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Några tips för hållbart byggande!
Du kan tjäna mycket på att bygga ett energisnålt hus. 
Det är betydligt enklare – och billigare, att göra rätt från 
början än att göra åtgärder i efterhand. Här är några 
tips för dig som vill bygga hållbart och energisnålt.

Placering:
En bra placering av huset kan innebära lägre värmekostnader och ökad trivsel. Fak-
torer som är bra att ta hänsyn till är till exempel vindförhållanden, solinstrålning och 
vegetation.  

- Välj en vindskyddad plats
Energianvändningen för ett hus blir betydligt lägre om den genomsnittliga vindhastig-
heten runt huset är låg. För att slippa vind bör man inte bygga högst uppe på en kulle 
eller ett berg. Undvik också platser i botten av sänkor, där finns risk att kall luft och 
fukt samlas till ”kalluftsjöar”. Omgivande vegetation kan ge vindskydd och behaglig 
skugga på sommaren. 

- Väderstrecksorientering
Försök att placera huset så att det får så mycket sol som möjligt under den kalla års-
tiden, t.ex. genom att placera byggnaden med en långsida vänd mot söder. Genom att 
maximalt utnyttja passiv solvärme kan värmekostnaden minskas med upp till 15 %.

Klimatskal:
Husets klimatskal består av väggar, golv, tak, fönster och dörrar. Genom ett ordent-
ligt klimatskal bestående av vindskydd, isolering och tätfolie minskar värmeförlus-
terna från huset. Det är vanligt med ofrivilligt värmeläckage, s.k. köldbryggor och 
kallras som till exempel kan bero på att det är dåligt isolerat och otätt runt fönstren. 
Ställ höga krav på husets klimatskal – se till att det är välisolerat och tätt och satsa 
på extra isolerad bottenplatta och extra isolering i tak! När du bygger nytt lönar det 
sig att isolera ordentligt. 

- Isolering 

För att minska värmeförlusterna är det viktigt att ytterväggar, tak och grund är 

ordentligt isolerade. En byggnads isoleringsegenskaper anges i U-värde som beskriver 

hur mycket värme som går ut per kvadratmeter vid en grads skillnad mellan inomhus- 

och utomhustemperatur. Enheten för U-värdet är W/m2K. Ju lägre U-värde desto 

bättre isoleringsegenskaper har konstruktionen.  



Energimyndigheten rekommenderar följande isolertjocklekar:

Vindbjälkslag 500 mm (U-värde 0,1)•	

Ytterväggar 300 mm (U-värde 0,16)•	

Snedtak 400 mm (U-värde 0,13)•	

Golv mot mark minst 150 mm (U-värde 0,19)•	

Vid golvvärme minst 300 mm, vid denna isolertjocklek bör åtgärder göras för att •	

minska risken för tjälskador, exempelvis genom att lägga isoleringsskivor hori-

sontellt ut från husgrunden. 

- Fönster och dörrar 
Fönster och dörrar släpper ut mycket energi. Ett nytt energieffektivt fönster bara 

släpper ut en tredjedel av värmen jämfört med äldre tvåglasfönster. Fönster med 

goda energiegenskaper kan vara lite dyrare vid inköp, men det tjänar du snart in 

genom lägre energiförluster och bättre boendekomfort.

Tänk på att…
Välja fönster och dörrar med låga U-värden, •	

Kolla energimärkningen vid köp av fönster.•	

Fönstrens yta bör inte överstiga 15 % av golvytan.•	

Placera större fönster åt söder, och mindre åt norr.•	

Stora glaspartier kan avge mycket värme på vintern, och ge för mycket sol och •	

värme på sommaren.

Det ska vara välisolerat runt fönstren för att undvika drag och ”kallras”.•	

- Huset ska vara tätt! 
En otät konstruktion leder till högre energianvändning eftersom det blir onödiga 

värmeförluster och risk för fukt- och mögelskador inuti konstruktionen. Dessutom 

försämras komforten av drag. Det kan också leda till dålig luftkvalitet, eftersom 

brister i lufttätheten gör att ventilationssystemet inte fungerar optimalt. En av 

förutsättningarna för ett energisnålt hus är därför att det är absolut tätt, och att 

alla luftrörelser är kontrollerade. Det är viktigt att det blir riktigt tätt runt fönster, 

dörrar, rörgenomföringar, urtag för takspottar mm. Fuktspärren kan skadas under 

byggets gång (t ex vid spikning/skruvning, elinstallationer mm), så det är viktigt att 

anpassa skruvar och spikars längd, samt informera om täthetskraven till alla inblan-

dade entreprenörer. 

Husets täthet kan kontrolleras med hjälp av värmekamera och med provtrycknings-

utrustning. Värmekameran visar var det finns köldbryggor. En provtryckning visar 

hur mycket luft som läcker ut genom konstruktionen och är i första hand en indikator 



på att huset är så tätt och fungerar som det var tänkt från början. I ett helt tätt hus 

uppnås ett bra inneklimat genom fläktstyrd till- och frånluftsventilation.

Tänk på att…
Montering av fuktspärren ska vara ordentligt utfört, och inte skadas.•	

Vara extra noga med lufttätheten i de svaga punkterna i klimatskalet; till •	

exempel runt fönster och i hörn. 

Göra ett täthetstest (provtryckning) av huset! Ett bra värde är 0,3 l/s m•	 2. 

För att hitta köldbryggor och otätheter i konstruktionen kan man använda •	

värmekamera.

Passivhus
Ett passivhus är ett hus som är välisolerat och tätt och därmed har minimala värme-
förluster. Dessa hus har ofta installerat s.k. FTX ventilation, som innebär värmeåter-
vinning mellan från- och tilluft. Eftersom värmeförlusterna är små i ett passivhus 
behövs inte något vanligt uppvärmningssystem. Värmen som alstras från ventilation, 
hushållsapparater och de som vistas i huset räcker för att värma upp huset. Det är 
vanligt att använda solvärme för tappvarmvatten kompletterat med fjärrvärme, ved/
pellets eller elvärme under den kalla delen av året. Apparater som installeras bör ha 
bästa energiklass och belysningen bör vara energisnål (lågenergi eller LED). Även 
användningen av hushållsel i övrigt bör hållas på en låg nivå. Dels för att hålla den 
totala energianvändningen på en låg nivå men också för att undvika övertemperatu-
rer vilket ökar behovet av komfortkyla.  

Tre stora fördelar med ett passivhus:
Lägre driftskostnader i och med låg energianvändning.•	
God komfort genom god luftkvalitet och mindre drag än i konventionella hus.•	
Det krävs både noggrannhet och eftertanke när man bygger passivhus vilket inne-•	
bär en kvalitetssäkring av huset. 

För den som bygger passivhus i Östersunds kommun
I Östersunds kommun finns en förmån för den som bygger ett passivhus; Om nybygg-
naden utformas så att kraven för Energimyndighetens definition av passivhus uppfylls 
kommer avgifter för bygglov, bygganmälan, nybyggnadskarta och eventuellt avgift för 
enskilt avlopp att återbetalas vid utfärdande av slutbevis för byggnaden. Mer infor-
mation finns i kommunens faktablad ”Passivhus 2010”.

Läs mer om passivhus:
Kravspecifikation för passivhus är framtagen inom FEBY; Energimyndighetens •	
program för energieffektiva byggnader. Krav ställs på husets effekt och energibe-
hov, köpt energi, lufttäthet, byggnadens genomsnittliga U-värde för fönster och 
glaspartier, ljudnivå från ventilationssystem, tilluftstemperatur efter eftervär-
mare (termisk komfort).



Passivhuscentrum i Alingsås är ett kunskapscentrum med samlad kompetens •	
om passivhus samt utställning av t ex energisnåla fönster och andra energisnåla 
installationer och produkter. På hemsidan passivhuscentrum.se finns information 
om passivhus, genomförda passivhusprojekt, seminarier och studieresor som 
anordnas mm. Där finns också kravspecifikationen för passivhus. 

Ventilation
Det ska finnas ventilationsdon i alla rum. Luften ska tillföras där människor vistas 
mest; sovrum, vardagsrum etc. Föroreningar ska förhindras att spridas i huset och 
luften ska spridas till de mest förorenade rummen (bad, kök, tvättstuga, förråd etc.) 
där det ska finnas frånluftsdon. Minsta luftväxling bör vara 0,35 l/m2 eller 126 m3 
per timme i en bostad med 100 m2 golvyta, men kan vara betydligt större beroende 
på levnadsvanor mm. Det betyder att all luft byts ut under två timmar.  

Olika typer av ventilation 
Det finns flera olika typer av ventilation; självdrag, mekanisk frånluftsventilation 
samt från- och tilluftssystem med återvinning s.k. FTX (frånluft, tilluft, växling). I 
ett ventilationssystem med värmeåtervinning överförs värme från den varma frånluf-
ten till den kalla tilluften i en värmeväxlare, detta kan minska energianvändningen 
för ventilationen med 50-60 % jämfört med om värmen inte återvinns. 

Tänk på att…
När Du väljer ventilationssystem bör du tänka på att fläkten drar el, välj ett ener-•	
gieffektivt alternativ!
Se marknadsöversikt av aggregat för värmeåtervinning som Energimyndigheten •	
och Konsumentverket har tagit fram (www.energimyndigheten.se).

Uppvärmningssystem och värmekällor
Satsa på ett vattenburet distributionssystem i ditt hus! Ett vattenburet system kan 
hämta sin värme från olika värmekällor. Värmekällor som kan vara aktuella i ett 
småhus är

Fjärrvärme•	
Olika former av värmepumpar som tar värme från t ex berg, jord, sjö eller luften, •	
ventilationen (frånluften).
Pellets eller vedpanna/kamin•	
Solvärme – kan kombineras med ovanstående. •	

Att tänka på:
Vilket energislag och uppvärmningssystem är lämpligt för huset, familjen och •	
området? Ta reda på information om olika alternativ. Bra alternativ är förnybar 
energi såsom solenergi, fjärrvärme, värmepump med jordvärme, eldning med 
pellets mm.
Vilka faktorer är viktiga i valet av värmesystem – driftskostnad, bekvämlighet, •	
miljöhänsyn, förnybar teknik, driftsäkerhet, livslängd….?



Välj styr och reglersystem som håller en jämn temperatur i hela huset. Varje •	
grads temperaturhöjning motsvarar ungefär fem procents ökad energianvändning 
för uppvärmning. 
En solfångare på taket hjälper till att hålla nere energikostnaderna för varmvat-•	
tenproduktionen. På Energimyndighetens samt Boverkets hemsida kan du läsa 
om solvärmestöd (www.energimyndigheten.se, www.boverket.se ).
Välj P-märkt utrustning. Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut SP testar •	
och certifierar olika produkter som till exempel pelletskaminer, pelletspannor, 
fönster, skorstenar, solfångare ackumulatortankar och värmepumpar. 
Det finns svanenmärkta alternativ av pellets, slutna eldstäder för biobränslen och •	
värmepumpar (läs mer på www.svanen.nu).

Byggnadsmaterial
Byggsektorn hanterar cirka 40 000 olika byggvaror och byggandet belastar idag mil-
jön onödigt mycket. Ett problem är att kunskapen om kemiska produkter och deras 
långsiktiga effekter är bristfälliga. En byggnad kan ha en livslängd på 100-200 år 
vilket gör det svårt att se konsekvenserna på sikt av ett visst kemiskt ämne. 

Kloka materialval och effektiva värmesystem kan göra stor skillnad i arbetet för ett 
hållbart samhälle och i dag finns miljömärkta varor inom nästan alla områden när 
det gäller byggmaterial; byggskivor, fönster, dörrar, golvbeläggning, beständigt trä, 
inomhusmålarfärg och lack, kemiska byggprodukter, kylar, frysar, diskmaskiner, lim, 
pellets, slutna eldstäder för biobränslen och värmepumpar. 

- Bra att veta…
Bromerade flamskyddsmedel används framförallt i elektronik men även i in-•	
redningstextilier. De hör till de ämnen som efterhand har visat sig kunna leda 
till miljö- och hälsoproblem. Liksom PCB är de långlivade och fettlösliga, och 
anrikas i näringskedjorna. 
Samma sak gäller de så kallade ftalaterna som används som mjukgörare i olika •	
plastprodukter, bl. a PVC golv. 
På www.svanen.nu finns förteckning över svanenmärkta byggmaterial.•	
Rekommendation och sammanvägd bedömning av olika produkter finns i denna •	
databas: www.sundahus.se (Man betalar för tillgång till databasen, men gratis 
demolicens under två veckor).
Byggvarubedömningen har samlat de största och viktigaste fastighetsägarna att •	
enas kring en standard och ett system för miljöbedömningen av byggmaterial: 
www.byggvarubedomningen.se  

Energi och ekonomi
Ofta vägs energieffektiva lösningar mot ekonomi eftersom de ofta är dyrare och då 
är det lätt att välja det som är billigast vid inköpstillfället. Produktionskostnaden ger 
dock inte hela bilden av hur mycket huset kommer att kosta i ett längre perspektiv. 
Ta därför med både inköps- underhålls- och drifts (energi) kostnader i kalkylen! 



Därför kan det vara motiverat att lägga en extra slant och satsa på energisnåla lös-
ningar, eftersom det sänker dina driftskostnader och därmed blir billigare i ett längre 
perspektiv. 

- Hur mycket energi kommer att gå åt för driften av huset?
För nya hus ska det göras beräkning av husets specifika energianvändning, huset •	
ska också energideklareras. Boverkets byggregler är minimiregler som måste 
uppfyllas, men det går att få en betydligt lägre energianvändning än vad nor-
merna kräver.
Förutom ”passivhus” (som är ett skyddat varumärke) förekommer begrepp som •	
”minienergihus” och ”lågenergihus”.  Dessa begrepp bör inte blandas ihop och ta 
därför reda på vad olika begrepp innebär.

Tänk på helheten
Att bygga ett hus är en stor process. När du tittar på helheten och fokuserar på hu-
sets energianvändning får du som bonus ett välbyggt hus med ett bra inneklimat och 
goda miljöeffekter 

Att tänka på:
Gör noggranna överväganden vid produktköp.•	
Titta inte bara på prislappen – ta också reda på prestandan!•	
Noggrannhet i utförande är en förutsättning för att slutresultatet ska bli bra.•	
Slarva inte med kvalitetsprovningar (värmekamera och täthetsprover).•	
Alla inblandade entreprenörer ska vara väl införstådda med vad som gäller.•	

Ring den kommunala energi- och klimatrådgivaren!
Ring din kommunala energi- och klimatrådgivare, boka ett möte för att diskutera ditt 
byggprojekt. Det kan bli ett lönsamt samtal! Av energi- och klimatrådgivaren får du 
opartisk vägledning och värdefulla tips i planeringen av ditt husbygge. Energi- och 
klimatrådgivaren når du via kommunens växel.



Tips på hemsidor för mer information: 
www.energimyndigheten.se

www.boverket.se

www.sp.se 

www.passivhuscentrum.se 

www.energikontoret.z.se 

www. ostersund.se

Jämtlands Läns Energikontor
Jämtland County Energy Agency

Energikontoret


