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Vi fortsätter tänka långsiktigt och energieffektivt 

i Dalarna! 

Rapporten du har i handen är den tredje i sitt slag. Detta visar med tydlighet att vi i 

Dalarna har lärt oss bygga mera energisnålt och att antalet aktörer som klarar detta ökar.  

Att sammanställa en sådan här rapport är mycket lärorikt. Att förmedla erfarenhet och nå 

ut till många är också ett av våra syften. Budskapet är solklart – det går att bygga 

energisnålt ur såväl energi- som ekonomiskt perspektiv. Klyschan ”det är dyrt” får allt mer 

stryk av kunskap om hur man bör gå tillväga. 

 

 

I Dalarna byggs många lokaler och 

flerbostadshus på en nivå om högst 70 

kWh/m2 inom fjärrvärmenätet. I vår strategi 

för ”nära nollenergihus” har vi satt målet 60 

för lokaler och 65 för flerbostadshus. 

 

Vi är nära målet och det är uppenbart när 

man läser rapporten att de byggherrar som 

har kompetensen lyckas bäst. Även om vi 

inte uppnått vårt mål ännu, snuddar vi vid 

mållinjen, och vår nuvarande nivå ligger 

långt under Boverkets krav.  

 

För att lyckas räcker det inte med att ställa 

energimål i början av byggprocessen. Den 

byggherre som kliver ner från läktaren och 

orkar hålla i energifrågorna genom hela 

processen kan till och med sänka 

användningen ytterligare.  

I Dalarna har vi valt att arbeta på bredden, 

vilket exempelsamlingen speglar väl. När 

kompetensen befästs i organisationen vill 

man gå längre. Här kan du också läsa om 

byggherrar som går väsentligt längre och 

bygger regelbundet i passivhusnivåer. 

 

Hur man praktiskt gör för att lyckas kan du 

läsa i rapporten. Ta chansen och fråga dig 

själv hur du arbetar! Är du 

beställare/byggherre och inte klarar 

nivåerna? Då har du hjälpen kring hörnet. 

Är du konsult? Då ser du hur marknaden 

öppnar sig för de med kunskapen. Är du 

entreprenör och installatör? Då förstår du 

att du behöver kvalitetssäkra ditt 

energiarbete. 

 

Ett stort tack till LÅGAN-projektet och 

Energimyndigheten som genom sitt stöd 

gjort rapporten möjlig! 

 

Trevlig läsning! 

 

Åke Persson 

ByggDialog Dalarna
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Läget i länet 

En analys av nuläget, var vi befinner oss nu och vilka slutsatser vi kan dra inför framtiden.  

 

Krav och kvalitetssäkring 

Efter arbetet med denna rapport kan vi 

konstatera att många i branschen brinner 

för det de gör och att det idag byggs både 

flerbostadshus och lokaler med lågt 

energibehov i länet. Men kompetensen och 

möjligheten att själva följa upp och 

kvalitetssäkra byggprojekten varierar från 

beställare till beställare.  

 

Det krävs engagemang och aktiva insatser 

av beställaren för att slutresultatet skall bli 

bra, även om man anlitar en konsult eller 

entreprenör för energifrågorna.  

För goda resultat måste fokus hållas på 

prestanda genom hela byggprocessen. 

Det är också viktigt att erfarenheter och 

idéer som kommer fram under projektet 

förs vidare till de som sedan skall förvalta 

anläggningen för att slutresultatet skall bli 

som tänkt.  

 

En tydlig tendens är att man börjat ställa 

större krav på energiberäkningarnas 

utförande, t.ex. krav på indata enligt 

SVEBY
1
, och att de hålls uppdaterade.  

Ett exempel är Aspeboda skola där 

beräkningen skall revideras då ändringar 

görs under projekteringen. Täthetskrav, 

som följs upp med täthetsprovningar blir 

också vanligare, och provningen visar ofta 

på ett bättre slutresultat än ställda krav. 

 

Länets klimatstrategi har påverkat 

energikraven i projekten, t.ex. genom 

kommunernas klimatstrategier som fått 

direkt genomslag i bl.a. Mora. 

FEBYS definition av minienergihus 

återkommer också i flera projekt, som ett 

riktmärke för vilken nivå man siktar på. 

 

I denna rapport har inte kostnaderna för 

olika ambitionsnivåer på energikraven 

analyserats. En av fastighetsägarna, som nu 

låter uppföra Aspeboda skola, har dock 

konstaterat att de inte kan se någon ökning 

av projektets totalkostnad på grund av de 

energikrav de ställt. 

                                                           
1
 Läs mer om SVEBY på http://www.sveby.org/ 

 

Borrhål och Solfångare 

I Kungsljuset och Biblioteket på Lugnet, 

använder man sig av borrhål för att få extra 

tillskott av kyla och värme.  

I Kungsljuset och Valhall använder man 

också solfångare för varmvattenproduktion. 

 

Spaning 

En spaning inför framtiden är att 

byggnaderna får ett allt lägre totalt 

energibehov på grund av minskade 

förluster genom klimatskalet. 

Egenskaper som för bara några år sedan 

ansågs vara extrema har nu blivit vanliga i 

nya byggnader, t.ex. 

 Ventilation med värmeåtervinning i 

bostadshus 

 Fönster med U<1,0  

 Lufttätt klimatskal med ett luftläckage 

<0,3 l/s, m
2
 Aom vid 50 Pa tryckskillnad.  

 

En effekt av detta är att varmvatten-

användningen spelar en allt större roll, och 

där finns en stor besparingspotential. För 

att sänka energibehovet i fastigheterna 

ytterligare på ett kostnadseffektivt sätt 

måsta man börja arbeta mer med 

tappvarmvattnet. Effektivare blandare och 

återvinning av värme från spillvattnet borde 

uppmärksammas mer! 

 

LCC-verktyget har börjat få viss spridning 

och har använts i ungefär hälften av dessa 

projekt, men det skulle kunna användas 

mer. LCC är ett verktyg som ger stöd för 

investeringsbeslut beslut som även väger in 

de framtida kostnaderna för drift och 

skötsel. För att en LCC-kalkyl skall blir ett 

bra beslutsunderlag måste beställaren vara 

delaktig och ange vilka siffror som är 

aktuella för just dem avseende t.ex. räntor 

och energikostnader. 

 

Vi kan och bör också bli bättre på att följa 

upp förändringar under projekteringen och 

deras inverkan på energianvändningen 

genom att uppdatera energiberäkningen då 

förändringar görs.  



                     

 

 
 

Kungsljuset, äldreboende byggt för framtiden. 

När Borlänge kommun skulle lösa sitt behov av fler lägenheter för äldreboende bestämde 

man sig för att bygga för framtiden. Resultatet blev ett modernt boende med hög 

standard och låg energianvändning. 

 

Borlänge kommun var i behov av fler 

lägenheter för äldreboende och det 

kommunala fastighetsbolaget Tunabyggen 

fick i uppdrag att bygga nytt. Det 

resulterade i 47 nya lägenheter i Kv. 

Kungsljuset, som nu ägs av Tunabyggen 

och hyrs ut till kommunen. 

 

Byggnaden är i två plan, traditionellt utförd 

med platta på mark, regelstomme och 

träpanel samt fönster med U=1,0. 

 

Tekniska krav 

Tunabyggen satte upp krav på den specifika 

energianvändningen, som max fick uppgå 

till 72 kWh/m
2
,år.  

Man satte också några andra specifika krav. 

 Ett luftläckage genom klimatskalet på 

högst 0,15 l/s, m
2 
Aom vid 50Pa 

tryckskillnad.  

 Solfångare för varmvattenproduktion 

med 30 % täckningsgrad.  

 Ventilationsaggregat med minst 80 % 

temperturverkningsgrad och låg 

elanvändning med SFP högst 1,5 

kW/m
3
. 

 

Målen som sattes upp grundade sig på 

tidigare erfarenheter av vad som är rimligt 

idag. Man gjorde en avvägning mellan 

byggkostnaden och energianvändningen. 

Ser man framåt är tanken att byggnaden 

skall miljöcertifieras. 

 

Värme och kyla från sol och borrhål 

Solfångare för varmvattenproduktion 

installerades som ett pilotprojekt. 69m
2
 i 

söderläge täcker 30-40% av 

varmvattenbehovet. 

 

För att kyla tilluften sommartid, utan att 

installera kylmaskin, används frikyla från 

borrhål i marken. Ledningar löper mellan ett 

batteri i ventilationsaggregatet och borrhål 

i berget, som håller en temperatur på ca 

6°C hela året. Sommartid kyls köldbäraren i 

ledningarna för att sedan pumpas direkt till 

batteriet i ventilationsaggregatet där 

uteluften kyls vid behov. Vintertid blir 

effekten den motsatta och borrhålet 

används då till att förvärma luften.  

 

Uppföljning och verklig prestanda 

En viktig del i arbetet för att uppnå målen 

och kvalitetssäkra projektet var de 

regelbundna möten som hölls för att 

stämma av entreprenörens egenkontroller. 

 

Byggnaden provtrycktes och luftläckaget 

uppmättes till 0,165 l/s m², alltså något 

sämre än det krav man ställt. Det är ändå 

ett lågt värde, som jämförelse är kravet på 

passivhus 0,3 l/s m². Otätheterna i 

byggnaden kom främst från genomföringar 

av installationer 

 

Byggnadens faktiska energianvändning är 

mätt under jan-sept. 2013. Räknar man om 

de mätta värdena till helår visar de att den 

beräknade energianvändningen stämmer 

väl med verkligt utfall vilket Tunabyggen är 

nöjda med. 

 

Användningen av varmvatten har visat sig 

vara mindre än kalkylerat, vilket fått till följd 

att solfångarens täckningsgrad ökat. Under 

2013 har man mätt upp att produktionen 

från solfångarna täckt 40 % av 

varmvattenbehovet, jämfört med den 

beräknade täckningen på 30 %. 

I dagsläget finns inga mätdata för 

uppföljning av energin från borrhålet. 

 

Erfarenheter 

Erfarenheter som man tar med sig till 

framtida projekt är bland annat att det går 

bra att bygga tätt, kunskapen om detta 

finns hos entreprenören. 

Att använda sig av prefabricerade badrum 

gjorde byggprocessen snabb och smidigt 

utan så mycket ”trängsel” för hantverkarna.   
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Foto: Stora Tunabyggen AB 

 

Faktaruta - Kvarteret Kungsljuset 

Objekt  Kv. Kungsljuset 

Ort Borlänge 

Fastighetsägare Stora Tunabyggen AB 

Byggare Skanska 

Kontaktperson Mikael Hansson Tunabyggen, tfn 0243-73335 

Byggår 2012 

Typ av byggnad Lokal/bostäder  

Area (Atemp) 3 850 m² 

Uppvärmning Fjärrvärme + Solfångare till varmvatten  

Ventilationssystem FTX aggregat, roterande växlare. 

(kylning och förvärmning av uteluft via borrhål) 

Beräknad/ mätt 

Energianvändning 

Uppmätt Jan-Sept., omräknad till helår. 

Graddagskorrigerad 

Total specifik 

energianvändning 

(kWh/m
2
,år) 

Mätt* 61  

Beräknad** 61 

 

Varav: Uppvärmning Mätt* 41 

 Varmvatten Mätt* 9 

 Fastighetsel Beräknad** 11 

 Frikyla Beräknad** 6  

(Från borrhål, ingår ej i specifik energianvändning) 

 Solfångare Mätt* 6 (Ingår ej i specifik energianvändning) 

Beräknad** 9 

* Uppmätt Jan-Sept., omräknad till helår och graddagsjusterad 

**Skanskas energisimulering 

Uppgifter om byggnaderna är lämnade av Mikael Hansson på Tunabyggen. Sammanställt och 

granskat av Göran Svärdström, Energiverkstan i Dalarna AB   
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Valhall-bostäder för en hållbar framtid 

I Mora behövdes fler nya lägenheter och Morastrand beslutade att uppföra ett nytt 

flerbostadshus i centrala Mora. Fastighetens energiprestanda skulle följa den i kommunen 

uppställda Energi- och Klimatplanen. År 2012 resulterade arbetena i ett lågenergihus med 

5-våningar och 42 inflyttningsklara lägenheter med hög komfort. 

 

Nytt hus i gammalt kvarter 

Huvudändamålet med projektet var att 

skapa fler nya lägenheter i mora. Den nya 

byggnaden ersätter ett äldre, mindre 

hyreshus som var i stort behov av 

renovering. Man kom fram till att det i detta 

fall skulle bli så höga kostnader för 

renovering att det sett på lång sikt var 

bättre att riva och bygga nytt. Det nya 

huset är uppfört i fem plan med hel källare 

och inrymmer 42 lägenheter av varierande 

storlek. 

 

Kraven följer kommunens plan. 

I Mora kommun finns en Klimat- och 

energiplan där det för kommunägda 

byggnader bland annat står: ”Vid 

nybyggnad ska energianvändningen 

uppfylla minst krav motsvarande 

minienergihus-specifikation.”  

För flerbostadshus med fjärrvärme i dalarna 

innebär det max 74 kWh/m
2
, år. 

Mora strand satte kraven högre än så för 

Valhall, den specifika energianvändningen 

skulle max uppgå till 60 kWh/m
2
,år.  

 

Utöver energikravet sattes också några fler 

tekniska krav för en låg energianvändning. 

 Luftläckaget genom klimatskalet fick 

max vara 0,3 l/s, m
2 
Aom vid 50 Pa 

tryckskillnad.  

 Det skulle finnas solfångare för 

varmvattenproduktion  

 Ventilationsaggregaten skulle ha minst 

80 % temperaturverkningsgrad och låg 

elanvändning med SFP på högst 1,5 

kW/m
3
. 

 

Värme från solen  

En specifik lösning som kom med för att ge 

en byggnad med lågt behov av köpt energi 

var solfångarna. Värmen från dessa är tänkt 

att avlasta primärmatningen från 

fjärrvärmenätet och bidra till 

tappvarmvattenproduktionen. 

 

105 m
2
 solfångare för energiproduktion 

installerades i söderläge på taket som 

vetter mot innergården. 

 

Uppföljning och hög täthet 

För att uppnå sina mål och kvalitetssäkra 

projektet hölls regelbundna 

avstämningsmöten. 

 

Byggnaden har provtryckts via stickprov 

och luftläckaget uppmättes då till 0,05 l/s 

m², alltså betydligt bättre än kravet man 

ställt!  

Den höga tätheten i byggnaden är ett 

resultat av att samtliga deltagare i projektet 

följt den uppgjorda ambitionsplanen och 

tagit frågan på allvar. 

 

I byggnaderna finns möjlighet att mäta 

både el och varmvatten individuellt, men än 

har ingen uppföljning av byggnadens 

energianvändning gjorts. 

 

Positiva erfarenheter för framtiden 

Erfarenheter som man tar med sig till 

framtida projekt är bland annat att det går 

bra att bygga tätt, och därmed kunna ha 

kontroll över inneklimatet.  

Den beräknade specifika 

energianvändningen ligger lägre än det 

krav man ställde från början vilket 

förhoppningsvis kommer visa sig även vara 

fallet då man följer upp byggnadens 

faktiska energianvändning. 
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Faktaruta - Valhall 

Namn på objektet Valhall 

Ort Mora 

Fastighetsägare Morastrand AB 

Byggare Skanska 

Kontaktperson Stefan Larsson 0250-29 902 

Byggår 2011 / 2012 

Typ av byggnad Flerbostadshus 

Area (Atemp) 3930 m
2
 

Uppvärmning Fjärrvärme 

Ventilationssystem 2 st. IVT Envistar 

Beräknad eller mätt Energianvändning Beräknad, indata enligt SVEBY 

Total specifik energianvändning 48 kWh/m
2
, år 

Varav: Uppvärmning 24  

 Varmvatten 10  

(+13 kWh/m
2
, år från solfångarna) 

 Övrig fastighetsel 14  

Uppgifter om byggnaderna är lämnade Petter Elfqvist Mora Kommun 

Sammanställt och granskat av Hans Nyman, Insjöns Konsult AB. 

 

 

 
Bilder från Morastrand ABs hemsida.



                     

 

 
 

Freja – Långsiktigt tänkande i Ludvika 

I Ludvika rådde brist på lägenheter då man tidigare rivit flera byggnader inom kommunen 

och inte byggt mycket nytt. Kommunens almännyttiga bostadsföretag, Ludvikahem, fick 

uppdraget att titta på energi- och kostnadseffektiva lösningar för att bygga nya 

lägenheter som är bättre än kraven i BBR. Det beräknas man klara med god marginal.  

 

Mål - bättre än BBR 

Energimålet togs fram med BBR som utgångspunkt, med tillägget att man ville vara bättre och 

tänka långsiktigt vad gäller kostnader för drift och underhåll. 

För att få erfarenhet och idéer tittade man på andra lågenergibyggande i närområdet, bland 

annat passivhusen som byggts i Falun. 

 

En grundtanke med byggprojektet var att utgå från långsiktighet och att väga 

investeringskostnaderna mot de framtida energikostnaderna för drift av husen. 

 

Två varianter 

Man bestämde sig för att bygga två stycken flerbostadshus i kvarteret Freja. För det ena huset 

föll valet på att köpa Skanskas färdiga koncept ”Moderna hus”. För den andra byggnaden skulle 

man tillämpa sitt eget koncept, med fokus på bra isolering och täta väggar för en energieffektiv 

byggnad. 

 

Skanskas koncept är Svanenmärkt vilket bland annat innebär att materialet som används 

innehåller så lite miljö- och hälsoskadliga ämnen som möjligt samt att fastigheten blir energisnål 

och får en låg klimatpåverkan. Den beräknade energianvändning får maximalt uppgå till 75 % av 

energikravet i gällande BBR. För en byggnad som värms med fjärrvärme i Dalarnas län innebär 

det att energianvändningen får uppgå till 83 kWh/m
2
,år (BBR19). 

I byggnaden där man valde sitt eget koncept vile man ligga på samma nivå som det 

Svanenmärkta huset energimässigt men prova lite annorlunda tekniska lösningar. En erfarenhet 

man hade med sig från andra projekt med värmeväxlare i ventilationen var t.ex. att roterande 

värmeväxlare kunde ge problem med överföring av lukt som var svåra att komma tillrätta med, 

så man valde därför korsströmsvärmeväxlare istället. 

 

Partneringavtal 

För att behålla kvalitet och insyn under hela processen skrevs partneringavtal mellan Skanska och 

Ludvikahem. Avtalet har gjort att man från Ludvikahem haft insyn och varit delaktiga i de beslut 

som tagits under byggprocessen. I den grupp från Ludvikahem som deltog fanns personal från 

alla delar av företaget, t.ex. drift- och skötselpersonal. 

  

Viktiga erfarenheter av projektet: 

Några erfarenheter man gjort som man vill ta med sig i fortsättningen är: 

 Partneringavtal gav bra insyn och delaktighet i hela byggprocessen. 

 Man har problem med det överordnade systemet för styrutrustning och kommunikationen 

mellan den nya byggnaden och centraldatorn. 

 Med den ursprungliga lösningen, med mekanisk frånluft via spiskåpor räckte inte tilluften till 

då fläkten forcerades. Lösningen blev en extra luftventil mot loftgången som öppnas då man 

forcerar fläkten.    

 

Individuell mätning 

I byggnaderna finns möjlighet att mäta både el och vatten individuellt men idag utnyttjas detta 

bara för elen. 
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Inflyttningen sker under hösten 2013 därför finns ännu inga uppmätta värden på 

energianvändningen. De värden som anges i faktarutan intill är teoretiskt beräknade, med indata 

för internlaster mm hämtade från SVEBY. 

 

Faktaruta - Kvarteret Freja 

Objekt Kv. Freja, Moderna Hus  Kv. Freja, Loftgångshus  

Ort Ludvika Ludvika 

Fastighetsägare Ludvika Hem LudvikaHem 

Byggare Skanska Skanska 

Kontaktperson Jan Forsberg, Tfn 0240-869 31, 

jan.forsberg@ludvikahem.se 

Jan Forsberg, Tfn 0240-869 31, 

jan.forsberg@ludvikahem.se 

Byggår 2013 2013 

Typ av byggnad Flerbostadshus Flerbostadshus 

Area (Atemp) 1 891 m
2
, 24 lght 1 586 m

2
, 28 lght 

Uppvärmning Fjärrvärme Fjärrvärme 

Ventilationssystem Mekanisk frånluft, återvinning 

med värmepump. Tilluft via 

ventiler i klimatskalet 

FTX med korsströmsväxlare 

Beräknad/ mätt 

Energianvändning 

Beräknad Beräknad 

Total specifik 

energianvändning  

77 kWh/m
2
,år 73 kWh/m

2
,år 

Varav: Uppvärmning 27 kWh/m
2
,år 32 kWh/m

2
,år 

 Varmvatten 29, kWh/m
2
,år inkl VVC-

förluster 

25, kWh/m
2
,år inkl.VVC-

förluster 

 Fastighetsel 21 kWh/m
2
,år 16 kWh/m

2
,år 

Uppgifter om byggnaderna är lämnade av Jan Forsberg på Ludvikahem. Sammanställt och 

granskat av Kent Dahlström, ÅF Infrastructure AB.  

 

 
Bild från LudvikaHems hemsida 

 
Bild från Ludvika Kommuns hemsida  

mailto:jan.forsberg@ludvikahem.se
mailto:jan.forsberg@ludvikahem.se
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Lisselhagen – Kompakta punkthus ger låg 

energianvändning 

I Borlänge finns en stor efterfrågan på mindre lägenheter. Det behovet satsar Tuna byggen 

på att möta i Lisselhagen. Här erbjuds boende med bekvämt avstånd såväl till allmänna 

kommunikationer som till kupolen och centrum, i hus med låg energianvändning. 

 

Så många lägenheter som möjligt 

Eftersom det råder bostadsbrist i Borlänge 

hade Tunabyggen som mål att skapa så 

många lägenheter som möjligt. Valet föll på 

NCC:s koncepthus "Folkboende" som är 

framtaget för att ge hus med låg 

energianvändning och många mindre 

hyreslägenheter som inte får bli för dyra. I 

Lisselhagen var man dock tvungen att påla 

på grund av lera vilket ökade 

byggkostnaderna. 

 

Konceptet är uttänkt för enkelt underhåll 

och ekonomisk drift med tunga 

installationer till kök och badrum samlade i 

husets kärna. Det bidrar till en 

kostnadseffektiv produktion och förenklar 

framtida underhåll. 

 

Bygget av de tre sjuvåningshusen med 

totalt 110 nya lägenheter utförs på 

totalentreprenad med start i april 2012 och 

beräknat färdigställande under hösten 

2013.  

 

Föreslagen lösning bättre än kravet 

Från början var energimålet för projektet 

satt till max 70 % av BBR-kravet, vilket 

skulle innebära 77kWh/m
2
 (BBR19). Under 

projekteringens gång har 

energisimuleringar gjorts av NCC teknik 

som visar en beräknad energianvändning 

på 66 kWh/m
2
, år vilket motsvarar 60 % av 

BBR! 

 

Beprövad byggteknik 

Någon ny teknik har inte använts för att 

åstadkomma det låga energibehovet. Men 

husens form med många våningar ger en 

relativt liten omslutningarna jämfört med 

golvarean. Detta, i kombination med låga 

U-värden och hög täthet ger små 

värmeförluster genom klimatskalet. 

 

Två av husen har källare och ett hus platta 

på mark. Stommen är i betong, med 

utfackningsväggar och tegelfasad.  

Balkongerna glasas in och balkongväggarna 

får träpaneler. 

 

Fönstren har tre glas med ett U-värde för 

hela konstruktionen på max 0,9 W/m
2
, K.  

Det totala U-medelvärdet för hela 

byggnaderna är beräknat till 0,36 W/m
2
, K. 

 

Tätheten är mätt i den första byggnaden 

där man åstadkommit 0,24 l/s, m
2
 Aom vid 

50Pa tryckskillnad, viket kan jämföras med 

passivhuskravet på 0,30 l/s, m
2
 Aom.  

 

Hyresgästerna kommer kunna påverka sina 

energikostnader genom individuell mätning 

och debitering av varmvattnet. Man har 

också motorvärmare med temperatur och 

tidsstyrning. 

 

Kvalitetssäkring genom uppföljning 

För att kvalitetssäkra projektet och nå de 

uppsatta målen har täta kontroll- och 

uppföljningsmöten hållits, där 

entreprenörens egenkontroll granskats. 

Detta har uppfattats som positivt av 

entreprenören som uppskattat en 

engagerad beställare som bryr sig om att 

egenkontrollerna görs. 

 

En erfarenhet att ta till sig inför framtida 

projekt är att mätningen för varmvattnet 

måste med tidigt i projekteringen. Här 

tillkom den sent i projektet med följd att 

mätarna hamnade synligt i badrummen. 

Det är inte är särskilt estetiskt tilltalande 

och opraktiskt om de behöver åtgärdas.
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Bild från Tunabyggen 

 

 

Faktaruta - Lisselhagen 

Objekt Kv. Lisselhagen 

Ort Borlänge 

Fastighetsägare Stora Tunabyggen AB 

Byggare NCC 

Kontaktperson Mikael Hansson 

Byggår 2012 – 2013 

Typ av byggnad Flerbostadshus 

Area (Atemp) 2 218m
2
 

Uppvärmning Fjärrvärme 

Ventilationssystem FTX med roterande växlare 

Beräknad/ mätt 

Energianvändning 

Beräknade värden. 

Total specifik 

energianvändning 

66 kWh/m
2
, år 

Varav: Uppvärmning 30 
 Varmvatten 25  

 Fastighetsel 11 

Uppgifter om byggnaderna är lämnade av Mikael Hansson Tunabyggen. 

Sammanställt och granskat av Göran Svärdström, Energiverkstan i Dalarna AB. 

  



 Click here to enter date. 13 (26) 

 

Kroken – Bygge med LCC som beslutsmodell 

Kv. Kroken är ett gott exempel på en nybyggnation där energikraven utformats med LCC-

analyser som beslutsunderlag. Ett industri- och företagshotell där krav ställts såväl på 

energianvändningen som på flexibla installationer, lätta att anpassas till nya hyresgäster.  

 

Uppdrag - Flexibla Industrilokaler 

När Hushagen fastighets AB skulle bygga 

ett nytt industri- och företagshotell i 

Borlänge var målet att skapa nya 

ändamålsenliga lokaler för lätt industri med 

tillhörande kontor. 

Lokalerna skulle ha flexibla system för 

uppvärmning och ventilation för att 

underlätta framtida hyresgästanpassningar. 

Man skulle också se på investeringar och 

framtida drift och underhållskostnader 

utifrån ett LCC-perspektiv. 

 

Energimålet följde LCC kalkylen 

Energimålet sattes preliminärt till 80 

kWh/m
2
, men beräkningar i tidigt skede 

indikerade dock att energianvändningen 

skulle hamna högre än så med föreslagna 

lösningar. För att analysera olika 

systemlösningar avseende framtida energi- 

och underhållskostnader använde man LCC-

kalkyler som beslutsmodell under arbetet 

med projektet. Dessa påverkade de slutliga 

valen och ledde bland annat till att man 

valde ett större ventilationsaggregat med 

bättre prestanda än vad man tänkt från 

början. Slutresultatet blev en byggnad vars 

uppmätta energianvändning ligger under 

det ursprungliga målet. 

Utformningen av installationerna styrdes 

också av mjukare värden, som 

möjligheterna till framtida anpassning av 

lokalerna, samt tillgänglighet och god 

arbetsmiljö för drift och underhåll.  

Genom detta skapades system oberoende 

av varandra för god driftsäkerhet och bra 

förutsättningar för energioptimering under 

drift och förvaltningsskedet. 

 

Fortlöpande kvalitetssäkring 

För att nå uppsatta mål och kvalitettsäkra 

projektet arbetade man med utvärdering av 

alternativa systemlösningar. 

Man lade stor vikt på framtida drift- och 

underhållsfrågor och flexibla system. Under 

projektet hölls fortlöpande möten och 

under garantitiden genomfördes 

samordnade garanti- och 

driftstrategimöten mellan entreprenören 

och beställarens driftorganisation, under 

ledning av energikonsulten, med fokus på 

energianvändningen. 

 

Lösningar för låg energianvändning 

I utformningen av systemen var fokus på 

samverkan mellan värme och ventilation.  

Ett grundläggande systemtänk var att skapa 

symmetriska system, för att hålla tryckfallen 

låga vilket minskar elanvändningen, 

framförallt i luftbehandlingssystemet.  

En annan framgångsfaktor var det 

kontinuerliga arbetet med frågorna om 

energiprestanda och förhållandet mellan 

investering och framtida driftkostnader. 

Samt regelbunden uppföljning och 

åtgärdande av utfall och felanmälningar. 

 

Månadsvis uppföljning 

Energianvändningen mäts månadsvis och 

verkligt utfall jämförs med beräknade 

värden. Resultatet överstiger förväntat, då 

man ligger under målet med god marginal.  

 

Erfarenheter för framtiden 

En viktig erfarenhet är att fortlöpande fokus 

på energibalansen lönar sig. En annan är att 

det inte alltid är den billigaste investeringen 

som är mest lönsam i längden, det finns en 

balans mellan investering och framtida drift 

och underhållskostnader.  

Kompetensen hos beställaren och driften är 

också avgörande för att behålla en låg 

energianvändningen över tiden. 

En fördel med energianvändningen som en 

del av kontraktet är att det skapar intresse 

hos bägge parter att ha kontroll på det 

slutliga resultatet.  

Frågorna om energieffektiva lösningar hade 

dock kunnat hållas ännu högre upp på 

dagordningen under projekteringsskedet! 

Det finns stor potential att utveckla 

byggbranschen, utan större uppoffringar, 

där LCC kan vara en naturlig del av 

beslutsunderlaget. 
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Foto, Mats Karlsson 

 

Faktaruta - Kvarteret Kroken 

Objekt Kv. Kroken  

Ort Borlänge 

Fastighetsägare Fastighets AB Hushagen 

Byggare Byggpartner (Totalentreprenör) 

Kontaktperson Anders Östlund, anderso@byggpartner.com  

Byggår 2008 

Typ av byggnad Lätt industribyggnad, kontor 

Area (Atemp) 6 678 m2 

Uppvärmning Fjärrvärme 

Ventilationssystem FT-system, separata ventilationsaggregat för kontor, 

resp. industridel med roterande värmeväxlare. 

Kontorsaggregat med integrerad kyla, 

direktexpanderande (DX) 

Beräknad/ mätt 

Energianvändning 

Nedanstående siffror avser uppmätta, 

graddagsjusterade värden 

Total specifik 

energianvändning 

70 kWh/m
2
,år 

Varav: Uppvärmning 55 

 Varmvatten 6 

 Fastighetsel 9 (inklusive el till kyla) 

Uppgifter om byggnaderna är lämnade av Hushagens externa driftentreprenör (Bengt Eriksson, 

Dalkia). Sammanställt och granskat av Mats Karlsson, Energi & Driftkvalite AB. 

  

mailto:anderso@byggpartner.com
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Nytt bibliotek med höga ambitioner på Lugnet 

Det gamla biblioteket för Högskolan i Falun uppfyller inte dagens krav och är alldeles för 

litet. Därför har styrelsen för högskolan beslutat att låta bygga ett nytt. Efter att man tagit 

fram en kravspecifikation, med höga ambitioner avseende energiprestandan, hölls en 

arkitekttävling där ADEPT Architects med flera kom med det vinnande förslaget ”Dalarna 

media arena”. En spännande byggnad med oregelbunden utformning. 

 

Bygger för framtiden 

Förvaltningsbolaget Högskolefastigheter 

Lugnet KB bygger nu det nya biblioteket på 

Lugnet i anslutning till befintlig 

högskolebyggnad. 

Det är en satsning som höskolan gör för de 

framtida studenterna i Falun/Borlänge, 

biblioteket skall stå klart under 

februari/mars 2014. 

 

Inte bara böcker 

Det nya biblioteket är tänkt att bli mer än 

det vi idag tänker på som bibliotek. 

Förutom böcker och tidsskrifter kommer 

det även innehålla arbetsplatser, rum för 

ljud och bild, läsesal, språkcenter och en 

arena för föreläsningar, presentationer och 

utställningar, samt ett café. 

Invändigt följer våningsplanen en lutande 

ramp, som en spiral runt ett stort rum med 

yta för utställningar och framträdanden. 

 

Höga krav på energieffektivitet 

Energikravet utgick först från BBR men 

kraven skärptes under planeringen och 

landade till sist på att byggnaden skulle 

projekteras för en energianvändning om 

max 60 kWh/m
2
,år.  

En energiberäkning, baserad på de 

projekterade lösningarna i början av 

projektet, visar på en beräknad specifik 

energianvändning på 45 kWh/m
2
,år. 

 

Byggnaden har ett antal lösningar för att få 

ett riktigt lågt energibehov. 

Bland annat har den god isolering i golv 

väggar och tak med ett resulterande U-

medelvärde på 0,33 (W/m
2
,K).  

Från ett tidigare projekt, Egnellska huset, 

hade man med sig erfarenheten att går bra 

att bygga lufttätt, därför sattes ribban för 

bibliotekets till att man skulle vara minst 

lika bra denna gång, det projekterade 

värdet är för luftläckaget 0,4 l/s, m2 

omslutande area vid 50 Pa tryckskillnad, 

och man har jobbat extra noga med 

tätningen. Ventilationen har 

värmeåtervinnig med hög effektivitet och 

installationerna i byggnaden är 

behovsstyrda. 

 

Man har gjort vissa extra investeringar för 

att minska behovet av köpt energi, bland 

annat skall byggnadens kylbehov klaras 

med kyla från borrhålen i berget. 

 

Byggnaden värms och kyls med fjärrvärme 

kombinerat med en bergvärmepump, där 

den kalla sidan kyler lokalerna och 

överskottet från den varma sidan bidrar till 

ett minskat behov av köpt fjärrvärme.  

 

Eftersom byggnaden för närvarande är 

under uppförande finns inga uppmätta 

värden på täthet eller energianvändning 

tillgängliga än men dessa kommer att 

mätas då byggnaden står klar. 

 

Kvalitetssäkring och erfarenheter 

När det gäller att nå målet med en 

energieffektiv byggnad så är kraven ställda 

från start. Uppföljning efterhand under 

projektet visar vad resultaten blir. 

Nu, när bygget är igång går det fort, och 

det är mycket att tänka på för att få ihop ett 

så här speciellt hus säger Sven Janis, 

projektledare. Men goda kunskaper om 

byggnation och installatorer hos 

hantverkare och montörer ger bra 

förutsättningar för ett gott resultat. Vilka 

erfarenheter man tar med sig till framtida 

projekt avvaktar man med att sammanfatta 

tills huset är driftsatt.
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Faktaruta Biblioteket Högskolan Lugnet i Falun 

Namn på objektet Kv. Lugnet 2:7 

Ort Falun 

Fastighetsägare Förvaltningsbolaget Högskolefastigheter Lugnet 

AB. Kontakt Olle Wiking 

Byggare HMB Construction AB 

Kontaktperson Torbjörn Wiegandt 

(torbjorn.wiegandt@hmbcon.com) 

Byggår 2013-2014 

Typ av byggnad Bibliotek 

Area (Atemp)  Ca 2 700 m
2
 

Uppvärmning Fjärrvärme + Bergvärme för Kyla & Värme 

Ventilationssystem FTX 

Beräknad eller mätt Energianvändning Beräknad 

Total specifik energianvändning 45 kWh/m
2
, år 

Varav: Uppvärmning 8  

 Kyla 5  

 Varmvatten 9  

 Övrig Fastighetsel 23  

Uppgifter om byggnaderna är lämnade av Sven Janis, 070-370 71 11 janis@janis.nu 

Sammanställt och granskat av Minna G Lundvall, AF-Infrastructure AB 

 

 
Bild från Högskolan Dalarnas hemsida 

 
Bild från Högskolan Dalarna Webcam, Foto, Sven Janis 

mailto:torbjorn.wiegandt@hmbcon.com
mailto:janis@janis.nu


                     

 

 
 

Aspeboda skola – En modern träbyggnad med 

liten klimatpåverkan.

Nya Aspeboda skola blir en modern skola med traditionellt utseende, byggd i trä. 

Träkonstruktionen, kombinerad med höga krav på energieffektivitet gör det till en 

byggnad som kommer orsaka små CO2-utsläpp såväl under uppförandet som under 

kommande års brukande. 

 

Nybyggnad istället för att lappa & laga. 

Aspebodaskolan hade blivit för trång och 

Falu kommunfastigheter fick uppdraget att 

råda bot på trängseln och skapa en 

tillgänglig skola med bra arbetsmiljö i 

Aspeboda. 

Först planerade man en utbyggnad men 

kom sedan fram till att det var bättre att 

riva och bygga nytt. Den nya skolan blir 

modern, med lägre driftskostnader och 

bättre lokaler att arbeta i, där såväl fritids 

som alla förskoleavdelningar ryms.   

 

Höga ambitioner 

Ambitionen är att skapa en byggnad i 

enighet med Faluns träbyggnadsstrategi 

och med mycket låg energianvändning.  

Man bestämde sig för at sätta ett hårt krav, 

40 kWh/m
2
, år, på energianvändningen 

(Energikravet för passivhus enligt FEBY är 49 

kWh/m
2
, år i Dalarna). Målet är satt utifrån 

tidigare erfarenhet om vad som kan vara 

praktiskt genomförbart, och skall följas upp 

genom byggprocessen och fram till 

garantitidens slut, 5 år efter drifttagande.  

 

Krav på byggnaden: 

 Energimål 40 kWh/m
2
, år för värme, 

fastighetsel och varmvatten. 

 Luftläckage max 0,3l/s, m
2
 Aom vid 50 Pa 

 U-värde fönster 0,9. 

 FTX med temperaturverkningsgrad 

minst 80 %. 

 Bjälklag i trä 

 Materialval med hjälp av SundaHus. 

 

Som stöd för att göra systemval som 

fördelaktiga på lång sikt skall LCC-kalkyler 

användas.  

Energiberäkningarna kommer följas upp 

under byggprocessen, och revideras vid 

förändringar. 

 

 

Utformad för en låg energianvändning 

För att skapa en energieffektiv byggnad har 

man arbetat både med byggnadens 

utformning och med tekniska lösningar.  

 

Den nya skolan blir i tre plan, med källare i 

betong och de två övervåningarna helt i trä.  

Formen är kompakt, utan alltför många 

vinklar. Köldbryggorna har också 

minimerats genom isolering i två skikt med 

förskjutna reglar och balkonger har valts 

bort. Utformningen minskar 

transmissionsförlusterna och är fördelaktigt 

för såväl bygg- som uppvärmnings 

kostnader. 

 

För att minimera värmeförlusterna från 

rören och ge varmvatten snabbt är 

våtgrupperna samlade nära undercentralen 

och varmvattenberedningen. 

Ventilationen utförs med hög 

värmeåtervinning och styrning av 

luftflödena så att rummen bara ventileras 

då det finns ett behov. Belysningen skall i 

huvudsak vara energieffektiva LED-

armaturer. Byggnadens larm styr ventilation 

och belysning så de går ner till ett minimum 

då byggnaden är tom på folk och larmet på. 

 

Samarbete för ett bra slutresultat 

Brukarna har aktivt deltagit vid 

utformningen och förväntas ta del av det 

kontinuerliga arbetet med 

energioptimering då skolan tagits i bruk. 

 

För att nå ända fram med de ambitioner 

som finns krävs ett bra samarbete med 

entreprenören. Hittills känns detta som rätt 

väg att gå säger Subhi Hassona på 

kommunfastigheter, som inte kunnat se 

någon tydlig ökning i priset på grund av de 
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höga energikraven jämfört med tidigare 

projekt. 

 

 

 

 

Bild från Falu kommuns hemsida

 

 

Faktaruta Aspeboda skola 

Namn på objektet Aspeboda skola 

Ort Aspeboda, Falu kommun 

Fastighetsägare Kommunalfastigheter i Falun 

Byggare Skoglunds Bygg 

Kontaktperson Subhi Hassona, Kommunfastigheter 

Tel. 023-82 808, subhi.hassona@falun.se 

Byggår 2013-2014 

Typ av byggnad Skola 

Area (Atemp)  Ca 1 300 m
2
 

Uppvärmning Samtliga skolbyggnader försörjs från ett 

gemensamt närvärmenät med pelletpannas 

Ventilationssystem FTX 

Beräknad eller mätt Energianvändning Beräknad 

Total specifik energianvändning 40 kWh/m
2
, år 

Uppgifter om byggnaderna är lämnade av Subhi Hassona, Kommunfastigheter i Falun.  

Sammanställt och granskat av Minna G Lundvall, AF-Infrastructure AB

  

http://www.dalacement.se/produkter-2368621
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Lyckad helhetsrenovering av miljonprogramshus 

på Betesgatan. 

Betesgatan 10 i kvarteret palsternackan är byggt 1965 och var i behov av stamrenovering. 

Det slutade med totalrenovering och energieffektivisering av hela området som nu har fått 

höjd standard såväl ute som inne, och minskat energianvändningen med ca 40 %. 

 

Typiska miljonprogramshus 

Kvarteret Palsternackan består av fem 

liknande hyreshus byggda 1965. Husen var 

typiska miljonprogramshus med platta tak 

och 4 våningar utan hiss. 

 

Stambyte blev helhetsrenovering 

Det hela startade med att man såg ett 

behov av stamrenovering på Betesgatan 10. 

Planerna utökades småningom till ett beslut 

om att ta ett helhetsgrepp för hela 

området.  

Förutom stambytet bestämde Tunabyggen 

sig för att bygga på en våning för att öka 

antalet lägenheter, kombinerat med 

installation av hissar för att öka 

tillgängligheten. Ventilationssystemet 

byttes från mekanisk frånluft till FTX, 

fönstren byttes från två-till tre-glas och 

balkongerna renoverades.  

 

Varje hus fick nybyggda tvättstugor i 

bottenplan, där vissa maskiner nu även har 

varmvattenanslutning vilket ökar 

varmvattenanvändningen och minskar 

elanvändningen något. 

 

Som ett pilotprojekt installerades individuell 

mätning och debitering av varmvatten på 

Betesgatan 6. 

 

Tunabyggen har även satsat på en 

upprustning av den yttre miljön med 

ombyggda gårdar, bättre belysning, nya 

sophus och parkeringsplatser som ger 

hyresgästerna bättre uppsyn över sina 

fordon. 

 

LCC styrde ambitionsnivån 

Från början fanns inget spikat energimål 

utan målet fick ges av de förutsättningar 

som fanns för renovering med rimlig 

hyresökning. För att få belslutsunderlag 

vilka åtgärder som var aktuella användes 

bland annat LCC. 

Det ledde till mål som växte fram under 

projektets gång, med ökande 

energibesparingskrav allt eftersom.  

 

Hög täthet i gamla hus 

Man började med Betesgatan 10 som fick 

bli pilotobjekt.  

Stort fokus lades på täthet och hantverkare 

utbildades på plats i arbetet.  

När man sedan mätte tätheten i det 

påbyggda planet hade det ett luftläckage 

om 0,3 l/s, m
2
 (motsvarar kraven för 

passivhus). Mätningar gjordes även i några 

lägenheter i det ursprungliga huset där 

resultatet var förvånande bra. I ett par 

lägenheter mätte man upp 0,11 respektive 

0,17 l/s m
2
! 

 

För den sista etappen, Betesgatan 2, har 

följande energimål satts upp, baserat på 

erfarenheter från de tidigare etapperna:  

 Energianvändningen skall hamna 30 % 

under BBR18 d.v.s. 91 kWh/m2,år. 

 Luftläckaget får vara max 0,35 l/s, m
2
 

Aom vid 50 Pa. 

 U-medel max 0,5 W/m
2
*K (som BBR18). 

 

Helhetslösningar går först 

Viktiga erfarenheter som gjorts är att man 

bör fokusera på helhetslösningar före 

dellösningar. 

Vid partneringavtal bör det finnas 

incitament för kostnadsbesparingar som 

dyker upp under arbetets gång. 

Installationen av FTX för ventilation har, 

förutom minskad energianvändning, lett till 

ett klart bättre inomhusklimat. Även de nya 

treglasfönstren har bidragit till detta då de 

dämpar ljud utifrån bättre än de gamla 

fönstren gjorde. 

Något man däremot behöver arbeta mer 

med är vissa ljudproblem, bl.a. överhörning 

som orsakats av kanalsystemet för 

ventilation samt att ha en bättre 

stomljudsisolering. 



                     

 

 
 

 

 

Faktaruta - Betesgatan, Sammanställning för byggnader i första etappen. 

Objekt Kv. Palsternackan 1, Betesgatan 6 

Ort Borlänge 

Fastighetsägare Stora Tunabyggen AB 

Byggare Skanska 

Kontaktperson Mikael Hansson, 0243-73 335 

Ombyggnadsår 2007-2014 

Typ av byggnad Flerbostadshus 

Area (Atemp) 6 138m
2
 

 Före ombyggnad Efter ombyggnad 

Uppvärmning Fjärrvärme Fjärrvärme 

Ventilationssystem Frånluft FTX, roterande växlare 

Beräknad eller mätt 

energianvändning 

Uppmätt Uppmätt 

Total specifik 

energianvändning 

164 kWh/m
2
,år 100 kWh/m

2
,år 

Varav: Uppvärmning 126 57 

Varmvatten 31 36 

Fastighetsel 7 7 

Uppgifter om byggnaderna är lämnade av Mikael Hansson och Goran Ugrenovic Tunabyggen. 

Graddagskorrigerade värden. Sammanställt och granskat av Göran svärdström, Energiverkstan i 

Dalarna AB

 

Bild från Tunabyggen, Betesgatan efter renovering. 
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Prästgatan – Industrilokal med halverad 

energinota  

HP Bygg i Avesta fick blodad tand efter sitt förra projekt då de byggde sig en riktigt 

energieffektiv industrilokal. Nu siktar man på att mer än halvera energikostnaderna i en 

befintlig, äldre lokal. 

 

Modernisering av lagerlokalen 

Ambitionen från HP Bygg och Plastfönster i 

Avesta var och är att renovera sin gamla 

lagerlokal på Prästgatan i Avesta till en 

modernare, energisnål byggnad. 

Renoveringen skall vara ekonomiskt 

försvarbar och göra byggnaden redo att 

möta framtidens tuffare energikrav. 

 

Rejält minskade energikostnader 

När de planerade åtgärderna är 

genomförda räknar vi med att sänka 

energikostnaden från dagens ca 170 000 

kr/år till 70 000 kr/år, räknat i gällande 

energipriser säger Hans Pettersson. 

 

Planering och åtgärdsplan: 

Innan arbetena påbörjades lade man upp 

följande plan för renoveringen:  

 Tilläggsisolera taket med 320mm i 

samband med ett byte av ytskikt (2012). 

 Tilläggsisolera grund och ytterväggar 

med 150mm respektive 180mm i 

samband med byte av ytskikt (2013). 

 Byta fönster till nya med U=0,96 för hela 

konstruktionen (2012). 

 Byta ut mekaniska frånluft till reglerad 

till- och frånluft med värmeåtervinning 

(2013). 

 Installera luftvärmepumpar + ev. en 

jord/bergvärmeanläggning.  

 Byta ut dörrar och portar till tätare med 

bättre U-värde (2012-2013).  

 

Klimatskal och installationer ses över 

U-värdena har förbättrats avsevärt genom 

ökad isolering och byte av fönster. U-värdes 

beräkningar med och utan extra isolering 

har gjorts av Paroc. 

 

Taket har tilläggsisolerats med totalt 320 

mm stenull, bl.a. av typen ”Paroc Air” som 

är anpassad för låglutande tak, med spår i 

isoleringen som gör att eventuell fukt 

avleds snabbt om den trängt in. Genom att 

säkerställa att isoleringen förblir torr 

behåller denna sina isolerande egenskaper 

med tiden.  

 

Fönstren, som idag är kopplade 

tvåglasfönster, har bytts mot nya 

plastfönster (glasruta med karm och båge i 

plast) med u=0,96 på hela konstruktionen. 

 

Då lokalerna är färdigställda kommer 

täthetsprovning att genomföras. 

 

Mycket el till gamla fläktar och belysning 

Större delen av lokalytan utgjordes av lager, 

med uppvärmning via gamla aerotemprar 

(fläktluftvärmare) från 60-talet. Dessa valde 

man att ta bort och ersätta med luft/luft-

värmepumpar som nu står för huvuddelen 

av uppvärmningen, kompletterat med 

elpatron för värme till radiatorer. Planer 

finns på att ersätta detta med bergvärme 

längre fram. 

 

Även frånluftsfläktarna var gamla och 

slukade el. Genom att byta ut dessa mot 

FTX-ventilation och ta bort aerotemprarna 

fick man bukt med den stora 

elanvändningen för alla gamla fläktar.  

Gamla belysningsarmaturer byttes också 

mot nya, energieffektiva vilket minskade 

elanvändningen ytterligare. 

 

Erfarenheter 

Investeringarna blev stora men beräknas 

ändå löna sig. 

Enligt Hasse Pettersson, VD på HP bygg: 

”Det blev en kostsam investering, men 

väldigt lönsam på sikt”  

 Robert Skog på Plastfönster kommenterar: 

”Klart att man blivit några erfarenheter 

rikare, dock inte något häpnadsväckande” 
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Faktaruta - Prästgatan 

Namn på objektet Prästgatan 39 

Ort Avesta 

Fastighetsägare Prästgatan fastigheter i Avesta AB 

Byggare Hans Pettersson Bygg AB 

Kontaktperson Robert Skog 0226-559 00   

Hans Pettersson 070-623 03 39 

Ombyggnadsår 2012 - 2013 

Typ av byggnad Kontor och lagerlokal 

Area (Atemp) 1 450 m
2
 

 Före ombyggnad Efter ombyggnad 

Uppvärmning Fjärrvärme Luftvärmepumpar/ El 

Ventilationssystem Mekanisk frånluft 2 st. FTX-aggregat, 

roterande växlare.  

(1 till kommer 2013) 

Beräknad eller mätt Energianvändning Uppmätt Beräknade 

Total specifik energianvändning  150 kWh/m
2
, år 55 kWh/m

2
, år 

Varav: Uppvärmning 125  40  

 Varmvatten 5  5  

 Kyla 0 0  

 Övrig fastighetsel 20  10  

Uppgifter om byggnaderna är lämnade av Hasse Pettersson HP Bygg och Robert Skog 

Plastfönster. Sammanställt och granskat av Hans Nyman, Insjöns Konsult AB. 

 

 
Foto, Hans Nyman 

 
Foto, Hans Nyman 
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Energibesparingar bekostar underhåll i Ludvika 

Som många andra kommuner har Ludvika ett eftersatt underhåll av sina fastigheter och 

man har också haft svårt att få förståelse för en ökad underhållsbudget. För att höja 

standarden och minska energianvändningen utan att öka driftbudgeten valde kommunen 

att göra en funktionsupphandling av energibesparande åtgärder, där entreprenören 

ansvarar för slutresultatet och garanterar en viss energibesparing. 

 

Målen följer EU-direktiven 

Kommunens mål för energibesparingarna 

sattes så att de följer direktiven från EU, 

med en minskning av energianvändningen i 

fastigheter med 20 % till år 2020 och med 

50 % till år 2050. 

 

Båda parter vinner på bra resultat 

Man beslutade att börja med en förstudie 

och tecknade ett EPC-avtal (Energy 

Performance Contracting) med YIT som 

entreprenör. Förstudien gav förslag på 

åtgärder som skulle ge en minskning av 

köpt värmeenergi med 22 %. Man avtalade 

om att de extra besparingar som 

uppnåddes skulle delas lika mellan 

kommunen och entreprenören, detta 

gjorde att bägge parter tjänade på ett så 

bra resultat som möjligt. 

 

År 2008 tecknades ett avtal som sträcker sig 

fram till år 2020. Avtalet inkluderar 

genomförande av åtgärder och uppföljning. 

På kommunen bildades en grupp med fem 

utvalda drifttekniker som enbart skulle 

arbeta med installationer och 

driftoptimering etc. Gruppen genomgick en 

riktad utbildning och är delaktiga i 

entreprenörens arbete. 

 

Besparing bekostar underhåll 

Man valde att arbeta med de byggnader 

som hade störst potential till 

energibesparing, samt med de byggnader 

som hade störst behov av underhåll. På så 

sätt bekostar de största besparingarna 

åtgärderna i de sämre lokalerna. 

 

Urval av åtgärder i projektet: 

 Konvertering från El-/oljepanna till 

pelletspanna eller bergvärmepump.  

 Byte/ ombyggnad av 

ventilationsanläggningar 

 Ombyggnad av undercentraler 

 Installation av datoriserad styr- och 

reglerutrustning 

 Installation av energimätare 

 Tilläggsisolering 

 Justerade drifttider 

 Vattenbesparande åtgärder. 

 Injustering av värmesystem 

 

Positiva resultat 

Under de första två åren uppnåddes inte de 

garanterade besparingarna, men år tre och 

fyra blev besparingarna större än utlovat. 

Därför har kommunfullmäktige nu beslutat 

att fortsätta även med de byggnader som 

inte ansågs tillräckligt lönsamma i första 

etappen 

 

Erfarenheter från projektet: 

 I ett långvarigt sammarbete är det 

viktigt med ömsesidig respekt så att inte 

ena parten bara driver sin egen modell. 

 Det krävs även en stor arbetsinsats från 

beställaren samt att kompetens finns 

inom beställarens egen organisation. 

 För att få förståelse för projektet inom 

den politiska ledningen måste 

politikerna vara delaktiga i 

inledningsskedet, bilda en styrgrupp! 

 Driftorganisationen måste involveras 

tidigt och hållas informerad under hela 

projektet för att inte engagemanget, 

som är en förutsättning för att lyckas, 

skall avta.  

 Det har varit svårt att nå fram med 

information om planerade åtgärder till 

verksamheterna, den delen har vi 

misslyckats med. 

 Nya möjligheter till besparingar dyker 

upp under arbetet men allt kan inte tas 

med eftersom man måste prioritera 

inom den givna investeringsramen. 
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Faktaruta – Ludvika, Sammanställning för byggnader i första etappen. 

Objekt Samtliga objekt, ca st. 50, i EPC etapp 1 

Ort Ludvika kommun 

Fastighetsägare Ludvika kommun 

Byggare YIT Sverige AB/ Caverion 

Kontaktperson Anders Fagerkrantz: anders.fagerkrantz@caverion.se  08-705 32 78 

Anders Nord: anders.nord@caverion.se,  070-345 49 13 

Ombyggnadsår 2008 

Typ av byggnad Alla typer inom kommunens fastighetsbestånd/ 

verksamhetsområden 

Area (Atemp) Ca 163 000 

 Före ombyggnad Efter ombyggnad 

Uppvärmning Olja/el/pellets/FJV Bergvärme/FJV/pellets 

Total specifik 

energianvändning 

(kWh/m
2
,år) 

221 182 

Energianvändning (MWh) 36 038 29 680  

Besparing år 4 (Mkr/år) - 7,1 

 

Exempel på åtgärdade byggnader 

Objekt Ludvika Sporthall Junibacken Säfsgården 

Ort Ludvika Ludvika Fredriksberg 

Typ av byggnad Sport- och simhall Skola/förskola Äldreboende/ 

vårdcentral 

Area (Atemp) 8 217 2 634 3 446 

Åtgärder Byte av flertalet 

ventilationsaggregat + 

styr 

Konvertering från 

elpanna till 

bergvärme 

Konvertering från 

olja till Bergvärme 

 Före  Efter Före Efter Före Efter 

Uppvärmning Fjärrvärme Fjärrvärme Elpanna Bergvärme Olja Bergvärme 

Ventilationssystem FTX/FT FTX FTX FTX FTX FTX 

Total specifik 

energianvändning 

(kWh/m
2
,år) 

471 352 253 114 355 195 

Total energianvändning 

(MWh) 

3 869  2 892  668 299 1 224  675 

Värme (MWh) 2 981 1 695 463 232   

Övrig fastighetsel (MWh)  888 1 233 205 67   

Uppgifter om byggnaderna är lämnade av Birgitta Parling-Andersson på Ludvika kommun.  

Graddagskorrigerade värden. Sammanställt och granskat av Kent Dahlström, ÅF Infrastructure AB

 

mailto:anders.fagerkrantz@caverion.se
mailto:anders.nord@caverion.se
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Bild från Ludvika kommuns hemsida. Ludvika Sporthall 

 
Bild från Ludvika kommuns hemsida, Junibacken 

 
Bild från Ludvika kommuns hemsida, Säfsgården 
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