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Förslag på område: 3. Nya energieffektiva byggnader, 3.6 ändar- och boendeperspektiv 

 

Syfte 

Som civilingenjör inom teknikområdet energi står jag i början av mitt egna byggprojekt med 

funderingar om hur jag ska prioritera bland de val som ligger framför mig. Jag tittar igenom 

högar med förslag på skisser och planritningar från landets ledande husleverantörer. Jag blir 

bländad av inredningslösningarna med fruktskålar och i bilden snabbt förbispringande barnsben. 

Jag skummar för att få en förståelse om hur företagen tänker gällande energiprestanda och 

energilösningar. Hur uttrycker de sig om energibehovet? Menar de köpt energi, eller menare de 

klimatskalets prestanda? Har de räknat en schablon för energiförbrukningen för varmvatten och i 

så fall med hur mycket? 

Vid ett par första kontakter hos företagen får jag mycket olika svar på mina frågor. De allra flesta 

ger inga möjligheter att välja prestanda på klimatskalet. Någon svarade att ”med just denna 

värmepumpslösning når man mycket låga energikostander” och en annan att de erbjuder olika 

energisystem, men att de låter kunden välja. Det är alltså det sekundära, energisystemet, som 

dimensioneras efter energiprestandan, som man som kund får välja och bestämma själv. Jag får 

dock inte någon information om hur man ska göra för att kunna göra detta val. 

 

Jag försöker leta fram en leverantör som förstår energifrågan och vet vad jag menar när jag säger 

att jag vill reducera mitt energibehov till det minsta möjliga för de förutsättningar som jag har. 

Egentligen vill jag reducera mitt behov av primärenergi så mycket som möjligt. Det finns inga 

planer för fjärrvärmeutbyggnad till min tomt, så lösningen för uppvärmning och 

varmvattenberedning måste ske lokalt. Det finns två alternativet för mig och mitt hus: 

 

1. Minimera energibehovet så mycket som möjligt efter förutsättningar på tomten, göra 

överträdelser över planbestämmelserna för att få ett så kompakt hus som möjligt och förse 

den lilla rest av energibehov som möjligt med ett kompaktaggregat med FTX-aggregat för 

uppvärmning och varmvatten och installera solceller för mitt elbehov. 
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2. Minimera energibehovet, men hålla mig till planbestämmelserna, och installera solvärme 

och solel i kombination med värmepump med borrhål eller pelletsanläggning för att nå 

minsta möjliga primärenergibehov. 

 

Eventuellt kan alternativ 2 från ovan väljas och solenergiinstallationer maximeras efter takyta, 

vilket då eventuellt skulle ge ett hus, som skulle kunna kallas ”positivt” ur energibemärkelse eller 

ett ”nära nollenergihus”.  

 

Logiskt nog förskjuts således val av energisystem till efter val av 

1. Husleverantör 

2. Planlösning 

3. Optimering av klimatskal 

 

Det är många insikter som måste göras som byggherre och beställare. Vägen till ett 

energieffektivt hus, som är bättre än det som krävs av byggnormerna, är långt ifrån klar. För en 

privatperson som vill ”göra rätt” är det absolut inte lätt att agera. Beroende på vem som ger mig 

råd, stakats vägen ut. Frågorna kommer igen: var går min systemgräns? Ska jag köpa så lite 

energi som möjligt, eller ska husets klimatskal optimeras? Ska sedan så mycket som möjligt 

energi genereras lokalt? Ska taket fyllas med solceller och solfångare och ska vi ha ambitionen att 

generera mer energi än vad vi kommer att behöva? Vem kommer då att köpa överskottet? Är det 

lokala energibolaget med på noterna? Vad säger lagen? Får jag skicka ut hur mycket el som helst 

på nätet… 

Dessa frågor är mycket svåra att ens känna till om man inte är expert inom området.  

Undertecknad arbetar med energifrågor i bebyggelsen och även med lokalt genererad energi i 

form av solenergi dagligen. Trots detta är det inget som är lätt i denna process. Var går min 

gräns? Vilka ambitioner ska jag ha och hur mycket får det kosta att göra rätt? Vad säger banken? 

I Österrike och Tyskland erbjuder bankerna förmånliga lån till personer som bygger med mycket 

bättre energiprestanda än vad normen säger. Dessa lån möjliggör finanseringen av de extra 

kostander som det innebär att bygga bättre än vad byggnormen säger. Detta stöd i samband med 

andra statliga och kommunala bidrag har givit byggbranschen möjligheter att bygga upp en 

kompentens och erbjuda standardlösningar för mycket energieffektiva byggander. Detta i sin tur 

har stimulerat politiker att våga ta steg framåt och lagstifta för bra klimatskal och mycket bra 

energiprestanda. När branschen och byggföretagen erbjuder att bygga bostäder med 

passivhusstandard med solenergipaket, behöver inte privatpersoner eller byggherrar utan 

erfarenhet eller utbildning i energifrågor göra de val, som jag står inför idag. Inte heller behöver 

de fundera över om de ska välja en lätt eller krånglig väg eller om deras ambition ska vara att 

välja klimatsmart eller inte.  

Att bygga klimatsmart och med god energieffektiva byggnader blir inget ideologiskt val utan 

standard i ett energismart samhälle. 

 

Metod och resultat 

I oktober i år kommer jag ha ett facit för vägen till ett klimatsmart och energieffektivt hus. Mina 

ambitioner är att ha åstadkommit ett sådant och då veta tillräckligt mycket om vägen dit, för att 

kunna ge råd till andra beställare med liknande ambitioner. Jag kommer att kunna berätta om hur 

de första tankarna utvecklades till kontkreta lösningar, vilka vägar som vi fick ta och vad vi lärde 
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oss av dem. Jag kommer att veta bland vilka företag i branschen vi kunde hitta acceptans och 

ambitioner att åstadkomma mer än normalt. Vilken teknik kommer vi att bestämma oss för? Jag 

kommer att veta vad som krävdes av mig från kommunens sida. Hur mycket information behöver 

de för att uppnå en förståelse för detta nya tanksätt vid byggnation? Kan energieffektiva hus få en 

klausul hos handläggarna på kommunens byggnadskontor? 

Jag kommer att veta hur mycket merkostander vi kommer att behöva ta ställning till och var 

gränsen för en optimering mellan mervärde och merinvestering går. 

Idrifttagningen av de system, som ska samarbeta kommer att övervakas och finjusteras. Vi 

kommer att mäta energiprestanda, både behov och generering och följa upp dessa verkliga 

värden.  

 

Alla dessa vägar och val står öppna idag, men på en relativ kort tid kommer mycket fakta samlas 

och erfarenheter kommer att vinnas. Med detta projekt vill jag bidra med erfarenheter, kunskap 

och beskrivning av marknaden till andra byggherrar, kommuner och byggföretag, som vill vara 

med på resan mot ett klimatsmartare samhälle.  

 

  

 

 
 

 


