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Förord 

När en ny idrottshall för skolidrott och fritidsidrott skulle byggas i Hällekis samhälle i Götene 

kommun, ville kommunen nå långt i energihänseende. Det var inte helt lätt att hitta befintliga 

exempel på ”lågenergiprojekt” i just denna typ av fastigheter. Vid en inledande kontakt med LÅGAN 

bedömdes också detta projekt vid en första anblick som intressant för programmet och en ansökan 

gjordes. Det togs tidigt en kontakt med den största arbetsgivaren på orten som är Paroc AB, som här 

tillverkar mineralullsbaserat isolermaterial. Med deras hjälp, både vad gäller material och kunnande, 

har projektet kunnat nå betydligt längre än annars. En annan aktör som bidragit i ekonomiskt i 

projektet är Sparbanksstiftelsen Skaraborg, vilket i praktiken gav möjligheten att bygga en upphöjd 

läktare för publik. 

I projekteringsskedet togs tidigt hjälp av en extern energikonsult -  KanEnergi - för att göra 

energiberäkningar och kommunens egen personal med särskild kompetens inom energiområdet fick 

också möjlighet att delta i projektet från början. Projektledare blev kommunens tidigare 

fastighetschef, Lars Stenerås och samordnare för energifrågorna fastighetsförvaltningens 

energiplanerare Fredrik Hedman. Från Parocs sida samordnades insatserna av Anders Olsson, teknisk 

rådgivare. Hallen har under hela byggprocessen väckt en hel del uppmärksamhet och energifrågorna 

har då ofta varit i fokus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

http://www.laganbygg.se/
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Sammanfattning 

När Götene kommun skulle bygga en ny idrottshall för skolidrott och fritidsidrott i Hällekis samhälle 

lyftes tidigt fram att bygga den mycket energieffektiv i enlighet med kommunens övergripande 

intentioner och mål på energi- och miljöområdet. Exempel på lågenergihus i denna byggnadskategori 

var ovanliga och därför kunde det dessutom finnas ett demonstrationsvärde i detta projekt. Delvis 

därför beviljades också ett bidrag från LÅGAN just för detta ändamål. Paroc, som i Hällekis har en stor 

tillverkning av isolermaterial, blev också tidigt en samarbetspartner i projektet. Bygget genomfördes 

som en samordnad generalentreprenad med separat upphandlade entreprenörer för bygg, el, rör 

och luft inklusive styr. Hallens yta är 760 m2 Atemp. 

Förutom extra tjocka väggelement som var nya på marknaden har inga anmärkningsvärda nya 

lösningar använts i huset. Det är extra tjock isolering i klimatskalet och kring tekniska installationer, 

högisolerande fönster och höga krav på täthet som lägger grunden till den låga energianvändningen. 

Därutöver har eftertanke lagts på att välja energieffektiva delsystem för framförallt ventilation, 

belysning och varmvattenförsörjning och styra dessa medvetet. Byggnaden värms med fjärrvärme 

som baseras på spillvärme och biobränsle. Själva halldelen värms endast genom tilluften. För övriga 

utrymmen finns ett mindre golvvärmesystem samt en radiatorkrets med två radiatorer installerad.  

Den projekterade energianvändningen visar på ett behov av fastighetsenergi på drygt 23 400 kWh 

per år, vilket motsvarar 31 kWh/m2 och år. Det vill säga väl under de 50 kWh som LÅGAN har som 

krav och vid projekteringstillfället utgjorde 50 % av nivån i BBR. Verksamhetsenergin är något högre 

med en projekterad nivå om knappt 25 400 kWh per år, vilket motsvarar 33 kWh/m2 och år. Där 

utgörs merparten av belysningen och varmvatten för duscharna. 

Då bygget av olika anledningar blev något försenat har en uppföljning av första årets utfall varit 

möjligt att göra först efter utgången av 2014. Sammantaget har fastighetsenergin (BBR-energi) under 

första driftåret överstigit projekterade värden – 49 kWh/m2 och år, samtidigt som utfallet för 

verksamhetsenergin varit lägre än projekterat – 16 kWh/m2 och år. Ökad användning av 

fastighetsenergi jämfört med projekterat beror bland annat på många mer drifttimmar i 

ventilationen första året jämfört med ett normalt driftår. Detta för att ventilera ut eventuell byggfukt 

och emissioner från nya material. Detta genererar både högre elanvändning för fläktarna samt ett 

ökat värmebehov för att ersätta utventilerad varmluft.  

När verksamhetsenergin inte varit så stort som beräknat – vilket ju minskar den postens bidrag till 

uppvärmning av huset – så ökar också behovet av värme från värmesystemet. Den låga 

användningen av verksamhetsenergi beror dels på en något lägre utnyttjandegrad första året än 

bedömt, dels kan den enskilda duschtiden vara något överskattad. Fortfarande är bedömningen att 

det under kommande års normaldrift kommer närma sig den projekterade fördelningen. 

Kostnadsmässigt har hallen hållit sin totalbudget om drygt 13 Mkr. Merkostnaden för de extra 

satsningarna på att få hallen så energieffektiv är 1,1 Mkr eller drygt 8 % av den totala byggkostnaden. 

Faller nu bara energianvändningen ut som planerat, så är det en ekonomiskt välmotiverad satsning 

kommunen har gjort. 
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En central erfarenhet att dra i detta projekt är att det går relativt enkelt att bygga en sådan här 

byggnad långt under nybyggnadskraven och att det går att göra utan en massa speciallösningar och 

med god lönsamhet. Det är dock viktigt att lägga ner mycket kraft tidigt i processen för att 

positionera energifrågorna och få med alla inblandade aktörer på banan. Vi hade säkert kunnat satsa 

ännu mer i detta skede och då undvikit en del senare diskussioner och omarbetningar i projektet.  

En positiv effekt är den extra uppmärksamhet bygget får tack vare satsningarna på energifrågorna. 

Detta gäller såväl uppmärksamhet internt i organisationen som i lokalsamhället, i regionen och även 

nationellt genom LÅGAN och branschspecifika informationskanaler. Det blir med all säkerhet en god 

hjälp när framtida projekt ska genomföras och krav ställas på vilken energiprestanda som kan och bör 

uppnås.    
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Bakgrund  
 

I Götene kommun pågår som i de flesta kommuner ett arbete med att försöka minska 

energianvändningen i de kommunala fastigheterna. Det mesta av arbetet berör befintliga fastigheter 

då nybyggnadsprojekten är relativt få. De övergripande målen på hela beståndet är att minska 

användningen av såväl el som värme med 10 % till utgången av 2014 och 20 % till utgången av 2020 

jämfört med 2009. För att lyckas med detta måste bland annat de få tillfällen som ges också tas 

tillvara att uppföra nya byggnader med högt ställda krav på energieffektivitet. 

Det finns därför politiskt antagna mål och strategier som bland annat anger att vid nybygge ska man 

sedan 2011 nå upp till kraven för Nära-Noll-Energi från och med då. Vid den tidpunkten diskuterades 

det nationellt att detta krav skulle innebära en halvering av kravnivåerna i BBR. Det vill säga 

motsvarande de krav som också ställs inom programmet LÅGAN. Vid projekteringstillfället för detta 

hus innebar det således en kravnivå på max 50 kWh fastighetsenergi/m2 och år. Att hitta andra 

exempel på idrottshallar som byggts med särskilt höga energikrav var inte helt lätt. Därför väcktes 

tanken att projektet kunde passa väl in i de kriterier som gäller i programmet LÅGAN. Detta 

bekräftades också vid en inledande kontakt med programmets företrädare och en ansökan skickades 

in och den beviljades sedan också.  

Paroc AB blev tidigt en samarbetspart i projektet med sin starka lokala närvaro på orten och sin givna 

energiprägel. Genom sin medverkan med både kunskap och isolermaterial har kommunen kunnat 

bygga en än mer energieffektiv hall än vad som annars varit möjligt och företaget har fått ett 

demonstrationsobjekt i nära anslutning till sin egen tillverkning.  

Förutom att ge en byggnad med låga driftkostnader och liten miljöbelastning förväntades detta 

projekt också ge värdefulla erfarenheter för den egna organisationen av hur energifrågorna kan lyftas 

och hanteras i våra olika fastighetsprojekt framöver. 

Bygget försenades både på grund av en överprövningsprocess i upphandlingen och ett inledande 

förslag som visade sig för kostsamt för budgeterade medel. Detta föranledde att hallen fick minskas 

något i omfång och gå ut på ny upphandling. Det blev dock aldrig tal om att inte satsa lika hårt på 

byggnadens energiprestanda. Förändringarna gjorde dock att nya projekterade värden fick tas fram 

och det gavs möjlighet att förfina tidigare beräkningar. Förutsättningarna att klara kraven för max 50 

% av BBRs nivå var fortfarande mycket goda. Hallen byggdes som en samordnad generalentreprenad 

där bygg fick agera samordnare och övriga discipliner som handlades upp var rör, el och luft. Styr 

ingick som en del av luft. 
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Demonstrationsbyggnaden  
 

Allmänt 

Byggnaden har uppförts i Hällekis tätort på norra sida av Kinnekulle i Götene kommun. Hallen ligger i 

anslutning till Hällekis skola och fungerar dels som hall för skolidrotten och dels som hall för olika 

föreningar och övrig fritidsanvändning. Själva halldelen betecknas som en ”halv-hall” och har 

golvmåtten 23 x 19 m. Förutom halldelen finns på bottenplan två omklädningsrum, ett lärarrum, 

förråd, städrum, kommunikationsytor mm. På övre plan finns en läktare, ett konferensrum, kapprum, 

WC samt ett teknikrum. Sammanlagt har lokalen en uppvärmd yta om 760 m2 Atemp. Antalet 

idrottande besökare under ett år har bedömts bli ca 13 000 st varav skoleleverna står för ungefär 60 

% och fritidsidrottare resterande 40 %. 

 
Klimatskärm 

Under bottenplattan har isolerats med mineralull med en tjocklek av 300 mm (U = 0,12 W/m2*K) 

under halldelen och 370 mm (U = 0,10 W/m2*K) under resterande del (omklädning mm).  

Ytterväggarna består i den nedre delen - till 2,5 m höjd - utifrån räknat av en fibercementskiva, där 

innanför ett Parocelement med 240 mm mineralullsisolering mellan den in- respektive utvändiga 

plåten. Ovanför 2,5 m höjd finns inte fibercementskivan utan där är istället elementet tjockare med 

300 mm isolering. På insidan av dessa element monterades en plastfolie. Innanför plastfolien 

reglades det upp ett 120 mm djupt installationsutrymme som också det isolerades med mineralull. 

Invändigt monterades i halldelen akustikfilt samt 13 mm perforerad björkplywood. I duschutrymmen 

murades invändigt upp en LECA-vägg som putsades och därefter bekläddes med kakel. I övriga 

utrymmen monterades invändigt 11 mm OSB samt 13 mm gips. Det genomsnittliga U-värdet på 

ytterväggen har beräknats till 0,08 W/m2*K.  

Se bild nedan med ett tänkt vertikalt snitt genom väggen vid gränsen mellan de olika dimensionerna 

på elementen. 

 

 

     Uppåt, utsida vägg. 

 

 

 

 

 

 

ISOLERING INSIDA  

120 mm 

(Inklusive 

installationsutrymme) 

PAROCELEMENT, 300 mm 

Från 2,5 ovan mark till tak. 

(perforerad insida med plastfolie innanför) 

PAROCELEMENT, 240 mm  

Från marknivå upp till 2,5 m ovan mark. 

(perforerad insida med plastfolie innanför) 

UTVÄNDIG 

FIBERCEMENTSKIVA 

(för skydd av 

element) 
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Taket är ett låglutande tak (2,5 %) med sammanlagt 440 mm mineralullsisolering ovanpå TRP-plåt 

och taktäckningen utgörs av takduk. U-värdet på taket har beräknats till 0,08 W/m2*K. 

Fönstren är totalt 6 st till antalet, med en sammanlagd yta av 14 m2. Av dessa vetter 6 m2 åt öster, 5 

m2 åt norr och 3 m2 åt väster. Fönstrens U-värde är 0,8 W/m2*K för hela konstruktionen.  

Utvändiga dörrpartier av aluminium finns 3 st om totalt 12 m2. Av dessa vetter 6 m2 mot öster och 6 

m2 mot väster. U-värdet för dessa partier är 1,7 W/m2*K. Ett utvändigt dörrparti av stål om 4,5 m2 

som vetter åt öster har ett U-värde på 1,0 W/m2*K. För dörrpartierna kanske det tyckas vara något 

höga U-värden. Våra projektörer på byggsidan hjälpte oss med kravnivåer utifrån sin erfarenhet vad 

som gick att få för denna typ av dörrar med hänsyn till utrymningsfunktioner, materialval osv. 

Möjligtvis skulle dessa gått att vässa med ytterligare efterforskningar. 

Täthetskraven på byggnationen var 0,2 l/m2 och sekund vid 50 Pa tryckskillnad. Provtryckning gjordes 

dels direkt efter att plastfilmen var färdigmonterad dels när alla installationer och invändiga ytskikt 

sedan var monterade. Vid båda tillfällena landade resultatet på 0,18 l/m2 och sekund som ett 

genomsnitt vid mätning av både under- och övertryck. Beställarens krav på täthet var därmed 

uppfyllda. 

 
Värmesystem 

Byggnaden är ansluten till det lokala fjärrvärmenätet som baserar sin produktion på en kombination 
av spillvärme från en lokal foderindustri samt en pelletspanna. En oljepanna finns som reserv. 
Halldelen värms enbart genom luftburen värme via ventilationssystemet. När inte värmeväxlingen 
räcker till finns ett vattenburet värmebatteri anslutet med 15 kW effekt för tillskott. Om ett 
värmebehov finns utanför nyttjandetiden, och koldioxidgivare i hallen indikerar låg koldioxidhalt, 
utnyttjas återluft. För omklädningsrummen, entrén samt lärarrummets dusch/WC finns ett 
golvvärmesystem installerat som täcker ca 70 m2 med en installerad effekt om 1,4 kW och i 
konferensrummet finns två radiatorer om sammanlagt 0,9 kW. Samtliga utrymmen utöver halldelen 
försörjs med luft från ett eget luftbehandlingsaggregat med värmeväxling och som har ett 
vattenburet värmebatteri med en effekt om 2,7 kW. Sammanlagd installerad effekt för uppvärmning 
är därmed 20 kW vilket motsvarar i genomsnitt 26 W/m2 Atemp. 
 

Ventilation 

Luftbehandlingen betjänas av två aggregat av märket Swegon med roterande värmeväxlare. 
Halldelen har ett större aggregat av typen Gold 12 DRX och övriga utrymmen ett mindre av typen 
Gold 08 RX Top. 
SFP-talen för de båda aggregaten är 1,4. Styrningen av ventilationen i hallen sker dels 

närvarobaserat, dels baserat på halten koldioxid i hallen. Närvaro startar ventilationen på lågfart och 

vid koldioxidhalter över 600 ppm forceras ventilationen. Förutom start vid närvaro ventileras 

motsvarande hallens luftvolym två gånger per dygn. Första driftåret körs ventilationen på lågfart och 

utan återluft dygnet runt och forceras vid koldioxidhalt över 600 ppm. 

Aggregatet som betjänar övriga ytor startar vid närvaro i antingen konferensdelen eller 

omklädningsdelen samt vid hög fuktbelastning i omklädningsdelen. Tryckstyrt med spjäll. 

 



9 
 

Tappvatten 

Duscharna i omklädningsrummen är av märket Heno och levererar förtempererat vatten via 

centralblandarenheter. Flödet är ställt till 6 l/min och flödet startas med en knapptryckning och 

stängs därefter av automatiskt efter 25 sekunder. Blandarna i tvättställen är av märket FM Mattsson 

och styrs av sensorer så att flödet startar när man för händerna under blandaren och eftergångstiden 

är 2 s. Flödet på dessa är förinställt till 6 l/min. Varmvattencirkulationen drivs av en tryckstyrd VVC-

pump. Såväl varmvattenrör, VVC-rör och värmerör är generellt isolerade enligt isolertabell 3A, vilket 

är en nivå högre än standard. 

Merparten av varmvattnet bedöms gå åt till duscharna vilket är att betrakta som verksamhetsenergi. 

En schablon om 3 kWh/m2 används för varmvatten tillhörande fastighetsenergi. 

 
Belysning 

Halldelen belyses med bollsäkra sk sportarmaturer bestyckade med T5-lysrör av energisparmodell 

som använder ca 10 % mindre energi för samma ljusutbyte som standardlysrör. Styrningen av 

hallbelysningen sker genom en kombination av manuell och automatisk styrning. Via en panel kan 

väljas ett av fyra olika ljusscenarion. Det första belyser endast gångytor i hallen till närmast utgången 

och förrådet etc. med en ljusstyrka av 20 % i valda armaturer, detta scenario tänds också automatiskt 

om inget annat scenario valts. Nästa scenario ger 70 % belysning i halva hallen, det tredje scenariot 

ger 70 % i hela hallen, detta betecknas som ”normalbelysning” och kommer sannolikt utnyttjas mest. 

Det sista scenariot ger 100 % belysningsstyrka i hela hallen och är tänkt för mer krävande tillfällen 

som tävlingar etc. Detta scenario är förreglat via en extra brytare. Hallen släcks automatiskt vid 

frånvaro. Det är 25 st armaturer i hallen med 4 st T5-lysrör i varje á 45 W. 

En stor del av belysningen i övriga utrymmen är bestyckad med LED-ljuskällor och styrs automatiskt 

via närvarogivare. Som vägledning för belysningen har planeringsguiden Ljus & Rum använts och dess 

rekommendationer för maximalt installerad effekt per rumstyp. Den sammanlagda installerade 

belysningseffekten uppgår till ca 6 000 W vilket innebär ett genomsnitt på 8 W/m2. 
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Projekterade värden 

 
Nedan anges de projekterade värdena för hallens energianvändning vad gäller fastighetsenergi och 

verksamhetsenergi. Specifik energianvändning blir enligt projekteringen 31 kWh/m2 och år. Kravet i 

BBR vid projekteringstillfället var 100 kWh/m2 och år. 

 
Projekterad årlig energianvändning (kWh) 

 

    Uppvärmning, FJV 12 500 
 Ventilationsel 6 600 
 Övrig fastighetsel 2 000 
 Varmvatten 14 800  
 Belysning 

 
10 900 

 Övrig verksamhetsel 2 000 
  

Totalt fastighet 23 400 
 Totalt verksamhet 25 400 
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Utfall energianvändning 

Utfall 2014. 

Hallbygget har skjutits fram i tiden varför vi först efter utgången av 2014 kan följa upp det första 

årets energianvändning. De undermätare hallen är utrustad med för både el och värme har inte 

under hela perioden loggat sina värden till vårt överordnade styrsystem som de ska varför vi inte har 

månadsvärden för samtliga underposter. Däremot kan vi presentera samlade månadsvärden för el 

och värme, samt uppdelat på de olika posterna på helårsbasis enligt nedan. På nästa sida finns även 

en jämförande tabell där projekterade och uppmätta värden anges. 

 

Samlade månadsvärden totalt för el och fjärrvärme 2014: 

Mån El (kWh) FJV (kWh) 

Jan 2 177 4 624 

Feb 1 883 4 017 

Mar 2 036 3 846 

Apr 1891 2 560 

Maj 1928 1 831 

Jun 1748 1 060 

Jul 1608 667 

Aug 1972 827 

Sep 1383 1 028 

Okt 1353 1 503 

Nov 1404 2 668 

Dec 1509 5 057 

SUMMA 22 392 29 688 

 

Utfall uppdelat på underposter, helår 2014            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post Energi (kWh) 

El ventilation 10 500 

Övrig fastighetsel 3 600 

Belysning + övrig verksamhetsel 8 300 

Värme radkrets + golvvärme 10 900 

Värme ventilation 10 200 

Varmvatten 6 400 

  

SUMMA FASTIGHETSENERGI 37 500 

SUMMA VERKSAMHETSENERGI 12 400 
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Projekterad energianvändning jämfört med uppmätt 

 Post 
Projekterad 
kWh/m2 och år 

Uppmätt 
kWh/m2 och år 

Uppvärmning, radiatorer/golvvärme  
16 

  

14 

Uppvärmning, ventilation 13 

Ventilationsel 9 14 

Övrig fastighetsel 3 5 

Varmvatten 3 (schablon 3) 

Totalt fastighetsenergi (BBR) 31 49 

Varmvatten 16  5 (Uppmätt-3) 

Belysning och övrig verksamhetsel 17 11 

Totalt verksamhet 36 16 

Total energi 67 65 

 

Kommentarer 

Det har inledningsvis varit en del styrproblem på värmesidan som medfört en större värmeåtgång än 

beräknat. Dessutom körs ventilationen mer än vad som är avsett under framtida normal drift för att 

påskynda fortsatt uttorkning av bottenplatta samt för att bortföra emissioner från de nya materialen. 

Den ökade ventilationen jämfört med vad som blir framtida normaldrift bedömer vi vara en viktig 

orsak till varför värmeanvändningen för såväl tillförsel via ventilation som via radiator- och 

golvvärmekrets är betydligt högre än projekterat. Den ökade ventilationselen är också en direkt följd 

av denna kontinuerliga drift. Gällande den betydligt lägre energianvändningen av varmvatten än 

projekterat ligger nog en del i att hallen ännu inte utnyttjats fullt ut så mycket som bedömts bli fallet. 

Det visar sig också på lägre energianvändning i belysningen. Duschtiden bedömdes till 5 minuter per 

besökare, vilket också kan vara en viss överskattning.   

Egentligen betraktas det andra driftåret som det första helåret som kommer ge en rättvisande bild av 

den energianvändning som hallen förväntas ha. Sett till totalen verkar nivåerna ändå ligga i paritet 

med vad som förväntats. En viss förskjutning av energianvändningen från fastighetsenergi till 

verksamhetsenergi kan förväntas framöver mot bakgrund av ovanstående resonemang. 
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Mål och utfall innemiljö 

Innemiljöparametrar som kan mätas kontinuerligt i byggnaden är koldioxidhalt i luften i hallen samt 
relativ fuktighet i luften i duschar/omklädningsrum. Innetemperaturen mäts dels direkt i hallen dels i 
frånluften från övriga utrymmen.  
 
Det är bara vid några få tillfällen under första driftåret som det ventilationsaggregat som betjänar 
hallen har reglerats upp i högfart beroende på att koldioxidhalten i luften överstigit 600 ppm.  I övrigt 
har det gått på lågfart i princip konstant under första driftåret. Det aggregat som betjänar 
omklädning och konferens har också gått i princip konstant och relativa fuktnivåer i 
omklädningsdelen har inte nått högre nivåer än momentant uppåt 75 % sommartid. Detta kan 
förstås komma att ändras under kommande driftår då driftsättet förändras och ventilationen körs 
mer behovsanpassat. 
 
Synpunkter på innemiljön har inhämtats dels från idrottsläraren vid skolan, dels från ett par olika 
föreningar som hyr hallen utanför skoltid. Vad gäller luftkvalitén uppges den allmänt som mycket 
god. Innetemperaturen i hallen har hållits mellan 17 och 18 grader C. Detta uppges som bra under 
fysisk aktivitet, men något låg vid stillsammare aktiviteter. I övriga utrymmen har temperaturen 
hållits mellan 18 och 20 grader och här har inga synpunkter inkommit på att detta skulle vara för lågt. 
 
Belysningen uppges som god, men vissa svårigheter har det varit för vissa att få styrningen med olika 
scenarior i hallen att fungera och förstås fullt ut.  
 
De snålspolande duscharna har av enstaka vuxna användare uppgetts som irriterande svag duschstril, 
men från skolans håll har detta inte uppgetts som något problem. 
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Finansiering 

 
De merkostnader som presenteras nedan för att bygga hallen extra energieffektiv får anses väl 
motiverade. Håller denna hall projekterade värden framöver motsvarar det en total 
energianvändning på 64 kWh per m2. En hall enligt BBRs då gällande minimikrav på fastighetsenergi 
och en bedömd verksamhetsenergi om ca 50 kWh per m2 ger en total energianvändning på 150 kWh 
per m2. Detta är en nivå som också väl stämmer med befintliga idrottshallar enligt 
energimyndighetens rapport ER 2009:10, STIL2. Utan att ha gjort en fullständig LCC-beräkning 
bedöms den lägre användningen av årsenergi om drygt 60 000 kWh, motsvara en återbetalningstid 
om 15-20 år. Detta är betydligt kortare än vad hallens förväntade livslängd och avskrivningstid är. 
 
 

Merkostnader (tkr) 

Bygg 

Extra materialkostnader för tjockare panelelement, utökad isolering,  
bättre fönster- och dörrpartier mm 405 

Utökat isoleringsarbete 45 

Utökat tätningsarbete 15 

El 

Armaturer och ljuskällor 35 

Extra elmätare inkl installation 43 

Extra elarbete med anledning av energiåtgärder 20 

Vent 

Kostnader för extra tid för genomgångar 2 

Styr 

Extra mätare, extra närvarostyrning, väderstation inkl installation 48 

Rör 

Extra värmemängdsmätare inkl installation 40 

Konsulter 

Kostnader för extra tid med anledning av energianpassningar, skyltning etc 
Av detta står Parocs medverkan för 83 tkr. 276 

Egen tid 

Kostnader för extra tid med anledning av energisamordning,  
energianpassningar, information etc 153 

Bedömt kvarvarande merkostnader för egen personal med arbete med  
uppföljning, dokumentation etc 50 

SUMMA MERKOSTNADER 1 132 

TOTAL KOSTNADSBILD 

Total investeringskostnad (tkr) 13 213 

Summa merkostnader (tkr) 1 132 

Total investeringskostnad per m
2 

(tkr) 17,4 

Merkostnad i % 8,6% 
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Nyhetsvärde och informationsspridning 

Nyhetsvärde 

De viktigaste nyhetsvärdena i detta projekt är framförallt att det är en lokaltyp som inte är väl 

representerad sedan tidigare bland utpräglade lågenergihus. Den ligger också i en mindre kommun 

med relativt få nybyggnadsprojekt och utan överflöd i investeringsramarna. Att det gick att 

genomföra med stöd av ett lokalt företag i energibranschen var också en viktig framgångsfaktor. Rent 

tekniskt är det inga större enskilda revolutioner i byggnaden. De tjockaste väggelementen var nya för 

svenska marknaden, men i övrigt handlar det om noggrannhet i utförande av tätningar och försök att 

hålla ett konsekvent energitänk i de olika relevanta delarna i huset. Såväl byggnadsmässigt som 

installationsmässigt och vad det gäller styrning och övervakning. Hallen blir därmed ytterligare ett 

exempel på att det går att bygga mycket mer energieffektivt än vad byggreglerna anger, utan särskilt 

avancerad eller oprövad teknik, och med god ekonomi. 

 

Föredrag och förevisningar 

Bygget presenterades först vid LÅGANs workshop i Skövde i juni 2012. Medverkande var Fredrik 

Hedman från Götene kommun och Anders Olsson från Paroc. Målgruppen var regionala aktörer med 

intresse för lågenergibyggnader. 

Under bygget var energitemat en stående punkt på byggmöten och en särskild energiinformation 

hölls för byggentreprenörernas personal i samband med installationsarbetena.  

Vid den officiella invigningen av hallen som skedde den 18 februari 2014, var en av 

programpunkterna att förklara hallens energiförtjänster för närvarande elever, personal, politiker 

och media. Ett särskilt studiebesök har arrangerats på plats för politiker i kommunen. 

Presentation av projektet under LÅGAN-dagen i Stockholm den 15 oktober. 

 

Media, hemsidor m m 

Hallen har vid flera tillfällen omskrivits i lokalpressen och vid dessa tillfällen har energiaspekterna av 

bygget haft stort utrymme. Såväl Götene kommun som Paroc har också via sina egna hemsidor 

informerat om projektet vid flera tillfällen. Detta har gjort att även branschmedia snappat upp 

projektet och det har då figurerat i sådana nyhetsflöden. Inuti hallen har monterats två 

informationsskyltar som kortfattat redogör för energiaspekterna för brukare och besökare.
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Diskussion och slutsatser 

För Götene kommuns del blev detta nybyggnadsprojekt det första där man gjort ett försök att ta ett 

helhetsgrepp kring energifrågorna. Att sikta så högt som att nå under halva nivån i BBR och få hallen 

godkänd som ett demonstrationsexempel enligt LÅGAN växte fram i projektet snarare än att finns 

med som krav från allra första början. Projektet har dock hamnat väl i tiden med avseende på 

framväxandet av övergripande kommunala mål på energiområdet. Den extra lokala uppmärksamhet 

som riktats mot projektet tack vare de högre ambitionerna på energiområdet och medverkan i 

LÅGAN har varit stor, och en positiv erfarenhet. En egen energisamordnare och en drifttekniker har 

ingått i projektet och en extern energikonsult fick uppdraget att utföra energiberäkningarna. 

Dessutom har en extern VVS-kontrollant funnits med under byggskedet och Paroc har medverkat 

under stora delar av processen med sin specialistkompetens. 

Nu tycker vi egentligen det är för tidigt att summera utfallet av energianvändningen i hallen. Det 

första driftåret körs systemen delvis annorlunda än vid ”normal” drift och vissa injusteringsfrågor 

finns att åtgärda under den tiden. Så den verkliga utvärderingen av utfallet bedömer vi går att göra 

efter det andra årets drift, vilket ska bli mycket spännande. Vi ser därmed inga anledningar behöva 

ifrågasätta den projekterade energianvändningen efter det första årets drift. Det ekonomiska utfallet 

har blivit i stort som beräknat. Något högre merkostnader för de extra energianpassningarna än 

beräknat, drygt 8 % istället för som bedömts 7 %, på en totalkostnad som i princip följde ursprunglig 

budget.  

En generell erfarenhet att lyfta fram är vikten av tydlighet, kanske på gränsen till övertydlighet, i 

inledningen av projekt av det här slaget. Det är inte alltid helt lätt, särskilt om beställaren dessutom 

gör en sådan här typ av satsning för första gången. Här blev det ett antal omtag med beställare, 

energikonsult och projektörer och ändå fanns det frågor kvar att hantera när projektet väl lämnat 

ritbordet. Bland annat justerades delvis idéer om hur olika försörjningssystem i huset kunde, och 

borde detaljstyras efterhand. Detta har ibland lett till vissa oklarheter och saker att ta tag i under 

byggnationen eller till och med efter färdigställandet. Det är som vanligt många aktörer inblandade i 

såväl projektering som bygge, och vikten av samordning blir om möjligt ännu större än vanligt när 

man vill hålla detta helhetsgrepp om energiaspekterna som ju ofta överskrider de olika inblandade 

disciplinerna.  Vi hade, med facit i hand, säkerligen kunnat tjäna en del på att satsa ännu lite mer tid 

på riktade dialoger om endast energiaspekterna i projekteringsskedet. Och då kanske vara med i ett 

ännu tidigare skede, redan i de allra första samtalen kring lokalisering, gestaltning etc. 

Något som var lite speciellt i detta projekt var medverkan av ytterligare en extern aktör i det på orten 

verksamma isoleringsföretaget Paroc. Både som en extra kunskapsresurs och som tillhandahöll 

väggelement och isoleringsmaterial till projektet. Detta har varit mycket positivt för projektet och 

gett möjlighet att nå ännu längre än vad som varit möjligt utan denna medverkan.  
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Sammantaget är erfarenheterna så långt av att genomföra detta bygge som ett lågenergibygge 

övervägande positiva. Det har förvisso behövts extra tid för såväl beställare, konsulter, projektörer 

och entreprenörer jämfört med om några extra krav inte ställts. Men merkostnaderna är ekonomiskt 

välmotiverade och dessutom får man erfarenheter för kommande projekt där kraven på 

energianvändningen kan förväntas öka vartefter. För kommunens egen del har det varit en 

bidragande faktor till att energifrågan lyfts upp på dagordningen och i nästkommande projekt, som 

blir en tillbyggnad av en högstadieskola i centrala Götene, har också kraven på en energieffektiv 

byggnad lyfts fram tydligt redan i de politiska besluten kring projektet. 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

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 

 

 

 


