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BDAB Huset, ett aktivt lågenergihus 

Henrik Jönsson Bengt Dahlgren Göteborg AB, henrik.jonsson@bengtdahlgren.se 

Berth Olsson  Bengt Dahlgren Göteborg AB, berth.olsson@bengtdahlgren.se 

Sammanfattning 

Bengt Dahlgren ABs kontor i Krokslätts Fabriker, Mölndal är idag ett av landets energieffektivaste 

kontorshus. Med målsättningen att kunna flytta in i ett kontor som levde upp till företagets 

värderingar sattes 2008 ett mål om en framtida total energianvändning på max 75 kWh/m2,år. 

Betydligt lägre än då gällande BBR – krav och motsvarande ”Green Building” fast målet avsåg såväl 

fastighetsenergi som verksamhetsenergi! 

Nu 2013 arbetar vi i en byggnad som lever upp till våra värderingar; helhetssyn, nytänkande, 

spetskompetens och engagemang. Resultatet är en byggnad där enenergiprestanda hittills legat 

mellan 76 och 79 kWh/ m2,år. Byggnadens totala energianvändning är alltså lägre än i dag gällande 

BBR – krav avseende fastighetsenergi. Vår ambition är att ytterligare kunna trimma byggnad och 

verksamhet för att nå det slutgiltiga målet.  

Hemligheten? Att använda ett koncept där aktiv handling skapar en aktiv lågenergibyggnad! 

 
Fakta Bengt Dahlgrens huvudkontor 

Ägare: Husvärden AB 

Yta: 4 113 m2 Atemp 

Arbetsplatser: 160 med plats för cirka 220 

Värme: Fjärrvärme, värmeåtervinning från kylmaskin & 

uteluftvärmepumpar placerade vid avluftsgaller 

Värmedistribution: Radiatorer 

Kyla: Uteluftvärmepumpar för värme/kyla till 

ventilationsaggregat & vätskekylmaskin för serverrum 

Kyldistribution: Luftburen för komfort 

Ventilation: FTX med DCV - styrning 

Solavskärmning: Motoriserade utvändiga lameller 

Egen elproduktion: 50 m2 solceller 

Figur 1: BDAB – Huset. Krokslätts Fabriker 52 MÖLNDAL 
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Inledning 

2008 påbörjades planeringen av Bengt Dahlgren ABs nya kontor i Mölndal. För att visa på att vi som 

tekniska konsulter inom bygg- och fastighetsbranschen levde upp till våra värdegrunder; helhetssyn, 

engagemang, spetskompetens och nytänkande bestämdes att byggnaden energimässigt skulle 

uppfylla krav för att bli klassad enligt Green Building. 

Ganska snabbt insågs att det inte skulle innebära någon större ansträngning att nå detta mål om 25 

% lägre inköpt fastighetsenergi (energi för uppvärmning, varmvattenberedning, komfortkyla samt el 

för fastighetens drift) än vad BBR stipulerar. För att kunna flytta in i en byggnad som vi var stolta över 

och som dessutom stack ut ur mängden vässades målet ytterligare. BDAB – huset skulle i möjligaste 

mån projekteras för att totalt inköpt energi (då även inkluderande el för verksamhetens behov så 

som belysning, datorer, etc.) skulle klara Green Building - kravet. Alltså att framtida totala inköp av 

både fastighets- och verksamhetsenergi skulle nå max 75 kWh/m2,år. 

Nu 5 år senare är BDAB Huset en byggnad som vi är stolta över. Byggnaden uppvisar idag en total 

energianvändning på 79 kWh/m2,år.  

Hur har då uppsatta mål kunnat infrias? Till att börja med kan vi konstatera att den teknik som 

använts för att nå målet inte har inneburet någon exprimetverkstad. Såväl byggnad som 

installationstekniska systemlösningar består av vedertagen teknik. Hemligheten ligger i en filosofi om 

att för en i grunden gedigen byggnadskropp utnyttja 100 % behovsstyrning. 

Med denna filosofi vet vi att det idag med ett aktivt handlande går att skapa energieffektiva kontor 

och vi har tankar om hur det går att komma ännu längre! 

Målsättning 

Målsättningen är att med denna artikel påvisa att det med tydlig styrning, känd teknik, gott hantverk 

och en engagerad förvaltning i dagsläget går att bygga energieffektiva kontor som med stor marginal 

klarar myndighetskrav för energianvändning och detta inom ekonomiskt hållbara ramar. Helt enkelt 

en beskrivning ett energieffektivt kontor och också peka på den ingenjörskonst som krävs för att 

uppnå detta resultat. 

Med en beskrivning av BDAB Huset i synnerhet och av filosofin att skapa aktiva hus vilka anpassar sig 

till aktuell användning kan: 

 Kunskapen spridas om hur känd teknik kan användas för att bygga energieffektivt. 

 Ett underlag skapas för en diskussion kring betydelsen av att skapa ”aktiva” byggnader för att 

nå hög energieffektivitet. 

Förhoppningen är att: 

 Fastighetsbranchen tar till sig detta exempel för att skapa energieffektiva byggnader. 

 Samt att fastighetsbranschen tillsammans kan vidareutveckla filosofin för att nå ännu längre. 

Bäst idag skall vara medelmåttigt i framtiden! 
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Metod 

Med BDAB Huset som exempel visas här på ett sätt att skapa en energieffektiv kontorbyggnad. Detta 

görs utgående från två huvudpunkter; en beskrivning av byggnaden och en beskrivning av 

byggprocessen.  

Byggnaden 
Här beskrivs BDAB Huset avseende byggnadsteknisk utformning samt utformning av de olika 

installationstekniska försörjningssystemen. Det ger en bild av byggnadens utformning jämte våra 

tankar kring systemval och funktion. Här redovisas även våra tankar kring för och nackdelar jämfört 

andra alternativa systemlösningar. 

Processen 
Avseende byggprocessen belyses viktiga frågeställningar med energianknytning vid olika skeden. 

Vikten av tydliga krav och målsättningar i tidiga skeden, vikten av rätt systemval, vikten av ett gott 

hantverk samt uppföljning under produktion samt inte minst vikten av en god uppföljning och en 

aktiv driftoptimering den första tiden efter byggnaden tagits i bruk. 

Resultatet 
Slutligen finns en redovisning kring var BDAB Huset står energimässigt idag, samt några tankar kring 

det utfall som erhållts och byggnaden som koncept. 

Resultat 

Med BDAB Huset som konkret exempel och koncept visas här på hur ett aktivt och energieffektivt 

kontor kan skapas.  

Byggnaden 

Här ges en översiktlig beskrivning av ett koncept för att åstadkomma energieffektiva 

kontorsbyggnader. 

 

Figur 2: BDAB – Huset, fotomontage Wingårdh Arkitektkontor AB 
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Byggnadskroppen 
Byggnadskroppens utformning påverkar som bekant byggnadens energibalans. Möjligheten att 

påverka utformningen kan dock begränsas av förutsättningar givna i kommunernas detaljplaner. 

Vidare vägs här energiaspekter mot arkitektonisk utformning. För BDAB Huset fanns krav avseende 

utformning så till vida att byggnaden väl skulle smälta in den befintliga Q-märkta bebyggelsen. Denna 

utgörs av äldre industrifastigheter präglade av stora glasytor samt tegel med vit utsmyckning. 

Ett nyckeltal som kan användas för att bedöma vilka förutsättningar en byggnad med en viss form har 

att bli energieffektiv är att studera byggnadens tempererade area i förhållande till omslutningsarea 

ovan mark. För BDAB Huset är denna relation nära 150 %, d.v.s. den tempererade arean är nära en 

och en halv gånger så stor som klimatskalsarean. Detta får ses som en relativt gynnsam formfaktor ur 

energisynpunkt. Avseende klimathållning kan dock konstatera byggnaden är svårare med de båda 

långsidorna i rent öst- och västläge.  

En annan parameter som påverkar energiprestandan är förhållandet mellan glasytor och väggytor. 

Här påverkade gestaltningskraven utformningen och BDAB Huset har 58 % glasyta i förhållande till 

väggyta. Detta är en ur energisynpunkt hög glasandel samtidigt som det för med sig en positiv aspekt 

avseende mycket bra visuell komfort. 

Klimatskalet 
Utformningen av byggnadskroppen ger förutsättningar för vilken prestanda som behövs hos 

ingående komponenter i klimatskalet. En byggnad med dålig utformning behöver bättre prestanda 

jämfört en byggnad med en gynnsammare utformning för att totalt nå samma resultat. 

Krav på byggnadens utformning ledde här till att ett aktivt val gjordes avseende framförallt mycket 

god energiteknisk prestanda avseende glaskonstruktioner, UF är 0,85 W/m2,K. I övrigt har BDAB huset 

uppförts med isolerad platta på mark, isolerade väggelement med yttre glastäckning och isolerat 

varmtak. Totalt Um för byggnaden är 0,4 W/m2,K vilket kan ställas i relation till dåvarande BBR-krav 

om 0,7 W/m2,K. 

Avseende klimatskalets täthet projekterades och byggdes BDAB Huset för att nå 0,4 l/s,m2 vid ±50Pa, 

vilket även kunnat verifieras via provningar under byggtiden. För att minska oönskat luftläckage har 

exempelvis entrén försetts med karuselldörr. 

Jämfört de kravställningar som finns i standarder för passivhus kan prestandan hos BDAB Huset 

tyckas medelmåttigt. Det bör dock beaktas att det här rör sig om en byggnad vilken hyser en helt 

annan verksamhet än boende. De värmelaster verksamheten ger upphov till ger en helt annan 

energibalans än för en bostad. I lokaler av denna typ gäller det att hitta en rimlig balans mellan 

byggnadens värme och kylbehov. 

En intressant frågeställning inför framtiden är dock hur våra lokalbyggnader kommer att bete sig i 

framtiden om lasterna i dem minskar tillföljd av energieffektivare utrustning. I takt med att detta sker 

kommer byggnadens balanstemperatur att höjas. För att möta morgondagens behov kanske det är så 

att vi skall bygga mer välisolerade klimatskal, vilket då får konsekvenser investeringsmässigt. 
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Solavskärmning 
De stora glasytorna ger upphov till ett behov av gott solskydd. Detta visade sig vara en förutsättning 

för att BDAB Huset skulle kunna göras energieffektiv med avseende på komfortkyla samt för att 

minska behovet av tillförd kyleffekt och där med kostnad för kylsystemet. 

Valet mellan en aktiv och en passiv avskärmning var här enkelt. En passiv (fast) solavskärmning skulle 

i och för sig kunna utformas så att den för respektive väderstreck gav en god avskärmande förmåga. 

Problemet blir då att den gratisenergi solen erbjuder skulle avskärmas oavsett om byggnaden hade 

ett uppvärmningsbehov eller ej. Dessutom skulle den leda till ett sämre ljusinsläpp i byggnaden. 

Ett val av aktivt styrda yttrepersienner medför ett system som kan styras efter aktuellt behov i 

byggnaden. Persiennerna styrs att gå ner för att skärma av infallande sol via solintensitetsgivare på 

fasaderna. Detta innebär att de kan styras till att enbart vara ner vid ett faktiskt behov och övrig tid 

är de upphissade för att tillåta så stort ljusinsläpp som möjligt. Skulle vi hamna i ett driftfall med hög 

solinstrålning samtidigt som byggnaden har ett uppvärmningsbehov blockeras persiennerna i 

upphissat läge för att släppa in så mycket gratisvärme som möjligt. Vidare kan persiennerna styras till 

nedfällt läge nattetid vid värmebehov för att minska strålningsutbytet och skapa en termoseffekt i 

byggnaden. 

Skall man hitta en svaghet i systemlösningen är det de många rörliga delarna med ett ökat 

underhållsbehov som följd. Förbättringspotential finns här genom ett system som placeras mer 

skyddat i en mellanglaskonstruktion. 

Värmekälla 
Primär värmekälla är anslutning mot Mölndal Energis fjärrvärmenät. Ett komplement till denna 

anslutning är värmeåtervinning från processkylanläggningen för serverummet, vilken täcker nära 30 

% av uppvärmningsbehovet. 

För den lilla uppvärmning av ventilationsluften som behövs körs komfortkylmaskiner i 

värmepumpdrift vintertid. En liten detalj här är att kylmaskinerna placerats utanför 

ventilationssystemets avluftsgaller vilket medför att de hela tiden kan jobba med en temperatur som 

är högre än utomhusluftens vintertid och lägre än uteluften sommartid (kyldrift). 

Värmedistribution 
Värme distribueras ut i byggnaden via ett traditionellt radiatorsystem. Enda skillnaden mot hur dessa 

system normalt utformats är att de självverkande radiatorventilerna ersatts med ställdon styrda via 

gemensam temperaturgivare med kylsystemet. Med denna princip kan en ”dödzon” där värme 

varken tillförs eller bortförs ställas in för respektive betjänad yta, ju större denna ”dödzon” är desto 

mer energi kan sparas. För att utnyttja denna potential till fullo kan även olika ”dödzoner” sättas för 

olika tider. Då det inte finns närvaro i ett visst rum eller efter arbetstid erhålls en större ”dödzon”. 

För de flesta ytor inom BDAB Huset är ”dödzonen” vid närvaro dagtid satt till 21 - 24°C. Med detta 

menas att radiatorventilen öppnar för uppvärmning av ytan först då temperaturen sjunker under 

21°C och ventilationen forceras för att kyla ytan först då temperaturen stiger över 24°C. Vid frånvaro 

i en yta eller efter arbetstid är ”dödzonen” normalt 20 - 25°C. 

Systemet medför alltså att byggnaden på ett aktivt sätt väl kan svara upp mot och utnyttja variation i 

belastning inom olika ytor. Detta samtidigt som risken för samtidig värmning och kylning i en viss yta 

helt undanröjts. En annan fördel är att det finns en möjlighet att svara upp mot en variation i 
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önskemål avseende termisk komfort, vilket per automatik dock inte är positivt ur ett 

energiperspektiv. 

Kyla 
Byggnaden försörjs avseende komfortkyla först och främst med frikyla via utomhusluften, vilket kan 

utnyttjas fullt ut upp till en utomhustemperatur på ca 15°C. När utomhustemperaturen blir högre 

kyls den till rätt nivå via kylmaskiner. Givetvis finns även funktion för frikyla nattetid. 

En separat kylmaskin finns även för att producera processkyla för det serverrum som finns i 

byggnaden. Som nämnts ovan återvinnes kondensorvärmen från denna till byggnadens 

uppvärmningssystem. 

Kyldistribution 
Komfortkyla distribueras ut i byggnaden via luftbehandlingssystemet. Värmebortförsel, för respektive 

yta sker lokalt genom att variera luftflödet inom den aktuella ytan. Detta sker i sekvens med 

uppvärmning för ytan enligt vad som redovisats ovan. BDAB Huset har alltså ett 100 % behovsstyrt 

variabelflödessystem när det kommer till luftburen kyla. 

I jämförelse med ett kylbaffelsystem kan följande slutsatser dras. Ett baffelsystem utformas normalt 

för sådana temperaturnivåer att om det frikyls via utomhusluft kan det utnyttja den upp till ca 10°C, 

vilket för Göteborgs del innebär en skillnad på nästan 2 000 timmar över året, och där med har stor 

inverkan på behovet av inköpt energi. Skulle istället frikyla via borrhål utnyttjas skulle detta kunna 

dimensioneras för att täcka hela kylenergibehovet för såväl ett baffelsystem som för luftburenkyla. 

Avseende styrning på rumsnivå kan exakt samma funktion avseende ”dödzon” gentemot 

uppvärmningssystemet fås även för ett baffelsystem, så länge detta då styrs aktivt. För passiva 

bafflar kommer det obönhörligen uppstå en överhängande risk att kylning och uppvärmning kommer 

att ske samtidigt. 

Ventilation 
BDAB Huset är försett med FTX-ventilation vilket till 100 % är behovsstyrt på rumsnivå. Som nämns 

ovan används inte ventilationen enbart i hygieniskt syfte utan även för att distribuera kyla. 

För respektive betjänad yta/rum sker ventilationen i fyra steg. Steg 1 utanför arbetstid innebär att 

ventilationen är avstängd och ingen luftväxling sker. Steg 2 innebär att ventilationen är i drift men 

ingen person finns inom den betjänade rummet. I detta fall tillförs ett minimalt luftflöde 

motsvarande krav enligt BBR, d.v.s. 0,35 l/s,m2. Steg 3 innebär att det finns en personlast i rummet 

och ventilationsflödet för detta har därmed forcerats via närvaro till att även omfatta krav om 7 

l/s,person. Steg 4 infaller först när temperaturen i rummet blir så hög att ett kylbehov föreligger och 

flödet ökas då stegvis för att möta detta.  

På aggtregatnivå finns två aggregat utrustade med roterande värmeväxlare, värme- och kylbatterier 

försörjda via kylvärmepump samt högeffektiva fläktar med EC-motorer. Beslutet om att använda två 

aggregat istället för ett var ett aktivt val just med avseende på energieffektivitet. Den långt drivna 

behovsstyrningen leder till att det totala flödesbehovet vintertid med liten personlast blir väldigt lågt 

medan behovet vid högbelastad byggnad sommartid blir högt. Genom att använda två aggregat kan 

använd el för fläktdrift minimeras genom att vid låga flöden endast köra ett aggregat och sedan vid 

rätt flöde starta även aggregat nummer två för parallell drift. 
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De energimässiga fördelarna mot ett passivt konstantflödessystem är uppenbara då detta system 

innebär att hela byggnaden behöver ventileras med ett dimensionerande hygienluftflöde så fort 

någon del av den används, vilket ökar såväl behovet av värmetillförsel som behovet av fläktel. 

Belysning 
Byggnadens belysningssystem är främst uppbyggt med lysrörsarmaturer som ljuskälla. Dessa visar 

ännu så länge, i de flesta fall, upp bäst el-effektivitet i förhållande till ljusutbyte i jämförelse med 

andra ljuskällor. Det som utmärker vårt system, avseende energieffektivitet, är även här den aktiva 

styrningen. 

För att utnyttja de stora fönsterytorna till fullo styrs armaturerna att hålla en konstant ljusnivå vilket 

innebär att de steglöst dimrar ner och upp beroende på yttre ljusförhållanden. Vidare finns en 

närvarostyrning eller rättare sagt en ”frånvarosläckning” av belysningen. För att tända belysningen i 

ett rum krävs en aktiv handling genom att trycka på belysningsknappen. Med samma knapp går det 

att släcka belysningen, men om detta glöms bort ser en närvaroindikering till att den släcks 

automatiskt. 

Kraft 
Avseende elkraftsystemet är detta så utformat att hälften av samtliga eluttag är styrda via samma 

närvarostyrning som belysningen. Detta innebär att utrustning som exempelvis datorskärmar kan 

kopplas till ett uttag som automatiskt stängs av vid frånvaro. 

El - produktion 
Som en extra krydda, eller kanske för att väga upp det extra elenergibehov de många styrsystemen 

ger upphov till, har vi valt att även installera en mindre solcells anläggning. Anläggningen omfattar 50 

m2 solcellsyta och tillför byggnaden 5 000 kWh/år. 

Styr & Övervakning 
Med alla de system som finns för att aktivt kunna styra BDAB Huset är ett väl fungerande styr och 

övervakningssystem en förutsättning. Givare och ställdon är anslutna via Modbus-uppkoppling mot 

ett scadasystem som kan användas för den dagliga driften och övervakningen av byggnaden. 

För energioptimering finns hela 26 elmätare. Genom kontinuerlig avläsning av dessa ges möjlighet att 

aktivt följa och styra byggnaden mot en optimal drift. Görs en optimering går det att få en snabb 

återkoppling avseende utfall. 

Processen 

Här belyses vikten av ett aktivt handlande under hela bygg- och förvaltningsprocessen för att nå en 

energieffektiv byggnad och därmed bidra till ett hållbart samhälle. 

Mål- & programformulering 
Oavsett vad som skall uppnås är det viktigt att ha tydliga mål att arbeta mot. Detta gäller i högsta 

grad även byggnation av energieffektiva byggnader! Fördelen med mål avseende energianvändning 

är att de på ett tydligt sätt kan sättas upp i form av beräknings- och mätbara värden. Tyvärr är det 

dock så att detta inte hjälper en vagt formulerad krav-/målnivå. Om det i projektet skett ett aktivt val 

och det finns ett tydligt mål att uppfylla exempelvis BBR eller någon vedertagen branschstandard är 

allt väl. Medan en vag formulering att ”vi skall bygga energieffektivt” kan innebära vad som helst. 
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Då mål och krav skulle formuleras för BDAB Huset fanns tidigt en tydlighet att samtliga mål och krav 

skulle baseras på Bengt Dahlgren ABs grundläggande värderingar; helhetssyn, engagemang, 

nytänkande och spetskompetens. Bland de sex programkrav som sattes upp 2008 återfans 

”Energieffektivt” och ”Green Building”. Redan här visas alltså på ett aktivt ställningstagande och en 

vilja om att skapa en energieffektiv byggnad. 

Redan vid första projekteringsmötet förtydligades och skärptes kravet på energieffektivitet. Det 

insågs att det inte skulle innebära några som helst problem att uppnå krav om 25 % lägre 

fastighetsenergianvändning än BBR-krav enligt ”Green Building”. Därför skärptes målsättningen om 

”Gren Building” till att omfatta även verksamhetsenergi. Nytt mål således att skapa en byggnad med 

en totalenergianvändning om 75 kWh/m2,år. Målsättningen hade skärpts från att vara ett krav, som 

då byggnaden stod färdig skulle vara ett ”hygienkrav”, till att vara ett ”spetskrav”. 

Systemutformning 
Under systemskedet utförs en rad val vilka kommer att vara avgörande för byggnadens framtida 

energianvändning. Många av de val som gjordes för att kunna leva upp till uppsatta mål för BDAB 

Huset kan sammanfattas med ”100 % behovsstyrt”. Med detta kan de variationer i användning som 

verksamheten ger upphov till mötas och därmed möjliggöra en optimering och minimering av inköpt 

energi. Detta oavsett om det, enligt beskrivning av byggnaden, handlar om solavskärmning, 

ventilation, uppvärmning, kylning eller belysning. Allt hänger ju samman! 

Projektets energisamordnare har i detta skede en viktig roll i att ur ett helhetsperspektiv värdera 

olika val så att inget faller mellan stolarna vad gäller energifrågan. Alla parametrar som påverkar 

byggnadens energianvändning lyftes upp på dagordningen och en första energiberäkning utfördes. 

Detaljprojektering 
Under arbetet med att ta fram de handlingar som skall ligga tillgrund för det arbete som utförs på 

byggarbetsplatsen fattas en rad beslut avseende byggnadens detaljutformning. Energisamordnaren 

får här en viktig roll avseende uppföljning av att grundläggande systemlösningar behålls och att rätt 

funktion därmed erhålls. Vidare utnytjas här energiberäkningen som ett aktivt verktyg avseende att 

ta fram beslutsunderlag för val av olika detaljutformningar. 

Byggnation 
När byggnaden rent fysiskt börjar byggas spelar det ingen roll hur väldefinierade kraven varit eller 

hur bra framtagna handlingar är om man inte utför det på rätt sätt. Viktigt är här att samtliga 

medverkande entreprenörer får information om samt blir insatta i vilka mål och krav som gäller. 

Resultatet blir i regel bättre om man har förstått varför man skall göra på ett visst sätt. 

För att nå rätt prestanda behövs för många arbetsmoment även en kontinuerlig 

uppföljning/verifiering av arbetsutförandet och uppnått resultat. Detta kan utnyttjas för att aktivt 

styra mot rätt kvalité istället för att när det är försent påpeka fel och brister. 

För BDAB Huset utfördes en rad prestandaprovningar under uppförandet. Några exempel är; 

täthetsprovning, prestandaprovning av ventilationsaggregat och provning av funktionssamband från 

enskild komponent till hela system. 
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Förvaltning 
Det kan inte nog betonas vikten av en aktiv driftorganisatin för att en byggnad som BDAB Huset skall 

nå sin fulla potential. Med en 100 % behovsstyrning krävs driftpersonal med spetskompetens och 

engagemang och som förstår byggnadens funktioner i sin helhet. 

För BDAB Huset tog det ungefär ett halvår efter inflytt innan alla funktioner var på plats och huset 

kunde driftas som tänkt. Efter detta tog det ytterligare ett halvår av aktivt optimeringsarbete innan 

systemen var ordentligt injusterade. Ursprungliga inställningsvärden är ju teoretiskt beräknade och 

kan ibland behöva modifieras för att nå rätt resultat. Över tid krävs sedan ett kontinuerligt arbete 

med att följa byggnaden så att den hela tiden styrs för att nå optimal innomhusmiljö till lägsta 

möjliga energianvändning. Under hela denna process utgör uppföljning av faktiskt uppmätta 

energiflöden inte bara en kontroll av måluppfyllelse utan även ett hjälpmedel i arbetet. 

Resultat och slutsatts 

Här redovisas utfallet av det som tidigare målats upp som ett vinnande koncept. Resultatet påvisar 

med all tydlighet att konceptet håller men även att det har utvecklingspotential. 

Nedan redogörs för beräknade och uppmätta resultat jämte uppsatta mål. Beräknade resultat är ren 

utdata från VIP–Energy och inkluderar inga säkerhetspåslag. Uppmätta värden baseras på inköpt och 

normalårskorrigerad energi enligt SMHI Energi-index för 2011 respektive 2012. 

Mål & krav: 

 Mål - Total energianvändning 75 kWh/m2,år 

 Krav - Fastighetsenergi < 50 kWh/m2,år 

Beräknat resultat: 

 Total energianvändning 81 kWh/m2,år 

 Var av fastighetsenergi 38 kWh/m2,år 

 Var av verksamhetsenergi 43 kWh/m2,år 

Uppmätta resultat 2011 respektive 2012: 

 Total energianvändning 78 respektive 79 kWh/m2,år 

 Var av fastighetsenergi 37 respektive 41 kWh/m2,år 

 Var av verksamhetsenergi 41 respektive 38 kWh/m2,år 

För vissa mätperioder och uppföljningar, som inte följer ett helt kalenderår, har något lägre 

energianvändning än ovan redovisat kunnat noteras, ända ner till 75 kWh/m2,år. Enligt vad som 

tidigare beskrivits pågår kontinuerligt justeringar för att få byggnaden och dess systemen att fungera 

optimalt med avseende på så väl inomhusmiljö som energieffektivitet. Detta innefattar då även 

anpassningar av systemen till brukarnas beteenden och önskemål. Jämfört antaganden och 

ingångsvärden följer här några reflektioner från de första årens drift. 

Jämfört beräkningen är många poster avseende verksamhetsenergi (så som el för köksutrustning, 

styrsystem, etc) lägre i verkligheten vilket antas beror på felaktiga schabloner vid beräkning. 
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Jämfört beräkning ligger el till belysning och kontorsutrustning högre i verkligheten. El till belysning 

har via injusteringar kunnat sänkas efterhand under de år byggnaden varit i drift. En intressant 

fundering är här att posten el till kontorsutrustning över tid borde sjunka, i takt med att 

energieffektivare utrustning kommer att köpas in. Detta kommer att medföra en förändrad 

energibalans och kommer troligen att resultera i att behov av totalt inköpt energi kommer att sänkas 

något. 

Kylbehovet sommartid har i verkligheten varit lägre än beräknat. Troliga orsaker till detta kan vara att 

solavskärmningen är bättre än beräknat samt att personbelastning och övriga internlaster varit lägre 

än beräknat. 

Även ventilationsflödet under uppvärmningssäsong har i genomsnitt varit lägre än beräknat. Även 

detta pekar på en lägre personnärvaro, i medeltal, än vad som antagits beräkningsmässigt. 

De ”dödzoner” som utgåtts från i beräkningarna har fått modifieras och i många fall minskats för att 

möta krav avseende den termiska komforten. Detta har främst haft genomslag i en något högre 

värmeenergianvändning än beräknat. Samtidigt håller vi ett bra inneklimat, kategori B enligt ISO 

7730. 

 

Figur 3: Diagrammet ovan visar fördelning av totalt köpt energi 2012 mellan olika poster. Avseende 

solcellsanläggningen uppmättes 2012 en totalleverans om 4 665 kWh. 

Resultaten visar på att BDAB Huset har en mycket god energiprestanda. Även om det ursprungliga 

målet ännu inte uppnåts till fullo är total energianvändning idag lägre an gällande BBR – krav 

avseende fatsighetsenergi. Jämför vi med ett antal större samtida kontorsprojekt, med tydlig 

hållbarhetsprofil, blir resultatet än tydligare. BDAB Huset uppvisar drygt 30 % lägre total 

energianvändning och drygt 40 % lägre användning avseende fastighetsenergi. 
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Vidare visar konceptet med 100 % behovsstyrning att byggnaden aktivt kan anpassas till aktuella 

förhållanden. En passiv byggnad utan denna styrning avseende värme, kyla, ventilation och belysning 

kommer att kräva en helt annan energianvändning och ha svårt att hanter en variation i belastning. 

Vår förhoppning är att BDAB Huset med en framtida än lägre användning av verksamhetsenergi, trots 

att uppvärmningsbehovet då förväntas öka något, skall kunna medföra en lägre total 

energianvändning. Här i ligger också en intressant frågeställning inför arbetet med framtida 

byggnader. Hur ser morondagens verksamheter ut och vilka laster medför dessa på byggnaden? Att 

vi kan skapa tekniska försörjningsystem vilka kan möta en variation i last är bevisat. Men hur skall vi 

utforma våra klimatskal för att möta framtidens behov så optimalt som möjligt energitekniskt och 

totalekonomiskt? 


