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m i l j ö k l o k a

energismarta
inspirerande hus och hem

skriften du håller i din hand är till för dig som är intresserad av hur man  kan bygga 
och bo mer energismart. det handlar om passivhus, lågenergihus och hus med 

solpaneler eller andra förnybara energikällor. Förhoppningen är att du som läsare 
ska bli inspirerad och se möjligheter för ditt boende genom berättelserna. 

det behöver inte vara  svårt att bo både bra och miljöklokt. 

Om du behöver ett bollplank 
att diskutera miljökloka hus 
med – kontakta din kommuns 
energi- och klimatrådgivning. De 
kan ge opartiska råd helt gratis.  
Sök dem via din kommuns 
telefonväxel eller hemsida. 



Att köpa ett hus, eller kanske till och med bygga ett nytt är ofta den största affär man gör i livet som privatperson. Höga 
energipriser och en debatt om klimatförändringar oroar många människor. Då känns det bra att hitta lösningar som ger lägre 
driftskostnader och dessutom är bra för miljön

Men vad tycker gemene man om detta egentligen? En fastighetsfirma gjorde våren 2014 en undersökning om vad svenskarnas 
inställning till energieffektivt boende. Den visar att mer än hälften av de som besvarade undersökningen vill hellre bo i ett 
energieffektivt boende än i en vanlig fastighet. 8 av 10 tillfrågade menar att energibesparingar i boendet är viktigt. Det finns 
alltså ett sug efter energieffektiva hus. Trots detta råder fortfarande generell okunskap om passivhus och plusenergihus. 
Nyfikenheten framförallt runt egen elproduktion med solenergi är dock stor. 

Talar vi med några av ägarna till passivhusen i regionen menar de att de sökte ett boende, som var anpassat efter tomtens 
förutsättningar, bekvämt att sköta och kännas bra i miljösamvetet. På de grundvalen utvecklades och konstruerades deras hus 
som är fina exempel på miljökloka hus, bekväma och med minimal energianvändning.

Men även du som stolt innehavare till ett ”vanligt” hus kan hitta tekniska lösningar som gör det konventionella huset mer 
miljöklokt. Att se över energianvändningen genom tilläggsisolering och välja förnybara värmekällor är ett steg. Nu går många 
vidare och satsar på att producera sin egen el på sina tak med hjälp av solenergi. Solceller är en ganska stor investering, men på 
sikt kan det löna sig, och det känns bättre i samvetet direkt. Fortfarande är frågetecknen många och osäkerheten stor vad som 
gäller om man kan få bidrag eller inte, liksom hur eventuellt överskott ska ersättas. Trots detta poppar det upp nya solener-
gianläggningar här och där. Solklart är att solceller smittar – och det är positivt!

Vi hoppas att du ska bli intresserad av miljökloka hus och kanske välja en riktigt miljöklok lösning nästa gång du gör 
en förändring i ditt boende. Husen vi bygger idag, kommer förhoppningsvis stå i minst 100 år så det är viktigt att göra 
kloka val. Lycka till! 

Le na  Eckerberg
Energikontor Sydost AB

att bo miljöklokt
känns bra i både  samvete och plånbok
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Sarah Nilsson, Växjö, berättar om när de 
installerade solceller på sitt villatak, hur de 
gjorde och vad man behöver tänka på samt en 
kalkyl över vad det kostade i slutändan.

I Växjö finns passivhus på sju våningar så 
storleken på huset är inte avgörande. Det och 
andra missförstånd får här sin förklaring.

Miljökloka hus genomförs hösten 2014 och då 
öppnar husägare med energismarta lösningar 
sina hem för intresserade besökare.

Julia Persson, Borgholm, berättar sina upplevel-
ser av ett studiebesök i ett passivhus under förra 
årets Öppet hus-visning.

Uppvärmning av hus står för 30 % av Sveriges 
totala energianvändning. Det går att minska 
med en tredjedel bara genom energieffektiv 
nybyggnation och renovering.

Mönsterås kommun satsar på att bygga 
miljömässigt hållbart och  har nu invigt två 
lågenergihus, ett bibliotek och en förskola.
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”solceller kommer löna sig 
på sikt, och det känns bra  
meddetsamma”

Sarah Nilsson är en av många som 
har satsat på att installera solceller 
på sitt hus för att kunna producera 
egen el. Sarah, som till vardags jobbar 
som utvecklingschef på Energikontor 
Sydost, har ett stort intresse för 
energifrågor. Familjen har installerat  
12 m2 solceller på sitt hustak och har 
därmed blivit en mikroproducent. 
”Solceller kommer att löna sig på sikt 
– och det känns bra med detsamma”, 
säger Sarah Nilsson i Växjö.

EgEn 
El på 
takEt

Hur mycket solceller kan 
man installera? 

När du ska välja storlek på solcell-
sanläggningen både vad det gäller yta och 

effekt är det ett antal saker du ska tänka på: hur 
stor tillgänglig yta på tak i söderläge finns det? Tänk 
på att söderytor som skuggas av träd, skorsten eller 
grannhus inte är optimalt att använda. Bästa utbyte får 
man i 30-45 graders lutning i rakt söderläge, men även 
sydost och sydväst ger bra utdelning. Solceller som 
ligger i takets lutning kräver normalt inget bygglov 
men det kan vara bra att kolla med sin kommun innan 
man beställer sina paneler. 

Inkoppling och mätare 
I samband med installationen kan man behöva byta ut 
sin elmätare, så man får en elmätare som mäter netto. 
För att få koll på produktionen och se hur mycket 
solcellsanläggningen ger kan man installera en separat 
mätare. ”Vi kopplade in en separat mätare som vi 
köpte begagnad för 500 kr. Det är intressant att följa 
produktionen” berättar Sarah Nilsson.

Intresset stiger 
”Jag känner att det finns ett stigande intresse för 
solininstallationer”, säger Marita Lorentzsson som är 
Alvesta kommuns Energi- och klimatrådgivare. ”Vi 
har nu en storskalig solvärmeanläggning som förser 
fjärrvärmeverket med värmetillskott, och det finns 
långt gångna diskussioner om solcellsanläggningar i 
kommunen.”

Ekonomi 
Sarah Nilssons anläggning har kostat 30 050 kr att 
installera med bidrag från Länsstyrelsen. ”Vi räknar 
med en återbetalningstid på 17 år, om elpriset är 
oförändrat. Garantin på solcellerna är 25 år” berättar 
Sarah. Olika elbolag betalar olika för elöverskottet, 
ett tips är att kontakta olika elbolag och jämför vad de 
betalar för elen. Länsstyrelsen har ett bidrag på 35 % 
på investeringskostnaden, där man max kan få  
37 000 kr + moms för installerad eletrisk 
toppeffekt. ”Pengarna är dock slut och kön 
är flera år lång så det är osäkert om vi 
kommer att få något bidrag, detta 
borde ändras.” säger Sarah 
slutligen.

Fakta solceller
solcellspaneler ger elektrici-
tet. omvandlingen av solljus 
direkt till elektricitet sker i 
så kallade pv-paneler utan 
att något material förbrukas.                      
elen kan sedan via en 
växelriktare användas direkt 
i huset, skickas ut på elnätet 
eller lagras i ett batteri för 
senare förbrukning. 

räkneexempel * kr inkl moms

Solpaneler, växelriktare och 
transport

38 000 kr

Bygglov (Växjö kommun) 2 100 kr
Extra bultar 500 kr
Extra elmätare 500 kr
Elektriker 4 000 kr
summa utan bidrag 45 100 kr
Bidrag 35%, eventuellt 15 050 kr
summa med bidrag 30 050 kr

* baserat på Sarah Nilssons anläggning



5

i satsningen miljökloka hus vill vi inspirera och underlätta 
för dig som börjat fundera på att bygga eller renovera 
energismart. prata med de som redan byggt ett passivhus, 
eller installerat solfångare. har allt fungerat bra? vad var 
svårt? vad skulle de gjort annorlunda? det är mycket frågor 
som ska besvaras innan man själv ska fatta besluten.

ägarna till husen som visas är oftast väl pålästa och 
engagerade. det finns knappast någon bättre att fråga,  
eller hur?

välkommen att inspireras med oss.

under hösten 2013 och 2014 anordnas öppet hus-dagar 
där husägare öppnar sina hem för intresserad allmänhet. 
man kan besöka passivhus, lågenergihus och hus med 
förnybara energikällor. även offentliga byggnader visas. 

miljökloka hus

öppEt hus-  
dagar
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Ecoekonomi 
Ekonomiska aspEktEr på 
hEm för framtidEn

om alla i världen levde som vi svenskar skulle det behövas 
3,7 jordklot enligt WWF:s senaste kartläggning, en ökning 
från 2012. värmebehovet i byggnader står idag för ca 30 % av 
den totala slutanvända energin i sverige och går att reducera 
med en tredjedel genom energieffektiv nybyggnation och 
renovering. 80 % av bostäderna som finns idag består år 2050 
och de som byggs idag står än längre. såväl tekniken som de 
ekonomiska och komfortmässiga incitamenten är på plats  
för att minska klimatbelastningen genom  
energieffektiv  nybyggnation och  
renovering. 

let the show begin!
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Naturvårdsverket 
har listat de fem enskilda 
aktiviteterna som tillsammans 
står för ungefär hälften av de totala 
utsläppen av växthusgaser. Nummer två 
är uppvärmning av bostäder och nummer tre 
är bostadens elförbrukning. Vårt boende är 
alltså ett centralt område att arbeta med för att 
minska klimatbelastningen. 

Exempelvis har man i Norge, Danmark, 
Österrike och Tyskland med flera länder redan 
bestämt att passivhusstandarden för energi i 
byggnader ska gälla. Utvecklingen i Sverige går 
alltför långsamt framåt, och i väntan på stat, 
banker och kapitalförvaltare driver kommunala 
bostadsbolag och privatpersoner utvecklingen 
för hållbart byggande. 

Positivt är, att i takt med att de flesta som 
bygger hus idag använder många energisnåla 
alternativ, så har investeringsnivån sänkts för 
att bygga med passivhusteknik och ligger idag 
totalt sett lägre än att bygga ett traditionellt 
hus i och med de markant lägre driftskostna-
derna. I och med att ett hus beräknade livslängd 
är 50 år, så är en investering i ett hållbart, 
energieffektivt boende förmodligen den bästa 
ekonomiska affären gemene man kan göra. 
Därtill förenad med en riktigt god eftersmak. 

Energieffektiv nybyggnation och 
renovering - ekonomisk, komfortabel 
och miljövänlig

Ekonomiskt  
Minskade driftskostnader på 20 000 kr per år 
för en villa uppgår till 1 000 000 kr på 50 år. 
De lägre driftskostnaderna ger också en bättre 
kostnadskontroll och fastighetsägaren blir 
mindre känslig för fluktuationer i energipriser 
vilka kan vara svåra att påverka och förutse. 
Särskilt med en ökande världsbefolkning, på 
väg mot 10 miljarder 2050, växande medelklass 

i kombination med att 80 % av den globala 
energianvändningen i dagsläget kommer från 
fossila bränslen som med sin ändlighet kan ha 
spelat ut sin roll redan om några decennier med 
potentiella prisökningar på energi som följd. 

Ökat marknadsvärde på sitt hus vid nybyggna-
tion av energieffektivt boende eller renovering 
är ytterligare en betydelsefull ekonomisk 
konsekvens. Ett exempel är Renzero, en ener-
girenovering av en villa i en Stockholmsförort 
med en investering på 960 000 kr där 
marknadsvärdet ökar med 1 200 000 kr. Och vid 
utveckling vid massproduktion av standar-
denergirenoveringssystem för villor kommer 
kostnaderna för investeringen för familjer att 
sjunka avsevärt. 

Andra vinster i samband med 
energieffektiv nybyggnation och 
renovering är ett behagligare 
inomhusklimat i och med minskat 
buller, minskat drag och elimine-
ring av kalla golv.

Energibesparingen uppgår till 23 000 kr per år 
och energianvändningen har minskat 80 % från 
128 kWh/kvm och år till nästintill 25 kWh/kvm 
och år vilket motsvarar nivån för ett nybyggt 
passivhus. 

Komfortabelt 
Andra vinster i samband med energieffektiv 
nybyggnation och renovering är ett behagligare 
inomhusklimat i och med minskat buller, 
minskat drag och eliminering av kalla golv 
vilket även möjliggör en temperatursänkning 
till 20 grader vilket ytterligare minskar 
driftskostnaderna. 

Boende i hus med en effektiv 
ventilation såsom 
FTX, 

vilket är krav i passivhus där luft inte tränger 
in på andra håll, får även minskade besvär av 
pollen och astma genom att nivån av partiklar i 
inomhusluften reduceras.

Miljövänligt 
Ansvarstagande för vår miljö och gemensamma 
framtid är betydelsefullt på många sätt. Studier 
visar att byggnadsarbetare kan tänka sig att gå 
ner i lön för att arbeta i hållbara byggprojekt 
och de boende i exempelvis passivhusen i 
Vallda Heberg talar med stolthet om att bo i ett 
energisnålt, hållbart boende.  

 Fördelarna med hållbart byggande är 
övertygande och framsynta fastighetsägare tar 
därmed hänsyn till energieffektivitet tidigt i 
byggprocessen. Och som ÅF Consult skriver, 
hållbarhet och miljöfrågor är ingen övergående 
trend, de som är med på tåget kommer att ligga 
i framkant avseende såväl driftskostnader 
som komfort, marknadsvärde och inte minst 
i socialt hänseende.  Det är inte bara Sveriges 
och EU:s miljö- och klimatmål som spelar roll – 
efterfrågan på energisnåla hus lär bara öka! 

Karin Ahlström 
Ullbro 
Miljöekonom 
Passivhuscentrum 
karin.ahlstromullbro@
passivhuscentrum.com

Läs mer: 
www.passivhuscentrum.se  
www.renzero.se

 
 

 
 

 
 

”hållbarhet och miljöfrågor 
är ingen övergående trend. 
snarare tvärtom. det är inte 
bara eu:s gemensamma 
klimatmål som spelar roll – 
efterfrågan på energisnåla 
hus lär bara öka”  

– åF consult
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Många tror att bygga ett hus efter 
passivhusstandard är mycket dyrare och 
krångligare än att bygga ett vanligt hus. 
Men när man tittar närmare på det så 
behöver det inte vara så. Tekniken och 
processen att bygga ett passivhus skiljer sig 
inte så mycket från ett vanligt hus. Man 
har tjockare väggar som tar lite längre tid 
att konstruera, men i gengäld slipper man 
andra processer och sparar tid och pengar 
där.

Tekniken och processen att bygga 
ett passivhus skiljer sig inte så 
mycket från ett vanligt hus.

Normalt kostar det 0 - 8 % mer att bygga 
passivhus än vid byggnation av ett kon-
ventionellt hus, beroende av materialval. 
Detta tjänas in på några år på grund av den 
låga energitillförseln. Passivhus har ingen 
speciell konstruktion utan man kan bygga 
passivhus i alla material. De projekt som 
har uppförts idag visar att byggkostnaden 
inte är så mycket högre för passivhus än vid 
konventionellt byggande. Extrakostnader 
för passivhus som mer isolering, bättre fön-
ster och dörrar samt värmeåtervinning kan 
sparas in i och med att man inte behöver 
installera något radiatorsystem.

Det viktigaste är att huset är ordentligt 
tätt, så man får ett kontrollerat luftintag 
via en luftväxlare med värmeåtervinning 
(FTX-system). Täta hus med en bra 
ventilation är också en förutsättning för att 
slippa mögel. Den varma inomhusluften har 
alltid större vatteninnehåll än utomhusluf-
ten, det märker vi när vi går ut i kyla och 
andedräkten syns. 

Om ett hus läcker luft, följer vattnet, 
(ångan), med den varma luften in i 
konstruktionen. Någonstans på vägen ut 
bildas kondens och här uppstår garanterat 
en risk för mögel. När luften vänder följer 
mögelsporerna med in igen och vi kan bli 
allergiska och sjuka. Det skall vara så tätt 
som möjligt och ha bra ventilation, där vi 
vet var luften kommer in och vart den tar 
vägen, när vi har använt den.

Att bygga med passivhusteknik är relativt 
nytt för de flesta entreprenörer. Det är 
viktigt att samtliga aktörer i byggprojektet 
samarbetar effektivt och har kunskap om 
de krav som ställs på ett passivhus. Man 
få råd och tips om entrepenörer av bland 
annat Passivhuscentrum.

i växjö finns ett 
par flerbostadshus i 
sju våningar som är byggda 
efter passivhusstandard. det går 
utmärkt att bygga energismarta hus i alla 
storlekar, från villor till höghus. det går också 
att renovera befintliga hus till passivhusstandard. 
det finns många myter om passivhus, men att bo i ett är 
inte annorlunda än att bo i ett vanligt hus.

passivhus på 
många sätt
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Värmebehovet är relativt litet i ett pas-
sivhus och det är främst tappvarmvattnet 
som behöver värmas upp. I övrigt är det 
hushållsapparaterna och de boendes krop-
psvärme som ger tillräcklig inomhusvärme.

Solfångare kan täcka tappvarmvattenbe-
hovet under sommarmånaderna och sedan 
kan man ha en kompletterande värmekälla 
som till exempel en vattenmantlad vedspis 
som värmer huset och varmvattnet under 
vintermånaderna. 

”Man behöver inte vara speciellt 
teknisk sinnad alls för att bo i ett 
passivhus.”  
Ingrid Olsson, boende i passivhus

Bertil och Ingrid Olsson bor i en lägenhet 
på sjunde våningen i kvarteret Portvakten i 
Växjö. De hade ingen kunskap om passivhus 
när de var på gång att säja sin villa. Men 
när de fick höra talas om huset tyckte de 
att det lät spännade med ett hus utan egen 
uppvärmning, bara välisolerat.

”Det är så enkelt att sköta”, säger Ingrid 
Olsson, ”det är bara ett litet reglage på 
väggen som vi ställer ner när vi väntar 
gäster. Annars blir det för varmt inne. Men 
det är också enkelt att vädra lite snabbt 
om det behövs. Det är alltid bra luft inne, 
ventilationen fungerar mycket bra.”

Bertil berättar också  att temperaturen  
inne håller sig mycket bra. De var bortresta 
på vinstern i två veckor och på den tiden 
hade temperaturen bara sjunkit med två 

grader, från 21 till 19 grader.

Att slippa element och ha fina breda fön-
stersmygar är något som paret uppskattar. 
De har ett bekymmerslöst boende och gott 
om tid för resor och att odla sina intressen.

”Passivhus måste inte ha små 
fönster, men de måste ha ett bra 
U-värde”

Bo Johansson, Solenergihus AB

Det spelar ingen större roll för ener-
giförsörjningen om huset har fönster mot 
norr eller söder. Den lilla solenergin, som 
man kan ta tillvara på vintern är nästan 
försumbar. Det viktiga med fönstren är att 
ta vara på en god dagsljusbelysning och att 
inte få in oönskad solvärme på sommaren. 

En tumregel är 15 % av golvytan kan vara 
glasarea. Lite större fönster om fönstren 
har ett lägre värmegenomgångstal 
(U-värde), lite mindre om de har det högre. 
Man kan även applicera innerrutor på 
insidan av befintliga fönsterrutor för att 
förbättra U-värdet. I södra delarna av 
Sverige kan man med passivhusfönster låta 
fönstren gå från golv till tak utan att tänka 
på kallras eller radiatorer under fönster.

Att få kondens på utsidan av fönstren 
är vanligt, men det är ett tecken på att 
man har fönster av hög kvalitet. Det är 
värmestrålningen mot världsrymden som 
gör att fönsterytorna blir kalla och drar åt 
sig fukten, som kondenserar. I allmänhet 
kan detta förekomma året om, några 
timmar på förmiddagen. Om fön-
stren har rejäla takutsprång, 
solavskärmning eller träd 
som står framför, 
uppstår inte 
detta. 

 
 

 
 

 
 

ett passivhus värms 
upp med värmen från 
hushållsapparater och  
kroppsvärme från de 
boende, samt en  
värmeväxlare som 
återvinner värmen i huset 
via ventilationssystemet.
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Julia var 
en av alla 

de besökare som 
passade på att göra 

studiebesök under Öppet 
husdagarna 2013. Julia besökte 

ett nybyggt passivhus i Borgholm.

 ”Vi kommer kanske inte att bygga ett 
nytt passivhus själva, men vi kommer 
så småningom behöva renovera villan 
vi bor i, och då är det intressant att 
se vilka lösningar man väljer i ett 
passivhus.” säger Julia. 

”Särskilt intressant var det att 
få träffa och tala med ägaren av 
huset. Hon har ju gått igenom 
hela byggprocessen och kunde 
dela med sig massor av erfa-
renheter och kunskaper som 
verkligen kan vara användbara 
för oss i framtiden.” 

Vid besöket i passivhuset i Borgholm 
berättare ägaren till huset om hela 
byggprocessen, som startade med att 
hon ritade huset själv, till hur man som 
byggherre måste följa upp alla delar 
noggrant. 

En hantverkare som inte har rätta kun-

ska-
per kan 

lätt göra 
misstag som t.ex. 

skadar passivhusets 
tätskikt genom att 

ovarsamt borra upp hål för 
rördragningar på traditionellt sätt. 

”Det var tydligt att ägaren till huset var 
väl påläst och hade skaffat sig all den 
nödvändiga kunskapen under byggpro-
cessen, Det var imponerande.” säger 
Julia Persson.

Förutom att försöka spara så mycket 
energi hemma i villan på Öland som 
värms med pellets så försöker 
paret klara sig med en bil. 
Det fungerar tack vare 
att Krister, som 
förutom att vara 
IT-tekniker 
och 

vaktmästare, även är musiker, samåker 
över till Kalmar varje dag. 

”Nu känner vi oss inspirerade och 
sugna på att själva renovera vårt 
hus energiklokt. Vi har fått en 
hel del ny kunskap att fundera på 
som vi tar med oss till vårt egna 
hus.” avslutar Julia Persson

inspirErad 
på öland
”Intresset för energieffektiva hus tog riktig fart då jag och min familj 
deltog i energispartävlingen Energismarta Grannar.” Det berättar 
Julia Persson, som är dekoratör i grunden, men just nu 
jobbar på Borgholm Energi. Familjen Persson, som 
består av mamma Julia Persson, pappa Krister 
Hallstensson och Walter 2,5 år , följer 
noggrant upp sin energianvändning 
med hjälp av en energimätare,  
en Elique, som hjälper 
familjen att se och 
förstå var all el 
används. 
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passivhusEt
i Borgholm

huset är en nybyggd 
enfamiljsvilla i centrala 

borgholm. det är byggt med 
passivhusstandard, men också med en 

strävan efter att det skulle bli vackert. man har 
byggt med naturnära material, konstruerat för att 

det ska bli så underhållsfritt och energisnålt som möjligt. 
villan är i grunden en enplansvilla men med ett tornrum med 
balkong. huset ligger i tomtgränsen mot norr och har inga 
fönster där. samtliga fönster är samlade där de ger maximalt 
samspel mellan ute och inne. 

huset ventileras med Flexit FtX växlare, med en 
värmeåtergivning på cirka 85 %. en braskamin med 
varmluftsutflöden ger värme och stämningshöjning. 
Fjärrvärme ger tappvarmvatten och vid behov tillskottsvärme 
via slingor i golven.
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biblioteket producerar en 
stor del av sin egen el med 
solcellerna på taket och pro-
duktionen visas på displayen 
i entrén. 

Under 
de två 

senaste åren 
har Mönsterås kom-

mun satsat på att bygga 
miljömässigt hållbara lösningar 

och nu har man invigt två stycken 
lågenergihus, huvudbiblioteket 
och en förskola.
”Kommunen har som ambition att gå 
före i de här frågorna och därför har vi 
satsat på passivhustekniken när det bli-
vit dags att bygga nytt. ”säger Thomas 
Nilsson, teknisk chef i Mönsterås kom-
mun. ”Vi har redan tidigare installerat 
solceller bland annat på kommunhusets 
tak, så det här är nästa steg. ”

Biblioteket invigdes 2013 av miljömini-
ster Lena Ek och är byggt i miljövänliga 
material, och mycket välisolerade 
väggar där man använt passivhustek-
nik. Besökare möts redan i foajén av 
displayer som informerar om den nya 
energieffektiva tekniken och man kan 
följa byggnadens energianvändning 
i realtid. Byggnaden producerar en 
stor del av sin egen el med solcellerna 
på taket och produktionen visas på 
displayen i entrén. 

I september 2014 invigde energi- och 
IT minister Anna Karin Hatt förskolan 

Galaxen 
som ligger 

i anslutning till 
Mölstadsskolan i 

Mönsterås. Byggnaden 
är helt uppförd i trä och har, 

liksom biblioteket, delvis sedum-
tak, dvs. ett grönt vegetationstak och 
solceller för elproduktion.

 Förskolan är en genusneutral för-
skola och kommer att ha mycket 
låga driftskostnader. Bland annat 
används LED-teknik för belysningen 
för att minska energianvändningen. 
Byggnaden är byggd i passivhusteknik 
och täthetsproverna visar att man 
överstiger passivhuskraven.

Både förskolan Galaxen och biblioteket 
har passiv solavskärmning. Biblioteket 
genom ett fast raster som skuggar 
byggnaden och förskolan har sneda 
väggar mot söder som avskärmar 
solljuset de varmaste timmarna på 
sommarhalvåret.

Susanne Norrman som arbetar som 
barnskötare tycker att det ska bli 
spännande att arbeta i det nybyggda 
huset. ”Jag är nyfiken på att se hur 
det kommer att fungera i vinter” säger 

Susanne. ”Barnen älskar de lutande 
fönstren som sitter i bra höjd för dem 
att se ut.”

En av besökarna vid öppet hus-dagen 
den 2 september 2014, då biblioteket 
invigdes var barnbibliotekarie Kristina 
Åkesson.  ”Jag besöker alla bibliotek i 
Mönsterås kommun för att hämta och 
lämna böcker, och det var roligt att se 

hur fint förskolan Galaxen har blivit.” 
säger Kristina Åkesson. ”Jag är 
intresserad av solceller och har 
det på husvagnen. Mitt eget 
hus, det värmer jag med 
pellets.”

k l i m a t 
s m a r t a
hus 
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”Vi har alltid varit mycket intresserade 
av energifrågor”, berättar Olle Larsson 
som besöker förskolan galaxen på 
Öppet hus.” Vi installerade redan på 
70-talet en luft-luft värmepump, och 
eftersom jag är kommunpolitiker var 
det roligt och intressant att komma hit 
till förskolan och se hur våra politiska 
beslut har blivit verklighet.”

Rigmor Berndtsson, förskolechef på 
förskolan Galaxen säger ”Jag kunde 
inte så mycket om passivhus förut, min 
första känsla när jag kom in var att det 
kände så tyst inne. Det är en dämpad 
atmosfär som är bra både för personalen 
och barnen. 

Just 
nu är 
verksamheten 
så ny, men vi hop-
pas på att kunna jobba 
vidare med miljö och energi 
med barnen framöver.”  

”Barnen 

älskar de lutande 

fönstren som sitter i bra 

höjd för dem att se ut.”

naturligt val 
i mönstErås
kommun
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inspirerande 
miljökloka 
hus
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BorghoLm 
Nybyggd enfamiljsvilla i centrala Borgholm. Huset är byggt utifrån passivhusets krav, men vi 
har också strävat efter att det skulle bli vackert! 

Ambitionen har varit att med naturnära material bygga så 
underhållsfritt och så energisnålt som möjligt.

Villan är att ses som en enplansvilla med ett tornrum med balkong. Huset ligger i tomtgränsen 
mot norr och har där inga fönster. Samtliga fönster är samlade där de ger maximalt samspel 
mellan ute och inne. Utvändig beklädnad är Norrlansfur behandlat med SIOO naturlig träim-
pregnering eller slamfärg. Invändigt är samtliga väggar klädda med vitvaxad furu panel. Taken 
är utvändigt belagda med sedumskivor och invändigt med skivor av cementbunden träull. 
Huset ventileras med Flexit FTX växlare, med en värmeåtergivning om ca 85%. Braskamin med 
varmluftsutflöden ger värme och stämningshöjning. Fjärrvärme ger tappvarmvatten och ev 

tillskottsvärme i slingor i golven. I nov 2013 har driften varit i gång ett år. Beräknad energiåtgång enlig SWECO Systems beräkningar 45,04 kWh/kvm. 
Det regnvatten som sedumtaket inte absorberar, tas om hand av en damm med infiltrationssystem. Egenritat hus.

1

BorghoLm
Här har man inte kompro-
missat med ljuset!

Vår filosofi är att det inte 
behövs några tekniskt 
komplicerade lösningar för 
att bygga ett hus med låg 
energiförbrukning. De som 
kommer hit får se ett hus där 
vi inte har kompromissat bort 

ljusa rum och stora fönster. Lösningen är enkel, extra isolering och 
en bra bergvärmepump.

mörByLånga
Villa Ro  - huset där 
ljuset tillåts spela på 
många sätt hela året genom 
spännande fönsterplace-
ringar och utformningar. 
Direktkontakten mellan de 
många uteplatserna, växthu-
set, den inhägnade trädgården 
gör det möjligt att fika ute 

nästan året om, nedkrupen i mina sköna sovsäck och dunjacka 
lyssnandes till suset i löven. Huset är ritat av SAR Eva Kellander.

StoLta huSägarE öppnar Sina hEm
 
Från och med år 2021 ska husen i Europa byggas  
mycket mer energieffektiva.  
Men det finns dem som går före och visar vägen. 
Besök morgondagens byggnader  redan i dag!

Öppet husdagar i moderna och miljökloka hus arran-
geras under några intensiva dagar i november. Välj 
bland byggnader som ligger långt framme när det gäl-
ler energieffektivitet  och upplev lågenergibyggnader 
på plats, gå in i ett passivhus eller inspektera en 
solcellsanläggning. 

Träffa och hör ägarna berätta om hur det är att leva 
och arbeta i husen, och om deras erfarenheter från 

byggprocessen. Ta del av hur mycket egen el man 
kan producera i en småskalig solcellsanläggning 
och få reda på hur överskottet kan säljas. 

Alla intresserade får ett unikt tillfälle att besöka 
hus med exempel på energieffektiva lösningar 
som man kan lära av och ta efter. Tillfälle ges för 
att prata direkt med husägaren om byggnadens 
energiprestanda och funktioner. Då handlar det 

om hur lågenergibyggnader eller energisy-
stemet fungerar i praktiken, och inte vad 
som utlovas av försäljare. 

Även offentliga byggnader ska vara 
föregångare och gott exempel genom att 
visa att de tar hänsyn till miljö och ener-
gieffektivitet. Under visningsdagarna finns 
några offentliga byggnader att besöka. 

Visningar pågår 7-8-9 november 2014.  
Boka ditt besök och läs mer på  
www.miljoklokahus.se
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KaLmar
 
Ett nyproducerat plusenergihus, visningshus i Ljusstaden, kvarteret Klämdagen i Kalmar. 
Huset beräknas producera egen el ca 15 000 kWh/år i solcellsanläggningen, samt göra av med 
cirka 13 900 kWh Detta är ett gediget plusenergihus! Under sommarhalvåret lagras elöverskot-
tet hos Kalmar Energi och tas sedan ut under vinterhalvåret. 1½ plansvilla cirka 200 m2 på en 
egen tomt ca 700 m2.

Energiklok nybyggnation av passivhus med egen förnybar 
energiproduktion

mönStEråS
Mönsterås bibliotek, med kon-
struktion av stål och betong, 
samt treglasfönster. Det är 
ett lågenergihus som värms 
med fjärrvärme (golvvärme) 
från Södra Cell. Biblioteket 
producerar årsbehovet av el 
via solcellsanläggningen på 
taket. Sedumtaket minskar 

belastningen på dagvattensystemet och är en god isolering. 

KaLmar
Ett nyproducerat hus på 
120 m2, byggt med pas-
sivhusteknik. Solfångare 
för varmvattenproduktion, 
värmepump, ackumulator-
tankar och värmeåtervinning 
på ventilationen, samt en 
vattenmantlad braskamin. Ca 
4 000 kWh för uppvärmning. 

KaLmar
Stensö hälsocentral har 
genomgått en omfattande 
renovering för att minska 
energianvändningen. Här 
finns effektiv styrning på 
temperatur och ventilation 
i lokalerna som känner av 
hur många personer som 
uppehåller sig där, ener-

gieffektiva fönster, klok styrning av belysning. Dessutom har 
hälsocentralen en stor solcellsanläggning på taket.

mönStEråS
Galaxens förskola består av 
både en ny- och ombyggdsdel. 
Förskola är uppförd i anslut-
ning till Mölstadskolan i norra 
delen av Mönsterås centralort, 
som är en skola med förskole-
klass till och med årskurs sex. 
Målsättningar i projektet har 
varit att bygga en genusneu-

tral förskola, ett hälsosamt och klimatsmart passivhus i trä med 
låg energiförbrukning och låga drifts. och underhållskostnader och 
med en pedagogisk och trivsam utemiljö.

EmmaBoda
Mundekulla kursgård genom-
syras av ekologiskt byggande. 
Mangårdsbyggnaden är 
från 1830-talet och har 
restaurerats till ursprungligt 
skick. Anläggningen drivs 
med ekologisk och miljövänlig 
profil. Egen elproduktion med 
en stor solcellsanläggning på 

120 m2 solcellsyta och 19 kW installerad effekt.

nyBro
Hanemålaskolan i Nybro är 
en grundskola på 6 780 m2. 
Skolan ventileras med ett 
friskluftssystem via källaren 
under skolan. Vid projektering 
har ett sunt miljötänkande 
tillämpats och miljöriktiga 
installationer har använts i så 
stor utsträckning som möjligt.

2
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ronnEBy
 
Huset har konstruerats och byggts av PM Hus och Bygg. Vi har själva ritat. Väggarna är av 35 
cm EPS-block med en betongkärna. Taket är av träfackverk. De 192 m2 har ett årligt värmebe-
hov på 3 100 kWh eller 16 kWh per m2.  Huset som stod klart 2012 , har frånluftsvärmepump, 
solfångare, och en vattenmantlad braskamin.

Egenritad villa med mycket låg energiåtgång.

KarLShamn
Huset byggdes 1965 och är 
på ca 200m2 uppvärmd yta. 
Oljepannan har ersatts mot 
bergvärme. 7480 W solceller i 
rakt västerläge

öStra göingE gLimåKra
Enplans enfamiljshus av 
passivhuskvalité, med ett 
beräknat effektbehovpå 11W 
per kvm. Ägaren var en av sju 
finalister på E.ONs ener-
gitävling E-prize. Huset har 
solceller för egen elproduktion 
och värms via ett system där 
insugningsluften förvärms 

resp. förkyls med hjälp av ett värme/kylpaket som genomströmmas 
av 33 % etanol i slangar under gräsmattan, ett unikt system som 
utvecklats för just det här huset. Sommartid kyls inluften 10 grader 
och gräsmattan laddas med värme.

SöLvESBorg
Solcellsanläggningen på 
Sölvesborgs stadshus har 
varit i drift i två år. Det är 
beräknat att anläggningen 
skulle ge 2300 kWh per år. 
Efter solcellsbidraget kostade 
anläggningen 28 000 kr 
driftsatt och klar. Livslängden 
beräknas till 30-50 år.

3

KarLSKrona
Den nya entrén till Blekinge Tekniska Högskola är utformad och byggd så att miljö- och 
klimatbelastning minimerats. Byggnader uppfyller högt ställda krav på hållbarhet. På taket 
finns både solfångare, solceller och ett småskaligt vindkraftverk så att byggnaden till en del är 
självförsörjande på värme och el.

Energiklok nybyggnation av entrébyggnad till högskola med egen 
förnybar energiproduktion

SöLvESBorg
Solcellsanläggning på 9 kW. 
Lars Ivarsson, energi- och 
klimatrådgivare i Bromölla 
kommun berättar: ”Genom 
den blir vi gott och väl 
självförsörjande på hushållsel. 
Vi får även ström över till 
att ladda elbilar. Huset har 
fjärrvärme till uppvärmning.”
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växjö
Hus N är ett lågenergihus byggt i trä av PEAB på totalentreprenad och stod 
klar 2011, Videum AB är byggherre och Linneúniversitetet är hyresgäst. 

Nybyggda universitetslokaler i trä med 
lågenergistandard.

Energikravet på byggnaden var 30 % under Boverkets byggregler (BRB) krav 
på 118 kWh/m2.. Med säkerhetsmarginal inkluderad projekterades huset för 
77 kWh/m2. Efter två års användning är uppmätt förbrukning 59 kWh/m2 
fördelat på - värme: 37 kWh/m2 - fastighetsel: 9 kWh/m2 - kyla: 13 kWh/m2. 
Hus N var först i Växjö med att certifieras enligt Green building. Byggnaden 
togs i drift 2011.

4

växjö
Huset är byggt 1992 och 
boytan är 166 m2 plus 
vinterträdgård. Ägaren 
har installerat solceller. 
Uppvärmning sker med 
en frånluftsvärmepump 
(FTX-system) dvs mekanisk 
från- och tilluftsventilation. 
FTX plockar värmen från 

frånluften, levererar tappvarmvatten, värmer tilluften och även 
vatten till radiatorslingan. Elpatronen stöttar upp vid behov. 
Vinterträdgården är utrustad med en elslinga på 2000 W. Huset är 
dessutom försett med kakelugn. Förbrukningen 1992 var ca 14 000 
kWh men allteftersom åren gått har förbrukningen ökat att till nu 
ligga runt 18 500-20 500 beroende på mellanårsvariation.

aLvESta - SoLcELLSafari
Lördag 8 nov 2014, kl. 10-13. 
Inledning i mötesrummet 
Salen i Alvesta kommunhus, 
samling vid entrén. Därefter 
rundresa.  
Ett samarrangemang 
mellan Alvesta kommun, 
Naturskyddsföreningen i  
 

Alvesta och Energikontor Sydost. 
Besök på Benestads Mekaniska AB som har 74 m2 solpaneler vilka 
ger max 10 kW, och i ett hus i Gåvetorp som har 2 m2 solpaneler, 
vilka ger max 0,5 kW kombinerat med ett värmesystem med pellets, 
ved och värmepump.

växjö
Ett enfamiljshus på 
Biskopshagen i Växjö byggt 
2007. Huset har solceller med 
en produktion av 3 000 kWh /
år vilket är drygt  
50 % av hushållets elförbruk-
ning. Målsättningen är att 
genom energibesparande 
åtgärder öka denna andel. 

växjö
Ett ekologiskt tvåplanshus på 
landet. Uppfört i egen regi. Ett 
av de första hus i Sverige med 
isolering av halmbalar och 
lerputs. Byggår 1998-2000. 
Uppvärmning med solfångare 
och vattenmantlad kakelugn 
kopplat till ackumulator, samt 
ved för 2000 kr /år.

äLmhuLt
Äldre 300 m2 tvåvåningshus 
på landet som eldas med flis 
via ett modernt fliseldnings-
system med mycket hög 
verkningsgrad, i kombination 
med ackumulatortank och 
solfångare. Solen försörjer 
huset med värme på 
sommarhalvåret.
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5 KarLStad
 Enplanshus med 170 m2 bostadsarea, med mycket dagsljus utan alltför stora 
fönsterytor, det är tyst inomhus och energisnålt.

Ett hus som både är energisnålt och skänker  
livsenergi genom kontakt med naturen omkring

En målsättning har varit att minimera elanvändningen med effektiv 
teknik, totalt används drygt 3000 kWh el per år. Då ingår ändå stor TV 
och massagebadkar... Huset har en vattenmantlad pelletskamin och 
solvärme. Bränsleåtgången är ca 10 000 kWh/år (5-6000 kr/år, motsvarar 
ca 2600 kWh el/år  med värmepump). Värmen tillförs via golvslingor i 
badrum och hall. En ovanlig lösning är en markkulvert för tilluften till 
FTX-systemet. Kulverten värmer luften på vintern och kyler på sommaren. 
Tilluften in i huset har aldrig understigit 15 plusgrader även vid sträng kyla. 
FTX-systemet är designat för att inte höras. Inomhusklimatet är mycket 
behagligt. Klimatskalet är platta på mark med 30 cm isolering, 34 cm 

väggisolering i lättregelstomme och 50-60 cm i tak.

norrKöping
I Älgstorp i Kolmården finns 
Affe Gustavssons lantbruks-
fastighet som är en del av ett 
mindre solels-kooperativ. 

På de stora taken är en 
solcellsanläggning uppmon-
terad. Elproduktionen går 
in i de tre fastigheterna och 

totalt är det 85 m2 uppmonterade i form av  45 moduler. Totalt är 
12,4 kW uppmonterade av PPMA och anläggningen har en förväntad 
årsproduktion på 13000 kWh. 

LinKöping
I området Harvestad i södra 
Linköping fiins ett nyuppfört 
passivhus, dvs ett hus med 
väldigt lågt energibehov. 
Konstruktionen har extremt 
välisolerade väggar (47 cm 
tjocka varav 40 cm isolering), 
70 cm med lösull på vind  och 
det skapar förutsättningar för 

så låg energiförbrukning som 4355 kWh/år. Huset har solceller på 
taket för egen elproduktion. Byggnationen borgar för ett lättskött 
boende som präglas av miljötänk.

norrKöping
Enfamiljsvilla med egen 
elproduktion med solceller. 
Solcellerna är på 56 m2. Totalt 
består anläggningen av 33 
moduler med en installerad 
effekt på 9 kW. Den beräknade 
årsproduktionen är 7800 kWh. 
Anläggningen är fördelad på 
fem sektorer. 

norrKöping
Kronhjortsgården är uppförd 
2011 i trä och timmer 
med miljöklassat byggma-
terial.  Uppvärmningen 
sker med bergvärme, 
solvärme, vedvärme samt 
luftvärmeåtervinning. 
Solpaneler för elproduktion. 

LindESBErg
Kyrkbergets Förskola är byggd 
enligt passivhusteknik med 
ekologiskt hållbara material. 
Huset värms med fjärrvärme 
och ventileras med ett FTX-
system där värmen återvinns. 
Förskolan har ett mycket lågt 
energibehov,  43 kWh/m², år 
värme, vatten, fastighetsel.
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Mer om hur du får kunskap, renoverar och bygger energieffektivt 
hittar du på www.passivhuscentrum.se

”Passivhus är helt enkelt 
komfortabla, ekonomiska 
och energieffektiva hus.
Hans Eek, Arkitekt och initiativtagare till Passivhuscentrum Västra Götaland



vi arbetar med förnybar energi och energi-effektivisering för en minskad klimatpåverkan och 
hållbar regional utveckling. arbetet utförs i nära samverkan med privata och offentliga aktörer i 
sydöstra sverige, samt myndigheter och europeiska partner.
 
Vi är en organisation utan vinstintressen som jobbar för ett hållbart energisystem i samverkan 
med både privata aktörer och våra ägare; kommuner, landsting och regionförbund i sydost. Vår 
verksamhet finansieras huvudsakligen av medel från svenska myndigheter och EU.

Energikontor Sydost har sedan starten 1999 initierat, deltagit i eller koordinerat hundratals projekt 
på lokal, regional, nationell och europeisk nivå. Alla dessa projekt har syftat till att effektivisera 
energianvändningen i olika sektorer av vårt samhälle. 

EU, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Skolverket och Trafikverket är våra största 
uppdragsgivare. Våra regionala uppdragsgivare återfinns bland både offentliga och privata aktörer 
i sydostregionen. Våra EU-projekt sker i samverkan med andra energikontor och organisationer 
över hela Europa. Vi är medlemmar i branschorganisationen Energikontoren Sverige och dess 
europeiska motsvarighet FEDARENE, och deltar aktivt i båda dessa föreningars styrelser.

Viktiga delar av arbetet i våra projekt är att bedriva utredningar, skapa nätverk och sprida 
information om olika erfarenheter och goda exempel. Dessa exempel och erfarenheter sprids 
främst genom att vi anordnar eller deltar i seminarier och föreläsningar på konferenser och i 
skolor.

Miljökloka hus är en del av en europeisk kampanj, Open doors day, som också anordnas av:




