
Ett klokt val för bästa komfort

Passivhus
Information både för intresserade människor och proffs i husbranschen 
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Det finns en tydlig definition av passivhus 
som är kopplad till vissa krav, t.ex. husets 
värmebehov. Det får inte vara högre än 15 
kWh per kvadratmeter och år. För att upp-
fylla kraven måste huset ha ett genom-
gående lufttätt klimatskal utan köldbryg-
gor, helst kvalitetssäkrade och certifierade 
komponenter såsom fönster och dörrar 
med låga U-värden samt ett godkänt ven-
tilationssystem med hög återvinningsgrad. 
 
Med passivhus-projekteringspaketet PHPP 
kan man redan i ritningsstadiet beräkna 
om huset kommer att uppfylla passivhus-
kraven. Under byggnationen är det viktigt 
att arbeta noggrant och att verifiera olika 
parametrar genom provning, t.ex. med ett 
Blower-Door-test. Passivhus som uppfyller 
kraven kan certifieras enligt den interna-
tionella passivhusdefinitionen. 

Intressegruppen Passivhus Sverige har till 
uppgift att informera, ge råd, utveckla och 
kvalitetssäkra kring byggnationen av pas-
sivhus i Sverige. Vi är ett snabbt växande 
nätverk som förenar svenska arkitekter, 
konsulter, byggare och leverantörer i strä-
van att sprida kunskap om passivhuset 

och att genomföra passivhusprojekt som 
är vägledande för framtiden.

Det har redan uppförts en rad goda ex-
empel. I Växjö står Södra Climate Arena,    
världens första passivhustennishall! Två 
förskolor har byggts i passivhusstandard, 
Skogslunden i Åkersberga och Trädgårds-
staden i Skövde. Även på bostadssidan är 
passivhuset på frammarsch, först ut att er-
bjuda certifierade passivhusvillor är Fiskar-
hedenvillan som har byggt ”Villa Björken 
Special” i Upplands Väsby.

IG Passivhus ordnar Sveriges enda utbild-
ning till internationell passivhusexpert för 
arkitekter, konsulter och byggare. I kursen 
ingår också beräkningsprogrammet PHPP 
som är ett ovärderligt verktyg för plane-
ring av passivhus. 

Som medlem i IG Passivhus deltar man 
dessutom i ett livligt utbyte av erfaren-
heter och får tillgång till all kunskap som 
finns kring passivhus, både nationellt och 
internationellt. IG Passivhus Sverige är  
den svenska representanten i International 
Passiv House Association. n

Passivhuset är här 
för att stanna
n n n Ingen byggkunnig kan ha undgått passivhusets segertåg i Sverige 
de senaste åren. Det pratas och skrivs om passivhus, men framför allt, 
det byggs passivhus! Dock används namnet ibland lite frikostigt, i brist 
på kunskap om vad det är som gör ett hus till passivhus. Den kunskapen 
har vi och den vill vi gärna dela med er.

”Jag är väldigt nöjd med passivhustennishallen, 
det är hög komfort tack vare den jämna tempe-
raturen och mycket friskt luft. Det är ren glädje 
att spela tennis här.”

Stefan Edberg
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1. I Växjö står Södra Climate Arena, 
världens första certifierade passivhus-
tennishall.

2. En certifierad förskola i passivhus-
standard, Skogslunden i Åkersberga.

3. En certifierad passivhusvilla är 
Fiskarhedenvillan ”Villa Björken 
Special” i Upplands Väsby.

4. En certifierad förskola i passivhus-
standard, Trädgårdsstaden i Skövde.
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Verktyget för energiberäkning  
och passivhusplanering

Passivhus-projekteringspaket

Scanna och beställ!

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

Medlemmar IG Passivhus – vid årsskiftet 2012–2013

Bli en av oss!
Visa att du vill bygga och leva för en hållbar 
framtid – bli medlem i IG Passivhus Sverige
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Ta kontakt!

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 

www.igpassivhus.se

IG Passivhus Sverige presenterar det 
1:a årliga Svenska Arkitekturpriset för 
passivhus. Läs mer på vår hemsida!
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