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ett KLOKt VAL FÖR BÄStA KOmFORt

Passivhus
Information för dig som vill veta mer eller mycket mer om passivhus 
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Om IG PH Sverige 
Vår ambition är att passivhusens höga kvalitet ska 
garanteras även i framtiden och att de goda exemplen 
sprids till allmänheten.
 IG PH Sverige bildades  för att informera, kvalitets-
säkra, utbilda och stötta byggbranschen och alla 
andra som är intresserade av passivhustekniken. 
Dessutom förenar vi passivhusexperter och passiv-
husprodukter på samma plattform både nationellt 
och internationellt, via samarbete med iPHA.
 IG PH Sverige är ett kompetensnätverk bildat av 
passivhusexperter med mer än 30 års erfarenhet. 
Medlem inom IG PH kan alla bli som är intresserade 
av att göra Sverige energieffektivare med hjälp av 
kvalitetssäkra passivhus.

 Vårt mål är att utveckla och sprida passivhuskon-
ceptet i Sverige genom kompetensutbildning och 
kunskapsutbyte samt nätverksbildning mellan passiv-
husexperter, tillverkare av passivhuskomponenter, 
passivhusentreprenörer och offentliga aktörer – såväl 
nationellt och internationellt.

Passivhusbroschyr
Denna broschyr är framtagen av IGPH Sverige, den 
svenska representanten för den världsomspännande 
ideella organisationen The International Passive 
House Association (iPHA). Vi arbetar med objektiv 
informationsförmedling kring passivhusstandarden, 
liksom med utbildningar och energisamordning. Du 
hittar grundläggande information och fakta om vad 

ett passivhus verkligen är. Här beskrivs också vad 
man behöver tänka på, från ritning till byggnation, 
för att uppfylla passivhuskraven. Det gäller allt från 
arkitektur till material och teknik.

Självklart visar vi också upp ett antal passivhus i 
Sverige, både bostäder och lokaler. Vi berättar om 
hur de blev till och vad människorna som bor och 
verkar i dem tycker. Deras vittnesmål är det bästa 
beviset för att passivhuskonceptet fungerar alldeles 
utmärkt även i Sverige.

n FÖRORd 

”Passivhus” är både ett begrepp och samtidigt en internationellt etablerad 
standard för miljömässigt hållbara och energieffektiva byggnader. Det moderna 
passivhuset finns idag uppfört på ungefär 40 000 platser över hela världen och 

själva konceptet är resultatet av ett gediget internationellt pionjärarbete. Det handlar inte 
bara om välisolerade hus, för sådana har det under historiens mer kylslagna perioder funnits 
många exempel på. Under 70-talets oljekris väcktes på nytt det samtida intresset för minskade 
uppvärmningskostnader. Det producerades och forskades flitigt kring energieffektiva proto-
typhus, bl.a. i Danmark och Tyskland, men passivhus som kom fram 1989 är mer än bara 
energieffektiva. 
 Det finns några viktiga fakta som särskiljer passivhus från andra byggnadskoncept. De är 
nämligen inte bara superisolerade hus utan utgör det koncept som ger högsta komfort och 
bästa kvalitet till lägsta totalkostnad.

inLedning
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Ta kontakt med oss!
IG PASSIVHUS SVERIGE AB
Honnörsgatan 16
352 36 Växjö
www.igpassivhus.se 

Simone Kreutzer, Civilingenjör bygg
Certifierad passivhusexpert
Energisamordnare
0470-705 174
simone@igpassivhus.se

Tommy Wesslund, Ingenjör
Certifierad passivhusexpert
Specialist VVS-teknik
0470-705 171
tommy@igpassivhus.se

Robin Fritzson, Byggnadsingenjör
Certifierad passivhusexpert
Specialist VVS-teknik
0470-705 173
robin@igpassivhus.se

Ingo Theoboldt, Byggnadsfysiker
Passivhuscertifierare
Energikonsult
0470-705 175
ingo@igpassivhus.se

IG Passivhus Sverige presenterar: 
Svenska Arkitekturpriset för passivhus

Syftet med detta pris som delas ut årligen är att visa att man kan kombinera energieffektiv 
byggnation med god arkitektur. Tävlingen är öppen för arkitekter som antagit utmaningen att förena 
design med teknisk kompetens, funktion med hållbarhet och komfort med gestaltning. Arbetet ska 

ha resulterat i ett kvalitetssäkrat passivhus som är verifierat med energiberäkningsprogrammet 
PHPP. Byggnaden ska finnas i Sverige. Prissumman är 10 000 kronor. Vinnaren utses av en 

specialistjury. Aktuell information om tävlingen och pristagarna finns på www.igpassivhus.se

•	 Standarden	är	klart	och	tydligt	definierad	och	finns	tillgänglig	för	alla.
•	 Passivhus	är	energisnåla,	de	kräver	75%	mindre	energi		för	uppvärmning	eller	kylning		
	 jämfört	med	konventionella	byggnader.
•	 Passivhuset	är	en	kostnadseffektiv	lösning.	Enkla	principer	ger	en	låg	investerings-		
	 och	driftskostnad.	 
•	 Passivhus	garanterar	högsta	komfort	och	är	byggda	med	bästa	kvalitet,	det	gör	
	 byggnaden	hållbar	och	driftsäker	samt	minskar	risken	för	fuktskador.
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Vad är ett passivhus?
meR KOmFORt – mindRe eneRgi
Ett passivhus kombinerar hög komfort och hållbar kvalitet 
med låg energiförbrukning. Nycklarna till konceptet är bl.a. 
superisolerade fönster, genomgående isolering av hela 
stommen och ett ventilationssystem med hög värmeåter-
vinning. Passivhus har ett kompakt hölje, men annars kan de 
nästan se ut som vilket hus som helst.

5 uniKA egenSKApeR FÖR pASSiVhuS
•	Exceptionellt	hög	isoleringsgrad
•	Välisolerade	fönsterkarmar	samt	treglasfönster	
	 med	lågt	U-värde
•	Genomgående	isolering,	d.v.s.	konstruktionen	
	 är	fri	från	så	kallade	köldbryggor
•	100	%	lufttätt	klimatskal
•	Dragfri	komfortventilation	med	högeffektiv	
	 värmeåtervinning

Byggt FÖR FRAmtiden
Mängden energi för att värma upp ett passivhus är så låg att 
30m2 boyta kan värmas upp av tio värmeljus, eller av kropps-
värmen från fyra personer. Utöver människor bidrar även 
hushållsapparater och belysning med värme, precis som i alla 
andra hus. Men i ett passivhus räcker denna värme till för att 
hålla huset varmt även många av de kalla vinterdagarna.
 Passivhus värms med ett effektivt och komfortabelt värme-
system, som är enklare och förbrukar mycket mindre energi 
än i vanliga hus.  

AnpASSAt tiLL KLimAtet dÄR du BOR
Ett passivhus kan byggas var du än bor i världen. Det finns 
färdiga lösningar för hett klimat, där kylning är i fokus lik-
som för kalla klimat, som här i Sverige, där uppvärmningen 
är viktigast. Kolla med passivhusexperten vilken lösning som 
passar dig och ditt projekt bäst.

01 
Passivhus 
från grunden
Vad	är	ett	passivhus?	 4
Fakta	talar	för	sig	själva	 6
Viktiga	frågor,	enkla	svar	 8
Kvalitet	är	prioritet	 10
CEPH	–	Internationellt	certifierad
passivhusexpert 12
Kontakter	som	kan	ta	dig
från	idé	till	verklighet	 14

Det första passivhuset som byggdes 
1991 är flerbostadshuset Kranichstein 
i Darmstadt.
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Passivhusets styrkor:
•	 Hög	komfort	utan	drag	och	kallras
•	 Frisk	luft	i	alla	rum	året	om
•	 Kvalitätssäkring	och	noggrannhet	ger	en	hållbar		
	 och	fuktfri	konstruktion
•	 Extremt	låga	uppvärmningskostnader	=	
	 god	boendeekonomi
•	 Låg	driftenergi	bidrar	till	minskad	miljöbelastning

pASSiVhuSet mÄtt i SiFFROR
Värmebehov per kvadratmeter och år:

15 kWh/m2år

Det är 75 % mindre än för ett konventionellt hus. 
Passivhuset uppfyller EU:s uppvärmningsenergi-
direktiv för nybyggda hus!

pASSiVhuS FRån gRunden n
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Energiförlusterna i ett passivhus är minimerade 
tack vare den välisolerade konstruktionen och 
den energi som de boende, vitvarorna, solen 
och värmeåtervinningssystemet genererar. 
Uppvärmning utöver det kan tillföras antingen 
via ventilationen eller med ett konventionellt 
vattenburet system.

5

Förtydligande	av	begreppen	”köpt	energi”	och	”värmebehov”:

•	BBR	(Sveriges	byggregler):	
Transmissionsförluster + luftläckage + ventilationsförluster – vinster 
+ varmvattenbehov, val av värmesystem = Köpt energi (ej förbrukad energi) 
•	Internationellt	certifierat	passivhus:	
Transmissionsförluster + luftläckage + ventilationsförluster – vinster 
= Värmebehov 
Varmvattenförbrukning påverkar ej byggnadens prestanda.
Val av värmesystem påverkar ej byggnadens prestanda.

Värmebehov

Villa Björken Special i Upplands Väsby
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fakta talar för sig själva
… KOmFORtABeLt
Som omslutet av en varm dunsovsäck. Så är passivhuset iso-
lerat. Värmen stannar där du är, inne i huset. Du upplever ett 
stabilt inomhusklimat. Inga temperaturskillnader och inget 
drag. Samtidigt ger komfortventilationen ren, skönt tempe-
rerad och helt frisk luft.

… innOVAtiVt
Passivhuset står för en modern byggstandard som erbjuder 
nya intressanta möjligheter för arkitekter, ingenjörer och 
alla i byggbranschen. Vi ser en spännande tillväxt i byggsek-
torn (nya arbetstillfällen i hela landet) och att utvecklingen 
av effektiva passivhusprodukter och -tjänster drivs framåt. 

… BepRÖVAt
Hundratals passivhus har utsatts för forskares kritiska tester. 
Resultaten är mycket övertygande. Tusentals passivhus är 
redan byggda.

… enKeLt
Passivhuset är enkelt att bo i. Det kräver inte något av dig. 
Tekniken är enkel. Det är både dragfritt, varmt och möjligen   
mindre damm tack vare ventilationen. Du behöver inte ens 
vädra.

... Öppen StAndARd
Passivhusstandarden är en öppen världsstandard. All erfaren-
het, konstruktionslösningar, produkter och planeringsverktyg 
finns tillgängliga. Alla byggare som vill, och alla husengage-
rade beställare, kan bidra till en bättre miljö och spara jordens 
resurser. Utan att göra avkall på komfort.

… eKOnOmiSKA BidRAg
På grund av sina miljöbesparande egenskaper ger byggna-
tion av passivhus på många platser i världen rätt till investe-
ringsbidrag. Liksom renoveringar av byggnader som uppgra-
deras med energibesparande passivhussystem. 
 I flera svenska kommuner kan man få speciella bidrag vid 
nybyggnation eller renovering av passivhus. Undersök saken 
med din kommuns energirådgivare.

n pASSiVhuS FRån gRunden

Vill du ta en titt på några befintliga passivhus, se
www.passivehousedatabase.com eller 
www.igpassivhus.se

Lodenareal i Innsbruck, Österrike
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KRAV FÖR Att en ByggnAd SKA Få hetA pASSiVhuS* 
•	 Max	värmeenergibehov:	15	kWh/m2år.	Alternativt	får	effektbehovet	inte	överstiga	10	W/m2.
•	 Byggnadens	lufttäthet	ska	verifieras	av	oberoende	instans	och	ha	ett	n50-värde	mindre	
	 än	0,6	oms/h.
•	 Primärenergibehovet	för	uppvärmning,	varmvatten,	kylning,	fastighetsel	och	hushållsel	
	 (verksamhetsel)	får	max	vara	120 kWh/m2år.

*Alla uträkningar är baserade på Passivhusprojekteringspaketet (PHPP).

7

… miLjÖBeSpARAnde
Passivhusstandarden innebär att huset behöver värmas upp 
minimalt. Det medverkar till att spara jordens begränsade 
energiresurser. 

… eFFeKtiVt
Energieffektivt betyder koldioxidsnålt. Hela uppvärmnings-
behovet kan täckas med förnybara energikällor.

pASSiVhuS FRån gRunden n

Alla byggare som vill, och alla husengagerade 
beställare, kan bidra till en bättre miljö och 
spara jordens resurser.
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Viktiga frågor, enkla svar
Vad är det passiva med passivhus?
 – Uppvärmningen! Ett passivhus behöver inte ha något 
stort, energikrävande och aktivt system för att bli varmt.         
I alla hus alstras värme från människor, vitvaror, belysning 
med mera. Passivhuset tar tillvara dessa värmetillskott 
mycket mer effektivt, tack vare exceptionell isolering och 
värmeåtervinning. Endast ett mindre restvärmebehov kvar-
står som täcks in med valfritt värmesystem. 
 Tekniska fackuttrycket ”passiv” betecknar strategier som 
”passiv säkerhet”, ”passiva filter” eller ”passiv kylning”, som 
blivit lika framgångsrika som ”passivhus” och som ger ett  
negativt ord en positiv betydelse.

Varför ska ett hus vara så lufttätt som möjligt? Behöver 
det inte andas?
 – Luftutbytet som sker när uteluften kommer in genom 
läckage är varken behagligt (drag, kalla golv) eller tillräckligt 
för att få bra luftkvalitet. Dessutom är det farligt när den varma 
fuktiga luften tränger ut i konstruktionen genom fogar. Det 
är därför vi behöver vädra i konventionella hus.

 Komfortventilationen i ett passivhus tar in frisk luft och 
transporterar ut den gamla. Luftomsättningen är precis så 
stor att vi mår bra, att luften alltid är ren och att fukten och 
bakterier förs bort. En lufttät passivhusbyggnad hindrar fuktig 
inomhusluft att läcka ut i stommen, där den kan kondensera 
och skapa fuktproblem. Istället leds fukt bort av ventilations-
systemet.

Får jag öppna fönster i ett passivhus?
 – Ja, självklart. Men det behövs inte för att få frisk luft. 
I konventionella hus ger lukt och fukt ett behov av vädring 
(handdukar, växter, våta kläder etc). Och fönstren skulle behöva 
vara öppna mycket mer än de i regel är.  
 Den mekaniska ventilationen i passivhuset gör det över-
flödigt att vädra. Luften är ändå alltid fräsch och lagom varm. 
Luften filtreras från pollen, damm och andra partiklar. Bra för 
allergiker och ger mindre städbehov. Här är det hög komfort, 
inget drag, inga kalla hörn, behaglig temperatur och ren luft. 
Men vill man t.ex. öppna fönstret för att få in sval luft en varm 
sommarnatt, så går det fint!

n pASSiVhuS FRån gRunden  

Kommunhuset i Lorüns, Österrike.
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Vad är det som är så speciellt med ett passivhusfönster?
 – Ett fönster skapar kontakt med världen utanför, släpper 
in dagsljus och ger ett luftigt intryck. Fönster är inte avsedda 
att vara en fasaddekoration utan ska användas utifrån sin 
funktion. Annars riskerar man överhettningar, kallras, ofrivil-
lig insyn och höga energikostnader för onödigt höga värme- 
och kylbehov.
 Passivhusfönster fungerar också som passiva solfångare. 
På grund av den speciella konstruktionen med treglas och 
synnerligen väl isolerade karmar, helt utan köldbryggor, kan 
de på vintern i söderläge leda in mycket mer värme än vad 

som går ut. I vårt svenska klimat är det oftast fördelaktigt 
med större fönster i söderläge. Men att rita in fönster i ett 
hus är en konst, både för husets utseende och ur solskydds- 
och klimatsynpunkt. Fönstersättningen måste alltid anpassas 
väl till platsens klimat. De är en viktig del av husets passiva 
värmesystem. Kom också ihåg att solskydd är väldigt viktigt 
även för de vädersträck där solen står lågt,  d.v.s. i öster och 
väster. I Kiruna behövs t.o.m. solavskärmning på nordfasaden. 
Passivhusexperter kan ge råd om typ av fönster, placering, 
montering och solavskärmning.

Passivt
Att hålla värmen 
i en termos

9

Aktivt
Att hålla värmen genom 
att tillföra energi

pASSiVhuS FRån gRunden n

Passivhusfönster ger dig 
högsta boendekomfort.
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kvalitet är prioritet
n n n		Det	du	satsar	på	bättre	komponenter	och	ett	lufttätt	klimatskal	får	du	igen	många	gånger	om	
i	form	av	komfort,	hållbarhet,	kvalitet	och	extremt	låga	driftskostnader.	Se	det	inte	som	en	kostnad.	
Se	det	som	en	investering,	en	lönsam	investering.

Passivhusförskolan Skogslunden i Åkersberga

n pASSiVhuS FRån gRunden

Kan ett passivhus räkna sig enbart på grund av besparade 
kostnader för värmeenergi? Det beror förstås på hur mycket 
energin kommer att kosta i framtiden. Med största sannolik-
het kommer den att fortsätta att bli allt dyrare.
 Att bygga ett passivhus innebär i snitt en merkostnad 
mellan fem och femton procent, beroende på typ av bygg-
nad och placering. Skolor, kontor och andra lokaler med stor 
volym och kompakt design är mest kostnadseffektiva att 
bygga som passivhus. 

OptimAL VÄRmeiSOLeRing
Då passivhus har tjockare isolering får man ibland räkna 
med en något större materialkostnad, det beror helt enkelt 
på vad man jämför med. Redan med dagens energipriser är 
den goda isoleringen en kostnad som man räknar hem direkt.    
Valet av isoleringsmaterialet gör man själv, allt är möjligt, från 
cellulosa, fårull och hampa till mineralull, cellplast och PIR. 
Några extrakostnader för konstruktionslösningar tillkommer 
inte om huset är rätt planerat från början. Här gäller, ju mer 
kompakt (färre vinklar, ett måttligt antal fönster), desto större 
investeringsbesparingar. 

10
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Passivhusförskolan Skogslunden i Åkersberga

ByggnAdSSKAL utAn KÖLdBRyggOR
Passivhus ska så långt som möjligt vara fria från köldbryggor. 
Med dagens kunskaper, detaljer och komponenter kan detta 
lösas på ett kostnadseffektivt sätt av en erfaren passivhus-
konstruktör. Där det inte är ekonomiskt rimligt med termisk 
separering av byggdelar kan de köldbryggor som är kvar ofta 
kompenseras med bättre isolering. 

LuFttÄtt KLimAtSKAL
En förbättrad lufttäthet förhindrar fuktskador och ökar boen-
dekomforten. Att inte bygga lufttätt är alltid dyrare än ett nog-
grant lufttätt utförande från början, eftersom det kostar mer 
att i efterhand laga eller förbättra klimatskalet. Varje bygg-
herre bör därför kräva ett klimatskal som är lika lufttätt som 
i ett passivhus. Detta ger inga merkostnader, utan tvärtom 
undviker man utgifter för reparationer.

pASSiVhuSFÖnSteR
Passivhusfönster ska uppfylla höga krav och kostar därefter. 
Oftast kan man inte räkna hem kostnaden för fönstren endast 
med värmeenergibesparingar. Ändå är de absolut nödvändiga 
för att passivhuskonceptet ska fungera, eftersom de ger plus 
på andra sätt. Investeringskostnaden för uppvärmningssystem 
och klimatisering blir mindre, och man får stora komfortvinster. 
Sett som helhet är det ytterst lönsamt att investera i den mycket 
bättre produkten passivhusfönster.

VentiLAtiOnSAnLÄggning 
med VÄRmeåteRVinning
Ventilationssystemet finns framför allt till för hälsans skull 
och bör alltid installeras i nybyggda eller renoverade hus. 
De boendes komfort blir så mycket bättre att bara detta 
rättfärdigar investeringen. Men ventilationen bidrar också 
till minskade värmeenergikostnader eftersom en stor del 
av värmen återvinns. Den förhindrar dessutom kostsamma 
skador på grund av förhöjda fukthalter i rumsluften. 
 I Sverige kostar det egentligen inget extra att investera i 
ett passivhusventilationssystem då ventilationssystem med 
värmeåtervinning (FTX) och behovsstyrning är standard i 
våra nybyggnationer. Eventuella merkostnader för passivhus-
aggregatet och mer kanalisolering kan kompenseras med 
bättre planering i början och exempelvis kortare kanaler.

RÄtt pLAneRing geR BeSpARingAR
Passivhuset med sin genomtänkta design utan burspråk, tak-
kupor och svåra hörn kan produceras och uppföras snabbare 
och mer prisvärt. Eftersom ett passivhus kräver mycket mindre 
värme minskar också investeringen i uppvärmningssystemet. 
Värmedistributionen kan förenklas – väljer man ett luftburet 
system kan man bortse från radiatorer, väljer man ett vatten-
buret system är detta enklare och har kortare ledningar.

Standardhus  Passivhus

Energi-   Investering =
kostnader =  Värdeökning
förbrukning 

pASSiVhuS FRån gRunden n
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Hittills har över 100 passivhusexperter certifierats 
i Sverige och det finns drygt 3000 i världen. 
 Kursen är på tio dagar och i kursavgiften ingår 
ett omfattande kursmaterial, passivhusprojekte-
ringspaketet PHPP och en handbok till beräknings-
programmet. Med dessa verktyg är du efter avslu-
tad kurs väl rustad att projektera passivhus eller att 
kvalitetsövervaka byggnationen av passivhus.
 Kursen innehåller både teoretiska och prak-
tiska element. Här lär du dig hur man planerar 
ett lufttätt klimatskal, hur man konstruerar ett 
hus utan köldbryggor och hur man beräknar både 
energiåtgång och lönsamhet. En väsentlig del av 
tiden ägnas åt avgörande passivhuskomponenter 
såsom fönster och ventilation. Du lär dig använda 
PHPP för att konstruera, planera och energiberäk-
na projektet. I de praktiska momenten ingår bland 
annat en lufttätningsmätning (Blower door-test) 
och termografering. 

Kursen innehåller också workshops, exempelvis 
hur man ritar in ventilationssystemet i ett passiv-
hus. Dessutom presenteras en rad certifierade 
passivhuskomponenter.
 Kursen är fördelad över tre utbildningstillfällen 
som omfattar totalt tio dagar, varav en för repeti-
tion. Det tillkommer en separat dag för tentamen 
som skrivs av alla blivande passivhusexperter sam-
tidigt vid fyra tillfällen per år. 
 Du som klarat tentamen blir upptagen i den 
internationella databasen över certifierade pas-
sivhusexperter och får använda den tillhörande 
logotypen.
 
På	www.igpassivhus.se	kan	du	läsa	mer	om	
kursinnehållet	och	anmäla	dig.	
Bli	en	internationellt	certifierad	passivhusexpert	
och	bidra	till	ett	hållbart	byggande	i	Sverige!

CEPH – Sveriges enda utbildning till 

Internationellt certifierad 
passivhusexpert

Passivhusexperter 
i Sverige

• Agnieszka Zalejska-Jonsson, KTH
• Anders Eriksson, PH BYGG AB 
• Anders Kyrkander, 
 Tidaholm kommun
• Anders Linde, 
 Glantz Arkitektstudio
• Andreas Behm Fredin, Tyréns AB
• Andres Rodriguez, Ekoark 
 Arkitekter AB
• Anna Curtius, Tengbom AB
• Anna Wessling, Peab AB
• Benny Gerdin, Byggtekniska 
 byrån i Stockholm AB
• Bernard Johansson, Tengbom AB
• Birgitta Grebius, 
 Bleck Arkitekter AB
• Bitten Browne, 
 Arkitekterna Krook & Tjäder
• Björn Adler, Skövde kommun
• Björn Svedberg, 
 Bengt Dahlgren Stockholm AB
• Carlo Diociaiuti, 
 2 Karsman Arkitekter AB
• Charlotta Winkler, 
 WSP Sverige AB
• Christian Lindquist, 
 Structor Installationsteknik AB
• Christian Ranevi, Tyréns AB
• Dagmara Fajkis, dafaSTUDIO 
• Daniel Lindström, 
 Fiskarhedenvillan AB
• Daniel Söderlund, Sweco AB
• David Essinger, 
 Sweco Architects AB
• David Leech, Kanozi Arkitekter 
• Ebba Michelsson, 
 Eriksson arkitekter AB
• Ellinor Levander, 
 Byggmästargruppen
• Emil Segerstein, Skanska
• Emma Karlsson, WSP Sverige AB
• Erik Hultén, 
 Bosch Thermoteknik
• Erik Olsson, Kalmar
• Esko Niskanen, Svenska fönster
• Fredrik Hansson, 
 OkiDoki! Arkitekter
• Fredrik Nordmark, Bjerking
• Fredrik Söderlund, 
 Fiskarhedenvillan AB
• Glenn Eriksson Whiu, 
 SVENSKA PAUL AB
• Gustaf Wirén, Grontmij AB
• Hannes Nyberg
• Hans Elowsson, Sweco AB
• Håkan Magnusson, Tyréns AB
• Ingemar Ed, Brunnberg & 
 Forshed Arkitektkontor AB 
• Ingrid Westman, 
 Friendly Building
• Isabell Steger, BAU Arkitekter
• Jasenka Hot, WSP Sverige AB
• Jens Köpsén, Sweco AB
• Jessica Cederstam, Sweco AB
• Johan Haglund, Sweco AB
• Johan Nylind, Tengbom AB
• John Helmfridsson, 
 Passivhuscentrum
• Jonas Hällgren, Sweco AB
• Josef Olsson, 
 Skolfastigheter i Stockholm AB
• Julia Jorns, Liljewall arkitekter
• Jutta Schade, 
 Luleå Tekniska Universitet

n pASSiVhuS FRån gRunden

n n n  En	kurs	för	utbildning	av	arkitekter,	ingenjörer,	tekniker,	fastighetsägare	och	byggare	
till	passivhusexpert.	I	Sverige	är	det	IG	Passivhus	som	ansvarar	för	utbildningen	och	den	
avslutande	tentamen.	Kursen	är	fördelad	över	tre	intensiva	undervisningsblock	och	täcker	
alla	relevanta	ämnen	som	berör	projekteringen	och	utförandet	av	passivhus.

xxxIGPH_SE_broschyr2013.indd   12 2013-03-27   17.34



13

När gick du kursen och vad fick dig att välja den?
 – Jag gick kursen 2010 efter en studieresa med 
Simone Kreutzer våren 2009. Jag var skeptisk till      
passivhus först, men jag blev väldigt intresserad efter 
denna resa. Det som engagerade mig från början var 
frågan om lufttäthet, man har ju haft stora problem 
med täta hus på 70-talet. Men det var innan jag för-
stod riktigt vad passivhus var för någonting. Jag fick 
upp ögonen för möjligheterna när vi var i Tyskland, 
även om byggtekniken och kulturen skiljer sig åt.

Tyckte du att kursen var svår?
 – Den var krävande. Konceptet är ganska enkelt, 
men det finns moment i matematiken som inte alltid 
kändes så logiska för mig. Hur beräknar man en köld-
brygga till exempel, där är det svårt att följa logiken. 
Luftflöden är lättare att förstå, med volymer per     
sekund och så. Kursen var en utmaning, tycker jag. 
Jag klarade min tentamen men jag tror inte att det 
var med så stor marginal.

Hade du någon förkunskap när du började 
kursen? 
 – Genom arkitektutbildningen har vi schematiska 
kunskaper om hur man räknar U-värden och energi 
och sånt, så de delarna kände jag ju igen. Men det 
var länge sedan och inget som jag hade jättemycket 
nytta av.

Du lärde dig också beräkningsprogrammet PHPP?
 – Ja, PHPP har jag jobbat med nu, och det lärde 
jag mig på kursen. Vi har byggt LSS-bostäder enligt 
passivhusprincipen till Kärnfastigheter i Helsingborg, 
där gjorde jag parallella beräkningar med PHPP. Det 
var väldigt givande, framför allt att jobba med alla 
produkter – fönster, dörrar och material i väggar som 
man beräknar noga med programmet. Framför allt 
fönstren jobbade jag väldigt mycket med, allt från 
material till distansprofiler, för att med hjälp av PHPP 
komma fram till så bra värden som möjligt. Man ser 
också under gestaltningsprocessen vad som händer 
när man till exempel ändrar storleken på ett fönster 
eller räknar på en skuggningseffekt av en balkong. 
Det finns olika typer av solavskärmning som man 
kan experimentera med. Man såg direkt när det blev 
tokigt att man hade glömt någonting. Det var väldigt 
värdefullt.

Skulle du rekommendera kursen till andra?
 – Absolut!

Vem tror du har nytta av den?
 –Jag tror man har nytta av den på många plan, 
men framför allt i konsultbranschen där man jobbar 
med att planera bebyggelse av olika slag. Sedan är 
det ju värdefullt för beställare och leverantörer. Som 
arkitekt har jag framför allt fått en inblick och förstå-
else för hur ventilationen fungerar. Jag har lärt mig 
om olika system i huset vilket är värdefullt vare sig 
man arbetar med passivhus eller inte, och fått en för-
ståelse för hur de som jobbar med sådant tänker. 

Hur tror du att passivhustekniken kommer att 
slå igenom i Sverige?
 – Jag tror det finns två områden. Den offentliga 
sektorn är ju rätt svår. När det är politiker inblandade 
blir det ofta kortsiktiga ekonomiska styrfaktorer som 
påverkar besluten. Det finns också en inneboende 
rädsla för att prova nya metoder. Men sedan har 
vi kommuner som är framåt, som Helsingborg och 
Malmö, och det kommer allt fler projekt där man vill 
satsa energimässigt för att skapa sig en profil. Man 
vill ligga i framkant. 
 Den stora vinsten tror jag ligger i att komma in på 
byggbolagen. Vi har ett ganska stort bostadsområde 
i Malmö där vi samarbetar med Peab, och jag gör 
vad jag kan för att det ska bli passivhus. Jag känner 
att det finns ett intresse och en öppenhet för det. 

Ditt arkitektkontor Horisont är också medlem i 
IG Passivhus?
 –Ja. Dels vill vi ha information och veta vad som 
händer samt fortbilda oss. Dessutom är det en 
möjlighet för oss att synas. Det enda sättet att få 
utveckla det här är ju att man får jobba med det. 
Vi har tre, fyra projekt där vi jobbar väldigt hårt för 
att få göra dem som passivhus, bland annat ett litet 
bostadsområde där även en förskola ingår. Vi gör 
vad vi kan!

”En krävande kurs som man 
har nytta av på många plan”
Marcus Jansson är arkitekt och delägare på Horisont Arkitekter AB i Malmö, 
ett kontor med 24 anställda. Marcus har varit i branschen sedan 1988.

• Kajsa Lundqvist, 
 LINK arkitekter AB
• Katja Svanberg, 
 Sweco Management AB
• Knut Bernotat, KTH
• Kristian Nilsskog, Tyréns AB
• Kristin Åberg Nilsson, 
 Danderyd kommun
• Lars Hoppe, 
 Bosch Thermoteknik
• Leif Ratzinger, Bengt 
 Dahlgren Stockholm AB
• Linda Hurtigh, Sweco AB
• Linnea Rutqvist, Sweco AB
• Lotta Renheim, Tyréns AB
• Lukas Ljungqvist, 
 Alma arkitekter AB
• Malin Paulsson, Bjerking
• Marcus Jansson, 
 Horisont Arkitekter AB
• Maria Boman, Sweco AB
• Maria Qvillberg, Sweco AB
• Marie Hallström, 
 Facil Consult AB
• Marja Lundgren, 
 White arkitekter AB
• Martin Hooper, Sweco AB
• Martin Ravnefjord, 
 grön linje arkitektkontor
• Michael Englund, ÅWL
• Michael Staffas, 
 Fiskarhedenvillan AB
• Minna Glemme Lundvall, 
 ÅF Infrastruktur AB
• Mirja Nilsson, Sweco AB
• Niklas Hedbjörn, Privat
• Patrick Jensen, Tyréns AB
• Patrik Nyhlén, XN-villan
• Per Christiansson, 
 PH BYGG AB 
• Per Hagengran, Tyréns AB
• Pernilla Ivarsson, 
 Reflex Arkitekter AB
• Peter Green, Tyréns AB
• Pär Larsson, 
 Fiskarhedenvillan AB
• Rebecca Thulesson, Tyréns AB
• Rickard Nygren, 
 White arkitekter AB
• Robert Widbäck, ecompaniet
• Robin Fritzson, Enerwex
• Rune Larsson, Peab AB
• Sara Lundin, Tyréns AB
• Sebastian Lembke, NCC AB
• Simon Ståhl, 
 Arkitekterna Krook & Tjäder
• Simone Kreutzer, 
 IG Passivhus Sverige
• Sonja Kildishev, Tyréns AB
• Stefan Ekholm, Sweco AB
• Stina Nygren, Sweco AB
• Sverker Cajmatz, Sweco AB
• Thomas Greindl, Sweco AB
• Thomas Lindholm, 
 Einar Mattsson
• Tobias Laursen, Tyréns AB
• Tommy Schröder, Sweco AB
• Tommy Wadefur, Tyréns AB
• Tommy Wesslund, Enerwex
• Ulrika Bjartmar, 
 Bjartmar och Hylta Arkitekter
• Åsa Fall, Studio Åsa Fall

t.o.m. våren 2013

pASSiVhuS FRån gRunden n
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kontakter som 
kan ta dig från idé 
till verklighet
                         

n n n		Vem	kan	hjälpa	till	att	konstruera	ett	passivhus?

ig pASSiVhuS SVeRige 
En plattform, ett nationellt nätverk för kommunikation, information och 
utbildning. Vi jobbar som energisamordnare i passivhusprojekt, hjälper till 
med att utveckla lösningar och produkter och ger råd i val av komponenter och 
material. Här finner du även passivhusprojekteringspaketet PHPP på svenska. 
www.igpassivhus.se

inteRnAtiOnAL pASSiVe hOuSe ASSOciAtiOn
Vi är ett oberoende, internationellt nätverk som står till tjänst med information, 
professionell utbildning, support och stöd för arkitekter, ingenjörer, tillverkare, 
byggare, byggherrar, byggkonsulter, entreprenörer, forskare med inriktning på 
passivhus samt för alla och en var med intresse för passivhus. 
www.passivehouse-international.org
 

pASSiVhuSinStitutet
Här finner du omfattande dokumentation om passivhus liksom passivhus-
projekteringspaketet PHPP i original. Ett oumbärligt verktyg för att beräkna 
energibalansering och en checklista för kvalitetssäkring av passivhus. 
www.passiv.de

14

n pASSiVhuS FRån gRunden
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ceRtiFieRAde pASSiVhuSexpeRteR
Certifierade passivhusexperter är professionellt utbildade och utexaminerade 
för att kunna hjälpa till både med att skapa en projektplan för dig som vill bygga 
och med alla övriga frågor om och kring Passivhus. 
www.passivhausplaner.eu	|	www.igpassivhus.se

ceRtiFieRAde pASSiVhuSKOmpOnenteR
Detaljerad information om produkter som uppfyller de särskilt höga kraven 
som gäller för passivhuskomponenter. Exempelvis för fönster, dörrar, glas och 
ventilationssystem.
www.passiv.de

ceRtiFieRing AV pASSiVhuS
För att kunna garantera att din byggnad verkligen uppfyller standarden för 
passivhus kan du anlita en oberoende auktoriserad certifierare. Certifierade 
passivhus tilldelas certifikat och en plakett till huset. Certifierare i Sverige 
hittar man hos:
www.igpassivhus.se

Tekniska	frågor
E-posta oss gärna. I ämnesraden, skriv ”Teknisk fråga”.
info@igpassivhus.se

15

pASSiVhuS FRån gRunden n
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02 
Passivhus
i detalj
Vem	kom	på	idén?	 16
Lufttätt	och	utan	köldbryggor	 18
Passivhusfönster	–	maximal	komfort	 20
Passivhusventilation	–	så	mycket	
mer	än	bara	frisk	luft	 22
Passivhuslokaler	–	när	drifts-
kostnaden	spelar	roll	 24
Äldre	hus	kan	också	bli	passivhus	 26

hiStORiSKA exempeL

1889 I ”Fram över Polarhavet” av Nansen kan man läsa om 
hur man redan 1883 byggde på sitt skeppsskrov till 35 cm tjock-
lek, vilket gjorde att man inte ens behövde elda i kaminen, där 
man satt fast, infrusen i polarisen. Så det första genomtänkta 
passivhuset var faktiskt ett skepp. 

1973 Byggdes i Danmark ett “DTH noll-energi hus” av   
professor Vagn Korsgaard. Solvärme nyttjades som energitill-
skott för att komma ner till noll. 

1988 Strukturerade dr Wolfgang Feist och professor Bo 
Adamsson frågeställningarna i forskningsprojektet ”Passivhus”. 
Deras prototyphus från 1991 har under 22 år visat samma 
sak: 15 kWh/m2år eller mindre har räckt för att hålla huset 
varmt.

 

Många genom världshistorien har byggt hus med målet att få 
ett behagligt inneklimat, med hög energieffektivitet och miljö-
medvetenhet, utan att ha tänkt tanken ”passivhusprincipen”. 
Var och en av dem har bidragit till utvecklingen med sin pussel-
bit. I kalla klimat har man valt att isolera extremt, i varma klimat 
hittat lösningar för att leda bort värme.
 I Sverige hade vi under 1100-talet s.k. jordkulor. På Island 
isolerades väggar med metertjocka torvlager. Mitt under kyliga 
oljekrisen på 70-80-talet tog uppvärmningskostnaderna fart 
och sedan 90-talet är passivhus ett begrepp som det forskas 
på och som utvecklas allt längre.

Vem kom på idén?
n n n		Passivhus	har	inte	uppfunnits	av	någon	–	i	själva	verket	har	passivhusprincipen	bara	upptäckts.
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AKtueLLA pROjeKt
Sedan 1990 har det byggts mer än 40 000 passivhus i världen. 
Allt från villor till skolor, äldreboenden och idrottshallar. Särskilt 
flervåningshus har på senare år visat sig ta tillvara passivhusets 
fördelar på ett mycket bra och lönsamt sätt. Världens största 
passivhusbygge, den olympiska byn i Innsbruck, omfattar 401 
lägenheter.
 
utVecKLingenS KÄpphÄSt
För att uppnå den högsta effektiviteten tar vi vara på varje 
watt som människor och maskiner genererar och håller kvar 
den i huset med hjälp av ett lufttätt och välisolerat klimatskal. 
En högeffektiv ventilationsanläggning minimerar inte bara 
energiförbrukningen utan ökar också komforten och skyddar 
konstruktionen.
 Det är käpphästen vid framtagningen av ett passivhus. 
Idag finns allt fler metoder för att på ett bra sätt skapa just det 
här välisolerade och lufttäta klimatskalet – av olika material, 
allt från de traditionella till de ekologiska. 

 Passivhus är ett koncept där du själv styr totalkostnad, ut-
seende och konstruktion. Men hur du än väljer kan vi hjälpa 
dig så konstruktionen får passivhuskvalitet. Den kunskapen 
delar vi gärna med dig. För varje nytt hus som byggs skrivs 
ännu ett kapitel i passivhusens utvecklingshistoria.

SOmmARtideR
Isoleringen i ett passivhus skyddar även mot värme, förutsatt 
att det inte levereras för mycket värme in i huset. Vintertid 
vill vi ha solens värme, och den mest effektiva sidan är då 
söder. På sommaren står solen högre och med enkel solav-
skärmning i form av balkong eller takutsprång träffar färre 
strålar söderfönstren. Men då krävs istället god skuggning för 
öst- och västfönster. Vädring nattetid kan också vara effektiv. 
Lösningarna för att skapa svala sommarhus finns i konceptet, 
där man exempelvis kan hämta kyla via marken. Kalkylbladet 
för beräkning av sommartemperaturer finns med i passivhus-
projekteringspaketet PHPP.

pASSiVhuS i detALj n

Världens största passivhusbygge är OS-byn 
i Innsbruck som omfattar 401 lägenheter.

Passivhus är ingen standard som beskriver energi-
prestanda, utan ett koncept för att uppnå högsta 
möjliga komfort till låg totalkostnad.
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n pASSiVhuS i detALj

Lufttätt och utan köldbryggor
n n n		Vad	är	köldbryggor	och	hur	får	man	bort	dem? Passivhuskonceptet	bygger	på	att	köldbryggor	
eliminerats,	eller	är	så	små,	att	man	inte	behöver	räkna	med	dem.

18

Den lilafärgade linjen, som ska vara genomgående och 
möjlig att följa med en penna utan att behöva lyfta den, 
visar det lufttäta klimatskalet. Den tjocka gula linjen visar 
det genomgående isoleringsskiktet utan köldbryggor.

Undersökningar har visat att eliminering av köldbryggor är 
otroligt energieffektivt, d.v.s. att ta bort allt i konstruktio-
nen som kan leda värme ur byggnaden. Klimatskalet som 
gör detta möjligt, består inte bara av väggar, tak och golv. 
Det omfattar också hörn, kanter, anslutningar och genom-
föringar och i dessa är oftast värmeförlusterna som störst. 
 Det finns ett stort antal lösningar som är designade för 
användning i passivhus, och en mängd certifierade passiv-
husexperter att rådfråga.

Ett	exempel	att	tänka	på	för	att	undvika	köldbryggor:
En balkongplatta av betong som är sammangjuten med     
betongstommen i huset blir en köldbrygga som leder ut 
värme. Den är ju inte separerad från huset. 
 Någon typ av ”isokorg” som separerande element måste 
byggas in i konstruktionen. 
 Det bästa alternativet är dock att ställa balkongen själv-
bärande på marken utanför klimatskalet, där det är möjligt.
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VARmA FÖtteR, FRiSK LuFt Och 
OtROLigt tySt
Ett lufttätt klimatskal i kombination med mekanisk ventilation 
är en förutsättning för att passivhusprincipen ska fungera. 
Just den principen ger varma golv, dragfri miljö, frisk luft - 
och tack vare välisolerade väggar, en skön tystnad. Man kan 
uppnå det genom noggrann detaljplanering och bra lufttät-
hetsprodukter för anslutningar och genomföringar. 
 Lufttäthetsskiktet kan bestå av duk, puts, betong eller 
speciella träskivor.  Framförallt krävs yrkeskunskap för att få 
hela konstruktionen att fungera. 

Det kan vara klokt att rådgöra med en energisamordnare 
under projekterings- och byggprocessen för att garantera 
slutresultatet.
 Att byggnaden är helt lufttät och uppfyller kraven för ett 
passivhus kontrolleras med ett så kallat Blower door-test. 
Då skapas först ett övertryck och sedan ett undertryck. Nu 
kan eventuella läckage upptäckas och tätas. 
 Resultat av lufttätningsmätningar är avgörande för passiv-
huskvalifikationen, ett passivhus får inte ha större luftläckage 
än 0,6 oms/h vid över- och undertryck på 50 Pascal .

Fläkt monterad för Blower door-test.

pASSiVhuS i detALj n

Basfakta	lufttäthet	och	köldbryggor:
Byggnadsskalets lufttäthet skapas med 
en duk, folie, betong, puts eller träskiva 
som förhindrar luftflöden inifrån och ut 
samt i motsatt riktning. Detta skikt ligger 
oftast på konstruktionens varma sida.
Ett lufttätt byggnadsskal är viktigt av 
följande skäl:
• Undvika kondens i konstruktionen   
 som leder till mögel- och fuktskador
• Undvika drag och kalla golv på fram-  
 för allt bottenvåningen 
• Undvika att skadliga ämnen kommer 
 in i rumsluften

• Säkerställa byggdelarnas ljudisolering
• Säkerställa ventilationsanläggningens 
 funktion
• Säkerställa isolerande verkan för 
 utvändiga byggdelar
• Minska energiförlusterna

Med provtryckningsmetoden enligt 
EN 13829 (även kallad Blower door-
test) mäts lufttätheten för en byggnad. 
Metoden används för att spåra läckage 
i byggnadsskalet (B-mätning) och för att 
beräkna luftomsättningen n

50 eller q50 
(A-mätning). 

Termografering:
Vad kan t.ex. undersökas med 
termografering av byggnader?
• isoleringar och  köldbryggor
• läckage
• fukt
• ledningsdragningar
• (dolt) fackverk
Varför undersöker man med 
värmekameror?
• inventering av byggsubstansen 
• lokalisering av byggnadsfel
• bas för renoveringsåtgärder
• kvalitetssäkring

19

Lufthastigheten för de enskilda läckagen kan 
till exempel mätas med en anemometer.

Med termografering kan du kolla 
om isoleringen är komplett.
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”Det bästa med vårt passivhus är att det är så ljust. 
Det är som att leva utomhus.” 
Personalen på förskolan Skogslunden i Åkersberga

Passivhusfönster – maximal komfort
StRåLningStempeRAtuRASymmetRi 
–	ett	långt	ord	värt	att	lägga	på	minnet				
Vi människor upplever det som obehagligt när objekt med 
olika temperaturer utstrålar samtidigt mot vår kropp. Vi 
trivs först när temperaturdifferensen är under ca 4 grader. 
Fönstret är därför en viktig komponent då det står för de 
kallaste yttemperaturerna innanför vårt byggnadsskal. Ett 
passivhusfönster i Mellaneuropa ska ha ett U-värde på 0,85 
W/m²K när det är monterat. I det nordiska klimatet är värdet 
0,70 W/m²K och lägre.
 Utöver många subjektiva upplevelser räknas också den 
”termiska komforten“ till de avgörande kriterierna för kom-
fort i vistelsezonen. Optimal termisk komfort infinner sig när 

kroppen utstrålar lika mycket värme som den alstrar. 
 I EN ISO 7730 redovisas de komfortkriterier vars grunder 
till stor del har utforskats av P. O. Fanger. 
 I Fangers ekvation skapas en relation mellan kroppslig 
aktivitet, klädsel och de bestämmande storheterna från den 
termiska omgivningen: lufttemperatur, temperaturer på de 
omgivande ytorna sammanfattade som strålningstemperatur, 
lufthastighet och luftturbulensen samt luftfuktighet. I det så 
kallade komfortabla segmentet finns en rad kombinationer 
av de fyra omgivningsparametrarna. Endast passivhusfönster 
håller strålningstemperaturdifferensen under 4 grader även 
vid ogynnsamma randvillkor och klarar då högre komfortkrav.

n pASSiVhuS i detALj

Om ett fönster monteras på fel sätt kan det skapa 
meterlånga oönskade köldbryggor. En fackmanna-
mässig överisolering enligt specifika installations-
anvisningar minimerar värmeförlusterna ytterligare.
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tempeRAtuRSKiLLnAden SOm 
KOmFORtBOV
Även temperaturskiktningen påverkar boendekomforten. Åter-
igen spelar fönstret en viktig roll. Kalla temperaturer på glas-
ytorna ger upphov till luftrörelser i rummet. Fönster i golvhöjd 
kan till och med framkalla dragkänsla. Varm luft kyls ner på 
den kalla rutan och rasar neråt – för att breda ut sig med flera 
meter vid golvet. 
 Vi människor har extra känsliga temperatursensorer på 
huvudet och på anklarna. Om dessa sensorer signalerar en 
temperaturskillnad på mer än 2 grader upplevs det som   
störande. Detta är ännu en anledning att välja högkvalitativa 
fönster och en orsak till att människor som lever i passivhus 
är lyriska.     

SOLtiLLSKOtt på RÄtt SÄtt
Som en bieffekt fungerar passivhusfönster som radiatorer 
till rummet. Rätt förvaltade, sänker tillskotten från solvärme 
husets totala energibehov. Därför pratar man mycket om 
fönsterorientering i passivhusvärlden. En tumregel är större 
fönster mot söder och mindre fönster mot norr. Här gäller 
det dock att inte överdriva, samt att ordna skuggning där 
den behövs, t.ex. med ett takutsprång. Annars kan tillskotten 
från solvärme bli oönskat stora sommartid. Speciellt i öster 
och väster, där solen kan stå lågt, behövs en genomtänkt sol-
avskärmning. 

 I norra Sverige kräver även nordsidan solavskärmning 
mot en lågt stående midnattsol. Passivhusprojekterings-
paketet PHPP tillhandahåller alla ekvationer som behövs för 
att i förväg räkna ut hur fönstren och deras placering kom-
mer att påverka energibalansen. Här beaktas inte bara husets 
utformning och orientering utan också andra faktorer såsom 
närliggande bebyggelse och träd som kan skugga. Dessutom 
ingår en omfattande katalog av certifierade passivhusfönster 
att välja ur.

StiRRA inte BLint på gLASet, det FinnS 
meR Att tÄnKA på
En del tillverkare anger enbart ett U-värde för glaset, men 
det som avgör fönstrets kvalitet är det totala U-värdet för 
det monterade fönstret inklusive karm och båge. Konventio-
nella fönsterkarmar med ett Uf-värde på 1,3 -1,6 W/m²K ger 
nämligen dubbelt så stora värmeförluster som en passivhus-
karm med ett Uf-värde på 0,8 W/m²K. 
 Många vanliga glasrutor läcker dessutom värme vid kanten. 
Detta förhindras med en speciell distansprofil i passivhusfönstret. 
Slutligen kan meterlånga köldbryggor bildas när fönstret monteras. 
 Därför rekommenderas alltid att sätta fönstret i isolerings-
skiktet och att helst överisolera karmen för att skapa en lufttät 
anslutning utan värmeförluster. För certifierade passivhusfönster 
kontrolleras den tilltänkta monteringen i certifieringsprocessen, 
för bästa resultat.

Passivhusfönster – maximal komfort

Uw-värdet	(värmegenomgångskoefficienten)	för	ett	fönster	är	ett	mått	på	värmeförlust	och	anger	hur	
bra	kombinationen	av	glas,	karm	och	båge,	distansprofil	och	anslutningen	mot	väggen	isolerar.	
U-värdet	anges	i	Watt	per	kvadratmeter	och	Kelvin.	Ju	lägre	Uw-värde,	desto	bättre	isolerar	hela	fönstret.	

Uf-värde	=	U-värde	för	karmen	(f	=	frame)
Ug-värde	=	U-värde	för	glaset	(g	=	glass)
Uw-värde	=	U-värde	för	hela	fönstret	inklusive	distansprofil	mellan	glas	och	båge	(w	=	window)	
OBS!	Normmåttet	för	Uw-värdesberäkning	är	1,23	x	1,48	m,	mindre	fönster	har	sämre	Uw-värde.
Uwmont-värde	=	U-värde	för	hela	fönstret	monterat	i	ytterväggen	(inklusive	alla	köldbryggor)
g-värde	=	solgenomgångskoefficient	(ska	helst	inte	vara	lägre	än	0,5	=	50	%	av	solen	släpps	in)
Distansprofilen	ska	vara	någon	typ	av	Swisspacer,	med	ett	psi-värde	omkring	0,03.
En	seriös	fönstertillverkare	kan	ange	samtliga	dessa	värden	för	sin	produkt!

Det finns idag drygt 100 certifierade passivhusfönster att välja mellan.

21
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Vid sidan om ett välisolerat och lufttätt klimatskal utan köld-
bryggor är ventilationssystemet en helt avgörande faktor för 
passivhusets goda funktion och energibalans. Ventilations-
anläggningen har tre uppgifter: att förse byggnaden med 
frisk luft, att ta hand om den gamla förbrukade luften och 
att återvinna värme ur frånluften. Som en fjärde funktion 
kan man välja uppvärmning av byggnaden via ventilationen. 
Därför är det viktigt att anläggningen planeras av en passiv-
huskunnig VVS-konsult i nära samarbete med arkitekten. 

VÄRdeFuLL VÄRmeåteRVinning 
I passivhuset sker ett kontrollerat intag av uteluft som för-
värms vintertid och förkyls sommartid, exempelvis via mar-
ken. Denna luft leds genom en högeffektiv värmeväxlare 
med en verkningsgrad på minst 75 % (helst högre än 80 %). 
Värmeväxlaren förvärmer uteluften med värme som den 
vunnit ur frånluften som strömmar genom värmeväxlaren 
i motsatt riktning.
 Den förvärmda tilluften leds in i byggnadens vistelse-    
zoner. Därifrån strömmar den vidare till de så kallade från-
luftsutrymmena. Det är rum där det uppstår lukt, vatten-
ånga och andra emissioner som inte ska spridas till de andra 
rummen. I lägenheter är detta i regel kök, badrum, WC, 

dusch, klädvård, förråd, teknik o.s.v.  Dessa rum är försedda 
med frånluftsdon där den förbrukade luften sugs ut. Från-
luften passerar ut genom värmeväxlaren där den används 
till att förvärma den inkommande tilluften. 
 Man planerar olika luftflöden för olika rum. Till- och från-
luften leds via separata kanaler, ingen beblandning kan ske. 
Eftersom tilluften är förvärmd till minst 16,5 grader upplevs 
den som komfortabel. 

ALLtid på den SÄKRA SidAn med ett 
pASSiVhuSceRtiFieRAt AggRegAt 
Ofta är det svårt att bedöma ett ventilationsaggregat enbart 
utifrån tillverkarens uppgifter. Väljer man däremot ett certifierat 
ventilationsaggregat kan man lita på aggregatets goda funktion.  
 Passivhusprojekteringsprogrammet PHPP innehåller en rad 
certifierade ventilationsaggregat att arbeta med i planerings-
skedet. Det är viktigt att aggregatet är rätt dimensionerat för att 
minska energibehovet.
 För flerfamiljshus och lokaler finns det olika lösningar, 
både centrala aggregat som försörjer hela byggnaden, halv-
centrala aggregat som försörjer flera enheter och decentrala 
system med ett mindre aggregat i varje enhet. 
 

Passivhusventilation –
så mycket mer än bara frisk luft
n n n		Fördelarna	med	passivhusventilationen	är	många	-	mycket	hög	komfort	med	förvärmd,	dragfri	
tilluft,	god	hygien,	bra	ljudisolering,	väldigt	låga	ventilationsförluster	samt	en	hög	ventilationseffektivitet	
på	grund	av	den	riktade	genomströmningen.	Dessutom	ger	passivhuskonceptet	möjlighet	att	värma	upp	
byggnaden	via	tilluften,	på	grund	av	det	låga	effektbehovet.

n pASSiVhuS i detALj

Förskolan Trädgårdsstaden i Skövde
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Tilluft
till sovrum Frånluft

från
badrum

Tilluft
till vardags-
rum

Frånluft
från kök

Ventilations-
aggregat

Avluft

Uteluft

Uteluftsfilter

Följande	komponenter	ingår	i	ett	
passivhusventilationssystem:
1.	 (Certifierat)	ventilationsaggregat	med	fläktar,	
styrning,	värmeåtervinning	och	filter
2.	 kanalnät	med	ljuddämpare	
3.	 tilluftsdon	och	frånluftsdon	
4. överströmningsöppningar 
5.	 uteluftsintag	och	avluftsöppning

Kvalitetskriterier	för	ventilationsaggregat:
•	 behagliga	tilluftstemperaturer	
	 	 (alltid	>	16,5	°C),	låga	flödeshastigheter
•	 minst	75	%	värmeåtervinning
•	 lufttätt	och	värmeisolerat
•	 reglerbarhet:	utbalansering	på	utelufts-/		 	
	 	 avluftssidan	
•	 ljudisolering:	max.	35	dB(A)	i	uppställnings-	
	 	 rummet,	max.	25	dB(A)	i	vistelsezonen
•	 lufthygien:	uteluftsfilter	minst	F7,	frånlufts-	
	 	 filter	minst	G4
•	 frostskydd	för	värmeväxlare	och	värmebatterier

Det erbjuds allt fler certifierade produkter också på den 
svenska marknaden. På www.igpassivhus.se finns en översikt 
över passivhuskomponenter som aktualiseras fortlöpande. 

ingA KRångLigA inStÄLLningAR 
Och minimALt undeRhåLL
Det är enkelt att driva och sköta komfortventilationen. Systemet 
dimensioneras rätt från början och erbjuder valet mellan ett 
begränsat antal driftlägen som är lätta att förstå (borta, hemma 
o.s.v.). Det som krävs av brukaren är rengöring av donen samt 
filterbyte ca 1–4 gånger per år, beroende på typ, storlek och 
konstruktion. 
 Även i större byggnader såsom förskolor eller kontor 
brukar driftteknikerna uppskatta enkelheten med passivhus-
teknik. Nöjda hyresgäster är resultatet av behovsstyrningen 
och minimal teknik.

Se upp FÖR KÖKSFLÄKten!
Eftersom passivhuset är så lufttätt fungerar det inte med en 
konventionell köksfläkt, man får helt enkelt inte in tillräckligt 
med ersättningsluft för den luft som sugs ut via fläkten i forcerat 
läge. 

Dessutom går luften rakt ut, vilket blir en hundraprocentig 
värmeförlust. Därför brukar man ibland använda en kåpa 
som är ansluten till frånluftssystemet. Ännu bättre är att sätta 
in en kolfilterfläkt, och ovanför denna i taket ett frånlufts-
don med förhöjt luftflöde. Då samlar kolfilterfläkten upp 
oset och lukten, och frånluftsdonet tar hand om värmen och 
fukten. Det är ett autonomt system som också börjar bli allt 
mer vanligt i konventionella byggnader. Kostnadsmässigt är 
det ingen skillnad, men man besparar sig avluftshuven och 
tillhörande genomföringar.  

FRitt VAL AV VÄRmeSyStem 
Det finns olika värmekällor som kan användas till uppvärm-
ning i ett passivhus, allt från värmepumpar och pelletskaminer 
till fjärrvärme och solfångare (direktverkande el ska däremot 
undvikas). Detta gör att passivhuset är oerhört flexibelt i fråga 
om uppvärmning.
 Huvuduppgiften för ett värmesystem i passivhus är att 
producera varmvatten. Detta har inget med husets prestan-
da att göra utan med brukarens vanor och beteende, därför 
är det viktigt att känna till sitt behov och att vara medveten i 
användningen av varmvatten.

Grundprincipen för passivhusets 
ventilation är enkel. Fuktig luft 
från kök, bad och wc sugs ut. 
Frisk luft distribueras till sovrum 
och vardagsrum. Andra passager 
som hallar och trappor ventileras 
då automatiskt. 

Grundregeln är att systemet ska 
försörja varje person i hushållet 
med minst 30m3 frisk luft varje 
timme. ( I Sverige gäller BBR krav 
med minsta flödet 0,35 l/sm2.)

Detta flöde räcker för att värma 
byggnaden om detta värme-
alternativet väljs.
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pASSiVhuSLOKALeR på FRAmmARSch 
i SVeRige
Passivhuskonceptet tillämpat på lokaler genererar stora energi-
besparingar och komfortvinster. Det har redan byggts åtskilliga 
skolor, kontor och idrottshallar i passivhusstandard överallt i 
världen. Då driftskostnaden är en väsentlig del i den ekonomiska 
kalkylen för lokaler, får allt fler kommuner upp ögonen för 
passivhusstandarden. 
 Det har redan byggts flera passivhusförskolor i Sverige, 
och nya projekteras hela tiden. Även en hovrättsbyggnad och 
flera skolor är under projektering. Sverige kan dessutom ståta 
med världens första certifierade passivhustennishall som 
uppfördes i Växjö i nära samarbete med IG Passivhus. Läs mer 
om detta i kapitlet Passivhus i Sverige på sidan 32.  

gÖR RÄtt FRån BÖRjAn med 
eneRgiBeRÄKningSpROgRAmmet phpp
En kompakt byggnadskropp, rätt placering av ljusinsläppen och en 
anpassad ventilation är framgångsfaktorer för passivhuslokaler. 

 Programmet PHPP ger värdefull hjälp när det gäller att 
projektera rätt från början. Här beaktas bl.a. areor, hur lokalen 
ska användas, hur många personer som kommer att vistas 
i den och vid vilka tider, samt alla elektriska apparater som 
kommer att ge värmetillskott. 
 I lokaler arbetar man ofta med behovsstyrd ventilation, 
där koldioxidhalten och lufttemperaturen avgör vilken tillufts-
mängd som behöver tillföras för ett behagligt inomhusklimat. 
Alla dessa faktorer registreras i PHPP för att komma så nära 
verkligheten som möjligt. Resultatet blir en optimerad lokal 
med skräddarsydda system för ventilation och uppvärmning. 
Alla värmetillskott tas tillvara, både från frånluften, solinstrål-
ningen, människorna och apparaterna. Passivhuskonceptet 
ger en värmeenergikostnad långt under den för konventionella 
lokaler. Dessutom vittnar användarna om ett mycket hälso-
samt inomhusklimat och välgörande frisk luft, något som är 
avgörande för prestationen både i skol- och idrottsvärlden.  

Passivhuslokaler – när 
driftskostnaden spelar roll

Passivhustennishall Södra 
Climate Arena i Växjö

n pASSiVhuS i detALj
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inte BARA VÄRme, ÄVen KyLA
En stor kostnad i många lokaler är energibehovet för kylning. 
För att minska kylbehovet ansvarar passivhusarkitekten i ett 
tidigt skede för genomtänkt solavskärmning. 
 Passivhustekniken erbjuder då anpassade smarta och      
effektiva lösningar som ger passiv kyla. Till exempel kan man 
arbeta med markkollektorer eller energibrunnar i kombination 
med värmeslingor i väggar eller tak. Ibland är det möjligt att 
slopa den aktiva kylningen helt med ett genomtänkt koncept 
för nattventilation. Även här ger PHPP ovärderlig vägledning, 
bland annat med en produktdatabas som är kopplad till pro-
grammet med alla relevanta värden.

dÖm inte ut ÄLdRe LOKALeR. 
uppgRAdeRA iStÄLLet!
Passivhustekniken kan även användas i befintliga lokaler.   
Precis som för bostadshus är en lufttät och välisolerad stomme 
i kombination med en väl avvägd ventilation och rätt placerade 
kvalitetsfönster avgörande för en lyckad uppgradering till 
passivhusstandard. Belöningen kommer i form av drastiskt 
minskade värmeenergikostnader, längre livslängd och känn-
bara hälsovinster. 
 Läs mer om renovering med passivhuskomponenter på 
kommande sidor.

Passivhusskola i Knivsta under byggnation 2013/2014.
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Fördelar	med	lokaler	byggda	som	
passivhus:
• Merkostnader för investeringen i 
passivhuslokaler är mindre än i småhus 
tack vare kompaktheten.

• Tekniska lösningar som ventilations-
anläggningar med återvinning och behovs-
styrning av ventilationen är beprövade 
och standard i de flesta lokaler.

• Normalt är varmvattenbehovet mycket 
lägre i lokaler, här kan man se över om 
alla tappställen verkligen behöver varm-
vatten för att minska VVC-förluster.

• Besparing av kylanläggningar är oftast 
möjlig vid användning av passivhusens 
filosofi; att minska kylbehovet med 
passiva lösningar.

• Högsta komfort för verksamheten 
under hela året, inga klagomål om 
temperaturer, drag eller kallras, tvärtom 
nämns den goda luften alltid som en 
komfortvinst i passivhuslokaler.

Att	tänka	på	med	lokaler	byggda	som	
passivhus:
Lokaler som förskolor har normalt inget 
värmebehov när barnen finns i byggnaden, 
däremot finns ventilationsbehov. 
Det är oftast av fördel att separera 
värme- och ventilationssystemen för 
optimal drift och komfort. 

Det finns inga begränsningar för passivhus-
lokaler. Idag finns kontor, äldreboenden, 
produktionshallar, skolor, förskolor, 
brandstationer, idrottshallar, kommunhus, 
kyrkor, hotell och fängelser byggda som 
passivhus.

pASSiVhuS i detALj n
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VARFÖR RenOVeRA?
Det finns miljontals lägenheter byggda under 60- och 70-talet 
i Sverige som är i stort behov av renovering. De använder 
alldeles för mycket energi, komforten och trivseln är under-
måliga och ofta finns det dessutom skador i den befintliga 
konstruktionen. När man ser huset som helhet, både bygg-
nads- och installationstekniskt, gäller att det som är rätt för 
nybyggnation också är rätt för renovering.

ceRtiFieRAd RenOVeRing 
ALLtmeR VAnLig
Passivhusprojekteringspaketet PHPP innehåller en mycket an-
vändbar del som är avsedd för just renovering med passivhus-
standard. Här kan du beräkna om huset kommer att uppfylla 
kraven för den så kallade EnerPhit-certifieringen. Syftet med 
EnerPhit är att undvika dilemmat med medelkvalitet:

 När man investerar en mindre summa och moderniserar 
en byggnad till en nivå som är avsevärt sämre än passivhus-
standard, uppnår man visserligen initialt något större värme-
energibesparingar. Men en hållbar byggnad som dessutom 
erbjuder alla komfortfördelar får man endast med effektiva 
passivhuskomponenter. 

KOStnAdeR Och FÖRdeLAR – ÄR det 
VÄRt BeSVÄRet?
Förr eller senare behöver äldre hus renoveras. En genomtänkt 
renovering gör byggnaden energieffektivare, mer komfortabel 
och mindre kostsam att bo i. Dessutom ökar husets marknads- 
och andrahandsvärde. 
 Investeringar i energibesparande system kan berättiga 
till ROT-avdrag när de görs av privata byggherrar. Kontakta 
din kommuns energirådgivare för mer information.

Äldre hus kan också bli passivhus

n pASSiVhuS i detALj
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nÄR det Ändå SKA gÖRAS – gÖR det 
RÄtt med en gång
När man moderniserar ett hus är det värt att satsa på riktigt 
bra material och kunniga hantverkare. Liksom att ta ett hel-
hetsgrepp och att göra så mycket samtidigt som budgeten 
tillåter. Om du använder dig av passivhuskonceptet kommer 
du att få en otroligt trivsam och bra byggnad. Du gör optimala 
energibesparingar och får en mycket god boendekvalitet. 

FÖRdeLAR med pASSiVhuS-
KOmpOnenteR
En renovering med passivhuskomponenter ger enorma värme-
energibesparingar, i regel 75 % och mer. Dessutom ökar husets 
livslängd. Passivhusväggar håller samma temperatur på insidan 
som rumsluften och är därmed befriade från risken för mögel-
bildning och fuktskador. Passivhusfönstren har så låga värme-
förluster att ingen kondens uppstår på insidan, och inget kallras 
sker. Allt detta innebär stora hälso- och komfortvinster för de 
boende. 

huR tjOcK BÖR iSOLeRingen VARA?
Det beror så klart på materialets isoleringsförmåga samt på 
byggnadens storlek och kompakthet. I Norden bör isoleringen 
vara mellan 250-400 mm i en yttervägg och oftast 500 mm på 
vindsbjälklaget och 300 mm under plattan på mark. 
 En genomgående isolering är nyckeln till passivhusets låga 
värmeenergikostnader men inte alltid möjlig att garantera i 
befintliga byggnader, under plattan är det nästan omöjligt att 
tilläggsisolera.

FÖRÄndRAR den tjOcKA 
iSOLeRingen huSetS utSeende?
Att tilläggsisolera utifrån ökar väggtjockleken. Därför bör 
nya fönster, om de byts samtidigt, monteras så att de livar 
med isoleringen. På så sätt undviker man köldbryggor, och 
estetiska värden bevaras. Det finns många möjligheter att 
utforma en vacker fasad med tilläggsisolering. 
 Där isolering utifrån inte är lämplig, till exempel i sekel-
skiftesfasader med stuckatur, finns fuktsäkra lösningar för 
tilläggsisolering från insidan som inte påverkar byggnadens 
utseende. Rådfråga alltid en fuktexpert.

VAd hÄndeR Om utVÄndig 
iSOLeRing ej ÄR mÖjLig?
Vi rekommenderar att man alltid undersöker möjligheten att 
isolera utvändigt i första hand. Detta är den konstruktions-
mässigt bästa lösningen. Men det är givetvis bättre att isolera 
från insidan än inte alls. Förutsättningen är att stommens  
kvalitet är verifierad med fuktundersökningar. 
 OBS! En tilläggsisolering från insidan kräver ett fackmanna-
mässigt utförande. Till skillnad från utvändig isolering finns här 
risk för fel som kan få ödesdigra konsekvenser. 
 Den invändiga isoleringen ska vara lufttätt omsluten, och 
köldbryggorna ska reduceras så långt att det inte kan uppstå 
några fuktskador på grund av kalla ytor. Du bör alltid samråda 
med en fuktexpert inför en sådan åtgärd.

pASSiVhuS i detALj n

Före renovering Efter	renovering	med	passivhuskonceptet

Dessa siffror är beräknade utifrån en utetemperatur på –5°C och en innetemperatur på +20°C.

Bakom 
garderob

Fönsterbräda Glasruta

Distansprofil
fönster

Yttervägg

Yttervägg hörn

Yttervägg sockel

Fönsterbräda Glasruta

Bakom 
garderob

Distansprofil
fönster

Yttervägg

Yttervägg hörn

Yttervägg sockel
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ViLKA dÖRRAR Och FÖnSteR 
LÄmpAR Sig BÄSt?
Många äldre hus har tvåglasfönster med dålig isolering. 
Även enkelglasfönster kan man träffa på lite varstans. Dessa 
fönster är energitjuvar av stora mått och bör bytas eller 
kompletteras när man renoverar. Moderna isolerglas med 
gasfyllning är relativt energieffektiva. 
 Vill man komma upp i en kännbar energibesparing och dess-
utom undvika köldbryggor är det dock certifierade passivhus-
fönster med riktigt låga Uw-värden (under 0,85 W/m²K monterat) 
som gäller. Dessa fönster har välisolerade karmar och speciella, 
termiskt separerande distansprofiler. De monteras med lufttäta 
anslutningar i isoleringsskiktet och inverkar mycket positivt på 
husets värmebalans. Kyla hålls ute. 
 Viktigt är också att fönstren släpper in solen vintertid för 
att värma byggnaden. Glaset ska därför ha en solgenom-
gångsförmåga på cirka 50 % (g-värde).
 När fasaden isoleras blir det ofta aktuellt att byta ytter-
dörren också. Väljer man då en passivhusdörr kan man även 
förbättra husets lufttäthet och minska värmeförluster. 

VAR gåR gRÄnSen FÖR RenOVeRing?
Vid nybyggnation läggs ofta isoleringen under plattan på 
mark. Detta är förstås inte rimligt att utföra i efterhand. Man 
kan då isolera ovanpå plattan på mark samt isolera ytter-
väggarna på utsidan och ner till marken så långt det går. 
 Att bygga in en termisk separering i befintliga källarväggar 
för att minimera köldbryggor brukar inte vara ekonomiskt. 
 Istället kan man tilläggsisolera längs de källarväggar som 
bryter isoleringen vid bjälklaget. Så reduceras värmeförlusten från 
köldbryggan, och de invändiga vägg- och golvtemperaturerna i 
rummen ovanför stiger. 

huR KAn mAn Få gAmLA 
ByggnAdeR LuFttÄtA?
Precis som vid nybyggnation är grundsatsen för renovering att 
ett lufttätt skikt måste planeras noga. I massiva byggnader kan 
betong eller den invändiga putsen bli det lufttäta skiktet. Detta 
förutsätter att eventuella skador lagas, även runt anslutningar 
och genomföringar. I taket eller på bjälklaget brukar man an-
vända en folieduk som lufttätning. 

n pASSiVhuS i detALj

Samma fönster sett från utsidan och insidan.
De restaurerade englasfönstren finns kvar ute i 
fasaden och på insidan tillkom treglasfönster i 
passivhuskvalitet.
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Nertill är det möjligt att lufttäta huset vid källarbjälklaget eller 
plattan på mark, till exempel med flytspackel. Betongen bildar 
då det lufttäta skiktet mot marken. Nya fönster ska monteras 
med tätande drevningar och anslutna till lufttäthetsskiktet. 
 I trähus rekommenderas att byta ut eller lägga till en typ 
av folie eller lufttät duk som utgör det lufttäta skiktet. Man 
kan även använda sig av diffusionsöppna lösningar istället 
för den blåa ångbromsen. Lufttäthetsskiktet måste vara 
obrutet. Det är viktigt att arbeta igenom varje anslutnings-
detalj för plattan på mark, bjälklaget, taket, fönstren och alla 
hörn. Folien kan behöva tejpas, här ska man vara observant 
och använda hållbara produkter från exempelvis ProClima.

huR ÄR det med mÖgeLRiSKen 
i LuFttÄtA huS?
Hus som börjar mögla har inte varit riktigt lufttäta. När 
varm, fuktig luft p.g.a. konvektion tränger in i väggar eller 
tak på vintern kondenserar fuktinnehållet i luften på de kalla 
delarna av konstruktionen som ligger längre utåt. Detta kan 
leda till mögel och fuktskador. Ett lufttätt klimatskal hindrar 
varm luft från att läcka ut i konstruktionen och stoppar kall 
luft från att komma in. Lika viktigt som ett lufttätt klimatskal 
är att man installerar en ventilationsanläggning som förhindrar 
att allt för mycket fukt samlas i rumsluften och på byggdelarnas 
ytor. 
 En utvändig isolering är det säkraste sättet att undvika 
mögelproblem. Den leder till att väggar, tak och bjälklag får 
varmare invändiga ytor. Därmed kan det inte bildas några 
större mängder fukt längre. Även de köldbryggor som är kvar 
blir mindre kondensbenägna med värmeisolering. Dessutom 
ökar komforten i huset.  

ÄR ett VentiLAtiOnSSyStem 
VeRKLigen nÖdVÄndigt?
Hur mycket man än är van vid fönstervädring så blir den aldrig 
lika effektiv som ett ventilationssystem. Fönstren skulle behöva 
stå på vid gavel var fjärde timme, tills luften är helt förnyad. 
Därför är en bra ventilationsanläggning ett klokt val även för 
äldre byggnader. Den transporterar ut förbrukad och dålig luft 
– dygnet runt. Ju bättre ett hus är tätat, desto viktigare blir det 
att regelbundet ventilera ut fuktig luft från kök, badrum och 
toalett. Både huset och de boende mår bra av det. 
 En passivhusventilation ger alltid utmärkt luftkvalitet och 
sparar dessutom värmeenergi genom att återvinna nästan all 
värme från den förbrukade luften. 

Du	vill	byta	fönster.	Det	kommer	givetvis	att	kosta.	Du	får	räkna	med	ca	4.000	kr/m2	för	traditionella	
fönster,	plus	kostnad	för	bortforsling	av	de	gamla	fönstren.	Det	är	orsaken	till	att	fönster	inte	byts	så	ofta.	
De	nya	fönstren	ska	hålla	i	minst	20	år.	Det	är	därför	klokt	att	välja	riktigt	bra	fönster.	Helst	fönster	som	
uppfyller	framtida	byggkrav.	Passivhusfönster	är	ett	sådant	val.	Du	får	ett	tätt,	varmt	fönster.	
Beroende	på	typ	av	passivhusfönster	blir	extrakostnaden	ca	1.000–2.000	kr/m2.

pASSiVhuS i detALj n

Tilläggsisolering på fasadens 
insida och/eller utsida.
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KRÄVeR inte VentiLAtiOnen meR 
eneRgi Än den SpARAR?
För en rätt installerad ventilationsanläggning med värmeåter-
vinning är relationen mellan driftel och besparade värme-
förluster 1:10 och bättre. Det innebär att ventilationssystemet 
sparar minst 10 gånger mer energi än vad som krävs för att 
driva fläktarna – en positiv balans både avseende kostnad och 
energibehov.

VAR SKA VentiLAtiOnSSyStemet 
Få pLAtS?
Ventilationsaggregat med värmeåtervinning finns i olika  
storlekar, beroende på ventilationsbehovet och vilken typ av 
aggregat man väljer. I villor kan de t.o.m. få plats i ett förråd 
eller i tvättstugan. Ventilationsaggregat i flerbostadshus och 
lokaler kan installeras både centralt och decentralt. I Sverige 
använder vi oss mestadels av centrala lösningar där all teknik 
är samlad på ett ställe. 
 Det finns roterande och motströmsvärmeväxlare som 
har en verkningsgrad mellan 80 och 94 %. Motströmsvärme-
växlare behöver oftast mer plats och man får inte glömma 
frostskyddet. Däremot överför roterande värmeväxlare ibland 
även lukt, varför de sällan används i flerbostadshus. Passivhus-
kunniga VVS-konsulter vet vilket aggregat som passar bäst. 
 Kanalsystemet är svårare att installera i befintliga hus. Det 
är viktigt att hålla kanalen kort, helst utgående från hallen.
Marknaden erbjuder också platta kanaler för lägenheter 
med begränsad takhöjd.  

BehÖVeR jAg nyA inneRdÖRRAR?
För att en ventilation i exempelvis en lägenhet ska fungera bör 
luften kunna strömma från bostadsutrymmena via hallen mot 
köket och badrummet. För att detta ska vara möjligt även när 
dörrarna är stängda bör det finnas en spalt på minst 1 cm mellan 
dörrblad och golv. 
 Där inga spalter finns kan man korta dörrbladen något, eller 
så kan man fräsa in en liten överströmningsöppning. Du behöver 
alltså inte byta, bara se över dina innerdörrar.

huR mycKet KOStAR ett 
VentiLAtiOnSSyStem med VÄRme-
åteRVinning FÖR en ViLLA?
För köp och installation av ett ventilationssystem med värme-
återvinning i en villa får man räkna med 400-600 kronor per 
kvadratmeter boyta. Lite beroende på typ av hus och husets 
storlek. För drift och underhåll (ex. nya filter) tillkommer ca 
300–500 kronor per år.

VAd gÖR jAg med det gAmLA 
VÄRmeSyStemet i en ViLLA?
Gamla radiatorer och ledningar kan ofta användas vidare 
efter en energirenovering. Eftersom effektbehovet nu är 
mindre kan man sänka temperaturen i värmekretsen för att 
kunna hålla huset varmt och behagligt. Även värmepannan är 
efter renoveringen överdimensionerad. Värmekällan behöver 
anpassas till husets nya, minskade behov. 

n pASSiVhuS i detALj

K-märkt bostadshus i Günzburg, Tyskland före 
och efter renovering med passivhuskomponenter.
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i ViLKen ORdning SKA jAg SOm 
FAStighetSÄgARe eneRgiRenOVeRA?
Börja alltid med den del av huset som ändå kräver åtgärder. 
När putsen ramlar ner eller panelen behöver bytas är detta ett 
bra tillfälle att värmeisolera ytterväggarna. Du får tillbaka dina 
investerade pengar direkt i form av värmeenergibesparingar. 
Vissa delar av huset har en lång livslängd kvar och behöver 
egentligen inte bytas, här får man väga komfortvinster mot den 
ekonomiska aspekten.
 Jobba förutseende och planera åtgärderna över tid. Ska till 
exempel taket tilläggsisoleras kan det vara klokt att passa på 
och förlänga takutsprånget inför en senare utvändig isolering 
av ytterväggarna. 

VAd KOmmeR FÖRSt, iSOLeRingen 
eLLeR VÄRmeSyStemet?
En värmeisolering med passivhuskomponenter leder alltid till 
en dramatisk sänkning av värmebehovet. Detta gör att det  
befintliga värmesystemet kommer att vara överdimensionerat 
efter åtgärden. Utför därför isoleringen först och installera ett 
ventilationssystem om det inte redan finns. Därefter kan du 
välja ett kostnadseffektivt värmesystem utifrån det faktiska 
restvärmebehovet. Restvärmebehovet beräknas i PHPP och 
ger dig en bra indikation för investeringen.

KAn hyReSgÄSteRnA BO KVAR 
undeR RenOVeRingen?
Vid rätt planering tar det fyra till fem dagar att installera ett 
nytt ventilationssystem per lägenhet. För byte av fönster 

får man räkna med ytterligare ett par dagar per bostad. Det 
är visserligen inte särskilt trevligt att bo på en byggarbets-
plats. Samråda därför med hyresgästerna och se över vilka 
möjligheter och alternativ som finns. Hur lång tid det tar att 
tilläggsisolera beror helt på åtgärdernas omfattning. Kan 
tilläggsisoleringen helt och hållet ske från utsidan behövs 
ingen utflyttning.

VAd KOStAR det?
Merkostnaden för en renovering med passivhuskomponenter 
varierar från hus till hus. Större byggnader som flerbostadshus 
är oftast mer ekonomiska att renovera på grund av den kompakta 
formen och samordningsvinster. För villor är kostnaden per m2      

något högre då de är mindre kompakta. 
 En passivhusexpert har de rätta verktygen och kan hjälpa dig 
att beräkna en åtgärds lönsamhet och återbetalningsförmåga på 
sikt. I många kommuner kan du söka bidrag till energirenovering, 
kolla alltid upp vad som gäller där du bor.

pASSiVhuS i detALj n

Hotell i Autenried, Tyskland – 
renoverat med passivhuskomponenter.

xxxIGPH_SE_broschyr2013.indd   31 2013-03-27   17.35



32

Energisnåla tennishallen – 
den enda i sitt slag
n n n		Södra	Climate	Arena	är	världens	första	internationellt	certifierade	passivhustennishall.	
Den	byggdes	av	skogsföreningen	Södra	Timber	i	direkt	anslutning	till	koncernens	huvudkontor	i	Växjö.	
Verksamheten	drivs	av	tre	tennislegender,	Stefan	Edberg,	Magnus	Larsson	och	Carl-Axel	Hageskog	
som	hyr	hallen	av	Södra	med	sitt	företag	Ready	Play.

När Södra Timber skulle uppföra en ny tennishall var målsättningen 
givetvis att bygga den energieffektiv och i trä. Man ville visa att det gick 
utmärkt att bygga en idrottshall i trä enligt internationell passivhus-
standard. Trä är ett förnybart material som binder koldioxid under hela 
sin livstid. Hallen skulle dessutom kunna användas som koncepthall. 
 Södra Timber utlyste en arkitekturtävling och fick in en stor 
mängd högklassiga bidrag. Valet föll till slut på ett förslag av den 
danske arkitekten Kent Pedersen. Han har ritat hållbara byggnader 
tidigare, men tennishallen blev hans första passivhusprojekt. 
Dock inte det sista. 
 – Just nu projekterar vi för ett passivhusnaturcenter i Danmark, 
avslöjar Kent.
 Arkitektens största tekniska utmaning vid projekteringen av 
tennishallen visade sig vara fönsterprofilerna, deras tätning och 
anslutning. 
 – Det har ritats många detaljer, många gånger, berättar Kent. 
 På fråga om huruvida passivhuskraven begränsade hans frihet 

03 
Passivhus i
sverige
Energisnåla	tennishallen	–
den	enda	i	sitt	slag	 32
Högsta	betyg	till	Sveriges	första
passivhusförskola	 34
Kommunen som bygger för 
framtiden	 36
Villa	Björken	–	det	är	detaljerna	
som	gör	det	 38

”Jag är väldigt nöjd med passivhustennis-
hallen, det är hög komfort tack vare den 
jämna temperaturen och mycket friskt 
luft. Det är ren glädje att spela tennis här”
   Stefan Edberg

Södra Climate Arena i Växjö

xxxIGPH_SE_broschyr2013.indd   32 2013-03-27   17.35



33

B
a

sf
a

k
ta

som arkitekt nämner han att väggar och tak blev kraftigare på 
grund av den tjocka isoleringen, och att glaspartier begränsades 
i storleken och optimerades i placeringen. 
 – Men begränsningar behöver inte vara negativa – man 
måsta bara känna till dem så tidigt som möjligt i processen för 
att kunna skapa ett byggkoncept utifrån begränsningar, krav 
och önskemål. 
 Kent menar att det var ett bra beslut att anlita en pådrivande 
passivhusexpert – inte minst när de inblandade konsulter,        
entreprenörer och hantverkare ännu saknar passivhuserfaren-
het. För honom blev Södra Climate Arena en mycket positiv 
upplevelse.
 – Det har varit ett fantastiskt projekt att genomföra, med 
mycket god uppbackning från ett duktigt team av beställare, 
konsulter, entreprenörer, hantverkare och tennisfolk. Alla har 
en stor andel i helheten och det tycker jag syns. Vi är stolta 
över atmosfären som man upplever i byggnaden – vi känner 
oss hemma!
 Hallens övre plan är inglasat med ett högeffektivt glas-
fasadsystem vars U-värde i monterat skick ligger kring 0,60 
W/m2K. Systemet är så energieffektivt att tillskotten från 
solvärme i stort sett kompenserar för värmeförlusterna som 
sker genom glaset vintertid. Hela konstruktionen ger låga 
värmeförluster då den är välisolerad, fri från köldbryggor och 
lufttätt monterad. 
 Uppvärmningen och ventilationen i en så speciell byggnad 
med stor luftvolym krävde speciella lösningar. Byggnaden är 
utrustad med två separata ventilationssystem, ett för hallen 
och ett för övriga utrymmen. 

 Det gällde att tillgodose de skilda behoven i hallens olika 
delar för att åstadkomma en så effektiv kylning och uppvärm-
ning av byggnaden som möjligt. I själva hallen styrs exempelvis 
temperaturen helt via luften. De andra utrymmena med lägre 
takhöjd, såsom duschar, omklädningsrum och konferensdelen, 
är utrustade med vattenburen värme. 
 Ventilationsanläggningen har försetts med 4 borrhåll i marken 
som används för passiv kylning sommartid och förvärmning av 
uteluften under kalla perioder. Detta för att minimera behovet av 
avfrostning, då frånluften kan bli ganska fuktig av duschningen, och 
avfrostning innebär energiförluster. Byggnaden är ansluten till 
fjärrvärme. Fjärrvärmeväxlaren och styrsystemet är anpassade 
för en framtida installation av solfångare.  
 Södra Climate Arena beräknas ge en värmeenergibesparing 
kring 250 000 kWh per år, jämfört med en fjärrvärmeansluten 
idrottshall som är byggd enligt nuvarande byggnorm, BBR19. 
 Dessutom har man satt ett byggnadstekniskt och ekologiskt 
landmärke i ”Europas grönaste stad” genom att uppföra ett 
internationellt certifierat passivhus. Utförandekvaliteten och 
komforten för användarna är i en klass för sig. 
 Tumme upp gör också profilen som kan allt om tennishallar 
och som har Södra Climate Arena som sin nya arbetsplats. 
 – Jag är väldigt nöjd med passivhustennishallen, det är 
hög komfort tack vare den jämna temperaturen och mycket 
friskt luft. Det är ren glädje att spela tennis här, säger Stefan 
Edberg.

pASSiVhuS i SVeRige n

Klimatort: Växjö
Arkitekt: Kent Pedersen AS
Konstruktion: Martinsson, Martin&Co, 
Kent Pedersen AS
VVS: Enerwex
Energisamordning:
IG Passivhus Sverige och Enerwex
Entreprenör:
Dynacom
Värmebehov: 
11 kWh/m2år (referensarea = 3589m2)
Köpt energi (BBR): 
38 kWh/m2år (ATemp = 3700m2)

Klimatskärm: Blandkonstruktion; yttervägg: 
trä-lättregel 400mm mineralull, delvis med 
akustikskivor, U= 0,08 - 0,09 W/m2K. Betong 
med isodrän/ cellplast 200-430mm,
U= 0,09 – 0,20 W/m2K
Platta på mark: 
300mm cellplast U= 0,13 W/m2K
Tak: 475mm mineralull plus akustikskivor 
U= 0,068 W/m2K. Sedumtak.
Typ av fönster: Glasfasad, 3-glas: 6-18-6-18-6 
argonfyllning, Ug=0,5 W/m2K, Swisspacer, 
g = 0,5 Uw mont.= 0,87 – 1,21 W/m2K
Ytterdörr: Ud= 1,06-1,17 W/m2K

Teknik: JVX: fyra borrhål à 160m
Ventilation: två roterande värmeväxlare 
(n=80%) 0- 6768m3/h (behovsstyrd)
Värme/ Varmvatten: Fjärrvärme
Värmedistribution: luftburen i hallen, vatten-
buren (radiatorer) i servicedelen, omklädning, 
WC o.s.v.
Resultat lufttätningsmätning: 
n

50= 0,13 oms/h
q50= 0,13 l/sm2

Certifikat: ”Kvalitetssäkrat Passivhus”
Inflyttning: Augusti 2012.
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”Det har varit ett fantastiskt projekt att 
genomföra, med mycket god uppbackning 
från ett duktigt team av beställare, konsulter, 
entreprenörer, hantverkare och tennisfolk”
   Kent Pedersen
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Högsta betyg till sveriges första 
passivhusförskola
n n n		Ända	från	Japan	reser	yrkesfolk	för	att	ta	sig	en	titt	på	Sveriges	första	internationellt	certifierade	
passivhus.	Skogslundens	förskola	i	Österåkers	kommun	stod	klar	sommaren	2010	och	drivs	av	den	
privata	aktören	Lundens	förskolor	AB.	Beställare	för	projektet	var	Armada	Kommunfastigheter.	
Skogslunden,	en	tvåvåningsbyggnad	om	877	kvadratmeter,	erbjuder	plats	för	90	barn.

Redan på utsidan sänder förskolan tydliga signaler om en 
medveten miljöprofil, med ett grönt sedumtak och solfångare. 
Dessa är till för att värma vattnet i den centrala ackumulator-
tanken. Som stöd i andra hand finns en bergvärmepump, och 
som reservkapacitet för kalla perioder är en elpatron avsedd. 
Tilluften tas in genom en luftburen markkollektor. Här förvärms 
tilluften vintertid och förkyls sommartid. Komfortvärmen     
distribueras via ventilationssystemet och ett FTX-aggregat med 
80 procents återvinningsgrad. 
 Byggnaden har utformats i samspel mellan arkitektur, 
pedagogik och ekologi. Lokalerna är ljusa och öppna och 
stödjer Reggio Emilia-inspirerad pedagogik. Den kompakta 
volymen ger korta kommunikationsvägar och möjlighet till 
genomblickar. Ett stort gemensamt och centralt placerat 
samlingsrum med dubbel takhöjd möter barn och föräldrar 

Förskolan Skogslunden i Åkersberga

”Vi är jättenöjda med huset, både utseende-, 
utförande- och energimässigt. Vi har fått 
mycket beröm från besökare för färgsättning, 
utemiljö och verksamhet.”
   Barbro Änges
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Klimatort: Åkersberga
Arkitekt: Bleck arkitekter
Konstruktion: Knut Jönson Ingenjörsbyrå
VVS: Kamako konsult
Energisamordning: 
IG Passivhus Sverige/ Enerwex
Entreprenör: NCC
Värmebehov: 
14 kWh/m2år (referensarea = 821 m2)
Köpt Energi (BBR): 
17 kWh/ m2år (ATemp = 877m2)
Klimatskärm: yttervägg; 300mm-lättregel plus 
95mm installationsvägg, cellulosaisolering, 
U= 0,11 W/m2K

Platta på mark: 350mm cellplast, plus 150mm 
glasskum, U= 0,09-0,17 W/m2K
Tak: 500mm cellulosaisolering U= 0,08 W/m2K
Sedumtak.
Typ av fönster: 3-glasfönster, argonfyllning,
Ug=0,5 W/m2K, g = 0,5, 
Uw mont= 0,62 – 0,76 W/m2K
Certifierade passivhusfönster
Ytterdörr: Ud= 0,77 W/m2K
Teknik: JVX: 50m Uponor markkanal, diameter 
800mm, luftburen
Ventilation: Roterande värmeväxlare (n=80%)
0- 3600 m3/h (behovsstyrd)
Värme/ Varmvatten: Bergvärmepump, 

solfångare
Värmedistribution: luftburen 
Resultat lufttätningsmätning: 
n

50= 0,10 oms/h
q50= 0,07 l/sm2

Certifikat: ”Kvalitetssäkrat Passivhus” 
Inflyttning:  Augusti 2010
Uppföljning: Mätresultat år 1:
Värmepumpsel: 5100 kWh
Värmebehov: 14 kWh/m2år
Köpt energi (BBR): 23 kWh/m2år
Bra luft, temperaturer mellan 19–25 grader 
(även under sommaren), personalen och barn 
trivs mycket bra i förskolan. 35

Personal och barn trivs fantastiskt 
bra på Skogslunden, lokalerna är 
jättefina. Den fantastiska drama-
salen (samlingssalen) är unik. 

vid hämtningar och lämningar. Kombinationen pedagogisk 
arkitektur och framtidssäkra energilösningar väcker så stort 
intresse både i Sverige och utomlands att förskolans personal 
ibland får tacka nej till besöksförfrågningar för att inte störa 
verksamheten.
 Birgitta Grebius från Bleck Arkitekter som har ritat huset 
berättar att hon behandlade passivhuskraven som vilka krav 
som helst som brukar ställas i samband med byggprojekt.
 – Klimatskalet är ju väldigt enkelt med sin kvadratiska 
form, och utmaningen var att göra något häftigt utifrån det.
 Nytt var däremot arkitektens ansvar för hela huset, dess ut-
förande och alla detaljer som påverkar kvaliteten och livslängden. 
Birgitta, som också har gått CEPH-passivhus-expertkursen, tar 
med sig värdefulla erfarenheter från passivhusprojektet, både 
vad gäller den kompakta formen, fönstersättningen, anslutningarna 
och klimatskalet. Egenskaper som arkitekter brukar studera i 
estetiskt hänseende, men som nu blev avgörande knutpunkter 
för husets funktion.
 – Jag har förstått hur viktigt ett lufttätt klimatskal är. Man 
brukar säga att ett hus ska andas, men det ska inte andas genom 
väggarna eftersom det är där fuktproblemen uppstår.
 Som certifierat passivhus följs byggnaden upp avseende 
förbrukning av värmeenergi och el. De uppmätta värdena 
visar att Skogslunden är ett passivhus inte bara på pappret 
(se faktaruta nedan.) I utvärderingen som gjordes efter ett år 
fick också de inblandade aktörerna komma till tals:

”Den största skillnaden mellan vanliga förskolor och 
Skogslunden är ljuset i och med alla fönster på inner-
väggarna och ytterväggarna, samt ljudet som är så 
reducerat p.g.a. en så bra ljudisolering. Det finns många 
möjligheter att utveckla miljöerna efter barnens behov. 
Vi är så nöjda med vår härliga miljö! Om vi skulle välja 
idag igen skulle vi alltid välja passivhus så klart, det är ett 
fantastiskt tänk och det ligger väl i tiden, med tanke på 
vår miljö.”
Personalen på förskolan

”Vi är jättenöjda med huset, både utseende-, utförande-
och energimässigt. Vi har fått mycket beröm från besö-
kare för färgsättning, utemiljö och verksamhet. Att det 
sedan går väldigt bra energimässigt är alla glada över. 
Kostnaden var ca 10-15 % dyrare än för en ”vanlig” 
förskola. I denna kostnad är allt inräknat, d.v.s. även 
pålning, markförstärkningar m.m. som inte just är 
passivhuskostnader. Det var bra med en samlad 
utbildning med entreprenörerna, det skapade en bra 
stämning. Driftskostnaderna för passivhuset Skogslunden 
är ca 60% lägre än i våra andra förskolor. Vår förvaltare 
för kommunala lokaler vill att vi bara ska bygga passivhus, 
vi kommer förhoppningsvis att bygga flera.”
Barbro Änges, projektledare 
Armada Kommunfastigheter.
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kommunen som bygger 
för framtiden
n n n		Skövde	växer	så	det	knakar.	För	att	bemöta	den	stora	efterfrågan	på	olika	former	av	boende	har	
man	börjat	bygga	upp	en	helt	ny	stadsdel	–	Trädgårdsstaden.	Där	det	sker	stor	inflyttning	av	familjer	behövs	
också	social	service,	bland	annat	byggdes	en	splitterny	förskola.	Och	inte	vilken	förskola	som	helst.

Trädgårdsstadens förskola syns på långt håll och är det första 
som möter besökarna då den ligger strategiskt vid infarten 
till den nya stadsdelen. Byggnaden i kubistisk design omfattar 
ca 1 100 kvadratmeter, fördelade på två plan. Här leker och 
lär 110 små Skövdebor i en ljus, trygg och utvecklande miljö.
Husets interiör är inspirerad av Reggio Emilia-pedagogiken. 
Det finns fem så kallade hemvister och stora gemensamma 
ytor såsom två centralt placerade mötestorg, olika ateljéer 
för barnens skapande samt ett eget tillagningskök vars över-
skottsenergi används för uppvärmning av lokalerna.   
 Trädgårdsstadens förskola värms med fjärrvärme, som 
distribueras i huset via ett vattenburet system. Behovet av 
köpt energi enligt BBR är 43 kWh/m2år. Husets värmebehov 
ligger på 14 kWh/m2år. Kommunen räknar med att spara in 80 
000– 100 000 kronor per år i minskad energikostnad.
 Björn Adler jobbar på Skövde kommun och var del-       
projektledare med uppgiften att bevaka den energimässiga 
aspekten och installationerna. Han bekräftar att de högt 
ställda förväntningarna har uppfyllts med råge. 

 – Vi ser en fastighet som väl följer de teoretiska beräkningarna 
som vi hade från början. Första året går vi med dygnet runt-
drift för att ventilera ut emissioner, men siffrorna stämmer bra 
och besparingen kommer att falla ut.
 Björn berättar att trädgårdsstaden skiljer sig från andra 
förskolor avseende energiförbrukningen, men också kvalitets-
mässigt. Något som kommunen kommer att ha nytta av vid 
framtida byggprojekt.
 – Vi tar de goda erfarenheterna från Trådgårdsstaden 
och applicerar dem på våra andra byggnader, avseende luft-
tätheten exempelvis, men även en del installationstekniska 
lösningar som behovsstyrd ventilation.
 Björn har gått CEPH-kursen och certifierat sig som internationell 
passivhusexpert. Han menar att utbildningen har hjälpt honom 
vid genomförandet av byggprojektet.
 – Kursen har gett en bakgrundsbild av vilka krav som 
ställs och hur man kan uppnå dem.
 För att säkerställa att huset håller måttet har alla inblandade 
hantverkare fått en särskild utbildning i passivhus. 

Trädgårdsstaden i Skövde
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Undervisningen hölls vid två tillfällen om fyra timmar vardera. 
I den första, teoretiska delen behandlades frågor om luft-
täthet, material och köldbryggor. Även viktiga VVS-aspekter 
togs upp, till exempel lufttäta genomföringar och isolering 
av ventilationskanaler. Ritningarna gicks igenom och justerades 
för ett optimalt utförande. Andra delen av utbildningen var 
praktiskt orienterad och skedde på byggarbetsplatsen när 
stommen var rest. Resultatet blev ett hus som byggdes med 
största noggrannhet och högsta kvalitet. 
 Detta visade sig efter den andra lufttätningsmätningen 
som gav ett resultat på n50=0,06 oms/h (q50=0,04 l/sm2), 
d.v.s. tio gånger bättre än de redan högt ställda kraven enligt 
passivhuskriterierna!
 Att ansträngningarna har lönat sig visar också den stora 
nöjdheten hos personalen som jobbar i förskolan. Noggrann tätning av en lufttät anslutning. Utförande företaget 

Calles Bygg AB hade utsett en egen lufttäthetsansvarig och 
levererade ett hus med imponerande kvalitet.

Klimatort: Skövde
Arkitekt: Glantz Arkitektstudio AB
Konstruktion: VBK
VVS: Bengt Dahlgren AB
Energisamordning: 
IG Passivhus Sverige/ Enerwex
Entreprenör:
Calles Bygg AB
Värmebehov: 
14 kWh/m2år (referensarea = 976 m2)
Köpt Energi (BBR): 
43 kWh/ m2år (ATemp = 1067m2)

Klimatskärm: yttervägg; 350mm-lättregel  plus 
120mm installationsvägg, cellulosaisolering,  
U= 0,09 W/m2K
Platta på mark: 300mm cellplast, 
U= 0,12 W/m2K

Tak: 650mm cellulosa isolering U= 0,08 W/m2K
Typ av fönster/ fönsterdörrar: 3-glasfönster, 
argonfyllning, Ug=0,5 W/m2K, g = 0,46, 
Uw mont.= 0,73 – 1,05 W/m2K
Ytterdörr: Ud= 0,75 W/m2K

Teknik: JVX: fyra borrhål
Ventilation: Två roterande värmeväxlare 
(n=80%) (separat för tillagningsköket)
0- 7380 m3/h (behovsstyrd)
Värme/ Varmvatten: Fjärrvärme
Värmedistribution: vattenburen (radiatorer) 
Resultat lufttätningsmätning: 
n

50= 0,07 oms/h
q50= 0,04 l/sm2

Certifikat: ”Kvalitetssäkrat Passivhus”
Inflyttning: Maj 2012.
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- Brukarna uppskattar kvaliteten, berättar 
Björn Adler, framför allt att det blir så tyst 
som det blir. Överhuvudtaget upplevs 
inomhusmiljön som mycket positiv.
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Villa Björken special – det 
är detaljerna som gör det
n n n		Michael	Staffas	jobbar	med	passivhus	på	Fiskarhedenvillan	och	har	varit	drivande	i	projektet	
att	ta	fram	Sveriges	första	internationellt	certifierade	passivhusvilla.

Hur kom ni på idén att bygga ett passivhus?
 – Jag arbetar på Fiskarhedenvillan och brinner för framtidens 
byggande och boende. Företaget ville ta fram en produkt som 
klarar de tuffaste energikraven och framtida byggregler. Då        
bestämde vi att Fiskarhedenvillan skulle bli en ledande aktör 
på detta område.

Hur fick du reda på att passivhus finns?
 – Jag jobbade redan med koncept för lågenergihus och 
läste om passivhus på olika ställen. När jag sedan kom till 
Fiskarhedenvillan och vi skulle välja inriktning tog jag kontakt 
med Simone Kreutzer, och på den vägen är det. 
 Då blev det också klart för mig vad den internationella 
passivhuscertifieringen är för något. Vi saknade både kunskap 
och erfarenhet om passivhus och beslutade därför att utbilda 
en arbetsgrupp till passivhusexperter. Därefter köpte vi en 
tomt och byggde en villa som fungerar som visningshus. På 
det viset fick vi både kunskap och erfarenhet till företaget. 

Var det svårt att bygga huset?
 –Jättesvårt! Ingenting av det vi gjorde hade vi gjort förut. 
När det gäller kunskapen så skulle vi ta fram konstruktioner 
som var bärande, fuktsäkra, energismarta, det skulle inte finnas 
några köldbryggor, de skulle vara bra ur brandsynpunkt, vara 
lätta att bygga, inte kosta någonting och så vidare. 
 Vi var tvungna att hitta de viktiga nyckelkomponenterna – 
fönster och ventilation. Vi hade inga leverantörer som klarade 
passivhuskraven! Så vi åkte ut i Europa och gick på mässor för 
att hitta företag, det var också en ny upplevelse. 
 Passivhuskonceptet bygger på bättre kunskaper, bättre  
produkter, bättre komponenter. Man måste ändra både kunskaps-
nivå och byggteknik, och man måste hitta entreprenörer som 
både kan och vill göra någonting nytt.

Vad säger de som besöker ert visningshus första gången?
 – Alla grupper som besöker oss är imponerade och säger 
”vi kommer tillbaka, vi vill lära oss mer”, så det finns en stor 

”Vårt mål var att bygga Sveriges första 
certifierade passivhusvilla. Det var 
verkligen viktigt att gå hela vägen och 
få certifikatet. Och när vi fick det fick vi 
en kvalitetsstämpel, vi fick en plats på 
kartan i bygg-Sverige som den första 
villan som klarade certifikatet. Vi vet 
att det var svårt, så det lär dröja innan 
nästa certifikat kommer från någon 
annan tillverkare.”
          Michael Staffas

”För vår del har det inte varit mycket 
snack och lite verkstad, utan tvärtom 
– inget snack och mycket verkstad. 
Nu måste vi vända på det, nu måste 
vi få till lite snack också. ”
        Michael Staffas

Villa Björken Special i Upplands Väsby
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förståelse för att det här är framtidens hus. Vi har haft unga 
elever från ett snickarprogram, och en av lärlingarna frågade 
”varför byggs inte alla hus så här”? Nästa generation förstår 
redan att det här är ett bättre byggande och boende än det 
vi har idag. 
 Vi är också mycket nöjda eftersom resultatet blev det 
mest kvalitetssäkrade huset jag någonsin varit med om. 
Både vad gäller köldbryggor, fuktsäkerhet och utförande. 
Alla hantverkare var väldigt duktiga och noggranna, det blev 
en hög kvalitet på allt. Det känns bra att veta att bättre än så 
här kan det inte bli, det här konceptet kommer att hålla länge. 
 Vi byggde ett passivhus, vi fick det certifierat, och samtidigt 
tänkte vi på att vi måste visa lite mer, det är ju ett visningshus. 
Därför lade vi till solceller på taket, LED-belysning i hela huset, 
smarta hemfunktioner där man kan stänga av standbyelen när 
man inte är hemma. Tekniska finesser som bidrog till att huset 
blev ännu mer framtidssäkrat.

Hur är intresset för passivhus på villamarknaden? 
 – Vi ligger idag långt före marknaden. Hos de som be-
söker oss sätts det igång en process i huvudet, vad är det vi 
har sett egentligen? När de får reda på vad vi gjort och hur vi 
tänkt, att vi verkligen var noggranna redan innan vi började 
bygga, för det är där vi lagt ner största jobbet, då reagerar 
de och säger att så här vill vi bygga men kanske inte just nu. 
Men det kommer ständigt in förfrågningar om passivhus till 
oss. Fastän vi är en av Sveriges ledande husleverantörer är vi 
fortfarande rätt okända på marknaden. Under den närmaste 
tiden kommer vi att marknadsföra oss bättre och jag hoppas 
att vi även kommer att få uppmärksamhet och publicitet på 
olika sätt så att vi blir lite mer kända ute i landet. 

Vilken är den vanligaste frågan som folk ställer, och vad 
svarar du?
 – Vanligaste frågan är ”Vad kostar det?” Svaret är att två-
planshuset som vi byggt i Upplands Väsby kostar ungefär     
400 000 kronor mer än ett vanligt hus. Givetvis kommer vi 
att försöka pressa priset så att skillnaden ska bli så liten som 
möjligt. 
 Vi kommer också att göra allt vi kan för att påverka banker, 
staten, kommuner, alla som kan hjälpa till att ge incitament. 
Om alla hjälps åt kan man få igång en positiv spiral. Staten 
skulle till exempel kunna ge ett slags ”miljöbilspremie” för de 
här husen, kommunen kan lämna rabatt på bygglovsavgiften 
och sänka tomtpriset, banken kan erbjuda bättre bolånevillkor 
och så vidare. Kunskapen finns, nu gäller det att hitta viljan.

Du har också gått CEPH-kursen, har den hjälpt dig vid 
samordningen av det här projektet?
 – Kursen var en förutsättning för att överhuvudtaget komma 
vidare. Utan den här utbildningen hade vår arbetsgrupp aldrig 
någonsin lyckats nå det resultat som vi gjort. Vi är fem stycken 
som har gått kursen tillsammans och vi tycker att den är bra för 
alla som jobbar inom byggindustrin, oavsett om man ska bygga 
ett certifierat passivhus eller ett vanligt hus. 
 Det här är så bra information att vi vill ha in denna kunskap 
på alla byggutbildningar. Här får man en helhetssyn som vi inte 
haft tidigare. Och att det är detaljerna som gör så mycket. Vi kan 
bygga hus, javisst, men det här är nästa nivå. Och det är en riktigt 
bra nivå, som vi måste ta nu. Med små tekniska detaljer och några 
andra komponenter bygger vi mycket bättre hus på en gång. Men 
då måste man lyfta upp sig själv kunskapsmässigt. 

Klimatort: Upplands Väsby
Arkitekt: Hans Eek Arkitekter
Arkitekt, projektering/byggfas: 
Bjerking Arkitekter & Ingenjörer 
Konstruktion: Fiskarhedenvillan AB
VVS: Enerwex
Energisamordning: IG Passivhus Sverige
Entreprenör: Fiskarhedenvillan AB
Värmebehov: 
13,8 kWh/m2år (referensarea = 176 m2)
Köpt Energi (BBR): 
15,7 kWh/ m2år (ATemp = 193m2)
Solceller producerar cirka 3100 kWh 

Klimatskärm: Besta-block 246 mm EPS, 2x70 
mm-träregel + mineralull
Yttervägg: isolering, lufttät och vindtät duk,  
U= 0,10 W/m2K
Platta på mark: 70 mm cellplast ovanpå 
betongplattan + 250 mm cellplast och 
Foamglas under plattan, kantbalk av Foamglas, 
U= 0,11 W/m2K
Tak: 600 mm cellulosaisolering, lufttät duk, 
oventilerad takkonstruktion, U= 0,07 W/m2K
Typ av fönster: 3-glasfönster, argonfyllning,
Certifierade passivhusfönster. Ug=0,5 W/m2K, 
g = 0,53, Uw mont.= 0,63 – 0,86 W/m2K
Ytterdörr: Ud= 0,72 W/m2K

Teknik: JVX: Borrhål 
Ventilation: Motströmsvärmeväxlare (n=90%)
0,35 l/sm2 (0,11 när ingen är i huset)
Värme/ Varmvatten: Bergvärme, miniVP
Värmedistribution: Vattenburen (väggvärme)
Resultat lufttätningsmätning: 
n

50= 0,22 oms/h
q50= 0,08 l/sm2

Certifikat:   ”Kvalitetssäkrat Passivhus”
Inflyttning: Maj 2012.
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”Det är väldigt tyst, och det är alltid mycket bra luft. 
Igår var det en som sade: Vi är 46 personer här nere 
på bottenvåningen, och det är fortfarande bra luft.”
                  Michael Staffas
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Vi hjälper dig skapa  
ditt passivhus

Byggrådgivning, energiberäkning och VVS-
konstruktion – allt på ett och samma ställe!
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 curtain walls and glass roofs. The Professionals’ Profile.
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Besök Sveriges 
första certifierade 
villa enligt Passiv-
husinstitutet, PHI!

Kontakta Michael Staffas 
tel 08-660 02 50 för visning eller 

mer information om vårt 
passivhuskoncept. Välkommen till 
Råbäcksgränd 2 i Upplands Väsby.

www.fiskarhedenvillan.se
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LAMILUX dagsljussystem - högsta effektivitet för passivhus

LAMILUX CI-System Glaselement FEenergysave och LAMILUX CI-System Glasarchitektur PR 60energysave har  
certifierats av Passivhaus-Institut Darmstadt som världens första dagsljussystem för passivhus. Certifieringen 
avser kategorierna ”takljus” och ”lutande glasning”.  De energetiskt högkvalitativa byggelementen för plan-
tak och lätt lutande tak har uppnått phA Advanced Component, klassen för högsta energieffektivitet.

Utmärkt isolering och lufttäthet
I båda systemen används enligt passivhuskraven alltid 
treglasrutor med en argonfyllning i mellanrummen. 
Två av rutorna är försedda med en Low-E-beläggning.  
Distanshållaren utgör den ”varma kanten” med super-
spacer. U-värdet Ug (värmegenomgångskoefficienten) 
för det 52 mm tjocka glaspaketet är 0,72 W/(m²K) för 
LAMILUX CI-System Glasarchitektur PR 60energy- 
save vid lutande montering (45°) och 0,84 W/(m²K) för  
LAMILUX CI-System Glaselement FEenergysave vid  
horisontell montering.

Till stolparna och reglarna i glastakskonstruktionen 
(LAMILUX CI-System Glasarchitektur PR 60energysave) 
har LAMILUX utvecklat ett nytt isoleringssystem där 
en kombinerad isolerande kärna utgör isoleringsblock 
och isoleringssteg i en och samma byggdel. 

Även karmen till det certifierade dagsljuselementet (LAMILUX CI-System Glaselement FEenergysave) har en utmärkt 
lufttäthet och isolering. Dess yttre inklädnad är termiskt separerad från karmprofilerna. Ett trefaldigt, genomgående 
isoleringssystem med flera steg ser dessutom till att karmen får en lufttät anslutning.

För glastakskonstruktionen (LAMILUX CI-System Glasarchitektur PR 60energysave) med stor area har passivhus- 
instiutet i Darmstadt utifrån normerna EN ISO 10077-1 och 10077-2 beräknat ett UCWi-värde på 0,82 W/(m²K). För dags-
ljuselementet (LAMILUX CI-System Glaselement FEenergysave) är USL-värdet 0,84 W/(m²K).

För att undvika att kondens och mögel bildas måste kurvan för 12,6°C-isotermen vid en utetemperatur på -5°C, en  
inomhustemperatur på +20°C och en relativ luftfuktighet på 50 % ligga innanför konstruktionen. Detta är fallet för 
båda certifierade LAMILUX dagsljussystemen.
Dessutom räknas värmeförluster och tillskott från solenergi in vid beräkningen av effektivitetsklassen för passivhus. 
Värmeförlusterna minimeras med excellenta U-värden och låga ψ-glaskant-värden. Smala karmprofiler maximerar 
dessutom soltillskotten. 

Kontakt Lamilux i Sverige: 

Scanlight System AB
Robert Andersson
Kustgatan 64 C
SE-25270 Raa

Tel: +46 42 268-551
Fax: +46 42 260-856
Mobil: +46 706 388343

LAMILUX CI-System Glaselement  
FEenergysave - en pha Advanced Compo-
nent med högsta effektivitetsklass.

Isoleringsegenskaper och hygienkrav spelar 
en avgörande roll för passivhuscertifiering. 

Med LAMILUX CI-System Glasarchitektur PR 60 får arkitekter och kon- 
sulter den första lutande glasningen som är certifierad för passivhus.

www.lamilux.com
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Ett vackert fönster är inte bara hus ets
smycke utan även detaljen som ger
helheten. Ett för ägaren rätt placerat
fönster bjuder dessutom på utsikt.
Över en äng
eller kanske en
stor stadsvy och
varför inte med
möjlighet för
barnen i familj en
att kunna se över
till bästis en och
vinka god natt!

Lika mycket glädje som ett fönst er
erbjuder, lika mycket kan det vara
en källa till oro: Är det tätt? Varför
blir det rimfrost på insidan? Kon-
densen, var kommer den ifrån? För
att inte tala om alla dessa timmar
och pengar man med jämna mellan-
rum behöver lägga ut på att fönster-
renovera flagnande karmar och
altandörrar med intorkat kitt. 

Först ut i Sverige
Svenska Fönster, med varumärkena
Traryd Fönster och SP Fönster, har
en lång och gedigen erfarenhet av

fönsterproduktion.
Ofta är de först ut
med det senaste
inom branschen.
Nya Passivfönster
Alu är inget undan-
tag, snarare ett bevis
på att ett gedig et
arbete inom pro-

duktutveckling nu har gett resultat.
Svenska Fönster är nämligen den

första fönstertillverkaren i Sverige
som nu har fått certifikatet ”Passiv-
huskomponent” enligt Passiv House
institutet i Tyskland. Som ett resultat
av detta lanserar därför före  taget sitt
första svenska certifierade passiv -
husfönster – Passivfönster Alu. 

Nära nog underhållsfritt
Passivfönster Alu är ett träfönster
med en vädertålig utsida som endast
kräver minimalt med underhåll. Det
är ett fönstermaterial som numera är
det mest efterfrågade inom bygg -
branschen. Fönstret med 3+1 glas
har marknadens bästa distansprofil,
tre tätningar och köldbryggsfria
 anslutningar mot ytterväggen.

Det är många kriterier som ska
uppfyllas för att bli certifierad, inte
minst måste fönstrets U-värde klara
vissa värden. Fönstrets U-värde är
ett mått på hur bra kombinationen av
glas, karm och båge isolerar.

Undvik obehagligt kallras
Ägaren till ett hem med smarta
Passiv fönster Alu får definitivt en
oerhört mycket bättre komfort
inomhus. Man slipper exempelvis

helt och hållet kallras. Trivselfak-
torn är en del av det positiva, för att
inte tala om hur mycket pengar som
tjänas in när uppvärmningen stannar
där den ska vara – inomhus.

Vi pratar om framtidens fönster,
inte bara när det gäller passivhus
utan till alla slags hus, oavsett modell,
storlek och placering.

Sveriges första
certifierade passivhusfönster är här! 

Nu finns det här, Sveriges första certifierade passivhusfönster. Det mest självklara
valet för den som vill ha ett snyggt fönster som kräver minimalt med underhåll
och samtidigt sparar massor av energi.

Detta är ett passivhus 
Ett passivhus är ett hus som ”passivt”
värms upp via solen, spillvärme från
apparater och återvunnen värme i
ventilationssystemet. På detta sätt
kan värmeenergibesparingen bli upp
mot 75 % jämfört med ”vanliga” hus.
För att ett hus ska få kallas för pass iv -
hus finns specifika krav på energi-
åtgången och hur mycket energi
huset får släppa ifrån sig. Huset ska
dessutom klara att hålla +20°
inomhus även på årets kallaste dag
genom att endast tillföra 10 watt per
kvadratmeter.

– Jag är övertygad om att
detta är framtidens fönster,

inte bara när det gäller 
passivhus utan när man 

bygger hus överhuvudtaget. 
ESKO NISKANEN 

“certifierad passivhusexpert, Svenska Fönster”

Annons_Svenska Fönster_utanlogo_213x303_Layout 1  2013-01-30  16:39  Sida 1

EC/90 PLUS 
- ett passivhuscertifierat fönster! 
Ytterdörrar med U=0.65W/(m2K) som standard. 

För information kontakta oss på 0479-535406 
eller besök ekstrands.com

KAFLEX och ROFLEX
Kragar för lufttät genom-
föring av kablar och rör

INSTAABOX
Installationsbox för 
strömbrytare och eluttag

CONTEGA PV
Tätningsband för lufttät 
anslutning mot puts

Detaljlösningar

Ditt bästa   
      skydd
... mot fuktskador 
      och mögel

www.proclima.com

        pro clima informationspaket
 med information om byggnadsfysik, 
 system, produkter, varuprov, detaljer, 
 service mm.

BESTÄLL KOSTNADSFRITT:

Högpresterande ångbroms
... för maximal säkerhet
Variabelt Sd-värde
0,25 till >10 m

Generalentreprenör för
byggnationen av passivhuset

Trädgårdsstadens Förskola
Skövde Kommun

”Vi utför projekt över hela landet”

Tel. 0500-42 41 80
www.callesbygg.se

Letar du passivhusarkitekt?
Vi är specialister på lönsamma miljöer, läs mer på www.2ka.se eller ring 08-545 705 20

illbruck TP650 Trio

Krymp arbetstiden och spara energi!

I ett moment blir 
fönsterinstallationen tät
Täta dina nya fönster på bästa sätt enligt fönstertillverkaren 
och låt fönstren omfamnas av ”allt i ett”- tätningsbandet 
TP650 Trio. Bandet är utvecklat för att ge en extremt snabb 
och fullständig mjuktätning och isolering av fönster och 
dörrar enligt principen öppen utåt och tät inåt. Enkelt att 
montera då en sida är självhäftande.  
Utmärkt val för passivhus.

TP650 Trio – gör tre arbetsmoment till ett.

”Allt i ett” funktionen ger:

• Lågt U - värde från 0,8  
och neråt

• Öppen slagregnstät (600 
pa) och UV-beständig 
utsida

• Termiskt isolerande kärna

• Ångspärrad insida

• Ljuddämpande

Säljes i byggmaterialhandeln – www.tremco-illbruck.com

TP650.indd   1 28/01/2013   10:23:20

illbruck TP650 Trio

Säljes i byggmaterialhandeln – www.tremco-illbruck.com
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Ett vackert fönster är inte bara hus ets
smycke utan även detaljen som ger
helheten. Ett för ägaren rätt placerat
fönster bjuder dessutom på utsikt.
Över en äng
eller kanske en
stor stadsvy och
varför inte med
möjlighet för
barnen i familj en
att kunna se över
till bästis en och
vinka god natt!

Lika mycket glädje som ett fönst er
erbjuder, lika mycket kan det vara
en källa till oro: Är det tätt? Varför
blir det rimfrost på insidan? Kon-
densen, var kommer den ifrån? För
att inte tala om alla dessa timmar
och pengar man med jämna mellan-
rum behöver lägga ut på att fönster-
renovera flagnande karmar och
altandörrar med intorkat kitt. 

Först ut i Sverige
Svenska Fönster, med varumärkena
Traryd Fönster och SP Fönster, har
en lång och gedigen erfarenhet av

fönsterproduktion.
Ofta är de först ut
med det senaste
inom branschen.
Nya Passivfönster
Alu är inget undan-
tag, snarare ett bevis
på att ett gedig et
arbete inom pro-

duktutveckling nu har gett resultat.
Svenska Fönster är nämligen den

första fönstertillverkaren i Sverige
som nu har fått certifikatet ”Passiv-
huskomponent” enligt Passiv House
institutet i Tyskland. Som ett resultat
av detta lanserar därför före  taget sitt
första svenska certifierade passiv -
husfönster – Passivfönster Alu. 

Nära nog underhållsfritt
Passivfönster Alu är ett träfönster
med en vädertålig utsida som endast
kräver minimalt med underhåll. Det
är ett fönstermaterial som numera är
det mest efterfrågade inom bygg -
branschen. Fönstret med 3+1 glas
har marknadens bästa distansprofil,
tre tätningar och köldbryggsfria
 anslutningar mot ytterväggen.

Det är många kriterier som ska
uppfyllas för att bli certifierad, inte
minst måste fönstrets U-värde klara
vissa värden. Fönstrets U-värde är
ett mått på hur bra kombinationen av
glas, karm och båge isolerar.

Undvik obehagligt kallras
Ägaren till ett hem med smarta
Passiv fönster Alu får definitivt en
oerhört mycket bättre komfort
inomhus. Man slipper exempelvis

helt och hållet kallras. Trivselfak-
torn är en del av det positiva, för att
inte tala om hur mycket pengar som
tjänas in när uppvärmningen stannar
där den ska vara – inomhus.

Vi pratar om framtidens fönster,
inte bara när det gäller passivhus
utan till alla slags hus, oavsett modell,
storlek och placering.

Sveriges första
certifierade passivhusfönster är här! 

Nu finns det här, Sveriges första certifierade passivhusfönster. Det mest självklara
valet för den som vill ha ett snyggt fönster som kräver minimalt med underhåll
och samtidigt sparar massor av energi.

Detta är ett passivhus 
Ett passivhus är ett hus som ”passivt”
värms upp via solen, spillvärme från
apparater och återvunnen värme i
ventilationssystemet. På detta sätt
kan värmeenergibesparingen bli upp
mot 75 % jämfört med ”vanliga” hus.
För att ett hus ska få kallas för pass iv -
hus finns specifika krav på energi-
åtgången och hur mycket energi
huset får släppa ifrån sig. Huset ska
dessutom klara att hålla +20°
inomhus även på årets kallaste dag
genom att endast tillföra 10 watt per
kvadratmeter.

– Jag är övertygad om att
detta är framtidens fönster,

inte bara när det gäller 
passivhus utan när man 

bygger hus överhuvudtaget. 
ESKO NISKANEN 

“certifierad passivhusexpert, Svenska Fönster”
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BRAND-
SÄKER

Producerat 
med hjälp 
av vindkraft

I ett 150 m2

passivhus, får du

mera boarea

Ett av marknadens bästa

lambda design

0,023 
 W/mK

10 m2

Det bildas 
ingen nollpunkt 
i isoleringen

SPU Isoleringsmaterial är kvalitetsprodukter som har tillverkats i Finland 
i över 30 år. Vi är en lokal aktör i Sverige med distributionslager och kontor 
på ett fl ertal platser i Sverige. Produkterna är registerade i BASTA och 
Sunda Hus och godkända i Byggvarubedömingen.

Läs mera om ett av marknadens effektivaste isoleringsmaterial på www.spu-isolering.se
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 SVERIGES BÄSTA KLIMATSKAL

Emrahus innehar svenskt rekord i täthet, har Sveriges bästa  
klimatskal enligt Energimyndigheten och presenterar nu  
Sveriges första Nollenergihus som typhus.

NYCKELFÄRDIGT  
NOLLENERGIHUS

2.490.000:-
www.emrahus.se

Dörrar i utrymnings- och räddningsvägar
enligt DIN EN 14351-1:2006+A1:2010

Fönstersystem IV90 - IV110
i trä och/eller trä-aluminium

Enkelt - säkert - isolera med VARIOTEC
Vakuum-isoleringspaneler, QASA-byggdelar

VARIOTEC GmbH & Co. KG
Weißmarterstr. 3-5 | D-92318 Neumarkt i.d.OPf.
Tel.: +49 9181 6946-0 Fax: +49 9181 6946-50
info@variotec.de www.variotec.de

|
|

Moosweg 12 | D-92318 Neumarkt i.d.OPf.
Tel.: +49 9181 6946-10 | Fax: +49 9181 6946-70
qasa@variotec.de | www.qasa-vakuumdaemmung.de

FABRIK 2

VARIOTEC

Lyftskjutdörr Thermosafe
HS för passivhus

KI:s aula, Stockholm
Arkitekt Gert Wingårdh

Isolering av en fasad
med QASA-element
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BRAND-
SÄKER

Producerat 
med hjälp 
av vindkraft

I ett 150 m2

passivhus, får du

mera boarea

Ett av marknadens bästa

lambda design

0,023 
 W/mK

10 m2

Det bildas 
ingen nollpunkt 
i isoleringen

SPU Isoleringsmaterial är kvalitetsprodukter som har tillverkats i Finland 
i över 30 år. Vi är en lokal aktör i Sverige med distributionslager och kontor 
på ett fl ertal platser i Sverige. Produkterna är registerade i BASTA och 
Sunda Hus och godkända i Byggvarubedömingen.

Läs mera om ett av marknadens effektivaste isoleringsmaterial på www.spu-isolering.se
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Miljövänliga byggprodukter
för både Passivhus och 1800-talshus...

Skandinaviska Miljöbyggsystem AB
08-410 022 23

info@miljobyggsystem.se    -    www.miljobyggsystem.nu

Miljöbyggsystem erbjuder marknadens mest kompletta utbud av miljövänliga byggprodukter med 
fokus på isolering och luftäthet. Alla våra produkter passar lika bra till ett gammalt 1800-talshus 

som ett modernt Passivhus.

Miljöbyggsystem tillhandahåller produkter från ISOCELL och PAVATEX som är marknadsledande 
inom sina respektive områden.

Vi erbjuder ett komplett system för att ni ska kunna isolera er byggnad oavsett om den är ny eller 
gammal. Samtliga våra produkter är noga utvalda för att passa de hårda krav som ställs gällande 

energieffektivitet och fukttålighet.

 Vi erbjuder lösull i både cellulosa- och träfiberform samt hårda och mjuka isolerskivor i rent trä. 
Till detta tillhandahåller vi även tätskikt och kringprodukter för att med traditionella metoder i 

modern skepnad skapa ett sunt boende. 

Tillsammans med våra produkter erbjuder vi även teknisk support i världsklass!

Kontakta oss inför ert nästa projekt så hjälper vi er att välja rätt konstruktion och produkter. 

Miljöbyggsystem
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Miljövänliga byggprodukter
för både Passivhus och 1800-talshus...

Skandinaviska Miljöbyggsystem AB
08-410 022 23

info@miljobyggsystem.se    -    www.miljobyggsystem.nu

Miljöbyggsystem erbjuder marknadens mest kompletta utbud av miljövänliga byggprodukter med 
fokus på isolering och luftäthet. Alla våra produkter passar lika bra till ett gammalt 1800-talshus 

som ett modernt Passivhus.

Miljöbyggsystem tillhandahåller produkter från ISOCELL och PAVATEX som är marknadsledande 
inom sina respektive områden.

Vi erbjuder ett komplett system för att ni ska kunna isolera er byggnad oavsett om den är ny eller 
gammal. Samtliga våra produkter är noga utvalda för att passa de hårda krav som ställs gällande 

energieffektivitet och fukttålighet.

 Vi erbjuder lösull i både cellulosa- och träfiberform samt hårda och mjuka isolerskivor i rent trä. 
Till detta tillhandahåller vi även tätskikt och kringprodukter för att med traditionella metoder i 

modern skepnad skapa ett sunt boende. 

Tillsammans med våra produkter erbjuder vi även teknisk support i världsklass!

Kontakta oss inför ert nästa projekt så hjälper vi er att välja rätt konstruktion och produkter. 

Miljöbyggsystem
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Bli	en	av	oss!

Bli passivhusexpert  
med vår CEPH-kurs Scanna och anmäl dig!

Medlemmar IG Passivhus – vid årsskiftet 2012–2013

Verktyget för energiberäkning  
och passivhusplanering

Passivhus-projekteringspaket

Scanna och beställ!

Visa att du vill bygga och leva för en hållbar framtid – bli medlem i IG Passivhus Sverige
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