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Vad tänker du när jag säger energi-
effektiva byggnader?
tråkiga hus med gluggar till fönster? 
krånglig teknik? inte för vem som 
helst?

den tidning du nu har i din hand 
är framtagen för att bevisa motsat-
sen. vi vill berätta för dig att alla kan 
bygga energieffektivt utan att ge 
avkall på vare sig design, komfort  
eller funktion. det behöver heller inte 
kosta mer.

med sexton exempel från norra 
Europa visar vi innovativ och snygg 
design som dessutom är energi- 
effektiv. vi har träffat människor som 
lever och arbetar i dessa byggnader 
och låter dem berätta om gott inom-
husklimat och god komfort. 

som ni kommer att upptäcka finns 
det inte en lösning, utan många.  
Energieffektivitet är möjlig både vid 
nybyggnation och vid renovering. det 
kan appliceras på bostadshus, skolor, 
kontor och kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader. 

världen står inför en gigantisk ut-
maning. vi måste radikalt sänka våra 
utsläpp av klimatpåverkande utsläpp 
och vi måste göra det nu. Byggnads-
sektorn står för en dryg tredjedel 
av världens energiförbrukning och 
koldioxidutsläpp. dessutom har en 
byggnad minst 50 års livstid. agerar 
vi inte starkt nu kommer det att vara 
för sent att uppnå de miljömål som 
Europas beslutsfattare satt för 2050.

den goda nyheten är att byggnads-
sektorn har alla möjligheter att leva 
upp till sin potential och starkt bidra 
till de stora utsläppsminskningar som 
måste göras. tekniken och kunskapen 
finns. det som krävs nu är politisk vilja 
och människor och företag som är  
villiga att gå före och visa vad som 
är möjligt. 

projektet Build with Care vill vara 
en sådan kraft. vi är en sammanslut-
ning av regioner, städer, kommuner 
och offentliga/privata organisationer 
i fem länder runt nordsjön som har 
gått samman för att göra vår röst 
hörd. med denna tidning vill vi visa 
på innovativa lösningar och be dig att 
följa med oss in i framtiden. En fram-
tid utan miljöförstöring där vi bygger 
hus för människor att leva gott i. 

vi önskar dig trevlig läsning och 
välkomnar dig att ta kontakt med 
oss för mer information och fortsatt 
dialog. 

h a n n a  B l o m d a h l
projektledare Build with Care
region västra götaland, sweden 

västra götalandsregionen driver sedan våren 2008 Eu-projektet Build with Care. projektet ska främja lägre energiförbrukning i både nya 
och befintliga byggnader. 18 organisationer från fem olika länder; Belgien, nederländerna, storbritannien, tyskland och sverige deltar i Build with Care. 

projektet pågår i drygt tre år, till och med 2011. Build with Care delfinansieras av interreg nordsjöns program ivB, Europeiska regionalfonden.
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240 euro/kvm vid byggnation 
av passivhus. Det ger Hambur-
gische Wohnungsbaukredit-
anstalt (HWK) som incitament 
till byggherrar och invånare. 
Sedan tre år tillbaka och fram 
till 2013 driver staden ett håll-
barhetsarbete utifrån den pro-
gressiva byggutställningen 
IBA Hamburg.
att tyskland spelar i första divisionen 
när det gäller byggnation av passiv-
hus är ingen överdrift. det var i tyska 
darmstadt som passivhustekniken 
utvecklades 1990. sedan dess har 
10 000 passivhus uppförts i tyskland. 
och försprånget lär öka om inte fler 
länder följer tyskarnas taktiska spel: 
att ge ekonomiska incitament och 
ställa krav för att få till en ändring i 
den ofta traditionella byggindustrin.

i hamburg sponsrar hamburgische 
wohnungsbaukreditanstalt (hwk) 
varje byggt passivhus med 240 euro/
kvm.  

Urban utveckling med IBA 

En annan avgörande och drivande 
kraft för att främja energieffek- 
tiv byggnation i hamburg är den  
internationella byggutställningen iBa 
hamburg som startade 2007, som en 

aktiv projektpartner inom Build with 
Care. simona weisleder, projekt-
ledare på iBa hamburg:

– syftet med iBa är att hitta inno-
vativa lösningar på ett problem som 
en stad står inför. i hamburg tog vi 
fasta på tre hållbarhetsteman kring 
den centrala ön wilhemsburg, veddel 
och harburger Binnenhafen: hur kan 
city växa samtidigt som vi skyddar  
klimatet, hur kan det bli beboeligt 
på öns metrozoner och hur kan livet  
berikas genom att utnyttja mångfalden 
i befolkningen?

Ett stort steg för invånarna alltså, 
och kanske för hela mänskligheten. 
själv kallar staden hamburg projektet 
”a leap over Elbe”. 

fysiskt har ön wilhemsburg legat 
som en bromskloss mellan centrala 
hamburg och de södra distrikten.  
tidigt 60-tal dog 300 personer i ham-
burg, varav 200 på ön wilhemsburg, 
när vattennivåerna steg avsevärt på 
floden. Efter det avstannade i princip  
all stadsutveckling på ön som är  
boplats för cirka 55 000 invånare från 
ett 40-tal olika länder.

iBa hamburgs intention är att ut-
veckla wilhemsburg till en socialt, 
ekologiskt och energimässigt väl 
utvecklad boplats med byggnation 

som möter framtidens krav. projektet 
är som en öppen experimentverkstad 
där tvärvetenskaplig kompetens möts 
för att föda nya, hållbara idéer och 
lösningar. de boende bjuds på många 
olika sätt in för att delta i projektet. 
2010 presenterades gestaltnings-
förslag med skisser över projektets 
olika delprojekt med hus och teman. 
Efter samråd och diskussioner börjar 
man samma år att bygga i fyra olika  
underteman: energieffektiva bygg-
nader med nya smarta material,  
hybridhus som är flexibla för invånar-
nas skiftande behov, kostnadseffek-
tiva bostadshus och byggnader som 
inte påverkas av höjda vattennivåer.

IBA DOCK

huvudkvarteret för iBa hamburg 
gmbh, iBa doCk, invigdes i maj 
2010 och är den första byggnaden 
som producerades i utställningen. 
Byggnaden utgörs av en trevånings 
flytande energieffektiv struktur byggd 
på en 1 075 kvm förstärkt betong-
ponton. 

– förutom att agera kontor och 
utställningsyta, fungerar fastigheten 
som en greppbar dialogskapare med 
allmänheten och som symbolbygg-
nad för hela projektet, berättar hans-

Christian lied som är projektkoordi-
nator på iBa hamburg.

invändigt, i utställningen ”iBa at 
work”, får besökaren ta del av de 
pågående iBa-projekten i wilhems-
burg, utställningens angreppssätt 
och historian om iBa-utställningarna 
i tyskland. huset, som följer Elbes tid-
vattenrörelser, är ett konkret exem-
pel på hur innovativa konstruktions- 
metoder kan bemöta de negativa 
effekterna av den globala uppvärm-
ningen, och påföljande översväm-
ningshot för många städer.

tekniken i iBa doCk fullföljer  
projektets ambition om hållbar,  
koldioxidneutral byggnation. med 
solceller (som omvandlar solljus till 
elektrisk energi), solfångare (som 
tillvaratar solens värme), uppvärm-
ningen/kylningen genom floden 
Elbes vatten, sitt ventilationssystem 
med värmeväxlare och ett isolerat 
klimatskal som när byggnaden pla-
nerades underskred kravet på energi- 
behov med 50 %, statueras ett utmärkt 
exempel på hållbar konstruktion på 
flera nivåer. 

En värmepump utvinner värme 
från hamnvattnet via en värmeväxlare 
som är fäst på pontonens fundament. 
den högre temperaturen tillvaratas 

iBa doCk, hamBurg, tyskland

u u u
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och blåses sedan ut i form av varm 
luft i kontors- och utställningsytorna 
via takventiler. på nedre däck buffrar 
ackumulatortankar värme över dagen. 
ventilationssystemet är utrustat med 
luftvärmeväxlare som tillvaratar värmen 
från kontorens och utställningsom-
rådets utluft.

hans-Christian lied: 
– på taket lutar sig 34 kvm sol- 

paneler mot solen och tillför varmvatten  
och kompletterar med värme. där står 
också 103 kvm med solceller som ska 
generera samma mängd energi som 
värmepumpen behöver på ett år. där-
med kan byggnadens uppvärmning 
betraktas som Co2-neutral.

iBa doCk nås från kajen via en 

landgång med mobila stödpunkter 
som garanterar åtkomst oavsett  
vattennivå. Byggnaden har 1 623 
kvm golvarea; varav 760 kvm är  
utställningsyta och 863 kvm kon-
tor. från en runtomgående terrass i  
anslutning till caféet i väst får besökare 
kontakt med hamnområdet.

Byggnaden upptar ingen markyta 
och ligger i hamburgs nedgångna 
sydliga områden där nya kontor, bo-
stadshus och parker sakta men säkert 
smyger sig in och skapar nytändning 
i området.  det originella ”båthuset” 
passar väl in i omgivningen och har 
stort symbolvärde. med sina färgstarka 
stålmoduler leker det och harmonierar i 
sitt uttryck med ett vanligt inslag i den 

angränsande internationella hamnen: 
containrar staplade på varandra.

100 % förnybar energi med  
klimatskyddskoncept

vanligtvis planeras förnybara energi-
projekt för landsbygden. iBa-projektets 
klimatskyddskoncept är en slags väg-
karta som utvecklats av iBa hamburg 
för att överföra koncept för 100 % 
förnybar energi till urbana samman-
hang.

första steget är att uppnå klimat-
neutralitet för alla byggprojekt inom 
den internationella byggutställ-
ningen och mäta respektive projekts 
Co2-utsläpp. iBa-projekten ska inte 
öka Co2-balansen genom en ökning  

i växthusgasutsläpp; Co2-utsläppen i 
nybyggnation kompenseras genom 
minskningar i existerande projekt 
och genom att öka antalet förnybara 
energiprojekt.

avgörande för projektet är att pilot-
koncepten förankras i den lokala 
ekonomiska och sociala miljön på 
Elbe-öarna. invånarna och lokala  
företagare bjuds in att bli partners, 
och därmed också de stora vinnarna  
i klimatskyddskonceptet för ett förny-
bart willhemsburg. 

konceptet har fyra strategiska 
grundpelare. målet för dessa är: att 
steg för steg öka proportionen förny-
bar energi och genererad energi till 
100 % förnybar; att förbättra energi-
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personal  på iBa doCk: hans-Christian lied,  
jan gerbitz och Caroline könig.

effektiviteten genom kombinerade 
värme- och kraftsystem, liksom lo-
kala och regionala integrerade nät-
verksdriftsstationer; att via virtuella 
kraftstationer med tekniskt förstklas-
siga byggverktyg reducera energi-
konsumtionen (vid nybyggnation och 
renovering); att involvera och motivera 
invånarna på Elbe-öarna genom lätt-
förståelig information och ekonomiska 
incitament för att delta.

Energibunker

omvandlingen av en kulturminnes-
märkt luftvärnseldsbunker är ett an-
nat nyckelprojekt inom iBa hamburgs 
tema Städer i klimatförändring. Bun-
kern renoveras och görs tillgänglig för 

nya användare; i framtiden ska den 
fungera som det tekniska centret för 
ett lokalt värmenätverk och som cen-
trum för erfarenhetsutbyte med café 
för allmänheten. från 2012 koncen-
treras kvarterets värme- och elproduk-
tionen i ett pelletsdrivet kraftvärmesys-
tem på energibunkerns bottenvåning. 
dessutom ska 3 000 kvm solceller och  
paneler på taket och den södra  
fasaden producera el och värme från 
solvärme. denna energimix möjliggör, 
i ett första steg, att närliggande welt-
quartier som består av mer än 800 lä-
genheter, förses med värme från för-
nybara energikällor. samtidigt ska en 
del av elen genereras i byggnaden. En 
2 000 kvm vatten-tank utformas för 

att buffra värme inuti energibunkern.
– tyskland ställer krav på att varje 

fastighet som byggs 2010 eller  
senare ska utrustas med s k smart 
grid meters, avläsare som registrerar 
och visar på när elen kostar mer eller 
mindre att använda. allt för att hjälpa 
invånarna att spara och få ut maxi-
malt ur systemen, förklarar simona  
weisleder.

samtidigt som iBa hamburg 
kulminerar 2013, startar en stor  
internationell trädgårdsutställning, 
international garden show (igs)  
i wilhemsburg. 

Regler som stimulerar till ändring

frankfurt har i flera år haft passivhusstandard som norm för stadens egna ny-
byggnations- och renoveringsprojekt. staden skapar ekonomiska incitament 
för att bygga energieffektivt och kommunen säljer tomter enbart till de som 
anammar passivhustekniken.  En diskussion pågår kring passivhustekniken 
som standard för alla offentliga byggnader i tyskland år 2012.

Ä
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När Viskafors, en förstad till 
textilmetropolen Borås, skulle 
bygga hyresrätter hade de 
två val: att bygga billigt eller 
unikt. Idag lockar 18 högkvali-
tativa passivhus besökare och 
boende från hela världen. 
gigantiska gamla industribyggnader i 
rött tegel, pampiga trävillor med flag-
nande färg, forsen som ömsom viskar 
och ömsom dånar genom grönskande 
bygd. att viskaforstrakten bär på en 
stolt tradition märks tydligt i land- 
skapet när man kör genom denna 
puttrande sovstad till sveriges textil- 
centrum Borås. En sovstad som  
genom att tänka långsiktigt och 
identitetshöjande börjar vakna ur sin 
30-åriga törnrosasömn.

– pumpkällehagens passivhusom-
råde har varit en vitamininjektion som 
bygden väntat länge på, berättar vd 
för viskaforshem, mikael Bengtsson.

Hållbarhet i verkliga hem

redan för tio år sedan började Bengts-
son undersöka möjligheterna att skapa 
långsiktiga livs- och boendemöjlig- 
heter i viskaforsbygden. En del var att 
analysera det kommunala fastighets- 
beståndet. vad var uttjänt och vad 
kunde bevaras? på vilket sätt kunde 
viskafors vinna tillbaka sin status?

– vår utgångspunkt var att bygga 
verkliga hem för människor, och inte 
för byggnadsindustrin. hus och kvarter  
som gör att folk kan leva vidare på  
orten. och som tar orten framåt igen.

ur den visionen växte flera projekt 
fram. och så dök den där markbiten 
upp bredvid centrum; en vackert be-
lägen, löv- och barrträdsbeväxt kulle 
som kunde tillföra viskaforsorten nytt 
boende. 

– vi hade fasat ut användningen 
av olja och jobbade aktivt med  
energisparande insatser i befintliga 

hus. när det var dags att planera för  
hyresrätterna på pumpkällehagen 
föll det sig naturligt att anamma ett 
livscykeltänkande och inte frestas att 
spara för stunden.

Brukssamhället viskafors har en 
diger hantverkshistoria bakom sig. 
orten försåg som mest befolkningen 
med ett 2000-tal arbetstillfällen via 
rydboholmsbolaget, sveriges första  
väverifabrik grundad 1834, och 
viskafors gummifabrik från 1890. 
ökad konkurrens ledde successivt till 
neddragningar och 1982 var båda 
verksamheterna nedlagda. viskafors 
blev det där lågstatussamhället för 
pendlare till Borås.

ortens låga status till trots: historien 
med design och gott hantverk har för-
blivit en del av viskaforsarnas identitet. 
och den skulle komma att prägla hela 
planeringen av pumpkällehagen. 

– vi saknade de där riktigt spännande 
planlösningarna när vi 2004 var ute i 
Europa och i sverige och letade inspi-
ration och började skissa på området. 
allt fokus låg på tekniken. på en kon-
ferens hörde vi arkitekt ola nylander 
prata om de omätbara värdena i  
boendet; med en helhetssyn på håll-
barhet, skönhet och bekvämlighet. 
det mötet blev en aha-upplevelse.

Ett nytt gestaltningsprogram och 
planskisser, signerade ola nylander, 
togs fram. liksom en vision att kom-
binera passivhustekniken med största 
omsorg om detaljerna. med det skulle 
husen kunna stå länge, vara billiga i  
underhåll och ge ett autentiskt boende.

Sveriges tätaste hus 2009

Efter en intensiv och ovanlig byggpro-
cess, där hantverkarna först fnös åt att 
behöva klippa i plast för isoleringens 
skull men sedan stolta insåg att de byggt 
sveriges tätaste hus, ligger pumpkälle-
hagens passivhusområde där det ska. 

husen är fyllda med nöjda hyres-
gäster. En av dem är jan-åke Brorsson 
som med fru inger flyttat hit från ett 
stort hus på 220 kvm, via en temporär 
lägenhet på 55 kvm:

– döttrarna hade flyttat ut och 
vi letade efter boende i viskafors. 
när vi fick höra om pumpkällehagen  
visste vi direkt att det var rätt. Extra- 
ordinära planlösningar, nära bussen och  
centrum – och dessutom i viskafors. 

En lärorik period följde eftersom 
bygget drog ut på tiden då kost-
naderna blev för höga med första  
entreprenaden. nya offerter togs 
in och efter två år kunde inger och  
jan-åke flytta in. 

– det var två nyttiga år. vi fick rensa 
i våra tillhörigheter ett antal gånger  
och omvärdera vikten av yta och saker. 
nu stormtrivs vi. 

i sin 109 kvadratmeters, luftiga 
enplanslägenhet har paret varsitt  
arbetsrum.

– förutom det stora, vackra var-
dagsrummet har lägenheten tre 
lika stora rum. det är en jättefördel 
för husen blir flexibla både för olika  
familjer och över tiden. det är nog 
bara vi som valt att göra rummet mot 
uteplatsen till sovrum. 

Behöver man då vara miljöfreak för 
att bo i ett passivhus?

– absolut inte, det är ju bara att 
bo. däremot har vi med det driftsnåla 
systemet börjat inse vad som kan  
göras och funderat mer och mer i  
miljötermer – både utifrån ekonomi 
och miljö. och vi inser vad boende-
miljön gör för livskvaliteten.

Livscykeltänkande

husen är byggda utifrån ola nylanders 
filosofi kring vikten av bostadens 
omätbara värden: välgjort hantverk, 
axialitet (möjligheten att få en samlad 
upplevelse av flera rum samtidigt), 

generalitet (valfria användningsom-
råden för rummen), stort ljusinflöde 
och en balans mellan upplevelsen av 
omslutenhet kontra öppenhet.

husen i naturfärgat linoljeimpreg-
nerat trä öppnar upp sig bakåt mot 
en privat, insynsskyddad uteplats. 
mot grannarna och det centrala  
torget är fönsterytorna mindre, och 
där finns en mer offentlig sittplats. i 
boendet ingår egen carport, grovin-
gång från tvättstugan, markbelysning 
mot torget från brevlådan – för att 
slippa bländas från gatlyktor när man 
tittar upp mot stjärnhimlen – och grå 
rheinzinktak.

mikael Bengtsson förklarar:
– takvalet är ett exempel på livs-

cykeltänkande. länge diskuterade vi 
enklare lösningar. men rheinzinken 
håller i 100–150 år; att jämföra med 
ett papptak som kostar hälften men 
måste bytas efter 15 år.

livscykeltänkandet rör inte bara 
själva huset. under byggtiden gjordes 
så få ingrepp som möjligt i naturen. 
och lokala material och hantverkare 
har använts i så stor utsträckning som 
möjligt för att stimulera bygden och 
spara på transporter.

Kostnadseffektiv harmoni

interiört har husen tjocka trägolv 
med ljusa laserade träväggar som går 
att hänga tavlor på och som ger en  
designad och ombonad känsla.  
mikael Bengtsson:

– avsikten med kombinationen 
passivhus och hög kvalitet är att husen 
ska stå länge och vara billiga i under-
håll. och man känner av det goda 
hantverket så fort man kliver in, det 
andas omsorg och äkthet. 

vardagsrummet har tak upp i nock 
och ovanligt ljusinsläpp via ett tak-
fönster.

– arkitekten fick kämpa för att ha 

pumpkällEhagEn, viskafors, svErigE

u u u

klarvakEt  
i slumrandE 
landsBygdsort 
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”När maN kliVer iN i huSet 
aNar maN flera rum Sam-
tidigt, Vilket ger eN SköN 
käNSla aV NärVaro och  
förVäNtNiNg.”  
 
mikael BeNgtSSoN,  
ViSkaforShemS Vd  

Pumpkällehagen, Viskafors
hög klass på bostadens estetik, mycket 
låg energiförbrukning och ekologiskt 
hållbara material tillverkade enligt kraven 
i agenda 21.

· 18 lägenheter med villakvalitet 

·  109 m² uppvärmd golvarea 

·  ytterväggar med träregelstomme 
uppdelad i fyra skikt 

· mekanisk ventilation med värme- 
återvinning 

·  Ekologisk genomtänkta materialval 

·  sund och behaglig inomhusmiljö  

·  första passivhusvillorna i sverige som 
uppförs som hyresbostäder 

·  arkitekt: nylander arkitektur/karlsson 
wachenfeldt arkitekter 

·  Energibehov straxt under 60 kwh/kvm 
(inkl. uppvärmning och varmvatten)

·  kallhyra: 10 500 kr/månad

·  vatten: 155 kr/ månad (fast avgift)

·  sopor: 194 kr/månad (130 i kärl)

·  värme/varmvatten:  
400–450 kwh/månad

·  Entreprenör: olofssons Bygg aB 

det kvar, det var ju inte riktigt passiv-
husstandard. det är vi glada för.  
Energispillet är minimalt, behovet av 
belysning minskar och ett levande 
ljusspel projiceras mot väggen under 
dagens olika timmar.

fönstren mot altanen är generösa, 
och de låga fönsterbrädorna av mas-
siv sten från närliggande kinnekulle. 
köken har energisnåla vitvaror, sten-
bänkar från samma leverantör och in-
redning i ek från lidhult, förespråkare 
av gediget hantverk som håller livet 
ut. istället för garderober i varje rum 
finns en stor klädkammare. där står 
husets själva hjärta, värmepumpen.

– vi har bott vår första vinter i  
huset, den kallaste i mannaminne. 

och faktum var att effekten inte räckte 
till där i januari. det fixade viskafors-
hem med utökad effekt. själv behöver 
jag inte göra någonting alls. det är 
enkelt att vara miljöhjälte i ett passiv-
hus, ler jan-åke Brorsson.

Visningslägenhet med  
lokal touch

områdets smakfulla visningslägenhet 
har tagit emot otaliga delegationer av 
politiker, arkitekter och media. 

förutom fokuset på energief-
fektiva lösningar och arkitekturen 
har de lokala leverantörerna lyfts 
fram ytterligare. gunilla allard, som 
är scenograf och möbeldesigner,  
möblerade visningslägenheten utsökt 

med möbler från lammhult, matta 
från kasthall och josef frank-tyg 
tryckt i rydboholm. lägenheten har 
också tyger från spira i Borås, keramik 
från rotor  Borås och sängar från 
kinna.

– vi har skapat som ett litet studie-
universitet runt pumpkällehagen med 
besök från hela världen, berättar  
mikael Bengtsson.

Potential i trakten

trots att många pendlar till Borås 
finns det arbetstillfällen inom viska-
fors med omnejd. mest inom vård och 
omsorg. men också inom konfektion. 
flera av de stora gamla lokalerna  
agerar idag lagerlokaler till konfek-

tionsindustrin. och rydboholms textil 
är åter i drift efter konkursen 1982. 
1992 återtog de namnet och är idag 
35 anställda i de gamla tegelbygg-
naderna invid forsen i rydboholm. 
mer än 2 miljoner meter tyg färgas, 
trycks och bereds varje år på uppdrag 
av olika tillverkare, grossister och  
butikskedjor.

Ekologi och miljö i all ära, sats-
ningarna i viskafors handlar också 
om social hållbarhet. ortens centrum 
försörjer närområdet med allt från 
biblioteksböcker, spel och bowling 
till mat, bröd och andlig spis.

– utbudet i centrum är jätteviktigt. 
vi har fått hit en fantastisk konditor 
som med hantverkskunnande och en 
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passion tagit bageriet från ett enmans-
företag till fem anställda. idag åker folk 
långväga ifrån för att köpa bröd och 
bakverk, berättar mikael Bengtsson.

viljan och visionerna har lockat ytter-
ligare kompetens till bygden. unga 
människor och barnfamiljer flyttar 
in. och när Borås sjukhus sökte perso-
nal fick viskaforshem nys om att en  
läkare sökt en av tjänsterna – ända 
från tyskland.

– vad var chansen att en tysk läkare 
skulle slå sig ner i en liten landsortshåla 
i sverige? jag lyckades få kommunen 
att berätta om pumpkällehagen.  
läkaren tog jobbet och flyttade in i 
ett av pumpkällehagens hus i höstas.

Ä

parallellt med byggnationen av 
pumpkällehagen renoverar viska-
forshem 20 av 100 lägenheter i ett  
miljonprogramsområde från 70-talet 
för energieffektivitet i en första pilot. 

– vi har bytt ut fönster och venti-
lation, gått från direktverkande till 
vattenburen värme. vi har kopplat 
vattnet och elen via hyresgästerna 
plånbok med individuell energimät-
ning. och så har vi infört ett system 
med tvättstugorna där tvättar i olika 
gradantal kostar olika mycket, berättar 
viskaforshems vd mikael Bengtsson.

renoveringen, som även den in-
tresserar många besökare, har lett till 

mer rättvis satt hyra, minskad vatten-
användning med ca 30–35 % och ett  
energibehov på ca 60 kwh/kvm.  

i ett nästa steg planerar viskafors-
hem möjligheten för privatpersoner 
att bygga sitt eget passivhus i en  
Ekologisk villastad. 

– det finns underlag och intresse 
för de 18 hyresrättsvillorna. här finns 
ett stort intresse att bo ekologiskt, 
vackert och naturskönt. många vill 
bygga sitt eget hus för familjen. vi  
vill ge förutsättningarna.

ringar på vattnEt

lokala leverantörer har prioriterats i 
byggprocessen.
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– vi var redo att skapa bestående 
framtida värden med en satsning på 
passivhus. men finanskrisen 2007 
satte käppar i hjulet för våra finansie-
ringsmöjligheter, berättar tom vermin 
som leder Build with Care-projektet i 
noord-Beveland.

istället för att ta in offerter från 
byggföretag och arkitektbyråer gick 
byggplanerna i stå. då hade pionjär-
arkitekter från italien och tyskland 
redan tagit fram ett gestaltningsför-
slag för området med passivhustyper 
som passade väl in med den lokala 
byggnationen. på platsen skulle det 
uppföras fyra seniorhus, fem flexibla 
livscykelhus för alla åldrar, 16 ”starter 
houses” där man kan börja bo på en 
mindre yta och sen bygga vidare när 
ekonomin tillåter, 16 fristående villor, 
8 parhus och 10 små lägenheter.

arkitekt Erik franke från franke 
architekten, har letat möjligheter att 
realisera passivhusteorin och bygga 
hållbart sedan passivhusorganisatio-
nen startade i holland 1981: 

– projektet är avgörande för bygden.  
med en strategisk marknadsplan 
i fyra steg ska vi nu kommunicera  
projektets fördelar och möjligheter till 
alla berörda.

i ett första steg öppnas en webb-
sajt upp för projektets utvecklare och 
byggare. i steg två byggs och placeras 
en storskalig modell över området i 
stadshuset. i steg tre skapas en konst-
närlig 3d-modell där varje byggherre 

eller familj kan se hur deras hus passar 
in i området. därefter berättar man 
om passivhusområdet på stortavlor 
från öst till väst utmed motorvägen 
– som varje år trafikerar ca 40 000  
turister. i sista steget sammanfattas 
argument för att bygga energi- 
effektivt; argument som kan använ-
das även i övriga holland.

ön som idag har 7 200 invånare 
har utvecklats enormt de senaste  
40 åren: från isolerad jordbruksbygd 
som 1953 tappade luften efter en 
översvämning där 1 800 människor 
dog – till modern landsbygd och  
turistort som nås via broar och skyddas 
av fördämningar.

Erik franke är entusiastisk.
– det är spännande att se kom-

munen och invånarna bestämma 
sig för att ta ytterligare ett stort steg 
med hus i passivhusstandard. vi har 
redan byggt 55 passivhus på grann-
halvön roosendaal och renoverar nu 
energieffektivt och ska analysera om 
tekniken fungerar även för husen i 
noord-Beveland.

– förutom marknadsföringspro-
jektet arbetar vi för att få till bygg-
nation av ett lågt Carbon footprint 
pilothus som kan tjäna som show 
room i noord-Beveland. det kommer 
att sätta definitiv fart på projektet, 
säger tom vermin. Ä

Den vackra turistön i sydvästra Holland var på väg mot fram-
tiden när finanskrisen satte stopp. Nu satsar det fullt på mark-
nadsföring av Build with CaRe-projektet på Noord-Beveland.

opEration 
marknadsföring
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Ett grönarE 
groningEn
BostadsområdEt dE tuinwijk, 
groningEn, holland
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Den holländska provinsen och 
staden Groningen har satt 
målet högt: inte nog med att 
staden Groningen nyligen var 
en av parterna i en energi- 
effektivisering av två gamla 
arbetarklassområden. Provin-
sen Groningen har utmanat 
den holländska staten med en 
ny, tuffare energinorm. 
staden groningen i norra holland 
vill bli en av landets mest hållbara  
städer. därför bygger man till exem-
pel ”gröna korridorer” i stadskärnan, 
gör groningen så cykelvänligt som 
möjligt och har sett till att stadens 
universitet har fokus på energifrågor. 
i kempensberg byggs just nu stadens 
första energineutrala kontorsbygg-
nad. provinsen groningen har dess-
utom, tillsammans med några andra 
nordholländska provinser, gått i  
bräschen för en ny, tuffare energinorm 
för hela landets norra del. provinsen 
groningens Build with Care-projekt 
är ett resultat av en energiöverens-
kommelse mellan den holländska 
regeringen och de nordholländska 
provinserna friesland, drenthe och 
groningen. Ett av målen med över-
enskommelsen är en ny byggnorm 
baserad på passivhusprinciper.

– för att göra den nya normen 
 möjlig behöver vi stöd från majori-
teten av parterna i byggprocessen, 
till exempel kommuner, byggföretag, 
planerare och bostadsbolag”, säger 
sebastiaan van der haar, energi- 
konsult på provinsen groningen. 

vid sidan av utvecklandet av själva 
normen lägger man mycket tid på 
kommunikation och förhandlingar 
med alla berörda parter. det handlar 
inte bara om en ny norm, utan också 
om att förbättra byggprocessen, göra 
samarbetet mellan byggbranschen 
och kommunerna smidigare, och, sist 
men inte minst, att ge korrekt infor-

mation till kunderna. 
– vi har ett väl utvecklat samarbete 

mellan kommunen och provinsen i 
groningen och det är en förutsättning 
för att det ska hända saker på bred 
front, säger sebastiaan van der haar.  

En viktig del i ansträngningarna att 
bli hollands ”energy valley” är också 
att göra stadens befintliga byggnader 
så energieffektiva som möjligt. Efter-
som de flesta av de hus som kommer 
att finnas 2050 redan är byggda, kan 
de riktigt stora energibesparingarna 
bara komma från förbättringar i be-
fintliga byggnader. 

Renovera energieffektivt

Ett av de mest intressanta projekten 
pågår just nu i två stadsdelar: de tuin-
wijk och de hoogte. de gamla arbetar- 
kvarteren, som byggdes på 1920- 
och 30-talen och senast renovera-
des på 1970 och 80-talen, byggs nu 
om till originalskick vad gäller färger 
och material. i de tuinwijk är tanken 
också att de med invånarnas hjälp 
ska få tillbaka de köksträdgårdar de 
en gång hade. men framförallt byggs 
de för trakten typiska bruna och röda 
tegelhusen om för att bli mer energi-
effektiva. 

vi går på rundtur i de tuinwijk tillsam-
mans med projektledaren roelof jong 
och jos idema, strategisk rådgivare på 
bostadsbolaget de huismeesters:

– totalt handlar det om 284 rad-
hus varav 245 moderniserats hittills. 
vi har framför allt isolerat både tak, 
golv och fasader i husen, vilket inte 
bara gjort dem mer energieffektiva 
utan också resulterat i en bättre ljud-
miljö. vi har också satt in tvåglas-
fönster, installerat luftväxlare bakom 
elementen i vardagsrummen och satt 
in intelligenta ventilationssystem med 
värmeåtervinning och värmesystem 
på vinden, berättar roelof jong, som 
parallellt jobbar med ett liknande  

renoveringsprojekt också i det närlig-
gande bostadsområdet de hoogte. 

2008 infördes en ny energinorm 
i holland och de renoverade husen 
uppfyller den med råge. 

– mer än hälften av husen i de  
tuinwijk kommer att förbli hyresrätter, 
resten säljs med bostadsrätt. vi star-
tade försäljningen precis i början av 
lågkonjunkturen, och med tanke på 
det har det gått bra. många av de 
som har köpt hus bodde här redan 
tidigare. de fick 5 000 euro som tack 
för att de gick med på att byta hus. 
plus ett löfte om en lägre energinota 
i framtiden! 

Låga framtida  
energikostnader 

vi tittar på ett modellhus som byggts 
samman av två gamla lägenheter – 
efterfrågan på större hus har ökat 
med tiden. de drygt 130 kvadrat- 
metrarna är fördelade på tre vånings-
plan och huset kommer att kosta cirka  
200 000 euro. den lilla trädgården 
har fått nya träplank som adderar 
värme till miljön. 

Bakom satsningen på ett energi-
snålare de tuinwijk står framför allt 
det tidigare statligt ägda bostadsfö-
retaget de huismeesters och kom-
munen groningen. de huismees-
ters är specialiserat på bostäder för 
låginkomsttagare och andra sårbara 
grupper i samhället och jos idema är 
övertygad om att vi kommer att få se 
många liknande projekt i framtiden: 

– de huismeesters kommer att 
investera totalt 17,5 miljoner euro i 
energibesparande renoveringar fram 
till 2015.och det finns planer också 
på andra energisparande åtgärder. 
framför allt för att invånarna i våra 
bostäder i framtiden ska få så låga 
energikostnader som möjligt. den 
extra hjälpen är extremt värdefull för 
vår målgrupp, som ofta har svårt att 

sebastiaan van der haar, energirådgivare, 
provinsen groningen.

ilja van der veen, groningen stad.
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investera i den här typen av hållbar-
het själva. 

– de tuinwijk och de hoogte är vik-
tiga satsningar. hittills har det gjorts 
alldeles för lite för att minska energi-
förbrukningen i låginkomstområden, 
säger jos idema. 

Involvera invånarna 

i en av områdets samlingslokaler träf-
far vi gerry wijlhuizen och andré van 
Zalen, som bor i de tuinwijk. de ingår 
i en planeringsgrupp som tillsammans 
med bland andra roelof jong och jos 
idema träffas regelbundet för att pla-
nera områdets framtid och utbyta er-
farenheter kring energibesparing i all-
mänhet och de tuinwijk i synnerhet. 
de har också  startat en webbsajt där 
de delar med sig av sina erfarenheter 
till alla som bor i området. 

andré van Zalen var en av de för-
sta som köpte ett renoverat hus.  han 
bytte från sitt gamla hus i området i 
december 2009.  

– det är tystare i det nya huset, 
isoleringen sparar inte bara energi 
utan fungerar också ljuddämpande. 
det drar inte från fönster och dörrar 
längre. och energiräkningen har för-
stås blivit lägre, säger han. 

– inomhusklimatet är mycket bättre, 
tycker gerri wijlhuizen. 

jag fryser aldrig om fötterna längre. 
väggarna är inte fuktiga, som de 
kunde vara tidigare, och det är skönt 
att slippa draget. 

andré van Zalen och gerri wijlhui-
zen. ser det som en viktig uppgift att 
motivera de andra invånarna i området 
att lära sig mer om energibesparing. 
även väldigt enkla åtgärder gör skill-
nad i längden. som att vädra kort och 
intensivt eller låta maten kallna innan 
man ställer in den i kylskåpet. och det 
blir roligare att bo tillsammans när 
man har gemensamma mål. 

Handbok i hållbar renovering

– vi vill dela med oss maximalt av det 
vi lär oss i det här pilotprojektet, säger 
jos idema. i samarbete med kom-
munen, kaw arkitekter, nooderling 
Communications, projektutvecklaren 
Bam woningbouw och agentschap 
nl har vi på de huismeesters tagit in-
tiativ till en handbok som ska beskriva 
hur man bäst genomför den här typen 
av renoveringar i samarbete med de 
boende.tanken är att den i enkel 
punktform ska ge läsaren värdefulla 
tips. handboken ska kompletteras 
med en hemsida, som blir tillgänglig 
för alla som är intresserade. 

– det är oerhört viktigt att få med 
sig invånarna i bostadsområdet, säger 
jos idema. att motivera dem att lära 
sig mer om energisparfrågor och sti-
mulera dem när de gör någonting bra. 
men vi kommer också att inkludera 
andra parter i handboken: bostads-
företag, markexploatörer, byggare, 
beteendevetare och marknadsförare. 
vi vill att flera ska förvandla gamla 
byggnader till modernt, energi- 
effektivt boende. 

Energieffektiv renovering av gamla arbetarkvarter.

Ä
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”framförallt 
ByggS de för 
trakteN typiSka 
BruNa och röda 
tegelhuSeN om 
för att Bli mer 
eNergieffektiVa.”
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Det är inte alla som har lyxen att 
ha en arkitekt i hushållet. Men 
det krävs inte för att bygga ett 
passivhus. Däremot behöver 
omvärlden ha kompetensen. 
Eller viljan att hitta den.
– många jag pratat med berättar hur 
de hade läst om passivhustekniken 
och ville använda den när de skulle 
bygga nytt hus. sen gick de till hus- 
eller byggföretaget och blev avrådda. 
det blev ett vanligt hus istället för  
firman hade inte produkten eller 
kompetensen i sitt utbud.

nisse och yvonne gersters par-
hus ligger i schnelsen i hamburgs  
utkant. här bor de i skön ute- och  
inomhusmiljö med barnen merle, 6 år 
och neele, 1 år. utan radiatorer och 
med en driftskostnad för värme och 
varmt vatten på 55 euro i månaden 
för båda lägenheterna – och med  
hyresinkomst från hyresgästerna i 
den andra lägenheten.

Övertygad av klient

att familjen gerster skulle bygga passiv-
hus var ganska självklart. redan 2005 
hade nisse gerster byggt sitt första  
passivhus för en klient, som inte valde 
passivhus av ideologiska skäl. utan mer 
för att familjen ville ha ett tyst hus.

– jag blev ditbjuden så många 

gånger och blev snart lika lyrisk som 
min klient. inomhusklimatet i passiv-
hus är så behagligt så man vill inte 
bo på något annat vis. det är tyst. 
Barnen kan leka eller ligga och sova 
precis bredvid fönstren för det finns 
inget kalldrag. och så är driften mi-
nimal, vilket känns rätt både i plån-
boken och själen.

gersters köpte tomten i maj 2007 
och byggde sitt hus som ett parhus i 
tre plan med två lägenheter på 138 
respektive 124 kvm. mycket av jobbet 
gjorde de själva.

– saker som att gräva och gjuta 
grunden, sätta upp gipsplattor, bygga 
tak och måla, säger nisse gerster och 
yvonne bekräftar nickande att det 
rörde sig om ett teamarbete.

huset är byggt enligt receptet: 
tjocka väggar, isolering mot ytter-
väggen och ett högeffektivt ven-
tilationssystem som tillvaratar den 
varma luften från kök och badrum 
och sen värmer upp den friska luften 
som blåses ut i vardags- och sovrum-
men. radiatorer är inte nödvändiga, 
istället värms huset av familjen själv 
och elektronisk utrustning. varmvat-
ten produceras via 10 kvadratmeter 
solpaneler på taket, och en komplet-
terande värmepump när solen inte 
skiner över hamburg. 

Inget skrythus
Exteriört ville familjen hålla låg profil 
och inte skvallra om att huset var spe-
ciellt på något sätt. men huset är inte 
blygsamt för det, utan tar plats med 
sin plommonröda rappade fasad och 
trivsamma uteplats. på gården har 
familjen byggt ett förråd med carport 
i trä.

2008 flyttade familjen in i huset i 
schnelsen. och de är nöjda. 

– det är mycket roligare att betala 
tillbaka på sina lån än att betala dyra 
elräkningar.   

För snabba för bidrag

Bidragen på 240 euro/kvm som 
hamburgische wohnungsbaukredit- 
anstalt delar ut till de som  
bygger passivhus missade gersters.  
de hade redan byggt huset  
när bidragen blev aktuella 2008.

– visst var det snopet, konstaterar  
nisse gerster. vi hade fått drygt  
30 000 euro per del, alltså drygt  
60 000 euro. men det är bara hypote-
tiskt tänkande. och vi hade redan en 
lösning för ekonomin.

idag delfinansierar familjen boen-
det via sina hyresgäster, som blivit 
rena ambassadörerna för passivhus-
boende. nisse gerster själv använder  
huset som visningsobjekt för Build 

with Care och sina nya klienter, som 
vill se hur ett passivhus fungerar.

– det är det bästa sättet. att de 
själva får uppleva tystnaden, den 
rena luften och frånvaron av drag  
intill fönster och hörn.

nisse gerstner vänder sig till yvonne:
– visst har det mesta gått bra! vi 

har i princip bara haft ett problem i 
bygget, och det är med fönstren.  
leverantören hade lovat helt täta 
fönster, men det stämde tyvärr inte. 
nu har vi löst problemen, så nu är det 
tätt igen. noggrannhet är a och o  
i byggprocessen.

sChnElsEn, hamBurg, tyskland

Ä

dE ByggdE  
husEt själva

Husfakta: 
Schnelsen, Hamburg

B e s k r i v n i n g :  3-plans parhus med 
passivhusstandard
s t o r l e k :  138 + 124 kvm
t o m t s t o r l e k :  550 kvm
e n e r g i B e h o v  u p p vä r m n i n g :  
12 kwh/kvm
t i l l f ö r d  vä r m e e f f e k t:  9 w/kvm
p r i m ä r e n e r g i B e h o v:  56 kwh/kvm
va r m vat t e n :  10 kvm solpaneler 
med ackumulatortank, samt luft-vatten-
värmepump
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Husfakta

h u s t y p :  flerbostadshus

a n ta l  l ä g e n h e t e r : 19

e n e r g i B e h o v  u p p vä r m n i n g :  
14 kwh/kvm

t i l l f ö r d  vä r m e e f f e k t:  8 w/kvm

p r i m ä r e n e r g i B e h o v:  96 kwh/kvm

e k o l o g i s k  a s p e k t:  solceller 5,2 kw

på 80-talet ockuperades det ned-
gångna huset i st. pauli intill ham-
burgs red-light district. markägarna 
gav upp sina planer på att bygga 
kontor och ockupanterna fick sin 
vilja igenom. 2003 uppfördes passiv-
huset med 19 lägenheter, då ett av 
de första och absolut högsta i stan. 
lekplatsen med sina palmer och 
flygande mattor realiserades efter 
ritningar från barnen i huset. huset 
blev ett lyft för hela sankt pauli och 
många av de boende från förr bor 
kvar. och trivs.

pinnasBErg 
hamBurg



prittlEwEll ChapEl, southEnd-on-sEa, storBritanniEn

De är mästare på att renovera 
gamla hus, engelsmännen. Nu 
lägger de till energieffektivitet 
i konceptet!
– dystert, spöklikt, vandaliserat och 
trasigt. 

så beskrev ett gäng femteklassare 
prittlewell Chapel med gravplats, som 
de med stora ögon besökte under en 
historielektion i september 2009. det 
130 år gamla kapellet hade då stått 
övergivet i närmare 60 år och grav-
platsen hade tagits över som måltavla 
för graffiti, rastplats för kamphundar 
och allmänt tillhåll för rastlösa ung-
domsgäng. 

visst hände det att gravarna och 
kapellet fick annat besök och att till 
och med en gravsättning i en familje-
grav förrättades, men bara ett fåtal 
kände sig lockade till sina släktingars 
gravar i det socialt eftersatta området 
kring victoria ward.

i samma veva som skolklassen 
bestämde sig för att i den lokala tid-
ningen be lokala invånare att dela 
sina historier om de som begravts 
på kyrkogården (och på det fick ett 
enormt gensvar) beviljades southend 
Borough Council ett statligt bidrag 
för att renovera och göra prittlewell 
Chapel med gravplats till en mer gäst-
vänlig och inbjudande plats.  

Nytt hopp i utsatt område

neil pointer projektleder renoveringen 
av prittlewell Chapel.

– vi hade länge sett kapellets  
arkitektoniska värden och potential 
att med sin gravplats bli områdets 
gröna lunga och samlingspunkt.  
redan 2005 tittade vi på möjligheten 
att renovera kapellet hållbart och 
hitta en ny funktion för det, men 
det skulle kosta 1 miljon pund och 
var skulle de pengarna komma från? 
som tur var blev southend-on-sea 
ett prioriterat utvecklingsområde för 
den engelska regeringen. så när vi i 

ChapEl  
of hopE

u u u
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september 2009 fick finansiering 
av projektet hade vi lösningen och 
kunde trycka på knappen för att 
sätta full fart framåt.

arkitekt rob neobard från  
urbanology var med och tog fram 
plan- och tekniklösningen 2010. 

– innan vi gick igång skapade vi 
oss i vanlig ordning en bild av hur 
de tänkte när byggnaden en gång 
byggdes. utifrån det bestämde vi 
väg: hur den traditionella tekniken 

och estetiken kunde möta den 
moderna. och hur vi skulle kunna 
bevara de ursprungliga värdena – 
hållbart, respektfullt och med en 
modern twist.

Samlande renovering

ursprungskapellet, byggt 1879 i 
viktoriansk gotisk stil med en fasad 
av gyllengul sten från Bath, bestod 
av två huskroppar där det vänstra 
(norra) kapellet förrättade begrav-

ningar för icke-troende och det 
högra (södra) för troende. mellan 
kapellen fanns en öppning där 
hästen och vagnen kunde köra in 
med kistan och sen fortsätta rakt 
fram för gravsättning ute på grav-
fältet. 

– öppningen mellan kapellen 
separerade tidigare de två kapellen. 
den binder nu istället ihop dem 
med en inglasad reception, berät-
tar rob neobard. 

renoveringsarbetet har gått 
fort, delvis på grund av att finan-
sieringsformen krävde det. 

– arbetet med ansökningshand-
lingarna gick smidigt, berättar  
sophie glendinning som är plane-
rare på southend Borough Council.

– huset har inte använts på så 
många år och projektet ger en 
oerhört positiv signal, att man kan 
ta tillvara på och utveckla det man 
redan har istället för att behöva 
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bygga nytt.
förutom att fasadens alla stenar 

rengjorts, undersökts och ersatts av 
nya där det behövs, har byggnaden 
uppgraderats på alla nivåer med så 
hållbara material som möjligt. 

En tät huskropp med finesser

huskroppen är numera tät och väl-
isolerad med tjocka väggar och hög-
effektiva isolerglasfönster. visionen 
med byggnaden är att den ska vara 

långsiktigt hållbar och stå emot väta, 
vind och vandalism.

– därav golvvärmen bland annat. 
det har varit speciellt att jobba på en 
gravplats. här ligger kroppar packade 
som sillar, inte bara på bredden utan 
även i olika lager på höjden, och de 
får inte röras. så någon dränering 
finns inte möjlighet till, berättar neil 
pointer.

Energitillförseln sker med förnybar 
energi via solceller på södra takets  

södersida och en luftvärmepump. 
ventilation och värme regleras i fem 
olika zoner, där värmen tillvaratas 
med värmeväxlare – allt automatiskt 
med möjlighet till manuell manövre-
ring. toalettavfall och vattenspolning 
hanteras via en biotank respektive 
regnvattentank nära huskroppen. 
golven har som sagt golvvärme,  
belysningen lågenergilampor av lEd-
typ och ett Bms-system övervakar 
husets energi-effektivitet. 

u u u
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neil pointer, projektledare.

–kapellets tekniska utrustning är 
avancerad. med ett integrerat larm-, 
belysnings-, och bevakningssystem 
kan man via en monitor vid grindarna 
se vem som vill komma in, stänga av 
larmet, sätta på belysningen och släp-
pa in personen i byggnaden, berättar 
neil pointer.

De bästa ambassadörerna

tillbaka till skolklassen från west-
borough school. Efter uppropet i 
tidningen utfördes ett kreativt arbete 
lett av scenografen på london royal 
opera house. Barnen fick göra tavlor 
om livet, döden och berättelser om 
människorna som begravts. tavlorna 
har dels applicerats på energifönster-
glasen och dels satts upp som deko-
ration inne i kapellet. gravplatsens 
planteringar är utförda efter idéer 
från barnen. 

– det har varit en fantastisk inves-
tering i en viktig generation. Barnen 
har varit oerhört kreativa och engage-
rade. och de har fått en stark känsla 
och förståelse för platsen. det skulle 
vara konstigt om de skulle vilja förstöra 
det de varit med och forskat kring, 
och byggt upp, säger neil pointer.

Hubb för nyföretagare
nu har det renoverade kapellet (till 
en symbolisk hyra) lämnats över till 
savs, en lokal frivilligorganisation 
som ger råd och stöd till människor 
som vill starta upp nya ideella verk-
samheter, eller behöver hjälp i sina 
befintliga. det kan röra sig om soci-
alt inriktade föreningar, grupper som 
vårdar släktingar i hemmet, människor 
med handikapp eller sjukdomar och 
hyresgästsföreningar m m. huvud-
saken är att stödet man ger förbätt-
rar livsvillkoren och framtidstron i  
området.

Build with CaRe sprider  
budskapet

neil pointer och hans gäng är tack-
samma för utbytet de har via Build 
with Care.

– projektet redovisas med en film 
om arbetet med barnen och fyra  
specialistfilmer. att kunna dela vårt 
arbete här tack vare finansieringen 
av Build with Care är oerhört värde-
fullt – både lokalt och internationellt. 
den energieffektiva renoveringen 
och upprustningen av gravplatsen 
har inte bara en praktisk nytta utan 

också en symbolisk funktion för om-
rådets återuppbyggnad.

Nyttiga lärdomar 

vad var den tyngsta erfarenheten 
från projektet då?

neil pointer och rob neobard är 
överens.

– i augusti upptäckte vi att i stort sett 
allt takvirke i det södra kapellet, som 
vid okulär besiktning och test med 
skruvmejsel verkade ok, var genom 
ruttet. de stora dimensionerna som 
krävdes var inte lätta att få fram, utan 
vi tappade tid. nästa gång äskar vi 
pengar till minutiös initial kontroll av 
befintliga material, även om vi riskerar 
att tappa tid eller inte få projektet.

Och den bästa erfarenheten?

– det är ett helt fantastiskt projekt. 
från barnens engagemang till att vi 
har kunnat ge tillbaka den här fina 
byggnaden och gravplatsen till folket 
som bor här. att byggnaden inte ska 
behöva renoveras på 130 år är minst 
sagt en bonus. Ä
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Nu gör granitstaden Aberdeen 
en rivstart mot Skottlands nya 
byggkrav: en 30-procentig 
sänkning av C02-utsläpp från 
oktober 2010.
aberdeens invånare var skeptiska när 
staden i finanskristider bestämde sig 
för att lägga budgetpengar på att re-
novera marischal College – och flytta 
dit sitt eget kontor.

– men opinionen vände snabbt när 
alla fördelar kom fram. Både när det 
gäller besparingar och möjlighet att 
utveckla och tillvarata stadens arv och 
viktiga värden. det här blir en bygg-
nad för hela befolkningen, berättar 
projektledare andrew sproull.

renoveringen blir något utöver 
det vanliga. den 16 200 kvadratmeter  
stora granitbyggnaden med 70 meter  
höga torn och detaljrik fasad har 
blåsts ut fullständigt interiört och 
ersatts med nya regelverk, isolering, 
energieffektiva lösningar och en mo-
dern design med utrymme för 1 300 
arbetsplatser. 

Prisvärd renovering

– att renovera energieffektivt behöver 
inte kosta mer än vanlig renovering. 
inte som vi gör det, noggrant och från 
grunden, säger andrew sproull. 

den pampiga universitetsbygg-
naden hade chanserat och stått 
oanvänd i 12 år när sproull och hans 
team började räkna på och planera 
renoveringen.

– det var inget att spara på in-
vändigt. förutom ett fantastiskt f d 

”senate room” som ska användas 
exempelvis för borgerliga vigslar, har 
vi rivit bort allting invändigt. vi säk-
rade den exteriöra fasaden med elva 
byggställningstorn och skapade en 
helt ny struktur med nya invändiga 
balkar och regelverk.

4 200 ton material avlägsnades 
under rivningsprocessen, varav 90 % 
återanvändes. graniten har rengjorts 
noga (med högtrycksspruta, helt utan 
giftiga kemikalier) och ersatts där det 
behövts.

Arkitektonisk balansgång

douglas jack från arkitektbyrån 
holmes är huvudarkitekt för kon-
verteringen av marischal College. 
liksom andrew sproull besitter han 
efter många känsliga renoveringar av 
gamla byggnader en sund kombina-
tion av oräddhet och vördnad inför 
uppgiften:

– vi hanterar här unika tillgångar 
för staden aberdeen. utan att bli för 
sentimentala och riskera hållbarhe-
ten ska vi bevara det bästa av stadens 
samlade minne som tar invånarna till-
baka till sina rötter.

den största arkitektoniska utma-
ningen enligt douglas jack, var att  
binda samman byggnadens två flyglar 
som tidigare separerats i tre våningar 
av en passage för biltrafik som ledde 
in till den kringbyggda gården.

– vi länkade ihop flyglarna genom 
att fylla öppningen med en glasfasad  
infälld i passagens existerande granit-
valv, och innanför glasfasaden place-
ra byggnadens entrélobby. Besökaren 
ska känna rymd och en välkomnande 
känsla och samtidigt uppfatta bygg-
nadens storslagenhet.

Byggnadens publika delar ligger 
i direkt anslutning till entrélobbyn, 
med huvudreceptionen till vänster. 
ytans dubbla takhöjd skapar en första 
storslagen kontakt med byggnaden 
och möjliggör att  originalfönster-

öppningarna, som är över en våning 
höga, ses i sin ursprungliga form 
(dock kompletterade med tvåglasade 
energifönster).

till höger om entrélobbyn ligger 
kundservicecentret som också drar 
full nytta av den dubbla volymen. det 
avlånga rummet är storslaget med 
sin dubbla takhöjd och höga original-
fönster mot Broad street. denna yta, 
tillgänglig för allmänheten, ger direkt 
tillgång till det vackra ”bröllops- 
rummet”, det rikt dekorerade  
”senate room” från den ursprungliga 
universitetsbyggnaden.

– marischal College förvandlas allt-
så från en tom och övergiven bygg-
nad till ett vibrerande och attraktivt 
administrativt center för staden och 
dess invånare, förklarar andrew 
sproull.

resten av byggnaden inrymmer 
kontor i öppen planlösning och tysta 
grupprum för 4, 10 respektive 20 
personer. mittemellan flyglarna, på 
översta våningen, tronar en represen-
tativ möteslokal för 60 personer med 
utsikt över stan, glasat tak upp i nock 
med den (ofta granitgrå) himlen i  
panorama och byggnadens tinnar 
och torn i ögonhöjd.

interiört är designen annars hög-
modern som i vilket nybyggt kontor 
som helst, med enbart de arbetade 
fönstrens spröjsverk i sandsten som 
skvallrar om marischal Colleges ålder 
och exteriöra storslagenhet.

BREEAM excellent

hållbarhetskonsult angela mcCann 
med team från wallace whittle kom 
med i projektet 2007. de har varit 
involverade i materialval och alla tek-
niska konstruktioner. 

– vårt mål är att skapa en optimal 
inomhusmiljö och att nå det som var 
högsta nivån då, nämligen BrEEam 
excellent. 

i lösningen ingår isolering, konstruk-

tioner för hög lufttäthet, tvåglas  
energifönster bakom originalfönstren 
och ett mekaniskt ventilationssystem 
där värmen tillvaratas via en vatten-
buren värmeväxlare. 

– inomhusklimatet kommer att bli 
påtagligt behagligt. luften blir frisk 
och värmen jämn över lokalen. ing-
en ska arbeta mer än 15 meter från  
direkt dagljus.

lokalen värms upp med gratisvär-
men från elektriska apparater, instrålad 
sol och människorna i lokalen. åter-
stoden av värmebehovet löses med 
ett vattenburet värmepumpssystem, 
drivet av en pelletspanna. 

–vi har som mål att nå en utsläpps-
nivå för byggnaden på 22.  det är 
över 20 % bättre än vad som krävs 
för en motsvarande nybyggnation, 
och vi har uppnått energiprestanda 
B, förklarar mc Cann.

att de nya reglerna lär ta många i 
byggbranschen på sängen är teamet 
på marischal College överens om. 
och att finansieringen från Build with 
Care varit viktig för att sprida det en-
ergieffektiva budskapet.

– det vi gör nu är bara en del av det vi 
gör för ett målinriktat miljöarbete. med 
marischal College öppnar vi ögonen 
hos branschen och hos allmänheten. år 
2013 ska Co2-utsläppen i all byggna-
tion vara halverad, och år 2016–2017 
ska alla byggnader och bostäder i 
skottland vara koldioxidfria. 

Gamla kontoret en energitjuv

anledningen till flyttplanerna initialt 
var att 1 000 av stadens anställda  
sedan 40 år tillbaka satt i st. nicholas 
house, en 60-talsbyggnad med uselt 
inomhusklimat som läckte energi. 
andrew sproull:

– vi hade tre val. att renovera upp 
st. nicholas house, att hitta ett nytt 
läge utanför stadskärnan och bygga 
nytt – eller att renovera upp aber-
deens bedagade första dam mitt-

visualisering av den nya entrén  
och fasaden.
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– Energieffektiv renovering behöver inte kosta mer än traditionell, säger projektledare andrew sproull.

emot, så energieffektivt och bra det 
bara gick.

En omfattande undersökning visade 
att det senaste alternativet inta bara 
var det mest ekonomiska och mest 
miljövänliga.

– det gav nya möjligheter att öppna 
upp och utveckla kvarteren runtom-
kring. inte helt oviktigt var också att 
vi slapp ge oss ut och leta ny mark 
utanför staden, och kunde behålla en 
stor och viktig grupp inne i city. med 
allt vad det innebär för stadskärnans 
och dess verksamheters ekonomi och 
utveckling.

Granitstadens kuttersmycke

lite historia. förutom att vara en ikon-
byggnad för staden aberdeen, är 
marischal College en a-listad kultur-
angelägenhet för hela nationen. det 
protestantiska colleget grundades 
1593 av Earl george keith under en 
tid då det bara fanns två universitet i 
hela England. 

u u u

25



angela mcCann,  
hållbarhetskonsult på wallace whittle.

Ä

fasaden mot Broad street blev fär-
dig långt senare, 1906, som kulmen 
på stadens granitindustris glans- 
dagar. med det var världens näst 
största granitbyggnad, efter Escorial 
palace utanför madrid, byggd.

– marischal College fick inte bara 
en utbildningsmässig och kultu-
rell funktion för staden aberdeen. 
Byggnadens potpurri av storslagna 
lösningar användes i marknads- 
föringssyfte. den sålde sten över hela 
världen, berättar andrew sproull.

man kan väl säga att cirkeln är sluten 
i och med renoveringen av marsichal 
College.

– absolut. förutom själva plane-
ringen har den absolut största upp-

giften i projektet varit att hålla visio-
nen levande och synlig genom hela 
projektet och inte kompromissa, ler 
sproull.

Och visionen?

– att med marischal College som 
ett första energieffektivt projekt visa 
att vi menar allvar med att vi vill bli  
Europas energihuvudstad i framtiden.

”Åh! Större äN  
NÅgoN katedral, 
torN pÅ torN, eN 
Skog aV tiNNar, eN 
grupp aV palatS-
likNaNde ByggNader 
Som kaN koNkurrera 
eNBart med the  
houSeS of parliameNt 
i WeStmiNSter...
du mÅSte Se dem för 
att tro att de fiNNS.”

 
poeteN JohN BetJemaN om  
mariSchal college

26



u u u

lärorikt 
loCkandE

puyEnBroECk informationsCEntEr, gEnt, BElgiEn 
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Besökscentret i parkområdet 
Puyenbroeck utanför Gent 
kommer att ge många sön-
dagsflanerare en bra start på 
besöket. Men inte bara det. 
Som provinsen östra Flanderns 
första passivhus kommer det 
också att ge dem kunskap om 
passivhus  i en utställning som 
alla kan förstå. 
ritningen visar en låg, vidsträckt 
byggnad av gråsvart mexitegel. den 
breder ut sig som en kompakt mur vid  
entrén till friluftsparken puyenbroeck. 
genom byggnadens stora glasdörrar 
ser man kilometervis av grönska vänta 
där inne. 

vi befinner oss i närheten av den 
belgiska staden gent och studerar 
vad som ska bli provinsen östra flan-
derns första passivhus. framför par-
keringsplatsen, där arkitekten tine 
van Besien visar oss ritningen, ska det 
med start hösten 2010 byggas ett 
informationscenter för alla parkens 
besökare. Byggnaden kommer att 
innehålla entrékassa, shop och toa-
letter, konferensrum och kontor för 
de anställda. men också en centralt 
placerad utställning om passivhus 
som tar avstamp i just den här speci-
fika byggnaden. 

Utställning som alla förstår

– puyenbroeck är provinsens största 
och mest kända parkområde, berättar 
marc de ruelle, arkitekt och projekt-
ledare på provinsen östra flandern.  
hit kommer tusentals både belgiska 
och holländska besökare varje år, 
bland dem många familjer. de får 
passivhusutställningen som en slags 
bonus och det tror jag att det finns en 
poäng i. i den här miljön når vi en bred 
allmänhet och kan ge dem en första, 
kort introduktion till framtidens byg-
gande. vi kommer att lägga stor vikt 
vid att förklara passivhusets principer 
på ett sätt som alla ska kunna förstå. 

puyenbroeck är 500 hektar stor. 
parken är uppdelad i en vild och en 
kultiverad del och rymmer allt från 
urskog till idrottshallar. under hög-
säsong kan man åka tåg runt parken. 
det finns båtar att hyra, man kan 
spela minigolf och barnen kan lära 
sig trafikregler i “trafikparken”. om 
man inte föredrar att spela golf på 
18-hålsbanan eller simma i de nya 
inomhus- och utomhusbassängerna. 
hinner man inte med allt samma 
dag kan man sova över på den tre- 
stjärniga campingplatsen som också 
ryms i parken. 

– vi brukade ha familjefester här i 
parken när jag var liten, berättar tine 
van Besien. nu blir informations-
centret den naturliga start- och slut-
punkten på parkbesöket och därför 
blir det en viktig byggnad. 

Traditionell byggnadsteknik

från början hade hon tänkt sig en 
träfasad, men efter en diskussion med 
byggarna blir fasaden istället ytter- 
ligare ett exempel på traditionellt  
belgisk byggnadsteknik: ett lager ytter-
tegel, isolering, ett lager innertegel. 

– i Belgien finns en rädsla för att 
passivhus av trä ska bli för varma på 
sommaren, i ett tegelhus förändras 
temperaturen långsammare, för- 
klarar tine. 

Byggarnas brist på erfarenhet av 
passivhus är ett problem här precis 
som i andra länder. men tine van 
Besien konstaterar att der är ett över-
gående sådant. själv har hon skaffat 
sig erfarenhet bland annat genom 
att parallellt med informations- 
centret bygga sig en egen bostad med  
passivhusstandard. 

med sina fyra våningar och 150 
kvadratmeter blir bostaden på en  
liten tomt i centrala gent visserligen 
mycket högre och smalare än infor-
mationscentret. men rent byggnads-
tekniskt finns det många paralleller. 

inte minst isoleringsmaterialet, re-
sol, ett slags skum som ser ut som  
mineralull men har så bra isolerings-
förmåga att det räcker med ett fyra 
centimeter tjockt lager istället för åtta 
centimeter. vilket ger tine värdefull 
meryta i huset. 

också principen med solpaneler, 
passiv solvärme från fönstren och en 
liten värmepump i reserv, blir den-
samma i de två byggnaderna. 

Beteendeförändringar

tine van Besien började intressera sig 
för passivhus redan på universitetet, 
där hon specialiserade sig på bygg-
nadsteknik och värmeöverföring. 

 – det handlade inte så mycket om 
ett intresse för ekologi utan mer om 
en fascination för byggnaders kon-
struktion och för problemlösning. jag 
är intresserad av nya tekniker. och av 
att själv få en liten energinota! 

i det egna huset kommer tine att 
kunna reglera in i minsta detalj. all 
belysning och all el kommer att kunna 
stängas av med ett enda knapptryck. 
och högst upp i huset, granne med 
sovrum och badrum, ligger ”teknik-
rummet”. där kan tine ställa in allt 
efter eget huvud. dra ner värmen när 
hon har varit och spelat tennis, till  
exempel. 

passivhus ställer invanda tankesätt 
på huvudet, menar hon. vi måste 
vänja oss vid att tänka annorlunda. 

– det är till exempel dags att om-
definiera begreppet frisk luft! frisk 
luft är inte nödvändigtvis kall luft. Bor 
man i ett passivhus kan frisk luft vara 
varm luft. men den nya sanningen är 
svår att svälja för många. 

folk vill öppna fönstren fastän de 
inte behöver, de känner sig instängda 
och känner inte dofter på samma sätt 
som de är vana vid. 

sedan berättar tine van Besien om när  
aiko, hennes arkitektkontor, hade byggt  
ett vårdhem med passivhusstandard: 

– om elementen var kalla, så drog 
gamlingarna automatiskt slutsatsen 
att det var kallt i rummet. de förstod 
inte att elementen fanns där bara i  
reserv och att det i praktiken var en 
värmeväxlare som styrde klimatet. 
när jag frågade ”men fryser ni?”, 
svarade de förvånat ”nej, men…”.

Intresset för passivhus ökar

mia versijpt är chef för strategisk  
planering på provinsen oost- 
vlanderen. det var hon som tog 
initiativet till samarbetet med Eu-
projektet Build with Care, vilket var 
en förutsättning för att informations-
centret i puyenbroeck skulle kunna bli 
verklighet. 

– det belgiska intresset för passiv-
hus har ökat markant de senaste två 
åren, konstaterar hon. men byggarna 
är fortfarande vana vid lågbudget, 
speciellt när de renoverar. 

– den belgiska lagstiftningen 
uppmuntrar inte till att renovera till  
passivhusstandard, fyller tine van 
Besien i. reglerna för nybyggen är 
striktare än reglerna för renoveringar, 
och i och med det väljer många att 
renovera istället för att bygga ett nytt 
passivhus. jag skulle önska en ändrad 
lagstiftning på den punkten. 

Ä
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tine van Besien, arkitekt på aiko.

mia versijpt, chefsstrateg,  
provinsen östra flandern.
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 ingo lütkemeyer, architect.

”vi hadE så låg BudgEt att vi var 
tvungna att Bygga Ett passivhus!” 



En låg budget är ingen ursäkt för 
att låta bli att bygga ett passiv-
hus. Den tyske arkitekten Ingo 
Lütkemeyer ritade Bremens 
första sporthall med passivhus-
standard utan ett öre extra i 
budgeten. 
– vi hade så låg budget att vi var 
tvungna att bygga ett passivhus! 

Bremens första sporthall med pas-
sivhusstandard är ett glasklart bevis 
för att sanningar aldrig någonsin är 
huggna i sten. medan tumregeln säger 
att byggkostnaden för ett passivhus är  
ca 10–25 % högre än för en konven-
tionell byggnad, hävdar arkitekten ingo 
lütkemeyer motsatsen. 

tack vare en pragmatisk arkitektur 
och en enkel konstruktion har lütke-

meyer och hans arkitektkontor iBus 
arkitekter och ingenjörer lyckats med 
konststycket att förena två till synes 
oförenliga storheter: passivhusstandard 
och lågbudget. 

sporthallen vid albert Einstein schule, 
med en budget på 2,5 miljoner euro, 
karaktäriseras av en enkel träkonstruk-
tion, treglasfönster och mycket täta 
väggar. 

Fånga ljuset

– precis som i andra projekt av den 
här typen har vi också månat om att 
passivt använda solenergi genom att 
bygga stora fönster mot söder och 
små mot norr. vi har också sett till att 
få optimalt med dagsljus genom att 
rita en byggnad med fönster på flera 

sidor, säger ingo lütkemeyer, vars 
kontor förutom ett antal lågenergi- 
och passivhusprojekt också producerat 
en mängd forskningsrapporter om 
bland annat dagsljusanvändning. 

inne i sporthallen doftar det av trä.  
stora, uppvikbara ”garagedörrar” 
visar vägen in till ett antal redskaps-
bodar. prydliga polaroidbilder visar 
vilken utrustning som hör hemma 
var: 20  badmintonracketar, tio bad-
mintonbollar och tre plintar här, två 
pingisbord, 20 pingisracketar och 
30 pingisbollar där. innerväggarnas 
randiga utseende är en dekorativ be-
sparingsåtgärd: de relativt dyra trä-
panelerna vid golvet byts ut mot ma-
sonitskivor respektive ljuddämpande 
plattor en bit upp på väggen. 

Passivhus – en attitydfråga 
– det borde vara enkelt att bygga 
passivhus. och ändå är det inte det, 
säger ingo lütkemeyer. Egentligen 
handlar det mest om ett attitydpro-
blem. många tvekar inte att spendera 
5 000 euro mer på en bil. men när 
det handlar om en byggnad är den 
första frågan de ställer: när får jag 
pengarna tillbaka?

En win-win-  
situation 

Ä

sporthallEn vid alBErt EinstEin sChulE, BrEmEn, tyskland
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BättrE  
inomhusklimat gEr 
smartarE studEntEr
hauptsChulE krEyEnBrüCk, oldEnBurg, tyskland
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inga problem med stora fönsterpartier i ett passivhus.

u u u

Studenterna på Hauptschule 
Kreyenbrück i Oldenburg be-
römmer sin nya passivhus- 
skola för dess estetiska kvali-
teter. Men de största förbätt-
ringarna syns inte alls. 
visste man inte att hauptschule krey-
enbrück var en skola skulle man lätt 
kunna missta byggnaden för någon-
ting helt annat. den anonyma alumi-
niumfasaden med minimala fönster 
mot gatan skvallrar inte ett ögonblick 
om den träfasad med många och 
stora fönster som öppnar sig mot 
skolgården på andra sidan. 

men så är också oldenburgs första 
skola med passivhusstandard planerad 
enligt regelboken: 

–  tumregeln för passivhus är små 
fönster mot norr och stora mot söder. 
på så sätt får man både minimala vär-
meförluster och ett optimalt solinflöde 
som man kan använda för att värma 
upp huset, säger skolans arkitekt rolf 
Ellermann.

faktum är att det är just bygg- 
nadens pragmatiska planering som 
gett den dess alldeles egna uttryck. 
medan klassrummen har fått parkett-
plats i söder har Ellermann förlagt 
teknikrummen åt norr. och eftersom 
teknikrummen var färre och mindre 
var det inte nödvändigt med samma 
takhöjd på norrsidan. därav det slut-
tande och rundade aluminiumtaket, 
som övergår i fasad och ger hela bygg-
naden dess karaktär. 

placeringen av byggnaden var också 
något arkitekten ägnade mycket tan-
kemöda. Eftersom tomten är liten 
och Ellermann ville spara strategiskt  
placerade träd såväl som utnyttja pas-
siv solstrålning, placerades skolan så 
nära tomtgränsen mot gatan som 
möjligt. på så sätt förvandlades den 
tidigare minimala skolgården till en 
normalstor. 

Mjuka värden
hauptschule kreyenbrück togs i bruk 
i mars 2010. här läser 300 elever i 
åldrarna 11–16 år estetiska ämnen 
och arkitekten har medvetet satsat 
på en lugn färgskala som låter elev-
ernas verk stå i centrum. vitt och 
grått dominerar, kombinerat med 
enstaka inslag av rött. klassrummen 
har solskydd som fälls ned automa-
tiskt när fönsterrutorna blir för varma 
och belysning som tänds och släcks 
automatiskt när man går in och ut ur 
rummet. 

skolans rektor heiko weber talar 
länge om de mjuka värdena i den nya 
byggnaden: 

– Eleverna trivs här. det märks tyd-
ligt att de uppskattar att gå i skolan 
i en ny, estetiskt tilltalande byggnad. 
det är mindre bråk än tidigare och 
inget klotter någonstans. det är ingen 
tvekan om att kommunen på sikt 
kommer att få igen de pengar den 
investerat. 

flera av de viktigaste förbättring-
arna syns dock inte alls. luften i ett 
passivhus cirkulerar i ett ventilations-
system som gör att den byts ut varje 
halvtimme och det är förstås extra bra 
i ett klassrum, där koldioxidkoncen-
trationen brukar bli kritiskt efter ca 30 
minuter. lägre koldioxidhalter i luften 
ger mer koncentrerade och motivera-
de elever, det finns det vetenskapliga  
undersökningar som visar. 

Passivhusets utmaningar

Eftersom ett passivhus är mycket bättre 
isolerat än ett normalt förekommer 
det inte heller kallras vid fönstren och 
därför kan man faktiskt utnyttja hela 
rummen. 

– isoleringen i den här byggnaden 
är dubbelt så tjock som i ett normalt 
hus, både i fasaden och i taket, berättar 
rolf Ellermann. 

det i sig gjorde inte byggprocessen 
svårare, men däremot dyrare. av bud-
geten på 1,9 miljoner euro, uppskattar 
Ellermann att merkostnaden för pas-
sivhusstandarden var ca 200 000 euro. 
ungefär 10 % av den totala kostna-
den, alltså. 

den stora utmaningen var kafeterian 
på bottenvåningen. det är ett stort 
rum med sittplatser för 70 personer 
och gigantiska fönster, eller snarare 
glasfasad, ut mot skolgården. 

– Både eleverna, lärarna och jag  
gillar glasfasaden och den kontakt 
mellan inne och ute som den ger. men 
att hitta en leverantör till den glas- och 
aluminiumkonstruktion som krävdes 
var en extremt tidskrävande uppgift. 
En av många, säger rolf Ellermann. 

kafeterian är också det rum som 
krävt mest av skolans tekniskt ansva-
rige, dieter kern. dörrar som ständigt 
öppnas och stängs är en utmaning 
i ett passivhus, där temperaturen  
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rolf Ellermann, arkitekt.

regleras av den värmeväxlade ventila-
tionen och det egentligen inte finns 
något behov av att öppna fönster 
överhuvudtaget. 

– det var mycket finjusteringar av 
ventilationssystemet i början, säger 
dieter kern, och berättar att skolan 
haft problem till exempel med att dof-
ter från köket via ventilationssystemet 
spridit sig till klassrummen. det har 
man dock löst nu genom att instal-
lera ett separat ventilationssystem för  
köket/caféet. 

Tyskland – ett föredöme

gerd iwanuk, miljöchef på staden 
oldenburg, är stolt över kommunens 
arbete med energisparande men 

medger att det finns de som hunnit 
längre i tyskland. 

– det finns mer än 10 000 bygg- 
nader med passivhusstandard i tysk-
land idag och staden frankfurt är den 
som kommit längst. där säljer kom-
munen mark endast på villkor att nya 
byggnader uppförs enligt senaste pas-
sivhusstandard. och alla byggnader 
som kommunen själv uppför byggs  
sedan flera år tillbaka med passivhus-
teknik. det frankfurtbaserade bostads-
bolaget aBg frankfurt holding bygger 
uteslutande passivhus, och applicerar 
tekniken också på ombyggnationer. 

även oldenburg är dock ett interna-
tionellt föredöme. 1995 instiftades en 
ny lågenergistandard i tyskland, och 

staden har sedan dess stadigt legat 
25 % under de lagstadgade värdena. 
men gerd iwanuks åsikt är att staden 
borde göra mer! också med befintliga 
byggnader.

– staden oldenburg deltar i ett 
europeiskt miljölednings- och certi-
fieringssystem som heter European 
Energy award®. det tillåter oss att 
påverka också på europanivå. än så 
länge har vi varit väldigt framgångs-
rika i vårt arbete och vår ambition är 
att bli europaledande. vi har minst 
ett passivhusprojekt till på gång, och 
borde kunna introducera en generell 
passivhusstandard inom några år. 
Build with Care-projektet är kanske 
vår pacemaker. Ä
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Europa behöver fler kompe-
tenta byggarbetare. Yrkes- 
träningscentret AZB i Hamburg 
har tagit fram en framgångs- 
rik utbildningsmetod. De driver  
också ett Build with CaRe-
finansierat nätverksprojekt 
som sprider utbildnings- 
material inom passivhusteknik  
i Europa.
– Byggindustrin är traditionell i 
många europeiska länder, men det 
finns också mycket ny kompetens att 
inhämta. vi har alla stora vinster att 
göra genom nätverkande länderna 
emellan, konstaterar jens schwarz 
som är aktiv nätverkare inom många 
byggorgan, arkitekt och instruktör 
på yrkesträningscentret ausbildung- 
zentrum-Bau (aZB) i hamburg.

just från aZB leds ett Build with 
Care-projekt som syftar till att ta fram 
en serie med användbart utbildnings-
material för passivhusbyggnation 
– och därmed sprida kompetensen 

i Europa. i projektet deltar partners 
från dundee College, west suffolk 
College, staatliche gewerbeschule 
für Bautechnik i hamburg, university 
of technology  hamburg och passiv-
huscentrum i alingsås. 

– projektets medlemmar har olika 
input och ansvarsområden, berättar 
jens schwarz. dundee College ansva-
rar till exempel för framtagning av  
e-learning-material.

Insikt i andra moment

lika viktig som utbyte länder emellan 
är full förståelse mellan olika yrkes-
grupper; en helt nödvändig ingredi-
ens vid passivhusbyggnation.

– i slutet av sommaren 2010 starta-
de vi ett nytt workshop-koncept här 
på aZB där vi samlar tvärvetenskap-
lig kompetens i en grupp bestående 
av olika skrån inom konstruktion 
och byggnation, arkitektstudenter 
och även arkitekter. gruppen får gå  
igenom olika moment tillsammans, 

och inse vad som krävs i ritningen, av 
konstruktionen och i byggmomentet 
för att få hög lufttäthet exempelvis 
runt ett fönster.

Intervallträning

aZB har sedan starten 1971 format ca 
22 000 hantverkare till tysk byggnads-
industri. deras modell som baserar sig 
på rotation är framgångsrik:

– för att ungdomar ska kunna börja  
på aZB krävs först en anställning 
inom byggindustrin. det är biljetten 
till tre års dynamisk träning i verk-
liga jobbsituationer och den senaste 
tekniken. utbildningen varvas sedan 
i 4-veckorsperioder i ett rullande  
schema med praktisk träning här 
på aZB, teoretiska studier på yrkes- 
skolan staatliche gewebeschule für 
Bautechnik och praktik på arbets-
platsen. 

varje år strömmar ny kompetens in 
till skolan från branschen och andra 
utbildningsinstitutioner, med nya  

energikoncept och ny teknologi. 
Både yrkesskolan och aZB är ange-
lägna om att forma en ny generation 
av välutbildade byggarbetare.

– här lär sig aZB-eleverna inte bara 
att bygga. under sina tre år hos oss lär 
de sig ett reflekterande tankesätt och 
att ta ansvar i varje moment.  Build 
with Care tillhandahåller oss med 
ett ständigt flöde av chanser att lära  
proaktivt, berättar jens schwarz .

aZB
Ä

utBildar för framtidEn
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jens schwarz, arkitekt och instruktör på aZB.

i 39 år har aZB i hamburg utbildat människor för byggindustrin. 
idag är aZB också ett välbesökt kompetenscentrum för hållbar 
byggnation.
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 thomas painE study CEntrE, norwiCh, storBritanniEn

norwiCh ByggEr 
sin framtid
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Konsekvens och långsiktighet 
är nyckelorden i University of 
East Anglias miljöarbete. Här 
utbildas morgondagens miljö-
experter och det är redan 15 
år sedan man byggde univer-
sitets första energieffektiva 
byggnad. 
– om studenterna somnar på före-
läsningarna i den här byggnaden så 
beror det i alla fall inte på dålig luft! 

martyn newton, miljöchef på  
university of East anglia (uEa) i  
norwich, är märkbart stolt över in-
omhusklimatet i nyinvigda thomas  
payne study Center. och det har han 

all anledning att vara. Byggnaden är 
den senaste i en serie lågenergibygg-
nader på universitetets 230 hektar 
stora campus. uEa tillhör världens 
ledande universitet inom miljöve-
tenskap och klimatforskning och här 
förstod man tidigt att trovärdigheten 
skulle öka om man levde som man 
lärde. 

– uEa är det universitet vars fors-
kare bidragit mest till iCC. har man 
gjort betydande insatser för att få 
världen att förstå klimatförändringar 
bör man själv vara ett föredöme på 
miljöområdet, säger fastighetschefen 
roger Bond. 

därför stod universitets första låg-
energibyggnad, Elizabeth fry Building, 
klar redan 1995. thomas payne study 
Center är lågenergibyggnad nummer 
sex. 

under de senaste åren har uEa 
också utarbetat en mycket ambitiös 
plan för att minska områdets utsläpp 
av koldioxid. den innehåller allt från 
krav på att nya byggnader ska vara 
energieffektiva till energieffektivise-
ring av gamla byggnader, utveckling 
av fjärrvärme (som fortfarande är 
ovanligare i storbritannien än i många 
andra länder) och Englands första 
biogasanläggning med kombinerad 

värme- och elproduktion, som snart 
ska invigas. och uEa:s mål är tydligt 
utstakat:  2020 ska universitetets  
koldioxidutsläpp ha minskat med 60 %,  
jämfört med den redan låga nivå man 
hade 2005. 

i tomas payne study Centre huserar 
universitetets ekonomiutbildning. när 
vi är på besök har byggnaden tagits i 
bruk bara några veckor tidigare och 
terminen har ännu inte satt igång.  

i ett mötesrum i den ännu glest 
befolkade byggnaden träffar vi  
jonathan stanley, en av studenterna 
på vad som inte bara är uEa:s utan 
också världens första masterutbildning 

u u u
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roger Bond dr Bruce tofield martyn newton

”Jag Vill hellre 
Vara del aV  
löSNiNgeN äN  
aV proBlemet.”

Ä

i “strategic carbon management”. 
han är från England, men konstaterar 
att utbildningen intresserar studenter 
från en rad länder: alltifrån indien, 
kina och japan till  spanien och 
frankrike.  och med sina 31 år tillhör 
han de yngre på utbildningen. 

– jag vill hellre vara del av lösningen 
än av problemet, säger han när pratar 
om klimatförändringar och hans val 
av just den här utbildningen. 

jonathan startade sin karriär som 
inköpare för den brittiska butikskedjan 
sainsbury och fortsatte sedan till ett 
restaurangföretag, som han försökte 
uppmana att bli bättre på hållbarhet. 
när han misslyckades insåg han att 
han behövde mer kunskap. 

– jag sökte den här utbildningen 
för att jag ville se om man kunde kom-
binera ett affärsperspektiv med ett 
hållbarhetsperspektiv. hittills känns 
det så. inte minst för att jag lärt mig 
modeller som “grön upphandling”, 
en spenderings- och investerings- 
modell som tar hänsyn till fler kriterier 
än pris och kvalitet. 

thomas payne study Centre är, 
precis som de andra energieffektiva 
byggnaderna på campus, en välisole-
rad, tät byggnad med treglasfönster. 
den har också, i likhet med de andra, 
konstruerats med hjälp av det energi-
effektiva klimatsystemet termodeck. 
teknologin är svensk i grunden, men 
har vidareutvecklats på universitetet, 
berättar martyn newton.   

– termodeck samverkar med  
betongen i byggnadsstommen och 
tar tillvara värmekapaciteten på ett 
effektivt sätt. idén vilar på principen 
om termisk tröghet – en byggnad 
med stor fysisk  massa lagrar värmen 
dagtid och avger den under natten. 
på så sätt jämnas temperaturen ut 
och variationerna fördröjs under  
dygnet. det gör lokalen något svalare 
under dagen och lite varmare nattetid. 

med termodeck-systemet passerar 

all luft ett labyrintsystem i betong-
bjälklaget innan den når rummet. på 
det sättet anpassas inomhustempera-
turen i tak och golv och blir stabil och 
behaglig för den som vistas i lokalen. 
värme, kyla och ventilation integreras 
och inblåsningen blir dragfri och ljud-
lös. med systemet minskar behovet 
av radiatorer, kylmaskiner och ljud-
dämpare.

– i byggnaden finns det också ljus-
detektorer som släcker lamporna så 
snart rummet blir tomt och rörelse-
detektorer stänger av ventilationen 
när ingen vistas i rummet. men den 
är ändå lite low-tech, i den bemär-
kelsen att man kan öppna fönstren, 
säger martyn newton. 

Elizabeth fry Building var den första 
brittiska byggnaden i sitt slag som 
inte hade några element, berättar 
han. och trots att det är en 3 200 
kvadratmeter stor byggnad är vär-
me-pannan liten som i en villa. tack 
vare termodeck-tekniken hade bygg-
naden bara en värmekonsumtion på 
25–30 kwh/kvm och år när den nor-
mala standarden i storbritannien var 
120–140 kwh/kvm och år. värdena 
låg bara en liten bit över passivhus- 
standarden – och det här var 1995! 

martyn newton och hans kolle-
gor var redan från början noga med 
att mäta hur byggnaden reagerade  
under olika årstider och tider på  
dygnet. det gav erfarenheter som 
hjälpt till att förbättra senare bygg-
nader. 

– idag kan vi till och med göra för-
utsägelser om hur en byggnad ska 
reagera i framtiden. och kunskapen 
från de nya byggnaderna använder 
vi också när vi ska renovera universi-
tetets betongbrutalistiska byggnader 
från sextiotalet. 

fastighetschefen roger Bond 
tycker att man kommit långt men 
att uEa i framtiden borde involvera 
studenterna i energisparandet i ännu 

högre grad än idag.  En uEa-student 
startade till exempel en ”stäng av”-
kampanj som har spridit sig till andra 
brittiska universitet. nu finns det 
planer på att motivera studenterna 
genom att dela ut de pengar deras 
energieffektivitet sparar till deras res-
pektive institution. 

man vill också starta fler samarbeten 
av det slag man har med west suffolk 
College, som utbildar till yrken inom 
byggbranschen. tillsammans har 
man inte minst utövat lobbying mot 
den brittiska regeringen. 

men en del av framtiden finns 
redan på campus. i utkanten av en 
parkeringsplats byggde man nyligen 
storbritanniens första kombinerade 
värme- och elgenererande biogas-
anläggning som drivs med förgasad 
träflis. universitetet genererar redan 
60 % av sin elektricitet på plats och 
när biogasanläggningen börjar fungera 
fullt ut kommer den siffran att öka til 
90 %. men martyn newton är inte 
nöjd: 

– förgasad träflis avger biokol och 
det finns forskare på uEa som påstår 
att det här finporiga kolet kan bli 
för jorden vad koraller är för havet. 
gräver man ner biokol i jorden kan 
det isolera den koldioxid som trä-
den absorberat, och därmed på sikt  
faktiskt minska koldioxidhalten i  
atmosfären!
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Christian kornEvall
dirECtor, world 
BusinEss CounCil for 
sustainaBlE dEvElop-
mEnt (wBCsd)

vi stödEr 
Build with CarE

...för ett så framåtriktat, innovativt 
och viktigt program som Build with 
care. eftersom byggsektorn i europa 
står för nästan 40 % av eu:s utsläpp 
är Build with care:s målsättning att 
kraftigt öka energieffektiviteten i 
byggnader en direkt nödvändighet 
för att vi skall nå de gemensamma 
utsläppsmålen i eu.”

jEan lamBErt
grEEn mEmBEr of thE EuropEan 
parliamEnt (mEp), london

”det är eN ära 
att fÅ Vara  
amBaSSadör 

”Vi Vill utforma 

VÅra huS i ett 

lÅNgSiktigt  

perSpektiV. 

 
de ska brukas och njutas under 
lång tid. kvalitetsmaterial och en 
hållbar energihushållning ser vi som 
självklarheter. Vi är emot alla former 
av slöseri!”

gErt wingårdh
arkitEkt sar/msa

olE B sörEnsEn
Chair innovation & EduCation 
group, north sEa Commission

”eN aV eu:S  

allra StörSta  

utmaNiNgar 
 

...är den framtida tillgången och 
förbrukningen av energi. det är där-
för viktigt att vi gemensamt finner 
nya vägar för vårt sätt att förbruka 
energi. projektet Build with care är 
just ett sådant initiativ för fram- 
tiden. Jag är övertygad om att Build 
with care har potential att ge oss 
lösningar på många av framtidens 
viktiga energiproblem.”

...är den tydliga ambitionen att göra 
energieffektivt byggande till norm. 
eftersom byggsektorn är både kom-
plex och konservativ finns det många 
barriärer som bromsar utvecklingen.
     det står klart att marknaden inte 
ensam förmår att driva på för att öka 
graden av energieffektivt byggande 
utan det behövs ett batteri av åtgär-
der för att stimulera verklig föränd-
ring. förutom subventioner behöver 

vi öka användandet av smarta tek-
nologier och inte minst utbilda och 
träna arbetskraften inom eu. om vi 
lyckas med detta kommer vi att ska-
pa nya jobb, få lönsammare företag 
och framförallt få bukt med klimat-
förändringarna. det är min förhopp-
ning att Build with care kan bidra till 
att skapa varaktig förändring inom 
byggsektorn.”

”Build With careS  
främSta förtJäNSt
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Jan Boos driver ett företag 
som säljer energistyrnings-
system till intelligenta hus. 
Inte konstigt att han valde att 
bygga ett passivhus när han 
flyttade hemmet och kontoret 
till Oldenburg. 
den nymodernistiska, vita villan på 
steubenstrasse i centrala oldenburg 
skiljer sig inte bara utseendemässigt 
från den omgivande fyrtio- och fem-
tiotalsbebyggelsen. den nybyggda 
villan är, till skillnad från grannhusen, 
ett passivhus utrustat med ett intel-
ligent energistyrningssystem. 

här bor och jobbar jan Boos, som 
tillsammans med sin pappa driver ett 
företag som säljer energistyrningssys-
tem för smarta hem. Belysning, inom-
husklimat och musik kontrolleras via 
en panel på väggen, som också kan 
styras via internet. för jan var steget 
till att bo i ett passivhus därför inte 
så långt. 

det var i maj 2010 han flyttade 
både kontoret och sin egen bostad 
till oldenburg. när vi besöker honom 
har han och hans fru silke bott i villan 
i några veckor. 

– det känns som att bo i vilket hus 
som helst, fast inomhusklimatet är 
klart bättre, säger jan Boos. 

men visst kräver det ibland att man 
tänker i nya banor. 

En av de första kvällarna i huset 
ställde silke träningscykeln framför 
tv:n och satte igång att cykla. 

– när jag ville ha frisk luft öppnade 
jag fönstret. fastän jag visste att ett 
passivhus hela tiden får frisk luft ge-
nom ventilationssystemet och man 
därför inte behöver öppna fönstren!

och visst finns det även visuella 
skillnader. på övervåningen har villan 
på steubenstrasse ett helt ”teknik-
rum”, där värmeväxlare och ventila-
tionssystem kan styras på detaljnivå. 
och precis som i andra passivhus är 
fönstren mot söder gigantiska jämfört 

med de som vetter åt norr. matplat-
sen, i en hörna ut mot trädgården, 
badar i ljus, liksom vardagsrummet 
en trappa upp. Bara fönsterglas mar-
kerar gränsen mellan ute och inne. 

Kunskapsöverföring tar tid

valet av arkitekt föll sig naturligt,  
eftersom jans pappa kände arkitekten 
ulf Brannies, en verklig auktoritet på 
området. oldenburgbaserade Bran-
nies har varit intresserad av miljö- och  
energifrågor ända sedan det tidiga  
nittiotalet, och ritade sitt första passiv-
hus redan för 15 år sedan. han säger 
att intresset för sådana egentligen ta-
git fart på allvar först under de senaste 
fem-sex åren. 

– men det är fortfarande svårt att 
hitta byggföretag med erfarenhet av 
tekniken. kunskapsöverföring tar tid 
och bromsas också av arkitekterna, 
som ofta tycker att det  känns otryggt 
att jobba med någon som bygger sitt 
första passivhus. 

– min erfarenhet säger att den  
optimala storleken för en villa med 
passivhusstandard är runt 200 kvm. 
Bygger man mindre än så blir det 
svårt att få ekonomi i huset, säger ulf 
Brannies. 

Rekordlåg energiförbrukning

huset på steubenstrasse var 10–15  % 
dyrare än att bygga än en konventio-
nell villa. men då fick jan Boos också 
ett hus med en energikonsumtion på 
bara 14 kilowattimmar per kvadrat-
meter och år. 

– om solpanelerna inte ger tillräck-
ligt med energi, används en jordvär-
mepump för att fylla på solenergi-
lagret. på sommaren kan vi tvärtom 
använda den kalla marken för att  
kyla ner rummen, säger ulf Brannies. 

nu bygger ulf Brannies ungefär två 
passivhus om året och känner att in-
tresset stadigt ökar. 

 – jag ser att tydligt samband med 

oljepriserna. varje gång  oljepriserna 
ökar, stiger intresset för passivhus. 
men än så länge är vi långt ifrån en 
passivhusnorm. 

jan Boos och hans hund.

ulf Brannies, arkitekt.

Ä

 Bokal 

Bostad oCh kontorslokal, stEuBEnstrassE, oldEnBurg, tyskland
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Bauraum BrEmEn,  
ByggnadsCEntEr för  
EnErgiBEsparing, BrEmEn, tyskland
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Bauraum Bremen är inte ett 
byggcenter som andra. Det 
fokuserar på energieffektivi-
tet, men också på praktisk och 
pedagogisk information. Allt 
för att göra ämnet hållbarhet 
mindre komplext. 
Begriplighet och objektivitet. det är 
nyckelorden bakom Bauraum Bremen,  
ett byggnadscenter med fokus på 
energibesparing som öppnat nya 
möjligheter för hållbart byggande i 
nordtyskland. 

– det finns ett stort intresse för 
energibesparing, både på grund av 
klimatförändringarna och den egna 

plånboken. men många ger upp när 
de inser hur komplex frågan är, säger 
jürgen ritterhoff, vd för Bauraum. 

idén att skapa en permanent ut-
ställning om energieffektivt byggan-
de var inte ny. det fanns redan flera 
utställningscenter i tyskland, som  
visade högteknologiska lösningar, gav 
(ofta abstrakt) teknisk information 
och ambitiösa energisparlösningar 
som krävde stora investeringar. 

– Besökarna gick därifrån lika 
faschinerade som frågande, berättar 
jürgen ritterhoff. vi såg ett behov 
av ett center som gav mer konkret  
information. 

Självförklarande utställning
Bauraum, som öppnade i april 2009, 
är idag en plats där husägare, arkitek-
ter, planerare, energikonsulter, hant-
verkare, finansiärer och leverantörer 
alla kan träffas och titta på objektivt 
utvalda, ekonomiskt försvarbara lös-
ningar för hus just i Bremenområdet. 

utställningen informerar på ett före-
dömligt rakt och konkret sätt. det är 
uppbyggt kring ett tjugotal model-
ler, där besökarna själva kan känna, 
se, höra och mäta. ”dockhuset” vid  
entrén är ett bra exempel på pedago-
giken. det har löstagbar tak-, vägg- 
och golvisolering, som man själv kan 

experimentera med. vad händer med 
energivärdet när man tilläggsisolerar 
taket? sätter in nya treglasfönster? 
tilläggsisolerar väggarna?

En modell i närheten visar hur tjockt 
lager av isolering som krävs beroende 
på vilket material man använder. En 
annan visar värmeöverföringen hos 
olika typer av fönsterglas. En tredje 
hur olika isoleringsmaterial fungerar 
som ljuddämpare. 

på Bauraum finns också exempel 
på värmepumpar som fungerar i 
olika sammanhang samt olika typer 
av ventilationssystem. och självklart 
demonstreras med en s k Blower door 

u u u

praktiskt om  
passivhus i BrEmEn
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”alla kaN Spara pÅ NÅgot Sätt. 
Bara geNom att köpa ett Nytt  
kylSkÅp och Sluta lämNa tV:N   
pÅ StaNd-By-läge kaN mÅNga  
Spara 100–200 euro per År.”

test hur man tar reda på att ett passiv- 
hus faktiskt är tätt. En Blower door 
är en kraftfull fläkt som monteras i  
ramen till ytterdörren. fläkten pressar 
luften ut ur huset, och sänker luft-
trycket inomhus. det högre lufttrycket 
utomhus gör sedan att luft söker sig 
in i huset genom alla eventuella läckor, 
som man då kan får upp ögonen för 
och kan åtgärda. 

längst bort i utställningen finns 
också en skrubb som är helt oisolerad, 
så att man själv kan känna hur varmt 
det blir på sommaren och kallt på 
vintern. 

Experthjälp inom räckhåll

– det är inte svårt att bo i ett passiv-
hus. men man måste veta hur man 
ska använda det för att det ska fungera 
bra. därför har vi  koncentrerat oss 
på att visa praktiska, nåbara lösningar 
och på att göra en utställning som är 
självförklarande och därför går att 
uppleva på egen hand, säger jürgen 
ritterhoff.

Bauraum arrangerar också möten 
med energikonsulter och andra ex-
perter. Centret vill kombinera energi-
effektivitet med andra husrelaterade 
ämnen som hälsofrågor, bekvämlig-
het och ljudisolering. 

–  att bo bra handlar ju mycket 
om att må bra. och man mår bra 
till exempel av att omge sig med  
naturliga, sunda material, säger  
jürgen ritterhoff. 

Baurams besökare är en strid 
ström av arkitekter som vill hitta nya 
lösningar, leverantörsföretag som 
vill undervisa sina anställda och villa- 
ägare som vill ha tips. två dagar i 
veckan är centret öppet för studie-
cirklar, företagsevents eller informa-
tionsmöten om miljö- och energi-
frågor. och själv ska jürgen ritterhoff 
senare samma dag som vi ses föreläsa 
om energisparande på ett dagis i ett 
låginkomstområde i närheten. 

– alla kan spara på något sätt. Bara 
genom att köpa ett nytt kylskåp och 
sluta lämna tv:n på stand-by-läge kan 

många spara 100–200 euro per år, 
säger jürgen ritterhoff. 

Samarbete och tålamod

Bakom Bauraum står ett sextiotal 
olika företag, organisationer och och 
stiftelser. här finns representanter för 
villaägare, banker, små, mellanstora 
och stora företag av olika slag, poli-
tiker, miljöorganisationer, energile-
verantörer och -experter. alla med 
olika bevekelsegrunder för att delta 
i projektet. Banken sparkasse ser till  
exempel sin inblandning i Bauraum 
inte bara som ett sätt att marknads-
föra sig som en framåtblickande,  
progressiv bank, utan också som en 
mötesplats där man kan etablera 
kontakt med framtida låntagare, 
berättar jürgen ritterhoff, som själv 
tidigare har jobbat inom en miljö- 
organisation. 

– att driva ett gemensamt projekt 
med så olika typer av aktörer är en 
komplex process, konstaterar han. 
alla har olika motiv för sitt deltagande. 

olika sätt att attackera en fråga, olika 
organisatoriska kulturer, olika finan-
siella och personella resurser. affärs-
drivande företag investerar för att få 
vinst, snarare än för att driva sociala 
eller miljömässiga frågor. 

men jürgen ritterhoff har också 
under projektets gång lärt sig vilka 
som är de viktigaste framgångs-
faktorerna: en idealistisk och hårt  
arbetande kärntrupp. Ett bra regionalt 
kontaktnät. tålamod, flexibilitet, för-
måga att lösa oförutsedda problem. 
och sist men inte minst: övertalnings-
förmåga. Ä
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Långsiktiga åtaganden och 
passivhus är en fantastisk 
kombination. Tack vare ett 
25-årskontrakt med huvuden-
treprenören, har grundskolan 
Ulzburg Süd goda chanser att 
kunna bidra till passivhus-
marknadens utveckling.  
långsiktighet präglar grundskolan 
ulzburg süd i henstedt-ulzburg. 
inte nog med att skolan har passiv-
husstandard, vilket i sig förstås tyder 
på ett uthålligt tänkande. uppdrags- 
givaren, kommunen henstedt-ulz-
burg, har också skrivit ett 25-årigt 
kontrakt med byggnadens huvud-
entreprenör. 

– det är unikt i passivhussamman-
hang och ger oss en fantastisk chans 
att dra lärdomar och därmed utveckla 

marknaden för passivhus, säger siw 
wrobel, projektledare på det pri-
vata byggkonsultföretaget ipC, som 
ansvarar för driften och uppföljningen 
av bygget. 

– det tar tid till exempel att optimera 
ett ventilationssystem i ett passivhus. 
därför underlättar det enormt om det 
är samma personer som jobbar konti-
nuerligt med projektet.

skolan togs i bruk i oktober 2008 
och ser ut som vilken nordtysk skola 
som helst, med sina tegelfasader 
i regional tradition. faktum är att  
arkitekturen är återanvänd från en 
annan skolbyggnad, vilket är en av 
anledningarna till att kostnaden inte 
blev högre än 6,9 miljoner euro. i den 
kostnaden ingick också en tillhörande 
sporthall med samma standard.

Byggentreprenören räknade med 
att merkostnaden för passivhusstan-
darden skulle bli 10 %. men i själva 
verket blev den mindre än så. 

– ju mer erfarenhet entreprenö-
rerna får, desto mindre kommer mer-
kostnaden för passivhus att bli, tror 
siw wrobel. 

ipC mäter nu kontinuerligt energi-
åtgången och gör ”marknadsun-
dersökningar” på skolan var tredje 
månad. de har fått mycket positiv 
respons från både elever och lärare, 
som framför allt uppskattar det per-
fekta inomhusklimatet. det är långt 
ifrån är en självklarhet i tyskland, där 
det inte finns några lagstadgade krav 
på att skolor ska ha ett mekaniskt ven-
tilationssystem över huvud taget. 

– jag tror mycket på det goda  

exemplets makt, och ulzburg süd har 
alla förutsättningar att bli ett, säger 
siw wrobel. 

– faktum är att skolan kom till just 
på grund av ett sådant. allt startade 
med att kommunens chef för plane-
ring, byggande och miljö läste om en 
passivhusskola i frankfurt och blev  
inspirerad. 

Ett skolEXEmpEl
 ulZBurg süd skola, hEnstEdt-ulZBurg, tyskland

Ä
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Vad är energieffektiva  
byggnader? 

Energieffektiva byggnader är hus 
som i olika grad ger och stimulerar 
till en lägre energianvändning. de 
byggs för minimala värmeförluster, 
bl a med lufttäta klimatskal, effektiv 
värmeåtervinning samt teknik som 
tar tillvara värmen från de boende, 
elektriska apparater och instrålad 
sol. detta förutsätter genomtänkta 
lösningar och stor noggrannhet i 
byggfasen. 

Vad är passivhus? 

passivhus är välisolerade byggnader 
som till stor del värms upp genom 
den energi som redan finns i huset, 
såsom solinstrålning och värmespill 
från matlagning, elektrisk utrust-
ning, belysning och människor. sam-
tidigt minimeras läckaget av värme 
genom välisolerade konstruktioner 
och effektiv återvinning av värmen 
i ventilationsluften.  för att använda 
begreppet passivhus för en byggnad 
så krävs att ett antal grundläggande 
krav är uppfyllda.

ordlista oCh dEfinitionEr

Viktiga begrepp

Solceller 
skapar elektricitet av solljus.
 
Solfångare 
värmer vatten med hjälp av solen. 
används för tappvarmvatten och i 
viss mån uppvärmning. 
 
Värmeväxlare 
för över värme från ett medium till 
ett annat. används ofta i lågenergi-
byggnader för att föra över värme 
mellan avluft och tilluft och på detta 
sätt minska värmeförlusten vid ven-
tilation.   
 
Starter houses 
första huset du köper. ofta litet,  
enkelt och billigt. 
 
U-värde 
Beskriver en byggnadsdels isolerings-
förmåga. Enheten är w/(kvm/k) = 
den värme som passerar en kvadrat-
meter av byggnadsdelen per grad i  
temperaturskillnad. värdet beror 
på tjocklek och värmekonduktivitet 
(lambdavärde) på ingående material. 

Jordvärmepump 
En värmepump flyttar värme från ett 
medium till ett annat. när ett ämne 
byter aggregationsform, t ex. från 
vätska till gas sker ett stort energi-
utbyte. jordvärmepumpen överför 
värme från ett eller flera borrhål 
i marken med hjälp av en värme-
pump. 

Blower door 
täthetsprovning av byggnader utförs 
genom att trycksätta lägenheter eller 
hela hus och mäta flödet, detta sker 
med hjälp av en datorstyrd fläkt som 
monteras i en dörröppning, därav 
namnet.  

BREEAM 
BrE Environmental assessment met-
hod. miljöklassningssystem för bygg-
nader utvecklat i storbritannien.

Energifönster
i dagligt tal ett fönster med bra 
isoleringsförmåga, u-värde under  
0,8 w/(kvm/k). oftast ett treglas-
fönster med ädelgas mellan glas-
skikten och sk lågemissionsskikt som 
släpper in ljus men håller den mesta 
värmestrålningen inne. 

interiör från thomas paine study Centre, norwich, England.
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 trosa  
svErigE
Ekologisk 120 kvm lågenergivilla 
med solfångare och innerväggar 
byggda av återvunnet murtegel.
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BwC partnErs

region västra götaland, sverige
hanna Blomdahl, lave thorell

info.miljo@vgregion.se, lave.thorell@vgregion.se 

aberdeen City Council, storbritannien  
amy smith

amysmith@aberdeencity.gov.uk 

dundee College, storbritannien  
fiona jurk 

f.jurk@dundeecollege.ac.uk

southend-on-sea Borough Council, storbritannien  
paul mathiesson

paulmathieson@southend.gov.uk

university of East anglia, storbritannien  
Bruce tofield

b.tofield@uea.ac.uk

west suffolk College, storbritannien  
Elizabeth Bray

elizabeth.bray@wsc.ac.uk

oost vlaanderen, Belgien
mia versijpt

mia.versijpt@oost-vlaanderen.be

gemeente groningen, holland
ilja van der veen

vanderveen@pau.nl

provincie groningen, holland
Brigitte meiberger

b.meiberger@provinciegroningen.nl

noord-Beveland, holland
tom vermin
t.vermin@noord-beveland.nl

innovationsstiftung schleswig-holstein, tyskland
winfried dittmann
dittmann@i-sh.org

aZB, ausbildungszentrum Bau in hamburg gmbh, tyskland
jens schwarz
jens.schwarz@azb-hamburg.de

Education and training technische universität hamburg-harburg, tyskland
ing. habil h-j holle
h-j.holle@tuhh.de

staatliche gewerbeschule für Bautechnik (g19), tyskland
hans-jürgen hansen
nesnah@web.de

internationale Bauausstellung hamburg gmbh, tyskland
Caroline könig
caroline.koenig@iba-hamburg.de

ZEBau Zentrum für Energie, Bauen, architektur und umwelt, tyskland
jan gerbitz
jan.gerbitz@zebau.de

Bremer Energie-konsens gmbh, tyskland
sonja kurtze
kurtze@energiekonsens.de

stadt oldenburg, tyskland
gerd iwanuk
gerd.iwanuk@stadt-oldenburg.de
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BwC partnErs

region 
västra götaland

oost  
vlaanderen,
gent

gemeente groningen
provincie groningen

noord Beveland

Europa

aberdeen City Council

dundee College

university of East anglia

west suffolk College

southend-on-sea  
Borough Council

BElgiEn

innovationsstiftung  
schleswig-holstein

Bremer Energie-konsens

stadt oldenburg

–  aZB, ausbildungszentrum 
Bau in hamburg

– technische universität 
hamburg-harburg

– staatliche gewerbeschule 
für Bautechnik (g19)

– internationale  
Bauausstellung hamburg

– ZEBau Zentrum für En-
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Det finns stort hopp

de dåliga miljönyheterna känner vi alla till. men de goda lever mer i skymundan. 
nämligen att byggnadssektorn, som ju står för 1/3 av världens koldioxidutsläpp, 
kan gå i spetsen för att minska världens koldioxidutsläpp. lösningen heter ener-
gieffektiv byggnation. 

nybyggnation eller renovering? supermodernt eller traditionellt? oavsett bygg-
nation går det att göra det energieffektivt – utan att ge avkall på design, kom-
fort, funktion. det behöver heller inte kosta mer. det som behövs är politisk vilja 
och fler människor och företag som är villiga att anamma tekniken och visa vad 
som är möjligt.

projektet Build with Care är en sammanslutning av energimedvetna regioner, 
kommuner och organisationer i fem länder runt nordsjön. med Care magasin vill 
vi göra ett upprop och ge exempel på energieffektiva projekt och hus. allt för att 
bidra till förändring och konkret handling – nu.


