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Byggdialog Dalarna
levererar resultat!
Alla fastigheter använder energi, vilket oftast leder till koldioxidutsläpp. Faktum är att nästan
40 procent av Sveriges energi används för att driva fastigheter. Att ta kontrollen över energianvändningen har stor betydelse och behöver hanteras som en viktig strategisk fråga.
I din hand har du en broschyr som beskriver goda
exempel på energieffektivisering i Dalarna.
Exemplen, som är hämtade från hela länet och
består av såväl bostäder som lokaler, har som syfte
att ge dig en bild av ett imponerande arbete som
skett i vårt län.
Dessa projekt görs ofta i skymundan, men behöver
lyftas fram som lärorika och kompletta insatser som
visar att det är fullt möjligt.
Exemplen är samtliga resultatet av företag/organisationers engagemang. Det finns andra goda exempel, men
de här har valts för att visa på den bredd och ambition
som finns i länets arbete med energieffektivisering.
Vi har i broschyren försökt ge en bild av hur
processer uppkommer, drivs och så småningom ger
resultat.
I alla dessa processer finns kompetenta, målmedvetna personer som har förmågan att genom-

föra sina visioner. Det är inte alltid ett övermått av
teknisk kompetens som är framgångsfaktorn utan
det är snarare förmågan till insikt, envishet och processtänk som är drivkraften.
Dalarna har utsetts av Miljödepartementet till pilotlän för grön utveckling. Det är en hedersam utmärkelse som också ställer krav.
Dalarna ska vara en förebild för förändring. Det
handlar om en förändring om att vara energieffektiv.
De beskrivna exemplen i broschyren visar att Dalarna
är mitt i den utvecklingen.
Det går att förvalta, bygga och bygga om energieffektivt. Låt dig inspireras och påverkas. Ta gärna
exemplen som argument till egna, nya projekt.
Byggdialog Dalarna är ett starkt och viktigt stöd i
arbetet med energieffektivisering – det tänker vi
fortsätta med!

Åke Persson
Byggdialog Dalarna
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”Framtidsvillan” som gav
många positiva besked
Uppdraget löd: ”Bygg framtidens lågenergivilla som kan bli standard om fem till tio år. Tänk
inte på kostnaderna. Använd framtidens teknik”.
Pär Larsson, som grundande Fiskarhedenvillan, antog utmaningen.
Nu är framtidens villa klar och resultatet blev riktigt intressant.
– Ambitionen med projektet är att vi vill lära om
kommande energisystem som ännu inte är vanligt
förekommande. Detta är ett sätt att se om dessa system också fungerar, säger Pär Larsson som i dag är
produktutvecklare på Fiskarhedenvillan. Framtidsvillan, som är byggd i funkisstil med höga fönsterpartier, blev klar våren 2010. Detta är ett lågenergihus med den allra senaste tekniken inom området.
Pär Larsson säger att det nu pågår en kapplöning
mellan sol, vind och vatten när det gäller kommande energikällor. Pär och hans team valde solens
egenskaper.
– Genom detta kan vi tillverka el genom solcellerna. Vi har dessutom en solpanel som laddar
mot ackumulatortankar och ger därmed värme och
varmvatten.
Den första frågan handlade om hur villan skulle
byggas. Det fanns ju ingen förebild.
– I det sammanhanget var det bra att vi hade
kunniga samarbetspartners i dels Solentek, Solelenergikonsulterna i Stockholm och de som arbetar
med solenergiforskning (Serc) på Högskolan Dalarna. Kunskapen från dessa rådgivare var mycket
viktigt och de fungerade som bollplank.

Basdelarna
Pär Larsson säger att genom det här samarbetet
kunde Fiskarhedenvillan bygga villan som innehåller fyra basdelar som:
• Solceller för el.
• Solpaneler för värme och varmvatten.
• Webbaserad LED-belysning.
• Vitvaror som får varmvatten från solen istället
för att vattnet värms i en el-doppvärmare.
– Vi byggde ett hus med alla dessa fyra komponenter. I andra forskningssammanhang fokuseras det
mesta bara på en eller två av dessa delar, säger Pär
Larsson.
En annan viktig funktion var den specialgjorda
lågenergigrunden som minskar energiläckage nedåt.
Den grunden kostar lika mycket som en standardgrund.
Genom att också bygga täta väggar och tak släpper villan ut extremt lite värme både nedåt, på sidorna och uppåt. Det gällde att minimera energiförlusterna. Därför har det gjorts provtryckningar för
att säkerställa att villan är så tät som möjligt. Detta
är alltså ett lågenergihus som får egen energi genom
solen. Samtidigt finns det inte lika mycket sol på
hösten och vintern jämfört med på sommaren. Men
Pär Larsson säger att solcellerna och solfångaren
fungerat överraskande bra. Ett bevis på detta är att
man under vintern bara behövt använda tre kubik
ved som kompletterande energikälla för att klara de
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kalla vintermånaderna. Ett effektivt hjälpmedel har
varit en specialgjord vattenmantlad braskamin.

Testat ett år
Den här villan har snart varit i funktion i ett år och
projektgruppen har kunnat testa huset under alla
fyra årstiderna. För att se om ”lågenergiboendet”
även fungerar i verkligheten har villan används
regelbundet. Därför har besökare till Fiskarhedenvillan inkvarterats i ”framtidshuset” istället för på
hotell. Även vänner och bekanta till ledningen för
Fiskarhedenvillan har fått bo i villan. Allt för att
skapa en så naturlig boendemiljö som möjligt.
– Nu, efter snart ett år, känner vi att resultatet har
mer än infriat våra förväntningar. Vi ser att det går
att skapa ett lågenergihus som fungerar.
Pär Larsson berättar att det här huset kostar ungefär 3,5 miljoner kronor att bygga. Det är cirka en
halv miljon kronor dyrare än en traditionell villa i
samma storleksordning.
– I det sammanhanget är det viktigt att poängtera
att solenergianläggningen är en långsiktig engångsinvestering med en payofftid på uppskattningsvis 10
till 20 år, beroende på elprisets utveckling, säger Pär
Larsson och fortsätter:
– Jag är övertygad om att elpriset i Sverige kommer att fördubblas under de kommande tio åren
eftersom Sverige i dag har ett lägre elpris jämfört
med många andra jämförbara länder. När priset på
el stiger måste det kännas skönt att äga en villa som
är självproducerande när det gäller el och värme.

Nu förbereder Fiskarhedenvillan nästa framtidsprojekt. Inom kort börjar de bygga ett passivhus i
Upplands Väsby utanför Stockholm. Det är ett led i
arbetet som går ut på att bygga ett ”framtidshus” per
år och ständigt flytta fram gränserna.
– För oss är det viktigt att hela tiden utvecklas.
Vi vill verkligen hänga med i en tid då det händer
otroligt mycket inom det här området. Så många
nyheter som presenterats under de senaste tre åren
inom området för energihushållningsfrågor har inte
skett de 20 senaste åren, säger Pär.
Poängen med projektet i Upplands Väsby är att
det aktuella passivhuset kommer att byggas efter de
internationella normerna.

– För mig är det en gåta att inte Sverige följer den
internationella utvecklingen. I Tyskland och flera
andra länder på våra breddgrader har man kommit
betydligt längre i utvecklingen av passivhus jämfört
med Sverige. Dessa länder – även Danmark, Norge
och Finland – följer en internationell norm som är
mycket bättre och ställer högre energikrav jämfört
med den svenska normen FEBY (Forum för energieffektiva byggnader). Tyvärr lyssnar vi i Sverige
lite för mycket på tillverkarna än på den kunskap
som finns runt om i världen. Men för oss var det
självklart att bygga framtidens passivhus som motsvarar de internationella framtidskraven, säger Pär
Larsson.

Solfångarna bildar en
spännande design
hos ”framtidsvillan” i
Borlänge.

”Spara el”
Pär Larsson berättar också om en framtidsvision
som går ut på att fastighetsägaren ska kunna ”spara”
el genom en speciell teknik som går ut på att under
sommaren mata ut överskottselen till det allmänna
elnätet och under de mörka årstiderna hämta tillbaka den sparade elen till villan. En bra lösning för
elräkningen och för miljön.
– Men jag befarar att elbolagen inte är lika positiva till den tekniken och möjligheten. I det här
fallet vore det bra med lite mer nytänkande hos våra
elbolag, säger Pär Larsson.
En annan viktig orsak till att Fiskarhedenvillan
lägger ner stora resurser på det här projektet är de
krav från den kommande generationen husägare.
Det har visat sig att de som är födda på 1970- och
80-talen prioriterar miljövänliga och energisnåla
lösningar före design och inredning som är mer eftertraktat hos 50- och 60-talisterna.
– Därför måste vi hänga med i den utvecklingen,
säger Pär Larsson som under det senaste året tagit
emot cirka 400 besökare från ”beslutsfattare” inom
branschen. Intresset för ”framtidsvillan” är alltså stort.

Fakta/Lågenergvillan i Borlänge
Aktuell fastighet: Lågenergivilla.
Antal våningar: 2
Yta: 164 kvadratmeter.
Byggår: 2010.
Energianvändning: Solceller och
solpanel innebär att villan har
självhushåll när det gäller energiförbrukning.
Kontaktperson: Pär Larsson, Tel:
0245-794 252. Magnus Eriksson,
telefon: 0243-794 242.
Allmän information om villan:
Villans ytterväggar har en standardtjocklek på 360 mm. Väggen
är konstruerad med ett installationsutrymme för el-dragningar
och va-ledningar så att installatörerna inte ska behöva göra hål i
plastfolien. Detta för att huset ska
bli så tätt som möjligt.

Villan är byggd på en ny variant
av lågenergigrund.
”Hjärtat” i huset är den solenergianläggning som ger både
hushållsvarmvatten, varmvatten
till uppvärmningen och el.
De flesta solfångarlösningar
som installeras på småhus
idag brukar klara ungefär 20-25
procent av husets behov av varmvatten. Den nya anläggningen i
den här villan klarar 50 procent av
varmvattenbehovet.
Villan är utrustad med solceller,
som producerar el för hushållets
behov och driver den FTX-ventilation som återvinner värme ur inomhusluften och för ut värmen till
husets vattenburna värmesystem.
Solfångarna, som ger varmvatt-

net, är placerade på villans tak.
Solcellerna sitter på garagetaket.
Det är en 30 kvadratmeter stor yta
av multikristallina kiselsolceller som
beräknas ge cirka 4000 kWh. Den
elen kan användas när husägaren
vill - inte bara under den soliga
årstiden.
Solfångarna på taket producerar
värme och varmvatten. Det uppvärmda vattnet lagras i de tre ackumulatortankarna placerade i ett
rum bredvid tvättstugan.Tankarna
rymmer 2250 liter vatten varav den
ena är en högtemperaturtank för
hushållets varmvatten. De andra
två lågtemperaturtankarna används
för värmevattnet, till den vattenburna golvvärmen och radiatorerna
på övervåningen.

Pär Larsson, som
arbetar med att utveckla
Fiskarhedens villor,
berättar att projektet
med lågenergihuset i
Borlänge gav många
nyttiga erfarenheter i
framtiden.
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Hedbergs Tak byggde Sveriges
energisnålaste industrilokal
När Hedbergs Tak behövde en ny industrilokal i Avesta tog ägarna Lars och Per Hedberg beslutet att investera i en modern fastighet som skulle bli lönsam i längden.
Resultatet blev Sveriges energisnålaste industrilokal.
– Investeringen blev billigare än vi räknat med, och
nu har vi en fastighet med riktig låg driftskostnad.
Vi hade målsättningen att minska energiåtgången
med 50 procent jämfört med en traditionell industribyggnad av samma storlek. Det har vi klarat. Nu
känner vi oss som vinnare, säger Lars Hedberg, VD
för Hedbergs Tak.
I Sverige finns en tradition att bygga industrifastigheter så billigt som möjligt. Många företag
nöjer sig med minimikraven för isolering och standard. Det är prisvärt för stunden, men kan bli dyrt i
längden i takt med att energikostnaderna stiger.

Byggde för framtiden
Bröderna Lars och Per Hedberg, som äger Hedbergs
Tak, tänkte tvärtom när det var dags för dem att bygga företagets nya industrilokal i Avesta.
– Vi bestämde oss tidigt för att bygga lokaler för
framtiden. Då började jag undersöka möjligheten
att kunna bygga en energisnål industrifastighet, i
klass med passivhus, berättar Lars Hedberg som på
senare år blivit alltmer intresserad av frågor kring
energisparande.
– Det är helt naturligt i tider när energikostnaderna stiger för både privatpersoner och företag,
säger Lars Hedberg.
Efter att ha studerat den byggteknik som finns
på marknaden bestämde sig bröderna för att bryta
mot traditionen och verkligen bygga en energisnål
industrilokal av högsta kvalité.
– Vi insåg att det skulle kosta mer, men vi vet att
det kommer att löna sig i längden, säger Lars Hedberg.

Stort engagemang
Arbetet började 2008 och de båda bröderna var
hela tiden aktivt engagerade i utvecklingen av bygget. Det är kanske inte så konstigt med tanke på att
de själva driver ett tak-företag.
De anlitade det lokala företaget HP-bygg. Byggledare blev Avesta Ingenjörsbyrå. Det installerades
specialfönster, med U-värde 09, från Plastfönster i
Avesta. Östbergs fläkt ansvarade för ventilationen
– en anläggning som bland annat återvinner 84 procent av luften.
Midroc fixade elinstallationerna. Byggnaden isolerades med obrännbar stenull som har en mycket
lång hållbarhet.
Fastigheten har två luftvärmepumpar och två separerade ventilationsaggregat.
– Vi fanns hela tiden med i processen. Arbetet
gjordes på löpande räkning och det gick riktigt bra,
menar Lars Hedberg.
Bygget tog ett år och 2009 var det alltså klart för
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invigning. Enligt representanter från Paroc utsågs
fastigheten som är på 560 kvadratmeter till Sveriges
energisnålaste industrilokal.
– Det finns uppgifter som säger att detta skulle
vara Nordens energisnålaste industrilokal, men så
långt vågar vi inte gå i marknadsföringen, säger Lars
Hedberg och skrattar.

Billigare än väntat
Ägarna har all anledning att vara nöjda eftersom
prislappen blev betydligt lägre än väntat.
– Jo, vi hade räknat med att investeringskostnaden skulle bli fem till sju procent högre jämfört med
om man bygger en industrilokal på traditionellt sätt.
Nu blev det betydligt billigare. Och efter att vi under
det senaste året fått se den faktiska energiförbrukningen räknar vi med en payoff-tid på max fem år,
menar Lars Hedberg.
Han bygger sin prognos på det faktum att under
perioden september 2009 till september 2010 förbrukades 18 000 kWh (inklusive uppvärmning och
varmvatten). Då ska man komma ihåg att vintern
2009/2010 var ovanligt kall. Det ska också noteras
att Hedbergs Tak inte har någon tillverkning i fastigheten. Den används som kontor. personal och lager.

Bröderna per och Lars
Hedberg tänkte smart
och långsiktigt när de
byggde nytt.

Ökat omsättningen
En intressant effekt är att företaget Hedbergs Tak
ökat omsättningen sedan den nya fastigheten togs i
bruk. Lars Hedberg ser det som ett resultat av beslutet av att satsa på en energisnål fastighet.
– Vi upplever det som flera av våra kunder har
sett vad vi har gjort och nu vill anlita oss för vårt
kunnande att bygga energieffektiva tak.
Ett annat positivt resultat är att Hedbergs Tak blivit ett föredöme för framtida företag som planerar
att bygga industrifastigheter. Hedbergs Tak har fått
ta emot många intresserade studiegrupper. Det är
bra för företagets varumärke.
Men det finns detaljer som skulle kunna vara
bättre.
Bröderna Hedberg är inte riktigt nöjda med fastighetens portar.
– De motsvarar inte våra önskemål om täthet.
Men just nu finns det inga bättre portar på marknaden.
Det fanns en risk att det skulle kunnat bli olidligt
varmt på kontoret sommartid. Men det visade sig
att den oron var obefogad. Det täta huset stängde
ute värmen. Ändå känner Lars Hedberg att de skulle
kunnat gå ett steg längre.
– Vi skulle sett till att vi hade fått kallare inkommande luft på sommaren. Vi hade det inte dåligt på
sommaren, men man vill ju alltid få det lite bättre.

Lars Hedberg
framför Sveriges
energisnålaste
industrilokal.

Fakta/Industrifastighet i Avesta

Ett välisolerat tak
var en självklarhet.

Typ av fastighet: Industrifastighet
Antal våningar: En
Yta: 560 kvadratmeter
Byggår: 2009
Energiberäkning: 6000 kWh/år i uppvärmning
plus 12000 kWh/år för varmvatten och övrig el.
Hälften så mycket som i en traditionellt byggt
industrifastighet av liknande storlek.
Kontaktperson: Lars Hedberg, VD i Hedbergs Tak.
Tel: 0226-59520

Ett sätt att slippa ”elda
för kråkorna” är den
här luftslussen vid
entrén en lösning.
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Kopparstadens höga krav
i upphandlingen fick positiv
respons av entreprenören
Bygg flerfamiljsfastigheter med extremt höga energikrav i upphandlingarna!
Det kan vara en lösning på problemet med höga byggkostnader. I Falun praktiserade det
kommunala fastighetsbolaget Kopparstaden den modellen när det var dags att utse
entreprenörer till två stora byggprojekt. Resultatet blev intressant.
– Vi bygger ju hus som ska användas länge. Därför
har vi arbetat för att hitta en lösning som gör lägenheterna billigare att äga och förvalta på lång sikt. Nu
är det viktigt att vi ser en större helhet än enbart
byggperioden. Dessutom behöver det inte kosta mer
att bygga energisnåla hus, säger Anders Nordlund,
fastighetschef på Kopparstaden.
Under våren 2011 inleds två spännande byggprojekt i Falun med Kopparstaden som byggherre:
Vid området Vitsippan, intill Norra Järnvägsgatan,
byggs 54 lägenheter fördelat på två fastigheter.
På Galgberget byggs 37 lägenheter fördelat på två
fastigheter. I båda fallen blir det inflyttning andra
halvan av 2012.

Annorlunda upphandling
Poängen med dessa projekt är att Kopparstaden gick
ut med upphandlingar som innehöll extremt höga
energikrav, i nivå med vad som krävs för att kallas passivhus. Det blev en riktig utmaning för byggentreprenörerna.
– I en traditionell upphandling är det byggherren som informerar om ett aktuellt projekt och sedan får vi svar av entreprenörerna som presenterar
kostnaderna i sina offerter. Nu gjorde vi tvärtom.
I förfrågningsunderlaget fanns flera mycket tuffa
”skall-krav” som på olika sätt handlade om extremt
låg energianvändning. Dessutom angav vi en maxgräns för vad detta fick kosta. De anbudsgivare som
hamnade över maxgränsen behövde med andra ord
inte lämna in något anbud för de klarade inte det
initiala skall-kravet, berättar Anders Nordlund.

Skanska och ByggPartner
Kopparstadens agerande överraskade flera av byggentreprenörerna. Faktum är att det ställdes så hårda energikrav att flera entreprenörer inte klarade att
lämna offert som motsvarade kraven.
Till slut var det Skanska som utsågs till entreprenör för projektet på Galgberget och ByggPartner
blev entreprenör för Vitsippan.
– Det här var enda möjligheten för oss att ha råd
att bygga nya bostadshus. Nyckeln var konkreta energikrav till ett på förhand bestämt maxpris, säger
Anders Nordlund.
Enligt de nya normerna från Boverket ska nybyggda flerfamiljshus förbruka högst 110 kWh per kvadratmeter (inklusive varmvatten och uppvärmning).
Följer man Kopparstadens krav kommer de flerfamiljshus som nu byggs i Falun att förbruka cirka
45 kWh per kvadratmeter.
– Visst är det ett tufft krav, men det finns mallar
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och kunnande inom branschen som gör det möjligt,
säger Anders Nordlund.
Han syftar då på FEBY (Forum för energieffektiva byggnader) – en kravspecifikation för passivhus.
Den är framtagen av Energimyndighetens program
för passivhus och lågenergihus.
– Det är ett färdigt koncept för att bygga lågenergihus. Man behöver inte uppfinna hjulet igen, utan
där finns all information som krävs för att bygga en
fastighet som passivhus. Det har vi haft mycket nytta
av i förberedelserna inför projekten på Galgberget
och Vitsippan, säger Anders Nordlund och berättar
om vikten av att bygga riktigt täta hus.
– Vi har satt upp egna hårdare krav för luftläckaget och energiklass för fönstren än vad som finns i
instruktionerna från FEBY. I övrigt följer Kopparstaden de regler för hur mycket energi som får tillföras
i husen. I framtiden kommer det att bli hårdare krav
från Boverket och då vill vi vara tidigt ute för att
verkligen bygga långsiktigt rätt. Vi ska använda den
senaste byggtekniken och fastigheterna ska utrustas
på bästa sätt för att vi ska uppfylla dessa mål, säger
Anders Nordlund.

Inte dyrare
Anders Nordlund säger att resultatet blir energisnåla
fastigheter som på sikt spar in på byggkostnaderna.
Hur lång är den beräknade payoff-tiden?
– Cirka åtta år. Därefter är dessa fastigheter betydligt billigare i drift jämfört med om vi byggt dem på
traditionellt sätt och följt dagens byggnormer, svarar
Anders Nordlund och slänger ut en brandfackla:
– Vi räknar med att det kan bli upp till fem procent dyrare att bygga enligt de energikrav som finns
i vår upphandling. Men jag anser att det inte ska
behöva bli någon merkostnad. Det handlar om att
byggentreprenören är extra noga under byggtiden
och inte slarvar. Det kan handla om alltifrån att sätta
dit ett fönster på rätt sätt till att isolera.
Anders Nordlund fortsätter:
– Därför kommer samtliga inblandade byggnadsarbetare i våra nybyggnadsprojekt att få en
specialutbildning om vad som krävs för att bygga
passivhus. Det är Hans Eek, mannen bakom idén
med passivhus, som kommer att ansvara för den
utbildningen. Det är ett sätt för oss att noga följa
processen och se att allt blir rätt från början.
Kopparstaden är ett allmännyttigt bostadsföretag
som ligger i spets när det gäller ambitionen att bygga
lågenergihus av den här sorten. Anders Nordlund
är medveten om att projekten på Galgberget och
Vitsippan är så unika att Kopparstaden kommer att
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Såhär kommer de
blivande husen på
Galgberget att se ut.
Poängen är att det är
fastigheter av passivhus-modell. Illustration:
MONDO arkitekter.

få ta emot många studiegrupper som vill veta mer
om projekten.
– Då kommer besökarna också att få uppleva
hur trivsamt det kan vara att bo i en lägenhet med
passivhus-standard.
Samtidigt talar mycket för att fler byggherrar kommer att följa Kopparstadens upphandlingsmetod.
– Detta ser vi som en intressant utveckling och är
en chans för många medelstora byggentreprenörer.
De som snabbt skapar en kunskap och organisation
som klarar de nya kraven kommer att ligga bra till
när det blir dags för framtidens byggprojekt, säger
Anders Nordlund.

Kunskap inom Skanska
Mikael Lundin är distriktschef på Skanska som blev
entreprenör för bygget på Galgberget.
Han erkänner att Kopparstaden presenterade
tuffa anbudsförutsättningar. Därför var det viktigt
att använda den kunskap som finns inom Skanska
på det här området:
– Det är ju bland annat Skanska som byggt cirka
hälften av de passivhus som finns i Sverige. Därför
var det naturligt för oss att ta hjälp från andra delar
inom Skanska, speciellt Skanska Teknik är vi arbetade med att svara på anbudet.
Mikel Lundin fortsätter:
– Eftersom Skanska har som målsättning att vara
den ledande inom ”Grönt byggande” är det naturligtvis extra roligt att vi får den här chansen i Dalarna.

Tankeställare för ByggPartner
Anders Östlund, projektledare på ByggPartner som
fick entreprenörsuppdraget på Vitsippan, erkänner
att Kopparstadens krav i upphandlingen blev en riktig tankeställare för företaget.
– Absolut, men vi tog också detta som en utmaning,
speciellt att finna en lösning på täthetskravet som också var ekonomiskt hållbart. Det var ju mer åtskruvade
krav än vad man normalt har för passivhus.
Anders Östlund är också övertygad om att Kopparstadens långsiktiga plan för låga driftskostnader
kan vara en väg att gå när gäller att lösa problemet

Projektet Vitsippan
är ett exempel på
att höga ambitioner
att spara energi
kan vara en väg att
lösa problemet
med höga byggkostnader.
Illustration: A-sidan.

med höga byggkostnader.
– Det är ett intressant resonemang, speciellt när
Kopparstaden också vill att vi ska tänka mer långsiktigt när det gäller val av material. Samtidigt innebär
detta att vi byggentreprenörer verkligen måste vara
alerta och hänga med i utvecklingen inom det här
området, säger han.

Fakta/Kopparstadens byggprojekt
Aktuellt: Byggande av två objekt. Vitsippan,
54 lägenheter fördelat på två huskroppar. På
Galgberget byggs 37 lägenheter fördelat på två
huskroppar.
Antal våningar: Vitsippan: Sex till sju våningar.
Galgberget: Tre till fyra våningar.
Boarea: Galgberget: 2626kvm. Vitsippan: 4003kvm.
Byggår: Klart 2012.
System för värme: Fjärrvärme.
System för ventilation: Centralt placerade
aggregat med återvinning.
Underleverantörer i byggprocessen (klara
vintern 2011) för Vitsippan: El: Dalarnas
Elektriska, Ventilation/Rör: YIT.
Installtörer i byggprocessen (klara vintern
2011) för Galgberget: Midroc Elektro, SydTotal
samt VVS Montage
Kontaktperson: Anders Nordlund, fastighetschef
Kopparstaden. Tel: 023-458 74.

Anders Nordlund som
är fastighetschef på
Kopparstaden säger
att det inte behöver bli
dyrare att bygga ett flerfamiljshus med mycket
höga energikrav.
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Låga energikostnader ger
mer pengar till sjukvården
Landstinget Dalarna är ett av de bästa landstingen i Sverige när det gäller låg energiförbrukning i sina fastigheter. Därför var det självklart för Landstingsfastigheter Dalarna att sätta
höga mål för energibesparande när det 2009 var dags att påbörja planering för en ny vårdbyggnad vid Falu lasarett. Målsättningen innebär små extrakostnader i byggprocessen jämfört med
de drifts besparingar som över tid ger mer pengar till själva sjukvården.
Christer Nyström, som är projektchef för ny- och
ombyggnadsprojektet är märkbart nöjd över att
Landstingsfastigheter förmodligen kommer att
lyckas med målsättningen att bygga en av de energisnålaste vårdbyggnaderna i landet.
Projektet omfattar en ny vårdbyggnad på nio våningar med en yta på ca 24 000 kvadratmeter plus
2 600 kvadratmeter ombyggnad.
– Nu känns det bra att vi kunde ta vårt ansvar
och fastställa mål för bygget med höga energi- och
miljökrav. Det är en viktig signal till hela landstingets verksamhet, säger Christer Nyström.

Fortsätta i täten
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har de senaste åren presenterat statistik som visar att Landstinget Dalarna ligger i Sverigetopp när det gäller låg
energiförbrukning i sina fastigheter och då framför
allt lasarettsfastigheten i Falun.
– Därför var det självklart att fortsätta gå i täten
och visa att vi kan bli ännu bättre inom det här området, när det var dags att planera och projektera utbyggnaden av Falu lasarett, säger Christer Nyström
och fortsätter:
– För oss liksom för vår huvudman är det oerhört viktigt att hela tiden se över energiförbrukningen i våra fastigheter då sjukvården ju inte får
utökade ekonomiska ramar som motsvarar de
ständigt stigande energikostnaderna. Kan vi finna
lösningar som minskar driftskostnaderna innebär
det att Landstinget Dalarna får pengar tillbaka som
kan användas till vården. Det är en viktig drivkraft
i vårt arbete.

Överträffade förebilderna
De nyligen avslutade utbyggnaderna av sjukhusen
i Borås och Västerås blev snabbt två förebilder när
projekteringsarbetet inleddes i Falun. Landstingsfastigheter bestämde tidigt i processen att den nya
byggnaden vid Falu lasarett skulle få lägre energiförbrukning jämfört med bland annat projekten i
Borås och Västerås där det liksom i Falun var det
viktigt att tillgodose framtidens krav på miljö och
energibesparingar.
Christer berättar att Landstingsfastigheter arbetat för klassning enligt systemet för Miljöklassad
byggnad som ställer höga krav på alla miljö- och
energimål under byggprocessen. Initiativtagarna till
klassningssystemet, Boverket, Byggdialog och Energimyndigheten, numera Sweden Green Building Council har bestämt att systemet för Miljöklassad byggnad
ska omfatta tre kvalifikationsnivåer brons, silver och
guld. Landstingsfastigheter beslutade tidigt att den
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nya byggnaden ska motsvara kraven för guldnivån.
– Vi tvekade aldrig om att satsa på högsta nivån.
Vi vill fortsätta att ligga i framkant inom det här området, säger Christer Nyström.

En utmaning
Landstingsfastigheters höga ambitioner gör att
byggprojektets konsultgrupp, som ska förverkliga
idéer och visioner, får en riktig utmaning.
Landstingsfastigheter presenterade nämligen en
målsättning som innebar att den nya fastigheten endast ska förbruka 92 kWh per kvadratmeter. Christer berättar att konsultgruppen i början var tveksam
och ifrågasatte om det var möjligt att klara en så låg
nivå. De noterade att sjukhusbygget i Borås hade en
ambition om 110 kWh per kvadratmeter.
Nu visar de teoretiska datasimuleringar som
gjorts att det skulle vara möjligt för Landstingsfastigheter att kanske sänka gränsen för energiförbrukningen med ytterligare någon procent. Kanske ned
till cirka 85 kWh per kvadratmeter.
– Men vi har beslutat sätta gränsen till 92 kWh. Vi
har sedan lagt ner mycket arbete på att marknadsföra
våra mål och visioner för konsultgruppen, entreprenörerna och driftsoperatörerna. Nu känns det som
att dessa aktörer förstått poängen och är med på noterna. Det är oerhört viktigt och att alla nu verkligen
jobbar mot samma mål, säger Nyström.

Fakta/Utbyggnaden av Falu lasarett

Trimma verksamheten
Själva byggarbetet började på allvar i slutet av 2010
och ny- och ombyggnaden kommer att bli klar sommaren 2013. Efter ett utrustningsskede kan verksamheterna sedan börja flytta in.
Christer Nyström säger att en förutsättning för
att kunna infria de höga energimålen är att byggnaden byggs tät för att undvika läckage.
– Det är lika viktigt att alla som är inblandande i
bygget är medvetna om vilka krav på energibesparing som ställs inom det här projektet. Därför får
ingen slarva och alla måste tänka igenom hur man
på bästa sätt genomför de olika arbetsmomenten.
Då ska byggkostnaderna inte bli nämnvärt högre
jämfört med andra projekt men med betydligt lägre
energiförbrukning, säger Christer Nyström.
Nästa steg, för att bibehålla låga förbrukningsnivåer, är att verksamheterna som ska bedrivas i de
nya lokalerna trimmas in på driftseffektivitet.
– Därför är det viktigt att personalen på de aktuella avdelningarna och mottagningarna känner till
våra ambitioner och hjälper till att driva verksamheten med så låg energiförbrukning som möjligt,
menar Christer Nyström.
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Den här synen
kommer i framtiden
att möta flera av
besökarna på Falu
lasarett. Illustration:
Sweco Architects
August Wiklund.

Christer Nyström,
projektchef för
utbyggnaden av
Falu lasarett, berättar att Landstingsfastigheter satte
upp extremt höga
mål för energianvändningen. Nu
är samtliga aktörer
med på noterna.

Om projektet: Ny vårdbyggnad vid Falu lasarett.
Följande verksamhetsområden kommer att i
framtiden finnas i de nya husen: kirurgkliniken,
kvinnokliniken inkl neonatalavdelningen (för tidigt
födda barn), akutmottagningen, förlossningen.
Dessutom kommer byggprojektet att huvudsakligen innehålla enkelrum för patienter.
Yta: 24 000 kvadratmeter + 2 600 kvadratmeter
i ombyggnation.
Våningar: 9 varav 2 under mark
Byggår: 2010-2013.
Byggentreprenörer: ByggPartner i Dalarna AB och
Byggdialog AB i Karlstad
Energianvändning: Värme: Fjärrvärme. Kyla: egen
kylcentral. På sikt kombinerad med fjärrkyla. Ventilation: Till- och frånluftssystem med individuell
rumsstyrning enligt de krav som finns för modern
sjukhusmiljö.
Beräknad energiförbrukning: 92 kWh/m2
Kontaktpersoner: Christer Nyström, projektchef:
Tel: 023-49 00 33, Torsten Ros Teknikchef
Tel: 023-49 00 38.

En översiktsbild på hur
den nya flygeln av Falu
lasarett kommer att se
ut. Illustration: Sweco Architects August Wiklund.
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Driftoptimering som
spar miljoner till vården
Landstinget i Dalarna är bra på på att spara energi. Varje år frigörs miljontals kronor som i
stället kan användas i vården.
– Att spara energi är ingen konst. Det handlar mest om att ge personalen anledning att
engagera sig, säger Martin Bergdahl, utvecklingsdirektör på Landstingsfastigheter i Dalarna.
I 30 år har han framgångsrikt lett arbetet med driftoptimering i landstingets fastigheter.
Det var i början av 1980-talet som Landstingsfastigheter i Dalarna på allvar började fundera på hur
de skulle kunna minska energiförbrukningen. Den
första energiplanen gjordes 1982. Därefter har en ny
plan presenterats vart tionde år.
År 1981 var förbrukningen 360 kWh per kvadratmeter. Målsättningen var att komma ner till 170
kWh per kvadratmeter år 2010. Resultatet blev 177.
– Det är bra ändå, vi är nöjda. Samtidigt finns en
stark drivkraft att gå vidare, säger Martin Bergdahl
och berättar om kommande målsättningar.
– I fortsättningen ska vi spara 1,2 procent varje
år. Det innebär att vi siktar mot 150 kWh per kvadratmeter år 2020 och en förbrukning mätt som
köpt energi på 90 kWh år 2050, berättar Martin
Bergdahl.
Dessa ambitioner kan jämföras med de direktiv
om energiförbrukning i liknande lokaler som kommit från Sveriges riksdag. Där var det första delmålet att en förbrukningsnivå på 200 kWh per kvm
ska vara uppnådd 2020. Den gränsen passerade
Landstingsfastigheter redan 2004. Riksdagens nästa
delmål är en förbrukning på 125 kWh år 2050. Den
gränsen planerar Landstingsfastigheter i Dalarna att
passera redan 2030.
– Vi har visat att det går att trimma energiförbrukningen till riktigt låga nivåer. Vi är stolta över
att Landstinget Dalarna har Sveriges energieffektivaste sjukhus. Vi ligger redan långt under den nivå
som exempelvis kommer att finnas i det nya Karolinska sjukhuset som nu byggs i Stockholm, säger
Martin Bergdahl.

Om utmaningarna
I samband med nyproduktion går det att komma ner
på riktigt låga nivåer när det gäller energiförbrukning. Då installeras ventilation, uppvärmning och
belysningssystem med den senaste tekniken. Ett exempel på detta är bland annat det nya vårdblocket i
Falun med en planerad en energiåtgång på 90 kWh
per kvm.
Däremot är det en större utmaning att sänka
energiförbrukningen i lokaler med redan befintlig
verksamhet. Bra tillfällen till snabba förändringar är
i samband med renovering eller ombyggnad. Martin Bergdahl berättar att man då har ambitionen att
minska energiförbrukningen i den aktuella fastigheten med hälften.
– Då får byggkonsulterna direktiv om våra mål
och sedan är det upp till dem att presentera hur
dessa målsättningar ska uppnås, säger Martin Bergdahl, som är övertygad om att det på sikt går att går
att komma ner på en förbrukning motsvarande 90
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kWh köpt energi även i äldre fastigheter.
– Man måste ha en känsla för vad som är möjligt
att klara när det gäller driftoptimering i en byggnad.
Därför undersöker vi regelbundet våra byggnader
och sätter målnivåer i varje enskilt hus.
Han är samtidigt medveten om att hela arbetet
med att sänka energiförbrukningen handlar om att
engagera de människor som på olika sätt arbetar
med den dagliga verksamheten i de olika landstingsfastigheterna i Dalarna.
Systemet bygger på både morot och piska. Till
exempel får driftavdelningen behålla hälften av den
besparing som blivit resultatet av deras förslag på
åtgärd. Men om ”driften” inte engagerar sig i dessa
frågor och förbrukningskurvorna vänder uppåt får
avdelningen ett vite på hälften av extra kostnaderna
för den ökade energiförbrukningen.

Utmaning på avdelningarna
Den största utmaningen när det gäller att skapa engagemang för dessa frågor är hyresgästerna. Alltså
de som dagligen arbetar ute på avdelningar och kliniker.
Ett sätt för att öka engagemanget för energibesparingar är att erbjuda ett så kallat grönt hyresavtal. De
hyresgäster som visar intresse och verkligen arbetar
för att hålla nere sin energiförbrukning erbjuds två
procents lägre hyra. Nästan alla avdelningar och kliniker inom Landstinget Dalarna har tecknat detta
gröna hyresavtal. Därför finns i dag en drivkraft ute
i verksamheten att köpa energiklassad utrustning
och samtidigt se till att inga maskiner eller datorer
står på i onödan.
Utvecklingen för elförbrukningen är ett exempel.
Att spara el är nämligen den största utmaningen
inom driftoptimeringen. I dessa tider när vården får
allt fler maskiner och datorer som kräver mycket el
finns en tendens att elförbrukningen går uppåt.
Inom Landstinget Dalarna har elförbrukningen
under de senaste åren stått stilla trots avsevärt ökat
antal apparater.
– Det är vi stolta över. Men vi siktar ändå på att
sänka den nivån från 50 till 30 kWh fram till 2050.

Mäter och mäter
Martin Bergdahl fortsätter:
– Det är genom dessa olika tricks som vi håller
fokus på frågan. På det viset får vi en ”verkstad” ute
i verksamheten och en drivkraft bland personalen
att vara med och påverka arbetet för att få ner energiförbrukningen. Parallellt med detta är det viktigt
att vi inom Landstingsfastigheter hela tiden är alerta
med att sätta nya mål, och mäta för att visa alla om vi
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klarar dessa målsättningar. I 30 år har vi mätt varaje
byggnads energiåtgång och dokumenterat allt kring
driftoptimeringen.
Var går gränsen för att energibesparingarna
går ut över vården?
– Det kommer inte att hända eftersom våra åtgärder är lönsamma. Vi genomför inga energibesparingar utan att vi kan räkna hem dem i landstingets
avkastningskrav. Hade vi i dag legat kvar på samma
energiförbrukning som vi gjorde 1981 skulle Landstinget Dalarna haft 60 miljoner kronor mer per år i
energikostnader än vad som är fallet i dag.
År 2008 fick Landstingsfastigheter ett energipris
för sin effektiva driftsoptimering.
– Det priset gjorde oss riktigt stolta eftersom det
tidigare gått till sådana som gjort olika former av
teknikinnovationer. Då fick vi ytterligare ett erkännande för det vi gjort.

Fakta/Driftoptimering
Bakgrund: Landstingsfastigheter har under åren
1981–2010 minskat energiförbrukningen i sina
fastigheter från 360 kWh per kvadratmeter till
177 kWh. Målsättningen är att nivån 2025 ska
ligga på 140 kWh och 90 kWh år 2050.
Landstinget Dalarnas fastighetsbestånd:
500 000 kvadratmeter.
Arbetsmetod: Att skapa engagemang och
medvetenhet hos samtliga medarbetare inom
landstinget.
Resultat: Landstinget Dalarna är bästa landstinget i Sverige när det gäller riktigt låg energiförbrukning.
Kontaktperson: Martin Bergdahl, utvecklingsdirektör på Landstingsfastigheter i Dalarna,
Tel: 023-49 00 31.

Martin Bergdahl,
utvecklingsdirektör på
Landstingsfastigheter
i Dalarna, berättar hur
både morot och piska
används för att få landstingets medarbetare att
minska energiförbrukningen i lokalerna.
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Morastrand byggde energisnålt
och utvecklade sin affärsidé
När Morastrand fick i uppdrag av Mora kommun att bygga en förskola på Sollerön ställdes
höga krav på energibesparing. Morastrand svarade med att på egen hand vässa målsättningen
och byggde sedan en ännu mer energisnål förskola – till nästan samma utgångspris.
– Nu fick vi erfarenheter som gör att vi i framtiden kommer att bygga energisnåla hus utan
att det blir dyrare för uppdragsgivaren, säger Urban Mårtensson, projektledare på Morastrand.
Lösningen är en effektiv byggprocess med fokus på lufttäthet.
– Det här har varit ett mycket lärorikt byggprojekt
för oss. Nu har vi skaffat nyttiga erfarenheter som
kommer att betyda mycket för vår framtida verksamhet inom det här området, säger Urban Mårtensson.
Morastrand fick i uppdrag att bygga en ny förskola på Sollerön utanför Mora. Förutom krav på
ändamålsenliga lokaler som passade bra för barnens
aktiviteter var det viktigt att fastigheten skulle vara
väl isolerad och därmed energisnål.
Enligt de första beräkningarna skulle uppvärmningen dra 40 kWh per kvadratmeter och år.
När förskolan stod klar 2010 visade beräkningar
att det blev cirka 37,5 kWh per kvadratmeter.
– Det är en uppskattning efter våra tester och beräkningar eftersom det inte gått ett år sedan förskolan blev klar. Men vi är övertygade om att fastigheten
är betydligt mer energisnål än vad som stipulerades
i ursprungskraven, säger Urban Mårtensson.

Tät byggnad
Nyckelfaktorn var att bygga fastigheten extremt
tät. När projekteringen avslutades 2009 hade
Boverket en norm som innebär att den här typen av
nybyggd fastighet som mest fick ha ett läckage på 0,6
liter per sekund och kvadratmeter.
Morastrand bestämde sig för ett eget läckagekrav
som var 0,3.
När bygget var klart 2010 visade en provmätning
att den siffran i själva verket blev 0,12.
– Det är naturligtvis roligt att vi lyckades med
vår målsättning att bygga en så tät byggnad. Det är
ju förutsättningen för att spara energi, säger Urban
Mårtensson och poängterar hur viktigt det varit för
Morastrand att verkligen fokusera på bra isolering
och att medarbetarna hela tiden gjorde rätt i de olika
arbetsmomenten. En viktig detalj var att foga samman de olika byggblocken så att det blev ordentligt
tätt mellan skarvarna.

med traditionella byggen. Då kommer vi att kunna
använda standardiserade metoder vilket gör arbetet
effektivare, säger Urban Mårtensson och fortsätter:
– Det här är samma arbetsmodell som används
när man bygger passivhus. Jag är övertygad om att
det i framtiden kommer att bli krav på att bygga på
det här sättet. Därför kändes det viktigt för oss att
vara med från början.
Det här låter enkelt och ekonomiskt fördelaktigt. Varför byggs inte fler lågenergihus i Sverige?
– Det beror nog på en kombination av att byggherrar inte har tillräckligt med kunskap och konservativa byggentreprenörer som tänker kortsiktigt och
tittar mer på produktionskostnad än på livscykelkostnad, svarar Urban Mårtensson och fortsätter:
– Fram till nu har det varit viktigt att bygga en
billig produkt. Driftskostnaderna har haft mindre
betydelse. Nu har vi visat att det är bra ekonomi
att bygga den här typen av hus. Man måste tänka
på att det är skillnad på energianvändning och energibehov. Tack vare värmepumpstekniken tillför
vi mindre energi och tack vare extra isolering och
tätheten förbrukar vi mindre energi, säger Urban
Mårtensson.
Morastrand ligger alltså långt framme när det gäller kunskapen att bygga täta lågenergibyggnader. En
orsak är att Morastrand tidigt började leta lösningar
för att nå framtidens energimål, vilket ledde till kontakter med expertis.
– De kontakterna betydde mycket för oss. Nu
kommer hela vår framtid att präglas av den här
byggmetoden, menar Urban.

Inte dyrare – på sikt
Investeringskostnaden blev bara 2,5 procent högre
jämfört med ett traditionellt byggprojekt. De minskade driftskostnaderna innebär dessutom att det
inte dröjer länge förrän Morastrands initiativ blir
en lönsam affär för kommunen.
– Jag vill tillägga att detta fungerade som ett ”skolprojekt” för oss. Vi hade inte tidigare byggt på det
här viset. I framtiden räknar vi med att kunna bygga
energisnåla fastigheter utan extrakostnader jämfört
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En bild som visar den
miljö som barnen på
förskolan på Sollerön
kommer att få vistas i.
Urban Mårtensson,
projektledare
på Morastrand,
berättar om
företagets initiativ
som innebär nya
spännande framtidsmöjligheter när
det handlar om att
bygga energisnåla
hus. Här står Urban
framför förskolan
på Sollerön i Dalarna som är byggd
enligt kommunens
och Morastrands
energimål.

Fakta/De byggde förskolan på Sollerön

Fakta/Förskolan på Sollerön
Byggnad: Förskola
Antal våningar: 1 plan
Yta: 659 kvadratmeter
Byggår: 2010.
Energianvändning: Målet var 40 kWh per kvadratmeter. Mätningar visar 37,5 kilowattimmar per
kvadratmeter. Men inget är fastställt eftersom
byggnaden nyss blivit färdig.
Värmekälla: Bergvärmepump.
Ventilation: FTX-aggregat ger ett balanserat
luftflöde.
Kontaktperson: Urban Mårtensson, Morastrand.
Telefon: 0250-299 74

Urban Mårtensson
visar upp ventilationsaggregatet
som är en av byggnadens viktigaste
detaljer.

Byggherre: Morastrand AB
Projekteringsledning/Projektledare: Structor
Dalarna AB
Arkitekt: Sweco Architects
Markprojektör: Turner Markprojektering AB
Konstruktör: Structor Dalarna AB
Brand: Brandskyddsföreningen Nedre Norrland
VVS: Installationskonsult i Mora AB
El: REC elkonsult
Generalentreprenör Bygg:
Nils Skoglunds Byggnads AB
UE/VS: NVS Installation AB
Ventilation: Installationsgruppen i Malung AB
EL: EKM AB
Styr: Schneider Electric
Mark: Trapps Gräv & Bygg AB

En informativ platta
till hyresgäster och
brukare som visar hur
fastigheten är byggd.
Den är framtagen av
Morastrand.
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Falun bygger Sveriges energieffektivaste kontorsfastighet
– Vi bygger ett av Sveriges energieffektivaste kontorsfastighet.
Det säger Anders Brodin, projektchef på Kommunfastigheter i Falun, angående bygget av
Egnellska huset. Det är ett av Faluns mest omtalade byggprojekt och ligger mitt i centrum.
Kommunfastigheter, som är beställare, har bestämt att detta ska bli ett av Sveriges effektivaste kontorshus. Energimålen är i nivå med passivhus. Det gör både fastighetsägare och
hyresgäster till vinnare.
Egnellska huset byggdes 1901 och låg på en tomt
där det tidigare fanns ett slaggstenshus från 1760.
År 2007 eldhärjades Egnellska huset första gången.
Snabbt togs beslut om att bygga upp den klassiska
fastigheten. Det skulle bli attraktiva bostäder nära
centrum. Två år senare – mitt i byggprocessen –
brann fastigheten igen – den här gången ned till
grunden. Vid båda tillfällena misstänkte myndigheterna att bränderna var anlagda.
På våren 2010 fattade Falu kommun beslutet att
på nytt bygga upp fastigheten. Den gamla fasaden
ska vara kvar, men i övrigt handlar det om en helt
ny fastighet på 3 700 kvadratmeter som ska innehålla kontorslokaler. Fastigheten kommer att ha fyra
våningar plus en källarvåning. Bland annat blir det
hemvist för Sveriges Television i Falun samt plats
för flera avdelningar inom den kommunala förvaltningen. Inflyttning beräknas ske hösten 2011.

Unikt lågenergihus
Poängen med byggprojektet är att det nya huset med
den gamla själen ska bli en lågenergifastighet som
sällan skådats i liknande sammanhang.
– Dessutom kommer vi att lyckas genomföra flera energibesparande åtgärder utan att det innebär
några stora extrakostnader för oss. Det gäller bara
att vara smart och göra saker rätt från början, säger
Anders Brodin och fortsätter:
– I dag är det alltför vanligt att frågor som kan
bidra till att få ner energiförbrukningen kommer
upp på dagordningen i slutet av byggprocessen. Då
är det många gånger för sent. I det här fallet blev vår
målsättning att göra ett energisnålt hus en prioriterad fråga redan i inledningsskedet. Därför blev det
också möjligt att få ner kostnaderna för åtgärderna
till samma nivåer som på ett traditionellt bygge.
Det är med stolthet i rösten som Anders Brodin
talar om att detta ska bli Sveriges energieffektivaste
kontorshus. Han berättar att energimyndigheten
Miljöstyrningsrådet har en rekommenderad förbrukningsnivå på 80 kWh per kvadratmeter för
kontorsfastigheter.
Kommunfastigheter i Falun bestämde sig för att
ligga på en nivå på 59 kWh per kvadratmeter.

Satsar på guld
Projektet är också anmält till Intresseföreningen
för Miljöklassad byggnad och Kommunfastigheter
har bestämt sig för att sikta på att klara kraven för
”guldnivån”.
– Den här satsningen på att skapa ett energisnålt
hus känns naturlig för oss eftersom det vi bygger i
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dag blir en del av framtiden och ska därmed klara
de kommande energikraven, säger Anders Brodin
och fortsätter:
– Vi har bestämt oss för att bygga bästa möjliga
byggnad till bästa möjliga pris. Det handlar om att
tänka på kostnaderna för åtgärderna och sedan på
effekterna för dessa åtgärder.
I planeringen var det självklart att använda ”LCCverktyget” för att få en långsiktig kostnadsbild av
fastighetens olika delar. Det gällde att skaffa sig en
kunskap om vad fastigheten kommer att kosta i drift
och förvaltning om exempelvis 30 år och sedan dra
nytta av den kunskapen i samband med planeringen
av bygget.
Andres Brodin berättar att i början fanns det
byggkonsulter som inte förstod hur Kommunfastigheter tänkte när det framtida Egnellska huset planerades. Flera var skeptiska till möjligheten att kunna
bygga en fastighet som skulle dra så lite energi.
– Men vi förklarade tydligt hur vi tänkte och bad
konsulterna återkomma med förslag på olika detaljlösningar. Efter en tid presenterades flera hållbara
förslag. Konsulterna hade förstått och i dag har vi
en mycket bra dialog med representanter från byggentreprenören, säger Anders Brodin.

Konkreta mål
Detta intygas av Torbjörn Wiegandt, projektledare
på HMB, som är totalentreprenör:
– Den stora fördelen har varit att beställaren har
presenterat tydliga och konkreta mål med byggprojektet. Inte några abstrakta pappersprodukter som
är alltför vanligt. Här har vi fått en klar och tydlig
information om önskemål kring olika lösningar och
vad dessa åtgärder kommer att leda till. Resultatet
har blivit att byggarna har kunnat ta till sig informationen och med hjälp av sin kunskap arbetat för
en bra lösning.
Torbjörn Wiegandt fortsätter:
– I sådana här sammanhang är tydlighet oerhört
viktigt. Det gör att alla på bygget förstår uppdraget
på ett bättre sätt. Alla vill ju bidra till att bygga bra
energisnåla fastigheter.

Spännande nyheter
Det Egnellska huset kommer att innehålla flera intressanta energisparande lösningar.
- I de administrativa föreskrifterna inför byggstarten finns bland annat krav på lufttäthet och ventilation. Därmed ställer vi krav i projekteringen på
ett sätt som aldrig tidigare förekommit i Sverige. I
det sammanhanget har vi också infört ett system att
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Anders Brodin, projektchef på Kommunfastigheter i Falun framför
Egnellska huset som blir
klart hösten 2011.

Ny byggnad med
gammal fasad. Så
här kommer det
Egnellska huset
att se ut när allt är
färdigbyggt.

byggentreprenören får ”ekonomisk belöning” av oss
om de lyckas överträffa kraven i våra föreskrifter.
På det sättet blir det både morot och hårda krav, säger Anders Brodin, som betonar vikten av att bygga
en lufttät byggnad. Det är nyckeln till alla energisparande åtgärder.
En annan spännande lösning är ventilationssystemet. Normalt har en liknande byggnad ett ventilationsaggregat. Egnellska huset kommer att få
fem ventilationsaggregat. Anledningen är enkel och
genial.
Om man bara installerat ett aggregat skulle ventilationen stått på i hela fastigheten även om det
bara var ett par personer som arbetade på andra
våningen. Nu är tanken att ventilationen bara ska
vara påsatt inom de områden i huset där folk faktiskt jobbar. Övriga delar av huset står stilla och är
mörka.
En annan intressant ambition är att bygga varje
våningsplan så lika som möjligt när det gäller placeringen av exempelvis toaletter, kök och liknande
utrymmen. På det sättet blir bygget enklare och mer
energieffektivt.

En lågenergifastighet kommer naturligtvis att
innebära låga driftskostnader för fastighetsägaren
som i det här fallet är Kommunfastigheter i Falun.
Men nu kommer också signaler om att de hyresgäster som blir riktigt duktiga på att spara energi
också ska få en ekonomisk ”belöning” för detta. I
Egnellska huset kommer nämligen att finnas ett system som visar exakt vilken förbrukning som varje
hyresgäst har haft.

Fakta/Egnellska huset
Antal våningar: Fyra + driftsutrymmen i en
mindre källarvåning.
Yta: 3 700 kvadratmeter.
Byggår: 2011.
Energianvändning: 59 kHw per kvadratmeter.
Entreprenörer: HMB, totalentreprenör.
YIT, installation. Siemens, styrentreprenör.
Kontaktperson: Anders Brodin, projektchef,
Tel: 023-81 128.
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Medlemmarna entusiastiska
över brf Promenadens
energisatsning
Få bostadsrättsföreningar är lika rustade för framtidens energikostnader som brf Promenaden
i Falun. Denna bostadsrättsförening, som ingår i HSB, har gjort stora investeringar ibland
annat solfångare och frånluftvärmepumpar. Nu har de halverat behovet av fjärrvärme. Dessa
investeringar har genomförts utan höjning av månadsavgiften. Samtidigt har styrelsen lyckats
skapa ett stort engagemang för dessa frågor hos sina medlemmar.
– Nyligen besökte jag för första gången vår värmecentral. Jag förstod inte mycket, men blev riktigt imponerad över all den avancerad teknik som nu gör
att vi kan värma upp våra bostäder till billigt pris,
säger Ing-Marie Hall, som flyttade till bostadsrättsföreningen sommaren 1969. För övrigt samma dag
som den första landsstigningen på månen.
Brf Promenaden har 75 medlemmar. De flesta har
kommit upp i mogen ålder. Därför är det ett intressant faktum att styrelsen har kunnat motivera och
fått ett klart stöd från nästan samtliga medlemmar
för de investeringar som gjort att brf Promenaden
har en av landets mest avancerade system att värma
upp lägenheterna.
Det har nästan inte förekommit någon diskussion
alls om detta.
Då ska man komma ihåg att under de senaste tio
åren har brf Promenaden genomgått en serie renoveringar och investeringar på energisidan som saknar motstycke.

Började 2002
Processen började 2002 när bostadsrättsföreningen
fick en ny styrelse som påvisade behovet av stamrenovering med bland annat byte av fönster, badrum
och kök samt en uppfräschning av den yttre miljön.
I samband detta noterades att energikostnaderna
sköt i höjden. Därför bilades en projektgrupp bestående av branschfolk och representanter från föreningen. Projektgruppen fick i uppdrag att se över
vilka energiinvesteringar som skulle vara lämpliga.
Det var början på en process som i dag mynnat ut
i att brf Promenaden har framtidens energisystem,
med bland annat solfångare, ny värmepump och ett
system som innebär att varje medlem betalar för just
sin egen elförbrukning.

Påfrestning
All planering, installationsarbete och utvärdering
har givetvis varit en stor påfrestning för många av
medlemmarna.
– Det stämmer. Ibland har det varit riktigt jobbigt
med alla hantverkarna och man har sett till att kämpa på dag för dag. Men nästan alla har varit positiva
och insett att detta är bra för vår bostadsrättförening. I dag mötte jag en granne som spontant sa att
vi nästan har fått ett nytt hem. Personligen känner
jag mig stolt över all den moderna tekniken, även
om jag inte förstår så mycket av den, berättar IngMarie Hall.
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Jan Berg, som är ordförande i brf Promenaden,
förklarar hur styrelsen arbetat för att få ett gehör
som sina medlemmar.
– Det viktigaste är att vara tydlig i informationen.
Medlemmarna måste få klart för sig om problemet
med stigande energikostnader. Om vi inte gör något
kommer vi att få så stora kostnader att vi tvingas
höja avgifterna. Därför presentar vi en lösning på
problemet. I det här fallet handlade det om en serie
åtgärder som bland annat var solfångarna, värmepumpen och möjligheten att införa en individuell
prissättning för energiförbrukningen.

Styrelsebeslut
Samtidigt betonar Jan Berg hur viktigt det är att styrelsen får mandat av medlemmarna att fatta beslut.
– Styrelsen har ju en kunskap om detta som inte
finns hos alla medlemmar. Därför är det viktigt att
det finns ett förtroende för oss. Medlemmarna måste lita på att vi arbetar efter en linje som kommer att
bli bra för hela bostadsrättsföreningen. I det fallet
är bostadsrättsföreningens underhållsplan ett viktigt
stöd i processen. Det här arbetssättet har accepterats
av alla, med några få undantag, säger Jan Berg.

Steg för steg
Ett annat viktigt redskap är informationskanalerna.
Styrelsen förstod tidigt hur viktigt det är att snabbt
kunna sprida information till medlemmarna. Men
här är inte alltid hemsidan på internet den bästa informationskanalen. En dator kan vara komplicerad
för många äldre. Därför har brf Promenaden också
en intern-TV.
Men en sak är att få acceptans för investeringarna. En viktig detalj är att engagera medlemmarna
till att motiveras spara energi i vardagen. Jan Berg
förklarar att styrelsen delat in arbetet med driftsoptimeringen i tre steg:
1) Individen. Genom personliga möten och information får varje medlem förklarat hur betydelsefullt det är att vara energimedveten och vad det kan
innebära för den personliga ekonomin.
2) Lägenheten. Det är viktigt att lägenheterna utrustas på rätt sätt så att det bli effektfullt för medlemmen att vara energimedveten.
3) Fastigheten. När de två första stegen är avklarade är det dags att se vilken effekt detta får för fastighetens totala energiförbrukning.
– I det här sammanhanget måste man hela tiden
mäta och föra statstik över den minskade energiför-
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Ing-Marie Hall, en
av medlemmarna
i brf Promenaden,
är stolt över de
investeringar
som bostadsrättsföreningen
gjort. Här får
hon en visning i
värmecentralen
av Jan Berg,
ordförande i
bostadsrättsföreningen.

brukningen. Resultatet av dessa mätningar ska sedan
delges alla medlemmarna så att de ser att det är lönar
sig att engagera sig i den här frågan. En annan viktig
morot är att förklara hur mycket värdet på våra bostadsrätter stiger på grund av våra investeringar. Det
är en populär information, säger Jan Berg.
Ing-Marie Hall berättar stolt att energiförbrukningen i hennes lägenhet minskat 25 till 30 procent
sedan styrelsen började mäta hennes energiförbrukning.
– Det känns naturligtvis bra, säger hon.

En vy över brf Promenaden i Falun,
med solfångarna
på taket.

Fakta/Brf Promenaden
Under de senaste åren har brf
Promenaden arbetat systematiskt
för att minska energispillet och
förbättra komforten. Bostadsrättsföreningen har bytt fönster,
radiatorventiler, installerat fläktar
och pumpar.
Lägenheterna har individuell
mätning av el. Detta har minskat
de boendes elförbrukning med
87 000 kilowattimmar per år.
De boende har bra ventilation
och god och jämn värme i lägenheterna.
Från och med 2010 får brf Promenaden värme och varmvatten
från solfångare och frånluftvärmepumpar. Investeringen har mer än
halverat behovet av fjärrvärme.

Satsningen på en gemensam
lösning för värme och ventilation
bygger både på kombinationen
av frånluftvärmepumpar och
solpaneler.
Frånluftvärmepumparna får sin
energi från ventilationsluften.
Värmeväxlare tar vara på värmen
ur den 22-gradiga frånluften och
för över den till varmvatten.
Solfångarna är intressanta. På
taket till ett av de tre husen finns
solpaneler som matar fem ackumulatortankar med värme. Med
sina 229 kvadratmeter är solpanelsanläggningen den största för
flerbostadshus i Dalarna.
Frånluftvärmepumparna ger ett
stort och konstant energitillskott

under hela året. Solpanelerna står
för en mindre del, men klarar att
värma tappvarmvattnet från maj
till augusti. Anläggningen har en
avancerad styrning som i varje
ögonblick kombinerar frånluftvärmepumparna med solvärmen för
maximalt energiutbyte.
Förutom halverad fjärrvärmekostnad minskar också kostnaden för
den tekniska förvaltningen. Anläggningen kan nämligen övervakas via
webben. Uppstår problem kommer
larm via e-post och SMS.
Energiinvesteringen kostade
3,6 miljoner kronor och har
genomförts utan avgiftshöjningar.
Föreningen ett statligt bidrag på
278 000 kronor för solpanelerna.

Solfångarna som
betyder så mycket
för brf Promenadens
värmesystem sätts på
plats.
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Uppföljning gjorde att
Tunabyggen klarade målet
I Borlänge behövde det kommunala fastighetsbolaget Tunabyggen fler studentlägenheter.
Lösningen blev att bygga om två flerfamiljsfastigheter från 1970-talet. Resultatet blev nöjda
studenter och en modern lågenergifastighet som är billigare att både äga och förvalta.
Förutsättningen var en noggrann uppföljning av byggprojektet.
Den nya fastigheten blev klar 2005 och under de
följande åren pågick ett arbete som gick ut på att
trimma in energianvändningen till riktigt låga nivåer.
– Det viktigaste redskapet i planeringen av Locus-projektet var LCC-verktygen, säger Pernilla
Bergkvist, fastighetschef på Tunabyggen. LCC står
för livscykelkostnader.
Arbetet med LCC-kalkyler går ut på att tänka igenom olika val för att skapa en långsiktigt kostnadseffektiv förvaltning. Tunabyggen räknade på vad
några utvalda material och produkter skulle kosta
under de kommande 30 åren, i form av drift- och
underhållskostnader, reinvesteringar etc. Därefter
räknas detta om efter dagens förutsättningar. Som
komplement gjordes även för vissa av materialen
en plus- och minus-tabell med aspekter som inte
går att sätta pris på. Det handlar främst om hur man
upplever en produkt, exempelvis estetiskt intryck,
tålighet, brandsäkerhet, arbetsmiljö.
Förutfattade meningar kan göra att man tror sig
ha koll på vad en produkt kostar på lång sikt, på
ett ungefär, men genom att göra noggranna beräkningar kanske man kommer till insikt om att det inte
alls är så.
– I samband med Locus-projektet gjorde vi flera
LCC-kalkyler på bland annat klimat- och energisystem samt fasad- och takmaterial. Vi är mycket nöjda
när det gäller de energibesparande åtgärderna, säger
Pernilla Bergkvist.

var att välja nya fönster med extra lågt U-värde plus
tilläggsisolering i delar av byggnaderna.

Viktig uppföljning
Nästa steg var att trimma in driften av fastigheten. Två gånger om året samlades representanter
från Tunabyggen och samtliga entreprenörer till
driftstrategimöten för att tillsammans stämma av
fastighetens energiförbrukning. Samtidigt gjordes
också en total uppföljning av hela projektet.
I samband med intrimningen beslutade Tunabyggen om åtgärder för att ytterligare pressa ner energiförbrukningen. Efter två år kunde man äntligen konstatera att energiförbrukningen var på önskad nivå.
– Det gäller alltså att inte bara bygga klart en
fastighet och sedan gå vidare till nästa projekt.
Uppföljningen är lika viktig. Arbetssättet uppfattas
också positivt av entreprenörerna. Nu får även de
se om resultatet verkligen blev som de hade beräknat, vilket ger insikter och erfarenheter till framtida
projekt. Uppföljningen är av intresse för samtliga
inblandade parter, säger Pernilla Bergkvist.
Pernilla Bergkvist berättar att Tunabyggen försöker använda arbetsmodellen med LCC-kalkyler och
driftstrategimöten även i nya projekt, som exempelvis Betesgatan 2–10.

Extrainvestering
Hon berättar också att Tunabyggen investerade ca
2,5 miljoner kronor extra i projektet för att klara
sina egna högt ställda krav på låg energiförbrukning.
Totalkostnaden för ombyggnaden blev 52 miljoner
kronor.
– Före ombyggnaden hade vi en förbrukning på
cirka 210 kWh per kvadratmeter. Vi satte som mål
att komma under 97 kWh och klarade det, berättar
Pernilla Bergkvist.
En av extrainvesteringarna var installation av en
FTX-lösning på ventilationssidan, ett från- och tilluftsaggregat med värmeåtervinning. Andra åtgärder
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Så här blev Locusprojektet efter
ombyggnationen

Fakta/Locus
Aktuell: Om- och tillbyggnad av två äldre flerfamiljsfastigheter till studentboenden (126 studentrum). En ny mellanbyggnad mellan fastigheterna.
Antal våningar efter ombyggnation: Fyra våningar
(boendedelar) + 3 våningar (gemensamhetsbyggnad mellan husen).
Yta: 4 200 kvadratmeter.
Byggår: 2005.
Energianvändning: Minskad förbrukning från
210 kWh per kvadratmeter till 97 kWh.
Entreprenörer: Totalentreprenör: Skanska. Underentreprenörer: Rosells Plåtslageri och Ventilation,
VVS-Montage, Midroc Elektro.
Kontaktperson: Pernilla Bergkvist, fastighetschef
Tunabyggen: tel: 0243-733 34.

Locus-projektet före
ombyggnationen.

Pernilla Bergkvist, fastighetschef Tunabyggen,
betonar vikten av att
trimma in fastighetens
”energisystem” efter
bygget.
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