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Förord 

Knivsta kommun har höga målsättningar i sitt klimat- och energiarbete och har som vision att 

allt som kommunen bygger i egen regi skall vara lågenergihus. Ett startskott för detta arbete 

är byggnationen av Högåsskolan som byggs enligt internationell passivhusstandard. Skolan 

ska ge plats för 400 barn och värmebehovet för skolan kommer att ligga under 15 kWh/m2 år. 

Byggstart var under 2013 och skolan ska vara färdig för verksamhet till höstterminen 2015.  

Kommunen vill vara ett föregångsexempel för andra byggherrar i länet och sprida kunskap 

och erfarenheter från sina projekt till övriga kommuner och aktörer. STUNS Energi 

samarbetar i projektet ”Regionalt Lärande – passivhus” med Knivsta kommun för att sprida 

kunskap- och erfarenheter till Uppsala läns övriga kommuner. Projektet syftar till att öka 

byggandet av lågenergihus i Uppsala län.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Projektet ”Regionalt lärande – passivhus” syftar till att öka kunskap- och erfarenhetsutbytet 

om lågenergihusbyggande mellan kommuner i Uppsala län. Lärandeprojektet är knutet till 

Knivsta kommuns pågående byggnation av passivhuset Högåsskolan. Skolan ska ge plats 

för 400 barn och värmebehovet för skolan ska ligga under 15 kWh/m2 år.  

Planering, projektering och byggnation av Högåsskolan följs genom en serie workshoppar av 

en så kallade ”följegrupp” (arbetsgrupp) bestående av 2-4 representanter från samtliga åtta 

kommuner i Uppsala län. På detta sätt får kommunala tjänstemän och politiker direkt insyn i 

processen som leder fram till ett färdigt passivhus. Arbetsmodellen för lärandeprojektet 

bygger på STUNS arbetsmodell för information- och kunskapsspridning, som är ett resultat 

av många års erfarenhet av demonstrationsprojekt och samverkan med fastighetsbranschen 

och företagen i STUNS Byggnätverk. Arbetsmodellen säkerställer att erfarenhetsutbyte och 

kunskapsspridning är anpassat efter kommunernas behov och riktat till nyckelpersoner inom 

respektive organisation.  

Projektledare på Knivsta kommun framhåller att byggprojektet Högåsskolan hittills har varit 

mycket framgångsrikt. Byggnationen pågår i skrivande stund och Knivsta kommun avvaktar 

färdigställandet av skolan för slutgiltig utvärdering av projektkostnader, drift- och 

underhållskostnader och komfort och funktion för skolverksamheten. En starkt bidragande 

faktor till projektets framgång är det goda samarbetet som Knivsta kommun har haft med den 

anlitade byggentreprenören. Knivsta kommun valde att genomföra byggprojektet i ett 

partneringsamarbete med byggentreprenören och framhåller fördelarna med partnering i 

nydanande projekt.  Varken Knivsta kommun eller den anlitade byggentreprenören hade 

tidigare erfarenheter av att bygga efter passivhusstandard och partneringsamarbetet har 

medfört att utmaningar och förändringar i projektet har kunnat hanteras på ett smidigt och 

effektivt sätt. Prognosen för byggprojektets kostnader ligger i linje med mer ”traditionella” 

byggprojekt och Knivsta kommun ställer sig i dagsläget positiva till att använda 

passivhusstandard eller motsvarande koncept i framtida nybyggnationer.  

Genom projektet ”Regionalt lärande – passivhus” har ”följegruppen” fått insikt i byggnationen 

av Högåsskolan och fått personliga erfarenheter och kunskaper om vad det innebär att 

bygga ett passivhus. Dessa erfarenheter och kunskaper har undanröjt upplevda 

osäkerhetsfaktorer och risker av en sådan byggnation. Projektet har även lett till att 

”följegruppen” fått en tydlig uppfattning om hur det egna arbetet med lågenergihusbyggande 

och energieffektivisering av fastigheter står sig i förhållande till övriga kommuner i länet. 

Detta har bidragit till att ambitionsnivån för deltagarna har ökat. En ytterligare effekt av 

projektet är att kommunerna gemensamt jämför, utvärderar och diskuterar olika 

certifieringssystem och byggnadsstandarder. Flera projektdeltagare menar att dessa 

diskussioner har varit givande för det egna arbetet med målformuleringar och strategier för 

lågenergihusbyggande och energieffektiviseringar av fastigheter.  
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Bakgrund  
STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle) 

ansvarar för kunskaps- och erfarenhetsspridning i projektet. STUNS har lång erfarenhet av 

att leda nätverk med teknisk inriktning. Sedan flera år tillbaka leder STUNS ett regionalt 

byggnätverk i Uppsala län med 12 deltagande organisationer. Byggnätverket har ingått i 

programmet LÅGAN under perioden 2011-2012. Inom ramen för ett projekt inom 

Tillväxtverkets klusterprogram har STUNS medverkat till att initiera cirka 15 tekniska 

verifierings- och demonstrationsprojekt.  

När det gäller projekt som involverar fastighetsägare så är en viktig slutsats från STUNS 

byggnätverk att införandet av nya energibesparande lösningar i privata och kommunala 

bolag underlättas om såväl den strategiska nivån (politiker, kommunledning, bolagsledning, 

VD eller motsvarande) som den mer operativa nivån (projektchef, driftchef, drifttekniker m.fl.) 

engageras i genomförandet av utvecklingsprojekt.  

STUNS har utvecklat en kundnära genomförandemodell för spridning av resultat- och 
erfarenheter från energitekniska installationer/affärer. Erfarenheter från tidigare 
projektverksamhet är att en grundförutsättning för att information och erfarenhetsutbytet ska 
leda till ökade investeringar i ny energiteknik är att den är anpassade efter mottagare. 
STUNS bygger därför alla informationsspridningsprojekt på en ingående förståelse för olika 
organisationers verksamhet och förutsättningar vad gäller kunskapsläge, erfarenheter och 
viljeriktning.  

En ”följegrupp” har etablerats i projektet bestående av politiker, teknisk personal, 
fastighetschefer och ekonomipersonal från samtliga kommuner i Uppsala län (Enköpings 
kommun, Heby kommun, Håbo kommun, Tierps kommun, Uppsala kommun, Älvkarleby 
kommun och Östhammars kommun). Följegruppen har fått en nära insikt i planering, 
projektering och byggnation av Högåsskolan genom en nära dialog med 
projektorganisationen i Knivsta. Följegruppen har på detta sätt fått direkt insyn genom att 
de får följa hela utvecklingsprocessen från ”ax till limpa”.  

Syfte och mål 
Projektet syftar till att öka den generella kompetensen om energieffektivt byggande i 
samtliga av Uppsala läns kommuner och även bidra till att stärka planering och 
projekteringen av Högåsskolan i Knivsta kommun.  

Övergripande mål:  

Bidra till Länsstyrelsen i Uppsala läns regionala energi- och klimatarbete. 

Bidra till den av STUNS styrelse beslutade regionala innovationsstrategin. 

Projektmål 

 ett regionalt lärandeprojekt kopplat till Högåsskolan skall etableras under 
projektperioden 

 samtliga kommuner i Uppsala län skall delta aktivt i lärandeprojektet genom en så 
kallade ”följegrupp”  

 3 workshoppar skall genomföras under projektperioden 

 Öka medvetenhet och möjligheter att utnyttja passivhusteknik i 
energieffektviseringsarbetet 

 Öka kunskapen om LCC och ”return on investment” vid byggnation av passivhus 

 Genomföra 4 referensgruppsmöten 
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 Genomföra 2 styrgruppsmöten 
 

Effektmål 
 
1 demo-anläggning (Högåsskolan) skall etableras 

 med uppvärmningsenergi under 15 kWh/m2 år 
 

Effektmål på lång sikt är att 5 lågenergibyggnader byggs som ett direkt resultat av demo-
anläggningen (Högåsskolan) 
 

 3 av totalt 5 lågenergibyggnader byggs i Knivsta vilket innebär att kommunen som ett 
direkt resultat av projekt ställer om från att jobba med demonstrationsprojekt mot en 
mer ordinarie och utökad implementering av lågenergihus med uppvärmningsenergi 
under 15 kWh/m2 år. 

Projektgenomförande 

Projektets genomförande inleddes med en förstudie om vilka strategier, målsättningar och 

visioner kommunerna i Uppsala län har för lågenergihusbyggande och energieffektivisering 

vid större renoveringar. Resultatet av förstudien visar att det finns betydande skillnader 

mellan kommunernas förutsättningar och strategier för lågenergihusbyggande och -

renoveringar. Kommuner med stor tillväxt (Uppsala-, Knivsta- och Enköpings kommun) har 

stora möjligheter att arbeta med energieffektivisering och lågenergihusbyggande. Dessa 

kommuner har förhållandevis stora förvaltningsavdelningar, antingen internt eller i 

kommunala bolag, och har därmed även stor kompetens inom projektledning av renoveringar 

och nybyggnation. Övriga kommuner genomför betydligt färre nybyggnationer och större 

renoveringsprojekt och beställarkompetens för sådana projekt är därmed relativt låg.  

Tillväxtkommunerna skiljer sig i sin tur åt i sättet de är organiserade och i deras strategier för 

energi- och miljöarbete i det egna fastighetsbeståndet. Enköpings kommuns 

fastighetsavdelning ansvara för en större del av kommunens totala fastighetsbestånd, de har 

på så sätt stor kontroll över beståndet och en enhetlig strategi. Uppsala kommuns 

fastighetsbestånd har nyligen fördelats på ett antal kommunala fastighetsbolag som var och 

en för sig ansvarar för olika delar av kommunens fastighetsbestånd. Dessa bolag har skilda 

strategier för energi- och miljöarbete med styrning via ägardirektiv och viss samordning från 

Kontoret för samhällsutveckling. Knivsta kommun har placerat alla sina verksamhetslokaler i 

det kommunala fastighetsbolaget Kommunfastigheter i Knivsta och bolaget skall enligt 

kommunens energistrategi ”ställa höga krav på energiprestanda och kretsloppslösningar” vid 

nybyggnation. 

Enköpings kommun har tagit ett beslut i kommunfullmäktige att all nybyggnation skall 

uppfylla kraven enligt Miljöbyggnad med minst nivå silver. De arbetar även på en strategi för 

hur det befintliga fastighetsbeståndet ska kunna renoveras för att nå denna standard. 

Resterande kommuner och kommunala fastighetsbolag i Uppsala län arbetar efter mer 

generella målsättningar för energieffektivisering i nybyggnation och renoveringar som anges i 

olika styrdokument (ägardirektiv, miljö- energi- och klimatstrategier och visionsdokument).  

Kunskaps och erfarenhetsutbyte mellan projektets deltagare har primärt skett i en 

workshopserie (3 workshoppar) kopplade till projektering och byggnation av Högåsskolan. 

Dessa har varit utformade och tidsatta för att matcha byggprocessen av Högåsskolan.  
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Projektet har haft en referensgrupp bestående av deltagare i följegruppen. Syftet med detta 

har varit att ge följegruppen möjlighet att styra projektet efter de frågor som är mest aktuella 

för att deras organisation ska gå vidare med egna byggnationer och renoveringar.  

Resultat från workshopserien 
Den första workshoppen anordnades 22 oktober 2013 i och med slutfasen av projekteringen 

av Högåsskolan och utgick ifrån erfarenheter från planering och projektering samt de 

bakomliggande resonemangen om varför Knivsta kommun har valt att använda sig av 

passivhusstandarden. Knivsta kommun vill vara ett föregångsexempel för andra byggherrar i 

länet och visa att det går att bygga energieffektiva hus utan att kompromissa med komfort 

och ekonomi. I planeringsstadiet bedömdes den internationella passivhusstandarden vara 

fördelaktig då den föreskriver en hög ambition vad gäller energianvändning och på så sätt är 

ett ”spjutspetsprojekt” i Uppsala län och Sverige. Tjänstemän i Knivsta kommun anser även 

att passivhusstandarden är väl avgränsat och enkelt att förstå för projektpartners och 

allmänheten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grund- och markarbeten, Högåsskolan     oktober  2013 

Knivsta kommun har goda erfarenheter av att använda sig av partnering för genomförande 

av byggprojekt och Tomas Lindgren, fastighetschef/projektledare på Kommunfastigheter i 

Knivsta framhåller att denna process har varit särskilt viktig i byggprojektet Högåsskolan. 

Vid den första workshopen diskuterades fördelar och nackdelar med partnering med 

utgångspunkt från Knivstas erfarenheter. Följegruppen konstaterade att partnering kan vara 

en fördelaktig process för mer ”nydanande” projekt så som Högåsskolan men samtidigt 

kräver det stor beställarkompetens och erfarenhet vilket kan vara problematiskt för mindre 

kommuner.   
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Workshop 1, Knivsta kommun 22 oktober 2013 

Vid den första workshoppen diskuterades även vilken typ av kunskap som följegruppens 

deltagare ansåg vara mest kritisk för att deras organisationer skulle kunna gå vidare med 

egna projekt. De flesta deltagare upplever att det finns många osäkerheter med att bygga 

lågenergibyggnader, primärt vad gäller kostnader. Konkurrens vid projektering och 

upphandling av nybyggnationer och större renoveringar upplevs som låg och en annorlunda 

kravspecifikation, exempelvis gällande passivhus, riskerar att resulterar i än sämre 

konkurrens och högre kostnader. Många deltagare upplever även osäkerheter vad gäller 

passivhusbyggnaders komfort. Dessa osäkerheter måste överbryggas, inte bara bland 

teknisk personal och förvaltare, utan i hela organisationen från beslutsfattare till 

driftpersonal.  

Ett önskemål från workshoppens deltagare var att få komma på studiebesök under själva 

byggprocessen och se hur man löser tätningsfrågor vid köldbryggor och genomföringar 

samt andra kritiska moment rörande klimatskal, isolering och infästningar, samt att få en 

dialog med entreprenören som utför arbetet. Det fanns även ett stort intresse av att ta del 

av Enköpings kommuns erfarenheter av att arbeta med certifieringssystemet Miljöbyggnad.  
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Den andra workshoppen genomfördes den 3 september 2014. Vid denna tidpunkt hade 

byggnaden börjat tätas och isoleras och fönster hade kommit på plats. Delar av byggnaden 

hade provtrycks med gott resultat och en rad tekniska installationer hade påbörjats.  

 

Högåsskolan, 6 augusti 2014 

Workshoppen var indelad i två delar: ett seminarium och en rundvandring på bygget. 

Knivsta kommun började med att informera om utvecklingen i projektet. När mark och 

grundarbetet var påbörjat beslutade kommunfullmäktige att skolan skulle utökas med 

ytterligare en våning. Knivsta kommun berättade även om sina planer på att eventuellt 

installera en solelanläggning på taket till skolan.  

Enköpings kommun var inbjudna för att berätta om sina erfarenheter av att arbeta med 

certifieringssystemet Miljöbyggnad och skillnader och fördelar/nackdelar mellan 

passivhusstandarden och certifieringssystemet Miljöbyggnad diskuterades. Samtliga 

deltagare vid workshoppen lyfte fram vikten av att kunna arbeta efter tydliga riktlinjer, så 

som exempelvis Miljöbyggnad och Passivhus. Det underlättar genomförandet att ha tydliga 

styrdokument och framförallt ser gruppen fördelar med att kunna visa och kommunicera 

lyckade projekt till beslutsfattare i den egna organisationen. En deltagare vid workshoppen 

utryckte sig på följande sätt: ”Det kan vara svårt för politiker och tjänstemän i beslutande 

position att förstå komplexa byggprojekt. Miljöbyggnad och passivhus gör ju att man har ett 

ramverk för att jämföra och visa kvalitet. Man får en måttstock!”  

Knivsta kommun beslutade i dialog med Enköpings kommun att de ska utreda 

möjligheterna att få Högåsskolan certifierad enligt Miljöbyggnad. 



10 
 

 

Rundvandring på Högåsskolan, 3 september 2014  

Under rundvandring på Högåsskolan deltog två representanter från byggentreprenören 

HMB Construction för att svara på följegruppens frågor och visa tätningslösningar vid 

köldbryggor och genomföringar. 

I slutet av september 2014 beslutade Knivsta kommun att gå vidare med sina planer på att 

installera en solelanläggning på taket av Högåsskolan. Knivsta kommun valde en 

byggnadsintegrerad solellösning som även fungerar som tätskikt. STUNS är projektledare 

för projektet Uppsol2020 som syftar till att sprida kunskap- och erfarenheter från 

solelinstallationer till aktörer i Uppsala län. Projektet använder sig av en liknande 

följegruppsmetodik som i ”Regionalt lärande – passivhus” och bland deltagare i båda 

projektetens följegrupper finns ett stort intresse av byggnadsintegrerade lösningar. I dialog 

med Knivsta kommun valde STUNS att anordna den sista workshoppen i projektet i 

samband med installationen av solelanläggningen och Passivhusdagarna 2014.  
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Workshop 3, Högåsskolan, 9 november 2014 

Inför den avslutande workshoppen hade Knivsta kommun och HMB Construction avspärrat 

en stor del av byggarbetsplatsen så att följegruppens deltagare fick möjlighet att vandra fritt 

i lokalen och ställa frågor till HMB och Knivsta kommun. STUNS och Knivsta kommun 

anordnande under dagen två workshoppar: en riktad mot projektets följegrupp och en riktad 

mot allmänheten. Den senare av dessa ligger dock utanför projektet ”Regionalt lärande – 

passivhus”. Workshoppen med följegruppen inleddes med en kort lägesbeskrivning från 

Knivsta kommun, med särskilt fokus på projektets kostnader. Även fast projektet ännu inte 

är slutfört så tror Knivsta kommun och HMB Construction att slutkostnaden för projektet 

kommer att vara jämförbart med kostnaderna för ett ”vanligt” skolbygge. Knivsta och HMB 

Construction färdigställde Brännkärskolan till höstterminen 2013 och kostnadsjämförelserna 

mellan de två byggen är likartade sett till kr/m². Följegruppen fick sedan gå runt inom det 

avgränsade området och ställa frågor till representanter från Knivsta kommun och HMB 

Construction.  Följegruppens deltagare fick även följa med upp på taket och se pågående 

installation av solelanläggningen och ställa frågor till företaget Solibro som installerade 

anläggningen.  
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Installation av solelanläggning, Högåsskolan 9 november 2014  

 

Diskussion, slutsatser och måluppfyllelse  
Projektets styrgrupp har bestått av Länsstyrelsen i Uppsala län, Knivsta kommun och 

STUNS. Två styrgruppsmöten har genomförts. Vid dessa diskuterades händelseförloppet 

av byggnationen av Högåsskolan och vilka utmaningar och moment i processen som är 

särskilt viktiga att förmedla till följegruppen samt praktiska frågor om planering av 

workshoppar.   

Intresset för projektet har varit stort och totalt har cirka 70 personer deltagit vid de tre 

workshopparna. Deltagarna från de olika kommunerna i länet har varierat men en mindre 

grupp har deltagit kontinuerligt genom workshopserien. Utöver deltagare från Uppsala läns 

kommuner deltog personer från konsultbolag och byggentreprenörer vid den avslutande 

workshoppen.  

En viktig framgångsfaktor i projektet har varit Knivsta kommuns välvilja i att dela med sig av 

erfarenheter från byggprojektet. De har lyft fram både möjligheter och utmaningar i 

byggprocessen och gått in med inställning att motgångar i projektet inte är misslyckanden 

utan en möjlighet att lära sig. Projektledare på Knivsta kommun framhåller 

partneringprocessen och det goda samarbetet med HMB som särskilt viktigt när man ställs 

inför utmaningar som på förhand inte går att förutse. Exempelvis framkom, sent under 
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byggprocessen, ett önskemål från skolverksamheten i kommunen att addera ytterligare 

verksamhetsyta i form av en extra våning samt önskemål från politiker om att installera en 

solelanläggning på taket. Enligt projektledare på Knivsta kommun var partneringsamarbetet 

en förutsättning för att detta skulle kunna lösas inom projektets tidplan och budgetramar. I 

och med det goda samarbetet menar projektledare på Knivsta kommun att bygget av en 

passivhusskola inte är mer krävande än ”normala” byggnationer.  

Kostnaden för att bygga ett passivhus i förhållande till vanliga byggnationer har varit en 

ständigt återkommande diskussion i workshopserien. Kostnaden för byggprojektet 

Högåsskolan är inte slutgiltig men projektledare på Knivsta kommun anser, som sagt, att 

kostnaderna inte kommer att överstiga ett mer traditionellt bygge. De kostnadskalkyler som 

Knivsta kommun har presenterat för följegruppen visar dock att LCC kostnaden för skolan 

kommer att vara betydligt lägre än för andra jämförbara projekt. De flesta deltagare i 

projektet menare att de redan på förhand (innan projektstart) hade en god kunskap och 

förståelse om LCC- och ROI-kalkyler, men att det är en stor skillnad mellan teoretiska 

beräkningar och faktiskt utfall och att projektet har givit dem en möjligt att följa ett verkligt fall. 

Projektdeltagarna är väldigt måna om att få ta del av de slutgiltiga kostnaderna för 

byggprojektet och driftsdata för skolan. Knivsta kommun har lovat att bistå med denna 

information när den blir tillgänglig. 

Flera deltagare menar att projektet har varit särskilt givande då det utgått från en konkret 

byggnation. Genom att följa och få insikt i byggprojektet har de fått personliga erfarenheter 

och kunskaper om vad det innebär att bygga ett passivhus. Dessa erfarenheter och 

kunskaper har undanröjt upplevda osäkerhetsfaktorer och risker av en sådan byggnation. 

Kunskap- och erfarenhetsutbyte inom följegruppen har underlättats och förbättrats genom att 

Högåsskolan har blivit en gemensam referenspunkt för diskussion och samtal. Genom denna 

referenspunkt har kommunerna även fått en uppfattning om hur det egna arbetet med 

lågenergihusbyggande och energieffektivisering av fastigheter står sig i förhållande till övriga 

kommuner i länet. Detta har bidragit till att ambitionsnivån för deltagarna har ökat. En 

ytterligare effekt av projektet är att kommunerna gemensamt jämför, utvärderar och 

diskuterar olika certifieringssystem och byggnadsstandarder. Flera projektdeltagare menar 

att dessa diskussioner har varit givande för det egna arbetet med målformuleringar och 

strategier.  

STUNS har lång erfarenhet av att leda projekt/nätverk för kunskap och erfarenhetsöverföring 

med teknisk inriktning. STUNS lärdomar från projektet ”Regionalt lärande – passivhus” och 

övrig verksamhet är att:   

 det krävs långsiktighet för att bygga det förtroende som krävs för en givande dialog 

mellan deltagare i följegruppen 

 dialog och kunskapsutbyte sker bäst i samband med ett pågående konkret projekt 

(byggnation eller installation)  

 aktuella frågeställningar måste utformas efter följegruppens behov och kunskap 

En annan viktig lärdom av projektet är att situationen för de deltagande kommunerna när det 

kommer till energieffektivt byggande är väldigt olika. Kommuner med låg tillväxt och låg 

nybyggnation har svårt att att motivera nydanande byggprojekt. Det behövs fler 

demonstrationsprojekt som genomförs i kommuner av denna typ.  
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Projektets följegrupp vill fortsätta att ta del av de erfarenheter som uppstår i och med 

slutförandet av byggnationen och uppföljning av resultatet när skolan står färdig och 

skolverksamheten är igång. STUNS har för avsikt att söka finansiering under 2015 för en 

fortsättning av projektet.  
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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 

 

 

 


