
IG Passivhus 
har ordet

     Ett äkta passivhus har ett vär-
meenergibehov på maximalt 15 kWh per 
kvadratmeter och år, alternativt ett effekt-
behov på högst 10 W per kvadratmeter. 
Byggnaden ska vara bevisat lufttät med 
ett n50-värde mindre än 0,6 omsättning-
ar per timme. Primärenergibehovet får 
maximalt vara 120 kWh per kvadratmeter 
och år. För att komma upp i dessa värden 
krävs det att huset är lufttätt och byggt 
utan köldbryggor, att formen är kompakt 
(vilket inte innebär fyrkantigt, se Villa 
Circuitus) och att man utnyttjar fönstren 
på rätt sätt för att fånga solens energi.  Ef-
tersom huset är fritt från köldbryggor och 
välisolerat med högklassiga fönster, är 
boendekomforten maximal – inget drag, 
inga kalla väggar och golv!

Definitionen ovan har funnits länge 
och är giltig i hela världen. Det är sådana 
här hus vi pratar om när vi säger passiv-
hus. Eftersom allt fler husägare gärna vill 
tillverka egen energi, t.ex. med solceller, 
finns numera också passivhus Plus och 
passivhus Premium. Även dessa bygger 
dock på samma kriterier som gäller för 
klassiska passivhus. 

VIsste du att  
komPetens Ger  
PenGar tIllbaka? 
Du som väljer att bygga passivhus kan 
erhålla bidrag. Kolla med din kommun. 

Väljer du att bygga passivhus i 
Alvesta kommun ger de stöd för 
nybyggnadskarta, utsättning, eventuell 
fastighetsbildningskostnad samt tomt till 
en summa av högst 200 000 kronor vid 
köp av kommunal tomt! 

Därmed kompenseras eventuella 
merkostnader direkt. Man vinner därmed 
från dag ett genom att välja passivhus!

Del tre i vår serie ska handla om kompetens. 
Det krävs nämligen en hel del kunskap när 
man ska planera, beställa och bygga hus 
som är så energisnåla att de kan klassas 
som passivhus. En del är grundläggande 
fakta, såsom att en kompakt byggnadskropp 
gynnar huset energimässigt. Annat  lig- 
ger på detaljnivå, till exempel hur man 
samordnar de olika entreprenaderna så 
att inte den ene punkterar vad den andra 
åstadkommit i lufttäthet. Därför erbjuder 
vi olika utbildningar som alla tar avstamp 
i den enorma kunskapsbas om passivhus 
som har byggts upp i Europa de senaste 
decennierna. Om du arbetar enligt denna 
kunskap kommer ditt bygge att kunna 
passivhuscertifieras efter internationell 
standard – i våra ögon den enda som håller 
måttet. 

Vi ordnar utbildningar för beställare, arki- 
tekter, konsulter och byggare. Vid tryck- 
läggningen för denna bilaga har vi utbil- 
dat 160 passivhusexperter och 60 passivhus- 
hantverkare - alla internationellt godkända. 
Betygen från kursdeltagarna är enhälligt 
positiva! Man tycker att man fått värdefull 
kunskap, oavsett om man jobbar med 
passivhusprojekt eller inte. Vi håller också 
kurser i passivhus-projekteringspaketet 
PHPP, marknadens överlägset bästa verktyg 
för beräkning av passivhus. Läs mer om 
kursutbudet och äkta passivhus!

många hus kallas för 
passivhus, långt ifrån 
alla är det
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Varför ska man utbilda sig 
inom passivhus?
– det speciella med passivhus är 
att man sätter sig ner med alla ak- 
törer väldigt tidigt och jobbar till- 
sammans för att få det bästa re- 
sultatet, säger nina sandahl, arki- 
tekten som har ritat det runda 
passivhuset Villa Circuitus.
Med sitt utkast lägger arkitekten grunden 
för hur energieffektiv byggnaden kommer 
att kunna vara. Därför behöver man veta 
hur form, planlösning, fönster och annat 
påverkar husets energiförbrukning. Men 
också hur ventilationen ska dras för att 
undvika onödiga värmeförluster samt 
var det obrutna lufttäta skiktet ska gå. 
Även för beställaren är det viktigt att veta 
hur allt hänger ihop. Konsulten behöver 
förstå att dennes arbete är en del av en 
stor helhet som ska leda till ett hus som 
ger maximal boendekomfort med minimal 
energiförbrukning. 

Ett bra exempel för lyckad projektering 
och ett nära samarbete mellan beställare 
och byggare är den nya passivhusskolan 
i Knivsta. Investeringskostnaden för den 

kompakt utformade skolan ligger under 
kostnaden för en normal byggnation. 
Skolan uppfyller internationell passiv- 
husstandard och sparar varje år 450  000 
kWh åt kommunen. Därtill är underhållet 
så begränsat att skolan blir lönsam även i 
detta avseende. En fullträff för kommunen 
- både barn och lärare trivs i de fantastiska 
lokalerna!

  För att sammanfläta alla aktörer och 
förse dem med den kunskap de behöver 
ordnar vi vår populära utbildning till 
internationellt certifierad passivhusexpert. 
Den tio dagar långa utbildningen är 
utformad på samma sätt i alla länder. Vi 
har hittills hållit elva kurser och utbildat 
160 svenska passivhusexperter - det är vi 
stolta över! I kurserna blandas arkitekter, 
konsulter, installatörer och beställare 
vilket gör att alla kan dra nytta av varandras 
erfarenheter och lära sig att se den andres 
arbete med nya ögon. Många praktiska 
moment gör att det blir roligt och lätt 
att lära sig. Det digra kursmaterialet har 
man med sig hela livet som en praktisk 
uppslagsbok.

Förra årets utbildningsraket är vår 
omåttligt populära hantverkarkurs. 
Vi har många duktiga snickare och 
installatörer i det här landet, men kan alla 
samverka? Tyvärr saknas ofta insikten 
om konsekvenserna av det egna arbetet 
för helheten, till exempel när det borras 
i ett skikt som var avsett att vara lufttätt, 
eller när man slarvar med rörisoleringen. 
Utbildade passivhushantverkare har koll! 
Inför bygget av Smålands första passivhus, 
Villa Circuitus, krävde byggherrarna att 
samtliga inblandade hantverkare skulle 
utbilda sig först. Det har de gjort, något de 
är mycket glada för idag.

Vill man få en första inblick finns 
intensivutbildningar, t.ex. en introduk- 
tionskurs i passivhustekniken. En annan 
kurs ägnas helt åt beräkningsprogrammet 
PHPP som man bör behärska när man ska 
projektera passivhus, helt enkelt för att det 
är mest grundligt och heltäckande. För alla 
som väljer 10 dagars-kursen ingår PHPP i 
kursplanen.
 

Certifierade Passivhus-
expert kurs: (10 dagar)
 
Kursen är på 10 dagar i tre block och 
innehåller både teori och praktiska 
övningar.

Det ingår ett omfattande kursma-
terial och passivhus-beräkningspro-
grammet
PHPP med handbok.  Med dessa 
verktyg är du efter avslutad kurs väl 
rustad att beställa, projektera, utföra 
och kvalitetsövervaka byggnationen 
av passivhus.

Kursen kan avslutas med en tenta-
men som certifiering till internationell 
passivhusexpert.

Certifierade Passivhus-
hantverkare kurs:  
(3 dagar)
 
Intressegrupp Passivhus är den 
enda organisation i Sverige som är 
auktoriserad att utbilda certifierade 
passivhushantverkare enligt de tuffa 
internationella kraven för passivhus.
Med vår kurs får du all kunskap du 
behöver för att bygga passivhus, men 
även vanliga hus med hög kvalitet och 
lufttäthet.

 Utbildningen är för dig som jobbar 
som prefabmontör, snickare, betong-
arbetare, VVS-installatör, mattläggare, 
målare och tapetserare, men också för 
projektörer som lägger grunden för ett 
energisnålt utförande i ritningsstadiet.

Intensiv/baskurs: 
(2 dagar)
 
Intensivkursen riktar sig till dig som 
är intresserad av passivhusteknik. Du 
jobbar kanske som arkitekt, ingenjör, 
tekniker, kommunal energirådgivare, 
fastighetsägare, byggherre eller  entre-
prenör. Ämnen som avhandlas är bl.a. 
passivhuskraven, projektering, lufttät-
het, fönster, ventilation, värmesystem 
och kvalitetssäkring.

läs mer om våra kurser på:
igpassivhus.se



det är vi som gör sverige 
energieffektivt

Projektering

Installation

Injustering

08-55 917 917 •  info@paulventilation.se   

www.paulventilation.se

Konsultation

94,4% 
Värmeåtervinning!

Stolta medlemmar i  
IG Passivhus, Sverige

Passivhusfönster
  & ytterdörrar

Detaljerna bestämmer graden av fulländning.
I gammal arkitektur finns klassiska mönster där proportionerna ofta är perfekta då 

designen vuxit fram över mer än ett sekel. Man ändrar inte detta utan förfinar genom 
val av profiler på speglar och ramträ. Ekstrands har ett brett sortiment av ytterdörrar

och fönster i både modern nyskapande och klassisk design. 
Läs mer om Ekstrands kvalitetsprodukter på www.ekstrands.com

* Målade ytterdörrar med fuktresistent yta U 0.70w/(m²K)
* Trädörrar med massiva ytskikt U 0.73w/(m²K)
* Fönster med U-värde från 0.77w/(m²K) och passivhuscertifikat

®

Familjeföretag med tillverkning sedan 1945

Störst i Sverige på  

cellulosaisolering  

samt tätskikt med  

garanti!

WWW.ISOCELL.COM



Norska erfarenheter ger HUNTON 
en stark grund att stå på när det gäller 
att utveckla produkter för tak, golv, 
väggar och isolering baserade på trä-
fiber.

– Våra lösningar gör det möjligt 
att nå de resultat som krävs för 
att uppnå lågenergi och passivhus-
krav!

HUNTON har fokus på miljön, från 
flis till slutkund, och det är naturen 
som skapar råvarorna. Det är enbart 
PEFC-certifierade leverantörer som 
är aktuella för leverans av råmate-
rial till egenproducerade produkter. 
HUNTON utvecklar ständigt pro-
dukter anpassade till nya regler vad 
gäller energieffektivitet.

– Det är viktigt med diffusionsöpp-
na produkter med god fukt- och 
värmemagasinerande egenskaper.

Nu kompletterar HUNTON sitt sor-
timent med kvalitetsprodukter från 
pro clima i Tyskland. Välbeprövade 
produkter för hela byggnadens kli-
matskal. I sortimentet finns bland an-
nat en högeffektiv, intelligent, arme-
rad ångbroms i form av Intello Plus 
med tillhörande tejper testade för 
byggnadens hela livslängd på 100 år...
låter det intressant? bra, kontakta 
oss – vi har mycket mer 
att berätta!

Hunton Fiber AB, Ekonomigatan 2A, 
216 13 Limhamn  |  www.hunton.se

Få länder har mer erfarenhet av
byggande i trä än norge
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