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Innehåll

Ljust, varmt, ombonat 
- med frisk och ren inomhusluft
En nypa beprövad teknik, en nypa klassiska kunskaper – 
och några matskedar omsorg och noggrannhet. Konstigare 
än så är ofta inte recepten för det hållbara byggandet. 

Man talar idag om flera sorters 
energieffektiva byggnader: 
Passivhus, lågenergihus och 
nollenergihus är bara några av 
begreppen. Definitionerna är 
inte helt solklara, men alla står 
för byggnader med en ytterst 
liten energitillförsel, eller ingen 
alls. I regel bygger ett passivhus 
på att byggnaden själv kan ta 
vara på såväl solvärmen utifrån 
som på den spillvärme som 
uppstår i elektriska apparater 
och armaturer. Värt att notera 
är också invånarna själva: en 
människa i vila avger hela tiden 
runt 100 W i form av kroppstem-
pererad värme.
Lite förenklat kan man säga att 
de flesta ordinära bostadshus 
idag har en energianvändning 

på mellan 100 och 150 kWh 
per kvadratmeter och år. Bygg-
reglerna säger att nybyggda 
hus i mellersta Sverige ska an-
vända högst 110 kWh, men ett 
välgjort lågenergihus kanske 
klarar sig på 35-40 kWh. Eller 
noll, om ambitionsnivån är hög. 
- Man kan göra på flera olika 
sätt, men i regel är den här ty-
pen av byggnader extremt 
välisolerade men också ytterst 
täta mot luftläckage, säger 
Jens Beiron, lärare i miljö- och 
energiteknik vid Karlstads uni-
versitet. Det innebär förstås att 
man måste vara mycket noga 
med ventilationen så att det 
inte uppstår fuktproblem eller 
dålig luft. I regel använder man 
värmeväxlare för att ta vara på 

den utgående värmen. I skolor 
till exempel, där ventilationsbe-
hoven varierar kraftigt över dyg-
net, har man ofta en reglering 
som anpassar ventilationen ef-
ter behovet.
Vidare undviker man köldbryg-
gor i form av balkongplattor. 
Balkongerna kan ofta monteras 
utanpå byggnaden och utan 
att vara i kontakt med stommen. 
Inomhus skapar man gärna en 
luftspalt mellan det innersta 
väggskiktet och tätskiktet, så att 
en hyresgäst ska kunna slå en 
spik i väggen utan att skada tät-
skiktet.
- Egentligen är det inte särskilt 
konstigt, utan bygger på be-
prövat kunnande och välkänd 
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För mer information, kontakta:

Åke Persson
Byggdialog Dalarna 

ake.persson@lansstyrelsen.se

För mer information, kontakta:

Stefan Olsson
Energikontor Sydost 

stefan.olsson@energikontorsydost.se

teknik, säger Åke Persson, verk-
samhetsledare vid Byggdialog 
Dalarna, ett samarbete som lett 
till en lång rad hållbara bygg-
projekt i länet. Han berättar om 
ett renoveringsprojekt där man 
satt in ny ventilation, nya fönster 
och lite tilläggsisolering. Energi-
användningen mer än halvera-
des – från 210 till 97 kWh per 

kvadratmeter och år.
- Det var inget trolleri, utan be-
prövad teknik alltihop.
Hans kollega i sydöstra Sverige, 
Stefan Olsson på föreningen 
Goda Hus, är inne på samma 
spår. 
- Effektiv energianvändning är 
inte en kvalitet i sig, utan nå-

got man bygger ihop med en 
rad andra kvaliteter. Då får man 
smarta, välgjorda och effektiva 
hus som skänker välbefinnande 
till dem som använder det och 
ett gott värdeskapande till byg-
gare, ägare och förvaltare.
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En kraftig ökning – men från låga nivåer
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Branschen vill ha krävande beställare
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Nominerad 2014:

Hasslebols förskola
Sunne

Byggherre: Sunne kommun 
Huvudentreprenör: PEAB 

Arkitekt: Tengbom
Kontakt: Rolf Johnson 
rolf.johnson@sunne.se

Hasslebols förskola, Sunne

Sunne kommun har varit modiga och framsynta när de byggt en förskola i fram-
kant av dagens design och teknik. Med utgångspunkten i socialt hållbar samhälls-
planering är ambitionen att ge nytt liv och skapa något att vara stolta över.
Man har på ett modernt sätt utnyttjat tekniken i dialog med grannar och intressen-
ter och skapat en passivhusförskola med mervärden, där barnens utveckling varit 
i fokus.

Juryns motivering:

Hasselbols förskola byggdes under 2013 och utgörs av fyra avdelningar och ett 
tillagningskök. Byggnaden värms med fjärrvärme och har från- och tilluftsventi-
lation med värmeväxlare. Belysningen styrs till större delen av närvarosensorer. 
Spillvärmen från kökets kylutrustning används till att förvärma varmvattnet. Energi-
behovet är beräknat till 54 kWh/m2år, och byggnaden är därmed klassad som 
ett passivhus.
Hasselbols förskola nominerades som en av tre byggnader till utmärkelsen Grund-
stenen 2014 – ett årligt pris utdelat av nätverket för hållbart byggande i Värmland.

Foto: Micael Carlsson (micaelcarlsson.se)
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Vinnare 2014:

Hagaborgsskolan
Karlstad

Byggherre: Karlstads kommun 
Huvudentreprenör: Skanska 

Arkitekt: Sweco
Kontakt: Pernilla Kortzon 

pernilla.kortzon@karlststad.se

Hagaborgsskolan, Karlstad

Med en hög ambitionsnivå från Karlstads kommun, en byggprocess där man varit 
noggrann i valet samarbetspartners och haft ett gott samarbete med alla inblan-
dade parter har man nått ända fram till en riktig guldbyggnad.
Med en låg energiförbrukning samt utmärkt innemiljö, till följd av hög komfort samt 
hälsosamma materialval, har man satt ett gott föredöme för den fortsatta byggverk-
samheten i kommunen och Värmland.
Flera goda exempel har visat att energiprestanda i nivå med passivhus är fullt 
realiserbart för nya skolbyggnader. Nästa steg i utvecklingen är att vässa ener-
giprestanda ytterligare och att väga in fler aspekter av hållbart byggande. Vi vill 
därför särskilt uppmärksamma Hagaborgsskolan som utöver goda energiprestan-
da även skapat en mycket god innemiljö. Man 
har aktivt arbetat med frågor som berör komfort 
och val av byggnadsmaterial. Vi hoppas att det 
lyckade resultatet motiverar till fler projekt med 
samma ambitionsnivå.

Juryns motivering:

Hagaborgsskolan, som stod färdig vintern 2014, är en skola för lågstadiet på en 
relativt centralt belägen tomt i Karlstad. Redan från början projekterades den med 
höga miljöambitioner, och tack vare att man var noggrann med energi- och ma-
terialkrav i alla led, från projektering till färdigställande, blev det en byggnad med 
mycket goda energiprestanda och med en hög andel sunda material. Därför kun-
de också Hagaborgsskolan certifieras för Miljöbyggnad Guld.
Ett tätt och välisolerat klimatskal, tillsammans med behovsstyrd ventilation och en 
rad andra ambitiösa, men väl beprövade tekniska lösningar, gör att energibehovet 
ligger på 57 kWh/m2år, vilket är ungefär hälften av vad dagens byggnormer fö-
reskriver. Till det kommer solceller som beräknas kunna leverera 4200 kWh per 
år – och som givetvis även har ett pedagogiskt värde.
Alla inomhusmaterial är valda för att minska på såväl emissioner som på buller.
Hagborgsskolan vann utmärkelsen Årets Miljöbyggnad i Sverige år 2014. Den 
vann också Grundstenen 2014 utdelat av Hållbart byggande i Värmland.

Foto: Felix Gerlach
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Skogsgläntan, Kil

Nominerad 2013:

Skogsgläntan
Kil

Byggherre: Kils kommun 
Arkitekt: Sweco

Kontakt: Sandra Hagstrand 
sandra.hagstrand@kil.se

Kils kommunledning har visat prov på stort mod och hög ambitionsnivå genom 
att ställa krav. Krav som utmanar byggbranschen att ta ett steg till i riktning för ett 
mer hållbart byggande. Projektet visar att byggbranschens aktörer har kompetens 
och förmåga att driva på utvecklingen, bara kraven uttalas tillräckligt tydligt. En 
byggnad som svarat upp mot förväntningarna och dessutom höll budgeterade 
kostnadsramar har gett kommunen incitament att fortsätta på den inslagna vägen.

Juryns motivering:

Förskolan Skogsgläntan i Kil ligger i nära anslutning till såväl idrottsanläggningen 
Sannerudsvallen som ett naturområde, vilket passar förskolans Reggio Emilia-pe-
dagogik. Byggnaden har en kompakt volym men ändå rejäla ljusinsläpp, bl a i 
form av en taklanternin. 
Skogsgläntan är ett lågenergihus med ett värmebehov som understiger 55 kWh/
m2år, vilket man uppnått genom noggranna val av fönster, med god isolering och 
värmeåtervinning av frånluften. Värmeförsörjningen utgörs av fjärrvärme samt egna 
solfångare för varmvattenproduktion.
Skogsgläntan nominerades som en av tre byggnader till utmärkelsen Grundste-
nen 2013 – ett årligt pris utdelat av nätverket för hållbart byggande i Värmland.

Foto: Felix Gerlach
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Nominerad 2013:

Sjögången
Karlstad

Byggherre: Karlstads bostads AB 
Huvudentreprenör: Skanska 

Arkitekt: Tengbom
Kontakt: Gunnar Persson 
gunnar.persson@kbab.se

Karlstads Bostads AB har med stort engagemang befäst sin roll som en av de 
beställare som driver utvecklingen för ett mer hållbart byggande. I och med pro-
jektet Sjögången har fler hållbarhetskriterier beaktats jämfört med tidigare projekt, 
vilket bland annat resulterat i utmärkelsen LEED Guld. Byggnaden innehåller flera 
nyskapande lösningar. Speciellt imponerande är omsorgen om detaljer. Bygg-
nadsutformningen förväntas också ge långsiktigt små underhållsbehov.

Sjögången, Karlstad

Juryns motivering:

Karlstads Bostads AB byggde detta bostadsområde på en centralt belägen in-
dustritomt, vilket har fördelen att man kan utnyttja befintlig infrastruktur och skapa 
ett boende som många efterfrågar. Mest uppmärksamhet har givetvis de tolv bo-
städerna på pontoner fått, men huvuddelen av området utgörs av flerbostadshus 
i upp till fem våningar.
Hela området är ritat för att upplevas som tidlöst och enkelt för att på så sätt mins-
ka behovet av framtida renoveringar och ombyggnationer. Byggnaderna har ett 
klimatskal som är mycket tätt och där man förebyggt t ex köldbryggor. De är av 
passivhustyp och värms främst av egen spillvärme, men har tillgång till fjärrvärme 
vid behov. Energianvändningen vid inflyttning var 54 kWh/m2år, men förväntas 
sjunka efter intrimning.
Sjögången nominerades som en av tre byggnader till utmärkelsen Grundstenen 
2013 – ett årligt pris utdelat av nätverket för hållbart byggande i Värmland.

Foto: kbab.se
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Sveaplan, Grums

Vinnare 2013:

Sveaplan fastigheter
Grums

Kontakt: Lars-Göran och  
Inger Bernhardsson
sveaplan@telia.com

Sveaplan fastigheter består av sex byggnader, fem trevåningshus och ett höghus, 
och är beläget mitt i centrala Grums. I bottenplan på samtliga byggnader finns lokaler 
med bland annat post och diverse andra verksamheter. I övrigt är det lägenheter med 
mest äldre hyresgäster. Fastigheten har en trivsam innergård som blivit en bra mötes-
plats för hyresgästerna.
Fastigheten har gjorts energieffektiv genom en rad åtgärder. Höghuset har tilläggsiso-
lerats och många fönster har bytts ut. Cirkulationspumparna är tryckstyrda och man 
har en frånluftsvärmepump.
Sveaplan vann utmärkelsen Grundstenen 2013 – ett årligt pris utdelat av nätverket för 
hållbart byggande i Värmland.

Sveaplan fastigheter har med en långsiktig 
strategi som ledstjärna lyckats omvandla 
en tidigare problemfastighet till eftertrak-
tade bostäder och lokaler. Genom stort 
personligt engagemang, och omsorg om 
både byggnad och hyresgäster, utgör nu 
Sveaplan en väl fungerande del av Grums 
centrum. Ägarnas nyfikenhet och tydliga 
målbild har resulterat i en kontinuerlig pro-
cess av förbättringsåtgärder. Sveaplan fast-
igheter visar att man med små resurser och 
långsiktigt hållbar ekonomi kan driva en 
framgångsrik utveckling för ett mer hållbart 
byggande.
Prisets främsta syfte är att inspirera och mo-
tivera till fler exempel för ett mer hållbart 
byggande och att lyfta fram beställarrol-
lens betydelse för den fortsatta utveckling-

en. Alla tre nominerade är goda exempel 
på beställarinitiativ och väl värda årets pris. 
Hittills genomförda byggprojekt för ett mer 
hållbart byggande domineras av kommu-
nala beställare. Vi vill därför särskilt upp-
märksamma en privat fastighetsägares ini-
tiativ, som visar att även den privata sektorn 
aktivt kan arbeta för ett mer hållbart byg-
gande. Det är dessutom en relativt liten fast-
ighetsägare, vilket visar att det inte behövs 
det stora företagets resurser eller kapacitet 
för att bidra till utvecklingen.

Juryns motivering:
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Nominerad 2014:

Alsters förskola
Karlstad

Byggherre: Karlstads kommun 
Huvudentreprenör: Skanska 

Arkitekt: Sweco
Kontakt: Tomas Karlsson 

tomas.karlsson@karlststad.se

Alsters förskola, Karlstad
Det lilla samhället Alster, strax öster om Karlstad, fick under 2013 en ny förskola 
byggd i passivhusteknik. Förskolan är byggd i ett plan och har en väl tilltagen iso-
lering som minimerar värmebehovet. Värmen kommer från en bergvärmepump, 
men byggnaden är också rikligt utrustad med solceller. Energibehovet är beräknat 
till 20 kWh/m2år, medan solcellerna beräknas leverera 16 kWh/m2år
Alsters förskola nominerades som en av tre byggnader till utmärkelsen Grundste-
nen 2014 – ett årligt pris utdelat av nätverket för hållbart byggande i Värmland.

Tillsammans med entreprenören har Karlstads kommun skapat en passivhusbygg-
nad med mervärde i form av god innemiljö, där komfort har prioriterats. En god 
brukarmedverkan i processen har gett nöjda brukare och bra förutsättningar för 
barnens utveckling. Energiförsörjningen med bergvärme och solceller är väl an-
passad till platsen förutsättningar.

Juryns motivering:

Foto: Felix Gerlach
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En kraftig ökning  
– men från låga nivåer
Intresset för att bygga energieffektivt och hållbart ökar 
snabbt, men ännu är andelen liten i förhållande till det 
totala byggandet.

Under år 2013 var det drygt 
2700 lägenheter som bygg-
des nya eller byggdes om 
enligt klassningarna för lågen-
ergihus. Det ska jämföras med 
att det bara vara en handfull lä-
genheter som höll den standar-
den så sent som år 2008. Sett 
i det perspektivet är det ingen 
tvekan om att lågenergibyg-
gandet är på stark frammarsch.
Sätter man däremot lågener-
gibyggandet i proportion till 
det samlade byggandet är det 
fortfarande en sorgligt liten an-
del – 7,5 procent år 2013 – av 

lägenheterna som håller denna 
standard. Vänder man på ste-
ken kan man säga att 92,5 pro-
cent av allt byggande idag sker 
så att man bygger in onödigt 
energislöseri från början.
Det visar statistik som presen-
terats av Åsa Wahlström, koor-
dinator för Lågan, en plattform 
för byggande med mycket 
låg energianvändning som är 
ett samarbete mellan Sveriges 
Byggindustrier och Energimyn-
digheten.
En motsvarande utveckling 
kan skönjas för lokaler. Där har 

andelen nybyggda lågenergi-
lokaler gått från ingenting till 4 
procent.
- Går man sedan vidare och tit-
tar på utvecklingen län för län 
ser man att den mesta lågen-
ergiarean byggts i Stockholms 
och i Västra Götalands län, sä-
ger Åsa. Det är nu inte så kon-
stigt eftersom storstadsregio-
nerna växer kraftigt. Ställer man 
i stället utvecklingen i relation till 
antalet invånare i ett län finner 
man att t ex Värmlands, Örebro 
och Hallands län ligger långt 
framme.

För mer information, kontakta:

Åsa Wahlström
Lågan 

asa.wahlstrom@cit.chalmers.se
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Branschen vill ha  
krävande beställare
Värmland har egentligen inte jobbat systematiskt med energi- 
effektivt byggande. Här finns ändå en lång tradition av riktigt 
höga ambitioner och god kompetens. 

Anneli Mälargård, NCC, pekar 
på att värmländska byggpro-
jekt i olika sammanhang varit 
pionjärer på området.
 -Mest omtalat är väl ekobyn 
Tuggelite som uppfördes i bör-
jan av 1980-talet och vars en-
ergiprestanda och andra kva-
liteter står sig än idag, säger 
Anneli. Men jag vill även peka 
på Mjölnartorpet som blev Karl-
stads andra ekoby, på Vargbro-
skolan i Storfors och på kvarte-
ret Seglet i Karlstad som blev 
Sveriges första höghus av pas-
sivhusstandard.
- Idag ser vi att inte minst of-
fentliga beställare jobbar vidare 
i samma riktning. Flera nya för-
skolor och skolor har byggts 
med en hög grad av miljöan-

passning. Landstinget byg-
ger ett nytt operationshus vid 
Centralsjukhuset och Karlstads 
kommun bygger en ny förvalt-
ningsbyggnad enligt kriterierna 
för Miljöbyggnad Guld.
- Samtidigt är det väl så värde-
fullt när mindre, privata fastig-
hetsägare med befintliga fast-
igheter är framsynta och tänker 
långsiktigt på sin fastighetsför-
ädling, säger Anneli och tar 
Sveaplans fastigheter i Grums, 
vinnare av 2013 års Grundste-
nen, som ett gott exempel. Det 
finns också flera privatpersoner 
som insett det kloka i att bygga 
lågenergihus om man ändå får 
tillfället i livet att bygga ett nytt 
hus från grunden.
Hennes kollega på konkurren-
ten Skanska, Lisa Falkenström, 
håller med. 
- Vi kan bygga riktigt bra och 
hållbara byggnader, eller göra 
motsvarande renoveringar i 
befintlig bebyggelse. I en god 
dialog med oss kan vi se till att 

byggnaderna klarar kraven för 
ambitiösa utmärkelser som t ex 
Miljöbyggnad Guld, säger Lisa. 
Men då behöver vi förstås be-
ställare med höga ambitioner 
och rätt förutsättningar redan i 
byggprocessens tidiga skeden! 
- Riktigt omsorgsfulla byggpro-
jekt kan bli några procent dy-
rare, medger både Anneli och 
Lisa. Men besparingarna i drift 
blir oftast många gånger större 
än de extra räntekostnaderna, 
så redan från första året blir de 
höga ambitionerna till en eko-
nomisk fördel. Därtill kommer 
sådant som ökad trivsel och 
minskade underhållskostnader 
som självklart är viktigt men inte 
alltid går att värdera i kronor 
och ören.

För mer information, kontakta:

Anneli Mälargård
NCC 

anneli.malargard@ncc.se

För mer information, kontakta:

Lisa Falkenström
Skanska 

lisa.falkenstrom@skanska.se
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