
VÄLKOMMEN
TILL ETT AV VÅRA 
SMARTASTE HUS!
Ett vanligt hus med ovanliga lösningar 

och många möjligheter.

DET HÄR ÄR 
VILLA SOLGLÄNTAN

VILLA SOLGLÄNTAN  
- EN DEL I NEED4B

VILL DU BO 
ENERGIEFFEKTIVT?

Villa Solgläntan är ett klassiskt 1,5-planshus med 
extra smarta lösningar. Huset står för miljömedvet-
enhet och erbjuder dig och din familj möjligheten till 
ett energieffektivt boende.

När vi  tog fram det här huset, som är en del av 
EU-projektet NEED4B, lade vi stort fokus på energi- 
effektivitet, vind- och lufttäthet och att skapa ett bra 
inomhusklimat. Därför har huset ett extra tjockt,  
välisolerat klimatskal som håller varm luft inne och kall 
luft ute. Villa Solgläntans energiförbrukning beräknas 
vara 20 kWh/m²/år. Dagens myndighetskrav tillåter upp 
till 55 kWh/m²/år.

Farstun fungerar exempelvis som en luftsluss så att 
värmen inte försvinner ut när man öppnar entré- 
dörren. Dessutom funkar den utmärkt som ett extra 
förvaringsutrymme. Villa Solgläntan har även solceller 
på taket som genererar el som sedan används till 
husets energibehov. 

Derome och A-hus har tillsammans med SP Sveriges 
Tekniska Forskningsinstitut tagit fram Villa Solgläntan 
och levererar nu det första exemplaret där forskning 
kommer att pågå i en verklig boendemiljö, ett så kallat 
Living lab.

NEED4B är ett EU-finansierat samarbetsprojekt 
(2012-2018) som går ut på att stimulera byggnationen 
av energiekonomiska byggnader - bostäder, kontor och 
offentliga lokaler. 

I Sverige uppför NEED4B Villa Solgläntan på SP:s 
område i Borås och på Göingegården i Varberg. Övriga 
demonstrationsbyggnader finns i Belgien, Italien, 
Spanien och Turkiet. Alla byggnader har ett samman- 
taget mål att minska energianvändningen med drygt  
60 procent jämfört med dagens myndighetskrav  
(55 kWh/m2/år).

Villa Solgläntan på Göingegården i Varberg kommer 
att säljas under våren 2015. Var med och bidra till att 
utveckla framtidens boende! För mer information och 

kontakt besök www.a-hus.se/need4b.



UPPTÄCK NEED4B-HUSET VILLA SOLGLÄNTAN I VARBERG

Fakta villa Solgläntan     1,5-PLANSHUS | 6 RUM OCH KÖK | TOTAL BOYTA: 146 M2 | ENTRÉPLAN: 86 M2 | ÖVERPLAN: 60 M2
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Högeffektiva energifönster med inbyggt solskydd. 
Inga markiser behövs för att stänga ute solenergin 
som ofta genererar övertemperaturer sommartid.

Vattenburen golvvärme i grundplatta och i bad-
rum på övervåning.

Solceller (19,6 m2) på taket i söderläge genererar  
ca 3 000 kWh egentillverkad och ren el varje år.

Farstun fungerar som en luftsluss. Den förhindrar att 
varm luft försvinner ut och att kall luft tar sig in i huset.

Huset är utrustat med ett smart elsystem anpassat för 
framtidens krav på ”smarta hem”, av märket NIKO. Här 
kan du till exempel ha kontroll över elförbrukningen, och 
styra tider för belysning.

Högeffektivt ventilationsaggregat. Kanaler i plast  
förhindrar beläggningar och ger ett tätare system. 

Energiförbrukningen beräknas vara ca 4 800 kWh/år för 
uppvärmning, tappvarmvatten och hushållsel. Användning 
av solcellerna reducerar värdet som annars skulle vara  
ca 7 800 kWh/år. 

Marknadens mest effektiva bergvärmepump (Nibe 
1255-6) är varvtalsreglerad för optimal drift och 
livslängd.

Den 320 mm tjocka 3-skiktsväggen är välisolerad och 
bildar ett tätt klimatskal som ger en låg energiförbrukning. 
Klimatskalet består även av fönster, dörrar, väggar, golv 
och tak, där alla delar har god isolerprestanda och vind- 
och lufttäthet.


