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Abstract 

Under maj 2013 har Sveriges första Passivhus-Arkitekturpris delats ut till ett arkitekturkontor som 

med anspråksfull design och högsta energieffektivitet skapat ett hållbart tecken i Sveriges samhälle. 

Syftet med priset är att visa att det går att kombinera energieffektiv byggnation med god arkitektur. 

Tävlingen var öppen för arkitekter som antagit utmaningen att förena design med teknisk 

kompetens, funktion med hållbarhet och komfort med gestaltning, ett arbete som ska ha resulterat i 

ett kvalitetssäkrat passivhus. 
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Inledning 

”Passivhus är fula lådor med stora fönster mot söder och inga fönster mot norr.” Det är fortfarande 

en myt om passivhusarkitekturen, därför är det viktigt att visa möjligheter och utmaningar i nya 

generationens arkitektur.  

Arkitekten är den första kontakten med beställaren. Kunskaper om energieffektiv arkitektur är 

väldigt viktiga samtidigt som funktionen, gestaltningen och materialval måste fungera som en enhet. 

Arkitekturkontors utmaning ligger i att visa att det går att kombinera energieffektiv byggnation med 

god arkitektur. 

Prisets initiator är IG Passivhus Sverige, och vinnaren erhåller ett diplom samt en premie på  10 000 

SEK. 

Första Passivhus-Arkitekturpris i Sverige ska stimulera, motivera och visa på nya möjligheter. Priset 

kommer utges varje år. Vi hoppas på så vis att kunna bidra till hållbara och fina städer med högt 

energetiskt och arkitektoniskt värde. 
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Bild 1 Logotype Arkitekturpris passivhus 2013  

Genomförandet 

Juryn består av passivhusexperter och arkitekter som tillsammans bedömer hur uppgiften om att 

smälta ihop design och energi är löst i nominerade projekt. Valet att juryn ska vara internationellt 

och bredd i sitt bedömningsområde ansågs som förutsättning för ett högt kvalitativ resultat.   

Jury 2013: 

 Marcus Jansson, Horisont Arkitekter Malmö – arkitekt och passivhusexpert (Ordf.) 

 Prof. Dr. Wolfgang Feist, Passivhusinstitut Tyskland – passivhusaktivist, Fysiker, byggfysiker  

 Helmut Krapmeier, Energieinstitut Vorarlberg, Österrike – passivhusaktivist, arkitekt 

 Andreas Behm Fredin, Tyréns AB – ingenjör och passivhusexpert  

 Per Ebbe Hansson, Henning Larsen Architects, Danmark – arkitekt 

 Walter Unterrainer, Professor Arkitekthögskolan Umeå – arkitekt  
 

Tiotals intresseanmälningar har kommit in under våren 2013. 

I första omgången kontrollerades om passivhuskriterierna är uppfyllda, vilket är 

grundförutsättningen för deltagandet av tävlingen. 

I andra bedömningsrundan har juryn utvärderat tävlingsbidragen efter uppföljningen av funktionen. 

relation till platsen, form och fasader, stomme, planlösning, kommunikation/interna relationer, 

detaljer, färgsättning, material, sammanhang energilösning och gestaltning samt teknikval.  

 De fyra mest lyckade passivhusen i Sverige presenterades och offentliggjordes på hemsidan och i 

pressen och även varför juryn valde just dessa byggnader, samt vilka detaljer som utformades för att 

skapa en spännande gestaltning exteriört och interiört. 

Kriterier som ska vara uppfyllda 

 Byggnaden ska vara ett passivhus, verifierat enligt PHPP energiberäkningsprogram alternativt 
certifierat av PHI. 

 Byggnaden ska vara färdigställd senast 31 december 2012. 

 Byggnaden ska finnas i Sverige. 

Juryns bedömning 

Svenska Arkitekturpriset, Tema Passivhus 2013 är avgjort. Av inlämnade ansökningar har juryn valt ut 

fyra projekt som klarat uppställda kriterier och bland pristagarna finns goda exempel på att det går 

att kombinera energieffektiv byggnation med god arkitektur. Vi hoppas att priset, som kommer bli 
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årligt återkommande, ska stimulera och motivera till en utveckling där man arbetar för att bygga 

välfungerande passivhus i förening med god gestaltning, funktion, hållbarhet och komfort. 

Första pris: 

Första pris och en prissumma om 10 000 SEK tilldelas: 

 Södra Climate Arena, Växjö, Kent Pedersen Arkitektfirma, Hellerup 
 

Övriga finalister som uppmärksammas med hedersomnämnande: 

 Skogslundens förskola, Stockholm, Bleck Arkitekter, Stockholm 

 Villa Björken, Upplands Väsby, Bjerking Arkitektur/Hans Eek Arkitekter 

 Trädgårdsstadens förskola, Skövde, Glantz Arkitektrustudio, Skövde 

 

Juryns bedömning 

Plats 1: Södra Climate Arena  

En hall med fyra tennisbanor, ett enkelt program som har fått en lika enkel och självklar lösning. Med 

ett par få arkitektoniska idéer har hallen vackert passats in på platsen där framförallt suterrängläget 

har nyttjats på ett fantastiskt sätt. Hallen framstår låg med endast 2 våningar, ett stort uthäng samt 

indragna entrépartier, mot ankomstplatsen. Skalan hålls därmed nere samt att ankomsten i hallen 

sker en våning upp i förhållande till tennisbanorna. Detta ger en fin överblick över samtliga banor så 

snart man kommer in i huset. Åskådarplatser på entréplan samt omklädning en våning ner i nivå med 

banorna känns lika naturligt som självklart! Att välja en konstruktion genomgående i trä känns 

”dritigt och djärft”. De parmässigt arrangerade limträbalkarna får lov till att spänna i hela husets 

bredd och ger genom sin avsevärda höjd, plats till rymliga teknikrum hela vägen över entrédelen. 

Pelare i trä står tektoniskt fint placerade redan utomhus vid entrépartierna och följer besökaren 

längre in i huset vid åskådarplatserna samt på andra sidan av hallen mot norr. Fönsterpartier i 

norrfasaden understryker pelarnas placering och ger avbalanserade utblickar mot omgivningarna.  

Konstruktion och arkitektur går generellt hand i hand genom hela huset och ger ett högt resultat, 

både tekniskt och upplevelsesmässigt. Interiört framstår hallen med en serie fina detaljer där 

återigen trä är det genomgående temat. Fina ribbmönster som döljer och skyddar akustikreglering 

och installationer, åskådarläktarens ryggstöd som blir disk för ståplatser, väggpaneler och trägolv; allt 

medverkar till en fin helhetsupplevelse där en kärlek för detaljerna kan avläsas. Den utvändiga 

vertikala träfasaden rimmar fint med husets i övrigt horisontella uttryck och ett spel med ljuset 

uppstår genom små effektfulla förskjutningar i träpanelerna. Den faluröda färgen kan vid första 

anblicken framstå en aning romantisk, alla trähus behöver inte vara röda, men fungerar likaväl bra 

och håller möjligtvis skalan nere på huset som helhet.  

 

 



396 
 

 

Bild 2 Södra Climate Arena interiör och exteriör  

Detta är en otroligt elegant lösning där man med några enkla grepp skapar fin arkitektur i symbios 

med bra energilösningar i väl avvägd förening. Byggnaden innehåller många skickligt lösta delar där 

olika energikoncept blir en naturlig del av arkitekturen. Trots sin enkelhet finns det i den 

underordnade strukturen mängder av genomarbetade detaljer som ger ögat och upplevelsen en 

långvarig stimulans. Samtidigt som byggnaden är tveklöst modern är den väl förankrad i den 

Småländska traditionen att bygga rödmålade trähus.   

Ett lysande exempel på hur man kan skapa god arkitektur genom att gestalta med teknik och 

funktion på ett miljövänligt sätt utan att göra avkall på verksamhetens behov. En byggnad som kan 

stoltsera förebild för kommande passivhus i Sverige. 

Allt sammantaget är Södra Climate Arena ett fantastiskt fint exempel på hur man kan bygga hållbart 

och få ut starka arkitektoniska kvaliteter och samtidigt använda trä i en byggnadstypologi som i de 

flesta fall har stålkonstruktioner kombinerat med diverse mediokra skivmaterial. 

Hedersomnämnande: Skogslunden  

Ett starkt utformat hus i både plan och sektion, där solens gång och brukarnas rörelsemönster 

avspeglar disponeringen. Den rigida kvadratiska planlösningen får uppfriskande tillskott av 

snedställda och runda invändiga kroppar, och inte minst de utvändiga trapporna och balkongerna 

över hörn. Utvändig solavskärmning som tydliga massiva trekanter med nyttjande av solfångare på 

ovansidan och varmare färgnyanser på undersidan för reflektion till interiören, känns som en 

formgivning mitt i prick. Trots huset saklighet i plan och sektion, framstår interiören lekande och 

inbjudande för barn. Det centralt placerade rörelserummet blir ett nav i huset, synligt genom 

invändiga fönster från en serie andra rum i huset, speciellt trappan, och skapar en hierarki bland de 

inre rummen. Vrår och utrymmen utnyttjas dessutom aktivt så som t.ex. ”scenen” i rörelserummet. 

Kombinationen av betong och trästomme har står tydligt fram i rörelserummets omålade 

betongvägg. Förskolan Skogslunden är, utöver ett passivhus, en byggnad som bjuder på många 

arkitektoniska upplevelser, konsekvent och lekande utfört. 

Denna byggnad gör en varm om hjärtat. Det är ingen tvekan om att det är ett passivhus men 

komplement, omsorgen i detaljerna och färgsättningen gör att man snart tänker på andra saker.  
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Bild 3 Förskola Skogslunden interiör och exteriör  

Hedersomnämnande: Björken  

Den kubformade planen med få öppningar mot norr, flest mot söder, skapar ett tydlig och snabbt 

avläsbart hus. En centralt placerad trappa ger även invändigt, strax innanför entrén, en tydlig och klar 

orientering. Saknar dock en starkare förbindelse mellan nedre och övre plan, där t.ex. ett dubbel 

högt rum kunde återge en vertikalitet som exteriören bjuder på. Disponeringen av rum inom en 

kvadratisk plan är ingen enkel historia; försök till att skapa en öppen planlösning på nedre våningen 

lyckas inte helt konsekvent, med en hörna upptagen av diverse biutrymmen, lämnande den övriga 

delens vardagsrum i en L-form. Den övre våningen fylls till största delen av sovrum, pragmatiskt 

placerade, men återigen med en form för allrum i oklart sammanhang med övriga huset. Exteriört 

bjuder huset på en serie raffinerade detaljer, med framförallt den vit/gråa panelen refererande till 

björkens bark, som den mest framstående. Valet av sadeltak med sedum /solceller på vardera sida 

känns sakligt och självklart. Att gavlarna däremot skall markeras som något särskilt och utföras utan 

uthäng på tak verkar oklart och en smula klumpigt i förhållande till den skira och lätta panelen. En 

samlad värdering ger dock ett starkt intryck, med saklighet och klarhet. 

Byggnaden representerar ett klassiskt passivhus som avspeglas i de tjocka väggarna och kraftiga 

dimensionerna.Det saknas mbitionen att utveckla ett bättre uttryck gestaltningsmässigt och att hitta 

smarta lösningar som gör att energitänket blir en naturlig del av bygganden och inte tar över den.  

Att klara passivhusstandard för ett enfamiljshus i Stockholm är en stor utmaning och kräver mycket 

av alla inblandade aktörer. Detta hus är verkligen optimerat utifrån att nå passivhusstandard men 

klarar trots det att ge ett uttryck av att vara nytänkande och genuint. Det saknas det ”lilla extra” i 

arkitekturen. 
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Bild 3 Villa Björken Special interiör och exteriör  

Hedersomnämnande: Trädgårdsstaden  

Plan och sektion vittnar om en rationellt tänkt byggnadsvolym, som både energi- och 

installationstekniskt skapar goda ramar för ett hus med passivhusstandard. Varje funktion har sin 

logiska plats i huset och funktionellt fungerar huset säkert utmärkt. 

För att skapa en utvändig arkitektur har fristående balkonger och sol avskärmning, i kombination av 

kraftiga färgval, fungerat som tongivande element. Dock framstår resultatet som vagt, då dessa 

fristående element verkar påklistrade och inte sammanhängande med huset i övrigt.  

Färgvalet räddar inte situationen utan kontrasterar endast mot den vit-gråa panelbeklädningen. I ett 

försök att framstå som en “pigg” byggnad, misslyckas exteriör att klä den saklighet interiöra 

framvisar. 

Man anar att detta är ett passivhus och för att bryta upp skalan i den kompakta huvudvolymen har 

man tillfört mycket färg och form. Manéret kan fungera bra men här tenderar det att bli för mycket 

så att man blir överstimulerad. Planen är påfallande tvådimensionell och man saknar en rumslig 

dynamik.   

Riktningen på taklutningen är främmande och tycks inte kunna förklaras varken i förhållande till  

platsen eller planens organisation.  

Bygganden annonserar med sitt uttryck att den är en förskola och jag är övertygad om att alla som an

vänder byggnaden både gillar den och är stolta över den. 

 

Bild 4 Förskola Trädgårdsstaden interiör och exteriör  
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Sammanfattning 

Det går att bygga energieffektivs hus med högt arkitektoniskt anspråk. Ändå kan man konstatera att 

det fortfarande är svårt att ”våga bygga kompakt med måttliga glasytor” vilket är förutsättning här i 

Sverige för att kunna bygga kostnadseffektiva passivhus. I de mesta byggnader blir det väldigt tydligt 

att funktionen av byggnader med mindre glasandel inte blir påverkat, dessutom blir komforten 

betydligt bättre för användare och boende. Dagsljuset som släpps i följer lagen men är inte 

överdriven eller överdimensionerade för gestaltningens skull vilket i sin tur oftast även betyder en 

kostnadseffektivare variant. 

Prisutdelaren och juryn hoppas att kunna fortsätta med Arkitekturpriset för passivhus under de 

kommande åren och att det komma finnas ännu mer bra exempel för sunda hus som värnar miljön 

och behagar ögon.  

 

Källa: 

Marcus Jansson, Horisont Arkitekter Malmö  

Juryn Arkitekturpris Passivhus 2013 

 

 


