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Hej!
Den stora bostadsbristen för personer 
med rätt till särskilt boende ser vi på 
som en viktig samhällsfråga då den 
både kostar samhället mycket pengar 
och hindrar personer med funktions- 
nedsättning rätten till ett tryggt och  
värdigt liv. Vi har därför utvecklat tre typ-
hus och en typlägenhet för att effektivisera 
byggprocessen och möjliggöra för kommu-
ner och vårdbolag att möta det stora behovet 
av bostäder med särskilt stöd, utan att tumma på 
kvalitén för de boende.

Vi arbetar brukarorienterat och vårt mål är att skapa trygga hem som stärker 
individen och ökar dennes självständighet och delaktighet genom hela 
livet. Dessutom är passivhus ett hållbart och långsiktigt mycket ekonomiskt 
fördelaktigt alternativ, det tjänar alla på. 

Robin Berkhuizen , VD Emrahus AB
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Det gemensamma allrummet. Bilden i cirkeln på sidan 
bredvid visar den klassiska varianten av köket i lägenheten.



5

Boendemiljön ska ge en känsla av 
trygghet, trivsel och välmåen-
de. Miljön uppfattas av indi-
viden på ett fysiskt, psykiskt 
och socialt plan. Personer 
med en nedsatt kognitiv 
förmåga har svårare att 
tolka sinnesintryck och 
påverkas starkare av sin 
omgivning. Om intryck-
en från omgivningen blir 
alltför intensiva kan det 
leda till stress, förvirring och 
problemskapande beteende.

Vi på Emrahus strävar efter att byg-
ga de bästa gruppbostäderna och vill 
ge de boende förutsättningar för att känna trygg-

het, delaktighet och självständighet i 
sin vardag. Våra boenden är därför 

utformade i samarbete med 
erfarna vårdgivare och experter, 
bland annat tillsammans med 
psykologen Bo Hejlskov Elvén.

Sammarbete med experter
Bo Hejlskov Elvén är legitime-
rad psykolog, före- 

läsare och författare. Han 
arbetar med hantering av pro-

blemskapande beteende utifrån 
låg- 

affektiva metoder. Metoderna bygger 
på ett låg- 

affektivt bemötande av personer som har lätt 
för att komma i affekt eller som har svårt att skilja 

mellan vad de själva och vad andra känner. 

År 2013 var Hejlskov Elvén en av tre finalister till 
Stora Psykologpriset med motiveringen att han 
“utvecklat ett nytt arbetssätt, det ‘lågaffektiva 
bemötandet’, vid arbete med individer med pro-
blemskapande beteende till följd av neuro- 
psykologiska funktionsnedsättningar.” 

Han har även tilldelats priset Årets pusselbit 2009 
av Autism- och Aspergerförbundet “För arbetet 
med att lättillgängligt sprida konstruktiv kunskap 
om bemötandet av personer med autism, Asper-
gers syndrom och andra autismliknande tillstånd 
till verksamheter över hela landet, ett arbete som 
präglas av djup insikt och stor respekt.” 

En intervju med Bo kan du läsa på sida 14.

Boenden med unikt 
brukarperspektiv
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Belysning
Många människor med psykiska funktionsned-
sättningar är ljuskänsliga. Skuggor och kontraster 
kan bli svårtolkade, vilket kan leda till obehag och 
stress. För att minska risken för stress har vi arbetat 
mycket med belysningen i våra boenden.  Genom 
ett smart hem-system kan belysningen regleras 
utifrån varje individs behov. Med hjälp av smarta 
stämningsknappar regleras belysningen i lägen-
heten för att hjälpa den boende att exempelvis 
fokusera på en aktivitet eller för att stänga av all 
belysning samt köksutrustning vid utgång. När den 
boende kommer hem igen tänds en allmän- 
belysning i kök och vardagsrum automatiskt.   

Färgsättning
Personer med en diagnos inom autismspektrumet 
kan uppleva färger och former mer intensivt än 
andra. Därför arbetar vi med en mjuk färgsättning i 
våra boenden. En enfärgad vägg minskar sinnes- 
påverkan. Harmoniskt färgsatta utrymmen skapar 
trygghet och minskar intryck och risken för stress.

Planlösning
Lägenheterna har stora badrum med två utgång-
ar för en enklare och tryggare assistans. Kök, hall 
och allrum har öppen planlösning och områdena 
är zonmarkerade i form av olika golvbeläggningar 
för att ge tydlighet kring ytorna. Personer med 
psykiska funktionsnedsättningar kan behöva extra 
tydlighet. 

Möblering 
På ett särskilt boende är det viktigt att de gemen-
samma utrymmena har god tillgänglighet. Detta 
för att boende och personal ska kunna röra sig fritt 
och vid en upphetsad situation lätt kunna backa 
och lämna situationen. Val av möbler och placering 
av möbler spelar därför en stor roll för denna typ 
av miljöer. Tyvärr tenderar specialpedagogiska 
miljöer  
att se ganska kala ut. För att våra boenden ska 
kännas hemtrevliga har vi samarbetat med duktiga 
inredare som tagit fram olika inredningsförslag för 
de gemensamma utrymmena för att skapa en  
trivsam boendemiljö för våra hyresgäster. 
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Den moderna versionen av köket i lägenheten. Bilderna på 
sidan bredvid visar allrum i lägenheten samt personalrum. 
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Vad är ett LSS-boende från Emrahus?

Boendet
Vårt viktigaste område. Med ett pas-
sivhus får man ett mycket behagligt 
inomhusklimat och väldigt tysta lägen-
heter för behagligare boendemiljö. Vi 
följer alltid ett eget framtaget program 
och utgår från de boende när vi ritar, så 
att varenda detalj blir genomtänkt. Till 
exempel dubbla ingångar och teknik 
som förenklar för de boende. 

Personalen
För att de ska kunna göra ett bra jobb 
är det viktigt att de trivs och känner sig 
trygga på sin arbetsplats, därför har vi 
hög kvalitet och hög utrustningsnivå 
även på personalutrymmena. Även här 
satsar vi på teknik som underlättar och 
effektiviserar deras arbete, till exempel 
ett smart hem-system med styrd  
belysning m.m. 

Arkitektur
Vi har en vacker arkitektur som ska  
passa och smälta in i området samt 
skapa trivsamma hem. Vi platsbygger 
boendet för att få sömlösa resultat. Vi 
har tagit fram tre olika typhus som kan 
fås med olika tillval och fasadbeklädna-
der, allt för att effektivisera byggproces-
sen och garantera kvalitet. 

Energi och miljö
För oss på Emrahus är det en självklar-
het att allt vi bygger ska hålla bästa en-
ergiprestanda. Därför bygger vi enbart 
passivhus, nollenergihus och plusen-
ergihus. Vi erbjuder också miljövänliga 
tillval anpassade efter de boendes olika 
behov.

Ett boende med fokus på fyra områden.



Först ut är en serie med funktionella LSS-boenden som finns 
i 1, 1½ eller 2-plan med vardera 6 lägenheter. Det första 

 boendet är 1-plan som byggts tillsammans med vårdbolaget 
Attendo AB och Mono Arkitekter i Gävle. Målet med dessa 
energieffektiva fastigheter är att hjälpa kommuner att tänka 

grönt, sänka energianvändningen och nå de allt tuffare miljö- 
målen som är att komma inom  byggbranschen. 

Ett annat mål är att stärka individen genom att ge boende-
stöd och service i vardagen, ett delmål är att individen ska 
kunna leva ett självständigt liv på sina egna villkor. Planlös-

ningen är utarbetad med individens självständighet i åtanke 
och är välplanerad samt effektiv med privata ytor, gemensam-

ma ytor samt goda personalutrymmen. Passivhus erbjuder 
betydligt bättre inomhusklimat för boende och personal 

än vad konventionella huslösningar erbjuder och med den 
extremt låga driftskostnaden är Emrahus passivhus ett utmärkt 

alternativ.

Emrahus LSS- 
boende i Gävle

Emrahus första satsning på passivhuscertifierade 
samhällsfastigheter är en fortsättning att förändra 

byggandet i Sverige mot en hållbar framtid. 





1111
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Emrahus LSS-boende som passivhus är ett bra exem-
pel på hur man kan bygga in trygghet och flexibilitet 
i den fysiska miljön. Husen är planerade i samarbete 
med vårdgivare med stor erfarenhet inom vården. 
Legitimerade psykologen Bo Hejlskov Elvén är en av 
experterna. 

– Byggnadens utformning har oerhört stor betydelse 
för människors beteende. Alla påverkas av den fysiska 
miljön, men att graden av påverkan ökar med funk-
tionsnedsättningen.

Psykologen Bo Hejlskov Elvén handleder och coachar 
i pedagogiken lågaffektivt bemötande vid problem-
skapande beteenden hos barn, unga och vuxna. I 
korthet handlar det om att skapa en miljö präglad av 
lugn och positiva förväntningar för att minska stress.  

Leva självständigt liv
Emrahus övergripande mål med LSS-boendena är 
att hyresgästerna ska leva ett självständigt liv trots 
funktionsnedsättning. Lägenheterna är noga plane-
rade för att täcka alla olika behov de boende kan ha. 
Lägenheterna är utrustade med välintegrerad teknik 
som underlättar för de boende i vardagen. 

Särskilda behov
En del som bor i gruppboenden enligt LSS är mer 
känsliga för miljöfaktorer än andra. Det kan handla 
om att vara överkänslig för ljud eller ljus, man kan 
vara underkänslig för temperatur och ha svårigheter 
att filtrera och vänja sig vid intryck. 

– Ljudkänsligheten är ofta en jättestor stressfaktor. 
Därför bör man satsa ordentligt på ljudisolering  
redan från byggstarten, säger Bo Hejlskov Elvén. 

Emrahus passivhus är välisolerade med extra tjocka 
väggar och tak, det gör att det blir mycket tysta 
lägenheter som varken tar in ljud utifrån eller mellan 
lägenheterna.

Känslighet för ljus kan vara en annan stressfaktor.  
Lägenheterna har stora fönster som kan skärmas av 
och skapa ett mjukt ljus.

– Det viktigaste är att man får en jämn belysning i 
lägenheten. Antingen bör det finnas fönster från två 
håll eller att man arbetar med ljuset inne i lägenheten 
genom att t.ex. ljusa upp en vägg, säger Bo Hejlskov 
Elvén.

Inomhusklimat
Färger och material har varit viktigt vid planeringen 
av LSS-boendet. Den Londonbaserade arkitektfirman 

En trygg bostad kan  
minska stress

Emrahus LSS-boende är planerade utifrån de boendes perspektiv med trygghet och flexibilitet i lägenheterna. 
– Ju större svårigheter en person har, desto bättre fysisk miljö måste vi erbjuda, säger den leg. psykologen  

Bo Hejlskov Elvén som är rådgivare i projektet.
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GA Archies har experimenterat med färger i boende 
med personer med autism och kommit fram till att 
naturliga material, mjuka pasteller och jordfärger är 
det som ger mest ro och minst konflikter. 

1-planshusets kan fås med två klimatzoner, en inre 
med ett behagligt ”året-runt klimat” och en yttre som 
fungerar som en vinterträdgård och en sluss mellan 
ute och inne. 

– Passivhus har ett jämnare inomhusklimat än konven-
tionella huslösningar, konstaterar Bo Hejlskov Elvén.

Planlösningen viktig
Lägenheterna har extra stora badrum och en hall som 
kan rymma två personer. Köket har öppen plan- 
lösning för att ge gott om plats men även trygghet åt 
personal och boende. 

Boendet är utrustat med ett så kallat ”smart hem- 
system”, med fjärrstyrd belysning och spis och tysta 
larm som surrar istället för tjuter. 

– Det bästa med Emrahus LSS- 
boende är att man planerar husen 
utifrån de boendes perspektiv och 
bygger in flexibilitet i lägenheterna. 
Människor har olika behov, det 
är viktigt att tänka på, säger Bo 
Hejlskov Elvén.



Variant av LSS-boende 1½-plan.
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Våra LSS-boenden: 
EMRA-modellen

Boendemiljön ska ge en känsla av trygghet, trivsel 
och välmående. Hur boendemiljön upplevs påverkar 
människans välbefinnande och känsloliv. Människor 
med större funktions-nedsättningar påverkas betyd-
ligt mer, både positivt och negativt, av den fysiska 
omgivningen.

Att ta hänsyn till boendemiljöns utformning är extra 
viktigt på ett särskilt boende. Vi på Emrahus utformar 
därför våra hus utifrån våra hyresgästers perspektiv. 

Genom att bygga in trygghet och flexibilitet i den 
fysiska miljön minskar vi risken för stress, förvirring 
och problemskapande beteende. Våra planlösningar 
är utarbetade med individens självständighet i åtanke 
och är välplanerade med privata och gemensamma 
ytor samt goda personalutrymmen.

Emra-modellen tjänar hela kedjan på, från individ till 
samhälle!

Emrahus satsning på passivhuscertifierade samhällsfastigheter är en 
fortsättning att förändra byggandet i Sverige mot en hållbar framtid och 
för att ta fram en ny standard för LSS-bostäder: Framtidens LSS-boende.
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utrymmen

LSS-boende 
1-plan

Med vinterträdgård
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LSS-boende 
1½ -plan

Yta: 480 m²

Antal Plan: 1½ plan

Antal lägenheter: 6 stycken

Yta per lägenhet: 42 m²
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LSS-boende  
2-plan

Yta: 487 m²

Antal Plan: 2 plan
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Yta per lägenhet: 42 m²
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I en ”vanlig” byggnad finns massvis av energi som 
aldrig används och går till spillo. Vanliga sätt att 
värma upp hus idag är att kall utomhusluft sugs in i 
husets ventiler för att senare värmas upp av en vär-
mekälla. Vidare släpps den nu varma luften ut för att 
i nästa steg ta in ny frisk, men kall, luft. Ett passivhus 
fungerar inte riktigt så. Här används ett FTX- 
system (ventilation med återvinning) som på ett 
smart, enkelt och beprövat vis tar hand om den 

Så funkar ett 
passivhus

Enkelt förklarat är grundtanken i ett passivhus 
att skalet är så tätt och välisolerat som möjligt 
så byggnaden får minimala värmeförluster. Det 
täta skalet förminskar även kallras och drag från 

fönster och nedkylning från kalla ytterväggar. 

värme som finns i den utgående luften och överför 
denna till den friska inkommande luften.  

Vi bygger täta och välisolerade hus med vårt eget 
byggsystem Cten. Vi använder oss av minst 40 cm 
isolering i grunden och hela 50 cm isolering i väggar 
och tak. Med sådana goda förutsättningar är det en-
kelt att ta tillvara på den energi som redan naturligt 
finns i hushållet som annars går till spillo, exempelvis 

värme från hushållsmaskiner, belysning, kroppsvärme 
och solinstrålning. 

Kort sagt, ett passivhus minimerar behovet av köpt 
tillförd värme och maximerar den redan existerande 
gratis energi som finns. Detta innebär att miljö- 
belastningen minskar i takt med energibesparingen. 
Genom att behovet av tillförd värme är så lite är pas-
sivhus ekonomiskt hållbart och billigare att bo i. 
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Energi- 
förbrukning  
i siffror

Genomsnitt i 
Sverige

72 960 kwh/år
7 904 kr/mån

Nyproducerat

50 160 kwh/år
5 436 kr/mån

Emrahus LSS

13 088 kwh/år
1 420 kr/mån

Marknadens tätaste hus
Emrahus ligger i topp när Energimyndigheten och Passivhuscentrum listar 

energieffektiva hus. Myndighetens oberoende undersökning visar att  
Emrahus har marknadens tätaste och därför mest energieffektiva hus. 

Energimyndigheten tillsammans med Passivhuscentrum har tagit fram en  
oberoende marknadsöversikt. Där kan man kan se vilka småhusleverantörer 
som säljer energieffektiva hus på den svenska marknaden.

I den senaste översikt står Emrahus som etta på listan över husleverantörer vars 
passivhus släpper ut allra minst värme. Värdet som Energimyndigheten under-
sökt kallas för Um-värdet eller transmissionsvärdet och är måttet på hur mycket 
värdefull energi som går till spillo när värme läcker ut genom golv, väggar, tak, 
fönster och dörrar.
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Hans Eek är arkitekt och en av hjärnorna bakom pas-
sivhus. 1978 ritade han en första passiv solenergivilla 
på 174 kvadrat, och sedan har det rullat på. Koncep-
tet med tjocka väggar, noggrant utförda snickerier 
och återvunnen värme via ventilationen har han 
tagit vidare, tillsammans med bland andra den tyske 
forskaren Wolfgang Feist har Hans Eek utvecklat den 
byggteknik som nu blivit framtidsstandard inom EU.

Sverige har halkat efter
Fram tills för 20 år sedan låg Sverige i framkant när 
det gällde att utveckla energisnåla bostäder, men nu 
ligger vi efter. Hans Eek menar att det är den tradi-
tionella svenska trähusindustrin som bromsar utveck-
lingen. Den svenska trähusindustrin har byggt fast sig 
i regelsystemet och därför finns fortfarande ett stort 
motstånd mot att bygga passivhus i Sverige. 

– På 70- och 80-talet rationaliserade man trähus- 
produktionen kraftigt, man lade på ytterligare iso-
lering på de befintliga modellerna men utvecklade 
inte själva byggsystemet. Det har gjort den svenska 
industrin oflexibel, säger Hans Eek.

Mer populära utomlands
I delar av Europa, bland annat Österrike och Schweiz, 
ser det annorlunda ut. Fabrikerna är mer flexibla, de 
har valt att anpassa sig mer till kundernas behov och 
önskemål om energisnålt och billigt boende. Det är 
vanligare med platsbyggen och passivhusen har blivit 
populära. 

– I det perspektivet kan jag se framför mig att  
Österrike, Tyskland och Baltikum, som ju utvecklar 
sina billiga lösningar, på sikt kommer slå ut den  

traditionella svenska småhusproduktionen. Men det 
finns ju undantag, även i Sverige. Emrahus är ett av 
företagen som sett passivhusen som en framtidsmark-
nad. Det glädjer Hans Eek. 

– De svenska husföretagen som förstått det här, att 
passivhus är en kommande marknad, de ser lång- 
siktigt och det är klokt. 

– Jag är mycket positivt inställd till Emrahus som byg-
ger snygga hus och samtidigt konsekvent arbetar med 
passivhustanken. Emrahus har effektiva byggsystem 
och  dessutom gör de vackra hus, det är jättetrevligt.

Intervju med  
passivhuspappan

Sverige har blivit omsprunget av flera europeiska länder som förstått att framtidens 
hus måste vara energisnåla. Men än finns det hopp. 

– Jag är mycket positivt inställd till Emrahus, säger arkitekten Hans Eek som kan det 
mesta värt att veta om passivhus. 
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Lurade av småhusfabrikanter
Hans Eek arbetar för Passivhuscentrum, ett oberoen-
de svenskt kunskapscentrum dit man kan vända sig 
för att få råd och stöd när man funderar på att bygga 
med, eller vill veta mer om, passivhusteknik. 

– Många av de som kontaktar mig har sett igenom 
reklamen som de blir utsatta för av svenska småhus-
fabrikanter. Privatpersoner som frågar honom om råd 
har ofta fått felaktig information om passivhus från de 
stora svenska husbyggarna. 

– Som jag ser det är många av de traditionella hus- 
företagen negativt inställda till att lägga om sin 
produktion, därför motarbetar de allt som har med 
passivhus att göra. Men efter att ha pratat med Hans 
Eek tänker många om, passivhus är ett framtids- 
alternativ för den som vill ha en låg månadskostnad 
och ett hus som håller länge.

Passivhus blir billigare 
Kan man vara säker på att ett 
hus håller i hundra år? Ja, ett 
passivhus gör det. Har man 
dessutom analyserat kostnaderna 
för att bygga och bo i ett hus och 
tittat på driftskostnaderna så märker 
man snabbt att det är billigare att bo i ett 
passivhus än i ett som är byggt med traditionell 
teknik. 

– Räntekostnaderna går ju snabbare att återbetala 
när man har lägre energikostnader, säger Hans Eek 
och fortsätter: 

– Det är billigare att bo i ett passivhus från allra 
första dagen. Den offensiva marknadsföringen av de 
klassiska husen kan verka tilltalande på ytan. Om du 
ska köpa ett hus blir du bedårad av det fina kaklet i 

badrummet, och köket i katalogen 
är ju så snyggt... 

– Men sen sparar många företag 
bort det man inte ser på ytan, till 

exempel tätheten och bra isolering, 
säger Hans Eek som tror att alla ny- 

byggen, på sikt även i Sverige, kommer  
att vara passivhus. 

– EU’s krav är att alla hus som byggs efter 2020 ska 
vara nära nollenergibyggnader. Sveriges regering 
kommer med en egen tolkning snart, så vi får väl se. 
Jag tror att allt det arbetet kommer ställas på huvudet 
när EU skärper sina klimatmål ytterligare. Passivhus är 
framtiden, så enkelt är det, säger Hans Eek.

Vill du veta mer? 
Besök: www.passivhuscentrum.se
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Emrahus har ett eget byggsystem som heter 
Cten. Systemet är utvecklat med förlagor 
ifrån den stora europeiska passivhusindustrin. 
I stället för att försöka modernisera våra 
gammalmodiga svenska byggtekniker så har 
vi gått rakt på sak och lärt oss av de som kan 
så att vi kan vara bäst på det vi gör!

EPS (Expanderad Polystyren) är ett fantastiskt 
material som länge använts inom husbyggande 
i Sverige även om vi fortfarande är långt efter 
övriga Europa. EPS är en cellplast och idag 
flitigt använt inom byggsektorn som isolering. 
Det finns få så effektiva isoleringsmaterial som 
cellplast och det är därför det lämpar sig så bra i 
passivhus. EPS består av 98% luft vilket är hemlig-
heten till den goda isolerförmågan. En annan bra 
egenskap hos EPS är dess låga ånggenomsläpp-
lighet vilket gör att våra väggar får ett 500mm 
tjockt tätskikt där andra hustillverkare får klara sig 
med en plastfolie. Det är inte konstigt att Emra-
hus innehaft svenskt rekord i täthet.

I våra EPS-block gjuter vi en stomme i betong 
som bär hela konstruktionen. Betongen armeras 
vid hopmonteringen och gör att byggtiden blir 
rejält förkortad. I vår grundstomme finns alltså 
inga material som kan mögla, få röta eller på 
annat sätt bli sjuka, vilket ger friska och lätt- 
skötta hus att glädjas åt i många decennier. Med 
vår smarta konstruktion har vi byggt bort alla 
köldbryggor så mycket det bara går och med 
de smarta kantblocken till grunden kan vi också 
säkra att inte värmen smiter ut den vägen som i 
traditionella grunder.

Vårt  
bygg- 
system

Som ytbeklädnad förespråkar vi puts som är 
vackert och lättskött. Det kompletterar dessutom 
väggen och bildar en stark och motståndskraftig 
yta. På insidan av huset sätter vi träfiberskivor 
för att kunna skruva i och gipsskivor för att vi ska 
uppfylla alla brandkrav. 



29

Bygger du ett passivhus är du garanterad den energi- 
effektivaste lösningen som finns. Dessutom är passiv-
hus en klassificering du bara får använda om du följer 
de krav som ställs. Jämför t.ex. med lågenergihus 
som vem som helst kan använda. Att bygga ett  
passivhus innebär att du gör dig själv och miljön en 
rejäl tjänst. De låga driftskostnaderna är bara ett 
trevligt resultat av många; du får även ett betydligt 
friskare och skönare inomhusklimat vilket är viktigt 
för de som är extra känsliga. De tjocka väggarna gör 
också lägenheterna tysta. Eftersom vi bygger våra 
hus med icke-organiska material finns det ingen risk 
för sjukdomar i huset och med ett passivhus står du 
rustad inför framtidens krav. 

Hur lång är pay off-tiden på ett passivhus?
Det är svårt att säga eftersom det är många faktorer 
som inverkar. Passivhuscentrum har gjort en samman- 

ställning som visar att ett passivhus kan vara ca. 
8-10% dyrare i investering och fortfarande ha en lägre 
boendekostnad från första dagen. På 70-talet rekom-
menderade man t.ex. inte att installera 3-glasfönster 
eftersom pay off-tiden blev oöverskådligt lång. Det 
skrattar vi åt idag. 

Är passivhustekniken beprövad?
Den är mycket väl beprövad. Sverige ligger långt 
efter på detta område vilket känns trist. En stor 
anledning till detta måste nog tillskrivas den svårför-
ändrade branschen och den stora trähusindustrin. I 
Tyskland och Holland är passivhusbyggandet själv-
klart och långt framskridet. Ett passivhus är dessutom 
det kanske mest välgenomtänkta och begrundade 
byggfenomenet vi har. Inte bara råder det en rigorös 
kontroll under husbyggets alla faser utan hela bran-
schens och alla experters ögon vilar på processen. 

Det finns många myter om passivhus och en av dem 
är att det ligger på gränsen att klara våra värmebehov 
och att en köldknäpp kan fördärva ditt inomhus- 
klimat. Så är det naturligtvis inte! Du lever och bor 
precis som vanligt i ett passivhus. 

Myten: “passivhus måste ha stora fönster åt 
söder och gluggar åt norr.”
Det spelar ingen större roll för energiförsörjningen 
om huset har fönster mot norr eller söder. Det viktiga 
med fönstren är att ta vara på en god dagsljusbe-
lysning och att inte få in oönskad het solvärme på 
sommaren. Den lilla solenergin som man kan ta tillva-
ra på vintern är nästan försumbar. I södra delarna av 
Sverige kan man med passivhusfönster låta fönstren 
gå från golv till tak utan att tänka på kallras eller radi-
atorer under fönstren.

Varför LSS-boende 
som passivhus?

I dag, när tekniken är så välbeprövad och välutvecklad, finns det ingen anledning 
att bygga någonting annat. 
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Simone Kreutzer är civilingenjör och arkitekt. Sedan 
hon för över 15 år sedan flyttade från sitt hemland 
Tyskland till Sverige har hon arbetat med passiv-
husteknik. Bland annat har hon hjälpt svenska små-
husföretag med att utveckla byggsystem utifrån 
internationell passivhusstandard. Hon har också varit 
med att utveckla passivhuskoncept samt arbetat som 
energiexpert. 

Nu har Simone Kreutzer lämnat konsult- och små-
husbranschen, åtminstone som anställd. Sedan 2011 
driver hon Intressegrupp Passivhus (IG PH). Gruppen 
stöttar Sveriges passivhusutveckling nationellt och 
representerar landet internationellt som partner i 
International Passive House Association (iPHA). 

– Det råder informationsbrist här i Sverige. Många är 
tveksamma till passivhus för att helt felaktig infor-
mation kom ut när de första passivhusen började 
byggas, säger Simone och fortsätter. 

 – För många svenskar är passivhus en låda med 
knappt synbara fönster, ett fult och konstigt hus som 
man måste värma med luft. Men det stämmer ju 
verkligen inte.

Tre uppdrag
IG PH arbetar på tre fronter. Det första arbetsområdet 
handlar om utbildning och informationsspridning. Ett 
led i det arbetet är CEPH-kursen passivhusexpertut-
bildningen, en internationell kurs i första hand riktad 
till arkitekter, VVS och byggkonsulter, byggherrar och 
entreprenörer som vill lära sig mer om passivhus. 
Flera av Emrahus anställda har gått kursen.

Förutom kursen föreläser Simone Kreutzer på  
arkitektkonturer, hos kommuner och byggfirmor. 

– Det andra stora arbetsområdet handlar om att vara 
energi- och tekniksamordnare åt kommunala och 
privata byggherrar. IG PH hjälper till med kvalitets- 

säkring, energiberäkningar, och förbereder byggna-
der för passivhuscertifiering. 

– Det tredje uppdraget är att ta hand om våra med-
lemmar. Hos oss ska man få tillgång till allt man be-
höver veta om passivhus, helst lite till, säger Simone 
Kreutzer. 

Passivhus i framtiden
Personligen är hon övertygad om att passivhusen 
kommer bli hett eftertraktade även i Sverige. Än så 
länge handlar mycket av den miljövänliga bygg och 
husdebatten här om att bygga ”vanliga hus” med så 
mycket ny teknik som möjligt, utan att först minimera 
värme- och ventilationsförluster. 

– Vi vill inte bygga med komplicerad teknik i Sveri-
ge, det blir  sårbart och dyrt. En byggnad som står 
där den står – med minimalt underhållsbehov och 
låga driftkostnader – under minst 100 år, ett hus som 

Intressegrupp passivhus
En av passivhusets varmaste förespråkare i Sverige är en ingenjör från Tyskland. Gen-
om sin nystartade intressegrupp hoppas Simone Kreutzer kunna sprida mer informa-

tion och rätta till de missförstånd om passivhus som fortfarande finns i Sverige. 
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fokuserar på kvalitet och komfort, det är framtiden, 
säger hon. 

Apropå kvalitet så känner Simone Kreutzer Emrahus 
väl. Hon tycker om deras annorlunda och spännande 
arkitektur. 

– Emrahus har förstått att det finns kvalitetsskillnader 
mellan de två olika passivhusdefinitionerna vi dess-
värre har i Sverige. De har varit aktiva i att optimera 
sitt byggsystem och klarar även de hårdare ställda 
internationella kvalitets-, energi- och komfortkraven, 
säger hon. 

– Emrahus kan med sitt byggsystem och dess låga 
värmeförluster bygga passivhus som fungerar 
överallt, de är mycket engagerade, säger Simone 
Kreutzer. Hon listar Emrahus som ett av tre svenska 
husföretag som ligger i topp när det kommer till väl 
fungerande passivhus.

– Dessutom har Emrahus väldigt nöjda kunder, 
det är avgörande.
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