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INLEDNING 
Om frågan ställs vad det är som karaktärisera ett passivhus så blir svaret fortfarande ofta att ”huset 
saknar värmesystem”. Detta oavsett om den tillfrågade är lekman inom området eller arbetar inom bygg 
och fastighetssektorn. Att även lågenergihus, passivhus och plussenergihus behöver system för tillförsel 
och ibland även borttransport av värme är dock ett faktum. Skillnaderna mot en ”vanlig” byggnad är att 
dessa system kan göras mindre och behöver användas mer sällan. 
 
Behov av värmesystem finns alltså och det är ingalunda så att en låg energianvändning per automatik 
innebär att effektbehoven reducerats i samma utsträckning. Med tanke på detta finns fortfarande 
mycket att göra för att nå ytterligare effektivisering och en minskad klimatpåverkan! Utmaningen ligger i 
att uppföra byggnader vilka möter morgondagens verksamheter och är utrustade med system flexibla 
nog att klara variationer i dessa. Det handlar då om lösningar för att minska effektbehov och 
effekttoppar mer än ytterligare energibesparing. Samt om att hitta lösningar för hur vi kan lagra 
energimängder kortare och längre perioder för att kunna ta till vara på överskott. Lösningar med 
avseende på detta kan hittas genom åtgärder i den enskillda byggnaden eller genom att låta byggnaden 
ingå i en energieffektiv stadsdel. 
 
Hittar vi dessa lösningar och kan kapa effekttopparna kommer de få kWh vi sparar att vara på 
marginalen och därmed göra stor skillnad! 
 
För att nå detta mål behövs byggander och tekniska försörjningssystem med aktiv styrning! 
 
MÅLSÄTTNING 
Att med artikeln beskriva hur försörjningssystem väl integrerade i enskillda byggnader eller stadsdelar 
kan utformas för att bidra till ytterligare energibesparing och minskade effektbehov. Dessa system skall 
även ha möjlighet att möta morgondagens verksamhet och hur förrändringar av denna kan komma att 
påverka byggnadens/stadsdelens energibalans. 
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METOD 
Artikeln kommer beskriva och föra en allmän diskussion kring möjliga systemlösningar samt för och 
nackdelar med dessa. Diskussionen förs framför allt ur ett ”tekniskt” perspektiv med avseende på energi, 
effekt- och miljöbesparing. Allt för att påvisa den helhetssyn som krävs för att skapa ett framtida 
samhälle som är såväl ekologiskt som ekonomiskt hållbart  
Men frågeställningar avseende helheten för energieffektiv stadsplanering så som samverkan mellan 
fastighetsägare, myndighet och energileverantör samt juridiska aspekter kommer även i viss mån 
belysas.  
 
Exempel på tekniska systemlösningar som kommer att belysas; energi växling mellan olika verksamheter 
inom eller mellan byggnader, utnyttjande av geoenergi aktivt eller passivt, ackumulering av energi för att 
kapa effekttopar, möjlighet att utnyttja synergier i en blandad bebyggelse, etc.  
 
 
RESULTAT 
Artikeln kommer att peka på vikten av väl fungerande system för kanalisering av energier i den enskillda 
byggnaden. Samt inte minst vikten av att ibland ”tänka vidare än den enskillda byggnaden” för att nå 
ytterligare positiva effekter som kan erhållas då effekt- och energibehovet minskas.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


