
Circuitus
Cirkulärt liv med naturen

Alla ska må bra! 



Circuitus – utveckling av småhuskoncept finansierat av Boverket

Bara om vi lyckas bygga energieffektiva hus som alla vill ha och 
alla har råd med kan vi minska klimatpåverkan avsevärt. 



Ekologiskt hållbart
Ekonomiskt hållbart
Socialt hållbart

Cirkulärt liv med naturen

Alla ska må bra! 



- Yteffektivt – vi optimerar vardagen och livet i ditt boende
- Husen är enkla att montera- och demontera (”platta paket” 

principen: ”IKEA och LEGO”)
- Vi skapar boende som alla har råd med – det kostar inte 

mer att värna om miljön
- Vi skapar boende med hög trivsel – komfortabel och 

vilsamt för en hållbar livsstil

Vår Fokus



Ekobyar - Hållbar markanvändning

Privata gröna ytor Gemensamma gröna ytorBykänsla - gemenskap

Skapa stadsdelar som inte bara på pappret är koldioxidsnål utan även i verkligheten!



Arkitektur

Vackert, modernt, stilfullt och tidlöst = Circuitus

Kompakt, funktionell och energieffektiv



Optimerat för 1 – 6 personer

Circuitus 55 Circuitus 79 Circuitus 96 Alt 1

55 + eller ensamstående
Parhus med kompislägenhet

Ung par Familj med 2-4 barn



Hållbart, återvunnit eller naturligt material



Uterum

Komplementbyggnader

Solavskärmning Förråd Vindskydd

Bastu Cykelförråd Planteringsbox Pergola



Helt nytt sätt att bygga hus

Optimerade klimatskal – kvalitetssäkert, energieffektivt, 
hållbart, kostnadseffektivt att bygga, låg driftkostnad.

Moduler att koppla på, komplementbyggnader att sätta utanför. 

U=0,081

U=0,077

U=0,066



Sektion



Konstruktionsprincip

Presentatör
Presentationsanteckningar
To take easy made system:Log house (too heavy elements), hard to combine with other elements, does not reach PH standardCLT (very often PU glues involved), to large elementsVertical glue lam, combined one by one horizontal axis movement possibility by the wood natural (briedums)All of thos ideas I see major mistake:No installation gapsLimited airtightness (as You typicaly cant reach from outside)Again too big or not ready to meet next elementSo what if we have selected our final dish and we ask ourselves is this piece or element separately:Light enoughFinishedHave all the necessity to be attached toother elementsFits in our main goals?



Wall construction



Jämförelse konstruktionsmaterial

Circuitus standard, minimal use of wood and 
better U-value

[d] mm Material [λ]
= W/(m.K)

19 CROSS LAMINATED TIMBER 0,130  
62 CLT / WOOD FIBER 

0,069  
9 PLYWOOD

0,130
420 BLOWN CELLULOSE 

0,037
4,5 WINDBARRIER MINERIT            0,350
25 LINDAB FLV c/c300
22 FACADE FINISHING

U-value = 0,081 W/(m2.K)

Vclt = 0,038 m3 CLT/m2 wall

CLT - equivalent

[d] mm Material [λ]
= W/(m.K)

90 CROSS LAMINATED TIMBER 0,130  

420 BLOWN CELLULOSE 
0,037

4,5 WINDBARRIER MINERIT            0,350
25 LINDAB FLV c/c300
22 FACADE FINISHING

U-value = 0,084 W/(m2.K)

Vclt = 0,090 m3 CLT/m2 wall

167 m2 Facade on Circuitus 79 means
8,7 m3 mer trä med CLT stomme

+58% CLT

58% mer CLT











Enkel teknik
Solceller: JA!
Värmepump: NEJ!



ENERGIANVÄNDNING
Huset är koncipierat att klara Energiklass A i alla 
områden detta p.g.a. sin utformning, sin väl isolerade 
klimatskal och sin högeffektiva teknik.

Exempel Kalmar, placering av huvudfasaden mot söder:
Värmebehov för Circuitus 96:an ligger på 14 kWh/m2år, 
79:an ligger på 17 kWh/m2år och 
55:an på 19 kWh/m2år.
Energin som går åt för uppvärmningen av dessa hus 
ligger mellan 1300-1800 kWh per år. (utan värmepump)
Solceller producerar cirka 4000-6000 kWh per år.

Värmebehovet för Circuitushusen varierar naturligtvis på grund av storlek 
och placering (plats, orientering, skuggning osv)

Energideklaration - Det runda 
passivhushuset ”Circuitus 1.0”



Det 
saknas 

kunskap 
och 

drivkraft



Det 
saknas 

kunskap 
och 

drivkraft



Per Bolund: ”Men varför byggs 
det inte fler passivhus i Sverige?”

Simone Kreutzer Wesslund:
”För att ditt land ännu inte är 
utbildat för att våga anta 
radikala förbättringar!”

Januari 2020
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