
p laneringen har ucgârc fràn en helhecssynpà livet j etc hus.
Genom art bygga eu nâgoc dyrare och

b~tcre hus, far man Iligre driftskostnader,
biitcre inomhusklimac, enklare skôtsel och
mindre underbâll. Fôr under fem miijoner
kr inkl moms och alla avgifter bar man fict
162 kvm boscad, garage, Rsrrâd, 17 kvm
vindfângoch inglasad vintercr~dgird, samc
tvâ generôsa baikonger. Tomten ingâr ej j
nàmnda kostnad. Utgàngspunkcen k acc
man inser planetens begrlinsningaroch viii!
vara mcd och bygga etc hiilbart samhliule.
Lat oss titra cher hur man âstadkommer dec
rai praktiken.

I husec bot Anita och Actila Balacon som
ônskade sig etc miljôanpassat bus. Huset
projekterades av arkitekterna Maria Block
och Vans Bokalders och byggdes av bygg
mliscaren Anders Eriksson (Glommershus
AH) som han varit cotalencrepenôr. Elemen
ten prefabnicerades pi fabriken i Glommers
tràsk, varefrer huset fhdigscàlldes pa plats.
Markarbecena bar ucfôrts av LeifBerg.

Resurshushâllning
Viirme. Husec âr myckec energisnâlt, energi
behov far vkme och varmvacten k ca 50
kWh/m2 och in. Skalet lir vlilisolerat, lufttlitt
och han fanscer mcd liga U-vàrden. Taket k
isolenat mcd 50 cm och vliggarna mcd 40 cm
lôs tràfiberisolering (Termocrà) och grunden
med 30cm cellglasskivor (Poamglas). Fônsc
ren bar etc U-vlirde pi 0,7 W/m2K och fans
rerpartierna bar etc U-vlirde pi mellan 0,
och 0,9 far bela konscruktionen. I konstruk
tionen bar man lagt mycket môda pi art
undvika kôldbryggor, t ex nk dec gliller hur
f’ânster och dôrrar lir inmoncerade i v~ggar
na. Vencilationen lir behovsstyrd Pôr art spara
energi.

El. Husets fisnscer bar placerats si au
man Par etc bra dagsljus i rummen och man
anvànder lâgenergilampor och LED-lampor

far arc hushilla mcd cl. Man bar vair eleffek
riva vicvaror. Vencilationen lir etc fllikcf’ôr
stàrkt sjàlvdrag.

Vatten. Kranar och duschar k vactensnala
och fôrsedda mcd engreppsblandare. Toalet
terna k vattensnila och bar cvi spolknappar.
Vitvarorna lit bade eleffekriva och vactensna
la. Det ParaI vlirmeelement som krlivs, sitter pi
innenvliggar far tc minska rôrdragningar.

Material. Husec lin i tvi viningar och bar
en kompakt form far art minimerayccerarea
och maceria behov. Huser lin byggt av prefa
bricerade elemenc mcd crâscomme av furu
med trâfibenisoleringen av inhemsk skogsri
vara. Decca inneblir au macerialen àn farny
bara, arr det gick ic lice energi far art cillverka
byggmaterialen och dessutom binds koldi
oxid i crli. Balkonggolven lin j llirktrli, bal
kongrlicken i ek, trappan j ask, kôksinred
ningar I bjôrkoch panelerna (innervàggar

ocli innercak) i huset k av asp. Asppanelen
pa yttervliggarna ~r inte milad utan kommer
art âldras vackerc och bu gra. Den fukttiliga
isoleringen i grunden k av skumglas som
tillverkas av âteranvànc glas. Anvàndningen
av plan och mecallen bar minimenats i huset.

Hâlsosamt inomhusklimat
Venrilarionen sker mcd eu behovssryrc och
irscidsanpassac hybridsyscem, alltsâ mcd na
turlig ventilation 50m kan fôrstàrkas mcd en
frânlufcsflàkt och strypas mcd cillufcsspjlill.
Vencilationsluften cas in genom en jordled
ning (rôr frân Rehau) dàr den f’énvlirms pi
vintern och kyls pa sommaren. Man ventile
tan n~n folk lir hemma och mera pi somma
ren ~n pi vinrern. I kôker sicter en volym
kipa (Casamja) som mcd sjàlvdrag ventilerar
bort marosec nlir man ôppnar spjlillec.

Byggnadsmaterial och ycbehandlingar i

huset bar vairs ut miijô~- och hlilsosynvinkel.
I huset finns inga CMR-limnen (cancero
gena, mucagena cher reprodukrionsscôrande
limnen), de innehâller inga oônskade kemis
ka limnen och avger inte obehagliga emissio
ner. Likasi bar man undvikit allergiframkal
lande limnen.

Husets konstruktioncr k diffusionsôpp
na och fukcbuffrande viikec ger etc jlimnare
och behagiigare inomhuskiimac. Vanligcvis
~n det far torrc inombus pi vincern, men nlir
vi duschar, tvlirtar och lagar mat bar vi far
hôg fuktigbec inombus. Iscâllet far fukcsplirr
anvànds en si kallad angbroms (Matakis
Halocex D 50), det k ett »Goretex”-liknande
material 50m slàpper igenom fukc i ingfas,
men stoppar varcen och drag.

Grunden k en fukt- och radonsliker Ko!
jern-grund av skumglasskivor. Mellan de dif
fusionscàta skumglasskivorna sicrer en tunn

aluminiumplit som scoppar evencueil radon
gas. Me!ianbjàlklag och mellanvàggar k ljud
isolenade mcd matror av lin som k klinda far
5m goda Ijudisolering. Àter&llnad mot
ken i suterrlingvâningcn àrgjord mcd dràne
nande och isolerande skumglasgrus (Hasopor).

Vârmesystem
Fôrnybarenergi. Aven bus isolenade tu! pas
sivhusscandard behôven lite vlirme n~r det lir
som kallast och alla bus behôver ju vanmvat
ten. Sa etc vlirmesystem maste f~nnas i huset,
men i miljôanpassade bus vil! man vlinma sicr
varmvatcen mcd farnybar energi. Uppvlirm
ningen sker mcd vactenbunna nadiatoren frin
en si !callad “vlinmetrio”: ackumulacortank,
solfângare och varcenmanrlad eldstad. Vlin
mesystemet lin uppbyggc kning en ackumula
tortank pi 750 liter fnin Gôrlinds, vilken
han byggrs in och isolenats pi plats mcd 15

cm cnlifibcrisolening fan arc minska vlirmefan
lustenna. Pi sydfasaden sicten 10m2 solPang
are (Premium fnân Schuco) i 55 gradens vin
lcd och i vandagsnummet stân en vaccen
manr!ad pellecskamin (Ego Hydro frin
MCZ). Radiatorerna (Purmo Vercika!) avgen
5m vlinme via vlirmestrâlning och sitter pi
innervliggar fôr art f’ônkorca lcdningsdrag
ninganna. Efrensom huset han Pônster mcd
mycket lâga U-vânden fit man mcc kal!ras
vid fanstren och dlirfôr behôver mcc nadiaco
rerna sicca under fanstren.

Husec k kopplat tU! elnàtet och tilI kom
munait vatcen och avlopp. Men huset lin irne
kopplat ciii! kommunens dagvactennlic. Dag
vatcen cas om hand via sedumcak och diken.
Detca gen etc visst avdnag pi vatcen- och av
loppsavgifren.I

Text och foto, VaNs Bokalder

ViLLa BaLaton i foLLentuna —

mer ùn ett paffivhuf
Villa Balaton âr sà mycket mer ân eU passivhus. I ett passivhus utgâr man oftast enbart
frân att spara energi, hâr strâvar man efter att hushâlla med alla resurser, aU skapa ett
mycket bra inomhusklimat och att se tilI att de resurser som anvânds âr fôrnybara.

Im,erponel osp 22 mm
‘Elektrikerlâkt 45x45
lôlatex 050 Ângbroms
Lôgene,giregel 455 70/3 mm trôftbe,boo,d/4s x 145
CelMosofiberisolering, Termetré 48 kg/m’
14o’otex ViOC Vindstopp
Lâlrt 22x45
T’a regel 34 X W
Ynerpanel gréende o’p 26 mm

Hoflsontalsnltt ytterviîgg

111m,,. t

11111 I 4
11111,III j

11111 —~ÎiÏj1

I — ~

Villa Balaton j Sollentuna.

Genom an bygga en nâgot dyrare ocb biture bus, fâr man liigre
dr~ftskostnader, biture inombusklimat ocb enklare skiitsel.
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Ôverst frân vânster. Horisontalsnitt genom v5gg. I Vardagsrummet stâr den vattenmantlade pelletskaminen Ego Hydro frân MCZ. Kôket med en veranda pâ varje
sida. Pâ sydfasaden sitter 10m’ solfângare (Premium frân Schoco) 55 graders vinkel. Markrôn fôr t Iluften j Villa Balaton, pâ bilden synns byggmâstaren
Anders Eriksson (med môssa) och Leif Berg 50m gjorde mankarbetena Tvâttstugan med varmvattenansluten tvàttmaskin.
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