
   
 

Passivhus- och hållbarhetskonferensen 2019 i Laholm 
Vår tid är nu! 

Vi lever i en tid med extremt stora och akuta krav på att ställa om till en global hushållning 
som kan bromsa klimatförändringen. Under många årtionden har stora delar av mänskligheten 
levt över sina tillgångar och tärt på jordens resurser. När vi nu ser katastrofen i vitögat måste 
vi ifrågasätta allt vi hittills tagit för givet.  

Den grönaste energin är den som inte går åt 

Byggsektorn utgör en stor del av resursförbrukningen jorden över. Både i tillverkning och 
underhåll har byggnader tillåtits slösa ofantliga mängder energi och råvara, med tillhörande 
skadliga utsläpp. Att det inte behöver vara så visar passivhuskonceptet som har funnits i över 
30 år och som har en väldokumenterad och stor energibesparingspotential var i världen det än 
förverkligas. Att bygga så att det mesta av värmeenergin tas tillvara, att förhindra oavsiktliga 
värmeläckage och att välja hållbara komponenter är elementärt för att ett hus ska bidra till god 
hushållning med resurser. På köpet får man med passivhuskonceptet en boendemiljö som är 
både komfortabel och hälsosam. 

Passivhus- och hållbarhetskonferensen 2019 tar ett helhetsgrepp om hållbarhet 

När Sveriges andra internationella passivhuskonferens ordnas i Laholm har arrangörerna lagt 
till attributet ”Hållbarhet” för att betona vikten av en helhetssyn. Det är för sent att skruva på 
enskilda rattar för att vända skutan, nu måste vi lägga om helt och tillämpa hållbarhet på allt 
vi gör. Utöver byggfrågor kommer konferensens föreläsare att ta upp faktorer som transport, 
fritidsvanor, kläder och mat. Syftet är att inspirera och att sprida de goda lösningar som redan 
har hittats, allt underbyggt med fakta, kalkyler, mätningar och dokumenterad erfarenhet. 

Passivhuskonferens i ett nybyggt passivhus 
 
Nytt för 2019 är också att passivhuskonferensen kommer att hållas i ett certifierat passivhus, 
nybyggda Glänningehallen i Laholm. Glänningehallen och nya Glänningeskolan, också denna 
med internationellt passivhuscertifikat, ingår i en storsatsning av Laholms kommun med 
målsättningen att bygga hållbart och med låga driftskostnader. Båda byggnaderna kommer att 
ha ett värmeenergibehov som ligger långt under 15 kWh per kvadratmeter. Skolan som är 
ritad av PE arkitektur består av två kopplade huskroppar om totalt 6700 kvm och ska ge plats 
för 475 elever i årskurs F-6 samt i särskola. Inflyttningen skedde med läsårsstarten i augusti 
2019. Den tillhörande Glänningehallen omfattar 2000 kvm och invigs i samband med 
konferensen. 
 

40 föreläsare från olika europeiska länder 

Till passivhus- och hållbarhetskonferensen 2019 har experter från bland annat Sverige, 
Tyskland, Österrike och Storbritannien bjudits in. Många av dem har arbetat med 
hållbarhetskoncept under hela sitt yrkesliv. Bland annat kommer professor Wolfgang Feist 



   
 
som är grundare till tongivande Passivhaus Institut i Darmstadt, och som tillsammans med 
den svenske byggnadsfysikern Bo Adamson utvecklade och definierade passivhuskonceptet 
på 1980-talet. Dessutom föreläser forskare från Göteborgs Universitet, KTH och Högskolan i 
Gävle. Från den kommunala sektorn kommer experter, stadsplanerare och projektledare från 
Malmö, Göteborg och Stockholm stad. Konferensen gästas också av arkitekter, representanter 
för branschorganisationer och beslutsfattare.  

Innovationsmässa och speeddejting 

Samtidigt med konferensen pågår en internationell fackmässa som på fredagen är öppen för 
allmänheten. 40 utställare från bland annat Sverige, Finland, Danmark, Tyskland, Österrike, 
Schweiz och Storbritannien visar hållbara produkter och lösningar inom bygg och 
energihushållning, bland annat för ventilation, isolering, fastighetsautomation, mätutrustning, 
konstruktion och solenergi. Tillverkarna har en egen föreläsningssession under konferensen, 
och dessutom ordnas en speeddejting mellan konferensdeltagare och utställare. 

Ett koncept som hållit vad det lovat i 30 år 

Passivhuskonceptet utvecklades av Wolfgang Feist och Bo Adamson på 1980-talet och har 
sedan dess använts i princip oförändrat i hela världen. De två byggnadsfysikerna identifierade 
fem avgörande faktorer för ett hus’ värmeenergiförbrukning: en kompakt form som ger så lite 
yta mot uteluft som möjligt, en obruten och välisolerad klimatskärm som är fri från 
köldbryggor, en klok placering av fönstren, en ventilation med högeffektiv värmeåtervinning 
samt högklassiga komponenter med lågt u-värde. När dessa faktorer beaktades kunde husen 
komma ner i ett värmeenergibehov på 15 kWh per kvadratmeter Atemp (uppvärmd area). 

Det har visat sig att konceptet fungerar i jordens alla klimatzoner, kalla såsom heta. Allra mest 
omfamnat blev dock passivhuset i Tyskland och Österrike där hela bostadsområden har 
byggts i denna standard. Bahnstadt i Heidelberg som är världens största passivhusområde 
omfattar 3700 lägenheter. Hotell byggs som passivhus, skolor och kontor. Det finns arkitekter 
som inte sysslar med annat än att rita passivhus. Att standarden är så tydlig och internationellt 
gångbar har gjort att passivhuskonceptet är enkelt att förstå och genomföra, oavsett land. 

Passivhuset har kommit till Sverige för att stanna 

I Sverige har passivhuset haft lite svårare att finna acceptans. Dels spökade missuppfattningen 
om ”täta hus” länge i arkitekters och byggherrars huvuden, dels trodde man inte att konceptet 
skulle fungera i det svenska klimatet. Det ledde till att urvattnade passivhusdefinitioner togs 
fram, vilket skapade förvirring i branschen. Men numera finns bara en enda passivhusstandard 
i Sverige, och det är den internationella. Att det blev så är till stora delar Intressegrupp 
Passivhus’ förtjänst. Detta nätverk av arkitekter, konsulter, tillverkare och beställare har 
jobbat uthålligt och engagerat med att informera och utbilda branschen. Bland annat erbjuder 
Intressegrupp Passivhus Sveriges enda utbildning till internationellt certifierad 
passivhusexpert. 

 



   
 
En byggstandard som gjord för lokaler 

Samtidigt har en rad svenska byggnader utförts i passivhusstandard och lyckats övertyga både 
beställare, byggare och användare. Under de senaste åren har 6 skolor, 7 förskolor och 3 
idrottsanläggningar byggts som passivhus. De två senaste, Nya Glänningeskolan och 
Glänningehallen i Laholm, kommer konferensdeltagarna att kunna syna i sömmarna. Även 
utomlands har man uppmärksammat och berömt Sverige för sina väl genomförda skolor och 
förskolor i passivhusstandard. Standarden har också visat sig vara extra lämplig för LSS-
boenden, flera sådana boenden har utförts fram till idag. 

Ny satsning mot privatbostadsmarknaden 

En stor satsning ska nu göras på privatbostadsmarknaden. Med stöd från Boverket har en serie 
småhus i passivhusstandard utvecklats under namnet Circuitus. Husen bäddas in i ett större 
sammanhang med hållbarhet som ledstjärna. De tillverkas som ett elementsystem i limträ som 
kan sammansättas till moduler enligt det individuella behovet. I år startar projekteringen av 
första visningshuset. 
- Man brukar säga att ett passivhus måste upplevas. Tystnaden, den rena luften, det behagliga 
dragfria inomhusklimatet. Det som blivit vardag för tusentals skol- och förskolebarn som har 
turen att gå i en passivhusskola vill vi nu även erbjuda medvetna vuxna som vill bo på ett 
hållbart sätt, säger Tommy Wesslund som är en av de drivande i projektet. 

Presskontakt: Simone Kreutzer, simone@igpassivhus.se, tel. 0470-705174 

Konferensens webbplats: www.passivhuskonferensen.se 
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