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Produktionsvänlig metodik för passivhus

För att effektivisera produktionen 
av passivhus och säkerställa 
en bra produktion måste man 
redan i projekteringsstadiet ha 
en strategi för hur man hanterar 
detaljutförandet vid tillverkning 
och montage. För att underlätta 
detta arbete har en utvärderings
modell tagits fram, anpassad för 
att ta hänsyn till viktiga aspekter 
ur passivhusperspektiv.

Bakgrund
En av byggbranschen största utmaningar  
ligger i att bygga energieffektivt samtidigt  
som byggprocessen måste effektiviseras.  
En möjlighet utgör de så kallade passivhusen vilka är så energi
effektiva att det traditionella värmesystemet inte längre behövs. 
Passivhus ställer dock krav på högsta installerad effekt för upp
värmning och tillåter inget annat än felfritt byggande. Därmed 
krävs idag en hög grad av manuellt arbete och ineffektiva hant
verksbaserade metoder. Detta rimmar illa med ambitionen  
att sänka produktions kostnaderna. Många ser kravet på felfritt 
byggande som ett problem men är det inte så att det snarare är 
en potential för hela byggbranschen? Behöver vi inte ett allmänt 
mer felfritt byggande?

Syfte
Syftet och målet med detta projekt är att för passivhusproduktion 
öka effektiviteten och lönsamheten samt minska felen genom att 
föreslå en metodik, baserad på industriellt tänkande, som redan 
i projekteringsstadiet utformar lösningar som är anpassade för 
tillverkning och montage. Detta illustreras även med ett exempel 
för att ytterligare tydliggöra metodiken. 

Genomförande
Med stöd från SBUF och NCC Construction Sverige AB har 
arbetet utförts av en arbetsgrupp bestående av Agge Holmqvist, 
Fredrik Gränne, Mats Öberg och Eugene Camara samt Chris
tina ClaesonJonsson (projektledare). I referensgruppen har 
ingått Albert Boqvist, LTU och NCC Teknik, som bidragit med sin 

erfarenhet inom området och gett värdefull input och koppling till 
sitt industridoktorandprojekt, samt Kristina Gabrielii, PEAB, och 
Tomas Engelbertsson, SKANSKA.

Resultat
Dagens passivhusproduktion beskrivs ofta som tidskrävande 
och framför allt framhävs klimatskalets behov av förbättring 
och utveckling. För att effektivisera produktionen och samtidigt 
kvalitetssäkra produkten kan ett industrialiserat angreppssätt vara 
ett effektivt verktyg. För att kunna säkerställa en bra produktion 
måste man redan i projekteringsstadiet ha en strategi för hur 
man hanterar detaljutförandet utifrån aspekterna tillverkning och 
montage. För att underlätta detta arbete har en utvärderingsmo
dell framtagits, anpassad för att ta hänsyn till de aspekter som är 
särskilt viktiga ur passivhusproduktionsperspektiv. Speciell vikt har 
lagts för att inkludera de områden som identifierades i förstudien 
”Lågenergihus i trä – Symbios mellan industriell småhusproduk
tion och energieffektivitet” (SBUF 11963, Boqvist 2008).

Modellen inkluderar följande tre steg:

1. För att säkerställa att konstruktionsdetaljen i fråga exempelvis 
klarar att ta upp dimensionerande last, klarar lufttäthetskrav och 
U-värde kontrolleras absoluta krav med en checklista, se figur 1. 

2. Nästa steg i metoden är en utvärdering av produktionsvänlighet 
men även andra aspekter kan inkluderas. Utvärderingen är ba



serad på kriterier som är uppdelade i tre 
påståenden. Kriterierna omfattar bland 
annat robusthet, idiotsäkert montage, 
anslutningsdetaljer, resursbehov och 
verktyg, fuktproblematik och kundnytta 
samt underhåll. Dessa är framtagna 
i samråd med involverade aktörer i 
projektet. Ett betyg sätts på varje krite
rium beroende både på konstruktions
detaljens egenskaper och på kriteriets 
relevans. 

3. Resultatet av utvärderingen är ett  
medelbetyg samt ett index för varje 
detalj. Detta resultat kan därefter an
vändas som ett komplement till pris för 
att välja bästa möjliga lösning. Design 
med metoden bör ske iterativt. 

För att illustrera metodiken och utvär
deringsmodellen så har en yttervägg 
används som en typisk konstruktionsdetalj. 
Ytterväggen representerar en viktig del 
i byggnadsskalet vars uppbyggnad och 
uppförande har stort avgörande på pro
duktionens möjlighet att uppfylla de krav 
som passivhusproduktion ställer. Genom 
att använda utvärderingsmodellen kan 
man identifiera brister och möjligheter till 
förbättringar redan i ett tidigt skede.

Slutsatser
I rapporten har föreslagits en metodik som 
möjliggör produktionsvänlig projektering. 
Fördelen med denna metodik är uppenbar. 
Genom att redan i ett tidigt projektskede 
beakta produktionsaspekter kan lösningar 
erhållas som är effektiva och företags
anpassade vilket ger både inköpsfördelar, 
kostnadsbesparingar och en produkt med 
bättre kvalitet. Genom att öka kunskapen 
om produkten i ett tidigt skede blir besluts
underlaget säkrare och därmed minskas riskerna. 

Produktionen av passivhus står inför ett vägskäl. Om inte bran
schen som helhet kan hitta en effektivare produktion så kommer 
detta leda till att enbart ett fåtal nischade företag erbjuder byg
gande av passivhus medan den stora massan enbart uppfyller 
lägsta rådande myndighetskrav avseende energieffektivitet. Om 
en rationell, kostnadseffektiv produktion finns att tillgripa finns 
möjligheten att företagen ser detta som ett konkurrensmedel 
och således verkar för hårdare krav både från myndigheterna 
och internt. Först då kan vi uppnå ett energieffektivare samhälle. 
Den i arbetet redovisade metodiken är ett led i att stödja denna 
utveckling.

Ytterligare information
Kontaktpersoner: 
Christina Claeson-Jonsson, NCC Construction Sverige AB,  
tel 0317715118, epost: christina.claeson@ncc.se.
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Figur 1. Checklista för grundläggande krav.


