
IG Passivhus 
har ordet

n n n Intressegrupp Passiv-
hus Sverige är en plattform med 
målsättning att kvalitetssäkra, 
utbilda och stötta byggbranschen. 
Vi arbetar också med att informera 
om passivhus och alla dess förde-
lar samt med att skapa nätverk 
bestående av passivhusexperter, 
tillverkare, entreprenörer och of-
fentliga aktörer. Kommunikation 
och kompetensökning är viktig för 
att kunna bygga hållbara, kost-

nadseffektiva och funktionella hus 
som också har höga arkitektoniska 
värden.

Idag är drygt 60 företag anslutna 
till IGPH. Tillsammans står med-
lemmarna för den kvalitet och 
kunskap som behövs för att kunna 
säkerställa internationella ener-
gimål i samspel med människans 
behov och med omtanke samt 
ansvar för miljön.

Att sprida kunskap, informera och ut-
veckla nya lösningar är våra primära mål. 
Denna folder har till syfte att uppdatera 
byggbranschen om aktuella projekt, kom-
mande evenemang, nya rön och relevanta 
utbildningar.

Foldern du håller i din hand är den första 
av totalt sex foldrar som kommer att 
distribueras under 2015. I varje nummer 
kommer vi att lyfta fram engagerade kom-
muner eller nya produkter. Kommuner 
och produkter som gjort det lilla extra 
som behövs för att göra stor skillnad.

I detta nummer riktar vi vårt fokus mot 
Knivsta kommun som målmedvetet och 
med fast beslutsamhet har lyckats bygga 
Sveriges första passivhusskola i ett fram-
gångsrikt partneringprojekt.

I de kommande numren kommer vi att 
presentera bland annat passivhusexperter 
och hantverkare, passivhusfönster, teknik 
och entreprenörer. – Hur renoverar jag rätt 
och kan jag göra om mitt befintliga hus? 
är några av de frågor vi får svar på i nästa 
nummer! 

IGPH Sverige
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Passivhusdagarna 2014

Den 7–9 november välkomnade 
passivhus världen över besöka-
re för 15:e gången! 
Intresset var, som vanligt, stort för färdiga 
och pågående projekt. I Sverige var det IG 
Passivhus Sverige som samordnade dessa 
dagar. I olika delar av landet visades olika 
typer av hus och byggnader upp för både 
byggbranschen och allmänheten.

Knivsta kommun visade stolt upp Högås-
skolan som är under produktion. Skolan 
ska rymma 400 barn när den är klar. Sko-
lans inriktning blir musik och utformning-
en ska stimulera till kreativitet inom mu-
sik, teknik och naturvetenskap. Arkitekt 
är Archus och det är HMB Construction 
som bygger.

Bland de projekt som hade öppet hus 
fanns också förskolan Skogslunden i 
Åkersberga. Förskolan stod klar för fyra 
år sedan och blev då landets första certi-
fierade passivhus. Idag, fyra år senare, kan 
man konstatera att alla löften och förvänt-
ningar har infriats. Barbro Änges som är 

projektansvarig på Armada Kommun-
fastigheter berättar:
– Vi är mycket nöjda med att de ursprung-
liga energikalkylerna höll måttet, vilket 
uppföljande energibesiktningar visat. Per-
sonalen och barnen trivs också mycket bra. 
Man berömmer också den låga ljudnivån 
och övrig komfort.
Energiprestanda är 13 kWh/kvm och år, 
vilket kan jämföras med nybyggnadskra-
vet 66 kWh/kvm och år.
I Gävle visades första LSS-boendet byggt 
som passivhus av Emrahus. Företaget är 
helt inriktat på passivhus och lågenergi-
hus. LSS-boendet är ritat av Mono Arki-
tekter. Nu planeras för fler liknande pro-
jekt på andra orter. Emrahus kommer att 
äga fastigheterna och hyra ut till Attendo.
– Det är jättehäftigt att bygga energi- 
effektivt och samtidigt få vara med och 
höja kvalitén i innemiljön. Vi använder 
egna byggsystem i alla våra byggen och 
därför blir inte våra passivhus dyrare 
än traditionella hus! säger Robin Berkhui-
zen, vd för Emrahus.

Villa Björken, som byggdes i Upplands-
Väsby av Fiskarhedenvillan AB, hade ock-
så dörren öppen dessa dagar för besökare. 
Villa Björken blev den första villan som 
klarade passivhuskraven. Energiprestanda 
är 18 kWh/kvm per år och täcks nästan 
helt av solcellerna på taket. Därmed är 
köpt energi cirka 0 kWh/kvm per år vilket 
kan jämföras med nybyggnadskravet som 
är på 55 kWh/kvm per år.

Förskolan Hedlunda i Umeå är världens 
nordligaste certifierade passivhus. Hit 
köade både spekulanter och andra intres-
serade för att kika på en av de mest ener- 
gieffektiva skolor som just nu byggs i lan-
det.

– Vi hade massor av besökare, berättar 
Thomas Greindl, konsult från Sweco, stolt. 
Vi välkomnade både familjer med små-
barn, fackmän och hantverkare.

Sweco har ritat både förskolan och de vil-
lor som byggs i Tavleliden. Hedlundasko-
lan byggs av VNB Byggproduktion i Umeå. 
Kvaliteten är god, komforten är hög och 
det byggs med giftfria material!

Några av objekten som visades upp under Passivhusdagarna 2014.
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Foto: Emrahus AB

Foto: Andrea Johnson

Foto: Robin Fritzson



Det är vi som gör Sverige energieffektivt

Nästa passivhusexpertkurs  
startar 24 mars 2015
http://igpassivhus.se/utbildning/ceph/

Nästa internationella passivhus-
konferens i Leipzig: 17–18 april 
2015

www.vnb.se         Tel 090-12 22 33

Hedlundaskolan  
i Umeå +

Vegaskolan i Vännas
= två av landets  

passivhusskolor!

Vi bygger  

en hållbar  

framtid, 

för dig,  

för er,  

för oss!

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

75% mindre 
värmeförlust med I-balk

masonitebeams.se

Projektering

Installation

Injustering

08-55 917 917 •  info@paulventilation.se   

www.paulventilation.se

Konsultation

94,4% 
Värmeåtervinning!

Stolta medlemmar i  
IG Passivhus, Sverige



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

Första skolhuset i 
Sverige att certifieras 
som passivhus

Archus har på uppdrag av Kommunfastigheter i Knivsta 
designat och projekterat Högåsskolan i Knivsta. Byggnaden 
är ca 6700 kvadratmeter stor och rymmer 450-500 elever. 
Högåsskolan blir det första skolhuset i Sverige som certifieras 
som passivhus.

Att vara med och skapa framtiden är en förmån i vårt arbete. 
Tillsammans med våra uppdragsgivare skapar vi framtidens 
bostäder, arbetsplatser, handelsplatser och infrastruktur.
Archus finns i Stockholm, Västerås och Uppsala. 
 
Läs mer på: www.archus.se


