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Den svenska Räkna först,
marknaden bygga sen
har vaknat

IG Passivhus
har ordet
Del 4 i vår serie om passivhus handlar om en
väldigt viktig komponent – passivhusfönstret. Det är redan allmänt känt att passivhus
kräver fönster av särskild bra kvalitet, men
många tror fortfarande att man bara får ha
små gluggar i fasaden för att komma upp i
passivhusstandard. Så är det inte alls. Fönstret i passivhuset är en viktig energikälla, och
det går alldeles utmärkt med större glaspartier om de ligger i rätt vädersträck och kan
skuggas vid behov. I energiberäkningsprogrammet PHPP kan man balansera ut fönstrens värmeförluster och solvinster, på så sätt
hittar man en optimal fönsterlösning som ger
hösta komfort både sommar- och vintertid.
Speciellt vid renovering av äldre byggnader
lönar det sig att satsa på passivhusfönster!
Ett fönster består av många material som
ska fungera ihop och vara av högsta kvalitet.
Det räcker inte med 3-glasrutor med fyllning
av argongas. En ”vanlig” karm innebär flera
meters köldbryggor både mellan glas och
karm och mellan karm och vägg. Är karmen
isolerad och uppbyggd så att fönstret kan
installeras utan köldbryggor är risken för kallras, drag och låga temperaturer borta. Distansprofilen som håller glasrutorna på plats
ska inte heller leda ut värmen och är gjord av
ett speciellt material. Man ska alltid kolla upp
hur anslutningen mellan fönster och vägg
fungerar och om det verkligen är möjligt att
montera lufttätt och utan värmeförluster.
Allt detta tittar man på när man certifierar
ett fönster för passivhus. Bland IG Passivhus’
medlemmar finns flera tillverkare som kan erbjuda certifierade passivhusfönster och glasfasader. Alltid ett tryggt val!

n n n Det blir allt lättare att få tag i
     
bra passivhusfönster, även i Sverige. Bäst
i alla lägen är att välja ett fönster som är
passivhuscertifierat av PHI. Det är nämligen inte enbart glasets U-värde som räknas, utan också hur fönstret är inbyggt i
fasaden. Därför kontrolleras den tilltänkta
monteringen i certifieringsprocessen.
Passivhusfönster är förberedda för lufttät anslutning till väggen, utan köldbryggor. De har också speciella distansprofiler
som förhindrar att rutorna läcker värme
vid kanten, vilket vanliga fönster ofta gör.
Som en bieffekt fungerar passivhusfönster som radiatorer i rummet. Rätt
förvaltade, sänker tillskotten från solvärme husets totala energibehov. Därför
pratar man mycket om fönsterorientering
i passivhusvärlden. En tumregel är större
fönster mot söder och mindre fönster mot
norr. Här gäller det dock att inte överdriva, samt att ordna skuggning där den
behövs, t.ex. med ett takutsprång. Annars
kan tillskotten från solvärme bli oönskat
stora sommartid. Speciellt i öster och väster, där solen kan stå lågt, behövs en genomtänkt solavskärmning. I norra Sverige
kräver även nordsidan solavskärmning
mot en lågt stående midnattsol, här har
fönsterplaceringen mot vädersträck nästan ingen betydelse alls.

Med Passivhus-projekteringspaketet PHPP
kan man i förväg räkna ut hur fönstren
och deras placering kommer att påverka
energibalansen. Här beaktas inte bara
husets utformning och orientering utan
också andra faktorer, t.ex. närliggande bebyggelse och träd som kan skugga. Dessutom ingår en omfattande katalog av certifierade passivhusfönster att välja ur.
Även när man planerar en energirenovering är det långsiktigt lönsamt att
byta mot passivhusfönster. På årets passivhuskonferens i Leipzig i april delades
”Component Award 2015” ut för flexibla,
lönsamma och effektiva produkter som
förbättrar energibalansen i äldre hus. På
delad första plats kom två branschveteraner, nämligen Optiwin med ”System Connecta“ och Lorber / Pro Passivhausfenster
med ”Smartwin Compact S”. Mer om passivhuskonferensen, nya klassningssystem,
årets utmärkelser och mycket mer finns
att läsa på www.passipedia.com
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Inte bara husets ögon utan också
energikälla och komfortgaranti
Att fönstren utgör en så betydande
komponent beror på att de står för
de kallaste yttemperaturerna innanför byggnadsskalet. Vi människor upplever det som obehagligt
när objekt med olika temperaturer
utstrålar samtidigt mot vår kropp.
Vi trivs bäst när temperaturdifferensen är under ca 4 K. Detta klarar
endast passivhusfönster med sina
höga yttemperaturer.

Om dessa sensorer signalerar en temperaturskillnad på mer än 2 K upplevs det som
störande. Detta är ännu en anledning att

välja högkvalitativa fönster och en orsak
till att människor som lever i passivhus är
lyriska.

Även temperaturskiktningen påverkar boendekomforten. Återigen spelar fönstret
en viktig roll. Kalla temperaturer på glasytorna ger upphov till luftrörelser i rummet. Fönster i golvhöjd kan till och med
framkalla dragkänsla. Varm luft kyls ner
på den kalla rutan och rasar neråt – för att
breda ut sig med flera meter vid golvet.
Människan har extra känsliga temperatursensorer på huvudet och på anklarna.

Certifierade Passivhusexpert: (10 dagar)
Kursen är på 10 dagar i tre block och
innehåller både teori och praktiska
övningar.
Det ingår ett omfattande kursmaterial och passivhus-beräkningsprogrammet 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 tentamen som certifiering till internationell
passivhusexpert.

Certifierade Passivhushantverkare:
(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, betongarbetare, 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 entreprenör. Ämnen som avhandlas är bl.a.
passivhuskraven, projektering, lufttäthet, fönster, ventilation, värmesystem
och kvalitetssäkring.

Läs mer om våra kurser på:
igpassivhus.se

Det är vi som gör Sverige
energieffektivt

Passivhusfönster
& ytterdörrar

Konsultation
Projektering
Installation
Injustering

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

94,4%
Värmeåtervinning!

Stolta medlemmar i
IG Passivhus, Sverige

08-55 917 917 • info@paulventilation.se

www.paulventilation.se

Få länder har mer erfarenhet av
byggande i trä än Norge
Norska erfarenheter ger HUNTON
en stark grund att stå på när det gäller
att utveckla produkter för tak, golv,
väggar och isolering baserade på träfiber.
– Våra lösningar gör det möjligt
att nå de resultat som krävs för
att uppnå lågenergi och passivhuskrav!
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 råmaterial till egenproducerade produkter.
HUNTON utvecklar ständigt produkter anpassade till nya regler vad
gäller energieffektivitet.

– Det är viktigt med diffusionsöppna produkter med god fukt- och
värmemagasinerande egenskaper.
Nu kompletterar HUNTON sitt sortiment med kvalitetsprodukter från
pro clima i Tyskland. Välbeprövade
produkter för hela byggnadens klimatskal. I sortimentet finns bland annat en högeffektiv, intelligent, armerad 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

