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SYFTE 
Driva utvecklingsprojekt för att minska energianvändningen vid 
nybyggnation och renovering av småhus genom kostnadseffektiv teknik. 
 
MED HJÄLP AV 
Att ta fram metoder och verktyg för att undanröja hinder för att en bred 
marknadsintroduktion av energieffektiviserande åtgärder. 
 
 

BESMÅ INNOVATIONSKLUSTER 



AKTIVITETER 
Förstudier, teknikupphandlingar, kommunikationsaktiviteter och 
demonstrationsprojekt. 
 
MED HJÄLP AV 
Kravspecifikationer, beräkningsmetoder, verktyg, arbetsinstruktioner och 
incitamentsmodeller.  
Spridning av resultat och erfarenheter. 

BESMÅ INNOVATIONSKLUSTER 



Huvudman 
Trä- och möbelföretagen, TMF 
 
Finansierat av 
Energimyndigheten 
 
Sekretariat 
WSP 

 Styrgrupp 
 Två referensgrupper 

 

www.besma.se  
 

SEKRETARIAT, REFERENS- OCH STYRGRUPP 



 
 
Aktörer inom projektering och tillverkning av 
småhus 
• Derome Hus 
• Träbyggnadskansliet 
• BWG Homes 
• Eksjöhus 
• Götenehus 
• Hjältevadshus 
• Moelven 
• Flexator 
• Trivselhus 
• Svensk husproduktion 
• Derome 
• Anebyhusgruppen 
• Skandinaviska Ecohus 
• Fiskarhedenvillan 
• Nobia Svenska Kök AB 
• Polardörren AB 
• Inwido Sverige AB 
• Svenska Fönster 

SEKRETARIAT, REFERENS- OCH STYRGRUPP 



 Förstudier 
 

 Projekt 
 

 Utbildningar 
 

 Seminarier 
 

 

ARBETSSÄTT 



Pågående 
 Värdering av energieffektivitet vid köp av småhus av framtidens köpare 
 Kostnadseffektiva FTX-lösningar för småhus inklusive en nordisk jämförelse av 

FTX-användning  
 
 

Avslutade 
 Rationell isolering av klimatskärmen för småhus 
 Regelverkets betydelse – om vägtransporter av volymelement 
 Styrning, mätning och visualisering i småhus 
 Energieffektiviseringspotential 
 Energisparlån 
 Ramavtalens betydelse – energieffektiva komponenter som standardval 
 Effektiv energianvändning som säljargument  
 Vad behöver småhusägare för att realisera fler lönsamma energiåtgärder 
 Mervärden av småhus 

 
 
 

FÖRSTUDIER 



 One Stop Shop - renoveringspaket för småhus 
 

80 % av småhusen i Sverige är 30 år gamla och är i behov av renovering. 
Svårt för villaägare att uppskatta kostnader, åtgärdsbehov och väg för 
genomförande. 
 
Utveckling och test av en affärsmodell á la One Stop Shop för renovering av småhus. 
Samordning av aktörer vilket ger ett renoveringspaket innehållande rådgivning, 
energibesiktningar, renoveringsåtgärder, uppföljning och finansiering. 
 
Samverkan Danmarks Tekniska Universitet, VTT, Segel A/S, Energikontor Sydost, 
Åseda Värme & Sanitet AB, Susen AB, Älmhultbostäder, Växjö kommun, 
Länsstyrelsen i Blekinge och Region Blekinge. 
 
Projektledare Linnéuniversitetet, kontakt Krushna Mahapatra 
 

PROJEKT 



 Renovering av småhus till passivhus 
 
Ta fram kunskap och riktlinjer om hur byggbranschen kan säkerställa 
kostnadseffektiva renoveringar av småhus till passivhusstandard med bra 
inneklimat.  
• Genomförda renoveringar i Nordeuropa 
• Tillgängliga och framtida byggprodukter 
• LCC-beräkning för utvärdering 
• Förslag på kostnadseffektiv standardrenovering till passivhus 
 
Genomförs genom industridoktorandstudier NCC / LTH  
Medfinansiär SBUF 
Licentiatavhandling tillgänglig på www.besma.se 
 
Projektledare LTH, kontakt Åke Blomsterberg / Tomas Ekström 
 

PROJEKT 



 Vidareutveckling av värmepumpar för NNE-hus 
 

Syfte att säkerställa effektiva värmepumpar som passar nya krav och märkningar. 
NNE-hus som medför låga uppvärmningsbehov, vilket begränsar 
värmepumpsystemet.  
• Utmaning att uppnå en konkurrenskraftig LCC-kostnad.  
• Projektet syftar till att öka kunskaperna om värmepumpens driftparametrar vid 

drift i ett NNE-hus. 
• Undersöka samstyre med ventilationssystem och med frikyla. 
• Prototyper ska tas fram och testas i RISE forskningsvilla. 
 
Finansiärer är Energimyndigheten, Danfoss Värmepumpar AB, Bosch, NIBE, Skanska 
och TMF. 
 
Projektledare RISE, kontakt Caroline Haglund Stignor 
 

PROJEKT 



 Hållbara och lönsamma renoveringar av småhus  
 Verktyg - elektronisk checklista  
 Lönsam, hållbar energieffektivisering, beaktar kulturvärden och leder till god 

inomhusmiljö 
 

 Steg för ifyllnad 
 Mitt hus 
 Renoveringsbehov 
 Planering 
 Upphandling 
 Genomförande 
 Uppföljning 
 Sök åtgärder 
 

Pilotstudie som del i utvecklingen av verktyget 
http://customer.natlikan.net/smahusguiden/csp/   

-> testversion och önskan om feedback 
 
Projektledare SUST, kontakt Jan Kristoffersson 

PROJEKT 

http://customer.natlikan.net/smahusguiden/csp/
http://customer.natlikan.net/smahusguiden/csp/
http://customer.natlikan.net/smahusguiden/csp/


 Från solel till användare med minsta möjliga förlust 
 Komplett system med solel, batterilager, laststyrning, likströms (DC)-nät och 

DC-laster installeras och demonstreras i en enfamiljsvilla. 
 Helhetsgrepp, från solceller till användningen i hushålls- och 

installationstekniska produkter/system.  
 Användarbeteende påverkar systemets utformning och besparingspotential 

studeras. 
 

Projektledare RISE, kontakt: Caroline Markusson 
 
 

 

 

 

PROJEKT 



 Framtidens biobaserade byggande och boende 
 
Projektet stöttar utveckling mot mer biobaserad ekonomi genom arbeta fram 
effektivare utnyttjande av biobaserat material.  
Minska energianvändningen, öka möjligheter för vidareförädling av skogsråvara och 
öka exportmöjligheter 
 
• Nya affärsmodeller för snickeriindustrin 
• Effektiv upphandling och produktion av biobaserad stommar och produkter för 

renovering 
• Slanka konstruktioner med hög prestanda avseende främst värmeisolering, 

motsvarande nära-noll-energi (NNE) eller passivhusnivå  
• Nya (biobaserade) isolermaterial och dess användning i klimatskalet 

 
Projektledare LTH, kontakt Eva Fruhwald Hansson 

 

 

PROJEKT 



 Gemensamt teknikutvecklingsprojekt för kombinerade värme- och 
ventilationssystem för energieffektiva småhus i nordiskt klimat 

 
 Småhustillverkare tillsammans med tillverkare av ventilations- och 

värmeutrustning  
 Utvecklas och testas i småhus 
 Kunskapsbyggnad inom luftfilter, energiberäkningar och materialval 

 
Projektledare Anthesis, kontakt Agneta Persson 

 
 
 

 

 

 

 

PROJEKT 



AKTIVITETER SOM BIDRAR TILL UTVECKLING 

Utveckling av bättre småhus tillsammans med TMF 
 

 Trähusdagar, två dagar på våren. Trähusbyggnation mot framtidens byggande 
 FoU-köldbryggor, fuktprojektering i ”välisolerade kliamtskal” 
 Samarbetar med RISE i tekniska frågor som tex. energi   

(se Forskingsvillan på www.sp.se) 
 Följer utveckling av produkter mot bättre klimatskal  
 Kontrollplan för småhus 
 Lämnar synpunkter på de tekniska beslut som kommer från kommunerna och 

Boverket 
 Smart Housing i Småland 
 -Produktionsteknik (Automatisering, Robotisering, Digitalisering) 
 -BIM 
 TMF Beräkningsverktyg och vidareutveckling av den 
 BeSmå 
  

 
 
 

 

 



MEDLEMSFÖRETAG ANEBYHUSGRUPPEN 

I Anebyhusgruppen ingår Anebyhusgruppen AB 
 Anebyhusgruppen Contracting AB 
 Anebyhusgruppen Volymhus AB. 
 Huvudkontor finns i Åseda och Aneby 
 Husen tillverkas i husfabriker i Åseda,  Klöverfors, Ruda. 
 Ca 250 anställda 
 Omsätter ca 850 Mkr. 

 
 
 

 

 

 



KOMMANDE AKTIVITETER 

 Projekt för mervärden vid energieffektiva småhus 
 

 Utveckling av beräkningsprogram för uppföljning och verifiering av energiprestanda  
 

 Småhus i som del i helheten, planering av smarta och hållbara städer och samhällen 
 

 Workshop kring utveckling av det befintliga svenska småhusbeståndet   
 ”Livssmarta småhus” 
 Göteborg 7/11  
 BeSmå, RISE och Högskolan Dalarna 
 Program och anmälan: www.besma.se  

 
 

 
 

 



TACK FÖR UPPMÄRKSAMHETEN! 

Följ vårt arbete på  
www.besma.se  

 
 

 
 

 


