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Flera företag och organisationer har stoppat byggandet av passivhus 
redan 2015. Mycket talar för att besluten grundats på att larmrapporter 
om stora byggkostnadshöjningar och hög energianvändning ökar. Detta 
kombinerat med ohälsoproblem orsakade av kallras och kallstrålning 
samt föroreningar från ventilationssystemet. Denna artikel sammanfattar 
kunskapsläget för passivhus med summering av ett antal praktiska 
erfarenheter.
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Har passivhusen enbart unika för-
delar ( figur 1)? Varför avvecklas 
då Passivhuscentrum ( figur 2)? 
Det är en satsning som kostat 
skattebetalarna ett par hundra 

miljoner kronor. 
Passivhusen karakteriseras normalt av:

w Extremt tjock isolering, i väggar cirka 45 
cm, tak 60 cm och golv 30 cm
w Stora glasytor
w Luftvärme med frånlufts-/tilluftsven-
tilation och ventilationsvärmeväxlare, 
FTX-system och tillsatsvärme, som måste 
kopplas in vid ett par plusgrader ute eller 
kallare. Luften eftervärms med ett el- eller 

vattenbatteri i ventilationsvärmeväxlaren, 
Harrysson (2015b)
w Luft och värme tillförs nära tak med stora 
skillnader i lufttemperatur och luftkvalitet.

Luftvärmesystemen har, trots skandaler-
na under 1980- och 1990-talen olyckligtvis 

återkommit i en ny skepnad utan återluft, 
det vill säga som FTX-ventilation med allt 
större andel roterande värmeväxlare.

Elradiatorer och 
frånluftsventilation bäst?
Eftersom de flesta passivhus har tillsats-
värme med el ställer man sig osökt frågan 
om det inte vore bättre att de byggs med 
elradiatorer och frånluftsventilation. På så 
sätt skulle såväl energianvändningen som 
komfortproblemen minska.

Passivhus för dyra  
och komplicerade
Av figurerna 2 och 3 framgår att:
w Flera beställare och byggföretag har slu-
tat bygga passivhus
w Passivhuscentrum avvecklas
w Produktionskostnaderna är flera tiotal 
procent högre för passivhus 
w Den totala energianvändningen i drift-
skedet, summan för byggnadsuppvärm-
ning, varmvatten och hushållsel i passiv-
hus, är inte lägre än i serieproducerade hus 
med frånluftsvärmepump
w Luftvärmen ger avsevärda termiska och 
hygieniska komfortproblem
w Ju energisnålare huset är teoretiskt sett 

Figur 1: Summering av konferens i Knivsta 
7–8 oktober 2017.  KÄLLA: IG PASSIVHUS.

Figur 2: Passivhuscentrum avvecklas. Källa: Västra Götalandsregionen.
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desto svårare är det att nå beräknade vär-
den i verkligheten
w Vad använda energiuppgifter baseras på 
måste noggrant definieras. Avser de del-
poster för byggnadsuppvärmning och/
eller varmvatten samt med eller utan fas-
tighetsel respektive hushållsel? I annat fall 
blir bedömningar och jämförelser felaktiga 
och osäkra
w Utöver undersökningen Harrysson 
(2015a) i tio områden och totalt 339 små-
hus, huvudsakligen byggda på 2000-talet, 
saknas uppföljningar av många bebodda 

passivhus. Däremot har enstaka passivhus 
undersökts.

Vanliga serieproducerade  
hus bättre än passivhus
Gång på gång kommer nya mediauppgifter 
om nya passivhusprojekt. I teorin uppges 
de vara allt energisnålare medan verklig-
heten visar helt andra och sämre resultat, 
Harrysson (2015a,b). Uppföljning saknas 
nästan helt. De undersökningar som gjorts 
visar entydigt på uteblivna energibespa-
ringar, komfortproblem och ohälsorisker 

på grund av förorena(n)de ventilationssys-
tem. Boverket (2014), Energimyndigheten 
(2012, 2016 a,b) med flera känner till pro-
blemen, men har hittills inte gjort något åt 
saken.

Häpnadsväckande nog har passivhu-
sen i bästa fall en energianvändning i nivå 
med välbyggda serieproducerade småhus 
( figur 4). Det bästa och i litteraturen doku-
menterade passivhusområdet är Lindås 
Park, Ruud & Lundin (2004). Detta områ-
de utgörs av 20 tvåplansradhus och är det 
passivhusområde som hittills uppvisat den 
lägsta totala energianvändningen i drift-
skedet, summan för byggnadsuppvärm-
ning, varmvatten och hushållsel. Mäng-
den inköpt el uppgår genomsnittligen till 
69 kWh/kvm,år och från solfångarna mot-
svarande 9 kWh/kvm,år, summa 78 kWh/
kvm,år eller avrundat till 80 kWh/kvm,år 
( figur 4). 

Detta är ju uppseendeväckande högt och 
i nivå med vad som kan uppnås för vanli-
ga serieproducerade småhus, som har 
frånluftsventilation, vattenradiatorer och 
frånluftsvärmepump för byggnadsupp-
värmning och varmvatten! Passivhusföre-
språkarna torgför ofta 10–12 kWh/kvm,år 
som mål för energianvändningen till bygg-
nadsuppvärmning medan verkligheten 
visar något helt annat nämligen väsentligt 
högre energianvändning.

Inget passivhusområde  
klarar Feby-12!
Det är uppseendeväckande att inget av de 
tre studerade passivhusområdena i Har-
rysson (2015a) ( figur 5) klarar rekommen-
dationerna enligt Feby-12, det vill säga 25 
kWh/kvm,år för elvärme och 50 kWh/
kvm,år för övriga uppvärmningssätt. 
Endast område 11, som har luftvärme och 
direktel, klarar däremot rekommendatio-
nerna för övriga uppvärmningssätt.

Mer än 30 cm isolering  
i väggar – dyrt och riskfyllt
Ju tjockare isoleringen är desto mindre 
nytta gör den sista centimetern. Med ökad 
isolering spar man energi för byggnads-
uppvärmning endast under uppvärm-
ningssäsongen, för nya småhus cirka halva 
året. Livscykelanalys visar att extrema 
isolertjocklekar ska undvikas och medför 
materialslöseri, ökade byggkostnader med 
10–20 procent samt större risker för fukt- 
och mögelskador. Detta visar byggandet 
av ett flertal passivhus och forskning vid 
LTH av Adalberth (1995). En väggkon-
struktion med mineralull och tjocklekarna 
29 respektive 49 cm har en procents skill-
nad i total energianvändning räknat på 50 
års livslängd. Och då har man inte beaktat 
inverkan av utförandebrister, vars betydel-
se relativt sett ökar med isolertjockleken.

Marginalnyttan med ökad isolering 
minskar med isolertjockleken. Vid stör-

Figur 3: Passivhus. Marknadsargument, egenskaper och risker, Harrysson (2015b).

Figur 4: Välbyggda serieproducerade småhus med frånluftsvärmepump bättre än passiv-
husområdet Lindås Park, Harrysson (2015a).
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re väggisoleringar ökar dessutom risken 
kraftigt för fukt- och mögelskador. Detta på 
grund av mindre möjlig uttorkningseffekt 
hos den tjockare väggen, Mundt-Petersen 
(2015). Fukt utifrån tränger in längre än 
decimetern i väggarna, vilket är mer än 
man trott och gäller även väggar med lufts-
palt. Ju tjockare väggen är desto viktigare 
är det att de ökade skaderiskerna beaktas.

Ombyggnad till elradiatorer  
och frånluftsventilation
Många luftvärmda hus med FTX-ventila-
tion och återluft byggda under 1980- och 
1990-talen har på grund av förorena(n)de 
ventilationskanaler, dålig termisk komfort 
och stora regler- och kanalförluster kon-
verterats till frånluftsventilation och elra-
diatorer, ofta oljefyllda, med oförändrad 
eller till och med lägre energianvändning 
trots att värmeåtervinningen har slopats. 
Detta beror bland annat på ökat gratisvär-
meutnyttjande vid värmesystem med radi-
atortermostater samt mindre regler- och 
kanalförluster.

Se till uppmätta data och fakta!
Det finns goda lösningar som har en total 
energianvändning i driftskedet, summan 
av byggnadsuppvärmning, varmvatten 
och hushållsel på 70–80 kWh/kvm,år, se 
figur 4 (sidan 51). I nya småhus är det mest 
intressanta alternativet: välbyggt hus med 
måttlig isolering, frånluftsventilation med 
väggventiler och radiatorer samt värme-
återvinning med frånluftsvärmepump för 
byggnadsuppvärmning och varmvatten. 
För större småhus gäller ytjordvärme-
pump eller bergvärmepump. Orsaker till 
detta är bland annat att värmepumpen ger 
energibesparing både för byggnadsupp-
värmning (under uppvärmningssäsongen) 
och varmvatten (hela året) i kombination 
med god innemiljö och enkel ventilation 
med frånluft. 

Kostnaderna för kanalrensningar och 
filterbyten är avsevärt mindre än för 
FTX-ventilation och luftvärme. Ohälso-
riskerna minimeras dessutom med kor-
ta ”tilluftskanaler”. Detta är dessutom en 
god lösning som inte ställer speciella krav 
på vare sig projektörer, byggare, förvalta-
re eller brukare. Den totala energianvänd-
ningen är i nivå med de bästa passivhus 
som finns dokumenterade och presentera-
de i litteraturen, se figur 4.

Fakta saknas för passivhus  
– tro och reklam dominerar!
Beslut om att välja passivhus måste baseras 
på fakta, inte på villfarelser, fantasier och 
reklam. Passivhusförespråkarna måste ta 
sitt samhällsansvar och bevisa sina påstå-
enden med dokumentation från undersök-
ningar i många bebodda hus och inte som 
hittills på beräkningsvisioner eller enstaka 
hus.
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Figur 5: Total energianvändning i den egna undersökningens område 1, 2 och 11 jämfört 
med några litteraturuppgifter, Harrysson (2015a)
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