
VAD ÄR LÅGENERGIHUS? 



Börje Göransson, Vd Finnvedsbostäder 
- väljer passivhus för framtida byggande 

Tryggad försörjning, ekonomi 



Erfarenheter kv Oxtorget 

• Bra värmekomfort 
• Dragfri ventilation 
• Tysta lägenheter 
• Lagom solljus både 

vinter och sommar 

Värme 
• Beräknat:  13 kWh/m2 
• Utfall:   9 kWh/m2 

 
Varmvatten  25 kWh/m2 



LÅGENERGIHUS ska ha: 

 Väl isolerad och minimala 
köldbryggor, bra fönster 
 

 Tätt klimatskal 
 

 God ventilation med effektiv 
värmeåtervinning 
 

 Dimensionera installationer 
efter lågt värmebehov 



Vad är  Passivhus? 

1. En byggnad med så låga värme-
förluster att värmen kan 
transporteras med hygienluftflödet 

 

2. Inbesparad kostnad för värme-
radiatorer, mm ger bra ekonomi 

 

3. Ett paradigmskifte i husbyggandet 

 
 

Hämta info på www.nollhus.se 



Sex ljus är tillräckligt för  
ett vardagsrum 

(20 m2, - 20o C ute, varje ljus 35 W) 



Klassning av byggnader 

NATIONELLA SYSTEM 

• Miljöbyggnad - miljö 

• Minienergihus - energi 

• Passivhus - energi 

• Nollenergihus – energi 

NORDISKA SYSTEM 

• SVANEN - miljö 

EUROPEISKA SYSTEM 

• GREEN BUILDING - energi 

• DGNB  

INTERNATIONELLA SYSTEM 

• LEED - miljö 

• BREEAM - miljö 

 



Många begrepp på marknaden - kan förvirra 

Ej definierade: 
• Lågenergihus 
• Aktivhus 
• Tellhus 
• Plusenergihus 
• NäraNollenergihus 
 

Definierade: 
• Minienergihus 
• Passivhus 
• Nollenergihus 
 
 
 
Kriterierna anges i FEBY12 (ww.nollhus.se) 
• Kravnivå: effektförluster, årsenergi 
• Hur beräkna 



ERFARENHETER FRÅN 
SVERIGES FÖRSTA 
PASSIVHUS I LINDÅS 

Pressmeddelande från SP 2011-06-13 

 

Sveriges första passivhus byggdes i Lindås 
utanför Göteborg för cirka 10 år sedan  

 

En rapport från SP visar att husen 
fortfarande har  

• Mycket låg energianvändning 

• Samma goda lufttäthet som då husen 
var nya  

• De boende är också mycket nöjda med 
innemiljö och energianvändning 

   

 

Radhusen började projekteras under 90-talet och 
färdigställdes under 2001.  

 

SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) har genomfört 
mätningar och provningar under byggtiden och under 2 år i de 
färdiga byggnaderna. 

 

Radhusen har en bostadsyta på 120 m2 per lägenhet.  

 

Genomsnittligt (uppmätt) energianvändning för uppvärmning, 
varmvatten samt drift av fläktar och pumpar: 35 kWh/ m2, 
(68 kWh/ m2 inkl. hushållsel)) 

 Källa: Passivhuscentrum Västra Götaland 

Bild: Passivhuscentrum Västra Götaland 



Kungsbacka – Eksta fastighetsbolag 
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Vallda Heberg passivhusområde Kungsbacka 

Eksta kommunala fastighetsbolag 

26 villor, hyresrätter, 55+ boende, äldreboende, förskola 



Entreprenör: Skanska 
Uppvärmning: Fjärrvärme 

Kv Gruvriset Falun, Kopparstaden 



Trollhättan, Kvarteret Fridhem 
Eidar Bostadsbolag 
 
”Sveriges största passivhusprojekt” 
         
        web-kamerabild: 



Byggkravsutredningen (BK): 

 Lågenergihus är olönsamma  

 Hyreskostnaden ökar med 8000 kr/år  

 De lokala ”särkraven” kostar 2 miljarder per år  



Uppmätt årsenergi: 49 kWh/m2 

Merinvestering: 1% 

Gotlandshem, Visby,  

3 byggnader 
Foto: Björn Hagman 

Nivå 1: något högre än passivhusnivån 
Merkostnad: 0 – 5 % 

Egna minimikrav 

ÖBO 

Gotlandshem 

Boråsbostäder 

Marks Bostäder 

HFAB Halmstad 

Göteborgs Bostadsbolag 

ByggVesta 

 

< 25% jfr BBR 

HSB 

Riksbyggen 

NCC egenregi  

(minimikrav) 



Gotlandshem, Visby,  
4 byggnader 

Nivå 2: Passivhusnivån 
0 – 10% merkostnad 

Passivnivå som std 
Finnvedsbost 
Eksta Bostadsbolag  
Alingsåshem 
Roth Fastigheter  
 
Egna testobjekt 
ÖBO 
Gotlandshem 
Boråsbostäder 
Marks Bostäder 
HFAB Halmstad 
NCC  
 

	

NCC, Beckomberga  
– Brf  

Skanska/Svenska Bost.  
– hyreslägenheter 
Samma totalkostnad = hyresnivå  



SCN workshop om merkostnader  
- Anneli Mälargård, Skanska 



ByggVesta  
Marcus Svensson:”Vi kommer fortsättningsvis enbart 
bygga lågenergihus” 

 

”Vi har valt passivhuskonceptets fördelar, men vi isolerar inte lika mycket i väggarna.” 
”Vi hamnar på samma byggkostnad som för konventionellt byggande”. 

Hammarby Sjöstad 
Stockholm 
 
Uppmätt 2010/11: 
53 – 59 kWh/m2 
 
- Bygger ca 500 bostäder  
i samma utförande  
 





Så här bygger vi passivhus  
utan merkostnader (www.nollhus.se) 

Byggkravsutredningen vill förbjuda lokala energikrav. I fyra föredrag om  
merkostnader visas att Byggkravsutredningens uppgifter saknar saklig grund.  
 

1. Eje Sandberg, SCN  (34 min) 

http://adobeconnect.skl.se/p8nxmia5n66/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal 

•Vår granskning visar att Boverkets utredning har misslyckats  

•Vårt åtgärdspaket kostar inte något och halverar värmebehovet.  

2. Marcus Svensson, ByggVesta  (16 min) 

http://adobeconnect.skl.se/p7jivmpjvi0/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal 

•Vårt koncept ”Egenvärmehus” kostar inget extra, men ligger nära passivhusnivå. 

3. Anneli Mälargård, Skanska (14 min) 

http://adobeconnect.skl.se/p5sffk5dls2/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal 

•Vi har lärt oss av tidigare projekt, så nu kan vi bygga passivhus utan merkostar.  

•I föredraget presenteras fler exempel på projekt som genomförts och hur Skanska ser på utvecklingen. 

4. Thomas Brynås. Falkenbergs Bostäder (12 min) 

http://adobeconnect.skl.se/p960fl1duel/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal 

5. Paneldebatt, moderator Anders Wijkman (36 min) 

http://adobeconnect.skl.se/p46amzzqkci/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal 

•Klarar man värmekomforten på sommaren utan att kyla? 

•Borde vi ställa klimatkrav på vårt byggande och inte bara energikrav? 

•Systemlösningar vi kan sälja internationellt kan få avgörande betydelse för jordklotet! 

http://adobeconnect.skl.se/p8nxmia5n66/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal
http://adobeconnect.skl.se/p7jivmpjvi0/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal
http://adobeconnect.skl.se/p5sffk5dls2/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal
http://adobeconnect.skl.se/p960fl1duel/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal
http://adobeconnect.skl.se/p46amzzqkci/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal


Vargbroskolan Storfors kommun 

• Um: ca 0,2 W/m2,K (jfr BBR 2011: 0,6 W/m2,K) 
 

• Energibehov: < 44 kWh/m2    (jfr BBR 2011: 140 kWh/m2) 

    varav pump och fläkt: 2 kWh/m2 
 

• Produktionskostnad: 17.400 kr/m2 



Formfaktor (F) påverkar prestandan 

	

Formfaktor (F) = Aomslutande / Atemp 

F = 3,0   F = 2,0    F = 1 – 1,5 



Exempel på byggnader 

Skogslunden, Åkersberga. Använder 33% av den energi som är krav enligt byggreglerna (17 kWh/m2 elenergi) 

 
 

Foton: Tyréns, CP Möller, Futurebuilt 



Fönster och 
funktioner 
 
 Dagsljus 
 Välisolerade  
 Solavskärmning 
 Vädringsbara (DrehKip) 



SKL: Att bygga skolor 
    och förskolor – som passivhus 

 

• Planeringsförutsättningar (energi, verksamhet, estetik) 

 

• Erfarenheter; 3 skolor och 3 förskolor 

 

• Teknik- och konstruktionslösningar 

 

• Byggprocessen 
 

Beställ eller ladda ner på www.skl.se/publikationer eller på telefon 020-31 32 30 

Foto:Tyréns 



Stadsskogenskolan, Alingsås 



Slutsatser av goda exempel 

• Det går att bygga energieffektivt 
 

• Det går att bygga med god lönsamhet 
 

• Det är enklast för byggnader större än 400 m2 
och med minst 2 plan 
 

• Det är en läroprocess. Den bör man starta 
omgående med egna demonstrationsprojekt. 
 

• Då startar man den lokala kunskapsspiralen. 

 


