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Politiska krav











I Parisavtalet kom 195 nationer, inkluderat Sverige, överens om ett behov 
att vända koldioxidhalten i atmosfären så fort som möjligt...

...och att västvärlden skulle göra detta snabbare än utvecklingsländerna. 







Färskt om läget





Det går helt enkelt för långsamt



Vi behöver ändå bygga nytt och renovera

Hur har dagens verktyg hittats? 



Denna fallstudie gjordes 2014 och har använts till NNE-arbetet men den hade inte med exempel från ledande 
standard trots att det första större projektet byggdes 2010. Förskola Skogslunden i Åkersberga.



Utan rätt verktyg dras fel slutsats



Vilka motiv formar regelverket?





Skulle alla tänka så händer ingenting

600.000 bostäder påverkar betydligt



Det finns en tanke om att förnybar 
energi är ok att slösa med 

Men koldioxid från biomassa ökar 
koncentrationen koldioxid i atmosfären 
kortsiktigt, det är bättre om den förblir 
lagrad  



Så, vi satsar alltså på det befintliga 
beståndet. 

Vad gör vi då med det? 



/Kommentar från Otto Ryding, Boverket.



Vi har därmed ingen kontroll

Vi tappar möjligheten med 4,6 milj. 
bostäder 



Det finns inga konsekvenser från 
samhället av att inte klara energikraven 



Att inte behöva klara energikrav är i princip som att ta bort fortkörningsböter



Arbetet med nära nollenergi-regler har 
hittills resulterat i ett förslag på 
NNE-definition som inte ens uppnår 
dagens nivå av Miljöbyggnad silver.

Hur kan det vara en nära nollenergi-
definition? 



Hur har vi tänkt?



Vi väljer oftast ut en målsättning av 
flera nödvändiga

I det valet kastar vi ut barn med 
badvattnet



/Ur färdplanen till en klimatneutral byggsektor 2045



Skyller på andra, typ Kina, Indien och så



men hur många är vi andra?



Majoriteten
skyller på
minoriteten



De påtvingade 
konsekvenserna 
under oljekrisen
var mer kännbara
än de vi har idag 



Med dagens låga energikrav väljer vi att 
lösa trångboddhet framför att lösa 
klimatkrisen

Vi behöver inte välja mellan dessa 



Vad är det bästa med dessa problem? 



De har tänkts fram



Vi kan tänka nytt





Vilka verktyg finns redan?



Vilken är den ledande energistandarden
och hur vet vi det?



Med den internationella passivhusstandarden 
når man pålitliga resultat som dessa
Nybyggnation* uppvärmningsbehov <15 kWh/kvm/år (ca 50 kWh/kvm/år A-temp)
Renoveringar* uppvärmningsbehov <25 kWh/kvm/år (ned till ca 60 kWh/kvm/år A-temp beroende på åtgärder)

*) Gäller över hela världen, för uppvärmning såväl som kylbehov



Kort sagt handlar det om byggnadsfysik
Det är ingen slump att personerna bakom standarden är den svenske ingenjören och byggnadsforskaren 
Bo Adamsson tillsammans med Professor Wolfgang Feist. Den lanserades 1991 och över hundratusen projekt har 
blivit byggda.



Platsinformation Fullständig klimatdata används alltid oavsett var i världen man ska bygga. Viktigt att även ta 
hänsyn till t.ex. sol och vindförhållanden på platsen då det påverkar energianvändning för 
värme och kyla. Underlättar om planarkitekterna känner till hur sådant påverkar. 

Utformning Från första skiss är det fördelaktigt att ha liten omslutande area gentemot uppvärmd golvarea.
Fördel att ha korta kanaldragningar och samla våtutrymmen. 
Fritt att komplettera med icke uppvärmda volymer vars ev. köldbrygga bryts.
I sektionen ska täthetsskiktet ritas. Är det krångligt att rita det blir det krångligt att bygga det.
Samtliga köldbryggor beräknas vilket ger möjlighet att minimera dessa redan på ritbordet. 

Komponenter Fönster, ytterdörrar och FTX-aggregat behöver vara certifierade efter att ha testats i lab för att 
kunna föra in rätt prestanda i energiberäkningen. Svenska produkter finns. Fönster levereras med 
förberett täthetsskikt och detaljexempel inkl. U-värde monterat. 
”Fun fact”, samma typ av fönster får olika U-värde beroende på storlek pga. karmen isolerar sämst.

Programvara Passive House Planning Package måste användas. Lätt att sen ta fram värden på ”BBR-sätt”
Standarden ger i särklass de mest pålitliga resultaten.

Byggnation Byggpersonal behöver förstå visionen och se exempel på hur moment ska utföras. 
Täthetsprov görs två gånger för hela byggnaden, ingen yta undantagen. Första gången när skiktet 
precis satts upp med möjlighet att förbättra. Andra gången när byggnaden i princip är klar. 
Uppföljning under byggnationen är mycket viktig. Om t.ex. ett isolermaterial byts ut med annat 
med sämre prestanda av någon anledning måste energiberäkningen uppdateras.

Överlämning För bästa resultat behöver brukare förstå principerna med hur byggnaden kom till 

Särskild Det finns stora möjligheter att kompensera för ett ev. ”minus” med de övriga faktorerna. 
omständighet?  Man får stenkoll med PHPP. 



Fördelar?



Flexibel PHI öppen standard som fungerar över hela klotet, fokuserad på energianvändning som går att 
kombinera med olika sorters funktionskrav, materialval och ambitioner inom kemikaliehantering mm.

Komfort Vintertid skapar klimatskalet varmare insida på fönster och värmen blir därför jämnt fördelad.
Sommartid slipper vi den heta solen i och med solavskärmning och klimatskalet skyddar. 

Ljus För bostäder går det generellt att ha lika mycket fönsterarea som vanligt 

Kvalitet Byggpersonalens medvetenhet om visionen och kvalitativt byggande sprider sig på hela byggnaden. 

Förvaltning Ger betydligt lägre energikostnader och själva standarden orsakar inte större underhållskostnader. 

Förnybar Nu när vi hushållar med energin på bästa sätt kan vi ansvarsfullt och med gott samvete överväga att 
energiproduktion inkludera solceller i projektet. 

Kunna lägga  Ett mindre uppvärmningssystem gör att pengarna istället kan läggas på t.ex. solavskärmning. 
pengar på Något som är standard i Tyskland men vars avsaknad i Sverige gör att vi drabbas hårt vid varma
andra ställen somrar med stort behov av energikrävande kylning. 







Trästomme 175kg CO2/kvm
Strandparken

Betongstomme 350kg CO2/kvm
Blå jungfrun

2,5 träd planteras för varje träd som 
avverkas, vilket binder CO2



Energieffektivitet              arkitektur?



Exempel
Smartwin-fönster

U-värde glas 0,60 W/m2K*

U-värde karm 0,65 W/m2K*

U-värde installerat fönster 0,79 W/m2K*

Lt-värde 74%

g-värde 62 %

Mått karm+båge 58 mm (vilken arkitekt gillar inte tunna karmar?)

*)Vid EU:s typstorlek.



Dyrt att bygga?



Hur mycket kostar det då?



Brännkärrskolan i Knivsta (2013) Werket arkitekter AB
BBR (80 kWh/kvm/år) varav uppvärmning ca 45 kWh/kvm/år

Högåsskolan i Knivsta (2015) Archus arkitekter
Int passivhusstandarden = uppvärmning 15 kWh/kvm/år



Brännkärrskolan i Knivsta (2013) Werket arkitekter AB
BBR (80 kWh/kvm/år) varav uppvärmning ca 45 kWh/kvm/år
Kostnad: 23.920 SEK/kvm
Kostnad/barn: 308.571 SEK

Högåsskolan i Knivsta (2015) Archus arkitekter
Int passivhusstandarden = uppvärmning 15 kWh/kvm/år
Kostnad: 23.721 SEK/kvm
Kostnad/barn: 293.657 SEK



Syd-energi högkvarter, Danmark, (2013) GPP Arkitekter A/S
Int. passivhusstandarden (uppvärmning <15 kWh/kvm/år) här 8 kWh/kvm/år

Stadshuset i Kiruna, (2018) Henning Larsen architects
Miljöbyggnad Silver (114 kWh/kvm/år) varav uppvärmning ca 75 kWh/kvm/år 



Syd-energi högkvarter, Danmark, (2013) GPP Arkitekter A/S
Int. passivhusstandarden (uppvärmning <15 kWh/kvm/år) här 8 kWh/kvm/år
Kostnad: 28.000 SEK/kvm

Stadshuset i Kiruna, (2018) Henning Larsen architects
Miljöbyggnad Silver (114 kWh/kvm/år) varav uppvärmning ca 75 kWh/kvm/år 
Kostnad: 45.000 SEK/kvm



Brf Stacken, kollektivboende, före (1968)
(uppvärmning 145 kWh/kvm/år)

Brf Stacken, efter (2017) Helhetshus Arkitektstudio
Int. passivhusstandarden (uppvärmning <15 kWh/kvm/år)
Återbetalningstid ca 20 år. 



Ofta billigare än business as usual



Passar standarden till allt byggande? 
Passar till det mesta inklusive renoveringar men för K-märkta byggnader och liknande 
kan man plocka principer från standarden för att göra det bäst möjliga.



Hur effektivitet kan få ännu större effekt





*klimat som stockholmsområdet

Här har vi två femvåningsbyggnader med samma boarea. Den ena byggd enligt den ledande standarden för 
lågenergibyggnader. Den andra enligt dagens krav. Om vi översätter skillnaden i energiprestanda med solceller 
motsvarar det drygt 52 kvm. 



Skillnad per lägenhet är ca

Multiplicerat med ett behov av 600.000 bostäder ger 1.2 miljoner kvadratmeter solpaneler. 
Vars produktion är begränsad av produktionstakt och materialtillgångar. 

- Istället kan användas på byggnader med bättre energiprestanda så dess energi inte slösas bort. 

- De kan istället användas på platser med fler soltimmar och bidra mer till förnybar energiproduktion. 

- Om vi hushållar istället för slösar/beställer solceller ger det fler möjlighet att köpa och medverkar till snabbare  
spridning över världen. 



Riktning framåt?



Vi måste göra det vi kan, inte det vi 
kommer undan med



Rapporter visar att det är mer ekonomiskt 
att göra det nödvändiga tidigare snarare än 
senare



Ny möjlighet
LÅGAN har gjort en fallstudie på uppdrag av energimyndigheten som publicerades februari 2018. I 
denna finns några exempel av ledande standard med.



Använd de 
bästa verktygen



Anpassa regelverket efter dem
Detta ger marknaden för komponenter en boost av utveckling
Större användande ger billigare produkter



Ändra gamla regler som ger fördelar av 
att slösa
Idag är det praxis att räkna markpris från antal ljus BTA dvs. inklusive ytterväggar. 
Ytan som säljs eller hyrs ut är innanför ytterväggarna vilket gör det mer lönsamt att ha tunnare ytterväggar. 

Vill man få ner U-värdet utan att tjocka på väggarna kan det enbart ske med fossilbaserade material alt. 
material som krävt mycket energi i produktionen. 

Vill man isolera med mer hållbara material som tar mer plats så stiger markpriset. 

Finland har redan regler som neutraliserar val av ytterväggsprestanda. Där räknas markpriset ut genom att 
räkna 25 cm av ytterväggarna för samtliga byggnader. Detta kan även vi applicera.  



Vi kan ta tillvara på befintligt 
fjärrvärmenät och sänka temperaturen 
på returvattnet ytterligare genom att 
komplettera med energisnåla byggnader 



Samarbeta



Ta tillvara på kreativiteten i Sverige. Ta 
ledartröjan så kan vi dessutom exportera 
och sprida ny förbättrad kunskap och 
blomstra med grön ekonomi.





Delningsekonomi
Till exempel,

En del bor stort men inte har råd eller vill inte flytta. Ge dem möjlighet att hyra ut en del av boendet. 
Stöd för att installera wc/d, pentry samt tillgänglig entré - Låg klimatpåverkan från ett nytt boende. 
Kan även bli ett litet bidrag till social hållbarhet. Kanske en äldre kan vara barnvakt och de yngre klippa gräset?

CO-living. Ett sätt att bygga färre kvadratmetrar per person men ändå ge stora gemensamma ytor. 

Stöd till en levande landsbygd likt Norge har satsat på. 



Anta den arkitektoniska utmaningen



Här är ett exempel på hur man kan gå tillväga för att uppnå resultaten. Det finns många andra sätt.  

Projekt i egen regi. Storlek som passar byggemenskaper. 15-20 lgh.
Internationella passivhusstandarden som utgångspunkt. Låg klimatpåverkan med trä i stomme och ytskikt. 
Koncept för social hållbarhet med gemensamma ytor och odling samt ett koncept för transportlösning med 
elbilpool och ellådcykelpool. 

Kompakt volym med relativt liten omslutande area i relation till uppvärmd golvyta. 
Balkonger skärmar av den hetaste solen sommartid men släpper in värmen resterande tiden på året. 

Balkongarkitektur som ger 6 effekter. 

1. Balkongerna skärmar av den heta solen sommaritd. 
2. Balkongerna fästs in på två sätt. Dels via takstolar från den kalla delen av taket. 
3. Dels på pelare.
4. Mellan dessa infästningstyper behövs inga stag varför ett tredje uttryck uppstår. 
5. Detta mellanrum placeras på olika höjder runt bygganden. På pelare i en våning i

öster som vandrar upp till tre våningar i söder och sen vidare ner igen.
Mellanrummet följer solens bana över himlen sommartid

6.   Djupare bättre möblerbara delar av balkonger placeras mer fritt på fasaden. 





Tack!


