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Syfte

Att införa kvalitetssäkringssystem för energieffektiv 
ombyggnad med bibehållen god innemiljö vid 
renovering av miljonprogramhus
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WP2 – Studie av nationella förutsättningar

Genomgång av nuvarande förhållanden och förutsättningar för 
energibesparing vid renovering av miljonprogramhus i olika 
länder och olika klimatzoner. 

Sammanställning av lovande energieffektiviseringsåtgärder.
Genomgång av existerande kvalitetssäkringssystem för 

energieffektivisering med god innemiljö i Europa.



WP3 – Bryta icke-tekniska barriärer

Identifiera och hitta lösningar för att överbrygga de mest 
betydelsefulla icke-tekniska barriärerna såsom attityder, 
tradition, bristande kunskap och motivation som måste 
överbryggas för att introducera energieffektiv renovering, 
ombyggnad och drift av miljonprogrammets hus.



WP4 – Anpassning av kvalitetssystemet

Baserat på det svenska kvalitetssystemet för innemiljö och 
energianvändning (P-märkt innemiljö och energi) och input från 
andra parallella system vidareutvecklar parterna i de andra 
länderna egna kvalitetssystem som är anpassade till respektive 
länders förutsättningar, reglering, klimat etc. 

Underlag för en kommande Europeisk standard för kvalitetssystem 
för innemiljö och energianvändning tas fram.



WP5 – Energieffektiviseringsåtgärder

Energieffektiviseringspotentialen för olika typer av byggnader (typ 
miljonprogrammet) i olika länder kommer att utvärderas. 

En utvärdering kommer att göras av vilken effekt olika energi-
effektiviseringsåtgärder i olika byggnader kan ha på innemiljön. 



WP6 – Använda kvalitetssäkringssystemet i pilot projekt

Kvalitetssäkringssystemen kommer att användas i minst fyra 
ombyggnadsprojekt i Sverige, Finland, Österrike och Spanien. 

Erfarenheter från projektering, byggande och förvaltning kommer att 
utvärderas och resultaten kommer att användas för att förbättra 
de befintliga systemen och de föreslagna energieffektiviserings-
åtgärderna. 



WP7 - Workshops

Under projektets gång kommer det att arrangeras flera workshops 
där deltagarna kommer att träffas och diskutera 
energieffektiviseringsåtgärder, kvalitetssäkringssystemet och 
implementering av dessa, utbyta erfarenheter från pilotprojekten 
och diskutera informationsspridningsinsatser. 

TRECO som är ett internationellt närverk för förvaltare av 
miljonprogramhus kommer att bjudas in att delta i workshops för 
att utbyta erfarenheter och följa projektet. 



WP8 och WP9 - Informationsinsatser

WP 8: Information om kvalitetssäkringssystemet, 
energieffektiviseringsåtgärder och erfarenheter från pilotprojektet 
kommer att presenteras på konferenser, seminarier, i tekniska 
och populärvetenskapliga tidskrifter i de olika länderna. 

WP 9: Att bidra och delta i gemensamma informationsinsatser som 
efterfrågas av kommissionen.
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Önskemål om samarbete

• Erfarenheter från energieffektivisering av miljonprogramhus
• Implementera kvalitetssäkringssystemet i fler pilotprojekt
• Deltagande i seminarier, workshops etc.

Kontaktperson: Kristina Mjörnell, SP



Energieffektivisering vid renovering av
rekordårens flerbostadshus
Projektets syfte:
• Lämpliga metoder för att kraftigt reducera energianvändningen
• Identifiera och analysera lämpliga tekniska lösningar
• Samla erfarenheter och sprida kunskap
• Vägledning vid val av tekniska lösningar
• Speciellt studera passivhusteknik och dess möjligheter

Kontaktperson: Björn Berggren, Skanska



Komponentutveckling värme och ventilation

På SP:s energitekniklaboratorium utförs 
teknisk provning och utvärdering av olika produkter 
för värme och ventilation i passivhus, exempelvis:

• Ventilationsvärmeväxlare (temperaturverkninsgrad
avfrostningsautomatik, eleffektivitet, m.m.) 

• Tilluftsventiler (tryckfall-flöde, luftspridningsbild, ljud, …)
• Fläktar och pumpar (kapacitet, eleffektivitet, ljud, …)
• Ventilationsfilter (avskiljning och långtidsegenskaper)
• Solfångare (effektivitet, hållbarhet och beständighet)
• Ackumulatortankar (funktion och isoleringsförmåga)
• Fjärrvärmecentraler (kapacitet, värmeläckage, dynamik)
• Värmepumpar (kapacitet, COP-värden, ljud, …)



Uppföljning och mätning av passivhus

Lindås
•Egnahemsbolaget,  PEAB 
•20 radhus lgh
•Installerad effekt 8 W/m2

•Uppmätt energi-
användning för uppvärmning, av 
varmvatten samt drift av fläktar och 
pumpar: 35 kWh/m2, 
(68 kWh/m2 inkl. hushållsel)



Forum för energieffektiva byggnader

Målsättning att underlätta och öka antalet energieffektiva byggprojekt, 
framförallt enligt Passivhusprincipen. 

För vem? En resurs för aktörer som vill beställa energieffektiva 
byggnader som passivhus och lågenergihus. 

Vad? Marknadsinformation, utbildning, tar fram gemensamma 
kravspecifikationer 

Medverkande: ATON Teknikkonsult AB, IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Lunds Tekniska Högskola och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Ekonomiskt stöd från Energimyndigheten och Västra Götaland.



Kravspecifikation för passivhus

Effektkrav
Klimatzon söder Pmax = 10 W/m2

Klimatzon norr Pmax = 14 W/m2

Energikrav
Klimatzon söder Efv +  Epb +  Eel ≤45 kWh/m2

Klimatzon norr 55 kWh/m2

Byggnadskrav
Luftläckning max 0,3 l/s ,50 Pa.
U-värde på högst 0,9 W/(m2K),
Energianvändningen för värme, el och vv
skall kunna avläsas separat

Innemiljökrav
Ljudklass B i sovrum
Tillufttemperatur efter eftervärmare skall 
uppgå till högst 52°C

I övrigt gäller BBR krav



Passivhus Norden

Syfte: 
• Öka samarbetet inom passivhus i Norden
• Anordna konferensen Passivhus Norden 2008
• Återkommande konferenser i de Nordiska länderna

Välkomna!


