
1 

 

Datum 2017-02-24 
Remissvar till Boverket gällande  
 
”Remiss; Förslag till ändringar i Boverkets byggregler m.m.”  
Dvs tolkning och regler för NNE-byggnader i Sverige.  
 

Detta remissvar avser BBR (A), BBR (B) och BEN. 
 
Anledning till remissvar 
 
Hur väl varje land lyckas uppfylla nära nollenergibyggnader angår alla människor på vårt klot 
i och med de klimatproblem vi är ställda inför. Det är därför av yttersta vikt att all kunskap 
som är möjlig att tillgå används i detta arbete. Öppenhet för energieffektivisering och rimlig 
hantering av elproduktion istället för rädsla för merkostnader samt kvalitetssäkring är nyckeln 
till nära nollenergibyggnader. Okunskap i byggbranschen, konventionellt byggande och 
rykten med felaktigt innehåll bromsar utvecklingen. 
 
I Parisavtalet kom 195 nationer, inkluderat Sverige, överens om ett behov att vända 
koldioxidökningen i atmosfären så fort som möjligt, och att västvärlden skulle göra detta 
snabbare än utvecklingsländerna. Samt att genomföra åtgärder för att kraftigt reducera 
mängden koldioxid i atmosfären med hjälp av den bästa möjliga vetenskapen.  
 
Vi vill visa på de möjligheter som finns att uppnå nära nollenergibyggnader. Detta av två 
anledningar. Dels behöver samtliga länder hålla nere energianvändningen, och dels behöver 
världens produktion av förnybar energi skyndas på i möjligaste mån. Ju lägre energibehovet 
är i fastigheterna, ju bättre och lönsammare blir ekvationen för att producera energi i 
kombination med byggande av dessa fastigheter. Särskilt viktigt är detta för det befintliga 
byggnadsbeståndet då den andelen ständigt är i absolut majoritet.  
 
För en korrekt bedömning är det därmed viktigt att se helheten, hur långt har utvecklingen 
kommit de exempelvis senaste 25 åren, vad är möjligt, vad finns redan som är beprövat och 
godkänt? 
Man måste se hela bilden i en utredning som därefter ska ligga till grund för en ny 
kravspecifikation. Det är viktigt att inte bara lyssna på industrin och branschen framför 
dörren, som troligen har ett affärsmässigt intresse att fortsätta i gamla traditioner, utan att 
investera i nytänkande teknik och lösningar som optimerar byggnader i första hand. 
 
I Boverkets utredning om lågenergibyggnader ”Utvärdering av lågenergibyggnader - en 
fallstudie. Ett gemensamt regeringsuppdrag för Boverket och Energimyndigheten” noterar vi 
att inga exempel från den internationella passivhusstandarden finns med, detta trots att det 
finns tusentals uppföljda och dokumenterade passivhusprojekt runtom i världen och även 
några i Sverige. Vi upplever att det är av yttersta vikt för Boverkets uppdrag gällande NNE-
byggnader att genomlysa fördelarna med den internationella passivhusstandarden. Här är 
det utöver den avgörande positiva totalekonomin även av största värde att byggnaderna 
lever upp till en mycket hög kvalitet, tack vare den genomarbetade kvalitetskontrollen och att 
användaren upplever högsta tänkbara komfort året runt. 
 
 
Problembild 
 
Detaljplaner har inte behövt innehålla hänsyn till nyckelfaktorer som underlättar god 
energiprestanda i det som sedan ska byggas.  
 
Kraven för att visa på energiprestanda har varit för lågt satta i och med bygglovansökan. Det 
har gjort det svårt att uppfylla kraven när byggnaden sedan projekteras, ritas klart och byggs. 
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För att lyckas med tänkt energiprestanda måste detta planeras in i ett mycket tidigt skede.   
En energiberäkning måste vara ett levande dokument under hela projektet fram till 
slutbesiktning, där verkliga komponenter och lösningar kan optimeras och redovisas i form 
av en konsekvensanalys. Hur påverkar arkitekturen, val av material och tekniken 
byggnadens energiprestanda? 
 
Uppföljningen av byggnaders prestanda i praktiken har under lång tid varit undermålig i 
Sverige. Kraven på uppföljning har skärpts vilket är mycket bra! Samtidigt måste verktyg 
finnas för att klara att uppfylla detta krav. Det krävs ett enkelt, seriöst och jämförbart 
mätsystem. Uppföljningen ska direkt kunna jämföras med energiberäkningen och på så sätt 
ge den som uppför energiberäkningen ansvaret för resultatet. Det måste finnas ett sätt att 
hantera uppföljningen korrekt, vad är beteendeberoende och vad är verkligen byggnadens 
ansvar. 
 
Kraven på byggbranschen har varit lågt ställda. Påslag gjordes exempelvis för köldbryggor 
istället för en utredning och optimering av anslutningen. 
 
Det finns en uppfattning om att boarean minskar i bostadshus i och med användandet av 
tjockare ytterväggar vid byggande av lågenergihus. Det finns uppfattningar om att 
energieffektiva byggnader kostar mer. Det finns uppfattningar om att plusenergihus är bättre 
än energieffektiva passivhus, som dessutom finns i kategorierna classic, plus och premium. 
Det finns tyvärr både okunskap på ena sidan och ovilja på den andra. 
 
Kraven vid renoveringar har varit lågt ställda. Krav på hantering av föreslagna åtgärder i 
energideklarationer som utförs av energiexperter för fastigheter finns inte, vilket i sin tur 
betyder att många energikrävande fastigheter behåller den nuvarande energiprestandan. 
 
 
Lösning 
 
Krav på hänsyn till nyckelfaktorer som underlättar god energiprestanda bör i möjligaste mån 
ställas i framtagna detaljplaner. Redan detaljplanen behöver ange och tillåta en god geometri 
för passivhus. En så kallad formfaktor ska ge indikation på hur energikrävande en byggnad 
blir, bara på grund av sin geometri. I bilaga 1 syns tydligt att en byggnad med mycket ytor 
mot uteluft inte kan bli energieffektiv även med de bästa komponenterna, lösningarna och 
det lägsta U-medelvärdet. Utbildningar krävs för att skapa förståelse och kunskap för 
energieffektivitet hos arkitekter och beställare/byggherrar. 
  
Byggrätt bör kunna anges med en kombination av maximal BRA och maximal BTA & BYA 
(se standarden för areamätning ”SS 21054 2990 AREA”)  
 
En utförlig dokumentation av energiprestanda behöver lämnas in i och med bygglovansökan. 
Det gör att tänkt energiprestanda kan och måste planeras in från första skiss. En gällande 
och komplett energiberäkning i samband med slutbesiktningen måste vara krav, där även 
verkliga lufttäthetsmätningens resultat ingår. 
 
Uppföljning behöver göras enligt tydliga och enkla instruktioner. Denna standard gör detta 
möjligt. Värmebehov, köpt energi för värme, varmvatten, fastighetsel och hushålls 
(verksamhetsel) måste betraktas separat för att kunna se vart energin går. En transparens 
av energianvändningen i exempelvis flerbostadshus där hyresgäster kan se andra 
lägenheters energianvändning motiverar till kollektiv vilja att bidra till minskning av hushållel 
och varmvatten. 
 
Kraven på byggbranschen höjs därmed per automatik. 
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I byggnader enligt internationella passivhusstandarden kan man bortse från utrymme och 
kostnader för radiatorer i bostäderna. Det gör bl.a. att det tillägg av mått för radiatorer för att 
klara rumsmåtten i svensk standard bortfaller. På grund av främjande av certifierade 
komponenter i denna standard kan man sitta nära fönstren utan att drabbas av kallras eller 
drag. Boarean som tidigare lagts till för radiatorer kan istället användas på en bättre plats 
alternativt behövs inte alls.  
 
Den internationella passivhusstandarden har arbetat fram lösningar för god energiprestanda 
vid renoveringar. Enerphit och EuroPhit var EU-projekt där 16 länder har undersökt 
möjligheter att renovera i en omgång eller steg för steg, allt efter ekonomiska möjligheter.  
http://www.europhit.eu/ Ett projekt pågår med stor framgång i Göteborg just nu. Se bilaga 2. 
Detta blir särskilt viktigt i arbetet med att renovera miljonprogrammen bl.a.  
 
 
Verktyget 
 
Den internationella passivhusstandarden är den ledande standarden för lågenergibyggnader 
i Europa och hela världen. Sedan 1991 leds den av en fristående organisation med grenar ut 
i de olika länderna via intresseorganisationer. Exempelvis har EU-projekt och nationella och 
internationella forskningsuppdrag genomförts vars resultat är offentligt tillgängliga: 
www.passipedia.com.  
 
Standarden är en genomförbar, pålitlig, ledande standard för lågenergibyggnader som är lätt 
att förstå och följa upp samt anpassad för att kunna byggas över hela vårt klot.  
Sedan 1991 har över 100.000 passivhus byggts och mer än 25.000 byggnader är 
registrerade och certifierade. Tillhörande programvara (PHPP) för beräkning fungerar för 
hela världen och ingår i de nationella passivhusutbildningarna som finns. Sedan starten har 
en betydande kunskapsbank byggts upp av intresseorganisationerna runt om i Europa. 
Kunskapsbanken är neutral, empirisk och vetenskapligt baserad. http://passivehouse.com är 
den internationella webplatsen, http://www.igpassivhus.se är den svenska. Standarden 
ställer ej krav på byggnadssätt. Även prefabricerade byggnadselement fungerar i 
standarden. Livscykelkostnader, komfort och funktion är uppföljda, dokumenterade och visar 
på bästa möjliga resultat. 
En bonusfaktor för den kvalitet som uppnås i dessa byggnader är den utmärkande goda 
komforten. Det tillkommer att den goda hushållningen av värme ger energibolagen 
flexibiliteten att slippa använda energi från fossilt bränsle vid köldtoppar.  
 
I bilden nedan visas registrerade och certifierade passivhusbyggnader i världen.  
 

 

http://www.europhit.eu/
http://www.passipedia.com/
http://passivehouse.com/
http://www.igpassivhus.se/
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I bilaga 2 räknar vi upp de exemplen som redan är byggda i Norden samt ger en översikt 
över passivhus-utvecklingen i Sverige. 
 
 
Intresse för standarden idag.  
 
Redan idag är intresset för denna standard mycket stort hos kommuner runt om i landet. 
Med ökning av kunskaper, uppföljningar, förståelse för totalekonomin och drifthantering 
kommer fler och fler kommuner att satsa på en hållbar standard med energieffektivitet och 
hållbarhet i fokus. 
 
 
Primärenergital istället för specifik energianvändning 
 
I Boverkets förslag till NNE-byggnader ingår att primärenergital ersätter specifik 
energianvändning. Vi upplever att det är viktigt att titta på helheten.  
För att optimera byggnaden är det relevant att betrakta värmebehovet och/eller effektbehovet 
separerat från varmvatten och fastighetsel. Det är viktigt att titta på byggnadens prestanda 
utan hänsyn till vald värmekälla. Varmvattenanvändningen beror väldigt mycket på 
användarens beteende, och vilket värmesystem man väljer kan vara beroende av platsen på 
vilken man bygger, dessutom är det enkelt att byta ut eller ändra med åren. En byggnad med 
dålig isolering, köldbryggor eller bristande lufttäthet förblir ofta så under hela sin livslängd. 
Sannolikheten att fasaden blir förbättrad är väldigt liten vilket betyder att man redan idag ska 
bygga hus som är högeffektiva även 50 år senare.    
Dessutom är det viktigt att ge verktyg för att klara av uppgiften.  
En bra bild av prestandan i den internationella passivhusstandarden ger de gällande kraven 
enligt nedan.  
 
 
Prestanda (ett utdrag) Hela kravspecifikationen finns på denna länk 
http://www.igpassivhus.se/wp-content/uploads/Kriterier-engelska.pdf 
 
 
Bostäder och lokaler 
- Specifikt årsvärmebehov QH maximalt 15 kWh/m² år eller via komponentkrav-  
   Luftomsättning vid provtryckning n50 maximalt 0,6 oms/h. (OBS ej q50 värdet, dvs högre  
   krav) 
 
Renoveringsobjekt i kallare klimat- EnerPhit 
- Specifikt årsvärmebehov QH maximalt 25 kWh/m² år eller via komponentkrav 
 
  (Jämfört med befintliga BBR:s sätt att mäta är det jämförbart, och i programvaran har     
   en översättning till svenska förhållanden kunnat göras för att uppfylla lagar och regler.) 
 
 
Nyckelfaktorer 
 
Tillförlitlig prestanda måste bygga på dessa faktorer: 
 
Beställare: 
- Kunskap om energieffektivisering och kravspecifikation, förståelse för totalekonomi 
- Uppföljning och utbildning av hyresgäster – användarhandbok  
 
Arkitektur: 
- Kunskap och medvetenhet om hur utkastet påverkar människor under sin livslängd 

http://www.igpassivhus.se/wp-content/uploads/Kriterier-engelska.pdf
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- Medvetenhet om formfaktor och glasandel i byggnaden (design+funktion+energieffektivitet) 
- Inarbetande av prestanda från första skiss, samarbete med energisamordnaren 
- Rita byggnaden med så få och små köldbryggealstrande detaljer som möjligt, dvs minska   
  geometriska köldbryggor 
 
Energi: 
- Användning av programvara ex. PHPP som tar hänsyn till samtliga faktorer 
- Räkna in det lokala klimatet och platsens förutsättningar, skuggning mm 
- Utbildning och kvalitetssäkring under hela skedet. 
 
Konstruktion: 
- Kunskap om energieffektivisering och påverkan av köldbryggor och otätheter 
- Användning av certifierade eller verifierade byggnadskomponenter, gratis databas finns 
- Optimera, minimera konstruktiva köldbryggor 
- Medveten placering av lufttäta skikt i hela byggnaden och lufttäthetskoncept 
 
Teknik: 
- Kunskap om energieffektivisering och påverkan från köldbryggor och otätheter  
- Minimera och förenkla fastighetsteknik som inte finns till för att kompensera byggnadsfel  
  utan enbart för att upprätthålla önskat klimat i byggnaden 
 
Entreprenör: 
- Skapa kunskap hos alla delaktiga byggare om energieffektivisering och påverkan av  
  köldbryggor och otätheter 
- Kontroll av lufttäthet i hela byggnaden vid byggnation och efter byggnation, termografering 
- Kvalitetssäkring av material, leveranser, utförande 
 
 
Kostnader 
 
Trots dessa krav och förutsättningar behöver inte en byggnad bli dyrare per kvm än en 
byggnad som byggs enligt senaste nivå på BBR-krav. Högåsskolan i Knivsta är ett fint 
exempel på detta där man trots likadana investeringskostnader jämfört med ”BBR-skolor” 
ligger på mindre än en 1/5 av driftkostnader. På köpet får man en byggnad av hög kvalitet 
med bästa komfort.  
Även Kv. Pluto i Tyresö är ett fint exempel. Det är ett flerbostadshus med 76 hyresrätter för 
ByggVesta där inflyttningen skedde i augusti 2016. Initialt var det tänkt att det skulle byggas 
på ett konventionellt sätt som skulle uppfylla de regulära myndighetskraven. Inom ramen för 
samma budget färdigställdes istället en av husvolymerna enligt kraven i den internationella 
passivhusstandarden.  
 
Den internationella passivhusstandarden räknar på en helhetsbild för energianvändning.  
Utöver detta har standarden kompletterats med fler sätt att certifiera byggnaderna för att 
främja andelen förnybar energi till byggnaden för att därmed främja produktionen av förnybar 
energi. Passivhus ”Classic” kan utökas till Passivhus ”Plus” eller ”Premium” (se även länk 
under punkten prestanda). Detta kan påskynda omställningen till förnybar energiproduktion 
ytterligare.  
 
Bilaga 3 är en skrivelse till Boverket från Passivhaus Institut i Darmstadt, som har en 
internationell överblick över utvecklingen under de senaste 25 åren. Utan PHI hade vi i dag 
inte haft hundratals passivhusfönster, byggkoncept eller FTX system certifierade, inklusive 
produkter från svenska leverantörer. Detaljer med minimal köldbrygga liksom 
passivhusexpert- och hantverkarutbildningar är deras förtjänst och visar tydligt att man måste 
lägga ribban högt för att skapa utveckling och förbättring i en annars konventionell och trög 
bransch.   
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Några PHI - passivhus-projekt i Sverige som är uppföljda sedan 2010: 
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Bakom detta remissvar står IG Passivhus med medlemmar, specifikt;  
 

Michael Englund  
Arkitekt SAR/MSA 
ÅWL arkitekter AB 
Certifierad passivhusexpert PHI 
 

Simone Kreutzer  
IG Passivhus Sverige, VD 
Energisamordnare  
Certifierad passivhusexpert PHI 

Jakob Wranne 
Arkitekt SAR/MSA, Kontrollansvarig 
Certifierad passivhusexpert PHI  

Sören Öhberg 
Byråarkitekt, Jakobstad, Finland 
Certifierad passivhusexpert PHI 
 

Michael Staffas 
Smartwin 
Certifierad passivhusexpert PHI  
 

Ingrid Westman 
Friendly Building 
Certifierad passivhusexpert PHI 

Andreas Östlund 
Isocell Sverige 
Certifierad passivhusexpert PHI 
 

Tommy Wesslund 
Enerwex 
Certifierad passivhusexpert PHI 

Sabine Lepère 
Asante architecture & design 
arkitekt SAR/MSA 

Mattias von Malmborg 
Energispecialist 
Ebab Installationsteknik AB 

Mari Iversen 
HusBygg & Fastighet AB  

Vahid Reza Darejati  
Arkitekt (SAR/MSA)  
Tema ( Temagruppensverige AB) 
 

Gholamali Zeraatkar Dehnavi (Ali) 
Energi- och klimatrådgivare 
Kungsbacka/Varberg Kommun 

Anders Erikson 19450207-1410 
Certifierad KA med behörighet K.  
Projekt- och byggledning 
Anders Erikson Projekt AB 

Thomas Linderholm 
Energikonsult 
Exengo Installationskonsult AB 

 
ÅWL arkitekter AB 

Ola Ohlin 
Planeringsarkitekt 

Robin Seger 
VD 
Cremab Isolering AB 

Marcus Huld 
Isoleringslandslaget AB 
VD 

Robin Berkhuizen 
VD och passivhusexpert 
Emrahus AB 
 

Jonte Edvardson 
Byggherre Åre 

Philip Thermé 
Certifierade Passivhushantverkare PHI 
Sjöberg & Thermé AB 

Ranold Ödmark    
VD Produktutveckling Firma  PERSIGN samt 
INNOVATIONSDEPARTEMENTET.SE 

Kent Sterby 
projektledare 
BYGGLEDARNA Sigtuna AB 
 

Kristoffer Andersson 
ISOCELL Tätskikt 
 

Lennart Asteberg 
VVS konstruktör 
IFLA HB 

David Fredlund 
Arkitekt MSA 
DF design AB 

Martin Modin Dry-IT AB 
Gruppchef Fukt, Energi & Miljö 
Certifierad Passivhusexpert PHI 
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Filip Christensson  
Skanska i Växjö  
Miljöingenjör (svanen- och 
miljöbyggnadcertifiering)  
 

Fredrik Söderlund  
Fiskarhedenvillan  
Teknikutvecklare 
Certifierad passivhusexpert PHI 

Khaled Merei 
Emrahus AB 
Projektledare/Entreprenadingenjör  
 

Per Karnehed 
VD 
Karnehed Design & Construction AB 

Matthieu Hess 
SIGA Cover AG 
Regional Sales Manager Sweden 
 

Liselotte Olsson Westlund 
Arkitekt  MSA/SIR/MFA 
TOL Arkitekter AB 

Dick Sandberg 
Arkitekt SAR/MSA, vd 
Studio Humanitas AB 

Jonas Andersson 
SIGA 
Produktspecialist  
 

Nils Larsson 
Byggare 
Ahlin & Ekeroth 

Carl Lidbeck  
Emrahus AB  
Projektchef 

Anders Kyrkander 
Stadsarkitekt 
Plan- och byggchef 

Barbro Titti Ericsson 
Arkitekt MSA/SAR/KKH-R 
TOL Arkitekter AB 
 

Virginia Gonzalo Quiroga 
                  S A G A Z 
Arkitektur   Inredning    Passivhus 
 Universitetsadjunkt LiU   NKPG  

Karl-Erik Grevendahl 
Karl-Erik Grevendahl Development AB 
Hållbar affärsutveckling 
 

Mattias Eklund 
Konstruktör och kontrollansvarig behörighet 
K. 
SILJESTRÖMS 

Michael Donalds, arkitekt SAFA 
Certifierade passivhusexpert PHI 
Mariehamn, Finland 
 

Hanna Le Thi, har byggt själv passivhus i 
Motala. 

Hannes Nyberg 
Software Engineer 
Capgemini Sverige 

Per Christiansson 
PH Bygg AB 

Magnus Kamstedt 
Specifier Consultant 
ROCKWOOL SCANDINAVIA 

REC Indovent AB  
Kenneth Carlsson 
Managing Director 
 

Dan Johansson 
arkitekt SAR/MSA 
Norconsult AB 

Julia Hjortmyr Grabe 

Arkitekt SAR/MSA 

Arkitektur och Samhällsplanering 

Norconsult AB 

Markus Sandström 
Diplomerad Fuktsakkunnig och Certifierad 
Passivhusexpert. 
Monomeet 

Bozena Dorota Hrynyszyn, Dr. ing. arch. 
Norwegian Uniwersity of Science and 
Technology (NTNU), Associate Professor 
Arkitekt MNAL 
Arkitekt SAR 
Certifierad passivhusexpert PHI  

Mattias Held 
Produktrådgivare 
SIGA- Schweiz 
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LACAB, Larsson Consulting AB 
Göran Larsson 
Ägare och VD 

Karin Franzén 
Ägare och fastighetsförvaltare 
flerbostadshus 

Sebastian Dahrendorf ägare & 
Fastighetsförvaltare Flerbostadshus 

RaCa Bygg 
Zana Canpolat (VD) 

Marcus Jansson 
Arkitekt SAR/MSA, Partner 
Horisont Arkitekter AB 

Peter Hellqvist 
Försäljningsdirektör  
FOAMGLAS 

Tomas Lindgren 
Projektchef 
Kommunfastigheter i Knivsta AB 

Fredrik Nilsson 
REC IndoVent 

Jan Soddu  
 

Per Andersson 
Konsult hållbart byggande 
PPS Consulting AB  

Olaf Stark 
Husmiljö Olaf Stark AB 
VD 

Claes Eriksson  
Project Manager 
ÅF, Infrastructure AB, HVAC 
 

Christer André 
Projektledare 
IUC Norrbotten AB 

Per Sjödin 
VS Konstruktör,  
Passivhusexpert 
 

Robert Andersson,  
Verkställande Direktör 
Scanlight 

Anna Andersson  
Ekonomi och Administration 
Scanlight 

Eveline Jonsson 
Enerwex AB  
VVS-konsult 

Barbro Änges 
Projektledare 
Armada fastigheter 

Mauritz Glaumann 
Prof.em. Byggnadsanalys 
  

Erik Wüeggertz 
Projektledning 
Scanlight 

Robin Fritzson 
Enerwex AB 

Christina Hultberg 
Försäljning 
Scanlight 

Petter Jacobson 
Arkitekt SAR/MSA, VI ARKITEKTUR AB 
Certifierad Passivhusexpert 

Jasenka Hot 
Passivhusexpert  

Stefan Andersson 
Kalkylansvarig / Delägare 
Byggconstruct AB 
 

Jonatan Svedberg  
Trähuskonstruktör/Prefab (80) 
 

Sam Koski 
Projektledare 
Normek 

Christina Lundberg 
Arkitektgruppen i Gävle AB 
 

Edwin Måradson 
Affärsområdeschef Energi 
Dry-IT 

Malin Falk 
Projektledare Installationsledare 
Tema 

 
 
Vid frågor; kontakta Simone Kreutzer vid IG Passivhus, Sverige 
Certifierad passivhusexpert PHI 
Energisamordnare 
0470-70 51 74 
simone@igpassivhus.se 

mailto:simone@igpassivhus.se


Exempel Problem Kompakthet/ arkitektur

                                  

Bästa komponenter och reducerade köldbryggor, noggrant arbetat, ändå stora förluster genom klimatskalet: 

 

  

 

Umedel = 0,20 W/m2K, ändå kommer en okompakt byggnad som detta aldrig kunna ha en bra energiprestanda. 

Köpt Energi enligt BBR blir cirka 80 kWh/m2år. 

  
Fönster (A-klassade) bästa energivärden, men pga av antal, självskuggning och felplacerat i fasaden mycket större 

transmissionsförluster än solvinster. 
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Exempel Kompakthet/ arkitektur

                                  

Bästa komponenter och reducerade köldbryggor, noggrant arbetat minska förluster genom klimatskalet: 

 

  

  

Umedel = 0,18 W/m2K, bidrar till en mycket bra energiprestanda. 

Köpt Energi enligt BBR blir cirka 17 kWh/m2år. (OBS Uppmätt: 13 kWh/m2år) 

  
Passivhusfönster (A-klassade) bästa energivärden, här mycket skuggning pga fast solavskärmning i form av 

balkonger, dock finns inga stora transmissionsförluster heller pga mycket bra Uwmont-värden. 
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Registrerade Passivhus i Norden, certifierade enligt internationella 
passivhusstandarden - 170224 

 
ID 0012  
S-42742 Bildal Göteborg (Västra Götalands län)  
terraced house Passive House new build 2001 timber construction 20 units | 2635 m2  
 
 
 

 
ID 1960  
S-18470 Åkersberga (Stockholms län)  
kindergarten | day care Passive House new build 2010 mixed construction 1 unit | 810 m2  
 

 
ID 2484  
S-54166 Skövde (Västra Götalands län)  
kindergarten | day care Passive House new build 2012 mixed construction 1 unit | 961 m2  
 

http://www.passivhausprojekte.de/index.php?lang=en#d_2484
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ID 2486  
S-35189 Växjö (Kronobergs län)  
sports centre | recreation centre Passive House new build 2012 mixed construction 1 unit | 3589 
m2  
 

 
ID 2487  
S-19465 Upplands Väsby (Stockholms län)  
detached single family house Passive House new build 2011 mixed construction 1 unit | 176 m2  
 

 
ID 4182  
S-30241 Halmstad (Hallands län)  

http://www.passivhausprojekte.de/index.php?lang=en#d_2486
http://www.passivhausprojekte.de/index.php?lang=en#d_2487
http://www.passivhausprojekte.de/index.php?lang=en#d_4182
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detached single family house Passive House new build 2014 mixed construction 1 unit | 169 m2  

 
ID 4183  
S-80272 Gävle (Gävleborgs län)  
nursing home | retreat home Passive House new build 2014 mixed construction 6 units | 369 m2  
 

 
ID 4257  
S-7419 Knivsta (Uppsala län)  
school | campus | university Passive House new build 2015 mixed construction 42 units | 5163 
m2  
 

 
ID 4540  
S-35592 Växjö (Kronobergs län)  
detached single family house Passive House new build 2015 timber construction 1 unit | 162 m2  
 

http://www.passivhausprojekte.de/index.php?lang=en#d_4257
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ID 5120  
S-41518 Göteborg (Västra Götalands län)  
apartment house Passive House refurbishment 1969 insulated concrete forms 43 units | 3320 m2  
 

 
ID 1060 
N-1920 Sørumsand (Oslo)  
detached single family house Passive House new build 2007 timber construction 2 units | 322 m2  
 

 
ID 3902 
FI-02270 Espoo (Southern Finland)  
detached single family house Passive House new build 2013 masonry construction 1 unit | 141 
m2  
  

http://www.passivhausprojekte.de/index.php?lang=en#d_5120
http://www.passivhausprojekte.de/index.php?lang=en#d_1060
http://www.passivhausprojekte.de/index.php?lang=en#d_3902
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ID 1351  
DK-8400 Ebeltoft (Midtjylland)  
detached single family house Passive House new build 2008 timber construction 1 unit | 147 m2  
 

 
ID 1696  
DK-5000 Sanderum, Odense (Syddanmark)  
kindergarten | day care Passive House new build 2009 timber construction 1 unit | 782 m2  
 

 
ID 2201  
DK-2620 Albertslund (Hovedstaden)  
kindergarten | day care Passive House new build 2009 timber construction 1 unit | 924 m2  
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ID 2202  
DK-2620 Albertslund (Hovedstaden)  
kindergarten | day care Passive House new build 2009 timber construction 9 units | 924 m2  
 

 
ID 2209  
DK-2600 Glostrup (Hovedstaden)  
kindergarten | day care Passive House new build 2010 timber construction 10 units | 987 m2  
 

 
ID 2211  
DK-7400 Herning (Midtjylland)  
residential school | hall of residence Passive House new build 2008 timber construction 66 units 
| 2421 m2  
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ID 2212  
DK-7321 Gadbjerg (Syddanmark)  
detached single family house Passive House new build 2008 timber construction 1 unit | 179 m2  
 

 
ID 2218  
DK-7100 Vejle (Syddanmark)  
detached single family house Passive House new build 2008 timber construction 1 unit | 152 m2  
 

 
ID 2219  
DK-7100 Vejle (Syddanmark)  
detached single family house Passive House new build 2008 timber construction 1 unit | 154 m2  
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ID 2220  
DK-7100 Vejle (Syddanmark)  
detached single family house Passive House new build 2008 masonry construction 1 unit | 135 
m2  
 

 
ID 2221  
DK-7100 Vejle (Syddanmark)  
detached single family house Passive House new build 2008 timber construction 1 unit | 141 m2  
 

 
ID 2222  
DK-7100 Vejle (Syddanmark)  
detached single family house Passive House new build 2008 masonry construction 1 unit | 173 
m2  
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ID 2223  
DK-7100 Vejle (Syddanmark)  
detached single family house Passive House new build 2008 timber construction 1 unit | 152 m2  
 

 
ID 2224  
DK-7100 Vejle (Syddanmark)  
detached single family house Passive House new build 2008 masonry construction 1 unit | 145 
m2  
 

 
ID 3871  
DK-6715 Esbjerg (Syddanmark)  
office | administration building Passive House new build 2013 insulated concrete forms 1 unit | 
10952 m2  

http://www.passivhausprojekte.de/index.php?lang=en#d_2224
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ID 4339  
DK-7770 Vestervig (Nordjylland)  
detached single family house Passive House new build 2012 timber construction 1 unit | 185 m2  
 

 
ID 4475  
DK-9800 Hjørring (Nordjylland)  
school | campus | university Passive House new build 2010 timber construction 1 unit | 1108 m2  
  

http://www.passivhausprojekte.de/index.php?lang=en#d_4475
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Internationella Passivhus I Sverige – utveckling och trender  
 

 
Bild: IG Passivhus Sverige – sammanställning internationella passivhus i Sverige 
 
 
Byggda internationella Passivhus, certifierade eller under certifiering 
Cirka 20 000m2 
 
Förskola Skogslunden Åkersberga 

Förskola Skövde 

Tennishall Climat Arena Växjö 

Villa Björken Upplands Väsby 

Villa Winkler Halmstad 

förskola Hedlunda Umeå 

LSS boende Andersberg 

Högåsskola Knivsta 

Villor Tavelinden 

Villöa Circuitus 

Vegaskola Umeå 

Hovrätt Umeå 

Förskola Vendelsö 

7 radhus Upplands Väsby 

Kv Pluto- 76 lägenheter Tyresö 

LSS boende Hillie 

LSS boende Storhagen 

Energisparhus PHI- radhus Bo17 HSB Linköping 

Energisparhus PHI Aspen- Mariehamn (Åland) 
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Internationella passivhus under projektering och byggnation 
Cirka 50 000m2 
 
Energisparhus Villa Åre 

Elmesskolan Älmhult 

Förskolan Alsike Nord Knivsta 

Vråskolan Knivsta 

Förskolan Kölängen Knivsta 

CIK-center för idrott och kultur Knivsta 

Glänningeskolan Laholm 

Förskolan Brage Sigtuna 

Förskolan Nyborgen Sigtuna 

Förskolan Humlan Stockholm 

Polishus Mariehamn (Åland) 

Energisparhus- EFH Zana - Växjö 
Renovering EuroPhit Kv Stacken 40 lägenheter 
Göteborg 

Förskolan Solängen Huddinge 

Skapaskolan 

8 våningshus Kronan- Mariehamn Åland 

 
 
Det finns säkert flera internationella passivhus i Norden, dock är inte alla registrerade hos IG 
Passivhus eller certifierade hos PHI. Detta gör det svårare för oss att redovisa alla.  
Dock visar utvecklingen tydligt trenden, möjligheter och ökade kunskaper hos beställaren. 
Efterfrågan bestämmer marknaden och enbart med kunniga byggherrar och hjälp av en 
lagstiftning som sätter ribban högre än dagens normalstandard kan vi bli ett ledande land igen 
gäller energieffektivitet och utveckling. 



 

 

Position Statement regarding draft legislation of Sweden 
 
 
1.  Objectives and standard of requirements 
 
We are pleased that the objectives of the EPBD and the Nearly Zero Energy Building 
legislation are explicitly oriented towards climate protection and the energy revolution 
objectives with an "almost climate-neutral building stock". The European Buildings 
Directive (Energy Performance of Buildings Directive) will also be put into effect 
across the 28 EU-Member States with national energy legislation. However, the gov-
ernment's draft does not do justice to these objectives. The decisive potentials for 
improving efficiency in new constructions must be utilized in national legislation; effi-
ciency-related requirements for the building envelope and building technolo-
gy/services cannot remain unchanged or at a mediocre level. Particularly in the case 
of new constructions this will irresponsibly result in a lock-in effect.   
 
For over two decades, Passive House buildings implemented successfully on a vol-
untary basis have demonstrated how an energy efficient solution for new construc-
tions should really look like. As verified in practice through field measurements, these 
achieve heating energy savings with a factor of three to four in comparison with Bo-
verkets draft. The solutions used in Passive House buildings have proved successful 
and are very cost-effective, as the latest studies of subsidised housing construction 
in Hamburg, Germany have also proved

1
.  In Article 9 of the EU Buildings Directive, 

"Nearly Zero energy buildings" must be stipulated by law for all new buildings from 
2021 (from 2019 for public buildings), whereby these requirements must correspond 
with at least the cost-optimal standard (Article 4). The large number of cost-
effectively implemented Passive House buildings (compared to other standards) 
proves that the standard of requirements for nearly zero energy buildings must not 
be lower than this

2
 .  

 
Requirements which would essentially apply for the "total energy demand" are 
equated with the annual primary energy demand. In actual fact, the primary energy 
demand to be calculated includes only the non-renewable share. This is neither in 
conformity with the European Buildings Directive

3
 nor is it appropriate: inexpensive 

regionally available renewable energy will be limited even in the (nearly) climate-

                                            
1
 See among others, F+B Bauforschung: analysis of the influence of the energy standard on construction costs in 

publicly funded housing construction in Hamburg, September 2016 
2
 This provision of the Buildings Directive (Article 4) is not represented in the "Principle of cost-efficiency" (Par-

agraph 5) of the present draft. 
33

 according to 2.5 of the Buildings Directive, primary energy is "energy from renewable and non-renewable 
sources which have not undergone a transformation process"; [Feist 2001] statement regarding the pre-norm 
DIN 4108 Part 6: CEPHEUS Project Information No. 39.; [Kah/Feist et al. 2008]: "Evaluation of energy relevant 
requirements in light of rising energy prices for the EnEV and KfW subsidies",  project for the research pro-
gramme "ZukunftBau" BMVBS and BBR 

Passive House Institute  Rheinstraße 44/46  64283 Darmstadt  Germany 
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neutral future which will be experienced by our new constructions. The key contribu-
tion to solving this is the efficiency of the building. 
 
→ For the definition of the nearly zero energy building, the PHI recommends a 
significant tightening of the efficiency-related requirements2.  Energy-relevant bal-
ancing – applicable and permitted calculation methods 
The objectives mentioned in the Boverkets draft imply that the energy demand will 
also be calculated correctly. The envisaged efficiency objectives and thus also the 
climate protection objectives will not be achieved with unrealistic calculation methods 
or if unsuitable boundary conditions are used ("performance gap").  Sufficiently accu-
rate and detailed energy balancing methods should be able to take into account the 
energy saving potentials of different efficiency measures as comprehensively and as 
appropriately as possible. 
 
If major influences are neglected, then considerably lower savings than are possible 
with the economically indicated procedures will be achieved averaged across all 
buildings, and the targeted development of highly efficient components will be inhib-
ited. Mandatory methods and boundary conditions are often one-sidedly focused on 
a norm and according to the findings of the PHI do not adequately depict the energy 
efficiency of nearly zero energy buildings in key places. At the same time, tried and 
tested successful solutions are also hindered by the complexity of legally prescribed 
calculation methods. 
 
 
2.1  Opening up to appropriate calculation methods 
 
Additional methods which allow more accurate calculations or clarification of addi-
tional issues are often used for energy-relevant planning and dimensioning, especial-
ly in the case of non-residential buildings. For example, these are dynamic simulation 
software programmes which enable time-resolved calculations for more accurate 
examination of the summer characteristics. An adequate calculation planning tool, 
the PHPP, is used particularly for highly energy efficient buildings such as Passive 
House buildings, in which special emphasis is placed on the exact identification and 
correct input of the planning parameters that are relevant for the calculation. If dy-
namic simulations or specially validated calculation methods (see above) are used 
anyway in the context of planning, then an additional calculation must be carried out 
using the calculation methods stipulated by the government. The building would also 
meet – or should meet – the objectives of climate protection, the requirements for 
energy efficiency and a realistic calculation of the expected energy consumption with 
just one calculation. For this purpose, opening clauses in norms or laws are normally 
provided which foresee an alternative calculation with which the objectives can be 
achieved just as well or in a better way. 
 
 
2.2  Classification of requirements: Reference building method for determining the 
permitted annual primary demand 
 
When a reference building method is used for determining the permitted annual pri-
mary demand and thermal protection of the building, the energy-relevant require-
ments for the building can thus be determined using the selected architectural de-
sign. However, established and successful methods for energy efficient construction 
and optimisation of the building design are not acknowledged in this way because 
with the energy-relevant improvement of the design, the required value will also de-
crease at the same time. This may result in substantially differing primary energy re-



quirements being applicable for buildings with almost identical available space and 
identical uses. 
 
Tested energy saving potentials with optimisation of the building design which could 
improve the heating demand or the daylight utilisation are ineffective with the refer-
ence building method.  There is no major incentive for the application and further 
development of this tried and tested, often inexpensive, architectural means of ener-
gy efficient construction. 
 
→ Recommendation: required values should be set independently of the build-
ing, or at least an alternative systematology/classification should be allowed with 
which the objectives of the ordinance can be achieved likewise. 
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