eftersom att projektörerna måste se till att konstruktionerna är korrekt utförda 
för att kvaliteten på byggandet ska bli så högt som möjligt. Fag menar dock att med Oxtorgets 
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projektering i bagaget kan de dra ner tiden och priset för projekteringen vid senare passivhus-
projekt. Jämfört med Apollofjärilen blev kostnaden för projekteringen fem gånger dyrare och 
enligt våra beräkningar är det mycket tack vare denna extra projekteringskostnad som 
produktionskostnaden för Oxtorget drog iväg så mycket jämfört med Apollofjärilen.  
 

- Isolering och täthet 
Då målet med ett passivhus är att uppnå en låg energianvändning med hjälp av gratisvärme, 
gäller det att klimatskalet är tätt och välisolerat för att minimera allt värmeläckage från 
bygganden (Almestrand, 2009). Detta innebär att tätningsarbetet måste utföras korrekt och 
väldigt noggrant, vilket i sin tur innebär merarbete och således merkostnader. Detta merarbete 
på Oxtorget är uppskattat till totalt 2000 extra timmar, vilket enligt våra beräkningar ger en 
merkostnad på 800 000 kronor. Dock visade det sig att det även här tog längre tid vid första 
huset och att tiden för extraarbetet sjönk efter hand. Det krävs som sagt även extra mycket 
isolering i ett passivhus, vilket innebär en kostnad som inte går att komma ifrån. Men av just 
denna anledning är det viktigt att tätheten utförs korrekt för att det ska gå att räkna hem extra-
kostnaden för isoleringen genom att energiåtgången och då också driftskostnaderna minskar.  
 

- Fönster och dörrar  
Enligt Gross (2008) är fönster och dörrar den del av klimatskalet som har sämst värme-
isoleringsförmåga. Därför är det viktigt att investerar i fönster och dörrar med så lågt U-värde 
som möjligt, vilket innebär bättre isolerande förmåga och således ett bättre inomhusklimat.  
 
Enligt FEBY (2009) ska det genomsnittliga U-värdet för fönster och dörrar i ett passivhus 
vara högst 0,9 W/m2K. Då Oxtorgets dörrar har ett U-värde på 0,6 W/m2K ligger det långt 
under FEBYs krav och genererar i en total energibesparing på 205 kWh/år. Dock har Ox-
torgets fönster ett medelvärde på 0,94 W/m2K, vilket alltså ligger strax över FEBYs krav.  
 
5.3.3 Driftskostnader 
 

- Betalar investeringskostnaden igen sig? 
Passivhustänket går i stora drag ut på att bygga ett hus som i stort sett inte behöver någon 
tillförd energi alls. Då extra isolering, täthet och kvalitet innebär en högre investeringskostnad 
krävs det att driftskostnaden är så pass låg att den betalar igen merkostnaden för ett passivhus-
projekt. Först då kan projektet räknas hem (www.passivhuscentrum.se).  
 
I vårt fall är förutsättningarna följande; 

Projekt Drift Investering 
Apollofjärilen 140 kr/m2 12 633 kr/m2 

Oxtorget 35 kr/m2 16 088 kr/m2 

 
Detta innebär att besparingen på 105 kr/m2 måste betala igen en extra investeringskostnad på 
3455 kr/m2 för att Oxtorget ska vara mer lönsamt än Apollofjärilen.  
 
För att ta reda på om detta uppnås nuvärdeberäknar vi besparingen med hjälp av 
nuvärdemetoden. Då beräknas värdet på framtida inkomster och utgifter till dagens värde och 
visar dagspriset för investeringen. Då diskonteras alla betalningsströmmar som orsakas av 
investeringen med hjälp av en kalkylränta. Investeringen är lönsam om det beräknade nu-
värdet är större än grundinvesteringen (Fastighetsnytt, 2008). 
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105 x (1-(1+0,0147)-50) / 0,0147 = 3699 kronor 
3699 - 3455 = 244, vilket innebär en besparing för Oxtorget på 244 kronor/m2. 
 
För att den extra investeringskostnaden på Oxtorget ska kunna betala igen sig krävs det att 
realräntan inte överstiger 1,783 %; 
 
105 x (1-(1+0,01783)-50) / 0,01783 = 3455 kronor 
 
Om Finnvedsbostäder inte hade fått något bidrag för att bygga Oxtorget hade investerings-
kostnaden per kvadratmeter varit 17911, vilket innebär att besparingen på driftskostnaderna i 
så fall hade varit tvungen att betala igen en extra investeringskostnad på 17911 – 12633 = 
5278 kronor. Eftersom den nuvärdeberäknade besparingen på driften är 3699 kronor innebär 
det således en förlust för Oxtorget på 3699-5278  = -1579 kronor/m2. 
 
Att driftbesparingen är så pass stor beror på att antalet kWh/m2 köpt energi skiljer sig väldigt 
mycket beroende på om det är ett konventionellt byggt hus eller ett passivhus. Enligt Isovers 
hemsida kan ett ofrivilligt luftläckage genom klimatskalet i ett otätt hus vara mer än sju 
gånger högre jämfört med ett tätare hus, vilket ökar energianvändningen radikalt 
(www.isover.se). Detta innebär alltså att Oxtorgets lufttäta klimatskal med extra mycket 
isolering ger betydligt lägre driftskostnader. Det syns inte minst på förbrukningen av köpt 
energi. Apollofjärilen förbrukar 169 kWh/m2 köpt energi medan Oxtorget bara förbrukar 72 
kWh/m2 köpt energi. Vi har noterat att detta dels beror på att Oxtorget använder vindkraft, 
vilket är ett billigare alternativ än fjärrvärme som Apollofjärilen använder. Oxtorget sparar 
även in på sina driftskostnader då varje hus har solfångare som genererar solenergi, som i 
dagsläget svarar för 43 % av varmvattenförbrukningen. Då Apollofjärilens vatten värms upp 
av fjärrvärme betalar de för all uppvärmning av vattnet, vilket innebär högre driftskostnader. 
Viktigt att beakta är att extra isolering och solfångare innebär en högre investeringskostnad. 
Dock har vi ovan bevisat att denna extra investeringskostnad betalas igen av de sänkta 
driftskostnader som dessa investeringar innebär. 
 

- Driftsbesparing kontra högre investeringskostnad 
Då de båda projekten använder sig av de olika energislagen vindkraft respektive fjärrvärme, 
kan en generell jämförelse av elpriset inte göras. Vi har därför valt att analysera vid vilken 
differens mellan Oxtorgets och Apollofjärilens driftskostnader/m2 som besparingen för en 
lägre drift och den extra investeringskostnaden för Oxtorget är lika med noll; 
 
Besparing x (1-(1+0,0147)-50) / 0,0147 = 3455 kronor 
Besparing x 35,2 = 3455 
Besparing = 3455 / 35,2  
Besparing = 98 kronor 
 
Detta innebär att besparingen inte får understiga 98 kronor för att det ska gå att räkna hem den 
extra investeringskostnaden som Oxtorget bär med sig.  
 
5.3.4 Krav på byggarna 
Då antalet byggda passivhus i Sverige ännu inte är så många och passivhustekniken är relativt 
ny krävs det enligt Almestrand (2009) att byggarbetarna utbildas och tilldelas särskild 
information. Extra viktigt är det att utbilda om tätning och fuktsäkerhet då det krävs stor nog-
grannhet och att det inte slarvas med hål och skarvar i klimatskalet på ett passivhus. 
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Enligt Jan-Olof Fag uppstod det utbildningskostnader av byggarna då de skulle bygga 
Oxtorget. Fag menar dock att dessa kostnader bara påverkar Oxtorget, då det var det första 
huset som Finnvedsbostäder byggde med passivhusteknik. Fag menar dock att om ett företag 
anlitas som inte är kunniga inom passivhustekniken eller som kanske tidigare aldrig använt 
sig av denna teknik blir det en direkt merkostnad för utbildning av byggarna.  
  
5.3.5 Partnering 
Enligt Fernström (2006) är samarbetsformen partnering bra att tillämpa vid ett passivhus-
bygge då detta kan räknas som ett projekt med stor komplexitet. Partnering går ut på att alla 
inblandade löser en bygguppgift gemensamt och där alla parter samverkar för att utveckla 
lösningar och på så sätt kunna uppnå ett bättre resultat. Eftersom det vid ett passivhusbygge 
krävs att byggarna är extra samspelta har partnering blivit en allt vanligare samarbetsform vid 
passivhusbyggen. Inte minst för att det tack vare ett sådant samarbete går att minska antalet 
tvister, minska kostnaderna, effektivisera byggprocessen samt skapa en högre kvalitet i 
byggverksamheten, vilket i sin tur skapar ett mervärde för samtliga inblandade parter  
(Fernström, 2006). 
 
Dock kan det bli dyrt att samverka alla inblandade parter på en byggarbetsplats (Fernström, 
2006). Enligt Rylander var det av just den anledningen som partnering inte kunde användas 
vid bygget av Oxtorget i första läget. Istället satte de sig ner tillsammans med NCC och 
kollade igenom kalkylen och kom med nya förslag så de tillslut hamnade på en nivå där bägge 
parter var nöjda. Sedan övergick det istället till en totalentreprenad. Rylander sa dock att 
partnering är det vanligaste sättet att arbeta på idag vid passivhusprojekt, men han menade att 
det fortfarande är för dyrt sett ur beställarens perspektiv.  
 
5.3.6 Andrahandsvärde 
Enligt passivhuscentrum finns tre stora mervärden vid försäljning av ett passivhus; god 
komfort, mindre drag och god kvalitet på luften. Det går även att räkna med ett högre andra-
handsvärde på passivhus på grund av lägre driftskostnader och god kvalitet på huset, då det i 
regel är uppfört med stor noggrannhet och eftertanke (www.passivhuscentrum.se). 
 
Fag menade att det är möjligt att räkna med ett högt andrahandsvärde på passivhus på grund 
av lägre löpande driftskostnader, vilket Rylander och Linde höll med om. Linde menade 
vidare att andrahandsvärdet på passivhus har ökat på grund av klimatdebatten och att folk 
därför vill bo mer miljövänligt. Han menade även att då el- och oljepriserna ökat föredrar folk 
ett boende med lägre energiförbrukning. Slutligen poängterade Linde att det ännu inte byggts 
så många passivhus och således inte sålts så många och att det därför blir svårt att i realiteten 
veta ett passivhus andrahandsvärde.  
 
5.3.7 Kundnöjdhet 
Söderlund (1997) skriver att det har visat sig att det finns ett samband mellan ett företags 
lönsamhet och dess kundnöjdhet, som innebär att med ökad kundnöjdhet ökar även företagets 
lönsamhet. Detta därför att högre priser kan tas ut då objektet blir mindre priskänsligt. Enligt 
Fastighetsägarnas hemsida talar nöjda kunder väl om objektet och i fastighetsbranschen är 
ryktet viktigt, då ett gott rykte drar till sig nya hyresgäster samtidigt som de befintliga vill 
stanna kvar. Det har även visat sig finnas ett samband mellan kundnöjdhet och kvalitet på 
fastigheten. Kvaliteten i sin tur påverkar kostnaderna, och fastighetsägaren kan ta ut högre 
hyror (www.fastighetsagarna.se).   
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Larssons kostnadsmodell (2004) visar på vikten av att ta hänsyn till både hårda och mjuka 
faktorer och dessutom vikten av att väga in tidsaspekten. På lång sikt skapar nöjda kunder och 
miljömedvetenhet en bra image, vilket i sin tur leder till högre lönsamhet på både lång och 
kort sikt. Fag berättade om enkäten angående inomhusklimatet som gjorts på Oxtorget, och 
enligt siffrorna som kommit fram har värmekomforten upplevts som bra och jämn. Inte ens nu 
under den kalla vintern har det varit några klagomål. Enligt Rylander är kunder över lag 
nöjda, den enda orsaken till missnöje är att det finns en begränsning i att reglera inomhus-
temperaturen. Det är konstruktionen som finns på Oxtorget som skapar denna begränsning 
och det är det enda som Rylander ansåg kan ses som negativt i passivhusen.  
 
Att människor väljer att flytta till ett passivhus kan bero på flera olika saker. Linde trodde att 
det i början var mest idealister som av ideologiska skäl ville bo så miljövänligt som möjligt. 
Men han menade också att ekonomin givetvis är en viktig faktor till varför intresset för 
passivhus är stort. Folk ser att det går att bo väldigt billigt med en låg driftskostnad. Han 
trodde även det stora miljöintresset som råder runt om i världen just nu har ökat vår 
medvetenhet och vilja att spara och skydda naturen så långt det är möjligt. Fag ansåg att ett 
bra passivhus där hyresgästernas komfort tillgodoses så långt det är möjligt genererar nöjda 
kunder, och nöjda kunder är målet för ett fastighetsföretag.  
 
5.3.8 Analys av investeringskalkyler 

- Annuitet 
Enligt Fastighetsnytt (2008) används annuitetsmetoden för att slå ut investeringens nettovärde 
på dess ekonomiska livslängd för att erhålla ett årligt belopp, en annuitet. För att räkna ut 
vilket projekt som är mest lönsamt kan respektive projekts annuitetskvot räknas ut och 
jämföras med varandra. Det projekt som har högst annuitetskvot är det projekt som är mest 
lönsamt att satsa på, men så länge annuiteten är större än noll är investeringen lönsam.    
 
Investeringskostnaderna är tagna från produktionskostnadskalkylerna under punkterna 4.2.2 
och 4.3.2.  
 
Inbetalningsöverskotten är framräknade på följande sätt: 
För Apollofjärilen är den totala hyresintäkten 954 x 1962 = 1871748 kronor. Då den totala 
driftskostnaden för Apollofjärilen är 274271 kronor ger det ett inbetalningsöverskott på 
1871748 – 274217 = 1597531 kronor eller 814 kronor/m2. 
 
Då Oxtorgets hyra är 983 kronor/m2 innebär det att den totala hyresintäkten blir 983 x 3120 = 
3066960 kronor. Då den totala driftskostnaden för Oxtorget är 109224 kronor ger det ett 
inbetalningsöverskott på 3066960 – 109224 = 2957736 kronor eller 948 kronor/m2. 
 
Realräntan har vi räknat ut på följande sätt: 
1,035/1,02 – 1 = 0,0147 
 
 
Projekt Investering x ränta / (1-(1+ränta)ek.livslängd) = Kapitalkostnad 
Apollofjärilen 24786447 x 0,0147 / (1-(1+0,0147)-40) = 824009 
Oxtorget, med bidrag 50193690 x 0,0147 / (1-(1+0,0147)-50) = 1424629 
Oxtorget, utan bidrag 55881690 x 0,0147 / (1-(1+0,0147)-50) = 1586069 
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Projekt Inbetalningsöverskott – Kapitalkostnad = Resultat 
Apollofjärilen 1597531 – 824009 = 773522 
Oxtorget, med bidrag 2957736 – 1424629 = 1533131 
Oxtorget, utan bidrag 2957736 – 1586069 = 1371691 
 
Projekt Resultat / Investering = Annuitetskvot 
Apollofjärilen 773522 / 24786447 = 3,1 % 
Oxtorget, med bidrag 1533131 / 50193690 = 3 % 
Oxtorget, utan bidrag 1371691 / 55881690 = 2,5 % 
 
Enligt våra beräkningar är Apollofjärilen det projekt som är mest lönsamt då det har högst 
annuitetskvot, men då Oxtorgets annuitetskvot är större än noll såväl med som utan bidrag är 
även det projektet lönsamt. Dock vet vi som sagt att investeringskostnaderna för Oxtorget har 
blivit högre än liknande passivhussatsningar, vilket påverkat våra beräkningar för Oxtorget 
negativt.  
 

- Pay-back 
Enligt Yard (2001) visar pay-backmetoden hur snabbt en investering betalar igen sig samt 
kontrollerar att en investering lönar sig inom rimlig tid. Metoden är även användbar för att 
jämföra olika investeringsalternativ för att se vilket alternativ som betalar igen sig på kortast 
tid. Om en investerings ekonomiska livslängd är längre än dess paybacktid är investeringen 
lönsam och vid en jämförelse mellan olika investeringar är det den investeringen med kortast 
paybacktid i förhållande till sin ekonomiska livslängd som är bäst.  
 
Enligt uträkningen ovan har vi kommit fram till att Oxtorgets inbetalningsöverskott är 
3066960 – 109224 = 2957736 kronor eller 948 kronor/m2. Genom att ställa det i jämförelse 
till investeringskostnaden för Oxtorget med bidrag kan vi räkna ut hur fort Oxtorget betalar 
igen sig; 
 
2957736 x antal år = 50193690 
Antal år = 50193690 / 2957736  
Antal år = 16,97 år 
 
Detta visar på en något längre återbetalningstid än vad Finnvedsbostäder räknat med, då de 
enligt VD Börje Göransson hade räknat med en återbetalningstid på 10-15 år. Då Oxtorgets 
ekonomisk livslängd är 50 år innebär det att projektet betalar igen sig efter 34 % av sin 
ekonomiska livslängd. 
 
Görs istället en jämförelse vid en investering utan bidrag innebär detta att projektet betalar 
igen sig efter 38 % av sin ekonomiska livslängd; 
 
2957736 x antal år= 55881690 
Antal år= 55881690 / 2957736 
Antal år = 18,89 år 
 
Enligt uträkningen ovan har vi kommit fram till att Apollofjärilens inbetalningsöverskott är 
1871748 – 274217 = 1597531 kronor eller 814 kronor/m2. Genom att ställa det i jämförelse 
till investeringskostnaden för Apollofjärilen kan vi räkna ut hur fort Apollofjärilen betalar 
igen sig; 
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1597531 x antal år = 24786447 
Antal å r= 24786447 / 1597531  
Antal år = 15,52 år  
 
Då Apollofjärilens ekonomiska livslängd är 40 år innebär det att projektet betalar igen sig 
efter 39 % av sin ekonomiska livslängd och har således längre paybacktid i förhållande till sin 
livslängd jämfört med Oxtorget, både med och utan bidrag. 
 

- Känslighetsanalys av realräntan 
Realräntan är en kritisk faktor vid en investeringskalkylering och en högre realränta ställer 
högre kvar på investeringens lönsamhet. Vi har därför valt att göra känslighetsanalyser på 
våra kalkyler vid tre olika realräntelägen; 1 %, 1,5 % och 2 %  
 
Annuitet vid r r= 1 % 
Projekt Investering x ränta / (1-(1+ränta)ek.livslängd) = Kapitalkostnad 
Apollofjärilen 24786447 x 0,01 / (1-(1+0,01)-40) = 754886 
Oxtorget, med bidrag 50193690 x 0,01 / (1-(1+0,01)-50) = 1280578 
Oxtorget, utan bidrag 55881690 x 0,01 / (1-(1+0,01)-50) = 1425696 
 
Projekt Inbetalningsöverskott – Kapitalkostnad = Resultat 
Apollofjärilen 1597068 – 754886 = 842182 
Oxtorget, med bidrag 2957760 – 1280578 = 1677182 
Oxtorget, utan bidrag 2957760 – 1425696 = 1532064 
 
Projekt Resultat / Investering = Annuitetskvot 
Apollofjärilen 842182 / 24786447 = 3,4 % 
Oxtorget, med bidrag 1677182 / 50193690 = 3,3 % 
Oxtorget, utan bidrag 1532064 / 55881690 = 2,7 % 
 
Annuitet vid r r= 1,5 % 
Projekt Investering x ränta / (1-(1+ränta)ek.livslängd) = Kapitalkostnad 
Apollofjärilen 24786447 x 0,015 / (1-(1+0,015)-40) = 828539 
Oxtorget, med bidrag 50193690 x 0,015 / (1-(1+0,015)-50) = 1434118 
Oxtorget, utan bidrag 55881690 x 0,015 / (1-(1+0,015)-50) = 1596634 
 
Projekt Inbetalningsöverskott – Kapitalkostnad = Resultat 
Apollofjärilen 1597068 – 828539 = 768529 
Oxtorget, med bidrag 2957760 – 1434118 = 1523642 
Oxtorget, utan bidrag 2957760 – 1596634 = 1361126 
 
Projekt Resultat / Investering = Annuitetskvot 
Apollofjärilen 1225271 / 24786447 = 3,1 % 
Oxtorget, med bidrag 1523642 / 50193690 = 3 % 
Oxtorget, utan bidrag 1361126 / 55881690 = 2,4 % 
 
 
 
 
 



 

49 
 

Annuitet vid r r= 2 % 
Projekt Investering x ränta / (1-(1+ränta)ek.livslängd) = Kapitalkostnad 
Apollofjärilen 24786447 x 0,02 / (1-(1+0,02)-40) = 906087 
Oxtorget, med bidrag 50193690 x 0,02 / (1-(1+0,02)-50) = 1597324 
Oxtorget, utan bidrag 55881690 x 0,02 / (1-(1+0,02)-50) = 1778335 
 
Projekt Inbetalningsöverskott – Kapitalkostnad = Resultat 
Apollofjärilen 1597068 – 906087 = 690981 
Oxtorget, med bidrag 2957760 – 1597324 = 1360436 
Oxtorget, utan bidrag 2957760 – 1778335 = 1179425 
 
Projekt Resultat / Investering = Annuitetskvot 
Apollofjärilen 690981 / 24786447 = 2,8 % 
Oxtorget, med bidrag 1360436 / 50193690 = 2,7 % 
Oxtorget, utan bidrag 1179425 / 55881690 = 2,1% 
 
Dessa uträkningar visar att en högre realränta gör att ett projekt blir svårare att räkna hem, 
samt att om räntan höjs med 0,5 % sjunker annuitetskvoten med 0,3 %. Detta innebär att vid 
en realränta på cirka 7,2 % hade samtliga uträkningar resulterat i en negativ annuitetskvot och 
således hade projekten inte längre varit lönsamma.  
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6. AVSLUTANDE DISKUSSION 
 
I förra kapitlet analyserades vår teori och empiri. I detta sista och avslutande kapitel lyfter vi 
fram resultatet av vår fallstudie utifrån vårt syfte samt besvarar vår problemställning. Vi 
redovisar även studiens begränsningar och avslutar sedan kapitlet med rekommendationer 
inför fortsatt forskning. 
 
 
6.1 Slutsatser 
 
Vår fallstudie av Oxtorget och Apollofjärilen gav inte det resultat vi hade förväntat oss. Vi 
förväntade oss att det skulle vara en betydligt större skillnad i lönsamhet mellan ett passivhus 
och ett konventionellt byggt hus, med klar fördel för passivhuset. Vår fallstudie visade istället 
att Oxtorget visserligen är lönsamt, men inte lika lönsamt som Apollofjärilen. Vi har dock 
funnit två viktiga faktorer som orsakar detta som vi presenterar nedan: 
 

- Oxtorget var det första flerbostadshuset som byggdes med passivhusteknik 
Utifrån vår analys kan vi konstatera att detta medförde ökade kostnader orsakade av brist på 
kunskap. Generellt sett fanns det mycket lite kunskap om passivhus i Sverige vid denna 
tidpunkt och Finnvedsbostäder hade ingen som helst erfarenhet inom området. Kunskap 
behövdes i hela organisationen, vilket medförde extra kostnader för att utbilda byggteamet i 
att bygga passivhus. Då passivhustekniken ännu var ganska okänd inom byggföretag var det 
få som ville ta på sig uppdraget och endast två anbud kom in, vilket innebar mindre 
konkurrens och således ett högre pris. Dessutom tog det första huset väsentligt mycket längre 
tid att bygga än de övriga fyra husen, vilket visar att inkörningstalet från början var onödigt 
högt. Hade Finnvedsbostäder byggt ett passivhus idag hade kostnaderna kunnat minskas rejält 
då kunskap nu finns i organisationen och det hade dessutom gått betydligt fortare att 
färdigställa projektet. 
 

- Projekteringen för Oxtorget blev onödigt dyr 
Planeringen av byggnationen på Oxtorget överklagades, vilket ledde till att dubbla projekt-
eringar krävdes. Dessutom togs beslut om att göra Oxtorget till passivhus i sista stund, vilket 
medförde att hela projektet blev onödigt dyrt. Men med hjälp av det låga ränteläget och de 
statliga bidragen blev projektet ändå genomförbart. Rent generellt är projekteringen av ett 
passivhus mer omfattande och därmed dyrare än att projektera ett konventionellt byggt hus, 
men i Oxtorgets fall blev det alltså onödigt dyrt då två projekteringar krävdes. Oxtorgets 
projekteringskostnad var nästan fem gånger så hög som Apollofjärilens projekteringskostnad. 
Denna siffra anser vi är en av de mest betydande för att förklara varför Oxtorget var svårt att 
räkna hem.  
 
Våra genomförda annuitetsberäkningar visar att Oxtorgets annuitetskvot är 0,1 % lägre än 
Apollofjärilens. Men så länge annuitetskvoten för Oxtorget är större än 0 är ett projekt 
lönsamt. Alltså kan vi konstatera att projektet faktiskt var en lönsam satsning. Vår payback-
beräkning visar att Oxtorget betalar igen sig efter lite mindre än 17 år. Det anser vi är en 
rimlig återbetalningstid på ett hus som förväntas ha en ekonomisk livslängd på minst 50 år.  
 
Vi har kommit fram till att den högre investeringskostnaden för ett passivhus måste betalas 
igen med en driftskostnadsbesparing för att projektet ska vara lönsamt. I vår uträkning under 
punkten ”Betalar investeringskostnaden igen sig?” krävdes det att nuvärdeberäkningen av 
skillnaden i driftskostnader skulle vara högre än skillnaden i grundinvesteringen för att det 
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skulle vara en lönsam satsning. Oxtorget klarade detta med god marginal. Detta visar att det är 
lönsamt att satsa på extra isolering, täthet och hög kvalitet även om det medför en initialt 
högre kostnad. 
 
Det var tack vare det låga ränteläget som Oxtorget var genomförbart. Detta ses inte minst på 
vår genomförda känslighetsanalys av realräntan. Den visar att ju högre realräntan är, desto 
svårare är projektet att räkna hem. Vi har insett att räntan är en av de viktigaste och mest 
betydande faktorerna för huruvida ett projekt är lönsamt eller ej och att små förändringar i 
ränteläget orsakar stora förändringar i lönsamhetsberäkningarna. 
 
Vi har nu diskuterat de hårda faktorer som är viktiga för att avgöra om ett projekt är lönsamt 
eller ej, men vi anser att de mjuka faktorerna är nog så viktiga. I fastighetsvärlden är kund-
nöjdhet en viktig mjuk faktor. Nöjda kunder skapar ett gott rykte som leder till ökad 
efterfrågan och därmed också ökade intäkter. Intervjuer och enkätundersökningar som gjorts 
på Oxtorget visar att kunderna är nöjda med sitt boende och sitt inomhusklimat. Vi tror att 
kunder i framtiden kommer att efterfråga ett billigt boende med låg driftskostnad, särskilt med 
tanke på de stigande energipriserna. Dessutom tror vi, då miljömedvetenheten i samhället har 
ökat, att fler och fler kunder kommer att efterfråga ett miljövänligt boende. 
 
Även då fokus i vår uppsats ligger på ekonomi och lönsamhet är det viktigt att komma ihåg att 
grundtanken med ett passivhus ändå är att skapa ett miljövänligt boende. Passivhusen är 
miljövänliga i sig då de har en minimal energianvändning och är nästintill självuppvärmda. 
Användning av solfångare genererar dessutom gratis energi som därmed minskar behovet av 
köpt energi. Oxtorget tycker vi är föredömligt då den köpta energi som tillförs där kommer 
från vindkraftsel, vilket är en förnyelsebar energikälla. Alltså kan vi med glädje konstatera att, 
förutom byggarna och användarna, är miljön en av de stora vinnarna vid en passivhussatsning. 
 
För att återknyta till vår frågeställning om hur lönsamt ett passivhus är i förhållande till ett 
konventionellt hus kan vi göra två konstateranden. Det första är att i vår fallstudie blev 
Oxtorget onödigt dyrt, vilket visade sig tydligt i våra lönsamhetsberäkningar. Vi tror därför att 
om en liknande jämförande studie genomförs där passivhusprojektet följer en normal 
byggprocess utan överklagande och med enbart en projektering skulle siffrorna se betydligt 
annorlunda ut och passivhuset skulle, såvida inga andra oförutsedda kostnader tillkommer, 
visa upp en betydligt bättre lönsamhet. Vårt andra konstaterande är att ränteläget spelar en 
betydande roll och vi vågar därför inte säga att ett passivhusprojekt, trots normal byggprocess, 
skulle bli mer lönsamt än ett konventionellt hus. Vi anser därför att det viktigaste för att kunna 
räkna hem ett passivhusprojekt är att kunna minimera investeringskostnaden så mycket som 
möjligt för att med säkerhet kunna säga att ett passivhus är mer lönsamt än ett konventionellt 
hus. Vi har alltså konstaterat att hur lönsamt ett passivhus är i förhållande till ett konvent-
ionellt hus varierar från fall till fall. Dessutom spelar tidpunkten för byggnation en stor roll. 
Detta eftersom faktorer i samhällets ekonomi, så som ränteläge och inflation, har en 
betydande inverkan på kalkylerna i ett byggprojekt.  
 
Vårt syfte var att finna ut var när och hur kostnader respektive intäkter uppstår. Det anser vi 
att vi har lyckats visa i vår presenterade analys, men också i våra ovanstående slutsatser. Vi 
vill slutligen återigen poängtera att lönsamhet kan mätas i mer än bara den hårda faktorn 
siffror. Även de mjuka faktorerna kundnöjdhet och miljövänlighet är nog så viktigta lång-
siktiga mjuka faktorer i ett fastighetsföretag som vill följa med i utveckligen och som strävar 
efter att uppnå långsiktiga lönsamhetsmål. 
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6.2 Studiens begränsningar 
 
Vi anser att vår studie har vissa begränsningar. Då en fallstudie genomförs finns alltid risken 
att studiens resultat ej går att generalisera. Vi anser att resultatet i vår studie inte kan 
generaliseras till alla passivhussatsningar som genomförs eftersom Oxtorget hade särkost-
nader som var unika just för det enskilda projektet. Däremot tror vi att vårt resultat gav en 
tydlig fingervisning om hur lönsamheten i kommande passivhusprojekt kommer att bli, samt 
vilka faktorer som är viktiga att ta hänsyn till i kalkylerna. Vi vill även poängtera att det stat-
liga bidrag som erhölls på Oxtorget var nödvändigt för att projektet skulle gå att genomföra. 
Utan bidragen hade den höga investeringskostnaden inte gått att räkna hem. 
 
 
6.3 Fortsatt forskning 
 
Vi tycker att det skulle vara intressant att genomföra en liknande jämförande studie mellan två 
hus som byggs idag. Detta för att se hur mycket kunskap som har tillkommit och vad denna 
kunskap faktiskt är värd.  Då fler byggföretag har kunskap om passivhustekniken, kommer 
troligtvis också fler anbud in och konkurrensen ökar således. Det går dessutom fortare att 
genomföra projekten då kunskapen redan finns i organisationen, och tid är ju som vi alla vet 
pengar. Vi tycker även att det skulle vara intressant att se hur dagens ränteläge påverkar 
passivhussatsningarna, och om grundinvesteringen går att pressa ner så pass mycket i dags-
läget att en passivhussatsning tål ett höjt ränteläge. 
 
Passivhuscentrum skickar regelbundet ut nyhetsbrev där det senaste inom passivhustekniken 
presenteras. Dessa utskick, med aktuell, uppdaterad och debatterad information, anser vi kan 
vara ett bra underlag till framtida forskning inom ämnet.  
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Bilaga 2 – Utdrag ur FEBYs kravspecifikation för passivhus 
 
Effektkrav bostäder och lokaler: 
klimatzon 1 Pmax = 12 W/m²Atemp+garage 
klimatzon 2 Pmax = 11 W/m²Atemp+garage 
klimatzon 3 Pmax = 10 W/m²Atemp+garage 
 
Effektkrav för fristående bostäder mindre än 200 m²: 
klimatzon 1 Pmax = 14 W/m²Atemp+garage 
klimatzon 2 Pmax = 13 W/m²Atemp+garage 
klimatzon 3 Pmax = 12 W/m²Atemp+garage 
 
Krav på köpt energi: 
Krav på köpt energi gäller enligt Boverkets byggregler; BBR 16 (BFS 2008:20) 
 
Luftläckning genom klimatskalet: 
Luftläckning genom klimatskalet får vara maximalt 0,3 l/s m² vid en tryckdifferens på 50 Pa, 
enligt SS-EN 13829 eller enligt förenklade metoder som finns beskrivna i FEBY:s 
kravspecifikation. 
 
U-värde: 
-Fönster och dörrar 
Byggnadens genomsnittliga U-värde för fönster och glaspartier ska vara högst 0,90 W/m2 K 
U-värden skall vara mätta av ett ackrediterat provningslaboratorium enligt 
SS-EN ISO 12567-1. För dörrar gäller samma värde. 
 
-Väggar 
U-värdet i väggar är inget skarpt krav utan mer ett riktvärde för att uppnå bästa möjliga 
resultat. U-värdet i väggarna bör ligga under 0,10 W/m²K 
 
Innemiljökrav: 
-Ljud 
Ljud från ventilationssystemet skall klara minst ljudklass B i sovrum, enligt SS 02 52 67 
 
-Termisk komfort 
Tillufttemperatur efter eftervärmare ska uppgå till högst 52 grader i respektive tilluftsdon när 
tilluftssystemet används som värmebärare. 
 
Mätning: 
För att byggnadens energitekniska egenskaper ska kunna verifieras i efterhand ska 
energianvändningen kunna avläsas för hushållsel, fastighetsel och värmeenergi var för sig på 
minst månadsbasis. Noterbart är att i fastighetsel ingår inte el till tvättstuga. De delposter av 
hushållsel och fastighetsel som inte används innanför klimatskalet bör kunna mätas separat (el 
till extern avisning, belysning av gångstigar, motorvärmaruttag, etc.) eftersom dessa inte ger 
spillvärme och därmed inte bör mätas på samma sätt som övriga delposter som används 
innanför klimatskalet. Slutligen mäts vattenvolym till varmvattenberedning och dessutom 
noteras även antal boende (FEBY, 2009).  
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Bilaga 3 – Studentseminarium på Passivhuscentrum i Alingsås 
 
År 1991 byggdes det första passivhuset i Tyskland. Exakt tio år senare stod det första 
passivhuset i Sverige klart, vilket fick namnet Lindås. Idag finns det cirka 1000-1100 
passivhus i Sverige och ungefär 1000 stycken är under projektering. Varför passivhustekniken 
spred sig just till Sverige beror på att vi har en lång tradition av att bygga välisolerat och tätt 
samt att den tyske forskaren Wolfgang Feist samarbetade med den svenska forskaren Bo 
Adamsson och det var tack vare dem som passivhustekniken växte fram (Linde, 2010).  
 
Enligt Linde (2010) så kan tanken med passivhus definieras i Kyotopyramiden.  Den förklarar 
att det är enklare och lönsammare att inte göra av med energi än att minska redan existerande 
energikostnader. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Linde (2010) berättar att det svenska genomsnittet av energianvändning ligger på 145 
kWh/m2 och endast 15 kWh/m2 i ett passivhus. Ett passivhus energianvändning ligger således 
långt under BBRs krav som ligger på 90 kWh/m2. Linde (2010) berättar vidare att det alltid 
finns köldbryggor i ett hus, men att dessa elimineras så gott som möjligt i ett passivhus genom 
att isolera mer. På så sätt kan minskas eller alternativt elimineras de köldbryggor som 
vanligtvis uppstår i ett konventionellt hus som till exempel värmeförluster genom väggar, 
ventilation och avlopp. Det svenska rekordet i ett klimatskals lufttäthet är ynka 0,06 
liter/sekund, vilket kan jämföras med 0,3 liter/sekund som är ett krav för att få kallas 
passivhus (Linde, 2010).  
 
Något annat som är viktigt att tänka på för att minska värmeförluster är att satsa på bra 
fönster. Hellre ett stort än två små, för att minska antalet köldbryggor. Eftersom att passivhus 
inte heller har några radiatorer så vore det förödande om kallras skulle uppstå och det är 
därför extra viktigt att  ett fönster med lågt U-värde väljs (Linde, 2010).  
 
Enligt Anders Linde (2010) är definitionen på passivhus följande: 
Effektbehov: <10 w/m2 Atemp 
Luftläckage: <0,3 l/sekund och m2 vid 50 Pa 
Ljudnivå: Ljudklass B 
U-värde: <0,9 w/m2 K för fönster 
 
Ett passivhus beräknas vara 0-10 % dyrare att bygga. Procentsatsen beror bland annat på 
husstorlek, kunskap och inkörningstal vilket i sin tur även påverkar byggtiden. Vid det första 
passivhuset kan man räkna med en fem gånger längre byggtid än vid ett konventionellt bygge, 

Välj energikälla 

Visa och reglera 

Utnyttja solenergi 

Minimera elbehovet 

Minimera värmebehovet 
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men allt eftersom fler passivhus byggs kortas byggtiden och vid hus tre eller fyra är det 
möjligt att räkna med nästan samma tid som vid övriga projekt (Linde, 2010). 
 
Ett passivhus byggnadsfas står för 20-50 % av byggnadens totala livscykelkostnad, vilket kan 
jämföras med ett konventionellt hus där byggnadsfasen står för enbart 10-15 %. Dock jämnar 
detta ut sig eftersom passivhuset har en lägre livscykelkostnad, vilket innebär att 20 % av ett 
passivhus livscykelkostnad kan likställas med 10 % av ett konventionellt hus livscykelkostnad 
(Linde, 2010). 
 
Enligt Linde (2010) är partnering den vanligaste entreprenadformen vid passivhusbygge. 
Förutom de självklara fördelarna med att samverka byggteamet så är det även bra då kunskap 
förs vidare kunskap från projekt till projekt genom att kunskaps skrivs ner inför nästa projekt. 
Dock krävs det att ägaren är kunnig, då beslut fattas i enlighet med ägaren. 
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Bilaga 4 – Intervju med Anders Linde 
 
Person som intervjuats: Anders Linde, föreläsare och arkitekt 
Datum och plats: 2010-03-10 på Passivhuscentrum i Alingsås 
     
1. Har FEBYs svenska kravspecifikation förenklat passivhusbyggandet i Sverige? 
 
I Sverige så är det lite flytande än så länge. FEBYs första definition kom väl ut 2007 tror jag 
och sen så har den utvecklats längs vägen. Den internationella specifikationen har ju funnits 
längre. Så det är liksom någon slags konstig konkurrens mellan dessa två. Det är lite gungfly 
på det där. Om man relaterar till en energianvändning på 15 kWh som gäller enligt den 
internationella specifikationen, och låt säga att det är 17-18 kWh, så får man inte certifikat på 
det men det känns fortfarande okej att kalla det för ett passivhus. Är det däremot en 
energianvändning på uppemot 25 kWh så är det lite svårt tycker jag. Så blir det politik av det, 
man ska främja så att det händer något och vilka ska man då säga är passivhus eller inte? Ja 
den är knivig, definitionsfrågan. Det är vanligt att det sägs i marknadsföringssyfte att det är 
passivhusteknik fast de kanske inte ens är i närheten av den. Men så länge det är ett riktigt bra 
klimatskal så kan jag tycka att det känns okej även om det inte är definitionsmässigt korrekt. 
Om det kommer någon med värmepump och påstår att dom klarar det, eller en lättbetongvägg 
som klarar effektkraven men med en energianvändning som är enorm så börjar det bli dags att 
sätta ner foten., Den internationella specifikationen visar krav för byggnader och även för 
komponenter och experter, men för en villa i Sverige har du svårt att lösa det norr om Skåne 
tror jag. Ska du göra något uppe i norra Sverige så måste det vara ett väldigt stort hus för att 
fungera. Den svenska specifikationen är ju lite snällare på så sätt att man får ha lite högre 
energianvändning längre upp i landet. En certifiering är på gång och när den slagit igenom så 
kommer man lättare att exakt kunna definiera vad som är ett passivhus och inte. Den har inte 
tagits i bruk än men det jobbas på det just nu. Men kör man på den internationella definitionen 
så vet man att man kommer bli certifierad eftersom denna är svårare att följa i Sverige.  
 
2. Har lågkonjunkturen påverkat passivhussatsningen i Sverige? 
 
Den har påverkat byggbranschen i stort så att på det sättet, ja. Men inte specifikt för 
passivhusen, vi ser allt fler projekt som kommer upp. Ja det har hänt alltså bara på det senaste 
året egentligen är det en väldig skillnad. Majoriteten av markanvisningstävlingarna, som jag 
har sett, säger att det ska vara passivhus eller i vissa fall bättre liksom. Det roliga är att 
byggarna säger i vanliga fall att ”Vi kan ligga på 75% av BBR, det är rimligt, det kan vi 
uppnå.” och så kommer det då en markanvisningstävling där det är passivhus och det är 20 
stycken som med en gång ”jajemän det fixar vi, det är inga problem” Så på det sättet ser jag 
inte att det har påverkat alls, det byggs väldigt mycket på många olika håll i Sverige just nu. 
 
3. Hur stor är den procentuella skillnaden på driftskostnaderna för ett passiv- 
respektive konventionellt hus? 
 
Det beror lite på vilket hus det är och hur man räknar. Som jag sa, i BBR räknas det in värme, 
varmvatten och driftsel och det är ju varmvattnet som man egentligen kan lyfta bort för det är 
ju en schablonsiffra och är alltså samma då i normalhus och passivhus. Driftselen är i många 
fall något lägre iochfrösig, men framförallt värmen är det som är lägre. Den är cirka en 
sjundedel av i ett konventionellt hus eller något sådant. Sen så hushållselen är helt upp till 
dom som bor där. Underhållskostnader är ju då tex ett filter till ett rekaggregat kostar 700 kr 
och byts en gång om året. Så den kostnaden kan ju anses vara försumbar. Sedan så är 
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underhållet av ventilationssystemet precis likadant som för alla andra ventilationssystem, en 
gång var tionde år ungefär. Några andra specifika underhållskostnader har inte passivhusen. 
Så att det är ju värmen som är den stora skillnaden som sagt, och har du solfångare så kan du 
ju halvera den också då, men det hör ju inte till passivhuskonceptet egentligen, det är 
rekommenderat men det är inget krav.  
 
4. Hur mycket större är merkostnaderna för ett passivhus jämfört med ett 
konventionellt hus? 
 
Det beror på byggaren och byggets storlek, men upp till 10%  högre kostnader kan 
förekomma 
 
5. Finns det fler merkostnader än grundinvesteringen? Filterbyte, etc? 
 
Som jag sa innan så är filterbytet en försumbar kostnad och i övrigt så kan jag inte komma på 
några andra specifika merkostnader just för ett passivhus. 
 
6. Passivhusbyggen ställer krav på välutbildade byggare. Vad kostar det? 
 
För projekteringsgänget kan man säga att ventilationskillarna oftast det här, de vet hur det här 
funkar liksom så det är inget större problem. Arkitekten måste ha koll på vissa grejor från 
början, men framförallt är det samarbetet mellan dem som krävs på ett annat sätt. Ska man ha 
en certifierad passivhusexpert enligt internationella certifieringen så kostar den utbildningen 
några tusen per dag. Den går i Sverige nu för första gången och håller på i 9-10 dagar. Sedan 
tillkommer ju förlorad arbetstid också. Vi här på Passivhuscentrum håller på att ta fram en 
certifierad utbildning för byggarna, och det kommer att vara en tredagarutbildning som grund 
och sedan så finns det för kontraktsansvarig och den håller då på i fem dagar. Dessa kommer 
kosta ungefär 15 000 kronor. Så det är inga jättestora kostnader. Sedan är det så att i nästan 
varja projekt så har man en gemensam utbildning för alla arbetare, alltså även målarna, 
elektrikerna, ja hela rubbet. Själva kostnaden för utbildningen är väl försumbar jämfört med 
arbetstiden de förlorar. Säg att det tar en dag för att ubilda dessa på plats så blir ju kostnaden i 
princip likställd för vad dessa arbetare kostar i timmen. 
 
7. Har ett passivhus ett högt andrahandvärde? Varför? 
 
Jag kan säga att tidigare så har det varit väldigt liten skillnad, innan passivhusen började 
komme så kan man säga att skillnaden på uppvärmningssystem, tex om du hade fjärrvärme 
eller direktverkande el syntes inte i priset egentligen. Att köpa ett hus är inte ett logiskt köp, 
det är ett känslomässigt köp. Det är plats, utsikt och sådana grejor som väger mycket tyngre. 
Men på senare år med klimatdebatten och framförallt sedan elmarknaden avreglerades och 
oljepriset sköt i höjden så har det blivit en större skillnad. Man har börjat titta mer på det alltså 
så man kan säga att andrahandsvärdet troligtvis har ökat. Att det är svårt att svara på den 
frågan beror på att det inte har hunnit byggas så många och därmed inte heller har hunnit 
säljas så många så är det svårt att veta exakt hur mycket. 
 
8. Är det främst av ekonomiska skäl som folk köper och flyttar till ett passivhus? 
 
I början var det nog väldigt många idealister som satsade på passivhus, men nu när det har 
börjat säljas många hus och bostadsrätter och sådär så är det snarare för att det är ett schysst 
ställe att bo på och låga driftskostnader som folk väljer ett passivhus. Det är många som inte 
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vet vad det är utan bara är nöjda med de lägre priserna och de har således inte miljön så 
mycket i åtanke. 
       
9. Är det lönsamt att satsa på stora fönster? Betalar solinstrålningen igen den höga 
investeringskostnaden? 
 
Nej det är inte riktigt sant det där, för ett passivt solhus är det så men för ett passivhus så är 
det inte riktigt så framförallt inte i Sverige. I Tyskland och längre ner på kontinenten så kan 
du ha relativt generösa fönsterytor mot söder för att du får fortfarande en nettovinst även på 
vinterhalvåret. Men i Sverige har vi så liten solinstrålning på vintern så att det gör någon 
skillnad. Eller det gör en liten skillnad, men den är inte så viktig så att det behöver vara en 
primär designfaktor.  
 
10. Är solvärme vanligt förekommande i passivhus?  
 
Ja, ska du klara rekommendationerna på energin på ett eluppvärmt hus så måste du ha        
solfångare. 
       
11. Är kunder och hyresgäster överlag nöjda med passivhus?  
 
Ja, vi ringde runt nu faktiskt mitt under vargavintern och kollade hur de hade det, och alla 
hade det väldigt varmt och skönt utom ett par. De bor i en villa och jobbar väldigt mycket och 
lagar inte mat hemma och är inte heller hemma så mycket. Så de hade faktiskt satt in en 
elradiator som gick på emellanåt. Men å andra sidan så räckte det då med en enda radiator vid 
vissa tillfällen för att uppnå gott klimat.  
 
12. Vad grundar sig ett eventuellt missnöje i? 
 
Det har varit en del injusteringsproblem, så klart. Hamnhuset i Göteborg hade problem med 
hörnlägenheter, där det blev ett annat läckage än vad de hade räknat med. Vissa 
feldimensioneringar har förekommit, man har helt enkelt räknat fel och missbedömt 
solinstrålning och liknande smådetaljer. Men det är ju egentligen inget som har med konceptet 
passivhus i sig att göra, utan är mer små avvikelser. Så överlag är folk väldigt nöjda. De 
slipper kallras och de har inget drag i byggnaden. De har också en jämn strålningstemperatur, 
utan kall strålning från väggen. Inomhusluften är över lag väldigt bra. På förskolan här i 
Alingsås, som är byggt med passivhustekniken, så påstår dem att de har mindre problem med 
allergier och vinterförkylningar, men det empiriska värdet i de uttalandena vågar jag inte gå i 
borgen för. Men totalupplevelsen är alltså väldigt bra. 
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Bilaga 5 – Intervju med Per-Magnus Rylander och Jan-Olof Fag 
 
1. Hur mycket större är merkostnaderna för ett passivhus jämfört med ett 
konventionellt hus? 
 
P-M: Vi har ju aldrig riktigt jämfört vårt passivhusbygge med ett konventionellt hus så va. Nu 
har ju byggarna blivit lite bättre på det här med passivhus. När vi började en gång då med 
Oxtorget så visste man ju inte hur man skulle lösa vissa saker. Hur man skulle få husen såhär 
täta bland annat och hur mycket tid man skulle lägga på det. Då byggde man kanske huset lite 
annorlunda än vad man byggde normalt sett för att man skulle kunna få det tätt ju. Idag har 
man väl kommit lite längre och det är ju inte så jätte bökigt att få tätt huset. Man får ju lägga 
lite mer tid, får man göra ju. En gissning är att det är 10 % dyrare kanske. Men vi har inga 
direkta siffror på det. Sen beror det på vad man ska räkna med med. Har du denna tomten och 
du ska bygga ett passivhus och väggarna är tjockare då får du ju mindre yta att hyra ut. Då blir 
det ju andra byggmerkostnader. Eller vad ska man räkna med i det? Ja. 
 
2. Finns det fler merkostnader än grundinvesteringen? Till exempel fläktbyte, filterbyte, 
osv. 
 
J-O: Nä, det ska jag ju inte säga utan nu försöker vi ju hämta hem det här istället. För nu är ju 
driftskostnaderna lägre på Oxtorget jämfört med Apollofjärilen. Jag tror inte att skillnaden 
kommer att bli så jättestor där faktiskt för vi har till- och frånluft med separata aggregat i 
lägenheterna både på Oxtorget och Apollofjärilen. Förutom ytterligare en fläktkåpa då på 
Oxtorget eftersom vi har ett aggregat på Apollofjärilen som är kombinerat med fläktkåpan. 
Men jag tror ju snarast att Oxtorget kommer att hålla längre för att då har man inte 
försmutsningen från spisen i den fläkten så att därför vinner man nog på det istället tror jag. 
Sen är det ju en dyrare investering med den så att den delen kostar lite mer på Oxtorget med 
det ventilationsaggregatet. Men det är ju främst en kostnad i början då. 
 
P-M: Naturligtvis om vi säger att vi ska ha ett fläktaggregat i varje lägenhet, det är ju liksom 
våran, så som vi bygger. Vi sätter ju ett fläktaggregat i varje lägenhet ju. Då får vi en 
merkostnad gentemot ett konventionellt hus. 
 
J-O: Jämför du med Apollofjärilen så är det ingen större merkostnad. 

 
3. Hur mycket längre blir byggprocessen för ett passivhus jämfört med ett 
konventionellt hus? 
 
J-O: Ja, den var ju lite längre. Eller, den var ju märkbart längre, eftersom att Oxtorget gjordes 
i ett så pass tidigt skede då. Nu gör vi ju ett passivhusbygge som vi håller på med just nu och 
där är ju inte projekteringstiden så pass mycket längre för nu har vi ju Oxtorget med oss i 
bagaget så nu har vi ju lärt oss jättemycket så det är ju egentligen en engångsgrej det här, att 
man ska lära sig och så.   
 
P-M: Byggarna gör ju så här att, man tar ju fram en kalkyl så får man ju fram antal timmar där 
ju. Så naturligtvis om man får mer timmar på att bygga själva huset så tar de ju till lite längre 
tid också. SÅ visst kan det påverka lite granna, men jag tror att det är väldigt marginellt 
faktiskt. Några veckor på ett större hus kan jag tänka mig. Mer kan det inte vara tal om. Det är 
mer vägg som ska byggas för väggarna är ju tjockare. Det är väl det. 
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4. Hur stor är kostnaden för den extra projekteringstiden som uppstår vid ett 
passivhusbygge? 
 
P-M: Då kan man säga så här att, har man som vi gjort byggt ett område och går på nästa då 
blir det inte mycket mer extra kostnader. Men däremot när en organisation ska sätta sig första 
gången och göra det här då måste man kanske ha dubbelt så många möten som man normalt 
sett har och då kanske den blir dubbelt så stor som normalt, för att man måste lära sig detta 
med passivhus ju.  
 
5. Passivhusbyggen ställer krav på välutbildade byggare. Vad kostar det? 
 
J-O: Ja, det är ju något som egentligen ingick i det här första bygget vi gjorde (Oxtorget)Där 
blev det ju merkostnader för at vi tog dit och utbildade. Men sen i nästa bygge nu så har vi ju 
samma byggföretag och då har de ju med sig erfarenheterna från Oxtorget också. Har man 
inte ett byggföretag som är duktiga på det här så blir det ju en merkostnad på sånt, ja. 
 
P-M: Det ser vi ju inte vad byggarna lägger in i kalkylen för att lära sina gubbar. De gör nog 
säkert så att de lägger in ett par utbildningsdagar och de kommer ju med i kalkylen. Men det 
är alltså inte frågan om veckor utan det är frågan om dagar. Det är väl egentligen det att alla 
ska vara medvetna om att det är ett passivhus man bygger och då är det ju jätte viktigt att man 
följer vissa regler.  
 
6. Partnering som entreprenadform – dyrt att samverka alla eller en besparing? 
 
P-M: Vi har ju inte riktigt gått på detta med partnering än. På Oxtorget så var ju det för dyrt i 
första läget, så att vi gjorde ju så att vi gick vidare med NCC så satte vi oss ner i lite 
partnering kan man säga. De visade sin kalkyl och så tittade vi lite på vad man kunde ändra 
och de kom med nya förslag så vi hamnade på en nivå så att vi kunde komma igång. Sen blev 
det ju mer en totalentreprenad. Partnering är det vanligaste sättet idag, kan man säga. Men vi 
vill ha ner kostnaderna så vi gör en handling och den bygger vi efter och då vet vi vad det 
kostar. Det är ju inte från beställare som det här med partnering kommer ifrån utan det är ju 
något som byggarna tagit fram kan man säga och det är väl jättebra för dem, för de förlorar ju 
aldrig någonting. De kan ju aldrig gå minus på ett jobb. De får ju betalt för alla kostnader plus 
påslag och det är jag väl lite emot att det ska vara så för den här tävling och detta som är vid 
en vanlig entreprenad är rätt bra.  
 
7. Har ett passivhus ett högt andrahandsvärde? Varför? 
 
J-O: Jag kan ju bara gissa men jag skulle tro det. Det är ju lägre löpande driftskostnader på ett 
sånt hus så det borde ju borga för ett högre andrahandsvärde. Men det är ju en gissning som 
sagt. 
 
P-M: Ja, det skulle jag vilja säga att det har. Det handlar ju om driftskostnader ju. Värdet på 
ett hus bestämt av vad man får för inkomster. Det är ju hyran ju. Och sen får man ju dra bort 
vad det kostar i drift och i och med att man har så låga driftskostnader så naturligtvis så 
kommer priset alltid att vara högre på ett passivhus än på ett vanligt hus. Det är ju egentligen 
ganska självklart. 
 
8. Är solvärme vanligt förekommande i passivhus? Vindkraft? 
 



 

X 
 

J-O: Solvärme har vi inte i vårt nästa passivhusbygge men vi har ju det på Oxtorget. Det 
använder vi för varmvattenproduktionen enbart då. Ungeför 40-50 % kan man komma upp 
till.  
 
Vi köper 200 000 kWh vindkraftsel till den fastigheten, ja. Det är alltså andelar från Sveriges 
Vindkraftskooperativ i Falkenberg.  
 
P-M: Ja, det har vi ju på Oxtorget och det verkar vara vanligt. I alla fall på de projekt jag vet 
om.   
 
För att få det här miljötänket fullt ut på Oxtorget så har vi köpt vindkraft dit. 
 
9. Är FTX-system det mest lönsamma alternativet? 
 
J-O: Jag tror nog det. Det är nästan omöjligt att ha ett passivhus utan FTX, anser jag. 
 
P-M: Svar ja.   
 
10. Är kunder och hyresgäster överlag nöjda med passivhus?  
 
J-O: Vi har gjort en undersökning på detta och enligt dessa siffror så verkar de vara väldigt 
nöjda. Ett sammandrag är att man har upplevt värmekomforten som bra och jämn. Sen finns 
det väl alltid någon som sticker ut. Vi har också efterfrågat vad man har för temperatur, och 
det har visat sig att 22 grader vill man gärna ha egentligen. Inte ens nu under den kalla vintern 
har det varit några klagomål. Sedan är ju detta ett hus där man betalar för sin egen 
förbrukning så att den energin som man tillför får man ju själv betala. Det innebär ju alltså 
inte att snittet har varit 22 grader i lägenheterna. Betalar man för sin egen förbrukning så, så 
även om inte den förbrukningen är så stor så tror jag att den går ner lite grann. Vi har sett en 
ökad förbrukning på Oxtorget nu under de kalla månaderna, det är inget tal om det. I åtta 
lägenheter mäter vi temperaturen så att vi kan se den härifrån. I februari månad så låg 
snittemperaturen på ungefär 21,5 grader och merkostnaden eller merförbrukningen med 
januari och februari inräknat så kan man säga att den total höjning på energiförbrukningen är 
200-250 kWh per lägenhet. Allt är inte relaterat till hushållsel då utan då är det ju även en viss 
del på fastigheten som kommer. Det är ju varmvattnet då som varit lite högre under dessa två 
månader. Varför vet jag inte riktigt. 
 
11. Vad grundar sig ett eventuellt missnöje i? 
 
P-M: Här kan man väl säga att det som man mest har hört är att den konstruktionen som finns 
på Oxtorget ger en begränsing i att reglera inomhustemperaturen. Det är väl det man kan se 
som negativt i passivhusen. Eftersom att allt är välisolerat i ett passivhus så är det ju svårt att 
reglera värmen. I ett konventionellt hus kan du ju reglera värmen på ett helt annat sätt med 
hjälp utav stora radiatorer.  
 
12. Vilken kalkylränta räknar ni med inom företaget?  
 
P-M: 3-3,5%. Vi kollar med ekonomiavdelningen vad man ska räkna med, men det brukar 
ligga runt det. Vi tror ju inte att den låga räntan som är just nu kommer hålla i sig utan vi 
måste ju räkna med en högre ränta.  
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13. Hur lång ekonomisk livslängd har de båda projekten? 
 
P-M: Vi har räknat med en ekonomisk livslängd på 50 år Oxtorget och 40 år på 
Apollofjärilen. Vi har ökat från 40 till 50 år på Oxtorget så säger vi att vi har lite bättre 
material och så nu. Men det är väl egentligen för att man ska få ner månadskostnaderna. Som 
hyra och så.  
 
14. Hur hög är deras årliga underhållskostnad i SEK/år? Vad kostar till exempel ett 
filterbyte? 
 
P-M: Vi jobbar ju rätt mycket med vilka material vi ska använda, så vi får underhållsfria 
material. En vanlig träpanel man målar förekommer ju inte längre. Det måste vara material 
som står sig med tiden, för det är ju jätte stora kostnader att underhålla ett hus. Husen blir ju 
lite dyrare när vi försöker välja bra material, men det betalar igen sig längre fram.  
Vi har ju inga underhåll än på dem. Det är ju mest driftskostnader. I hyran finns det ju med ett 
underhåll men det räknar vi alltid med för det kommer ju komma. 
 
15. I Oxtorgets slutrapport kan man läsa om olika byggnadsdelars U-värden. Har ni 
likande siffror för Apollofjärilen?  
 
P-M: Det kan du ju egentligen ta BBR där. Det är ju inte byggt bättre än så. 
 
 
Vi fick även via mejl ta del av produktionskostnadskalkyler, energiförbrukning och 
konstruktionsritningar.  
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Bilaga 6 – Oxtorgets konstruktionsritningar 
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Bilaga 7 – Apollofjärilens konstruktionsritningar 
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