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Förord 

Holmfrid är Uppsalahems första lågenergihusprojekt. Projektet genomfördes som ett 

samverkansprojekt mellan Uppsalahem och JM. Projektet har finansierats av Uppsalahem. 

Projektledaren för Uppsalahem (beställare) var Niklas Karlsson och projektledare för 

totalentreprenör JM var Jan- Olov Östberg. Projekteringsledare, Energidesigner var Sven Detterberg 

från Ramböll AB. Huset är ritat av Werket Arkitekter i Uppsala.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÅGAN-programmet (program för byggnader med mycket LÅG energianvändning) är ett 

nationellt program som drivs av Sveriges Byggindustrier med ekonomiskt stöd av 

Energimyndigheten. LÅGAN syftar till att stimulera energieffektiv ny- och ombyggnad, 

synliggöra marknaden för byggnader med låg energianvändning och bidra till ett brett utbud 

av aktörer som erbjuder produkter eller tjänster för lågenergihus och trygga beställare av 

sådana produkter och tjänster. 

www.laganbygg.se 
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Sammanfattning 

I ett samverkansprojekt har Uppsalahem tillsammans med JM uppfört Holmfrid, ett flerfamiljshus 

med 18 lägenheter i ett centralt läge i Uppsala. När projektet var färdigställt skulle det vara ledande 

inom Uppsalahem vad det gäller låg energianvändning och miljöanpassning. Målet för den specifika 

energianvändningen var 40 kWh/m²(Atemp), år, och dessutom skulle projektet uppfylla en preliminär 

certifiering nivå SILVER enligt Miljöbyggnad.   

Den huvudsakliga nyttan med demonstrationen är att bygga upp kunskaper och erfarenheter om 

byggande och drift av lågenergibyggnader inom Uppsalahems organisation som sedan kan 

implementeras vid kommande nyproduktion och större renoveringar.  

Projektet klarade målet för Miljöbyggnad, en preliminär certifiering nivå SILVER. Dock var arbetet 

med ansökan mer omfattade än vi först trodde och vi hade en del svårigheter med indikatorn 

dagsljus. Energiberäkning enligt bygghandling visade en beräknad energiförbrukning på 50,8 kWh/m² 

(Atemp), år. Det ligger mer än 50 % under kravet i BBR 18 men det uppfyller inte det ursprungligen 

planerade målet på 40 kWh/m² (Atemp), år. Att det planerade målet i ansökan inte nåddes beror på 

att tänkta lösningar inte tekniskt visade sig genomförbara fullt ut på denna plats. Att planerad 

markvärmeanläggning för förvärmning av ventilation och säsongslagring av värmeenergi inte gick att 

genomföra fick stor inverkan på resultatet och det är därför beräknad förbrukning i bygghandling 

ligger högre än den i ansökan. 

Huset är uppvärmt med fjärrvärme och solvärme, har ventilationssystem av typen FTX och 

vattenburet radiatorsystem. En solvärmeanläggning är installerad som både bereder varmvatten och 

värmer huset. 

Energiprestanda enligt BBR var beräknad till 50,7 kWh/m², år, den uppmätt energiprestanda blev 

48,7 kWh/m², år, d.v.s. 2,0 kWh/m², år lägre. Total uppmätt energi blev 79,1 kWh/m², år är dock 

högre än beräknad och det beror på högre hushållselanvändning än projekterat. Det bidrog även till 

en lägre energianvändning för uppvärmning medan en högre uppmätt energianvändning för 

varmvatten ökade värmebehovet. Solvärmen gav 21 % mer värme än beräknat trots en inte optimal 

inkopplingsprincip. Inomhustemperaturen var under uppföljningen i snitt varit 21,2ºC under 

månaderna oktober till april, projekterad inomhustemperatur var 21ºC. 
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Bakgrund  
Under mitten av 2000-talet påbörjades planeringen av att utföra en stor förnyelse för den befintliga 

fastigheten Ingvarsgatan 1-3. Samtidigt beslutades att genom en enkel planändring och markförvärv, 

att Uppsalahem skulle kunna få ett bättre nyttjande av ytor och tillika ett bättre ekonomiskt 

nyttjande av fastigheten genom att nyproducera en ytterligare byggnad. Styrelsen tog 2005-02-28 

beslut om markförvärv.  2008-04-18 togs återigen beslut om markförvärv och fortsatt planering av 

nyproduktion i samband med startbeslut för förnyelsen. Detaljplanen tog lång tid och överklagades, 

men vann laga kraft 2010-03-18. Därefter har projektets fokus ändrats till att bli Uppsalahems första 

lågenergihus. 2012-03-19 tog styrelsen beslut att upphandla entreprenör och att påbörja produktion 

av Holmfrid.  

Uppsalahem har successivt skärpt våra energikrav vid nybyggnation. Energikravet i nyproduktion är 

60 kWh/m². För att klara detta behöver metoder och arbetssätt utvecklas och ett led i detta är 

uppförandet och erfarenhetsåterföringen från lågenergibyggnad som Holmfrid.  

Uppsalahem nyproducerar ca 500 lgh/år och förnyelsetakten är planerad till ca 300 lgh/år så det är 

angeläget att snabbt bygga upp och föra ut kunskaper och erfarenheter i organisationen så vi kan 

göra detta på bästa möjliga sätt. 

Demonstrationsbyggnaden  
Holmfrid är ett flerfamiljshus med 18 lägenheter i ett centralt läge i Uppsala. Huset är i två plan med 

loftgångar. Lägenheterna är av två typer, ettor och treor och ska passa alla ålderskategorier, och 

gärna en särskilt miljömedveten kund.  Byggnadens totala A-temp är 1030 m².   

Klimatskärm 

Fönster: Fabrikat: Skaala. Fönster 2+2-glas med 175 mm karm. Energiglas, Uglas = 0,64 W/m2 K, 

Uglas+karm = 0,76 W/m2 K, gglas=0,46 Fönsterkarm, ca 20-50 % av fönster beroende på storlek  

Ytterdörrar: U = 0,90 W/m²K  

Yttertak: 200 mm betong, 600 mm lösull, U=0,075 W/m2 K  

Yttervägg: Puts, 100 mm putsbärare, regelvägg med 285 mm lösullsisolering, U=0,10 W/m2 K  

Platta på mark: Pålad grund med betong 200 mm, cellplast 300 mm, 400 mm i randzon, U=0,17 

W/m2 K exkl. mark  

Mark: Lera, dränerat grus, λ=1,5 W/m K  

Källarväggar: 200 mm betong, cellplast 100 mm, U=0,32 W/m2 K exkl. mark 

Linjära köldbryggor 

Bjälklag/yttervägg: Psi-0,082 W/m K 

Kantbalk: Psi-0,28 W/m K (med pålar) 

Fönster: Psi-0,013 W/m K 

Tak/yttervägg: Psi-0,112 W/m K 

Hörn yttervägg: Psi-0,043 W/m K 

Ytter/innervägg: Psi-0,052 W/m K (angivet i zonformulär) 

Pelare: Psi-0,065 W/m K (angivet i zonformulär) 
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Loftgångar: Psi-0,15 W/m K (Typ Egcobox med 100 mm isolering) 

 

Lufttäthet klimatskal 

Luftläckage: 0,3 l/s m2 vid 50 Pa tryckskillnad. Täthetsprovning visade på läckage på 0,25 l/s, m² vid 

50 Pa. 

Dagsljus 

Alla lägenheter är genomgående lägenheter med fönster i två väderstreck, se bifogad planritning. 

Förhållandena för dagsljus bedömdes med förenklad metod, förhållandet mellan arean för glas och 

golv. Detta gjordes i de lägenheterna med sämst förutsättningar för dagsljus (20 % av ett våningsplan 

enligt Miljöbyggnad). Dagsljusfaktorn var 10 % vilket motsvara brons enligt Miljöbyggnad. 

Uppvärmningssystem 

Byggnaden värms via fjärrvärme och solfångare. Det är ett vattenburet 2-rörs radiatorsystem. 

Varmvattenberedning och VVC via ackumulatortankar som värms via solvärme och fjärrvärme. 

Ventilationssystem 

Ventilationssystem är till och frånluft med korsströms återvinning, omblandande ventilation.  

Verkningsgrad återvinning växlare: 85 % (Ej systemverkningsgrad). 

Eftervärmning: Vattenburet värmebatteri med energi från fjärrvärme och solvärme.  

Luftflöden: < 24°C: 450/470 l/s (tilluft/frånluft), > 24°C: 517/540 l/s (tilluft/frånluft.  

Drifttider: 00-24 alla dagar 100 %  

SFP: 1,5 kW/m³ 

Tappvarmvattensystem 

FMM Eco flow blandare. Varmt och kallt vatten mäts och debiteras till kund. 
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Projekterade värden 

Projekterad energianvändning enligt bygghandling är: 

 

Den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten är beräknad till 0,27 W/m2 K, jämfört med 

högsta tillåtna som är 0,5 W/m² K i BBR 18. 

Solvärmeanläggning: 40 m² solfångare är placerade på sydligt orienterat tak för produktion av 

varmvatten och värme via ackumulatortankar placerade i källare. Systemet förväntas ha följande 

energibalans: 

14 582 kWh till ackumulatortankar för uppvärmning och varmvatten  

2 173 kWh värmeförluster från tankar, (värmer undercentralen)  

12 409 kWh tillgodo för uppvärmning och varmvatten  

60 kWh till pumpenergi för cirkulation. 

 

Den beräknade specifika energianvändningen uppgår då till 50,8 kWh/m² år. Den specifika 

energianvändningen grundar sig på den totala Atemp-ytan som är 1030 m² för hela byggnaden. På 

grund av svårigheten i att förutse brukarnas beteenden och hur mycket personer som kommer bo i 

lägenheterna kan förbrukningen förväntas variera inom 10 %. Byggnadens energiprestanda kan 

väntas ligga inom 46-56 kWh/m² år med i beräkningen angivna förutsättningar.  

Att det inte blir lägre beror på att tänkta lösningar inte gick att genomföra fullt ut. Planerad 

markvärmeanläggning för förvärmning av ventilation gick inte tekniskt att genomföra vilket gör att vi 

inte når i ansökan beräknad förbrukningsnivå i bygghandlingens energiberäkning. Markförhållanden 

där huset uppfört medgav inte att trycka ned markkollektorer. 

Byggnadens specifika 
energianvändning  

 

Totalt  Energiprestanda  

 kWh/år kWh/m², år 
Värme med förluster  
Värme  35 158  34,1  
Varmvatten och VVC  24 000  23,3  (FEBY + VVC förluster) 

Solvärme  -14 582  -14,2  

Total köpt värme  44 576  43,3  
 
Fastighetsel  

Fläktel  5603  5,4  
Belysning  611  0,6  
Övrig fastighetsel  1500  1,5  
Total köpt fastighetsel  7714  7,5  

Energiprestanda:  52 290  50,8  

 
Hyresgästel  
Belysning  4 695  4,6  
Övrig hushållsel  19 888  19,3  

Total köpt energi  76 873  74,7  
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Mål och utfall energianvändning 

Målformulering i ansökan: 

Ursprungligt planerat och utrett mål för energianvändningen var 40 kWh/m² (Atemp),år för 

uppvärmning, varmvatten och fastighetsel enligt definition i BBR systemgräns.  Fördelningen har i 

genomförd utredning beräknats till fastighetsel 7 kWh/m²(Atemp), år, värme 22 kWh/m²(Atemp),år 

och varmvatten 10 kWh/m²(Atemp),år. För varmvattenberedning beräknas sammanlagt åtgå 

sammanlagt 20 kWh/m², år och av det kommer 10 kWh/m², år från fjärrvärme och 10 kWh/m², år 

från Solvärme. Förhållandena kan komma att ändras utifrån vad som framkommer under program-, 

utrednings- och systemskede men målet är att komma under 40 kWh/m², år. BBR 18 krav på 

energiprestanda är 110 KWh/m², år 

Metodik för uppföljning av energiförbrukning enligt ansökan:  

Uppföljning av energianvändningen kommer göras i enlighet med Sveby´s metodik för verifiering av 

energiprestanda utökad med de i denna byggnad unika installerade mätsystemen. Uppföljningen 

kommer sammanställas i rapport och presentation. Energiuppföljning och verifiering kommer även 

ske i samband med klassningen enligt Miljöbyggnad och upprättande av energideklaration. 

Det innebär att för värmebehovet mäts köpt fjärrvärme, varmvattenförbrukning och 

solvärmeproduktionen. För elbehovet mäts köpt el och undermätning sker av el till motorvärmare, 

ytterbelysning som inte är byggnadsanknuten, ventilationsaggregat och hushållsel till lägenheterna.  

Uppmätt energiprestanda: 

Uppföljning och insamling av mätdata kom inte ingång fullt ut för alla mätare förrän i januari 2014, 

inflyttning skedde 2013-07. Att det kom igång sent berodde på att inte all mätutrustning var klar vid 

inflyttning och att inte driftgenomgång skedde direkt i samband med inflyttning.  

I tabell 1 anges uppmätta värden under ett kalenderår och i tabell 2 jämförs uppmätt 

energiprestanda med den beräknade. Värdena är i kWh/m², år (Atemp). 
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Tabell 1: Uppmätt energianvändning och energiproduktion (kWh).   

  uppvärmning fastighetsel varmvatten  hushållsel solvärme 

Januari 8260 867 3344 3040 0 

Februari 4035 986 2387 2974 0 

Mars 2513 1085 2877 2960 1261 

April 3243 900 2833 2940 2446 

Maj 721 881 2800 2926 2481 

Juni 279 473 1529 1682 2883 

July 0 724 1447 1591 3243 

Augusti 0 748 1447 1687 2298 

September 868 1018 1942 2136 1902 

Oktober 1688 866 2640 2904 967 

November 2855 989 2866 3152 275 

December 3716 970 3080 3388 0 

Specific 
energianvändning 
(kWh/m2, år)  27,4 10,2 28,3 30,5 17,2 

 

Tabell 2: Jämförelse av projekterad och uppmätt energianvändning (kWh/m², år). 

  Projekterad Uppmätt Differens 

Uppvärmning                 34,1                  27,4            6,7     

Tappvarmvatten                 23,3                  28,3          - 5,0     

Driftel                   7,5                  10,2          - 2,7     

Solvärme                 14,2                  17,2          - 3,0     

Verksamhetsel                 24,0                  30,5          - 6,5     

Total energi                 74,7                  79,1          - 4,4     

Energiprestanda 
 enligt BBR                 50,7                  48,7           2,0     

 

Kommentarer:  

Uppmätt energiprestanda enligt BBR är på 48,7 kWh/m², år vilket är lägre än den beräknade på 50,7 

kWh/m², år. Totalt använd energi är dock högre än beräknad vilket beror på både högre 

varmvattenanvändning och högre användning av hushållsel.  Både verksamhetselen (i vilken 

hushållselen ingår) och producerad solvärme är högre än beräknat och genom det blir energibehovet 

för uppvärmning lägre.  

I uppvärmning ingår köpt fjärrvärme till uppvärmning för radiatorsystem och eftervärmning för 
ventilation. I Fastighetsel ingår fastighetsel enligt BBR systemgräns, dvs köpt el exkl. uppmätt el till 
motorvärmare och ej byggnadsanknuten belysning. Tappvarmvatten inkluderar både energi från 
solfångare och köpt fjärrvärme för bereda varmvatten när solenergin inte räcker till. Dvs uppmätt 
köpt energi enligt BBR för varmvattenberedning och uppvärmning är 28,3+ 27,4-17,2= 38,5 kWh/m², 
år. Solvärme är av solfångarna producerad solvärme för varmvattenberedning och uppvärmning. 
Verksamhetsel inkluderar både hushålls el och el till motorvärmare och ej byggnadsanknuten 

belysning.  
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Mål och utfall innemiljö 

Målet var att Holmfrid skulle klassas SILVER enligt Miljöbyggnad och Holmfrid är preliminärt 

certifierad SILVER enligt Miljöbyggnad och finns upptagen i sammanställningen över certifierade 

byggnader på SGBC hemsida. I Figur 1 visas betyget på resp. indikator som har bedömts.  Verifiering 

ska inom 1 till 2 år.  

 

Figur 1. Holmfrid är preliminärt certifierad silver enl. Miljöbyggnad.  

 

Inomhusmiljö: 

Inomhusmiljökraven var högt satta i projekteringen, se tabell 3 nedan för samtliga detaljer. 

Luftväxlingen är högre än 0,35 l/s,m². Byggnadens täthet är bättre än projekterat vilket bidra till låg 

energiprestanda och gon inomhusmiljö sam minskar risken för funkproblem. Uppmätt 

inomhustemperaturen ligger nära projekterad inomhustemperatur, skiljer endast 0,2 grader i snitt 

för mätperioden oktober till april. Är lufttemperatur som mätts upp. Lufttemperaturen skiljer dock 

lite från den operativa i så välisolerade hus oms detta. Även projekterade fuktkrav klarades vilket är 

viktigt för undvika risk för mögelskador. Det enda av de uppmätta kraven som inte klarades var 

projekterat bullerkravet från installationer, vilket orsakades av ljud från ventilationsdon. 
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Tabell 3: Krav och uppföljning av innemiljö. 
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Finansiering 

Investeringskostnaden för Uppsalahem och projektet var 34 605 000 kr. I samband med 

upprättandet av ansökan gjordes en uppskattning av merkostnader. I nedanstående tabell redovisas 

de merkostnader vi fått särredovisade respektive beräknat. Merkostnaderna är baserade på 

merkostnader om jämföra med hus som Uppsalahem normalt bygger med en energiprestanda på 60 

kWh/m², år. Merkostnaden är därför låg eller obefintlig. Väggarna isolerades något mer än normalt 

men gjordes samtidigt med en ny innovativ metod med blåst lösullsisolering och för det redovisades 

ingen högre kostnad än om isolerat med vanlig isolering och den tjocklek vi gör normalt. 
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Nyhetsvärde och informationsspridning 

Nyhetsvärdet var att detta är en ny byggnadskategori för lågenergibyggnader, att det inte fanns 

några sådana i Uppsala tidigare, att fjärrvärme och solfångare används som bas för uppvärmning och 

att Uppsalahems organisation och kunder inte tidigare har erfarenhet av byggande, drift och boende 

i lågenergibyggnader av detta slag.  

Projektet uppmärksammandes med en artikel skriven i Fastighet och bostadsrätt och  
Uppsala Nya Tidning har även gjort ett reportage om Holmfrid med fokus på energi.  
 
På hemsidan och i all uthyrningsinformation har vi tryckt på husets miljöprofil och som 
”framtidshus”. Förhoppningen var att nå rätt kunder, sådana som ville leva mer miljövänligt. Vi 
försökte också locka passande hyresgäster genom att erbjuda en odlingslott på gården. 12 av 18 
hyresgäster tecknade sig för odlingslott så vi tror vi nådde rätt kundgrupp. Enligt den 
inflyttningsenkät som gjordes har några hyresgäster svarat att de valde bostaden pga. dess 
miljöprofil, även om den största orsaken var att det inte fanns andra alternativ. Uppsalahem verkar 
på tillväxtmarknad och efterfrågan på lägenheter är större än utbudet.  
 
På Holmfrid provade även ett grönt hyresavtal för första gången. De gröna hyresavtalen omfattar 
både hyresgästens om Uppsalahems åtaganden. I hyresavtalet specificeras att Uppsalahem ska 
försörja huset med förnybar energi såsom klimatneutral fjärrvärme, solvärme samt förnybar el. 
Uppsalahem ska utrusta alla lägenheter i Holmfrid med energisnåla (A-klassade) vitvaror och 
vattenbesparande sanitetsutrustning. Hyresgäst ska vid eventuell installation av 
diskmaskin/tvättmaskin välja en energisnål modell. Uppsalahem erbjuder möjligheten för dig som 

hyresgäst att sortera ditt hushållsavfall på ett långsiktigt hållbart sätt. Jag som hyresgäst tar ansvar för 

mina hushållssopor, genom att sortera enligt tillhandahållna fraktioner. Via displayen i lägenhet kan 
hyresgästen på egen hand se sin aktuella el- och vattenförbrukning. Uppsalahem utrustar sju 

parkeringsplatser med energieffektiva elplintar med timerfunktion och varav en plats är även utrustad 
med laddare för elbil. 
 
Utöver det ingår följande börkrav i hyresavtalet: Jag som hyresgäst bör vid skötsel av lägenheten och 

tvättstugan ta miljöhänsyn vid val av produkter och metoder. Jag som hyresgäst bör köpa miljövänlig 
el och sträva efter en så låg vattenförbrukning som möjlig. 
 

 
Informationsspridning har även skett via studiebesök. Uppsalahem har mottagit studiebesök från 

Tartu i Estland, från Uppsala universitet och studenter från Ångström vid två tillfällen samt internt för 

Uppsalahems byggprojektledare för att titta på lösullning av väggar. Dessutom genomfördes 

studiebesök av kommunala bolag inom SABO i samband med en energinätverksträff i Uppsala.  

  



14 
 

Diskussion och slutsatser 

Energiberäkning enligt bygghandling visade en beräknad energiförbrukning på 50,7 kWh/m², år. 

Uppmätt energiprestanda blev 48,7 kWh/m², år enligt BBR systemgräns. Baserat på det blev det ett 

lyckat projekt och att det ligger mer än 50 % under krav i BBR 18 som gällde vid bygglovet. Dock 

uppfyller det inte det ursprungligen planerade målet på 40 kWh/m² (Atemp), år för uppvärmning, 

varmvatten och fastighetsel enligt definition i BBR.   

Att det planerade målet i ansökan inte nåddes beror i första hand på att alla tänkta lösningar inte 

tekniskt visade sig genomförbara fullt ut på denna plats. Att planerad markvärmeanläggning för 

förvärmning av ventilation och säsongslagring av värmeenergi inte gick att genomföra fick stor 

inverkan på resultatet. Markförhållanden där huset uppförts medgav inte att trycka ned 

markkollektorer i leran som vi planerat göra för lagra och ta ut värme för efter värmning av 

ventilation.  På platsen är lerdjupet mellan 50-100m vilket gjorde det ekonomiskt orimligt att ersätta 

planerade markkollektorer med en borrhålslösning som skulle krävt foderrör ända ned till fast berg. 

Lösningen för varmvattenberedning och VVC går via slingor för förvärmning via installerade 

ackumulatortankarna. Vattnet i tankarna värms i första hand via solvärme men spetsas med 

fjärrvärme till att konstant hålla 60 ºC. Vi kan nu i efterhand se att det inte är optimalt att hålla dem 

konstant på 60ºC då energiutbytet med den lösningen inte blir så stort som det skulle kunna bli från 

solfångarna. Det hade varit mer effektivt att nyttja solenergin i slutet system som förvärmning med 

värmeväxlare efter ackumulatortankarna och låtit temperaturen i tankarna variera för maximal 

verkningsgrad på solfångarna. Trots det har dock solfångarna levererat mer värme, 17,2 kWh/m², år 

jämfört med beräkningen på 14,2 kWh/m², år. 

Gällande erfarenheterna avseende miljöbyggnad så har Uppsalahem redan i nuläget relativt högt 

ställda krav på energi- och teknik och miljö i våra ramhandlingar, ofta högre än myndighetskraven. 

Som exempel bygger vi normalt med energiprestanda på 60 kWh/m², år och det gör att vi redan idag 

anser att vi bygger bra hus.  Redovisningskraven, att i handlingar påvisa sökt betyg, redovisa 

beräkningar och tillhörande indata, var mer omfattande än vi trodde. Att miljöklassa är naturligtvis 

en inlärningsprocess och redan i nästa projekt kommer vi med på banan snabbare men det är 

tidskrävande och idag har vi inte efterfrågan på det hos kunderna. Ytterligare en erfarenhet är att 

lägga huvudansvaret för erforderlig redovisning av Miljöbyggnad på entreprenören.  

Dagsljus var en svår aspekt på Holmfrid med det energifokus vi hade och vi klarade därför inte SILVER 

för den indikatorn. Det är en fin avvägning mellan dagsljus, solvärmelast och värmeförluster vid 

utformning av klimatskal, val av fönsterstorlekar, placering mm. Om fönster har ett LT-värde på 74 % 

eller lägre eller om det finns skuggande grannar ska bedömning göras med dagsljusfaktor och 

redovisning med dagsljussimulering.  Sannolikt kommer det att krävas dagsljussimulering i 

Uppsalahems alla kommande projekt p.g.a. egenskaper hos fönster och skuggning. Beräkningar på 

dagsljus och energi sätter förutsättningarna för vilka fönsteregenskaper som kommer krävas, dels för 

dagljusinsläpp, dels för att uppnå ställda energikrav. Har man ett högt energikrav behövs bra fönster 

men bra energiegenskaper kan ge sämre ljusgenomsläpplighet.   

Kvartersstrukturen och husets form kan också innebära problem. Exempelvis skuggande loftgångar 

och mörka hörn hos L-formade hus (Figur 2) försämrar dagsljusinsläppet och därför måste man fånga 
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upp den frågan redan vid utformning av husen och val av planlösningar. Skuggande loftgångar är 

dock även en tillgång för undvika att få in solvärmelast sommartid vilket ger ett bättre 

inomhusklimat.  

 

Figur 2. Exempel på problematisk lägenhet där både läget och planlösningen påverkar. 

Val av beräkningspunkt görs enligt principen halva rumsdjupet och en meter från mörkaste sidovägg. 

Djupa rum kan alltså bli ett problem (Figur 3).  

 

Figur 3.  Genomgångslägenheter och djupa rum kan innebära problem eftersom punkten hamnar långt i rummet.   

Samtidigt som Holmfrid genomförde Uppsalahem projektet Frodeparken. Ett Svanenmärkt 

flerbostadshus med nordens största solcellsfasad. Eftersom projekten uppfördes samtidigt i tiden 

konkurrerade de med varandra om publicitet.  
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LÅGAN (program för byggnader med mycket LÅG energianvändning) är ett samarbete mellan 

Energimyndigheten, Boverket, Sveriges Byggindustrier, Västra Götalandsregionen, Formas, 

byggherrar, entreprenörer och konsulter med syfte att öka byggtakten av lågenergibyggnader. 

 

www.laganbygg.se 

 

 

 


