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Sammanfattning 

Eksta, Kungsbacka kommuns bostadsbolag, bygger idag i princip alla sina projekt med 

passivhusstandard. Därför var det naturligt för dem att sätta det målet även för den nya Kollaskolan. 

Skolbyggnaden kommer att bli en av de största passivhusbyggnaderna i Sverige och förmodligen den 

största passivhusskolan som byggts i landet.  

Den Nya Kollaskolan skall komplettera den befintliga Kollaskolan som byggdes år 2000. Den nya 

skolan skall byggas strax söder om den befintliga och inhysa ca 360 elever, varav ca 40 är särskole 

elever, här kommer att arbeta en personalstyrka om ca 75 personer. Den nya skolan består av en 

skolbyggnad om ca 6500m² BTA, en idrottshall om ca 2500 m2 BTA samt ett par mindre 

komplementbyggnader.  

Eksta bjöd under våren 2012 in till ett parallellt uppdrag för skolan. En viktig förutsättning var att 

man redan i detta skede kommunicerade sin målsättning att uppföra skolan som passivhus.  Kjellgren 

Kaminsky som vann det parallella uppdraget där man arbetat aktivt med energifrågorna med hjälp av 

nyckelvärden för formfaktor, fönsterarea och U-värden. Man lade även upp generella riktlinjer för 

energisystem. 
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Under den fortsatta processen involverades övriga konsulter.  Då själva byggnadsvolymen visade sig 

fungera bra energimässigt har projektteamet under den fortsatta processen främst fokuserat på att 

designa bra lösningar för köldbryggor, väggkonstruktioner, ventilationssystem och solinstrålning.  

Särskilt utformningen ventilationssystemet har visat sig vara avgörande för att uppnå 

passivhusstandard.  

Energiberäkningarna, som har uppdaterats kontinuerligt under processen, visar att byggnadens 

specifika energianvändning beräknas bli 38,0 kWh/m² medan byggnadens värmeförlustfaktor VFTDVUT 

beräknas bli 12,1 W/m²,K. Beräkningsresultatet visar på en marginal med 16 % upp till de krav som 

gäller enligt Feby 12 för lokaler. 

Detta bidrag beskriver de viktigaste erfarenheterna från projekteringen.  Vid konferensen kommer 

också inledande erfarenheter från byggprocessen att redovisas.   

Introduktion 

Kungsbacka kommun har antagit en plan för att bygga en ny stadsdel i centrala Kungsbacka, 

Kollastaden, med totalt cirka 1100 bostäder och verksamheter. 

Den Nya Kollaskolan blir en central del av denna stadsdel. Skolan skall komplettera den befintliga 

Kollaskolan som byggdes år 2000. Den nya skolan skall byggas strax söder om den befintliga och 

inhysa ca 360 elever, varav ca 40 är särskoleelever, här kommer att arbeta en personalstyrka om ca 

75 personer. Den nya skolan är för årskurs 6-9 för grundskola, grundsärskola och fritids. I den 

befintliga skolan kommer förskola till årskurs 5 grundskola och grundsärskola finnas. 

 
 

Figur 1 Situationsplan 
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Den nya skolan består av en skolbyggnad om ca 6500m² BTA, en idrottshall om ca 2500m BTA samt 

ett par mindre komplementbyggnader.  Se Figur 1-3. 

Entreprenaden kommer att ske på totalentreprenad i partneringsamverkan där Eksta är byggherre, 

Tuve Bygg entreprenör och Kjellgren Kaminsky Architecture AB arkitekter för projektet. Cowi har 

varit konstruktörer, Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark AB VVS projektörer och BA Elteknik el 

projektörer. 

Målsättning 

Eksta, Kungsbacka kommuns bostadsbolag, bygger idag i princip alla sina projekt med 

passivhusstandard. Därför var det naturligt för dem att sätta det målet även för den nya Kollaskolan. 

Skolbyggnaden kommer att bli en av de största passivhusbyggnaderna i Sverige och förmodligen den 

största passivhusskolan som byggts i landet.  

 

 
 

Figur 2 Skolan, sydvästfasad. Fasadmaterial är tegel. Fönster har utrustats  

med solskyddsglas för att motverka övertemperaturer. 
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Figur 3 Skolan, nordfasad. Fasadmaterial polykarbonatskivor samt puts.  

Metod 

Eksta bjöd under våren 2012 in till ett parallellt uppdrag för skolan. En viktig förutsättning var att 

man redan i detta skede kommunicerade sin målsättning att uppföra skolan som passivhus.  

Kjellgren Kaminsky som vann det parallella uppdraget har genomfört en mängd passivhusprojekt och 

Joakim Kaminsky är certifierad passivhusbyggare på avancerad nivå. Redan i det parallella uppdraget 

arbetade man aktivt med energifrågorna med hjälp av nyckelvärden för formfaktor, fönsterarea och 

U-värden. Man lade även upp generella riktlinjer för energisystem. 

Under den fortsatta processen involverades övriga konsulter och en energiberäkning togs tidigt fram 

av VVS konsulten Andersson & Hultmark. Då själva byggnadsvolymen visade sig fungera bra 

energimässigt har projektteamet under den fortsatta processen främst fokuserat på att designa bra 

lösningar för köldbryggor, väggkonstruktioner, ventilationssystem och solinstrålning.  

Särskilt utformningen ventilationssystemet har visat sig vara avgörande för att uppnå 

passivhusstandard, i denna utformning var framförallt styrningen och värmeåtervinningen 

avgörande. Ventilationsflödet har variabelt flöde så att det anpassar sig efter belastning, 

belastningen mäts med närvarostyrning med 5 minuters fördröjning. Så snart människor befinner sig 

i ett rum mäts även koldioxid och temperatur för att styra ventilationen. Det finns ett grundflöde 

som ventilationen varvar upp från vid behov. På detta sätt kan luftflödet skräddarsys efter behovet 

och energi sparas. 

Värmeåtervinningen sker med fem styck FTX-aggregat. Aggregaten servar olika områden vilket 

medför att varje aggregat kan anpassas till de krav respektive område ställer. Sålunda har två styck 
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aggregat batterivärmeväxlare då de servar lokaler från vilka man inte vill ha luftblandning; tex 

snickeri, hemkunskap storkök och matsal. Övriga tre aggregat har roterande värmeväxlare. Ett 

aggregat har utrustats med kyla för att serva kontor i söderläge samt serverrum. Värmeväxlare har 

även installerats i spånsug. 

Byggnaden är ansluten till det lokala fjärrvärmenätet och värmen distribueras i byggnaden med hjälp 

av ett vattenburet värmesystem med golvvärme i entréhall samt matsal och radiatorer i övriga 

utrymmen. 

Solceller som täcker ca hälften av byggnadens fastighetsel kommer att installeras.  

Beräkningar och parameterstudier 

Beräkningar solvärmelast 

Beräkningarna för energianvändning och solvärmelast togs fram av Andersson & Hultmark som även 

har projekterat VVS. I beräkningarna av solvärmelast arbetade vi med parametrarna fönsterarea, 

krav på dagsljus, glastyp och mekanisk solavskärmning. Rumsstorlekarna var mer eller mindre en låst 

parameter. Då detaljplanen inte medgav utskjutande konstruktioner i bottenplan samt Eksta ville 

undvika mekanisk solavskärmning arbetade vi mot målet att klara ett solavskärmingen med ett glas 

med solskyddsfaktor, detta fick styras gentemot fönsterstorlek, dagsljusfaktor och rumsstorlek. En 

invändig rullgardin användas även. 

Kraven på solvärmelast reglerades av en önskad rumstemperatur som beställaren satte upp för 

respektive rum; 24 ºC. I målet ingick att denna temperatur fick överskridas med max 80 kvarvarande 

timmar per rum. Med kvarvarande timmar menas varaktigheten, eller den tid som temperaturen 

överstiger kravet på max temperatur i rummet (se tabell 1, rad 1). För att uppfylla kraven var vi 

tvungna att arbeta med olika åtgärder. Eftersom rummen har olika för och vetter mot olika 

väderstreck hade varje rum sin egen problematik. I vissa rum, främst söder- och västervända 

klassrum, var vi tvungna att minska glasarean. För kontorsrummen på plan 1 som vetter mot söder 

krävdes även komfortkyla eftersom dagsljusfaktorn ställde krav på minsta glasyta. I andra rum, 

främst djupa rum samt vissa rum som vetter mot norr ökade vi istället glasarean eller tog bort 

solfilmen för att uppnå korrekt dagljusfaktor. För dagsljusfaktorn följde vi BBR:s krav. 

Tabell 1 Beräkningar solvärmelast hemklassrum 

Temperatur i rum 24 ºC 25 ºC 26 ºC 27 ºC 28 ºC 

Timmar 52,0 8,3 0,0 0,0 0,0 

Procent av tid 26,1 4,2 0,0 0,0 0,0 
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Tabell 2 Beräkningsförutsättningar 

 Indata beräkningar 

Fönstertyp Klarglas, solfaktor 67% 

Solavskärmning Invändiga ljusgardiner, solfaktor 70% 

Invändiga rullgardiner, solfaktor 70% 

Datorer 600 W 

Belysning 10 W/m2   

Luftflöde 50 l/s, forcering 300 l/s 

Drifttid ventilation 07.00 – 17.00 

Drifttid verksamhet 08.00 – 16.00 

Beräkningar energi och maxeffekt 

Beräkningarna, som har uppdaterats kontinuerligt under processen, visar att byggnadens specifika 

energianvändning beräknas bli 38,0 kWh/m² medan byggnadens värmeförlustfaktor VFTDVUT 

beräknas bli 12,1 W/m²,K. Beräkningsresultatet visar på en marginal med 16 % upp till de krav som 

gäller enligt Feby 12 för lokaler.  

Tabell 3 Resultat energiberäkning 

 Aktuell byggnad Feby12-krav 

Byggnadens specifika energianvändning 38,0 kWh/m2.år 38,0 kWh/m2.år 

Krav på byggnadens värmeförlustfaktor VFTDVUT 12,1 W/m2.K 15,0 W/m2.K 

Krav på fönsternas U-medelvärde 0,8 W/m2.K 0,8 W/m2.K 

Byggnadens solvärmefaktor SVF < 0,026 < 0,042 

 

Då energiförlusterna genom klimatskalet är förhållandevis små var de viktigaste parametrarna för 

energiberäkningen ventilationsflöden och värmeåtervinning i ventilationssystemet. För att ventilera 

byggnaden installeras 5st ventilationssystem med värmeåtervinning. I beräkningarna antas att 

drifttiden för samtliga aggregat är mån-fre kl 0700 – 17:00. Vidare antas att aggregaten forceras till 

max flöde 6 h/dag samt resterande tiden körs aggregat på 50% av max flöde. All indata till interna 

laster beräknas utgående från FEBY 12 ”Kravspecifikation för nollenergihus, passivhus och 

minienergihus”.  

Dessa invärden togs fram i nära dialog med verksamheten, där de även har gjorts delaktiga i 

processen och fått insikt om att deras brukarbeteende i mångt och mycket kommer att styra 

energiförbrukningen. 

Beräkningar solceller 

Kalkyler, utredningar och beräkningar för solceller har tagits fram av BA El Teknik som även varit el-

konsulter i projektet. Eksta hade en uttalad vilja att försörja 40-50% av skolans elbehov med solceller, 

initiala kalkyler visade att solcellerna skulle vara lönsamma på de tak som vänder sig mot söder.  Då 

dessa ytor på både idrottshallen och skolan förses med solceller uppnås Ekstas mål med marginal.   
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Årsförbrukning fastighetsel är 62,8 MWh/år, exklusive fläktarnas elenergi som är 52 MWh/år.  Se 

Tabell 4 och Figur 4. 

Tabell 4 Solcellsanläggning 

 Anläggningsdata 

Taklutning  11,3 grader 

Solcellsmoduler, area 521 m² 

Effekt 73 kW 

Årsutbyte 68 MWh/år 

 
 

 
 

Figur 4 Solcellsanläggningens placering på byggnaden 

Ny kunskap som kommit fram genom projektet 

I och med att den ekonomiska kalkylen har förbättrats avsevärt för solceller i och med lägre 

inköpskostnad och, på sikt, stigande priser på el kunde Eksta räkna heminvesteringen för en större 

solcellsanläggning. 

I Sverige har få passivhus uppförts i denna skala. Projektets komplexitet och skala har därför satt 

stora krav på ett nära samarbete mellan arkitekt, konstruktör och byggare för att hitta bra innovativa 

lösningar där parametrarna arkitektoniskt uttryck, byggbarhet, bärighet, fuktsäkert byggande, 

minimala köldbryggor och lufttäthet alla uppfylls. 
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Exempelvis har utformningen av mötet mellan yttervägg och tak i skolans atrium fått ta hänsyn till en 

mängd faktorer som brand, akustik, bärning av stålbalkar och isolering. Indragna entréer utgör också 

en lösning som har krävt mycket omsorg i projekteringsskedet för att uppnå en kombination av god 

byggbarhet, lufttäthet och minimerade köldbryggor.  

Att minimera köldbryggor och hitta en placering av plastfolien som fungerar på ett smidigt sätt i 

byggfasen har varit viktiga aspekter under arbetet. Detta har krävt extra omsorg i mötet med TRP 

plåten i taket eftersom takets ytskikt fästs in med skruv till TRP plåten har vi lagt plastfilmen under 

denna för att den inte skall penetreras.  Figur 5, 6 och 7 visar detaljkonstruktioner.     

 
 
 
 

 
 
Figur 5 Detalj, takfot.  
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Figur 6 Detalj väggsnitt, fönsterinfästning 

 



661 
 

 

 

Figur 7 Detaljsnitt, indragen entré.  

Resultat 

Då detta bidrag skickas in befinner sig projektet i byggskedet. Under framtagandet av bygghandlingar 

har även Tuve Byggs erfarenheter från flera låg energiprojekt tagits tillvara.  

Bygget har påbörjats i januari 2013 och skolan beräknas bi invigd till höstterminen 2014. I skrivande 

stund monteras stommen. Under vår presentation vid konferensen kommer vi att berätta om 

byggnationens gång samt de utmaningar vi stött på under processen.   

Under brukarskedet kommer värden om faktisk energiförbrukning och inomhusklimat mätas och 

utvärderas vilket kommer att ge möjlighet till ytterligare kunskap och erfarenhetsåterföring. 

Referenser 

FEBY 12 ”Kravspecifikation för nollenergihus, passivhus och minienergihus”. 

 


