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Sammanfattning 

Under 2011 uppförde Lindbäcks Bygg på uppdrag av LKAB Fastigheter sju flerfamiljshus på området 

Bäckåsen i Gällivare. Ett av husen projekterades och byggdes som ett test inom Lågan-projektet för 

att hålla nere energianvändningen på byggnader i norra Sverige. Målsättningen med projektet var att 

klassificera byggnaden enligt Miljöbyggnad Silver, vilket innebär en energianvändning på 75% av 

dåvarande BBR:s krav. 

Projektet Bäckåsen i Gällivare har visat att: 

- Det går att bygga flerfamiljshus med låg energianvändning även i norra delarna i Sverige. 

Byggnadens energianvändning har uppmätts till 72% av byggnormen 2013, i nominella tal 93 

kWh/m2år. 

- Påverkan av varmvattenanvändningen är större på den totala energianvändningen när 

byggnader görs mer energieffektiva i sig själva. Denna slutsats som är väl känd från andra håll 

bekräftas än en gång. 

- Vid certifiering enligt Miljöbyggnad är det viktigt att mycket tidigt välja rätt energikälla och 

att se över valmöjligheten till energikälla i de fall byggnaden skall placeras på en mindre ort 

med begränsade möjligheter till val. 

- Placering, storlek och val av fönster är en avgörande faktor som avspeglas i flera faktorer för 

certifiering enligt Miljöbyggnad. I kall miljö kan det vara så att reglerna blir något missvisande 

eller att det är viktigare att göra en simulering istället för en förenklad beräkning. 
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Inledning 
Under 2011 uppförde Lindbäcks Bygg på uppdrag av LKAB Fastigheter sju flerfamiljshus på området 

Bäckåsen i Gällivare. Ett av husen projekterades och byggdes som ett test för att hålla nere 

energianvändningen på byggnader i norra Sverige. Därmed skapades också erfarenheter som 

kommer att användas vid stadsomvandlingarna i Malmfälten. Målsättningen med projektet var att 

klassificera byggnaden enligt Miljöbyggnad Silver, vilket innebär en energianvändning på 75% av 

dåvarande BBR:s krav. 

Byggnad 
Bäckåsen är ett område med småskalig byggnation av flerfamiljshus. Varje hus har ett centralt 

trapphus som omgärdas av två lägenheter på varje våningsplan.  

 

Bäckåsen Gällivare 
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Plan 1 Bäckåsen Gällivare 

Byggnaden är 18.34 m lång och 8.43 m bred. Byggnadstekniken är volymelement med 

träregelstomme. Tak förmonteras på färdig grundplatta och lyfts upp ovanpå volymerna då dessa 

monterats. Till en byggnad åtgår 12 rumsvolymer samt en fläktrumsvolym.  

Grundläggningen är hel betongplatta på mark isolerad med 300 mm cellplast. Ytterväggar är 220 mm 

regelstomme med ett ytterligare liggande 70 mm isolerskikt försedd med träfasad. 

Takkonstruktionen är takstolar av trä med 500 mm lösull på vinden.  

Uppvärmningssystemet är vattenburen fjärrvärme från värmeverket i Gällivare. Badrummen värms 

upp med vattenburen golvvärme ingjuten i kompositgolv. Ventilationen är lägenhetsaggregat med 

värmeåtervinning, FTX med 80% verkningsgrad. Spillvattenvärme från dusch återvinns och 

vattensnåla munstycken monterades i kök och badrum. 

Miljöbyggnad Silver 
Målet var att ansöka om klassning som Miljöbyggnad Silver. Detta mål nåddes inte. Orsaken var till 

stor del det energislag som levererades från värmeverket i Gällivare. Nedan redovisas parametrarna i 

ansökan med korta kommentarer. 

Energianvändning 

Bäckåsen projekterades för en energianvändning på 92.4 kWh/m2år. Med kravnivå enligt BBR 2011 

på 130 kWh/m2år i klimatzon I innebär det att byggnaden projekterades för 71% av BBR:s nivå. Klass 

SILVER i kategorin. 
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Värmeförlusttal 

 

Byggnadens klimatskal är bra. En lufttäthetsmätning beställd av beställaren visade resultatet 0.40 

l/m2s, vilket är ett värde strax över passivhusnivå. U-värden på byggnadsdelar är bra, men kan 

naturligtvis förbättras ytterligare. Klass SILVER i kategorin. 

Solvärmelasttal 

Som fönster valdes argonfyllda Elit Extreme med en solfaktor på 0.37. Totalt gav detta ett 

solvärmelasttal på 40.6 och KLASSAD i kategorin.  

Energislag 

Värmeverket bränner torv, vilket klassificeras som en icke förnybar energikälla och därmed drogs 

betyget ned. Alternativa fjärrvärmeleverantörer finns inte i Gällivare. Betyg BRONS i kategorin. 

Ljudmiljö 

Ljudklass B nåddes, vilket ledde till betyg SILVER i kategorin. 

Luftkvalitet 

Radonhalt och ventilation ligger båda på nivå SILVER, medan kvävedioxid i inneluften ligger på nivå 

GULD. 

Fuktsäkerhet 

Fuktsäkerhetsprojektering var 2011 ännu inte helt utvecklat även om verktyg fanns på marknaden. 

Betyg blev därför BRONS. 

Termiskt klimat 

Transmissionsfaktor fick betyg SILVER tack vare goda U-värden medan solvärmefaktor fick betyg 

BRONS trots installation av persienner. 
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Dagsljus 

Dagsljusfaktor fick betyget SILVER tack vare flera stora fönster. Dessa medverkar dock till sämre 

betyg på Solvärmelasttal och Solvärmefaktor. 

Tappvarmvatten 

Systemet projekterades så att nivå SILVER nåddes, med låg legionellarisk. 

Dokumentation av material 

Fullständig dokumentation av alla byggmaterial gjordes, se bilaga 1. Detta resulterade i betyg SILVER. 

Farliga material 

En verifikation av att särskilt farliga ämnen inte byggts in gav betyget GULD. 

Sammanfattning 

 

Projektet nådde inte uppsatt målsättning utan landade på nivån BRONS. Byggnadens prestanda är i 

flera fall bra (energianvändning, värmeförlusttal, ljudklass, radonhalt, ventilation, kvävedioxid, 

transmissionsfaktor, dagsljus, tappvarmvatten, byggvarudokumentation och farliga ämnen). Totalt 

sett är 11 av 15 faktorer på nivå SILVER eller högre.  

De två faktorer som orsakar att betyget endast blir BRONS är Energislag och Solvärmelasttal. Orsaken 

till att solvärmelasttalet endast får betyg KLASSAD har att göra med utformningen av byggnaden där 

vissa fönster är för stora. Det kan också förklaras av beräkningsmetoden som i aktuellt fall har använt 

en förenklad beräkningsmodell baserad på Excel utgiven av SGBC. En noggrannare simulering skulle 

troligen ha gett ett mer optimerat resultat. Energislaget får BRONS eftersom fjärrvärmeverket i 

Gällivare eldas med torv som är en icke förnybar energikälla. Inga alternativ på fjärrvärmesidan finns 

i området. 
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Energimätning 
LÅGAN-projektet försenades avsevärt p.g.a. oklarheter kring installation och funktion hos 

lägenhetsmätarna. Beställare, boende och entreprenör var alla ovana vid denna typ av teknik 

(Bäckåsen är det första bostadshus som byggts nytt i Gällivare på flera decennier) och därför 

installerades inte lägenhetsmätning förrän i april 2013.  

LÅGAN-huset jämfört med övriga likadana hus på området 

Huset som medverkat i LÅGAN-projektet är hus 2 av en grupp på 7 st hus. Hus 2 var extra isolerat, 

extra lufttätt och projekterades för Miljöbyggnad Silver, se ovan. 2013-04-22 gjordes en avläsning av 

samtliga lägenhetsmätare i alla sju hus. Den mätningen visade att sedan mätningen startade ett par 

veckor tidigare så var energianvändningen 3-17% högre i övriga likadana hus på området. 

Medeltemperaturen i Gällivare i april 2013 var -1°C. 

Lägenhetsmätning 

Lägenhetsmätarna har lästs av manuellt vid två tillfällen efter installation, 2013-09-02 och 2014-03-

24. Resultaten redovisas i tabellen där avläsningstillfället i mars 2014 använts eftersom då innefattas 

den kalla perioden. Som jämförelse används hus 1 som inte ingått i LÅGAN-projektet. Hus 1 är det 

hus som i första avläsning 2013-04-22 skilde sig minst (3%) från LÅGAN-huset, Hus 2. 

Tabell 1. Energianvändning i kWh, april 2013 – mars 2014 (332 dagar). 

 Lägenhet 
[m2] (antal) 

Uppvärm-
ning [kWh] 

Uppvärmning 
[kWh/m2år] 

Tappvarm-
vatten [m3] 

Tappvarmvatten 
[kWh/m2år] 

TOTAL 
[kWh/m2år] 

Hus 1 A: 72 (2) 5304 81,0 12,8 12,5 93,5 
 B: 72 (2) 4596 70,2 13,4 13,1 83,3 
 C: 61 (2) 2638 47,5 22,6 26,0 73,6 
 D: 61 (3) 3703 66,7 - - - 
Total 266/304 16241 66,4 -  - 
Medel    16,3 17,2 83,4 
       
Hus 2 A: 72 (3) 3492 53,3 - - - 
 B: 72 (3) 3799 58,0 39,1 38,2 96,2 
 C: 61 (1) 4021 72,5 4,6 5,3 77,8 
 D: 61 (3) 4049 73,0 27,9 32,1 105 
Total 266/304 15361 64,2 - - - 
Medel    23,9 25,2 93,0 
 

För beräkningarna har lägenhetsytan använts eftersom lägenhetsmätare installerats som mäter 

energianvändning i lägenheten samt tappvarmvattenåtgången. Lägenhetshusen har inga separata 

tvättstugor, de enda allmänna utrymmena är trapphusen och kapprummen samt 

installationscentralerna, (BOA/BTA = 87,5%). I tabell 1 saknas mätvärden för vatten för lägenheterna 

1D och 2A. Därför har inte total vattenanvändning för hela byggnaderna summerats, men 

medelvärden beräknats. 

Vid en jämförelse av energianvändningen för uppvärmning mellan hus 1 och 2 ger tabell 1 att hus 2 

använder mindre energi för uppvärmning än hus 1. Uppmätt värde är 16241 kWh/år för hus 1 och 



Helena Lidelöw, Lindbäcks Bygg  2014-06-05 

8 
 

15361 kWh/år för hus 2. Om denna summa beräknas per kvadratmeter används 66,4 kWh/m2år i hus 

1 och 64,2 kWh/m2år i hus 2. 

Förutom uppvärmning använder hyresgästerna tappvarmvatten som också kräver energi för 

uppvärmning och ingår i energianvändningen. Här finns stora individuella variationer mellan 

hushållen. De boende i hus 1 (totalt 9 personer) använder mellan 12,8 och 22,6 m3/år med 

medeltalet 16,3 m3/år. De boende i hus 2 (totalt 10 personer) använder mellan 4,6-39,1 m3/år med 

medeltalet 23,9 m3/år. Den låga användningen i Hus 2 lgh C förklaras av att där bor endast en person. 

I lägenheterna B och D bor däremot barnfamiljer med en högre tappvarmvattenanvändning. 

Energianvändning för att värma upp tappvarmvattnet har beräknats m.h.a. vattnets specifika 

värmekapacitet och ett antagande om att inkommande kallvatten är 5⁰C och att det värms till 60⁰C. I 

hus 1 används ytterligare 17,2 kWh/m2år för att värma tappvarmvatten medan motsvarande siffra i 

hus 2 är 25,2 kWh/m2år. 

Den högre varmvattenanvändningen i hus 2 medför att den totala energianvändningen som 

lägenhetsmätarna mätt är högre i Lågan-huset än i referenshuset. Energianvändningen är 83,4 

kWh/m2år i hus 1 och 93,0 kWh/m2år i hus 2. Lågan-huset projekterades för en energianvändning på 

92,4 kWh/m2år, vilket i jämförelse med uppmätta värden får anses vara god prediktion.  

Enkät till de boende 
De boende tillfrågades om inomhuskomforten i hus 2 via en enkät som genomfördes under vintern 

2012/13. Enkäten genomfördes genom ett platsbesök där varje familj besöktes, dels för att ställa 

frågor om inomhuskomforten, dels för att följa upp funktionen hos värmeslingorna i badrumsgolvet 

då detta var en teknik som testades i projektet.  

Resultatet visade att de boende tyckte att badrumsgolvet fungerade mycket väl. Vidare var 

inomhuskomforten och värmen god. Någon hyresgäst tyckte att huset t.o.m. var för varmt. Ingen av 

de boende upplevde huset som kallt eller dragigt.  

Slutsats 

Projektet Bäckåsen i Gällivare har visat att: 

- Det går att bygga flerfamiljshus med låg energianvändning även i de norra delarna i Sverige. 

Byggnadens energianvändning motsvarar 72% av byggnormen 2013, i nominella tal 93 

kWh/m2år. 

- Påverkan av varmvattenanvändningen är större på den totala energianvändningen när 

byggnader görs mer energieffektiva i sig själva. Denna slutsats som är väl känd från andra håll 

bekräftas än en gång. 

- Vid certifiering enligt Miljöbyggnad är det viktigt att mycket tidigt välja rätt energikälla och 

att se över valmöjligheten till energikälla i de fall byggnaden skall placeras på en mindre ort 

med begränsade möjligheter till val. 

- Placering, storlek och val av fönster är en avgörande faktor som avspeglas i flera faktorer för 

certifiering enligt Miljöbyggnad. I kall miljö kan det vara så att reglerna blir något missvisande 

eller att det är viktigare att göra en simulering istället för en förenklad beräkning. 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

LÅGAN (program för byggnader med mycket LÅG energiANvändning) är ett samarbete mellan 
Energimyndigheten, Boverket, Sveriges Byggindustrier, Västa Götalandsregionen, Formas, 

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