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Passivhus
Information för dig som vill veta mer om passivhus och hållbart byggande 
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n n n   ”Passivhus” är både ett begrepp och en internationellt etablerad standard för miljö-
mässigt hållbara och energieffektiva byggnader. Det moderna passivhuset finns idag uppfört 
på ungefär 100 000 platser över hela världen, och själva konceptet är resultatet av ett gediget 
internationellt utvecklingsarbete. 
 Det finns några viktiga faktorer som särskiljer passivhuset från andra byggnadskoncept. 
Passivhus är nämligen inte bara högisolerade hus utan utgör det koncept som ger högsta 
komfort, bästa kvalitet och lägsta totalkostnad.

• 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 driftkostnad. 
• Passivhus garanterar högsta komfort och är byggda med bästa kvalitet, det gör
byggnaden hållbar och driftsäker samt minskar risken för fuktskador.

Om Intressegrupp Passivhus

IG PH Sverige är ett kompetensnätverk bildat 
av passivhusexperter med mer än 30 års
erfarenhet. Intressegruppens syfte är att infor-
mera, kvalitetssäkra, utbilda och stötta bygg-
branschen och alla andra som är intresserade 
av passivhustekniken. Vi  förenar passivhus-
experter och passivhusprodukter på samma 
plattform både nationellt och internationellt.
 Medlem inom IG PH kan alla bli som är 
intresserade av att göra Sverige energieffekti-
vare med hjälp av kvalitetssäkrade passivhus.

Internationell samverkan

Intressegrupp Passivhus representerar Sverige 
i International Passive House Association, 
en sammanslutning av aktörer i hela världen 
som jobbar aktivt för att främja passivhus-
standarden. 

iPHA är ett globalt nätverk som består av 
arkitekter, konsulter, forskare, leverantörer, 
tillverkare, byggare och fastighetsutvecklare. 

Organisationen knyter samman passivhus-
sektorn, sprider information och tillhanda-
håller en omfattande kostnadsfri databas på 
nätet.

iPHA ordnar också konferenser och de årliga 
Passivhus dagarna då passivhusägare i hela 
världen öppnar sina hus för besökare.

Läs mer om iPHA på  
www.passivehouse-international.org 26 
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IG Passivhus Sverige presenterar: 
Svenska Arkitekturpriset för passivhus 2019
Syftet med detta pris 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 50 000 kronor. Vinnaren utses 
av en specialistjury, sista anmälningsdatum för 
projekt är den 31 maj 2019.

Missa inte

chansen att vinna

50 000 kr!

7

21



4 5

Ba
sf

a
k

ta
Passivhusets styrkor:
• Hög komfort utan drag och kallras
• frisk luft i alla rum året om
• kvalitetssäkring och noggrannhet ger en fukt- 
och mögelfri konstruktion
• Extremt låga uppvärmningskostnader = 
god boendeekonomi
• Låg driftenergi bidrar till minskad miljöbelastning
• Tar hänsyn till primärenergi och om man använder 
”smutsig” el eller förnyelsebara lösningar under driften
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Klok design som är lätt att räkna hem
n n n  när man ritar passivhus funderar man från 
första pennstrecket över hur väl designen kommer 
att hålla i verkligheten och vad huset faktiskt kostar  
i ett livscykelperspektiv. 

En viktig parameter för hållbarhet är formfaktorn, som ut-

trycker hur stora ytor man har mot uteluft i förhållande till den 

användbara golvytan. Är faktorn hög måste man investera mer 

för att bygga huset och ännu mer för att värma det eftersom 

hörn och vinklar innebär större värmeförluster.

Det samma gäller för omotiverat stora glaspartier som ger 
övertemperatur och bländningsproblem sommartid och krä-
ver stora uppvärmningsinsatser vintertid.
Detta glöms tyvärr allt för ofta bort vid ritbordet, och sedan 
blir man tvungen att kompensera den ”häftiga” designen med 
dyra och komplexa tekniska lösningar för att skapa en dräglig 
inomhusmiljö.
 
Bygger man istället kompakt och utan arkitektoniska krusidul-
ler samt väljer ändamålsenliga fönster och material blir huset 
mycket energieffektivare, lättare att underhålla och därmed 
kostnadseffektivt under hela dess livstid.

vad är ett passivhus  n
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Mer koMfort – Mindre energi
Ett passivhus kombinerar hög komfort och hållbar kvalitet 
med låg energiförbrukning. Nycklarna till konceptet är hög-
isolerade fönster, genomgående isolering av stommen och ett 
ventilationssystem med hög värmeåtervinning. Passivhus har 
ett kompakt hölje, annars kan de se ut precis som vilket hus 
som helst - dock med optimerade ytor mot uteluft, design-
lösningar innanför eller utanför klimatskalet samt innovativa 
fasadmaterial.

5 unika egenskaPer för Passivhus
• Exceptionellt hög isoleringsgrad
• Välisolerade fönster samt 3-glasfönster 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 30 kvm boyta kan värmas upp av tio värmeljus, eller av 
kroppsvärmen 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 för 
att hålla huset varmt även de kalla vinterdagarna.
 Passivhus värms med ett effektivt och komfortabelt 
värmesystem, 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 heta klimat, där kylning är i fokus liksom 
för kalla klimat, som här i Sverige, där uppvärmningen är 
viktigast. Kolla med en passivhusexpert vilken lösning som 
passar dig och ditt projekt bäst.

Filosofin bakom kilowattimmen

n vad är ett passivhus

Dyrt och energikrävande Kostnadseffektivt och hållbart

Ju mindre yta mot uteluft, desto bättre värmehushållning
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krav för att en Byggnad ska få heta Passivhus
• max värmebehov: 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.

Passivhus – en internationell 
standard i tre klasser

Passivhus ClassiC
- Specifikt årsvärmebehov max. 15 kWh/
m²år eller maximalt värmeeffektbehov 
10 W/m². 
- Luftomsättning vid provtryckning n50 
maximalt 0,6 oms/h. 
- Förbrukning av förnybar primärenergi 
maximalt 60 kWh/m²år 
- Produktion av förnybar primärenergi 
0 kWh/m²år

Passivhus Plus
- Specifikt årsvärmebehov max. 15 kWh/
m²år eller maximalt värmeeffektbehov 
10 W/m². 
- Luftomsättning vid provtryckning n50 
maximalt 0,6 oms/h. 
- Förbrukning av förnybar primärenergi 
maximalt 45 kWh/m²år 
- Produktion av förnybar primärenergi 
 minst 60 kWh/m²år

Passivhus PreMiuM
- Specifikt årsvärmebehov max. 15 kWh/
m²år eller maximalt värmeeffektbehov 
10 W/m². 
- Luftomsättning vid provtryckning n50 

maximalt 0,6 oms/h. 
- Förbrukning av förnybar primärenergi 
 maximalt 30 kWh/m²år 
- Produktion av förnybar primärenergi 
 minst 120 kWh/m²år

Verklighetstrogen planering med PHPP
Passivhus-projekteringspaketet (PHPP) är ett översiktligt och 
mycket realistiskt projekteringsverktyg för beställare, konsulter 
och entreprenörer. Det består av en samling excel-kalkylblad där 
energibalansen för passivhus kan beräknas utifrån alla relevanta 
faktorer. 
Programmet innehåller förinstallerade klimatdata för många orter i 
världen samt en lång rad certifierade komponenter. Man ser direkt 
om konstruktionen, placeringen och de valda komponenterna 
kommer att ge ett godkänt resultat.
 
En utbildning i hur man arbetar med PHPP ingår i kursen Interna-
tionellt certifierad passivhusexpert (se sida 10).

n n n   Passivhus kännetecknas av en särskilt hög termisk komfort med minimal energiförbrukning. 
Utförandet ska vara lufttätt och utan köldbryggor. Beroende på behovet och produktionen av primär-
energi kan ett passivhus certifieras i klassen classic, Plus eller Premium. klasserna Plus och Premium 
bygger på att huset producerar egen primärenergi, t.ex. med solceller.

Följande kriterier för passivhus enligt den internationella standarden har fastställts av PHI:
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vad är ett passivhus  n

Äldre hus kan också bli passivhus när de energirenoveras 
med rätt metoder och komponenter. Det finns många 
exempel för miljonprogramshus som har fått ett nytt, 
energisnålt och komfortabelt liv med certifierade fönster, 
isoleringsåtgärder och anpassade ventilations- och värme-
system.

När man energirenoverar äldre byggnader till passivhusstan-
dard är investeringen ibland något större för vissa kompo-
nenter, men totalkostnaden blir lägre. Det är inte alltid nöd-
vändigt att energirenovera hela huset på en gång, man kan ta 
det steg för steg. Viktigt är dock att göra rätt från början och 
att alltid välja certifierade passivhuskomponenter.
 
Det kan verka som om energirenoveringar ofta sker efter 
tycke och budget, men det finns två kvalitetsstandarder som 
är framtagna av Passivhusinstitutet: EnerPHit och EuroPHit, 
där EnerPHit är slutmålet. Dessa standarder möjliggör att få 
energirenoveringen certifierad – ett kvalitetsintyg som höjer 
husets värde och som bekräftar att man gjort rätt. EnerPHit 
och EuroPHit-certifieringen finns också med i passivhus-
beräkningsprogrammet PHPP. Här kan man i förväg se vad de 
tänkta åtgärderna kommer att ge för effekt. 

EnerPHit-standarden omfattar tre klasser: Classic, Plus och 
Premium. Kravet för värmebehovet enligt EnerPHit är 25 
kWh/m²år. De kompletta kriterierna för varje klass finns på 
igpassivhus.se under fliken ”Passivhuset – Kriterier.” 

n vad är ett passivhus

Energisparhus – en klassning för 
kvalitetshus som nästan är passivhus

Verktyget för energiberäkning  
och passivhusplanering

Passivhus-projekteringspaket

Scanna och beställ!

Ibland gör förutsättningarna på plats att man inte 
riktigt når upp till passivhusstandard. Det kan bero 
på klimatet, byggnadens storlek, skuggning från 
omgivningen eller husets design. 

För dessa byggnationer, som kommer nära passivhusstan-
dard, har Passivhusinstitutet tagit fram klassen Energispar-
hus. På hus i denna klass ställs inte lika höga krav avseende 
värmebehovet, gränsvärdet är 30 kWh/m²år istället för 15 
kWh/m²år. Det krävs dock lika god kvalitetssäkring och en 
köldbryggsfri och lufttät konstruktion vilket gör att dessa hus 
är mycket komfortabla, energisparande och hållbara. 
 
I Sverige har flera projekt certifierats internationellt som 
energisparhus.  Bland dessa finns HSB:s radhus i Linköping, 
bostadskvarteret Pluto i Tyresö (sida 18) samt villaprojekten 
Zana Canpolat utanför Växjö och Skoghem i Åre.

kriterier för internationellt certifierade energisparhus:
- Specifikt årsvärmebehov max. 30 kWh/m²år.  
- Luftomsättning vid provtryckning n50 max. 1,0 oms/h. 
- Köpt energi max. 75 kWh/m²år.
 
Läs mer om energisparhus på igpassivhus.se, fliken Projekt.

Renovering med passivhuskomponenter

Villa Skoghem i Åre. Värmebehov: 19 kWh/m²år.

Energirenoveringen av Kollektivhuset Stacken blev lönsam, 
bl.a. tack vare den nya solcellsfasaden. Läs mer på sida 19.
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n n n  Intressegrupp Passivhus och dess medlemmar 
är en viktig röst och opinionsbildare i debatten om 
Byggsveriges utveckling. Vi ser det som vår uppgift  
att sprida kunskapen om passivhus bland politiker, 
byggare, beställare och arkitekter.
 

alMedalen
Mycket klokt sades när IG Passivhus bjöd in till debatter och 
seminarier om hållbart byggande under Almedalsveckan i 
Visby. Bygger vi verkligen med sunt förnuft?, var mottot för 
dagen och deltagarna kom snabbt fram till att förändringar 
behövs. Byggnormerna är alldeles för mjuka med tanke på 
att vi redan idag har verktygen för att bygga mycket bättre. 
Den aktuella arkitekturtrenden tar dessutom inte hänsyn till 
att minimera värme- och ventilationsförluster utan låter form 
och mode gå före funktion. Här krävs utbildning, information 
och spridning av de goda exemplen som bevisar att man kan 
bygga både vackert och energieffektivt.

Passivhuskonferensen
Hösten 2017 samlades drygt 200 passivhusexperter, bygg-
herrar, beställare och andra intresserade gäster i Knivsta för 
att ta del av kunskaper kring passivhuskonceptet och dess 
senaste utveckling. En rad mycket kompetenta föreläsare 
från Sverige och Europa delade med sig av sina erfarenheter, 
som hos vissa sträcker sig över 30 år tillbaka. En riktig veteran 
bland gästerna var professor Wolfgang Feist som utveck-
lade passivhuskonceptet i början av 1990-talet tillsammans 
med den svenske byggnadsforskaren Bo Adamson. Samtliga 
föredrag från konferensen finns tillgängliga på passivhus-
konferensen.se under fliken Dokumentation.

Nästa konferens kommer att äga rum 2019 i det nybyggda 
Centrum för idrott och kultur, CIK i Knivsta.

n information och samverkan

innovation oCh ProduktutveCkling
Intressegrupp Passivhus ser det som en viktig uppgift att föra 
utvecklingen av passivhusprodukter framåt. Vi uppmärksammar 
innovativa tillverkare och hjälper dem att bli synliga på den svenska 
marknaden. Dessutom ordnar vi tillfällen för tillverkare och leveran-
törer att utbyta erfarenheter och skaffa sig ny kunskap.

I samband med Passivhuskonferensen i Knivsta visade 30 tillverkare 
från åtta länder upp ett brett spektrum av produkter och tjänster 
för passivhus - allt från isoleringsmaterial och certifierade fönster 
och dörrar till värme- och ventilationssystem, täthetsprodukter och 
konstruktionslösningar.

Vi tar debatten!
”Passivhusrörelsen har gjort stora framsteg i 
Sverige de senaste åren. Särskilt exemplen för 
skolbyggnationer är mycket imponerande. ”

Prof. dr. Wolfgang Feist, 
grundare av Passivhusinstitutet i Darmstadt (PHI)

”Det finns enormt mycket 
kunskap både i Sverige och Europa, 
som måste komma fler till del. 
Vi politiker behöver bli mer 
insatta och få en förståelse för 
hur viktigt det är att vi bygger 
bättre hus.”

Emma Hult, 
riksdagsledamot (MP) 
och byggnadsingenjör

Hans-Petter Rognes, VD Kommunfastigheter i Knivsta

Tillverkaren Schöck presenterade sina inno-
vativa produkter för termisk separering på 
Passivhusmässan i Knivsta.

”Passivhus är det bästa 
sättet att bygga. Bästa 
totalekonomi, bästa 
inomhuskomfort och 
dessutom miljövänligt 
och energisnålt. Vi ser 
det här som framtiden.”

”
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UTBILDNINGAR

Allt fler svenska byggherrar väljer passivhus tack vare den låga energiförbrukningen, 
den fantastiska inomhuskomforten och det högkvalitativa lufttäta utförandet som 
förhindrar fuktskador och ger byggnaden lång livslängd. För att kunna projektera 
eller kvalitetsövervaka passivhus och andra byggnader med god lufttäthet och låga 
värmeförluster krävs det grundläggande kunskaper som du får i denna fullmatade 
10 dagars kurs - den enda i sitt slag i Sverige.
 Som certifierad passivhusexpert blir du upptagen i en internationell databas 
där potentiella uppdragsgivare kan hitta dig. Skaffa ett försprång och framtidssäkra 
dig med värdefull kompetens! Efter denna kurs är du redo att beställa, projektera, 
utföra och kvalitetsövervaka byggnationen av passivhus.
 
Omfattande kursmaterial och beräkningsverktyg
Kursen är fördelad på tre block á 3 resp. 4 dagar och innehåller både teori och 
praktiska övningar. Det ingår ett omfattande kursmaterial samt passivhus-beräk-
ningsprogrammet PHPP med handbok. En introduktion i programmet är del av 
utbildningen.
 Kursen kan avslutas med en tentamen för certifiering till internationell passiv-
husexpert. Vill du veta mer? Ett detaljerat kursprogram finns på igpassivhus.se.

utBildning nn utBildning

n n n  Intressegrupp Passivhus anordnar flera specialistutbildningar inom hållbart byggande.  
Vi är ensamma i Sverige om att utbilda internationellt certifierade passivhusexperter och  
passivhushantverkare. Dessutom erbjuder vi intensivkurser, workshops och studieresor.  
Se hela utbudet på igpassivhus.se under fliken Utbildning.

INTERNATIoNELLT cERTIfIERAD PAssIvhUsExPERT

Intervju med 
Mattias von Malmborg 
som utbildar sig till internationellt 
certifierad passivhusexpert

n n n  Vad jobbar du med?
– Jag är gruppchef inom området energi på Ebab Installa-
tionsteknik AB. Just nu affärsutvecklar jag och marknadsför 
våra konsulttjänster inom området Energi.
 
Varför har du valt att utbilda dig till passivhusexpert?
– Jag har haft ett intresse för passivhus i över 10 år. När det 
nu fanns en möjlighet att utbilda sig tog jag den. Det är hög 
tid att vi börjar bygga rätt istället för att bygga snabbt och fel.
CEPH-kursen är den mest heltäckande och gedigna av alla 
utbildningar jag sett. Den känns helt enkelt som den bästa 
kursen.
 
Hur upplever du utbildningen?
– Kursen överträffar mina förväntningar. Materialet är 
mycket bra uppbyggt, med en mängd matnyttig och praktisk 
information.
 
Vad gillar du bäst med kursen?
– Den är allmänbildande samtidigt som den ger fördjupad 
information. Jag har lärt mig mycket om lufttätning och köld-
bryggor samt hur man hanterar dessa i praktiken. Ekonomi 
och lönsamhet är också ett väldigt intressant område.
 
Vad betyder den här kursen för ditt arbete?
– Med de klimatförändringar som vi redan ser idag, så är det 
hög tid att börja bygga rätt. Varje fastighet vi bygger kommer 
säkerligen att finnas kvar om 100 år, och vi har ett ansvar 
gentemot våra barn att minimera energianvändningen för 
att inte påskynda klimatförändringarna. Hörnstenen i mitt 
framtida arbete blir därför att informera och prata om hur 
vi bygger rätt från början och hur viktig rollen som energi-
samordnare är för att klara av detta. För egen del, som 
energisamordnare, anser jag det som mest viktigt att komma 

in i väldigt tidiga skeden i byggprocessen, redan på arkitekt-
nivå, eftersom det är där vi verkligen har störst möjlighet att 
påverka och minimera 100 års framtida energianvändning. 
Rollen som energisamordnare är också en av få roller där 
man behöver medverka genom hela byggprocessen för att 
säkerställa att ambitioner och krav efterlevs. Det är väldigt 
inspirerande!
 
På vilket sätt bygger vi fel idag, tycker du?
– Det finns mycket som vi måste arbeta med. Vi behöver 
generellt göra rätt saker i rätt tid. Vi måste bli bättre på krav-
ställning och säkerställa att den efterlevs genom hela bygg-
processen. Det betyder att man måste vara väldigt noggrann 
vid varje enskild avvikelse. Här tror jag att en energisamord-
nare fyller en väldigt viktig funktion. Vi måste förstå orsak 
och verkan när det gäller tid och kvalitet. Jag tror att man allt 
för ofta har för bråttom, vilket leder till sämre kvalitet.
Beteendeförändringar hos folk är också väldigt svårt. Många 
är intresserade av att förnya och förbättra byggprocessen, 
men på grund av tidsbrist faller man tillbaka i hur man alltid 
har gjort. Förändringar är besvärliga helt enkelt.
Beställaren måste ha större förståelse för korrelationen tid 
och kvalitet, samtidigt som han eller hon måste vara upplyst 
och ställa kvalitets- och energikrav. Finns dessa förutsätt-
ningar så kan energisamordnaren göra ett bra jobb för att 
efterleva beställarens ambitioner och krav.
 
Vilken nytta har ditt företag av att du går kursen?
– Nyttan är att vi kan utveckla och erbjuda nya tjänster, i det 
här fallet energisamordning.
 
Skulle du rekommendera kursen till andra?
– Absolut! Jag kommer också att se till att alla mina anställda 

går utbildningen. n  
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Sveriges första internationellt certifierade passivhus 
var en förskola i Åkersberga. Det har visat sig att just 
skolor och förskolor lämpar sig särskilt bra för passiv-
huskonceptet. Byggkostnaden är i många fall lägre än 
för konventionella byggnationer, och på grund av den 
ringa energiförbrukningen kan kommunerna glädja sig åt 
driftskostnader långt under det normala.
 
Men även bostäder kan med fördel byggas som passiv-
hus. Till exempel har LSS-boenden kunnat dra nytta av 
den tysta och vältempererade inomhusmiljön. Ägarna till 
Sveriges första privata passivhusvillor är lyriska över sina 
komfortabla hem med behagligt inomhusklimat året om 
och en försvinnande låg värmekostnad.
 
Även renovering av äldre flerbostadshus till passivhus-
standard visar sig vara en lönsam affär. Kollektivhuset 
Stacken är ett imponerande exempel för ett miljon-
programhus som blivit energieffektivt och komfortabelt 
och som nu tillverkar sin egen el.
 
Ett annat område där passivhuskonceptet visar sig över-
lägset är idrottshallar och andra offentliga byggnader. 

Oavsett om det är nya Hovrätten i Umeå eller Knivstas 
planerade Centrum för idrott och kultur med både ishall 
och scenkonstlokaler – allt kan utföras som passivhus 
med enorma sänkningar av driftskostnaden, samtidigt 
som ett utmärkt inomhusklimat och en hållbar byggnads-
kvalitet garanteras också på lång sikt.
 
På de följande sidorna redovisar vi ett urval av svenska 
passivhusprojekt med objektiva fakta. Vi presenterar 
även ett bostadsobjekt i Tyresö där förutsättningarna på 
plats gjorde att man inte riktigt klarade passivhuskraven. 
Kvarteret Pluto blev istället ett certifierat energisparhus.

Passivhusprojekt i sverige
n n n  Sedan passivhuset enligt den internationella standarden började etableras i Sverige har en 
rad projekt förverkligats enligt detta koncept - både skolor och förskolor, privata hem, LSS-boenden 
och offentliga byggnader. Uppföljningar visar att energiförbrukningen också efter flera år i drift upp-
fyller eller överträffar förväntningarna.

n utBildning

Standardhus  Passivhus

Energi-   Investering =
kostnader =  Värdeökning
förbrukning 

passivhusprojekt  n

ett kvalitetssigill för hantverkare soM 
vill Bygga hållBart
 

n n n  Ökande energikrav gör att dagens byggmetoder 
behöver vässas för att komma ner i de värden för energi-
förbrukning som både byggherren och myndigheter vill se. 
nyckelordet är lufttäthet, och då menar vi riktig lufttäthet 
som i kombination med en effektiv ventilation skapar ett 
komfortabelt inomhusklimat och ett hållbart boende.
 
De aktörer som bygger passivhus är vana att optimera lufttätheten, det 
krävs helt enkelt för att ett passivhus ska fungera. Intressegrupp Pas-
sivhus är den enda organisation i Sverige som är auktoriserad att utbilda 
certifierade passivhushantverkare enligt de tuffa internationella kraven 
för passivhus.
 Med vår kurs får man all kunskap som behövs för att bygga passiv-
hus, men även vanliga hus med hög kvalitet och lufttäthet. Utbildningen 
är till för prefabmontör, snickare, betongarbetare, VVS-installatörer, 
mattläggare, målare och tapetserare, men också för projektörer som 
lägger grunden för ett energisnålt utförande i ritningsstadiet.
 
Kursen omfattar tre dagar och behandlar både nybyggnation och 
renovering. Teoretiska genomgångar varvas med praktiska övningar och 
workshops. Här skapas förståelse och förmedlas metoder för ett effek-
tivt och kvalitetssäkrat genomförande. Kursen börjar med en övergri-
pande dag, sedan följer fördjupningar i klimatskärm och fastighetstek-
nik dag 2 och 3. Efter avslutad kurs kan man välja att avlägga tentamen 
och blir då Internationellt certifierad passivhushantverkare.
 När en större grupp från samma företag vill gå utbildningen kommer 
vi gärna och håller den på plats.

cERTIfIERAD PAssIvhUshANTvERKARE
Några av de pågående passivhusprojekten i Sverige 
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glänningeskolan, laholM
Nya Glänningeskolan i Laholm byggs i passivhusstandard sam-
tidigt med en idrottshall som också certifieras. Skolbyggnaden 
består av två ytekonomiska, enkla huskroppar som samlar sig 
kring en gemensam entréhall med huvudtrappa och ett generöst 
överljus som sprider sig från byggnadens mitt ut till de rum som 
inte har direkt fasadkontakt.
 De enkla grundformerna skapar en energieffektiv byggnad där 
antalet ytterhörn och fasadyta i förhållande till golvyta är viktiga 
parametrar.
 Entréhallen med huvudtrappan är byggnadens hjärta, som 
alla rörelseflöden utgår ifrån. I plan ett når man de flesta gemen-
samma funktioner samt särskolan och den ena av de två hemvis-
terna för årskurser 4 till 6, och i plan två de övriga hemvisterna. 
Varje hemvist har ett inre gemensamt rum, ett torg varifrån bas- 
och grupprummen nås. 
 Förutom huvudtrappan finns ytterligare tre interntrappor som 
förstärker kontakten mellan de i plan åtskilda verksamheterna 
och gör det möjligt att nå enskilda delar av skolan då den i övrigt 
är stängd. Matsalen bildar en egen byggnadsvolym som bidrar till 
att markera huvudentrén från norr.
 Skolans konstruktion består av en betongstomme med 
lättreglar och isolering av cellulosa. Uppvärmningen sker med en 
värmepump. 

alsike nord, knivsta
Den nya förskolan i passivhusstandard med åtta avdelningar ska 
förstärka samhällsservicen i Alsike, ett område med stark tillväxt i 
Knivsta kommun.  

Förskolans placering ger en känsla av en mindre by inne i par-
ken där varje hemvist får sitt eget hus i huset. De nedskalade 
formerna skapar mindre och varierade uterum som stöttar 
verksamhetens pedagogiska användande av ytorna utomhus, 
samt förstärker kontakten mellan ute och inne. Byggnadsformen 
ger ett rumsligt igenkännande, en varierad byggnadsvolym och 
taklandskap. Varje husdel får också sin egen entré för att skapa 
en starkare tillhörighet för varje hemvist.
 Kärnan i husen är olika kreativa ateljéer, matsalar där barnen 
är nära matlagningen och en vinterträdgård i centrum. 
 Konstruktionen består av en platsgjuten betongstomme som 
isoleras med mineralullsystemet RedAir/LinkAir. Uppvärmningen 
sker med värmepump.

Glänningeskolan Alsike Nord
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a Beställare  Knivsta kommunfastigheter
Arkitekt  Arkitema Architects
Omfattning  1 900 kvm BTA
Konstruktion  Betongstomme, RedAir/LinkAir
Värmebehov  13 kWh/m²år (beräknat)
Certifikat   Internat. certifierat passivhusfa
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förskolan skogslunden, åkersBerga
Det kommunala fastighetsbolaget Armada Fastighets AB i Åkers-
berga var först i Sverige med att satsa på att bygga en förskola 
med internationell passivhuscertifiering.
 Förskolan har en referensarea på 821 m² (ATemp = 877 m²) och 
fem avdelningar med 90 barn. Konstruktionen består av en bä-
rande betongstomme och ett trä-lättregelsystem med cellulosa-
isolering. Uppvärmningen sker via solfångare och en värmepump 
som har en effekt på 8,4 kW. En markkollektor förvärmer luften 
vintertid och förkyler sommartid. Grästaket synliggör för barnen 
hur miljövänligt man kan bygga.

Efter 7 år i drift anser man fortfarande att temperaturen är bra 
både sommar och vinter. Luften känns fint och föräldrarna är 
imponerade av hur allt fungerar. Den största skillnaden är ljuset i 
och med alla fönster i inner- och ytterväggarna, samt att ljudet är 
kraftigt reducerat både utifrån och inne i huset. 

Resultatet för år 2016 visar att Skogslunden förbrukar 70-90 % 
mindre energi än Åkersbergas andra förskolor. Den köpta energin 
blev uppmätt med 13 kWh/m²år vilket är lägre än beräknat. 
Elpatronen i värmepumpen har gått totalt 8,5 tim under ett år. 
Solvärmeenergi levererades med 2 790 kWh/år, mot beräknade 
2 600 kWh/år. Årsverkningsgraden för FTX-aggregatet mättes till 
80-07 %. Medeltemperaturen i hela huset är 22° sommartid och 
21° vintertid.

södra CliMate arena, väXJö
2010 anordnade Södra Timber en arkitekttävling för att bygga en 
tennishall i Växjö. Kriterier var att bygga i trä, att hallen skulle bli 
energieffektiv och att den skulle kunna användas som koncept-
hall. Kent Pedersen från Danmark vann tävlingen.
 Hallen är 9 meter hög och har 37 meter långa fribärande lim-
träbalkar. Referensarean är 3600 kvm. Det finns tre tennisbanor 
och en övningsbana mot norr. Entrén är mot söder.
 Hela övre planet mot söder är inglasat med ett speciellt pas-
sivhusfasadsystem. I nedre plan, under marken, finns teknikrum 
och omklädningsrum.
 Hallen har ett eget ventilationsaggregat och värms med luft. 
Övriga utrymmen ventileras av ett separat aggregat och värmen 
distribueras via radiatorsystem. Fyra borrhål i marken förvärmer 
och förkyler den inkommande luften. Värme och varmvatten 
kommer från fjärrvärmeanläggningen i Växjö.
 Värmebehovet för tennishallen ligger långt under passivhus-
kraven 15 kWh/m²år trots att hallen är öppen dygnet runt.
 Sedan 5 år tillbaka följs tennishallens inomhusklimat och en-
ergianvändning upp. Köpt energi för fjärrvärme och fastighetsel 
ligger under 20 kWh/m²år. Stefan Edberg, tennislegendaren som 
är med och driver hallen, säger att Södra Climate Arena är en av 
de fem bästa tennishallarna i världen, tack vare det fantastiska 
inomhusklimatet.
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skogslunden Tennishallen
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Beställare  Södra Timber
Arkitekt  Kent Pedersen
Omfattning  3 600 kvm 
Konstruktion   Betongstomme under mark, 
  trästomme ovan mark
Köpt energi     19 kWh/m²år (uppmätt)
Certifikat   Internat. certifierat passivhus

Beställare  Armada Fastigheter
Arkitekt  bleck arkitekter
Omfattning  877 kvm
Konstruktion   Stålstomme, lättreglar, cellulosa
Köpt energi     13 kWh/m²år (uppmätt)
Certifikat   Internat. certifierat passivhus

Beställare  Laholmshem
Arkitekt  PE arkitektur
Omfattning  6390 kvm A

temp

Konstruktion   Betongstomme, lättreglar, cellulosa
Värmebehov  10 kWh/m²år (beräknat)
Certifikat   Internat. certifierat passivhus
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Brage förskola, sigtuna
I centrala Valsta bygger Sigtuna kommun nya Brage förskola med 
plats för ca 170 barn.
TOL Arkitekter har designat huset och Sweco architects står för 
utformningen av utemiljön.
Detaljprojekteringen är planerad att vara klar våren 2017, inflytt-
ningen ska ske till våren 2019.

Förskolan har fått sin arkitektur från sjöbodar, och den nedre 
våningens spegelfasad med reflektioner skall föra tankarna till en 
vattenyta. Taken har vänts mot söder för att kunna nyttja solcel-
lernas kapacitet till fullo.

Huset består av två fyrkantiga huskroppar i två plan som sätts 
samman till en enhet, men med förskjutningar. Fasadmaterialet 
består av cederträ, granitkeramik, fibercement och glas.

Brage förskola är en miljösatsning och ska klara energikraven 
för internationell passivhusstandard. Förskolan ska dessutom 
uppfylla kriterier för Miljöbyggnad Silver samt Komfasts krav 
avseende byggmaterial för giftfri förskola.
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Brage förskola villa Winkler
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CentruM för idrott oCh kultur, knivsta
CIK centrum för idrott och kultur i Knivsta är en kombination av 
lokaler för både idrott och kultur i samma anläggning. CIK blir 
en central och attraktiv ny mötesplats i Knivsta. Anläggningen är 
kommunens hittills största byggprojekt. Den byggs i flera vånings-
plan och kommer att bestå av:

• Två fullstora sporthallar varav den ena med läktarkapacitet för 
ungefär 300 personer
• Kampsportslokal med två träningsmattor
• Scenkonstlokal med plats för ungefär 400 sittande
• Ishall med plats för 300 åskådare
• Gemensamma kommunikationsytor med café, förenings-
pentryn, föreningsgym, förråd, kontor och konferensrum

Materialvalen är gjorda utifrån var egenskaperna kommer bäst 
till sin rätt. Betong används för mötet med marken i grundlägg-
ning och som tungt akustiskt isolerande bjälklag under scen-
konstlokalen. Trähuset byggs ovanpå detta och de spektakulära 
takstolarna med långa spännvidder framför allt i ishallen är i trä 
med underliggande dragstag i stål. Klimatskal, d.v.s. ytterväggar 
och tak byggs upp med träbaserade material med beaktande av 
ett minimerande av köldbryggor.
 Systemen för luftkvalitet i anläggningens olika delar är inte-
grerade med systemen för att återvinna värme från driften av 
ishall, sport och scenkonst. CIK:s ishall blir troligen världens första 
passivhus-ishall.
 Passivhuskonceptet och miljötänkande går hand i hand. De 
valda materialen ska vara underhållsfria i största möjliga utsträck-
ning, och lösningar i trä föredras. 

elMeskolan, älMhult
Elmeskolan har byggts i de nordöstra delarna av Älmhult och är 
kommunens första skolbygge på många år. Husets form är kom-
pakt med en generös ljusgård i mitten. Byggnaden består av två 
plan med ett vindsplan som teknikvåning.

Skolgården bakom byggnaden skyddar från buller och trafik, 
samt ger tillgång till närliggande kullen och naturfält. 
En huvudentré och tre sekundära entréer ger möjlighet för ett 
uppdelat flöde, förskolan har sin egen ingång och inhägnad 
förskolegård intill.

Lokaluppdelningen bygger på en modulär princip som skapar 
flexibilitet och kan anpassas efter behov. Verksamheten i skolan 
omfattar undervisningslokaler för grundskola F-6 (2 spår), inter-
nationell skola för åk 1-10 samt internationell förskola. 

Byggnaden är ca 11 300 kvm stor och ger plats för ca 800 
elever.
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cIK Elmeskolan
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a Beställare Älmhults kommun    
Arkitekt Horisont Arkitekter    
Omfattning 11 300 kvm    
Konstruktion Sandwichbetong, PIR-isolering   
Värmebehov 9 kWh/m²år (beräknat) 
Certifikat Internat. certifierat passivhus 
   
    

Beställare Sigtuna Kommun, Komfast
Arkitekt TOL Arkitekter AB
Omfattning 2700 kvm BTA
Konstruktion Stålstomme, lättreglar, cellulosa
Värmebehov 12 kWh/m²år (beräknat)
Certifikat Internat. certifierat passivhus

Beställare  Knivsta kommunfastigheter
Arkitekt  Norconsult
Omfattning  9000 kvm
Konstruktion  Massivträstomme, lättreglar, cellulosa
Värmebehov 
idrottshall/mittdel   11 kWh/m²år (beräknat)
Värmebehov ishall    9 kWh/m²år (beräknat)
Kylbehov ishall  10 kWh/m²år (beräknat)
Certifikat   Internat. certifierat passivhus

Beställare        Charlotte och Andreas Winkler
Arkitekt        Fiskarhedenvillan
Omfattning 184 kvm BOA 
Konstruktion Prefab trähus, cellplastisolering
Köpt energi  32 kWh/m²år (inkl. hushållsel) 
Certifikat  Internat. certifierat passivhus

villa Winkler, halMstad
Enfamiljshuset är ett certifierat passivhus och färdigställdes år 
2014 i Halmstad. Byggherrarna utgick från planlösningar bland 
befintliga kataloghus och skapade förutsättningar för att uppnå 
passivhusstandard med hjälp av anpassade bygghöjder, kompakt-
het och specialfönster och -dörrar. 

Fönstren beställdes från tyska tillverkaren Wiegand och är passiv-
huscertifierade. U-värdet för kombinationen glas och ram ligger 
på 0,69 W/(m²K). Karmen är överisolerad.

Samtliga anslutningsdetaljer, t. ex. yttervägg och grund eller 
yttervägg och tak, är beräknade att vara köldbryggsfria. Återvin-
ningsgraden för det PHI-certifierade FTX-aggregatet ligger på 
94%. Huset är en en- och en halvplans villa med en bostadsyta på 
184 kvadratmeter.

Projektet visar mycket goda resultat tack vare noggrann projekte-
ring och certifiering enligt PHI. Också inomhusmiljön är påtagligt 
god och ger mycket behaglig komfort med jämna temperaturer. 
Bergvärmepumpens borrhål möjliggör passiv förkylning av till-
luften sommartid, vilket har givit behaglig tilluft under varma 
sommarveckor.

Det lutande taket ger plats åt en solcellsanläggning som produ-
cerar något mer solel än husets totala årliga elbehov inklusive 
hushållsel. 

Villa Winkler har ett behov av köpt energi totalt (inkl. hushållsel) 
på 5863 kilowattimmar, vilket motsvarar 32 kWh/m2år.  
Solcellerna på taket har under ett år producerat  
5163 kilowattimmar, d.v.s. 28 kWh/m2år (uppmätt år 2016). 
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kölängens förskola, knivsta
I gränslandet mellan ett villaområde och ett jordbrukslandskap 
uppförs en kommunal förskola med 8 avdelningar i två plan. For-
men är sammanhållen, med utvändiga trapphus och en tilltagen 
lanternin vilken för ner dagsljus till byggnadens inre.
 Byggnadens yttre domineras av trä, precis som dess omgiv-
ning. Tanken är att fasaden ska gråna och smälta in i omslutande 
träddunge. Gårdsmiljön blir pedagogiskt lekfull i form av direkt-
kontakt med odlingar, vattenlek, åkerholmar, skogspartier och 
fornminnen.
 Gården samspelar med inomhusmiljön med direkt anslutning 
till olika ateljéer och rum för naturexperiment. Detta är ett av 
flera exempel på hur skolan erbjuder en fysisk inne- och utemiljö 
där pedagoger på ett naturligt sätt kan ge barnen en förståelse 
för miljö- och naturvårdsfrågor.
 Inuti byggnaden delas avdelningarna av i ett mittparti, mat-
ateljén, torget och den övre ateljén. Dessa kommer att verka som 
förskolans hjärta med tyngdpunkt i kommunikation mellan avdel-
ningarna, både på och mellan våningsplanen. I det långsträckta 
rummet ligger mittpartiets kärna, trappan, vilken kombinerar 
matateljé, ljusintag och kommunikation.

Förskolan certifieras som passivhus, vilket innebär 75% lägre 
energianvändning än i vanliga förskolor. Under projektering har 
stor vikt lagts på att optimera inomhusklimatet för att skapa en 
trivsam miljö, för både barn och vuxna, året om. Fönsterplace-
ringen är anpassat till dagsljusbehovet där solavskärmning bidrar 
till god komfort även i rum i utsatt solläge.
 Taket förses med solceller, vidare är klimatskalet uppbyggt av 
högvärdiga komponenter och oavbruten isolering vilket ska ge 
minimala värmeförluster. Personer som vistas i förskolan kommer 
även att kontinuerligt få andas frisk luft med hjälp av specifika 
ventilationsanläggningar vilka dessutom har hög värmeåtervin-
ning för låga förluster.

kvarteret Pluto, tyresö
ByggVesta har uppfört 76 hyreslägenheter i Tyresö. Kvarteret 
Pluto blev det första flerbostadshuset i Sverige att certifieras 
som energisparhus enligt Passivhusinstitutets standard. 
Totalentreprenör är Friendly Building.
     Bostäderna i kvarteret Pluto är utformade för att passa för 
studenter och unga enligt ByggVestas koncept Green Nest. Mer 
än en tredjedel av lägenheterna är kompislägenheter på tre rum 
och kök. Huset bidrar dessutom aktivt till biologisk mångfald 
genom bland annat fasad- och takgrönska, inbyggda fågelholkar 
och bikupor. 

Konstruktionen utgörs av volymelement som består av en 
stålstomme och betongbjälklag.

Kölängens förskola Pluto
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kollektivhuset staCken
Kollektivhuset Stacken i Göteborg byggdes 1969 och är ett klas-
siskt miljonprogramshus. I samarbete med Chalmers har byggna-
den genomgått en steg-för-steg-renovering till passivhusstandard 
enligt EuroPHit. Åtgärderna hat varit så effektiva att huset inte 
bara uppfyller kraven enligt EnerPHit-standarden, utan huset är 
också ett äkta passivhus. Värmebehovet har sänkts från 145 till 
13 kWh/m²år.
 Stacken inhyser 35 lägenheter, från 2:or till 7:or, merparten av 
lägenheterna har dock 3 eller 4 rum. I huset finns en rad gemen-
samma utrymmen, t.ex. matsal, kök, lekhall, verkstad och café. 

I första steget fick huset ett nytt värmeåtervinningssystem med 
passivhuscertifikat och 85 % verkningsgrad. Nästa åtgärd var 
en tilläggsisolering av taket med 500 mm cellulosa, som ger ett 
U-värde på 0,079 W/(m²K). Steg 3 var att montera nya passiv-
husfönster med U-värde 0,7 W/(m²K). Slutligen isolerades husets 
fasad, och balkongerna integrerades i klimatskärmen för att 
eliminera köldbryggor.
 Husets fasad och tak är täckta med solmoduler. Under sex 
månader av året producerar byggnaden mer el än de boende 
förbrukar. Elanvändningen har bland annat optimerats med ett 
närvarostyrt belysningssystem. Varje lägenhets varm- och kallvat-
tenförbrukning, ventilationsflöde, elanvändning, temperatur och 
luftfuktighet övervakas med sensorer.
 Projektet finansieras med medel från Naturskyddsföreningen, 
Energimyndigheten och Västra Götalandsregionen.

stacken vrå skola

vrå skola, knivsta
Med Vrå skola bygger Knivsta kommun sin andra certifierade 
passivhusskola. Den har plats för 660 elever i årskurs 5-9. Skolan 
ligger något insjunken i sluttningen i souterräng. Sambandet  
mellan den övre entrénivån mot vägen och skolgården i slutt-
ningen förmedlas genom en bred gradängliknande trappa som 
sträcker sig in i byggnaden via en atriegård som ger dagsljus till 
byggnadens inre.

Byggnadens exteriör har en sockelvåning i betong. Den är av-
gränsad med längsgående fönsterband mot en överbyggnad i trä 
som anslutas mot det profilerade taket som blir ett blickfång mot 
dalgången. Den samlade byggnadsvolymen ger en fördelaktig 
energibalans och möjlighet att utforma skolan som passivhus.

Skolan har entréfunktioner, skogräns, reception och informations-
torg på mellanvåningen tillsammans med matsal/restaurang/café 
och lokaler för specialundervisning i naturorienterande ämnen 
och skapande ämnen; slöjd, bild och musik, organiserade för ett 
tematiskt arbetssätt. På den övre våningen finns övriga undervis-
ningslokaler för år 7-9. I souterrängplan finns undervisningen för 
år 5-6 i ett eget sammanhang med hemklassrum. Undervisningen 
är organiserad med en förstärkt form av helgruppsrum, eller 
”storklassrum” kring öppna studietorg.

Beställare Knivsta kommun
Arkitekt LLP arkitektkontor 
Omfattning 8000 kvm BTA
Konstruktion Stålstomme, sandwich, PIR-isolering 
Värmebehov 15 kWh/m²år
Certifikat Internat. certifierat passivhus

Beställare  Knivsta kommunfastigheter
Arkitekt  Tovatt Architects & Planners
Omfattning  1812 kvm BTA
Konstruktion  Betongstomme, RedAir/LinkAir
Värmebehov  15 kWh/m²år (beräknat)
Certifikat   Internat. certifierat passivhusfa
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Beställare Kollektivhuset Stacken - kooperativ   
 hyresrättsförening    
Arkitekt Helhetshus Arkitektstudio   
Omfattning 3320 kvm (referensarea enligt PHPP) 
Konstruktion Betong 1969, tilläggsisolering 
 mineralull 2017 
Värmebehov 13 kWh/m²år
Certifikat Internat. certifierat passivhus

Beställare ByggVesta / AFA Fastigheter
Arkitekt Winell & Jern/Street Monkey Architects
Omfattning 3520 kvm BOA
Konstruktion Stål, betong, cellplast 
Värmebehov Värmebehov 24-25 kWh/m2år
Certifikat Internat. certifierat energisparhus
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Passivhusfönster „DW-plus integral“
Tillverkare: Wiegand Fensterbau
Det integrerade passivhusfönstret DW plus uppfyller högsta 
energiklassen A enligt PHI:s egen klassning. Fönstrets U-
värde är 0,66 W/(m²K) och glasets g-värde 0,53 W/(m²K). 
Fönstret har en smal karm som ger en större glasyta och 
därmed större tillskott från solvärme. Beslagen är helt dolda. 

Passivhusfönster Smartwin compact
Tillverkare: pro Passivhausfenster GmbH
Smartwin compact är ett certifierat fönstersystem för pas-
sivhus med en konstruktion av trä och aluminium. Fönstrets 
U-värde är 0,77 W/(m²K). Fönstret har tilldelats ett förstapris 
av Passivhusinstitutet för bästa kostnadseffektivitet, sett till 
livscykeln.

 

Termoankare Schöck Isokorb®
Tillverkare: Schöck Bauteile GmbH
Schöck Isokorb® är ett bärande värmeisoleringselement 
för termisk separering av utkragande byggnadsdelar. Det 
kan användas till separering av betong-betong, betong-trä, 
betong-stål och stål-stål. Isokorb® minskar köldbryggor och 
förhindrar uppkomst av kondens och mögel.
  
fasadkonsol mfT fox
Tillverkare: Hilti Svenska AB
Det köldbryggsfria fasadmonteringssystemet består av en 
glasfiberförstärkt plast- och aluminiumförening med låg 
värmeledningsförmåga och hög belastningsprestanda.
MFT Fox passar all fasadbeklädnad, både vid nyproduktion 
och renovering, och är certifierad för passivhus.

 

Passivhuskomponenter ger säkerhet
n n n  Detaljerna är avgörande för att en byggnad ska kunna uppfylla passivhuskraven. 
marknaden tillhandahåller idag en lång rad passivhuscertifierade produkter som ger 
maximal säkerhet i planering och utförande. 

Det finns framför allt tre områden där man inte bör avstå från certifierade komponenter – lufttäthet, en köldbryggsfri kon-
struktion och en effektiv ventilation med hög värmeåtervinning. Passivhusinstitutet tillhandahåller en kostnadsfri databas 
(www.componentdatabase.org) med en lång rad certifierade komponenter som garanterar hög kvalitet och energiprestanda 
inte bara på pappret utan också i verkligheten. Även i Sverige utvecklas och tillverkas allt fler internationellt certifierade kom-
ponenter för passivhus. 

Några exempel för pålitliga och högpresterande komponenter:
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n passivhusprojekt i sverige passivhuskomponenter  n

villa circuitus

villa CirCuitus, väXJö
Husets kompakta runda kropp minimerar värmeförluster och ger 
en spännande form både exteriört och interiört. Byggnaden har 
fyra sovrum, ett stort kök med matplats och stora ljusinsläpp mot 
söder. Alla rum är optimalt placerade för att minska kanallängder 
och minimera ventilationsförluster. Taköverståndet är inte enbart 
en arkitektonisk lösning utan utgör också solavskärmningen.  
Sedumtaket och träpanelen i kombination med orange skivmate-
rial ger huset sin ekologiska karaktär. 

Villa Circuitus är byggd med sunda material såsom återvunnet 
papper och glas. Uppvärmningen sker med en minivärmepump, 
ett borrhål förvärmer eller förkyler den inkommande luften. 
Glasverandan ligger utanför klimatskärmen på taket.
 Ett flertal passivhuscertifierade komponenter har använts. 
Unik är även den inblandade kompetensen, samtliga konsulter är 
certifierade passivhusexperter. 
 Villan används som privatbostad av en familj, men även som 
visningsobjekt. Byggprocessen är noga dokumenterad, och huset 
följs upp i flera år framåt. Circuitus har ett uppmätt behov av köpt 
energi på 18 kWh/m²år (totalt inklusive hushållsel 35 kWh/m²år, 
producerad el 18 kWh/m²år).  
Mer information finns på circuitus.se.

högåsskolan, knivsta
Högåsskolan har byggts som passivhus i syfte att minimera kost-
naden för skolan ur ett livscykelperspektiv. Värmebehovet ligger 
under 15 kWh/m²år. Skolan är 6700 kvm stor och ger plats åt 540 
elever.
 Skolan har en integrerad gymnastiksal samt ett tillagningskök. 
Det finns totalt sex ventilationsaggregat. Fyra aggregat försörjer 
klassrummen och förskoleavdelningar samt bibliotek och verk-
städer, ett aggregat ansvarar för kök och matsal och ett för 
idrottshallen och omklädningen. Tilluftstemperaturen ligger kring 
18-21 grader.
 Friskluften till ventilationsaggregaten värms upp eller kyls 
med hjälp av 28 borrhål á 250 m djup. Totalt är det 7 km energi-
brunn som ansvarar för bra rumskvalitet sommar som vintertid. 
 Uppvärmningen av förskolan sker separat via ett traditionellt 
vattenburet värmesystem, med radiatorer placerade där det 
behövs. Man har valt ett separat värme- och ventilationssystem 
för en bättre styrning av komforten. 
 Varmvatten produceras precis som restvärmen av fjärrvärme-
verket och kommer till skolan i samma välisolerade kulvertrör. 
Vintertid håller det inkommande vattnet en temperatur på ca 
85°C. Flödet delas upp till två värmeväxlare – en för uppvärmning 
och en för varmvatten. Högåsskolan är utrustad med energieffek-
tiv belysning med närvarostyrning och dagsljusreglering. 
 Redan under uppförandet kostade Högåsskolan mindre än 
vanliga skolor. En uppföljning efter två år har visat att den också 
har 60-90 % lägre driftskostnader än kommunens övriga skolor. 
Högåsskolan kostar kommunen 38 kr per kvadratmeter och år 
i total underhållskostnad, inklusive ett tillagningskök för 1000 
portioner.  

högåsskolan
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a Beställare Simone Kreutzer/Tommy Wesslund
Arkitekt Simone Kreutzer/Sajt Arkitektstudio
Omfattning 176 kvm Atemp

Konstruktion Trästomme, lättreglar, cellulosa
Köpt energi 18 kWh/m²år (uppmätt) 
Certifikat Internat. certifierat passivhus

Beställare Knivsta kommunfastigheter
Arkitekt Archus arkitekter
Omfattning 6685 kvm BTA
Konstruktion Betong, lättreglar, cellulosa
Driftskostnad 38 kr totalt per m² BTA (uppmätt)
Certifikat Internat. certifierat passivhus
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passivhuskomponenter  n Maximal säkerhet
mot fuktskador och mögel

INTELLIGENT LUFTTÄTNING

Hydrosafe högpresterande ångbromssystem 
Variabel ångbroms och lufttät duk

www.proclima.com

g value 1,25 - >125 MNs/g

hydrosafe värde 2 m

fuktighetsvariabel

INTELLO • TESCON VANA
CONTEGA SOLIDO SL 

sd-värde: 0,25 m upp till >25 m
g-värde: 1,25 MN·s/g upp till >125 MN·s/g

Testvinnare enligt tyska stiftelsen för produkttester 
”Stiftung Warentest” 4/2012 

Hydrosafe värde: 2 m (10 MN·s/g):  
Inga problem att bygga vintertid med INTELLO

Systemtejperna är testade för 100 års vidhäftning

...  och isoleringen  
 blir perfekt

ÅR
HÄFTFÖRMÅGA

TESCON VANA I TESCON No.1 I UNI TAPE

www.proclima.com/100years

världsunikt
bevisat i test

CELLULOSAISOLERING & 
SYSTEMLÖSNINGAR

CELLULOSA-
ISOLERING

VINDSKYDD & 
UNDERLAGSTAK

ÅNGBROMS, 
LUFTSPÄRR & TEJP

FOGMASSA, PRIMER &
RENGÖRING

www.isocell.com

ISOCELL Sverige AB
Gamla Stallet | Stora Wäsby
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige
Tel.: 010 130 25 00 
info@isocell.se

ISOLERMASKINER &
TILLBEHÖR

Ventilerat fasadsystem REDAir fLEX
Tillverkare: Rockwool AB
REDAir FLEX är ett system för ventilerade fasader. Det 
kan användas till de flesta typer av nybyggnationer och 
renoveringsprojekt. Utsidan kan vara av betong, tegel-
sten, lättbetong eller träbaserat material. REDAir FLEX är 
självbärande och ska inte förankras eller kombineras med 
beslag. Fasadbeklädnadens vikt tas upp via en kombination 
av isoleringens tryckstyrka och skruvens infästning i väggen. 
 
Isocell cellulosaisolering i lösull
Tillverkare: Isocell Sverige AB
ISOCELL cellulosaisolering lösull är ett isoleringsmaterial 
gjort av cellulosafiber som produceras från tidningspap-
per. Materialet tillverkas i Sverige med en speciell teknik 
för att få en lång och spänstig fiber. Denna teknik gör att 
isoleringen får lägre densitet än jämförbara material och 
att lambda-värdet (värmekonduktiviteten) blir det bästa i 
klassen för cellulosaisolering lösull. 

Pro clima lufttät duk och tejp
Tillverkare: MOLL bauökologische Produkte GmbH
Pro clima är ett komplett system för fukthantering, bestå-
ende av intelligenta ångbromsar, mycket diffusionsöppna 
tak- och väggdukar, speciallim och tejpar. Allt tillverkas 
enligt höga europeiska kvalitetsstandarder. Pro clima tät-
ningssystemet skyddar värmeisolerande konstruktioner  
i tak och väggar med högpresterande membraner med 
aktiv fukthantering.
 
Luftbehandlingsaggregat Swegon GOLD RX
Tillverkare: Swegon AB
Swegon GOLD RX jobbar med roterande värmeväxlare och 
klarar en effektiv återvinningsgrad på i snitt 84 %, vilket är 
ett utmärkt värde. Systemet ger minimala tryckfall och en 
låg ljudnivå. Ventilationen är behovsstyrd och luften kan 
både värmas och kylas. Aggregatet är godkänt för större 
luftmängder upp till 9000 m³/h. Totalt erbjuder Swegon 12 
olika passivhus-certifierade storlekar.

Bilder från Passivhusmässan i Knivsta i samband med Passivhuskonferensen 2017.
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swegon.se

Originalet.

GOLD_passivhus_landscape.indd   1 2017-10-20   14:42:13

E� ektivaste värmeisoleringen för köldbryggor
Med Schöck Isokorb® för balkonganslutningar

Schöck Sverige | info@schoeck.se | www.schoeck.se

Schöck är internationell marknadsledare inom området för termisk separe-
ring av utkragande byggnadsdelar och erbjuder med Isokorb® en e� ektiv 
lösning som förhindrar värmeförlust och köldbryggor. www.schoeck.se

170563_Anz_IK_SE_185x140_rz.indd   1 19.09.17   10:41

Friendly Building | info@friendlybuilding.se | www.friendlybuilding.se

NYCKELFÄRDIGA, INDUSTRIELLT BYGGDA PASSIVHUS

Bostadsrätter
Hyresrätter
Förskolor
Skolor

Friendly Building
Building Friendly
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VI KAN PASSIVHUS

Elmeskolan i Älmhult

internationellt certifierat passivhus
10 300 kvm, ca 800 elever

värmebehov max.15 kWh/m2år

Läs mer på horisontarkitekter.se

ENERWEX

Passivhusexperten med helhetssyn

www.enerwex.se

Vi hjälper dig i alla steg, från projektering till kalkylering och certifiering

Energi- 
beräkning

Total- 
ekonomi

VVS-
teknik

Konstruktions-
rådgivning

s m a r t w i n

s m a r t w i n
doorsforpets

 ®
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BLI En AV OSS! Sveriges största plattform för passivhuskompetens, med 
genuina kunskaper och beprövade lösningar. Bli medlem du också och 
hjälp oss att bygga framtiden!

Sveriges största plattform för passivhuskompetens,  
med genuina kunskaper och beprövade lösningar.  

Bli medlem du också och hjälp oss bygga framtiden!

�

bleck arkiteter ab

DF design AB

Jakob Wranne

Norrbano 
BSAB

gjproduktion ENERWEXInsulation Technology™

Made in Sweden

RAY ÅBERG

ARKITEKTKONTOR

Sanna Neselius AB

SWEDEN ENERGY
BUILDING SYSTEMS

Bozena Dorota 
Hrynyszyn

igpassivhus.se


