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NZEB – MS 
rapportera om de 

framsteg

NZEB – alla nya 
offentliga 
byggnader
NZEB - MS 
rapport om  
framstegen

EPBD – implementering 
mellan 9/01/2013
och 9/07/2013
EED – nationellt 
genomförande
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Här är vi nu

Den politiska ramen
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EPBD – nationellt 
genomförande

NZEB – MS rapport 
om framstegen

EED –
ikraftträdande

EPBD – MS lista över åtgärder och 
medel

EE-riktlinjer – minimum av EE
EED – kontroll av det nationella 

genomförandet

EPBD – MS 
uppdaterad lista 
över åtgärder och 

medel

NZEB – för alla nya 
byggnader och 

renoveringar
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EuroPHit början EuroPHit slut

2013

strategiska 
mål

2016 20202014



Hög effektivitet

Minskad förbrukning!

EU:s mål för 2020:

www.europhit.eu

Låg effektivitet

EU:s mål för 2020:

Alla nya och nyrenoverade byggnader ska 
vara NNEB (Nästan nollenergibyggnader)



NNEB

• kompetens

Renoveringsutmaningar

Minska hindren

www.europhit.eu

Befintliga 
byggnader

• motivation

• störning av invånare

• livscykel av befintliga komponenter

• finans

• kompetens



• Övergripande renoveringsplaner
• Energibalansverktyg
• Steg för steg certifieringskriterier

EuroPHit underlättar övergången till nära-
nollenergibyggnader genom att utveckla:

Förbättra prestanda för steg för steg 
renoveringar

steg

renovering
EnerPHit +RES

www.europhit.eu

• Steg för steg certifieringskriterier
• Utbildningsmaterial
• Finansiella riktlinjer
• Produktdesign - genomgång
med tillverkare

steg

för

steg

Dålig effektivitet på byggnadsbeståndet



Många sätt att gå steg för steg

Exempel: Komponenter - steg för steg

Ursprungligt skick Värmeisolering Fönster, lufttäthet 
+ ventilation

Förnybar energi + 
värmesystem
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+ ventilation värmesystem
Exempel: Fasader - steg för steg

Nordsidan Sydsidan +
fönster + lufttäthet 
+ ventilation

Resten + 
förnybar energi + 
värmesystem

Ursprungligt skick



steg

renovering

EnerPHit 
+ RES

Implementera djupa energirenovieringar steg-för-steg

• Hög effektivitet

föreslår
rätt tid 

definiera
steg

ventilationssystem
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Byggnadsbeståndet

steg

för

tröskel: minimal förbättring

steg

• Låg effektivitet

pre-certifiering efter 1:a steg

framgångsrik tryckprovning

rätt tid 

definiera
steg

definiera +
genomföra

ventilationssystem



Energibalansberäkningsverktyg med
funktioner för steg-för-steg renoveringar

befintlig Retrofit
steg 1

Retrofit
steg 2

Komplettering
som EnerPHit

Värmebehov [kWh/m²]

www.europhit.eu



Pre-certifiering för stegvis renovering

www.europhit.eu
11

Schematic © PHI



Den övergripande renoveringsplan

Detaljritningar för 
första steg Schematiska ritningar 

för framtida åtgärder

www.europhit.eu
12

Undersökning av den 
befintliga byggnaden

PHPP för alla steg med 
schema och 
egenskaper för alla 
energisparåtgärder



Den övergripande renoveringsplan

www.europhit.eu
13

Befintlig Åtgärd
1

Åtgärd
2

Åtgärd
3

EnerPHit



Förvara projekt på en certifieringsplattform

Pilot Project

www.europhit.eu



2. Energirenoveringar: EnerPHit
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2. Energirenoveringar: EnerPHit



EuroPHit

Med EnerPHit-standarden som mål och passivhusprinciper
som basis, EuroPHit tillämpar kunskap om djupa 
energirenovieringar till den ofta förbisedda men ändå kritiska 
området ”steg-för-steg renoveringar”. 

www.europhit.eu

Gymnasium Baesweiler, Germany; Bilder © Rongen Architekten



Ogynnsam A/V-
förhållandet

Köldbryggor Lufttäthet

Passivhusstandard för energirenoveringar?

www.europhit.eu

förhållandet

Ingen plats 
för isolering

Ogynnsam
fönsterorientering

Kulturmiljövårdsrestriktioner



Fördelarna med Retrofit

• Minska utsläppen av växthusgaser
• Energibesparingar = lägre energikostnader
• Behålla befintlig struktur / material
• Förbättrad termisk komfort
• Förbättrad inomhusmiljöskvalitet
• Förbättrad hälsa för hyresgästerna

www.europhit.eu

• Förbättringar på gemenskapsnivå
• Avtäck / reparation av befintliga skador
• Förbättrad byggnadsutseende / hållbarhet
• Förlänga byggnadens livslängden
• Högre återförsäljningsvärdet
• Öka hyresintäkter
• Generera ekonomiska / arbetsmöjligheter



PHI byggnadskriterier - uppdatering 2015

• Alla PHI byggnadsenergistandarder
kombineras i ett dokument

• Verifiering enligt förnybar 
primärenergianvändning (PER) och produktion 
(valfri)

• Klassificering som passivhus eller EnerPHit
Classic, Plus och Premium

Kriterieruppdatering

www.europhit.eu

Classic, Plus och Premium
• Kriterier för alla standarder som gäller i hela 

världen
• Införandet av den nya PHI 

lågenergihusstandard
• Pre-certifiering för stegvis

renovering

� Gällar för svenskatalande användare från början av 2016 (utsläpp av PHPP9 SV)



Internationella EnerPHit kriterier – 1:a möjlighet

7  Väldigt het

6  Het

5  Varm

4  Varm, tempererat

3 Kall, tempererat

2  Kall

1  Arktisk

www.europhit.eu

eller alternativt,

energiebehovsmetod:

Klimatzon 
enligt PHPP

Uppvärmning Kylning

Max. 
värmebehov

Max. kylnings 
+ avfuktnings-

behov

[kWh/(m²a)] [kWh/(m²a)]
Arktisk 35

lika med 
passivhuskrav

Kall 30
Kall-

tempererat
25

Varm -
tempererat

20

Varm 15
Het -

Väldigt het -



byggnadskomponentsmetod :

Internationella EnerPHit kriterier – 2:a möjlighet

Klimatzon enligt 
PHPP

Opak  klimatskärm1 mot... Fönster (inkl. dörrar)

Ventilation
…mark …uteluft total4 Glas Solbelastning5

Värmeisolering
Utvändig 
isolering

Invändig 
isolering2 Utvändig färg3

Max. Värmeöverföringskoefficienten
(UD/W,installerat)

Energitrans-mittans
(g-värde), endast med 

aktiv uppvärmning

Max. spec. 
solbelastning under 
kylnings-perioden

Min. värmeåter-
vinnings-

effektivitet6
Min. fuktåter-
vinningstal7

Max. värmeöverföringskoefficienten
(U-värde)

Cool colours

[W/(m²K)] - [W/(m²K)] - [kWh/m²a] %

Arktisk 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0.00

www.europhit.eu

Bestäms i PHPP 
baserat på 

projektspecifika 
värme och 

kylgraddagar mot 
marken

0

Kall 0.09 0.25 - 0.45 0.50 0.60 Ug - g*0.7 ≤ 0 80% -

Kall-tempererat 0.12 0.30 - 0.65 0.70 0.80 Ug - g*1.0 ≤ 0 80% -

Varm - tempererat 0.15 0.35 - 0.85 1.00 1.10 Ug - g*1.6 ≤ 0 75% -

Varm 0.30 0.50 - 1.05 1.10 1.20 - 75% -

Het 0.50 0.75 ja 1.25 1.30 1.40 - -
60 %

(fuktigt klimat)

Väldigt het 0.50 0.75 ja 1.25 1.30 1.40 - -
60 %

(fuktigt klimat)



EnerPHit renovering:
20cm isolering + passivhusfönster

bakom 
skåpet

yttervägg        överstycke     glas              distanshållare

ytterväggs-
hörna
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• temperaturen på de viktigaste ytorna är högre än 16°C
• inga problem med mögel, inte ens bakom möblerna
• den relativa fuktigheten kan bli upp till 62% utan att mögel bildas

Gränsvillkor:
-5°C; 20°C



Lufttätheten är avgörande

n50 efter renovering: 0.35 h-1

Vid renovering kan man uppnå lika höga nivåer för lufttäthet 
som för en nybyggd passivhuskonstruktion!

www.europhit.eu

Tätning, utvändig gips

Puts (utvändig)

Lufttät folie



Ventilationen är nyckeln

Ett ventilationssystem är alltid bra - när fukten tas bort minskar risken för 
skador på grund av mögel!
• I en äldre byggnad kan det fortfarande finnas köldbryggor.
• Lufttätheten ökar med renoveringen (till exempel p.g.a. nya fönster).
• De boende är inte vana att vädra regelbundet.
• Vid installation av FTX bör ett effektivt system väljas!

www.europhit.eu



3. Fallstudier och observatörer
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Fallstudier

www.europhit.eu

http://europhit.eu/casestudies



Irland

Klient: Dun Laoghaire 
Rathdown (DLR) County 
Council

Passivhus Konsult:
MosArt, Ireland, 
www.mosart.ie

CS 1: Rochestown Ålderdomshem

www.europhit.eu

www.mosart.ie

CS 2: RosMuc Elementarskola

Klient: Vocational 
Educational Committee 
(VEC)

Passihus Konsult:
MosArt, Ireland, 
www.mosart.ie



Italien, Storbritannien

Klient: Maria Biasi and 
Monica Valcanover 

Passivhus Konsult:
ZEPHIR, Italy, www.zephir.ph

Before

CS 3: Hotel-Restaurang Valcanover

www.europhit.eu

CS 14: Wilmcote flerbostadshus (UK)

Klient: Portsmouth City 
Council

Passivhus Konsult: 
Sustainable By Design, 
Encraft, ECD Architects 



Frankrike

CS 5: Socialt flerbostadshus i Courcelles-lès-Lens 

Klient: SIA Habitat

Passivhus Konsult:
ännu inte bestämt
www.lamaisonpassive.fr 

www.europhit.eu

CS 6: Sociala parhus i Auby

Klient: SIA Habitat

Passivhus Konsult:
ännu inte bestämt
www.lamaisonpassive.fr 



Frankrike

CS 15: Bostadshus, Tournon sur Rhône

Klient: Family André

Passivhus Konsult:
ännu inte bestämt
www.lamaisonpassive.fr 
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OP 4: Studentboende, Maison des Industries Agricoles et Alimentaires
Klient: Association Maison 
des Industries Agricoles et 
Alimentaires

Passivus Konsult:
Atelier D architecture & 
urbanisme durable
www.atelier-d.fr



Spanien

Klient: HH. MM. 
Capuchinos de España

Passivhus Konsult: 
PEP, Nuria Díaz Antón / 
Anne Vogt
www.plataforma-pep.org

CS 8: Terapicenter La Santina 

www.europhit.eu

www.plataforma-pep.org

CS 16: Bostadshus Centón

Klient: Cesar Blanco 
Sancibrián

Passivhus Konsult: 
PEP, Nuria Díaz Antón / 
Anne Vogt
www.plataforma-pep.org 



Bulgarien

Klient: Municipality of 
Gabrovo

Passivhus Konsult: 
Eneffect Group, 
www.eneffect.bg

CS 10: Grundskola “St.St. Kiril and Methodius”

www.europhit.eu

CS 11: Grundsola “Tsanko Dustabanov”

Klient: Municipality of 
Gabrovo

Passivhus Konsult: 
Eneffect Group, 
www.eneffect.bg



Sverige, Danmark

Klient: Ville & Andrea 
Mäkinen

Passivhus Konsult: 
IGPH Sverige AB, 
www.igpassivhus.se

CS 12: Bostadshus (SE) 

www.europhit.eu

CS 13:Tommerupvej 8B, Rehabiliteringsverkstad (DK)

Klient: Næstved Kommune 

Passivhus Konsult: 
Passivhus.dk ApS, 
www.passivhus.dk



Fallstudier
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Översikt över EuroPHit fallstudier prestanda, © MosArt, Passive House Academy



Fallstudier

Hitta fallstudierinformation på EuroPHit-hemsidan och ta reda på mer om:

• Tekniska lösningar

• Moderniseringsförslag och nuläget

• Effektiv steg-för-steg förbättring

• Bilder från byggarbetsplatsen

• Tekniska detaljer

• Kontaktinformation

www.europhit.eu

Photo © BREPhoto © BRE



Observatörsprojekt

� Vill du engagera dig i EuroPHit?

� Har du en gammal byggnad i behov av renovering?

� Vill du renovera med tanke på energieffektiviteten?

Efterlysing för observatörsprojekt

Vi är intresserade av dina erfarenheter! Kontakta oss för att engagera dig!

Även om du bara planerar att göra en enda uppgradering på väg till en steg-för-steg

renovering kunde EuroPHit hjälpa dig.

http://europhit.eu/observerprojects

www.europhit.eu

EuroPHit observatörsprojekt: Villa in Lyon, Frankrike © LaMP; villa in Zellingen am Main, Tyskland © PHI; Villa Stella 
Marris, Ireland © MosArt (från vänster till höger)



4. Produkter
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Produkter för steg-för-steg-renovering

Figure © PHI

www.europhit.eu

Photo © PHI

Figure © PHI

Figure © PHI

j1



Slide 38

j1 instead of repeating the insulation, maybe better include kk´s temporary window connection...
jsteiger; 2015-07-09



Isolera vägg med befintliga nya fönster

www.europhit.eu

Photos © PHI



Component AWARD 2015
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Den största utmaningen i Component Award 2015 för passivhusfönster var att
produkten måste visa en viss flexibilitet, eftersom renoveringar genomförs ofta i
ett steg-för-steg sätt.

Perfekta fönster måste leverera goda resultat under övergångsperioden samt
efter slutförandet av alla renoveringsåtgärder.

Kostnadseffektiviteten av fönster bedömdes först och främst med en jämförelse
av inköpskostnader med potentiella besparingar.



Produkter för steg för steg renovering 

EuroPhit stöder tillverkarna att 
designa produkter som stöder 
steg för steg renovering

Rätt produkter 

Efterlyser

www.europhit.eu

Efterlyser
• Idéer för produkter lämpad till 

steg för steg renovering

• Tillverkare intresserade av att 

arbeta med EuroPHit på 

produkter

Vi vill höra av dig!



Component AWARD 2016

• Renovering av flerfamiljshus
• 3 r.o.k. apartment

� Värmeåtervinningsaggregat
� Kanalsystem
� Installation och ytterligare kostnader
� Underhållskostnader

• Ingen preferens för centrala eller lägenhetsvisa lösningar

Kostnadseffektiv ventilation för bostadshus

www.europhit.eu

• Ingen preferens för centrala eller lägenhetsvisa lösningar
• Energi- och kostnadseffektiva lösningar för båda typerna behövs

Photos © PHI



Component AWARD 2016

Krav: Certifierade Passivhuskomponenter

Kvalitätssäkring

www.europhit.eu

http://europhit.eu/component-award-2016

Planeringspålitlighet

Användarinformation



5. Finansering
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Finansiellt exempel för renovering

Årliga betalningar
Annuitetsmetoden

• Initiala kostnader: 1060kr/m² 
minus 200kr/m² (ta bort gammal puts 
behövs inte)

Fördelning per år
• Totala kostnader: 38.60kr/m²
• Total besparing (uppvärmning): 

67.90kr/m² 
• Resulterande vinster : 29.30kr/m²

Exempel: investera i 
ETHICS isolering

www.europhit.eu

• 30 års lån, 2.5% ränta; 
Betalningar på 4,8% per år 
(ränta + princip)

• Resulterande vinster : 29.30kr/m²

Resultat: En 8% skattefri 
årlig kontantavkastning

SEKGaranterat, riskfri och 
skattefri

avkastning på 4 till 15% per 
år i 30 år!

Attraktivt vid 
nuvarande 
energipriser



Korrekt finansiering

Energirenoveringar löna sig !!!
... Fortfarande, att hitta lämplig finansiering för de investeringar som krävs är nyckeln.

Finansiella seminarier i hela 

Finansiella undersökningar
EuroPHit ger finansiella 
institut den information de 
behöver för att erbjuda 
lämpliga finansiella 
produkter för steg för steg 

Matning

www.europhit.eu

Finansiella riktlinjer för 
energieffektiv renovering

Finansiella seminarier i hela 
EU

produkter för steg för steg 
renoveringar

Hjälp styra EuroPHit arbete idag genom 
att fylla i online finansiell undersökningen 
för byggprojektledare, lantmätare, finansiärer 
och andra intressenter 

Matning
Bild © Images Money,
TaxRebate.org.uk  



Finansworkshops

www.europhit.eu

Finansworkshops i hela Europa: UK (top vänster), Danmark (top höger, mitt längst ned), Irland (ned till vänster), 
Slovakien (ned till höger); Photos © EuroPHit partner

j2



Slide 47

j2 finacnial guidelines...we need a slide and a link!
jsteiger; 2015-07-09



Bättre koncept för steg-för-steg-finansiering

Högt energibehov
Högsta påverkan av totala ombyggnadskoncept
för förbättringen av byggnadens effektivitet
Samråd och övertyganden viktigast

Första åtgärderna måste 
vara rätt inställda

Minskande inflytanden på 
effektivitetsresultat av 
ombyggnadsprocessen

www.europhit.eu

Genomförd
djup retrofit

Åtgärd
1

Åtgärd
2

Åtgärd
3

Byggnads-
renovering

Befintlig
byggnad

Lågt energibehov

Detektering
endast av resultat

vara rätt inställda



Finansiellt fokus på inledande konsultation

Finansiellt
stöd

Lämplig
konsultation

analys +
Energibalans

Retrofit koncept

Slutlig
kvalitetssäkring

+
certifiering

väldigt
viktigt

viktigt mindre
viktigt

www.europhit.eu

Handledning +
bekräftelse

Byggnads-
renovering

Befintlig
byggnad

Åtgärd
1

Åtgärd
2

Åtgärd
3

Genomförd
djup retrofit

Kvalitetssäkring
- Schema

- Handledning
- Bekräftelse

certifiering

Högsta inflytanden
på slutgiltig

effektivitetsresultat



Stöd impopulära åtgärder

Finansiellt
stöd

Lämplig
konsultation

analys +
Energibalans

Retrofit koncept

Slutlig
kvalitetssäkring

+
certifiering

Väldigt
viktigt

Finansera
komfortventilation och

täthetsprovning

mindre
viktigt

Definiera genomförandet 
av ventilationssystemet 

och lufttäthetstest

www.europhit.eu

Handledning +
bekräftelse

Kvalitetssäkring
- Schema

- Handledning
- Bekräftelse

certifiering

Bekräfta lufttäthet och
ventilations-
injusteringen

Byggnads-
renovering

Befintlig
byggnad

Åtgärd
1

Åtgärd
2

Åtgärd
3

Genomförd
djup retrofit



6. EuroPHit utbildning
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EuroPHit utbildning

EuroPHit utbildning för konstruktörer 
och entreprenörer med fokus på steg 
för steg renoveringar

Utbildad personal är värdefull!

• Kurser rullas ut i hela 
EU där det finns en 
EuroPHit fallstudie

www.europhit.eu

• En särskild kurs 
kommer att tillägnas den 
viktiga ämnet lufttäthet

• Börjar sommaren 2014

Kolla EuroPHit evenemangskalender 
för mer information!Bild © MosArt



www.europhit.eu/downloads

EuroPHit utbildning

En översikt över utbildningsmaterial för
designers, hantverkare och lufttäthets-
installationer är tillgängliga för nedladdning
på EuroPHit website.

Teoretisk och praktisk utbildning i särskilda PH 
labb i Madrid, Spanien. Photos © PEP

www.europhit.eu

labb i Madrid, Spanien. Photos © PEP



Lufttäthetskurs i Dublin

www.europhit.eu/trainings

www.europhit.eu

Teoretiska och praktiska täthetsutbildningar i särskilda PH labb i Dublin, Irland. Photos © MosArt



7. Viktiga tidigare evenemang
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7. Viktiga tidigare evenemang



10:e internationella Passivhusdager 2014

www.europhit.eu

PH Dager 2014: 'Out of blue' Passivhus i Wicklow (högst upp till vänster), Photo © Tomás O'leary; passivhus i den bayerska byn
Biburg-Alling (högst upp I mitten), Photo © Justus Well; ett bostadshus i Hamburg, certifierat enligt EnerPHit standarden för 
renovering (högst upp till höger), Photo © Markus Tollhopf; vy bakifrån av ett passivhus i Dublin (nederst till vänster), Photo © 
MosArt, frontvy av ett passivhus i Dublin, Photo © Niall Walsh



ifeu AWARD, 2015

• Ett koncept som utvecklats av PHI, och 
till stor del utvecklats inom EuroPHit
projektet, för energiinriktade 
moderniseringen av byggnader har 
vunnit första pris i en tävling. Juryn 
särskilt lovordats metoden med en 
"renoveringsfärdplan" med lämpliga 
individuella åtgärder.

www.europhit.eu

• Avsikten är att ge både en certifiering av 
sådana "övergripande vägkartor" samt en 
energibedömning av de enskilda 
renoveringsstegen i planeringsverktyget 
PHPP.

• Priset instiftades av Institutet för energi 

och miljöforskning i Heidelberg (ifeu).



19:e Passivhuskonferens, Leipzig 2015

www.europhit.eu

Photos © PHI



8. Viktiga kommande evenemang
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8. Viktiga kommande evenemang



Med steg-för-steg uppgraderingsprojekt, EnerPHit renoveringar och passivhus 
byggnader som deltar hela i de 11 partnerländerna och utanför!

www.passivehouse-database.org

www.europhit.eu



22 – 23 April 2016
Darmstadt, Germany

www.europhit.eu

Inklusive specialsessioner på steg-för-steg renoveringar, 
EuroPHit projektresultat och mycket mer!
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9. Gå EuroPHit!

www.europhit.eu

9. Gå EuroPHit!



Att engagera sig…

• Gå med i EuroPHit nätverket GRATIS och 
få Forum åtkomst och uppdateringar av 
projektresultat

• Lär dig något nytt från EuroPHit
resultat: europhit.eu/downloads

www.europhit.eu

• Delta i en av våra kommande 
evenemang: europhit.eu/events

• Bidra på vår Forum med dina frågor 
och kommentarer



Tack för er
uppmärksamhet!

www.europhit.eu

www.europhit.eu

Ansvaret för innehållet i denna publikation ligger hos författarna. 
Innehållet återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens 
åsikter. Varken EACI eller EU-komissionen ansvarar för hur 

denna information används. 


