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Förord 

Passiv- och lågenergibyggnationer har hittills mest gällt hus för olika boendeändamål.  

När Mönsterås kommun skulle bygga sitt nya huvudbibliotek fanns en ambition att överföra 

denna teknik på en offentlig byggnad. Kommunen tillika byggherre hade en stark vilja att 

profilera byggnaden som ett ”grönt hus” med låga energikostnader och miljövänliga  

materialval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Bakgrund  

Uppförandet av ett nytt huvudbibliotek i Mönsterås hade innan byggnationen stötts och blötts 

under ett flertal år. Placering, utformning, kostnader var några av de frågor som diskuterades 

innan påbörjandet av projektet.  

Projektet startade som ett parallellt arkitektuppdrag. I förutsättningarna fanns styrning mot ett 

passiv/lågenergihus det utvalda förslaget var dock inte optimalt för ett passivhus så  

ambitionen blev att bygga ett lågenergihus.  

Målet har varit att bygga ett huvudbibliotek med miljövänliga materialval med ambition att 
byggnaden skulle profilera kommunen och visa vägen för andra byggherrar, både offentliga 
och privata. Målet har vidare varit att visa att kostanden för att bygga medvetet energisnålt 
ska vara rimlig och inte avskräckande. 
 
Nyttan med projektet ansågs dels intern, att se att energifrågorna mycket väl kan och bör ges 
plats tidigt i byggprocessen dels genom utställning och information för en bra extern 
spridning med studiebesök och utbyte med andra aktörer.   
 
Målet är vidare att samla all energiinformation i ett eget system med möjlighet till rapporter 
och realtidspresentationer. Detta har varit och är ett viktigt och ett nytt grepp i Mönsterås 
Kommun. 
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Demonstrationsbyggnaden  
 Byggnaden är huvudbibliotek i kommunen. Byggnaden innehåller förutom bokhall, 

 samlingssal för uthyrning och kommunal verksamhet, café, magasin för förvaring totalt ca  

1150 m2 BTA. Byggnaden har blivit kommunens kulturcentrum fylld av aktiviteter och 

upplevelser, en naturlig samlingsplats för kommuninvånarna. Byggnaden är placerad centralt 

i samhället med gångavstånd till centrum, bostäder. 

Stomme 

Yttertak limträ-, stålbalkar     0,13 W/m2K 

Ytterväggar betong     0,15 W/m2K  

Källare ytterväggar betong    0,30 W/m2K  

Golv betong      0,13 W/m2K  

Fönster, dörrar    1,00 W/m2K  total yta 120m2 

Genomsnittligt värmegenomgångskoefficient  0,18 W/m2K  

 

Väggar och tak är uppbyggda med träregelstommar med mellanliggande isolering. Stor vikt 

har lagts för att hitta detaljer på utförande som leder fram till ett tätt hus och som minskar 

antalet köldbryggor. 

Lufttäthetsprovningen visade ett mycket bra värde, luftläckaget var 0,22 l/s m2 Aom vid 50Pa 
tryckskillnad att jämföra med det projekterade högsta tillåtna värdet på 0,30 l/s m2 Aom. 
Tryckprovningen utfördes när ytterväggarna isolerats och diffusionsspärren monterats och 
tätats, väggarna hade inte försetts med det inre isoleringsskiktet och ytskiktet. Vid 
provningen sattes byggnaden i undertryck med 50 Pa, samtliga omslutande byggnadsdelar 
termograferades för att hitta luftläckage. Den utrustningen vi använt är av typen Minneapolis 
Blower Door och testet är utfört med softwareprogrammet TECTITE Express v.3.6. 
 
Atemp                           1103 m2 

Aom       2915 m2   

 
Värmesystem 
Värmesystemet består av 2-rörssystem uppbyggt av fjärrvärmeväxlare, radiatorer i 

kontorsrum och källare. I bokhall, salong och övriga allmänna ytor har installeras golvvärme. 

I teknikrummet i källarplan finns fjärrvärmecentral med shuntgrupper för 

ventilationsaggregat, golvvärmen och radiatorer 

Ventilationssystem 
Ventilationsaggregat med roterande värmeväxlare, FTX försörjer bokhall, läsrum, sagorum, 

kompaktmagasin, kontorsrum samt lokaler i souterrängplan. Utrustningen är försedd med 

filtrering, eftervärme samt direktdrivna kammarfläktar med frekvensomformare för steglös 

varvtalsreglering. 

Uteluft tas in via galler i norrfasad, avluften leds ut via huv placerad på tak. Till- och 

frånluftskanaler har förlagts ovan undertak, tilluften tillförs rummen via dysdon och 

textilkanaler. Frånluft evakueras från rummen via kontrollventiler och galler. 

Bokhall, sagorum och mötesrum är försedda med behovsstyrd luftflödesforcering. 

Brandcellerna är avskilda med brand/brandgasspjäll.                                                      
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Elsystem 

För elförsörjning anordnas serviscentral inom elrum i Souterrängplan. Plats finns även för 

tele- och datasystem samt växelrikarutrustning till solkraftsanläggning. 

På Entréplan anordnas 2 st elcentraler inom elnischer fördelade på två nyttjandeområden. 

Solkraftsanläggning projekteras för anslutning till byggnadens elkraftsystem. 

På taket finns ca 200 m2 solceller vilka hjälper till att bidra med elenergi till fastighetens olika 

tekniksystem.  

Solcellerna är uppdelade och lagda i tre grupper, 100 m² omfattande 54 st. solceller och     

22 m² omfattande 12 st. solceller mot sydost samt 108 st. omfattande 78 m² mot sydväst. 

Installationen är utförd med polykristallina solceller fabrikat NAPS med en totaleffekt på    

24,3 kWp. Solcellerna är kopplade i 6 st. string med vardera 18 solcellsmoduler i varje string. 

Solcellerna är kopplade till två inverters fabrikat Danforss med effekt på 12,5 kW vardera. På 

varje string finns överspänningskydd monterat av fabrikat Phönix. Inverters och 

överspänningsskydd är placerade i elrum i bibliotekets källare där producerad el från 

solcellerna matas in i byggnadens elsystem.  

Bild: Takplan med solceller. 
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Utformningen av belysning har skett med belysningskrav enligt ”Ljus & rum” och krav i 

brandskyddsbeskrivning. 

Belysning inomhus är utförd till största delen med lysrörs- och kompaktlysrörsarmaturer, då 

vid tiden för projekteringen var utbudet av led-belysning begränsat. Belysningsarmaturer 

utomhus består uteslutande av led-armaturer. 

Belysning styrs av är närvarodetektering och har dimmerfunktion. 

Mätare har installerats för uppföljning av 

 Vattenförbrukning 

 Varmvatten 

 Fjärrvärme 

 El till fastighetssystem 

 El till verksamhet 

 El från solceller 

Projektgenomförande 

Efter genomförd arkitekttävling där Atrio Arkitekter Kalmar AB utsågs som vinnare 

sammansattes en projekteringsgrupp för utarbetande av en förfrågningshandling. 

Till projektet knöts konstruktören Kurt Pettersson Bygg & anläggningsingenjör AB och för 

installationerna el, ventilation, värme och sanitet fick Sweco Systems AB i Kalmar 

helhetsansvaret för projekteringen.  

Till projektledare utsågs Johan Högström, Atrio Arkitekter Kalmar AB som följt projektet fram 

till färdig byggnad.  

I inledningsskedet av projekteringen utbildades samtliga inblandade projektörer och 

beställare av passivhusexperten Simone Kreutzer från Thyréns i Växjö. 

Efter upphandlingen utbildades även samtliga inblandade entreprenörer, arbetsledare och 

byggnadsarbetare i passivhusteknik. 

Entreprenaden upphandlades som en delad entreprenad med samordningsansvar för 

byggentreprenören. Projektledningen har tillsammans med byggledningen utfört 

arbetsberedningar för kritiska arbetsmoment med uppföljning efter färdigställanden. Det har 

genomförts möten varannan vecka under hela byggtiden. Samtliga entreprenörer har varit 

måna om ett bra slutresultat. 

Projekterade värden 

Kommunens mål som beställare med byggnaden har varit att nå en energianvändning för 

uppvärmning mellan 28-30 kwh/m2 år.  

Byggnadens energianvändning har beräknats med programmet Riuska versioan 4.6.1, 

beräkningar har utförts av VVS-projektören Sweco Systems AB i Kalmar.  
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I tabell 1. nedan redovisas projekterade månadsdata för ventilation med drifttid 9 h/dygn där 

specifik energianvändning beräknats till 43 kwh/m²*år, byggnadens normala driftstatus. I 

detta ingår uppvärmning, varmvatten, fastighetsel och komfortkyla.   

I tabell 2. redovisas motsvarande projekterade månadsdata för ventilationen med drifttid     

24 h/dygn, detta driftsfall har använts under perioden januari 2013 t.o.m. nov 2014 för att 

påskynda uttorkning av byggnaden. För redovisade värden har hänsyn är inte tagen till de 

ventilerade trägolven i delar av byggnaden, s.k platongolv. Specifik energianvändning med 

detta driftfall beräknas till 72 kwh/m²*år. 

 

 

Tabell 1   Projekterade Energiprestanda kWh   

       drifttid 9 h/dygn       

Månad Uppvärmning  Varmvatten  Fastighetsel Komfortkyla Verksamhetsel  

Jan 6126 255 820 0 3792 

Feb 5081 230 723 0 3232 

Mar 3783 255 802 0 3690 

Apr 1915 247 778 0 3541 

Maj 724 255 828 82 3773 

Jun 624 247 1523 358 3545 

Jul 247 255 1566 674 3686 

Aug 375 255 1666 488 3762 

Sep 824 247 705 106 3469 

Okt 2084 255 831 6 3770 

Nov 3622 247 784 0 3619 

Dec 5595 255 772 0 3546 

Summa År 31000 3003 11798 1714 43425 

      

      

Tabell 2   Projekterade Energiprestanda kWh   

        drifttid 24 h/dygn       

Månad Uppvärmning  Varmvatten  Fastighetsel Komfortkyla Verksamhetsel  

Jan 9083 255 1870 0 3792 

Feb 7829 230 1692 0 3232 

Mar 6219 255 1876 0 3690 

Apr 3785 247 1830 0 3541 

Maj 2077 255 1868 93 3773 

Jun 1088 247 1727 501 3545 

Jul 587 255 1799 1003 3686 

Aug 651 255 1792 744 3762 

Sep 2458 247 1766 119 3469 

Okt 4025 255 1881 6 3770 

Nov 5804 247 1811 0 3619 

Dec 8423 255 1866 0 3546 

Summa År 52029 3003 21778 2466 43425 

Solenergi har ej beräknats vid projektering    
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Energi till verksamheten har beräknats till 43 425 kwh/år, osäkerheter fanns i bedömningen 

då verksamhetens funktioner inte var helt kända vid projekteringen. Sammanställning av 

projekterad energianvändning redovisas för driftfallen med ventilation drifttid 9 h/dygn resp. 

24 h/dygn i tabell 3. 

Tabell 3 Energianvändning kwh/år    

  Normal Drift 9 h/dygn Drift 24 h/dygn    

Värme  31000 55027    

Fastighetsenergi 11798 21777    

Kyla (el) 1714 2466    

Verksamhetsenergi 43425 43425    

Total 87937 122695    

Definitioner      

Värme: Köpt energi för uppvärmning, Ventilation, Varmvatten   

Kyla: Köpt energi för produktion av komfortkyla    

Fastighetsenergi: El för belysning allmänna ytor, fläktar, pumpar, hissar mm  

Verksamhetsenergi: El för belysning och utrustning i verksamheten, datorer, kopiatorer mm 

 

Mål och utfall energianvändning 

Målet för energianvändningen för uppvärmning är 30 kWh/m²*år för byggnaden. Kravet enligt 

BBR är 104 kwh/m²*år för byggnaden. Utfall energianvändning ligger under 2013 på          

108 kwh/m²*år vilket är avsevärt över det projekterade värdet för uppvärmning, varmvatten, 

fastighetsel och komfortkyla som beräknades till 43 kwh/m²*år vid normal drifttid 9 h/dygn.  

Under 2014 har motsvarande energianvändning varit 79 kwh/m²*år. Energianvändningen 

2014 stämmer väl överens med det beräknade värdet på 72 kWh/m²*år för drifttid med 24 

h/dygn för uppvärmning, varmvatten, fastighetsel och komfortkyla, hänsyn har då inte tagits 

till ventilerat trägolv i kontors- och konferensdelar. 

Det som hände i slutskedet av projektet våren 2012 var att träkubbgolvet som limmades på 

betonggolvet lossnade. Det visade sig efter utredning att entreprenören använt en felaktig 

betong med för högt vatteninnehåll, för högt vct-tal. Projektet försenades med drygt sex 

månader och beslut togs att göra en annan golvlösning. Det nya golvet består delvis av 

kalksten, men en inte oväsentlig del, ca 40 % av markplanet har utförts med träparkettgolv 

på Platon-undergolv som under uttorkningstiden ventileras mekaniskt utan värmeåtervinning. 

När vi började ventilera golvet programmerades drifttiden för fäktarna in på 24 h/dygn. Det 

visade sig då att det inte gick att hålla temperaturen i rummen, drifttiden för fläktarna 

ändrades då till 3 h/dygn nattetid. 

För att ytterligare påskynda uttorkningen av betongkonstruktionerna har allmänventilationen 

haft en drifttid på 24 h/dygn istället för projekterat 9 h/dygn. Detta har naturligtvis påverkat 

utfallet av energiförbrukningen.  

En ny energiberäkning har utförts med den aktuella drifttiden för allmänventilationen och den 

visar att energiåtgången ökar från det projekterade värdet gällande uppvärmning, 

fastighetsel, varmvatten och kyla, exkl. ventilation av Platon-golv, från 42,6 till 71,4 kwh/m2 

år. Detta kan då jämföras med det uppmätta värdet på 86,1 kwh/m2 år, i detta värde ingår 
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även värme som ventilerats bort under Platon-golvventilationen och detta bedöms motsvara 

skillnaden mellan uppmätt och beräknad energiåtgång. 

Vi har utför kontinuerliga fuktmätningar i betongkonstruktionen och efter att senaste 

fuktmätningen bedömde vi utifrån dessa mätningar att golvventilationen kunde stängas av 

och att drifttiden för allmänventilationen kan återgå till projekterat värde med drifttid 9 h/dygn. 

Byggnaden kommer då att erhålla normala driftsförhållanden och en LÅG energiANvändning 

som vi bedömer i nivå med vad som projekterats. 

För mätvärdesinsamlingen gällande solenergi har vi inte kunnat få ut månadsvärden under 

2014. Redovisade värden avser producerad solenergi under året fördelat på 11 månader, 

januari – november. Årsvärdet för solenergin har för 2013 uppgått till 22 437 kWh och för 

2014 till 21 758 kWh. Datorn som registrerar mätvärden har inte stoppat vid respektive 

månadsskifte under perioden jan- nov, vilket gjort att vi endast kan redovisa total solenergi 

för perioden. Felet är nu korrigerat och för dec 2014 är verkligt värde redovisats i tabellerna 4 

och 5 nedan.  

Tabell 4   
Uppmätt Energianvändning 2013 

kWh       

Månad Uppvärmning  Varmvatten  Fastighetsel Verksamhetsel  Solenergi 

Jan 18152 171 1870 4205 577 

Feb 15230 181 1692 3657 696 

Mar 16693 212 1876 4175 2637 

Apr 9129 189 1830 4007 3403 

Maj 2925 216 1961 4269 2866 

Jun 546 174 2228 4011 2706 

Jul 322 164 2802 4171 2199 

Aug 666 176 2536 4257 2497 

Sep 3570 188 1885 3925 1881 

Okt 5984 226 1887 4266 1811 

Nov 9127 196 1811 4095 905 

Dec 10388 187 1866 4012 259 

Summa År 92732 2280 24244 49050 22437 

Komfortkyla ingår i fastighetsel     
      

Tabell 5   
Uppmätt Energianvändning 2014 

kWh       

Månad Uppvärmning  Varmvatten  Fastighetsel Verksamhetsel  Solenergi 

Jan 12613 171 1695 7718 1964 

Feb 9012 181 1580 6473 1964 

Mar 7024 212 1647 5784 1964 

Apr 4799 189 2075 3867 1964 

Maj 2967 216 2008 4089 1964 

Jun 1236 174 2212 3379 1964 

Jul 193 164 2867 3222 1964 

Aug 1249 176 2607 4083 1964 

Sep 2230 188 1905 5081 1964 

Okt 4126 226 1852 6576 1964 

Nov 6797 196 1650 7041 1964 

Dec 8962 272 1939 4218 154 

Summa År 61208 2365 24037 61531 21758 

Komfortkyla ingår i fastighetsel     
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Mål och utfall innemiljö 

En undersökning av personalens inomhusmiljö är genomförd där man fått svara på hur man 

upplever detta på arbetsplatsen. Undersökning är genomförd i form av ett frågeformulär där 

man fått ange i en skala 1 – 5 där 1 är mycket dålig och 5 är mycket bra gällande temperatur, 

luftfuktighet och ljud från installationer.  

Utfallet från undersökningen visar att personalen anger sin upplevda arbetsmiljö till ca 4 på 

den 5 gradiga skalan. Synpunkter som framkommit är att kontor och bokhall upplevs som 

mycket bra. Medan konferenslokalen kan upplevas som sval när ventilationen forceras för att 

hålla nere temperaturen dock anger personalen att luftkvalitén upplevs som mycket bra. 

Tidningsrummet som ligger i söderläge upplevs tidvis som varmt. Luftfuktighet och ljud i 

lokalerna har fått mycket bra omdömen. Resultat från undersökningen redovisas i tabell 6. 

Tabell 6  Undersökning Inomhusmiljö 2014     

Omfattar 10 personal  Kontor  Bokhall   Konferens Tidningsrum  

Temperatur / poäng 47 48 35 32  

Luftfuktighet / poäng 40 40 40 40  

Ljud från installationer / poäng 50 50 46 49  

Summa poäng 137 138 121 121  

Genomsnitt poäng 4,57 4,60 4,03 4,03  

      

Skala / Gradering      

Poäng 1 = Mycket dåligt      

Poäng 2 = Dåligt      

Poäng 3 = Godkänt      

Poäng 4 = Bra      

Poäng 5= Mycket bra      
 

Undersökningen har också kompletterats med mätning av temperatur och relativ fuktighet. 

Under nuvarande rådande driftförhållandena för ventilation med dygnet runt drift samt den 

extra ventilationen för uttorkning av betongkonstruktionen har inte mätningar kunnat ge 

relevanta värden.  Uppföljning av inomhusmiljön kommer därför att kompletteras med 

mätningar under hösten 2015.  

 

Finansiering 
Kommunen har tilldelat medel genom budget under åren 2010 – 2013 med 32,8 Mkr. 

Projektet har totalt kostat 34,7 Mkr inklusive inredning och konstnärlig utsmyckning. 
Byggnaden inklusive markarbeten har kostat 32,1 Mkr vilket ger att kostnaden/m² uppgått till 

29 200 kr. Merkostnaden för att nå de lägre energikraven har bedömts till 1,5 Mkr vilket är  

ca:5% av den totala byggkostnaden. 
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Beräknad besparing genom att bygga energieffektivt sänker energiåtgången i byggnaden 

från BBR:s krav på 104 kwh/m²*år till projektera 43 kwh/m²*år som ger en energibesparing 

på ca. 65 000 kwh/år, omräknat i kr ger detta besparingar på ca 50 000 kr/år. Pay-offtiden för 

den ökade byggkostnaden kan då beräknas till 30 år, detta visar att det är lönsamt att bygga 

energieffektivt.  

 

Nyhetsvärde och informationsspridning 

Byggnaden har rönt ett stor massmedialt intresse både lokalt och regionalt. Den har 

mottagits mycket väl av ”Mönsteråsarna” och har blivit en given samlingspunkt i köpingen. 

Broschyrmaterial är framtaget som används vid informationsmöten och som även finns 

tillgänglig i biblioteket vid spontana besök. I bibliotekshallen finns en monitor med pekskärm 

där besökaren själv kan välja olika avsnitt med information om projektet. Broschyr Bilaga 1 

I biblioteksentrén är en informationsskärm installerad som visar momentana och summerade 

värden över energianvändningen så som el från solceller, el från nät, fjärrvärme och 

varmvatten.  

Diskussion och slutsatser 

Biblioteket är det första lågenergihuset i Mönsterås och intresset för byggnaden innan, under 

pågående projekt och efter projektets färdigställande har varit stort.  

 

Energifrågorna har funnits med som en röd tråd och haft en framträdande roll genom hela 

projektet. Att genomföra utbildning om passivhus för samtliga inblandade i projektet har 

också känns som en viktig pusselbit för att lyckas med en bra lågenergibyggnad. 

 

När byggnaden nu varit i drift under två år och en jämförelse görs mellan de beräknade 

projekterade och de uppmätt värden för den drifttid som används under perioden, bedömer vi 

att kommunen som beställare har fått den byggnaden som är beställd, ytterligare uppföljning 

av energiåtgång kommer att utföras. 

 

Vi kan konstatera att vissa kritiska punkter behöver lyftas upp i projektet och detta gäller 

både vid projektering och i utförandeskedet. Där kan checklistor vara ett bra verktyg för att 

ge dessa en hög dignitet.  

 

De goda erfarenheter som Mönsterås kommun har erfarit som beställare under denna 

byggnation gör att kommunen kommer fortsätta på den inslagna vägen med att bygga fler 

lågenergihus. Under 2013 påbörjades byggandet av en förskola som lågenergibyggnad. 

Kommunens ambition är också att ta fram en strategi för byggande av klimatsmarta trähus. 

 

Biblioteket i Mönsterås har blivit en viktig symbolbyggnad för kommunens ambition att visa 

och informera allmänhet och andra offentliga och privata fastighetsägare att det går tänka 

snålt och grönt. 
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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 

 

 

 


