
Ny unik idrottshall vid Vänerns strand 

Den nya idrottshallen i Hällekis är tät. Under fredagen den 23 augusti provtrycktes idrottshallen och 

resultatet visade att luftläckaget stannade på 0,18 l/s, m2 omslutningsarea vid 50 Pa tryckdifferens, 

som jämförelse kan nämnas att luftläckaget i ett passivhus maximalt får vara 0,3 l/s, m2. Tätheten är 

en av de viktigaste byggstenarna för att byggnaden ska nå de höga energikrav som Götene kommun 

har ställt. Arbetet med isolering och tätskikt har skett under vägledning av Parocs Anders Olsson som 

menar att det viktigaste har varit att få byggnaden ordentligt tät, vilket man nu lyckats med. För att 

underlätta täthetsarbetet har Paroc erbjudit både kostnadsfri tejp och gediget kunskapsstöd till 

utförarna. Och det har gått åt mycket tejp informerar ansvarig entreprenör Anders Sjödin från Din 

Byggare. 

Energifrågan har varit central redan från dag ett då kommunen påbörjade ett nära samarbete med 

Paroc, leverantör av isoleringsmaterial och med KanEnergi som energikonsulter. KanEnergi har 

arbetat efter metoden Integrerad Energidesign som innebär att mer tid läggs på utredning av 

alternativa energilösningar och för att stimulera respektive expertområde att komma med innovativa 

idéer. Detta arbetssätt genererar ett ännu bättre resultat än vid normal projektering. 

Idrottshallen i Hällekis är också ett projekt inom LÅGAN (program för byggnader med mycket låg 

energianvändning). Energimålet för idrottshallen i Hällekis är att det årliga behovet av 

fastighetsenergin, uppvärmning, ventilation och viss belysning samt pumpar, ska vara under 28 

kWh/m2, Atemp, vilket kan jämföras med de krav som ställs i BBR 2012 (Boverkets byggregler) om 80 

kWh/m2, Atemp per år. Verksamhetsenergin dvs energin för tappvarmvatten och belysning ska vara 

under 34 kWh/m2, Atemp. Den totala årliga energianvändningen kommer således vara under 62 

kWh/m2, Atemp,  

Fredrik Hedman Energiplanerare på Götene kommun, som är beställare av idrottshallen, säger att de 

extra resurser som satsats i såväl projektering som utförande kommer ge en energieffektivare 

idrottshall som förhoppningsvis också kommer vara en ekonomisk god investering för kommunen. 

Andreas Sjödin från Din Byggare poängterar att det väsentligaste är att förstå varför vi ska bygga 

energieffektivt och vad som är viktigast. Inser man det, kan man komma med kloka lösningar i de fall 

där ritningarna inte stämmer överens med verkligheten. I detta resonemang instämmer Anders 

Olsson helt och tillägger att han är glad över det stora intresse för att bygga energieffektivt som Din 

Byggare visar och hur de tillsammans nu har fått ett riktigt tätt klimatskal innan övriga entreprenörer 

kommer in i fastigheten. 

Vill du veta mer om projektet i Hällekis så kontakta gärna Energiplanerar Fredrik Hedman 

Götene/Skara kommun och om du vill veta mer om Integrerad Energidesign så besvarar Ronnie 

Hollsten, KanEnergi Sweden AB, gärna dina frågor. 

  



 

Figur 1. Arbete med montering av färdiga väggmoduler

 

Figur 2. Arbete med montering av färdiga väggmoduler 



 

Figur 3. Mycket arbete har lagts ned för att få det ordentligt tät runt fönster och dörrar. 



 

Figur 4. Paroc-hallen från utsidan. Illustrativa förtryckta figurerna på väggelementen. 


