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Abstract 
Purpose: The building sector accounts for 40 % of the total energy consumption in 
Sweden today, and the largest proportion is consumed during the operating phase. From 
the year 2020 and onwards, all new buildings should be erected as zero-emission-
buildings. The building’s design can reduce energy demands, but the current legal 
requirements do not favour energy-efficient designs. This study focuses on the design’s 
importance for the energy efficiency of buildings, i.e., energy-saving design. The 
impact of specific measures is difficult to calculate due to the complexity of reality. 
This study aims to highlight the measures that could reduce energy consumption in 
commercial buildings. 

Method: In order to provide answers to the issues stated in the report and to achieve 
the objective of the study, case studies are being conducted investigating three 
commercial buildings where deliberate decisions were made to use energy-reducing 
measures. Results and conclusions are based on qualitative interviews and literature 
studies.  

Findings: The energy-reducing design measures found to be of most importance used 
in the studied buildings are the form factor, the window portion and the thermal storage 
capacity. Moreover, significant savings are possible by carefully consider how solar 
energy can be limited or used in the building. Generally, buildings tends to become 
more technical, therefore technical knowledge early in the process is important to reach 
a good result. Economic incentives and clear objectives with right focus are also 
important for optimizing a building’s energy performance. The wording and the 
requirement levels in the Swedish building regulations highly controls the construction 
of energy efficient buildings. 

Implications: This study shows how energy efficient design is made today and 
provides an indication of what can be done and what should be prioritized. By imposing 
requirements on consumed energy instead of bought, energy efficient design could be 
favoured. Furthermore, this study suggests that a balance between windows, façade and 
solar shading are important energy-reducing measures. Regardless of selected energy- 
reducing measures, a good performance is essential. Finally, this study shows that a 
methodical use of existing knowledge and technology makes a difference. 

Limitations: A lifecycle approach provides an overall picture of a building’s energy 
consumption. However, this study is based on the energy consumption during the 
operating phase. The result of this study does not take economic or aesthetic factors 
into account. This study is a comparative case study and is based on few but carefully 
matched cases. The selected cases are commercial buildings where deliberate decisions 
were made to use energy-reducing measures. 

Keywords: Energy reducing design; energy efficiency; cooling demand; heating 
demand; thermal storing capacity; sensitivity analysis; double skin façade; dynamic 
solar shading; building envelope
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Sammanfattning 
Syfte: Byggsektorn står för 40 % av den totala energianvändningen i Sverige idag varav 
den största andelen förbrukas under driftskedet. Från och med 2020 ska alla nya 
byggnader uppföras som näranollenergihus. Byggnadens utformning kan reducera 
energibehovet men dagens utformning av lagkraven gynnar inte energieffektiv 
utformning. Denna studie fokuserar på just utformningens betydelse för att energi-
effektivisera byggnader, det vill säga energibesparande utformning. Specifika åtgärders 
inverkan är dock svåra att beräkna då verkligenheten är komplex. Målsättningen med 
arbetet är att belysa åtgärder som kan reducera energiförbrukningen i 
verksamhetsbyggnader.  

Metod: För att besvara rapportens frågeställningar och uppnå målsättningen baseras 
studien på fallstudier av tre verksamhetsbyggnader där man på ett medvetet sätt arbetat 
med energireducerande utformningsåtgärder. Resultat och slutsatser bygger på 
kvalitativa samtalsintervjuer samt litteraturstudier. 

Resultat: De energireducerande utformningsåtgärderna som kan anses av störst vikt i 
de studerade byggnaderna är formfaktorn, fönsterandel och termisk lagringsförmåga. 
Vidare kan betydande energibesparingar göras genom en omsorgsfull utredning av hur 
solenergin begränsas alternativt används i byggnaden. Generellt tenderar byggnader att 
bli alltmer tekniska vilket innebär att tekniskt kunnande tidigt i processen är viktigt för 
att nå ett bra slutresultat. Ekonomiska incitament och en tydlig målsättning med rätt 
fokus är också avgörande förutsättningar för att kunna optimera en byggnads 
energiprestanda. BBR:s kravnivåer och utformning styr i hög grad byggandet av 
energieffektiva byggnader.  

Konsekvenser: Studien belyser hur energieffektiv utformning görs idag och ger 
därmed en indikation på vad som kan göras och vad som bör prioriteras. Genom att 
ställa krav på förbrukad energi istället för köpt gynnas energieffektiv utformning. 
Vidare pekar studien på att en avvägning mellan fönster, fasad och solavskärmning är 
viktiga energireducerande åtgärder. Oavsett vilka energireducerande utformnings-
åtgärder som väljs krävs dock ett bra utförande. Slutligen visar studien att en metodisk 
användning av befintlig kunskap och teknik gör skillnad. 

Begränsningar: Ett livscykelperspektiv ger en helhetsbild av byggnadens energi-
förbrukning. Denna studie utgår dock från energiförbrukningen under drifttiden. 
Studiens resultat tar inte hänsyn till ekonomiska eller estetiska faktorer. Studien är en 
jämförande fallstudie och utgår från få men noggrant matchade fall. Fallen som väljs är 
verksamhetsbyggnader där man på ett medvetet sätt arbetat med energireducerande 
utformningsåtgärder. 

Nyckelord: Energireducerande utformning; energieffektivisering; kylbehov; 
uppvärmningsbehov; termisk lagringsförmåga; känslighetsanalys; dubbelglasfasad; 
dynamisk solavskärmning; klimatskal 
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1 Inledning 
I byggbranschen sker energieffektivisering ofta med hjälp av dyra tekniska lösningar, 
men studier inom området visar att det finns alternativa strategier. T.ex. bestäms 40-50 
% av energiförbrukningen i en byggnad av utformningen. Därför måste arkitekter ta 
ansvar genom att utgå ifrån en genomtänkt utformning redan i ett inledande skede för 
att undvika att byggnaden inte förbrukar mer energi än nödvändigt. På sikt är detta det 
mest effektiva sättet att minimera den slutliga energiförbrukningen. Tekniskt kunnande 
bör därmed integreras tidigt i den kreativa processen. Energieffektivt byggande handlar 
inte bara om teknik och hållbarhet handlar inte bara om energi och miljö. 
Energieffektivt byggande och hållbarhet skapar också en social förändring där 
ekonomiska beräkningar ses i ett längre perspektiv eftersom det lönar sig.  (Henning 
Larsen Architects, 2012).  

1.1 Bakgrund 
Byggsektorn står för 40 % av den totala energianvändningen i Sverige idag varav 60 % 
används för uppvärmning och varmvatten (Energimyndigheten, Bebyggelse, 2012). 
Detta är en betydande andel vilket gör att det finns stor besparingspotential avseende 
energianvändningen (International Energy Agency, 2014). Energieffektiva 
nyproducerade lokaler utgör ett prioriterat område i Sverige idag (Energimyndigheten, 
Bebyggelse, 2012), men utvecklingen hindras bland annat av intressekonflikter mellan 
brukare och fastighetsägare, brist på kvalificerade ”gröna” ingenjörer och bristande 
medvetenhet om effektiv teknik samt höga investeringskostnader (International Energy 
Agency, 2014).  

EU har antagit ett byggnadsdirektiv som innebär att alla nya offentliga byggnader inom 
EU ska vara nära nollenergihus från och med 31 december 2018 vilket från och med 31 
december 2020 gäller alla nya byggnader. (Energimyndigheten, Styrmedel, 2014). 
Vidare har Sverige som målsättning att minska energianvändningen för bostäder och 
lokaler med 20 % till år 2020 och 50 % till år 2050 jämfört med 1995 års nivåer 
(Energimyndigheten, Program, beställargrupper och nätverk, 2010). Dessa skärpta krav 
innebär att energieffektiviserande åtgärder sätts i fokus och gör studier inom området 
relevanta.  

Sverige ingår i ett samarbete med EU där man 2007 antog de så kallade 20-20-20-
målen. Detta är klimatmål som bland annat innefattar en sänkning av energi-
förbrukningen med 20 % jämfört med 1990 års nivåer. En ny energistrategi togs fram 
2011 som byggde vidare på den befintliga strategin. Denna omfattar fem prioriterade 
områden, däribland energieffektivisering (Miljö- och energidepartementet, 
Internationellt energisamarbete, 2015).  

1.2 Problembeskrivning 
Definitionen av ett näranollenergihus i Sverige är inte fastställt ännu. I skrivande stund 
genomförs en utredning av Boverket på uppdrag av regeringen (Miljö- och energi-
departementet, Uppdrag att föreslå definition och kvantitativ riktlinje avseende 
energihushållningskrav för, 2015). Utredningen ska ligga till grund för nya lagkrav och 
undersöker bland annat om energikrav bör ställas på använd energi istället för som idag 
på köpt energi (Boverket, 2014).  
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Kritiska röster menar att med dagens utformning av lagkraven gynnas inte byggande av 
energisnåla byggnader, undermåligt isolerade hus kan uppfylla dagens krav med hjälp 
av en värmepump (Nohrstedt, 2014). Resultatet av utredningen planeras rapporteras 
senast den 15 juni 2015 (Miljö- och energidepartementet, Uppdrag att föreslå definition 
och kvantitativ riktlinje avseende energihushållningskrav för näranollenergi-
byggnader, 2015). Utredningen kommer ligga till grund för de juridiska krav som 
planeras vara klara tidigast 2017 (Nohrstedt, 2014).  

En konventionell byggnad förbrukar 90 % av energin under driftskedet sett över en 50-
årsperiod. Det viktigaste för att minska energibehovet totalt sett är därmed att minska 
behovet av uppvärmning, kylning och driftel. (Bokalders, 2014) Även energieffektiva 
byggnader förbrukar en stor del av energin under driftskedet, en nyligen publicerad 
studie visar att 50 års drift av ett flerbostadshus i betong motsvarar ungefär samma 
klimatpåverkan som byggprocessen. (Liljenström, 2015)  

För att nå Sveriges målsättning att minska energianvändningen för bostäder och lokaler 
krävs energieffektivisering inom såväl nybyggnation, ombyggnad och daglig drift 
(Energimyndigheten, Program, beställargrupper och nätverk, 2010). En byggnads 
energiförbrukning påverkas av en mängd åtgärder som samverkar. Byggnadens 
utformning reducerar energibehovet och tekniska installationer bidrar till att optimera 
energieffektiviteten. Det är därför viktigt att ha en helhetssyn för att uppnå bästa möjliga 
resultat och nå energieffektiviseringsmålen. Tekniska installationer förbättras ständigt 
och kan bytas ut i befintliga byggnader men byggnadens utformning är svårare att ändra 
(Henning Larsen Architects, 2012).  

Denna studie fokuserar på just utformningens betydelse för att energieffektivisera 
byggnader, det vill säga energibesparande utformning som bestäms tidigt i processen. 
Detta innebär exempelvis effektiv isolering och termiska material som inte kräver 
någon drift, vilka är praktiska och effektiva lösningar för att reducera en byggnads 
energiförbrukning (Seoung-Wook et al., 2014). Utformning inkluderar även 
geometriska parametrar såsom formfaktorn, fönsterkonfiguration, planzonering, 
orientering samt solskydd och vädringsluckor (även dynamiska). Med verksamhets-
byggnader avses byggnader med lokaler anpassade för olika typer av verksamheter 
såsom kontor, sjukhus, gym, domstol etc. 

Betydelsen av byggnadens utformning för energiförbrukningen varierar beroende på 
typ av projekt, var byggnaden är belägen, klimatet och byggnadens storlek. Specifika 
åtgärders enskilda inverkan är svåra att beräkna då verkligheten är komplex och alla 
åtgärder samverkar. En mindre kompakt byggnadsform ger bättre dagsljusförhållanden 
men gör att byggnaden i större utsträckning påverkas av ett varierande utomhusklimat. 
Det är därför viktigt att utreda dagsljusegenskaperna till följd av byggnadens form men 
även ta hänsyn till den värme som transmitteras genom klimatskalet för att reducera 
byggnadens totala energiförbrukning. Detta visar komplexiteten av utformningens 
betydelse för energibehovet där olika egenskaper vägs mot varandra. För att hantera det 
stora antal parametrar som måste beaktas är det en avgörande fördel att kunna 
identifiera de viktigaste parametrarna för att effektivt kunna utveckla ett energieffektivt 
utformningsförslag (Hemsath et al., 2015).  

  



Inledning 

3 

1.3 Mål och frågeställningar 
Målsättningen är att belysa åtgärder som kan reducera energiförbrukningen i 
verksamhetsbyggnader.  

• Vilka medvetna val har gjorts i de studerade byggnaderna med avseende på 
utformningens betydelse för energiförbrukningen? 

• Vilka utformningsåtgärder hade ytterligare kunnat minska byggnadernas 
energibehov? 

• Hur kan rätt energireducerande utformningsåtgärder väljas? 
• Vad kan göras för att främja användandet av energireducerande utformnings-

åtgärder? 

1.4 Avgränsningar 
Studien kommer inte ta hänsyn till tekniska lösningar som förbättrar en byggnads 
energiförbrukning. Vidare tas inte hänsyn till ett livscykelperspektiv med avseende på 
energiförbrukningen. Studien utgår alltså endast från energibehovet under drifttiden. 
Val av byggnadslösningar påverkas av en mängd faktorer kopplade till exempelvis 
ekonomi, underhåll, tomtens beskaffenhet och estetik etc., studien kommer inte ta 
hänsyn till dessa faktorer.  

1.5 Disposition 
I metodkapitlet redovisas arbetets genomförande och arbetsgång. Studien baseras på tre 
fallstudier som utreds med hjälp av kvalitativa samtalsintervjuer och litteraturstudier. 
Det teoretiska ramverket presenterar för studien relevanta vetenskapliga teorier för att 
ge en vetenskaplig grund och förklaringsansats till vad som är av vikt vid energi-
effektivt byggande. Exempel på vetenskapliga referenser som använts är:  
 

Hemsath, T.L., & Alagheband Bandhosseini, K. (2015). Sensitivity analysis evalutating 
basic building geometry's effect on energy use. 

Shameri, M.A., Alghoul, M.A., Sopian, K., Fauzi M. Zain, M., & Omkalthum, E. 
(2011). Perpsectives of double skin facade systems in buildings and energy 
saving. 

Vraa Nielsen, M., Svendsen, S., & Bjerregaard Jensen, L. (2011). Quantifying the 
potential of automated dynamic solar shading in office buildings through 
integrated simulations of energy and daylight.  

Empirikapitlet redogör för insamlat material från de intervjuer som genomförts, indelat 
efter respektive byggnad. I analys- och resultatkapitlet analyseras empirin i relation till 
det teoretiska ramverket och frågeställningarna besvaras. Kapitlet inleds med en 
redogörelse för likheter respektive olikheter som ligger till grund för att besvara 
frågeställningarna. Kapitlet avslutas med en sammanfattning kopplad till studiens 
målsättning. I diskussion och slutsatser sammanställs studiens resultat tillsammans med 
diskussioner kring genomförande och konsekvenser. Vidare beskrivs studiens 
begränsningar och konkreta slutsatser samt rekommendationer utifrån de fall som 
studerats. Rapporten avslutas med förslag på vidare forskning, som inspirerats av en 
vetenskaplig referens. 
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2 Metod och genomförande 
Nedan presenteras en översiktlig beskrivning av studiens arbetsgång och genomförande 
samt motivering av metodval.  

2.1 Undersökningsstrategi 
Då målsättningen är att belysa åtgärder som kan reducera energiförbrukningen, det vill 
säga klarlägga egenskaper som är av betydelse, används kvalitativa metoder. 
(Widerberg, 2002) Detta ger en nyanserad bild av problematiken. Den data som ligger 
till grund för arbetet utgår ifrån kvalitativa samtalsintervjuer. Resultatet är både 
kvalitativt och kvantitativt då data redovisas i form av fallbeskrivningar med belysande 
citat samt en tabell. (Eriksson et al., 2013) 

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 
För att besvara rapportens frågeställningar baseras studien på fallstudier av tre 
verksamhetsbyggnader där man på ett medvetet sätt arbetat med energireducerande 
utformningsåtgärder.  

2.2.1 Vilka medvetna val har gjorts i de studerade byggnaderna med 
avseende på utformningens betydelse för energiförbrukningen? 
För att ge svar på frågeställningen krävs en djupare förståelse då området är komplext. 
Frågeställningen besvaras därmed med hjälp av kvalitativa samtalsintervjuer som även 
öppnar upp för oväntade svar. (Esaiasson et al., 2012) 

2.2.2 Vilka utformningsåtgärder hade ytterligare kunnat minska 
byggnadernas energibehov? 
Även denna frågeställning besvaras utifrån kvalitativa samtalsintervjuer. Som underlag 
för att besvara frågeställningen används även litteraturstudier. Dessa metoder väljs för 
att ge välgrundade slutsatser utifrån skilda perspektiv.  

2.2.3 Hur kan rätt energireducerande utformningsåtgärder väljas? 
Denna frågeställning besvaras med hjälp av kvalitativa samtalsintervjuer och litteratur-
studier. Även här är målet att metodvalen ska ge välmotiverade slutsatser baserad på 
olika infallsvinklar.    

2.2.4 Vad kan göras för att främja användandet av energireducerande 
utformningsåtgärder? 
Denna frågeställning besvaras med hjälp av kvalitativa samtalsintervjuer för att få en 
insikt i vad som fungerar i praktiken.    

2.3 Valda metoder för datainsamling 
Då de intervjuade personerna betraktas som vittnen eller ”sanningssägare” kan studien 
klassificeras som en informantundersökning. Detta ger möjlighet att återge bästa 
möjliga skildring av hur verkligheten ser ut. Vid en informantundersökning finns inget 
egenvärde i att ställa samma fråga till samtliga svarspersoner och studien läggs därmed 
upp som en kvalitativ intervjustudie. Intervjuernas upplägg baseras på samtal utifrån 
korta lättförståeliga frågor som strukturerats efter olika teman, så kallade intervju-
guider. Syftet är att intervjupersonerna ska känna sig motiverade att dela med sig av sin 
kunskap och erfarenhet. Det är fördelaktigt att kombinera en informantundersökning 
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med dokumentstudier av olika slag. (Esaiasson et al., 2012) Studien kommer därför 
även innefatta en litteraturstudie av vetenskapliga referenser. Syftet är att ge en djupare 
förståelse inom området.  

Genom att finna relevanta jämförelser kan välgrundade slutsatser göras. En del av 
designproblematiken handlar om att välja ut analysenheter eller fall. En stor arbetsinsats 
krävs för att jämföra ett stort antal analysenheter på djupet, därför läggs denna studie 
upp som en jämförande studie utifrån få men noggrant matchade fall, och analys-
enheterna väljs utifrån en ”mest lika”- design. Fallen eller analysenheterna som valts är 
verksamhetsbyggnader där man på ett medvetet sätt arbetat med energireducerande 
utformningsåtgärder och har därmed valts strategiskt. Studien kan benämnas en 
jämförande fallstudie då analysenheterna registreras i olika kontexter. (Esaiasson et al., 
2012) 

2.4 Arbetsgång 
För att besvara frågeställningarna och uppnå målet valdes följande tre analysenheter. 

• Kontorshuset Kabro i Borås som kan anses vara Sveriges mest energieffektiva 
kontorshus. Företagskontakt: RO-Gruppen. 

• Domstolsbyggnaden i Jönköping som blivit certifierad enligt LEED i nivå Gold. 
Företagskontakt: Yellon.  

• Hälsohuset på Krokslätt som blivit certifierad enligt Green Building och 
Miljöbyggnad nivå guld. Företagskontakt: Wingårdhs.  

 

Då studien baseras på en informantundersökning valdes personer som varit väl insatta 
i projekteringen av respektive byggnad ut till intervjuerna. (Kvale et al., 2014) 
Intervjupersonerna kontaktades på förhand via mail, de blev då informerade om vilka 
som stod bakom intervjun samt dess syfte. Intervjuerna bokades sedan in via telefon. 
(Esaiasson et al., 2012) Intervjuerna genomfördes som halvstrukturerade intervjuer för 
att få en inblick i intervjupersonernas kunskap i syfte att tolka och beskriva åtgärder av 
betydelse för byggnadernas energiförbrukning. För att strukturera intervjuernas förlopp 
utformades en intervjuguide inför respektive intervju (bilaga 1-3). Intervjuguiden 
utformades utifrån olika teman med förslag på frågor. Guiden användes som 
utgångspunkt för diskussioner vid intervjuerna. Vid första intervjun utformades guiden 
utifrån tänkbara energireducerande utformningsåtgärder som presenterats i 
vetenskapliga artiklar inom området. Intervjuguiden gjordes mer generell till andra och 
tredje intervjun där utgångspunkt istället togs i frågeställningarna. (Kvale et al., 2014) 
Intervjuguiderna skickades till intervjupersonerna på förhand för att ge dem möjlighet 
att förbereda sig inför intervjuerna. 

Intervjuerna spelades in, med intervjupersonernas tillåtelse, för att ge större möjlighet 
att fokusera på ämnet och dynamiken. (Kvale et al., 2014) Anteckningar fördes under 
intervjuerna för att ge tid för eftertanke och reflektion. (Esaiasson et al., 2012) 
Intervjuerna inleddes med en orientering där intervjupersonerna fick information om 
syftet med intervjun samt projektets frågeställningar. Under intervjuerna användes 
intervjuguiderna som diskussionsunderlag. Intervjupersonerna fick därmed relativt fritt 
svara på frågorna och svaren följdes upp med följdfrågor, så kallade andrafrågor, med 
utgångspunkt i forskningsfrågorna. Intervjuerna summerades sedan med en samman-
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fattning av det viktigaste som framkommit under intervjuerna. Som avslutning ställdes 
frågan om intervjupersonerna hade något mer de ville tillägga för att ge dem tillfälle att 
ta upp ytterligare frågor de eventuellt reflekterat över under intervjun. (Kvale et al., 
2014) 

Inspelningarna transkriberades till en läsbar redogörelse över intervjuerna (bilaga 4-6). 
Upprepningar, skratt, suckar, betoningar etc. utelämnades, då innehållet är det viktiga 
och inte själva samtalet. (Kvale et al., 2014) Då analysen ligger på en manifest nivå 
gjordes transkriberingarna till skrivspråk för att förenkla läsbarheten. Det var dock 
viktigt att den väsentliga innebörden inte gick förlorad. Analysstadiet fortsatte sedan 
med att sammanfatta svar, lyfta fram citat och skriva kommentarer med preliminära 
tolkningar av materialet (bilaga 7-9). För att få en överblick över intervjumaterialet 
sammanfattades de genom koncentrering i kortare så kallade fallbeskrivningar som 
sedan används i rapporten. I dessa sorterades information bort som inte var relevant för 
studien. Texten omorganiserades även utifrån en tidslig och rumslig princip då samtalet 
under intervjuerna hoppade fram och tillbaka (Esaiasson et al., 2012). För att underlätta 
analysen skrevs tankar och idéer ner under arbetets gång. Slutstadiet av analysarbetet 
genomfördes med hjälp av diskussioner parallellt med skrivandet. Citat och teori lyftes 
fram ur materialet som underlag för slutsatserna. Analysen låg sedan till grund för 
resultat, diskussion och slutsatser. Argument ifrågasattes och vägdes mot varandra för 
att löpande kritiskt granska slutsatserna. Detta arbete ansågs färdigt då det var relativt 
enkelt att återge resultatet för en kurskamrat (Esaiasson et al., 2012).  

2.5 Trovärdighet 
Då processen är induktiv, det vill säga syftet är att ta fram något generellt om de 
byggnader som studeras, är inte slutsatserna strikt valida. Det kan vara så att ett mönster 
framträder vid de nittionio första fallen men att det hundrade fallet visar något annat. 
(Kvale et al., 2014) Detta innebär att överförbarheten och den yttre validiteten är 
begränsad i denna studie (H. Linderoth, personlig kommunikation, 10 mars, 2015). Å 
andra sidan styrks den yttre validiteten av att analysen bygger på likheter och olikheter 
mellan de fall som undersökts samt det som framgår av det teoretiska ramverket. Detta 
innebär att en välavvägd bedömning har gjorts som kan ge vägledning vid liknande 
projekt. Vidare ger information av de fall som undersökts läsaren möjlighet att bedöma 
om resultaten är applicerbara på en annan situation. (Kvale et al., 2014) 

Intervjuerna genomfördes relativt fritt och baserades på informanternas erfarenhet och 
kunskap. (Kvale et al., 2014) Detta stärker den inre validiteten då resultaten bättre 
speglar ”verkligheten”. (H. Linderoth, personlig kommunikation, 10 mars 2015) De 
inspelningar som gjorts av intervjuerna har hög kvalitet vilket stärker reliabiliteten. Det 
finns dock passager som är svåra att höra vilket kan sänka tillförlitligheten. För att 
undvika tolkningar av materialet har dessa inte skrivits ut. (Kvale et al., 2014) 

Efter bearbetningen av intervjuerna skickades de tillbaka till intervjupersonerna för att 
ge dem möjlighet att tolka och utveckla sina egna uttalanden genom en form av 
deltagarvalidering. Detta gav dem möjlighet att väcka frågor och kanske till och med 
ifrågasätta materialet vilket ökar validiteten. Den teoretiska förståelsen av intervjuerna 
utfördes genom kollegial validering då allt material genomgåtts av oss båda. (Kvale et 
al., 2014) 
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3 Teoretiskt ramverk 
Verkligheten är komplex och olika åtgärder samverkar vilket gör att specifika åtgärders 
enskilda inverkan är svåra att beräkna (Hemsath et al., 2015). Då varje byggprojekt är 
unikt innebär detta att de viktigaste åtgärderna varierar beroende på projektets 
förutsättningar. Nedan presenteras dock några teorier kring metoder och åtgärder som 
kan anses relevanta för verksamhetsbyggnader.  

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
Energireducerande åtgärder måste prioriteras i ett inledande stadium av ett projekt då 
förutsättningarna för byggnadens energiförbrukning fastställs. Detta kräver kunskap om 
hur arkitektur och estetik påverkar energiförbrukningen med avseende på höjd, bredd, 
orientering etc. Energibesparingspotentialen begränsas om möjligheterna inte 
övervägts eller analyserats från början. Genom att inse sambandet mellan utformning 
och energiförbrukning kan dyra tekniska lösningar för att kompensera en ogenomtänkt 
utformning undvikas. En process med en tydlig hållbarhetsstrategi från början ökar 
möjligheterna att skapa en byggnad med optimala egenskaper avseende inomhusmiljö, 
uppvärmning, kylning, ventilation, dagsljus etc. (Henning Larsen Architects, 2012). 
Enligt Seoung-Wook et al., (2014) görs de passiva energibesparande utformningsvalen 
intuitivt och baseras på erfarenhet, men intuition är varken absolut eller objektiv.  

3.2 Känslighetsanalys 
En känslighetsanalys kan tidigt i utformningsprocessen ge viktig information om vilka 
parametrar som har störst respektive minst betydelse för byggnadens energi- 
förbrukning. Känslighetsanalysen kommer därmed effektivisera utformningsarbetet 
och vara av stor betydelse för slutresultatet (Heiselberg et al., 2009). Genom att 
genomföra en känslighetsanalys kan en modell upprättas utifrån energimål och de 
viktigaste parametrarna. Med detta som utgångspunkt kan parametrarna sedan 
utvärderas i förhållande till varandra löpande under arbetsprocessen och ligga till grund 
för avgörande beslut (Hemsath et al., 2015). Teoretiskt sett kan en parameter 
individuellt minska energiförbrukningen men i kombination med andra parametrar få 
en motsatt effekt. En känslighetsanalys kan delas in i tre klasser: screeningmetod, lokal 
känslighetsmetod och global känslighetsmetod (Hemsath et al., 2015). 

3.2.1 Screeninganalys 
I komplexa situationer där hänsyn måste tas till ett stort antal parametrar krävs 
omfattande och dyra simuleringar för att utvärdera samtliga parametrar. Genom att 
utföra en screeninganalys i det inledande skedet kan ett stort antal parametrar enkelt 
utvärderas för att avgöra vilka som är försumbara (Hemsath et al., 2015). Denna metod 
innebär att utvärdera en parameter åt gången och rangordna dem för att tydliggöra vilka 
som är av störst vikt. För att begränsa antalet simuleringar i projekteringen kan arbetet 
inledas med en screeninganalys (Heiselberg et al., 2009). 
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3.2.2 Lokal känslighetsanalys 
Den lokala känslighetsanalysen utförs också ofta genom att utvärdera en parameter åt 
gången. Skillnaden mellan screeninganalysen och den lokala känslighetsanalysen är 
dock att hänsyn även tas till övriga parametrar. En parameter varieras och alla andra 
hålls konstanta och metoden är användbar som en jämförelse av den relativa betydelsen 
av olika parametrar (Heiselberg et al., 2009). Genom att använda en lokal känslighets-
analys kan parametrar uteslutas för vidare utvärdering och arbetet ytterligare begränsas 
(Hemsath et al., 2015). 

3.2.3 Global känslighetsanalys 
Att endast utvärdera en parameter visar inte dess inverkan i samverkan med andra 
(Hemsath et al., 2015). Genom att använda en global känslighetsanalys utvärderas en 
parameter samtidigt som övriga varieras. (Heiselberg et al., 2009). Det är därmed inte 
alltid den parameter som är känsligast enligt den lokala känslighetsanalysen som är 
känsligast enligt den globala. Den parameter som är känsligast enligt den globala 
känslighetsanalysen är den parameter som påverkas mest av övriga parametrar. En 
förändring av någon parameter har inverkan på denna parameter men det omvända 
gäller ej (Hemsath et al., 2015).  

3.3 Praktisk tillämpning av känslighetsanalysen 
I en studie som gjorts av Hemsath et al., (2015) används känslighetsanalysen för att 
undersöka olika parametrars inverkan på en byggnads energiförbrukning i fyra olika 
städer med olika klimat. Totalt undersöks nio olika energireducerande utformnings-
åtgärder som delas in i geometri och material. De geometriska parametrar som 
undersökts i studien är våningsantal, förhållande mellan bredd och djup, orientering, 
takfot samt relationen mellan fönster- och väggarea. De parametrar avseende material 
som undersökts är värmemotstånd (R-värdet) för väggar respektive tak, värmegenom-
gångskoefficient (U-värdet) för fönster samt solvärmekoefficient.  

Vid den globala känslighetsanalysen för New York är relationen mellan fönster- och 
väggarea mest betydelsefull, därefter solvärmekoefficienten och U-värdet för fönster 
(se tabell 1). Detta visar att andelen glas är det mest sammankopplade parametern som 
analyserats. En förändring av någon av de andra parametrarna kommer därmed att ha 
en inverkan på relationen mellan fönster och fasad men det omvända gäller ej. (Hemsath 
et al., 2015) 

Tabell 1: Global känslighetsanalys för New York med energireducerande åtgärder rangordnade efter 
dess inverkan. (Hemsath et al., 2015) 
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3.4 Avvägning mellan dagsljusinsläpp, kyl- och värmebehov 
Användningen av dagsljus är viktigt ur flera aspekter, dels för att förbättra 
miljökvaliteten men även för att minimera den totala energiförbrukningen i byggnaden. 
Enligt studier som gjorts står fönster för 20-40 % av byggnadens energiförbrukning.  
Utformning och val av fönstersystem till en byggnad är en av de viktigaste strategierna 
för att effektivt bevara energin i byggnaden samtidigt som systemet är avgörande för 
att skapa goda dagsljusförhållanden. Egenskaper såsom glastyp, fönsterkonfiguration 
och solskydd bör beaktas för att optimera dagsljusförhållanden samt reducera den 
energi som krävs för uppvärmning, kylning och belysning. Förhållandet mellan 
dagsljusinsläppet och instrålad solenergi bör övervägas i ett tidigt stadium för att kunna 
göra väl avvägda beslut som är helt avgörande för byggnadens energiförbrukning (Vraa 
et al., 2011). 

Egenskaper i den geometriska utformningen, såsom solskydd, kan innebära stora 
energibesparingar. Genom att integrera tekniskt kunnande tidigt i designprocessen kan 
en energibesparande utformning ligga till grund för byggnadens geometri och 
fasadutformning (Vraa et al., 2011). En intelligent fasad gör det möjligt att kontrollera 
transmittansen genom att styra fönsterluckor, persienner och öppningar. Fasaden 
utformas utifrån en helhetssyn för att optimera inomhuskomforten och minimera 
energibehovet för uppvärmning, kylning, belysning och ventilation. Energi-
förbrukningen i en byggnad kan reduceras med omkring 60 % genom att använda en 
intelligent fasad istället för en statisk fasad (Liu et al., 2015). En förbättring av 
dagsljusförhållandena kan reducera energibehovet för belysning men även öka 
värmeinstrålningen och därmed påverka energibehovet för uppvärmning, ventilation 
och/eller kylning.  

Diagram 1: Årligt energibehov för simuleringsmodeller med varierande orientering, fönsterhöjd och 
solskyddstyper. (Vra et al., 2011) 
 
Vra et al. (2011)  jämför energibehovet hos en byggnad utan solskydd, med dynamiska 
solskydd respektive statiska solskydd. I studien konstateras att dynamiska solskydd 
generellt sett är det bästa alternativet ur energisynpunkt, detta framgår av diagram 1 
ovan. Användandet av dynamiska solskydd gör det möjligt att mer effektivt utnyttja 
solinstrålning och dagsljus med avseende på såväl energibehov som komfort, dynamisk 
solavskärmning är avsevärt bättre än fasta solskydd. Genom att öka dagsljusinsläppet 
med hjälp av dynamiska solskydd anpassade till klimatet, kan utrymmet användas mer 
flexibelt genom att fler arbetsplatser kan inrymmas. Fasadens utformning, rummens 
geometri och dess funktioner skall därmed beaktas samtidigt. En öppen planlösning 
med arbetsplatser placerade långt ifrån fasaden kräver en hög fasadtransparens och 
dynamiska solskydd för att få in tillräckligt med dagsljus utan att övertemperaturer 
uppstår. Placeras arbetsplatserna istället nära fasaden är de energimässiga fördelarna 
med dynamiska solskydd i förhållande till fasta solskydd inte lika avgörande vilket gör 
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att andra avvägningar kan bedömas som viktigare (ekonomi, underhåll, estetik etc.) 
(Vraa et al., 2011).  

Trots vårt kalla nordeuropeiska klimat är energibehovet för kyla viktigt att ta hänsyn 
till. Energibehovet för uppvärmning och kylning beror på mängden solinstrålning som 
varierar betydligt beroende på väderstreck. Energibehovet beror även på fasadens 
isolerande förmåga som minskar med ökad fönsterarea. Hur byggnaden påverkas av 
fönsterstorlek och solavskärmning bör undersökas tidigt i utformningsprocessen och 
ligga till grund för beslut som är helt avgörande för det fortsatta arbetet. Rätt beslut 
innebär att byggnaden får en lägre energiförbrukning men även att fasadutformningen 
bättre anpassas till byggnadens behov, dess planlösning och funktioner (Vraa et al., 
2011).  

Dynamisk solavskärmning har stora fördelar för byggnader med stora glaspartier då 
solinstrålningen och risken för överhettning kan kontrolleras utan att utsikten 
begränsas. Då stora glaspartier är ett vanligt inslag i moderna kontorsbyggnader 
kommer betydelsen av detta bli ännu viktigare till följd av de striktare lagkrav som 
kommer införas år 2020 (Vraa et al., 2011).   

3.5 Klimatskal 
En väl genomtänkt utformning av fasaden är en av de mest betydelsefulla åtgärderna 
för att spara energi i en byggnad (Shameri et al., 2011).  

3.5.1 Dubbelglasfasad 
Dubbelglasfasader används för att förbättra den termiska prestandan i byggnader med 
stora glaspartier (Marques et al., 2008). En dubbelglasfasad reducerar energibehovet, 
hur mycket beror på klimatet och hur den utformas (Shameri et al., 2011). 
Orienteringens inverkan på energiförbrukningen undersöks av Kim et al., (2007) där en 
dubbelglasfasad mot öster och väster jämförs i en trevånings kontorsbyggnad. Studien 
syftar till att undersöka hur stora energibesparingar som kan göras för uppvärmning 
vintertid genom att använda naturlig ventilation av luften som finns i mellanrummet. 
Resultaten visar att en dubbelglasfasad mot väster är att föredra ur energisynpunkt på 
grund av mer solexponering.  

I en studie gjord av Yilmaz och Cetintas (2005) analyseras värmeförlusterna genom en 
enkel- respektive dubbelglasfasad för att visa vilken effekt en dubbelglasfasad har på 
en kontorsbyggnads energibehov under uppvärmningsperioden. Resultaten från studien 
visar att energibehovet för uppvärmning minskar avsevärt för en byggnad med 
dubbelglasfasad. En annan studie, gjord av Chan et al., (2009), visar att en dubbelglas-
fasad kan innebära energibesparingar även för en kontorsbyggnad som har ett kylbehov. 
Vidare kan en rätt placerad solavskärmning mellan glasfasaderna minska den instrålade 
solvärmen (Shameri et al., 2011). 
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3.6 Termisk lagringsförmåga 
Tillämpningen av termisk massa som energisparmetod är mer effektiv på platser där 
den yttre omgivande skillnaden i lufttemperatur mellan dagar och nätter är höga 
(Sadineni et al., 2001). Tunga materials värmeabsorberande egenskaper optimeras då 
materialet är i direkt kontakt med rumsluften. Ytbeklädnader, som till exempel gips-
skivor, försämrar värmelagringsförmågan hos det tunga materialet genom att skapa ett 
isolerande skikt. Vidare är den termiska massan mest fördelaktig i byggnader med 
regelbundna temperaturvariationer över dygnet, exempelvis skolor och kontor. De 
tunga materialens lagringsförmåga minskar och förskjuter temperaturtopparna under 
dagen med hjälp av kyla som lagrats under natten, alternativt värme som lagrats under 
dagen. I kontor där överskottsvärme dagtid kan upplevas som ett problem ger lagrings-
förmågan hos en tung stomme ett mer stabilt inomhusklimat (Langseth, 2009). 

Värmelagring kan delas in i passiv och aktiv värmelagring. Passiv värmelagring avser 
egenskaper hos materialet utan komplettering av installationstekniska lösningar. Aktiv 
värmelagring innebär att stommen utnyttjas som en del av byggnadens uppvärmnings-
system. Ett flertal utredningar pekar på att en tung byggnad med i huvudsak passiv 
värmelagring använder 2-15 % mindre energi än en lätt byggnad med samma 
värmefysikaliska egenskaper (Rönneblad et al., 2012). I en studie av Dodoo et al., 
(2011) konstateras att besparingen är betydligt lägre, 0,5-2,4 %. Energibesparingar till 
följd av termisk massa varierar med klimat och läge. Energieffektiva byggnader 
påverkas dessutom i mindre utsträckning vilket bidrar till att besparingspotentialen 
varierar. I denna studie dras slutsatsen att en betongstommes termiska lagringsförmåga 
har liten inverkan på energin som behövs för uppvärmning för byggnader i ett nordiskt 
klimat. (Dodoo et al., 2012).  

3.7 Planzonering 

Energibesparande utformningsåtgärder som bestäms under den schematiska 
utformningsprocessen och som har en direkt relation med byggnadens grundläggande 
form är mer effektiva än anpassningar som görs senare under utformningsprocessen. 
Studier visar att dessa utformningsåtgärder är minst 15 % mer effektiva (Jorg et al., 
2011). Planzonering, naturlig ventilation och söderplacerade fönster i kombination med 
en välisolerad nordfasad är några av viktigaste passiva designelementen för bostadshus 
enligt en studie av Seoung-Wook et al., (2014). Planzonering är nära kopplat till den 
arkitektoniska utformningen och för att uppnå effektiv uppvärmning kan planen delas 
in i tre huvuddelar, en uppvärmd zon, en icke uppvärmd zon och en buffertzon. De 
viktigaste vistelseytorna tillhör uppvärmningszonen och mindre använda utrymmen 
tillhör den icke uppvärmda zonen (Seoung-Wook et al., 2014).  

3.8 Sammanfattning av valda teorier 

En känslighetsanalys kan i ett tidigt i utformningsprocessen ge viktig information om 
vilka parametrar som har störst respektive minst betydelse för en byggnads energi-
förbrukning. En känslighetsanalys kan i princip användas för alla typer av projekt. 
Analysen utförs i samråd med ingenjörer tidigt i utformningsprocessen då det 
fortfarande är möjligt att påverka de avgörande parametrarna. Med hjälp av känslighets-
analysen identifieras de viktigaste utformningsåtgärderna vilket gör att byggnadens 
prestanda kan optimeras. (Heiselberg, et al., 2009) 
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I ovan nämnda studie av Hemsath et al., (2015) utförs en känslighetsanalys på en 
byggnad i New York. Den visar att relationen mellan fönster och fasad är den mest 
känsliga parametern. Alltså är andelen glas är den mest sammankopplade parametern 
som analyserats. Vidare visar en studie som gjorts av Vraa et al., (2011) att fönster står 
för 20-40 % av byggnadens energiförbrukning. Förhållandet mellan dagsljusinsläppet 
och instrålad solenergi bör därmed beaktas tidigt i projektet eftersom det är en 
avgörande faktor. Detta kan regleras genom rätt utformade solskydd som släpper in 
tillräckligt med dagsljus utan att övertemperaturer till följd av värmeinstrålning uppstår 
(Vraa et al., 2011). Vidare visar studien som gjorts av Liu et al., (2015) att energi-
besparingar på upp till 60 % kan göras genom att använda en intelligent fasad istället 
för en statisk fasad. Energibehovet för uppvärmning och kylning beror på mängden 
solinstrålning som kan variera betydligt beroende på väderstreck, men beror även på 
fasadens isolerande förmåga som minskar med ökad andel fönster. Detta konstateras 
även av Hemsath et al., (2015) som menar att betydelsen av fönsterandelen i hög grad 
påverkas av andra parametrar. Alltså är en väl genomtänkt fasadutformning en av de 
mest betydelsefulla åtgärderna för att spara energi i en byggnad (Shameri et al., 2011). 
Dubbelglasfasader används för att förbättra den termiska prestandan i byggnader med 
stora glaspartier (Marques et al., 2008). Hur mycket en dubbelglasfasad reducerar 
energibehovet beror på klimatet och hur den utformas (Shameri et al., 2011). Dubbel-
glasfasadens energiprestanda påverkas av dess orientering (Kim et al., 2007) vilket 
också visar att betydelsen av fönsterandelen påverkas av andra parametrar i enlighet 
med resultaten som redovisas i studien av Hemsath et al., (2015).  

Att få in tillräckligt med dagsljus utan att försämra klimatskalets isolerande förmåga 
(Hemsath et al., 2015) eller orsaka övertemperaturer till följd av instrålad solenergi är 
en avvägning (Vraa et al., 2011). En tung stomme minskar och förskjuter temperatur-
topparna under dygnet. Detta beror på att överskottsvärme lagras i byggnaden vilket 
skapar ett mer stabilt inomhusklimat. Termisk lagringsförmåga är fördelaktigt i 
byggnader med regelbundna temperaturvariationer över dygnet, exempelvis 
verksamhetsbyggnader såsom skolor och kontor. (Langseth, 2009). Studier visar att en 
tung byggnad förbrukar upp till 2-15 % mindre energi än en lätt byggnad (Rönneblad 
et al., 2012). Grundläggande energibesparande utformningsåtgärder som exempelvis 
planzonering har en direkt inverkan på byggnadens form har en avgörande betydelse 
för byggnadens energiprestanda (Seoung-Wook et al., 2014). 
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4 Empiri 
Empirin bygger på tre fallstudier, kontorshuset Kabro i Borås, Domstolsbyggnaden i 
Jönköping samt Hälsohuset på Krokslätt. Det insamlade materialet är inhämtat från 
intervjuer, för Kabro med RO-Gruppens vvd, för Domstolsbyggnaden och Hälsohuset 
med den uppdragsansvarige arkitekten på Yellon respektive Wingårdhs. Nedan 
presenteras en sammanställning av de tre intervjuer som gjorts.  

4.1 Kabro 
Följande framkommer vid intervjun med vvd:n på RO-Gruppen, Pär Jorstadius (P. 
Jorstadius, intervju, 6 februari 2015). Målsättningen med byggnadsprojektet var att göra 
Sveriges energisnålaste kontorsfastighet. Alla beslut som togs under resans gång 
gjordes med denna utgångspunkt. Energiförbrukningen var därmed största fokus under 
förutsättning att byggkostnaden kunde bäras av den marknadsmässiga hyran i Borås. I 
tabell 2 nedan redovisas fakta om byggnaden. För planritningar, se bilaga 10. 
 
Tabell 2: Fakta kontorshuset Kabro (P. Jorstadius, mailkorrespondens, 16 februari 2015, och B. 
Lundberg, mailkorrespondens, 10 februari 2015, 24 april 2015 & 27 april 2015).  
Typ av verksamhetsbyggnad: Kontor 

Adress: Wieslanders väg 4  

  504 31 Borås 
Beställare: KABRO Fastighets AB 
Förvaltare: KABRO Fastighets AB 
Arkitekt: Vilborg Arkitekter (tidigare Ellsinger Arkitekter) 
Entreprenör: RO-Gruppen AB 
Entreprenadform: Totalentreprenad 
Projektstart: Hösten 2011 
Färdigställt: Juni 2013 
Pris (byggkostnad exkl. mark): 10 616 kr/m2 
BTA (inkl. garage): 4 333 m2 

Atemp: 3 000 m2 

Um: 0,35 W/m2K 
U (fönster): 0,8 W/m2K 
Fönsterandel: 17 % 
Projekterad specifik energianvändning: 35,68 kWh/m2 och år (enligt ÅF) 

Uppmätt specifik energianvändning: 19,0 kWh/m2 och år (ej verifierat av obeorende part) 
Stomtyp: Prefabricerade sandwichelement (betong, cellplast) 
  Indragen takvåning lättkonstruktion (stålregelstomme) 
Klimatskal: Prefabricerade sandwichelement/skivbeklädnad 

4.1.1 Prioriteringar 
”Nummer ett var att vi ska ha en tung stomme.” En av de energireducerande åtgärderna 
som fanns med i det inledande skedet var en tung stomme, fastigheten skulle fungera 
som ett magasin. Målet var att ha så mycket betong eller hårda ytor som möjligt såsom 
kakel, klinker och betong. En åtgärd var att maximera de frilagda betongytorna, detta 
gjordes bland annat genom att avsluta undertaken 60-80 cm från ytterväggen för att på 
så sätt låta luften vandra upp till bjälklaget.  
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”Nummer två, att huset är tätt. Riktigt tätt.” Husets täthet är viktigt för slutresultatet, 
”täthet är avgörande, har man ett hus som läcker spelar det ingen roll hur bra väggar 
man har.” De känsligaste delarna är där olika byggdelar möts, det är där man måste vara 
noggrann.  
 
Vidare prioriterades fönster, fönsterpartier och dörrar med låga U-värden, vilka 
bestämdes tidigt i projektet. Dessa tillsammans med stommen definierade 
förutsättningarna ur energisynpunkt. Stommen specialbeställdes då leverantören aldrig 
tidigare tillverkat en stomme med så låga U-värden. Stommen har mer cellplast och en 
större andel betong på insidan än normalt för att förbättra den termiska lagrings-
kapaciteten. Vidare eftersträvades ännu bättre isolering i väggarna men det var svårt att 
åstadkomma. Bild 1 nedan visar kontorshuset Kabros fasad.  
 
 

 
Bild 1: Kontorshuset Kabro, Borås (bild tillhörande RO-Gruppen). 

4.1.2 Avvägning mellan energiförluster och dagsljusinsläpp 
Det är trendigt att ha gigantiska skyltfönster. Det ska finnas dagsljus men fönstren 
behöver inte vara onödigt stora. På vintern är solinstrålning positivt och på sommaren 
tvärt om då det istället uppstår ett kylbehov. ”Vi vill ha in solljus vintertid, genom att 
dra nytta av solen krävs ingen energi för uppvärmning en solig vinterdag. Vi flyttar bara 
om luften litegrann.” Enligt Jorstadius har avvägningen gjorts bra för Kabro men 
byggnaden kunde haft en något mindre fönsterandel. Under processen fördes en 
diskussion kring om yttre eller inre solskydd skulle väljas. En enkel lösning med 
invändiga rullgardiner valdes, detta fungerar då kontoret är bemannat. Energimässigt 
hade det varit mer effektivt att ha styrda solskydd på insidan eller utsidan men detta 
valdes bort av ekonomiska skäl.  
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4.1.3 Rätt kunskap 
”För att nå så långt ner har inget revolutionerande gjorts, allt bygger på kända tekniker 
och väl beprövade metoder. Skillnaden är att vi hade energibesparing som fokus från 
början.” Med rätt fokus från början kan stora besparingarna göras, möjligheterna att 
påverka minskar drastiskt ju längre projektet fortskrider. En viktig faktor är att ta in rätt 
kunskap tidigt, själva styrningen och tekniken kommer generellt in för sent. Exempelvis 
får kanaldragningar större fokus än själva tekniken som ska styra den. I det här fallet 
byggdes huset tillsammans med styrentreprenören som definierade förutsättningarna 
tidigt. Ett styrföretag med energifokus gör skillnad vid projekteringen. Kommer de in 
tidigare kan ventilation och rör planeras på ett annat sätt, vilket gör att man kan utforma 
bättre och mer effektiva lösningar. Det är även viktigt att ha med engagerade beställare 
med fokus på energibesparingar som kan fatta avgörande beslut. ”Viktiga personer är 
de som betalar och det engagemang som finns där.” 
 
Vidare saknar arkitekterna kunskap om energi och kostnader, detta gäller även 
projektörerna generellt. ”Projektörerna saknar kunskap och är oengagerade, de 
använder bara hängslen och livremmar när de projekterar och vågar inte ta ut svängarna. 
Det kan vara en effekt av att de inte får ta del av resultatet, de ritar, får lite feedback 
och sedan skickas det vidare. De ser inte resultatet över tid och får inte ta del av 
helhetsbilden.” De teknikprojektörer som anlitades för att beräkna den specifika 
energianvändningen för Kabro räknade med goda marginaler, vilket förklarar 
skillnaden mellan den projekterade och den uppmätta specifika energianvändningen. 
Det krävs större engagemang och benägenhet att titta på nya tekniker och idéer. Det 
handlar om att våga positionera sig och vara mer framåt. Kunskapen hos beställare är 
också låg, det pratas mycket om energieffektivt byggande men förmågan att tillämpa 
det saknas.  

4.1.4 Vad som driver utvecklingen 
Det krävs incitament för fastighetsägare att initialt ta en högre kostnad. Detta finns inte 
idag då fastigheterna hyrs ut kallt. En annan anledning till att energieffektivt byggande 
inte prioriteras är uppfattningen om att det är dyrt, omständligt och leder till sämre 
kvalitet. ”Vi säger att det kostar max 3 % mer vilket vi tycker är en väldigt liten 
investering.” Medvetenheten om vad det faktiskt innebär är låg. BBR:s krav på 
energiförbrukning sänks kontinuerligt vilket driver RO-gruppens utveckling framåt. 
”Lagstiftning fungerar alltid, jättebra.” Detta projekt utmanar branschen vilket främjar 
utvecklingen av energieffektivt byggande. ”Det är inte svårt att göra skillnad, jag tycker 
vi gör skillnad här med det vi gör.” 

4.2 Domstolsbyggnaden 
Följande framkommer vid intervjun med den uppdragsansvarige arkitekten på Yellon, 
Tomas Hansen (T. Hansen, intervju, 27 februari 2015). Byggnaden är certifierad enligt 
LEED i nivå guld. Det fanns dock inga högre energiambitioner med projektet från 
början, beställaren höjde sina ambitioner under projektets genomförande. Den slutliga 
ambitionen blev att nå så låg energiförbrukning som möjligt. I tabell 3 nedan redovisas 
fakta om byggnaden. Planlösningar över byggnaden saknas på grund av sekretess.  
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Tabell 3: Fakta Domstolsbyggnaden (T. Hansen, mailkorrespondens, 4 april 2015 & 29 april 2015, och 
M. Olsson, mailkorrespondens, 6 maj 2015).  
Typ av verksamhetsbyggnad: Domstol/kontor 
Adress: Hamngatan 15 
  553 16 Jönköping 
Beställare: Norrporten 
Förvaltare: Norrporten 
Arkitekt: Yellon AB, genom: Tomas Hansen 
Entreprenör: Skanska 
Entreprenadform: Samverkansentreprenad (partnering) 
Projektstart: Startade redan 2006 men kom igång först december 2009  
Färdigställt: Juli 2011 
Pris (byggkostnad exkl. mark): (uppgift saknas) 
BTA: 9678 m2 

Atemp: 8100 m2 

Um: 0,39 W/m2K 
U (fönster): Fönster 0,49 W/m2K 
 Fasadglaspartier 0,3 W/m2K 
 Taklanternin glas 0,45 W/m2K 
 Taklanternin plast 0,27 W/m2K 
Fönsterandel: Ca 40 % 
Projekterad specifik energianvändning: 52,84 kWh/m2 och år 

Uppmätt specifik energianvändning: 55,8 kWh/m2 och år (2014) 
Stomtyp: Väggar av prefab sandwichelement (betong/cellplast), 
  bjälklag av betongelement 
Klimatskal: Prefab sandwichelement/aluminiumbeklädnad 

4.2.1 Prioriteringar 
Byggnadsvolymen och kompaktheten var viktiga faktorer i det inledande projekterings-
skedet. Balansen mellan öppet och slutet i fasad samt solskyddens placeringar var också 
centrala delar under processen. Till en början planerades en curtain-wall-fasad med 
betong-bjälklag och stålstomme, men denna lösning valdes bort då den inte gav samma 
energieffektivitet på grund av köldbryggor. Curtain-wall-fasaden ersattes istället med 
prefabricerade sandwichelement vilket förbättrade byggnadens värmelagringsförmåga. 
Den tunga stommens förmåga att lagra värme och ge ett stabilt inomhusklimat som 
jämnar ut dygnsvariationer fanns med tidigt i processen. Energieffektivisering handlar 
även om täthet. ”För att undvika köldbryggor och luftläckage har vi arbetat med tätheten 
i alla detaljutformningar vilket har gett resultat.” 

4.2.2 Avvägning mellan energiförluster och dagsljusinsläpp 
Kontorsplanen består av en enkelkorridor med cellkontor på båda sidorna. Byggnadens 
kompakta form innebär att alla kontor inte kan ligga i ytterfasad. Detta löstes med en 
inomhusgård med ljusinsläpp från taket samt en indragning i söderfasaden, se bild 2 
nedan. Inomhusgården ger en inre ytterfasad som möjliggör denna planlösning med 
tillräckligt dagsljusinsläpp då fönster även kan placeras mot den inre fasaden. ”Här 
arbetade vi med att optimera mängden överljus, vilket är bra för kontorsmiljön.” 
Ursprungsidén var att taket helt skulle bestå av glas men det fungerade inte ur 
energisynpunkt. Inomhusgården har samma klimatkrav som resten av byggnaden men 
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den hade kunnat utformas som en buffertzon där temperaturen tillåts variera. ”Detta är 
jättespännande men det skapar mer utrymme som inte är uthyrningsbart då det är svårt 
att styra användningen. Det kan dock upplevas som en kvalitet och användas som en 
rekreationsyta.” 
 

 
Bild 2: Domstolsbyggnaden, Jönköping (bild tillhörande Yellon). 

 
Vid projektering har så stora fönster som möjligt eftersträvats för att få in dagsljus och 
minska behovet av belysning. Samtidigt har det varit av stor vikt att uppnå en god 
energiprestanda på hela klimatskalet. På förhandlingsplanen är dagsljusbehovet 
begränsat vilket gör att fönsterandelen är låg, på kontorsplanen utgör fönsterandelen 50 
% av fasaden. ”Det är en hög siffra men då fasaden är liten i förhållande till ytan så är 
det inga problem.” Fönstren består av treglasfönster och var de mest energieffektiva 
fönstren de kunde få tag på.  
 
Byggnaden har en mobil invändig solavskärmning för att kunna ta vara på solvärmen 
vid behov. På kontorsplanen är solavskärmningen dessutom en reflekterande utsida, 
ljuset reflekteras tillbaka i form av ljus och inte värme. ”Vi släpper in värmen i huset 
vilket man normalt sett säger att man inte ska göra.” Det kan dock vara en fördel att 
tänka utanför boxen, exempelvis genom att släppa in energin för att ta tillvara på den. 
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”Det har vi gjort i denna byggnad till en viss gräns genom att använda invändiga 
solskydd.” På frågan om hur byggnadens energiförbrukning ytterligare hade kunnat 
minskas svarar Hansen att man eventuellt hade kunnat minska fönsterandelen. I ett 
senare projekt har samma system använts men genom att minska fönsterandelen har 
man erhållit en bättre prestanda. Dagsljusinsläppet blev mindre men fortfarande 
tillräckligt.  

4.2.3 Vägen till energieffektivt byggande 
De tekniska idéerna fanns med parallellt i ett tidigt stadium, ”man kanske tror att hållbar 
arkitektur handlar om att göra det mer low-tech men i detta fall handlar det om att göra 
det mer high-tech.” Vidare är beställarens kompetens en avgörande faktor för slut-
resultatet. ”Mycket handlar om att plocka in rätt kompetenser tidigt i processen. Ett 
mindre fastighetsbolag som inte har kunskap att ställa de rätta kraven eller plocka in 
rätt kompetenser lämnar detta åt slumpen.” En nyckel till framgång är att konsult-
gruppens sammansättning förblir konstant så kunskap inte tappas på vägen. Beställaren 
i detta fall har ett stort fastighetsbestånd vilket gör att energieffektivisering innebär en 
stor skillnad.  

4.3 Hälsohuset - K21 
Följande framkommer vid intervjun med den uppdragsansvarige arkitekten på 
Wingårdhs, Johan Eklind (J. Eklind, intervju, 26 februari 2015). Hälsohuset ingår i ett 
stort projekt på Krokslätt där Wingårdhs tidigare uppfört kontorshuset Kängurun 18 
med en specifik energianvändning på 37 kWh/m2 och år. Målsättningen var att bygga 
en flexibel verksamhetsbyggnad med mycket glas och med samma låga energi-
förbrukning som Kängurun 18. ”Byggnaden har glas från golv till tak, normalt sett är 
det svårt att ha mer än 50 % glas i en byggnad då hårda klimatkrav ställs. Det finns 
många fördelar med att ha mycket glas, det ger frihet och flexibilitet.” I tabell 4 nedan 
redovisas fakta om byggnaden. För typplan, se bilaga 11. 
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Tabell 4: Fakta Hälsohuset (J. Eklind, mailkorrespondens, 17 april 2015, och P. Fredriksson, 
mailkorrespondens, 22 april 2015).  
Typ av verksamhetsbyggnad: Flexibel byggnad avsedd för olika typer av verksamheter. 
  Används idag som sjukhus, bank, gym, kontor etc.  
Adress: Göteborgsvägen 95 
  431 37 Mölndal 
Beställare: Husvärden i Mölndal 
Förvaltare: Husvärden i Mölndal 

Arkitekt: Wingårdh Arkitektkontor AB, genom: Gert Wingårdh och 
Johan Eklind 

Entreprenör: K21 Entreprenad 
Entreprenadform: Samverkansentreprenad (partnering) 
Projektstart: Oktober 2011 
Färdigställt: Februari 2015 
Pris (byggkostnad exkl. mark): 20 000 kr/m2 
BTA: 15 000 m2 

Atemp: 13 200 m2 
Um: 0,59 W/m2K 
U (fönster): 0,75-1,4 W/m2K  
Fönsterandel: 80 % 
Projekterad specifik energianvändning: 45 kWh/m2 och år 
Uppmätt specifik energianvändning: Redovisas vid årsskiftet 
Stomtyp: Betong (HDF-bjälklag) 
Klimatskal: Dubbelglasfasad (öster, söder) 
 Glasfasad med bröstningar (norr och väster) 

4.3.1 Prioriteringar 
”Framförallt var det viktigt att det var ett klimatsmart hus.” Tankarna om ett flexibelt 
hus med någon typ av klimatzon och ett större husdjup fanns med från början i projektet. 
De initiala diskussionerna kretsade även kring möjligheterna att utnyttja byggnaden på 
olika sätt under olika tidpunkten på dygnet, det var denna typ av diskussioner som ledde 
fram till byggnadens form. Byggnadens djup är omkring 21 meter vilket är något 
djupare än en vanlig kontorsbyggnad. Ett djupare hus är naturligt lättare att få ett bra 
energivärde på än ett smalt hus. Byggnaden har dessutom en något högre våningshöjd.  
Detta är dock inte en vanlig kontorsbyggnad, ”vi visste inte vilka hyresgäster som skulle 
vara i huset, det är inte byggt som sjukhus eller kontor utan som ett flexibelt hus.” 
 
Fasaderna har utformats utifrån de olika väderstreckens förhållanden, byggnaden har 
dubbelglasfasader mot söder och öster. Utrymmet mellan glasfasaderna fungerar som 
en buffertzon som inte värms eller kyls utan ventileras med hjälp av självdrag. Den 
djupa byggnaden har flera olika temperaturzoner som kan användas beroende på 
klimatet. När solen står lågt når solen långt in i byggnaden som då värms upp och när 
solen står högt skuggar de utskjutande bjälklagen den inre kärnan. I den här zonen kan 
värme samlas upp, lagras och tillföras nattetid då byggnaden är svalare. Vidare fungerar 
dubbelglasfasaden som ett extra rum mot öster som kan användas 80 % av året. Trenden 
går mot mer flexibla arbetsplatser, idag används byggnaden på olika sätt olika tider på 
dygnet, ”denna typ av byggnad främjar den typen av verksamhet där man kan röra sig 
mot ljuset när klimatet tillåter eller inåt kärnan när det blir för varmt.” Bild 3 nedan 
visar Hälsohusets södra och östra fasad. 
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Bild 3: Hälsohuset, Göteborg (bild tillhörande Wingårdhs). 

 
Mot söder är dubbelglasfasaden grundare med skuggande växter. Vidare är fasaden 
högre än huset och har vädringsluckor längst ner och längst upp, vilket gör att 
överskottsvärme kan ventileras ut med självdrag om övertemperaturer uppstår. En 
automatisk gardin i det yttre skiktet kan skugga vid behov. Den norra och västra fasaden 
har normal bröstning. Den västra fasaden har utvändiga persienner som styrs av 
solinstrålningen, se bild 4 nedan. ”När solen vandrar över himlen och träffar väst-
fasaden aktiveras persiennerna automatiskt.” 
 

 
Bild 4: Hälsohuset, Göteborg (bild tillhörande Wingårdhs). 

4.3.2 Vägen till energieffektivt byggande 
Projektet baserades på ett samarbete i konsultgruppen där kvaliteter gradvis växte fram. 
Utgångspunkten var ett tydligt energimål i kombination med mycket glas, ”utifrån detta 
provade vi oss fram och det visade sig att kraven uppfylldes.” I ett tidigt skede 
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diskuterades anpassningar och klimatsmart arkitektur tillsammans med teknik-
konsulter. De avgörande utformningsåtgärderna förändrades inte under projektets 
genomförande. ”Vi gjorde ganska tidiga efterforskningar tillsammans med teknik-
konsulterna och hade därmed en rimlig bild av vad vi skulle kunna genomföra.”  
 
Den viktigaste erfarenheten från projektet är att lösningen inte nödvändigtvis behöver 
ligga i ett skikt, genom att dela upp byggnaden i olika delar kan lösningarna anpassas 
efter specifika förutsättningar. ”Ser man huset som sammansatt av olika delar med olika 
förutsättningar krävs också olika utformning och tankesätt.” Det finns inte något 
konkret som borde gjorts annorlunda eller hade kunnat förbättras, dock hade 
lösningarna ytterligare kunnat utvecklas och analyseras. Generellt tror Hansen att en 
dynamiskanvändning av byggnaden är rätt sätt att tackla energikrav och hur man ser på 
energihushållning. ”När man använder husen på olika sätt kanske man inte kan ta för 
givet att man kan använda husens alla utrymmen under alla tider på dygnet under alla 
tider på året. Man kanske måste finna sig i att det är varmare på sommaren och att man 
måste öppna fönster eller luckor.” Intelligenta hus som styrs och regleras och som kan 
användas på ett mer aktivt sätt är början på framtiden. ”Förenklat kan man bygga 
energieffektivt genom att isolera, bygga väldigt täta konstruktioner och minimera 
fönsterarean etc. Jag tror att dynamisk användning av byggnader är ett mer intressant 
och framgångsrikt förhållningssätt till miljökraven.” 

4.4 Sammanfattning av insamlad empiri 
Något som återkommer under intervjuerna är att rätt fokus och kunskap tidigt i 
processen är avgörande för slutresultatet. Det är viktigt att ta hänsyn till tekniska 
installationer i ett tidigt skede för att kunna anpassa utformningen. Ekonomiska 
incitament för beställare och förvaltare innebär att energifrågor prioriteras och energi-
mål formuleras. I två av tre projekt har man haft en konkret målsättning för energi-
förbrukningen från början som man sedan konsekvent arbetat mot, vilket har lett till att 
målen uppfyllts.  

Andra åtgärder som återkommer i projekten är dynamiska solskydd vilket gör det 
möjligt att reglera dagsljusinsläppet. Avvägning mellan fönster och fasad har noga 
övervägts i samtliga fall, man har dock kommit fram till olika lösningar. I två av tre fall 
lyfts en mindre fönsterandel fram som en åtgärd som hade kunnat minska byggnadernas 
energibehov. Vidare har alla tre byggnader en stomme av betong, dess termiska 
lagringsförmåga är en central utgångspunkt i två av tre fall. I dessa två fall är även 
fönster med låga U-värden och ett väl isolerat klimatskal medvetna val som gjorts. För 
att reducera klimatskalets yta har hänsyn även tagits till formfaktorn i två av tre fall. 
Zonering, flexibel planlösning och självskuggning förekommer bara för Hälsohuset. 
Vilka energireducerande åtgärder som valts bygger på erfarenhet och kända tekniker. 

De energireducerande åtgärderna för Hälsohuset är framförallt geometriska och för 
Domstolsbyggnaden och Kabro ligger fokus mer på materialspecifika åtgärder. Utöver 
de utformningsåtgärder som nämnts ovan lyfts täthet fram som en viktig faktor för 
slutresultatet i samtliga tre fall. Som Jorstadius uttryckte det ”täthet är avgörande, har 
man ett hus som läcker spelar det ingen roll hur bra väggar man har.” Eklind framhåller 
vidare att en dynamisk användning av byggnader är rätt sätt att förhålla sig till miljökrav 
generellt. Även Hansen anser att detta är intressant men poängterar att det skapar icke 
uthyrningsbar yta då det är svårt att styra användningen. 
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5 Analys och resultat 
Nedan presenteras en analys av likheter och olikheter som kan härledas ur det insamlade 
materialet utifrån frågeställningar och målsättning. Analysen baseras på en litteratur-
studie och kvalitativa samtalsintervjuer. 

5.1 Analys 
Av intervjuerna framgår att rätt fokus och tekniskt kunnande tidigt i processen är 
avgörande för slutresultatet. Detta tankesätt återges även av Vraa et al., (2011) som 
menar att energibesparingspotentialen begränsas om möjligheterna inte övervägts eller 
analyserats från början. Materialet från intervjuerna tyder på att de energireducerande 
utformningsåtgärder som valts baseras på erfarenheter och kända tekniker, vilket 
styrker teorin att de passiva energibesparande utformningsvalen görs intuitivt och 
baseras på erfarenhet (Seoung-Wook et al., 2014). Känslighetsanalysen kan användas 
som ett verktyg i processens inledande skede för att ta fram vilka energireducerande 
utformningsåtgärder som bör prioriteras. (Heiselberg et al., 2009). En global 
känslighetsanalys som gjorts för en byggnad i New York visar att relationen mellan 
fönster- och väggarea är mest betydelsefull av de nio parametrar som undersökts 
(Hemsath et al., 2015). Utformning och val av fönstersystem är även en av de viktigaste 
utgångspunkterna enligt Vraa et al., (2011). Avvägning mellan fönster och fasad lyfts 
fram i samtliga byggnader som studerats. I två av tre fall anses en mindre fönsterandel 
dessutom vara en åtgärd som ytterligare hade kunnat minska energiförbrukningen.  

Dynamiska solskydd och dess placering diskuteras i samtliga fall och lyfts fram som en 
viktig åtgärd för att reglera solinstrålningen. En intelligent fasad med dynamiska 
solskydd i kombination med vädringsluckor för att reglera temperaturen applicerades i 
två fall. Enligt Liu et al., (2015) är detta ett effektivt sätt att reducera energi-
förbrukningen i en byggnad. Dynamiska solskydd har visat sig avsevärt bättre än fasta 
solskydd då det gör det möjligt att mer effektivt utnyttja solinstrålning och dagsljus 
(Vraa et al., 2011). Intelligenta hus som görs mer ”high-tech” diskuteras under två av 
intervjuerna som ett sätt att hantera energieffektivt byggande i framtiden.  
 
Enligt Marques et al., (2008) kan dubbelglasfasader användas för att förbättra den 
termiska prestandan i byggnader med stora glaspartier. Detta har man tagit fasta på vid 
projektering av Hälsohuset. Vidare har stor omsorg lagts vid att utforma fasaderna 
utifrån väderstreckens förhållanden, dubbelglasfasader har placerats orienterade mot 
söder och öster. Enligt Kim et al., (2007) är dock en dubbelglasfasad mot väster att 
föredra ur energisynpunkt på grund av mer solexponering. En sydlig orientering av 
fönster som tar tillvara på solenergin i kombination med en välisolerad nordlig fasad 
som skyddar mot kall vind är en av de viktigaste passiva energireducerande åtgärderna 
enligt Seoung-Wook et al., (2014). Denna åtgärd har applicerats på Hälsohuset. 

Hälsohusets dubbelglasfasad används för att samla upp värme som sedan lagras och 
tillförs nattetid då byggnaden är svalare. Termisk lagringsförmåga anses som en viktig 
energibesparande åtgärd i de byggnader som undersökts. Det finns dock olika teorier 
kring hur stor inverkan termisk lagringsförmåga har på en byggnads energiförbrukning 
(Rönneblad et al., 2012 och Dodoo et al., 2011). Planzonering är en effektiv passiv 
energireducerande åtgärd (Seoung-Wook et al., 2014) som kan tillämpas om en 
dynamisk användning av byggnader tillåts i högre grad. Dynamisk användning anses 
som ett intressant förhållningssätt till energieffektivt byggande generellt vid 
intervjuerna.  



Analys och resultat 

23 

5.2 Vilka medvetna val har gjorts i de studerade byggnaderna 
med avseende på utformningens betydelse för 
energiförbrukningen? 
De medvetna val som gjorts i de studerade byggnaderna har antingen tyngdpunkt i 
byggnadens geometri eller material. I två fall har fokus lagts på materialval såsom 
fönsternas U-värden, god isolering i klimatskalet och stommens värmelagrande 
förmåga. I det tredje fallet har istället fokus lagts på byggnadens geometriska 
egenskaper vilket bland annat innefattar solskydd, flexibel planlösning och fasad-
anpassning utifrån väderstreck. En uppställning av vilka medvetna val som gjorts i de 
studerade byggnaderna framgår av tabell 5 nedan.  

Tabell 5: Sammanställning av energireducerande utformningsåtgärder. Indelning utifrån material 
respektive geometri. Ljusgrått fält visar geometriska åtgärder, mörkgrått fält visar materialspecifika 
åtgärder.  

  Kabro Domstols- 
byggnaden Hälsohuset Summa  

Fasadanpassning utifrån väderstreck     x 1 
Formfaktor   x x 2 
Självskuggning     x 1 
Dynamiska solskydd, inre   x x 2 
Dynamiska solskydd, yttre     x 1 
Dubbelglasfasad     x 1 
Flexibel planlösning     x 1 
Zonering     x 1 
Fönsterandel x x   2 
Fönster med låga U-värden x x   2 
Termisk lagring x x   2 
Isolering i väggar x x   2 
Totalt: 4 6 8  

5.3 Vilka utformningsåtgärder hade ytterligare kunnat minska 
byggnadernas energibehov? 
Då det finns två olika energireducerande strategier i de fall som studerats är det svårt 
att finna specifika åtgärder som kan minska byggnadernas energibehov generellt. En 
övergripande slutsats är dock att åtgärder som tar hänsyn till solens energi är viktiga 
beakta. Det framgår tydligt av intervjuerna att en mindre fönsterandel kan innebära en 
energibesparing. Utifrån teori samt tankar och idéer som framkommer vid intervjuerna 
kan en större fönsterandel i kombination med intelligenta fasader dock innebära att 
energiförbrukningen reduceras. Mindre strikta krav på inomhusklimat öppnar upp för 
ett mer effektivt utnyttjande av solinstrålning och tillvaratagande av dagsljus. Genom 
att kombinera en större fönsterandel och intelligenta fasader med zonering och flexibla 
planlösningar kan betydande energibesparingar göras.  

5.4 Hur kan rätt energireducerande utformningsåtgärder 
väljas? 
För att välja rätt energireducerande utformningsåtgärder är det av stor vikt att rätt 
kunskap finns med tidigt i processen. Energieffektivt byggande handlar i hög grad om 
att integrera tekniskt kunnande i arkitekturen vilket kräver en projektgrupp med bred 
kompetens. Teoretiskt sett skulle en känslighetsanalys kunna fungera som ett 
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hjälpmedel. Denna ger en indikation om vilka åtgärder som har störst inverkan på 
energiförbrukningen. Det kan även vara en fördel att noggrant överväga de olika 
väderstreckens specifika förutsättningar.  

5.5 Vad kan göras för att främja användandet av 
energireducerande utformningsåtgärder? 
Låg energianvändning är ett av alla de krav som ställs på en byggnad. Detta kan 
innebära att energieffektivitet bortprioriteras och BBR:s krav blir styrande. De 
byggnader som studeras visar tydligt att det går att nå mycket lägre än BBR:s krav. 
Skärpta lagkrav bör därmed ständigt vara i fokus och följa utvecklingen av alltmer 
energieffektiva byggnader. Vidare bör BBR:s lagkrav främja energireducerande 
utformningsåtgärder och inte installationstekniska åtgärder som kompenserar för en 
dålig utformning. Byggnadens energiförbrukning skulle även gynnas av en mer flexibel 
utformning av lagkraven som tillåter en dynamisk användning av byggnader vilket 
möjliggör att planzonering tillämpas i högre grad. Vidare innebär kallhyra att det inte 
finns några ekonomiska incitament för fastighetsägare att bygga mer energieffektivt. 
Det är även av vikt att våga ställa krav på leverantörer som därmed tvingas utveckla 
sina produkter.  

5.6 Koppling till målet 
De energireducerande åtgärder som återkommer mer än en gång i de verksamhets-
byggnader som studerats är formfaktorn, dynamiska solskydd, fönsterandel, fönster 
med låga U-värden, termisk lagring och isolering i väggar. Av dessa ligger tonvikt på 
formfaktorn, fönsterandel och termisk lagring, vilket därmed kan anses vara de 
viktigaste åtgärderna för att reducera energiförbrukningen hos verksamhetsbyggnader. 
Vidare är en omsorgsfull utredning av hur solenergin kan begränsas alternativt 
användas i byggnaden av stor vikt. Ingen av de energireducerande åtgärder som 
används i de studerade byggnaderna förekommer i alla tre fall. Detta visar att det finns 
olika lösningar som fungerar, vilket styrker områdets komplexitet. En känslighetsanalys 
kan vara ett verktyg som gör det möjligt att värdera olika energireducerande åtgärder i 
förhållande till varandra. Denna gör det möjligt att ta fram de viktigaste åtgärderna i ett 
specifikt projekt. Vidare tenderar byggnader att bli alltmer tekniska vilket innebär att 
tekniskt kunnande tidigt i processen är viktigt för att nå ett bra slutresultat. Det är även 
en fördel att se byggnader som olika komponenter och överväga de olika väderstreckens 
specifika förutsättningar. Ekonomiska incitament för beställare kan vara avgörande för 
att energifrågor prioriteras. En tydlig målsättning med rätt fokus är viktiga 
förutsättningar för att kunna optimera en byggnads energiprestanda. Då alla byggnader 
måste uppfylla BBR:s minimikrav är det viktigt att bestämmelserna följer utvecklingen 
och utmanar branschen att utvecklas och tänkta nytt. Vidare är BBR:s utformning av 
stor betydelse för att främja energieffektiv utformning som är hållbar i ett längre 
perspektiv. 
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6 Diskussion och slutsatser 
Nedan presenteras en sammanfattning av studiens resultat. En diskussion förs utifrån 
insamlat material och den arbetsmetod som används. Ett resonemang förs kring studiens 
begränsningar och huruvida de hindrar studiens resultat att tillämpas i andra fall. Vidare 
redovisas konsekvenserna av arbetet och hur resultatet bidrar till att lösa problem-
ställningen. Kapitlet avslutas med slutsatser och rekommendationer samt förslag till 
vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 
För att komma fram till en generell slutsats som är applicerbar på i princip alla 
verksamhetsbyggnader hade en statisk design gjort studien mer valid. Det hade dock 
krävt en alltför omfattande arbetsinsats att analysera ett stort antal fall för att vara 
praktisk möjlig att genomföra. (Esaiasson et al., 2012) Resultatet kan anses trovärdigt 
då bedömningen är väl övervägd utifrån det insamlade materialet. En läsarbaserad 
analytisk generalisering hade underlättats med mer detaljerad information om de 
byggnader som undersökts.  

Studien baseras på vetenskapliga artiklar och det material som samlats in vid intervjuer. 
Resultatet bygger alltså delvis på den verklighet som återges av informanterna. Denna 
verklighet är subjektiv då den utgår ifrån deras erfarenhet och kunskap. Då studien 
baseras på halvstrukturerade intervjuer blir svarens innehåll styrande för det material 
som tagits fram. Detta gör det svårt att genomföra studien på exakt samma sätt igen, 
vilket sänker reliabiliteten. Mer styrning hade ökat reliabiliteten men inneburit att 
kreativiteten och variationsrikedomen i svaren hade begränsats. Reliabiliteten styrks 
dock av att ledande frågor undviks och fullständiga transkriberingar gjorts. 

De tre första frågeställningarna har en tydlig koppling till målet med studien, den sista 
frågeställningen saknar denna direkta koppling. I förlängningen är dock målet med 
studien att energireducerande åtgärder används och att energieffektiva byggnader 
uppförs. Detta gör även att den sista frågeställningen är relevant i sammanhanget. Det 
är tydligt att informanterna har olika infallsvinklar. Sett i backspegeln hade en intervju 
med arkitekten bakom Kabro lett till en mer korrekt jämförelse mellan de tre fall som 
studerats.  

6.2 Metoddiskussion 
Ansatsen till studien i form av titel och målsättning är inte tydligt kvantitativ eller 
kvalitativ. För att få en förståelse för tankarna bakom de åtgärder som väljs i projekten 
som studeras utgår studien ifrån en kvalitativ infallsvinkel. En kvalitativ samtalsintervju 
är ett bra metodval då det ger en djupare förståelse för de val som görs och gör studien 
mer levande. Utgångspunkten vid intervjuerna var att basera studien på informanternas 
kunskap och uppfattning. Det finns ett glapp mellan teori och verklighet och ambitionen 
med intervjuerna var att utgå från verkligheten. Därför ställdes enkla icke styrande 
frågor vilket innebar att exempelvis känslighetsanalys ej togs upp till diskussion. Det 
här gör att slutsatserna kring känslighetsanalysen kan anses vag. Vidare kanske 
intervjuerna borde fokuserat mer på metod än konkreta åtgärder då området är komplext 
och de energireducerande åtgärderna varierar. Detta medför svårigheter att dra 
generella slutsatser om konkreta energireducerande åtgärder vilket är studiens 
målsättning. Utifrån målsättningen hade studien även kunnat genomföras kvantitativt, 
exempelvis i form av en enkätundersökning.  
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Litteraturstudier gör studien mer objektiv då de fall som studeras är få och kanske inte 
speglar en generell verklighet. Litteraturstudien tillämpas inte fullt ut på alla 
frågeställningar vilket gör att delar av slutsatserna tenderar att bli subjektiva. Då 
området är brett behandlas inte alla delar av det teoretiska ramverket. En bredare 
litteraturstudie hade ökat studiens kvalitet. 

För att underlätta en läsarbaserad analytisk generalisering är fallstudier en bra 
utgångspunkt.  Detta ger läsaren möjlighet att värdera åtgärderna i rätt kontext genom 
att ta del av information om de byggnader som undersöks. De analysenheter som valts 
skiljer sig mycket ifrån varandra vilket gör att de kanske inte är jämförbara. I 
förlängningen innebär det att det är svårt att dra några generella slutsatser. Genom att 
studera byggnader med låg energiförbrukning kan de åtgärder som tas fram dock anses 
relevanta. 

6.3 Begränsningar 
Byggnader generellt och verksamhetsbyggnader i synnerhet går mot att bli alltmer 
tekniktäta. Detta gör att gränsdragningen mellan vad som är utformning och vad som 
är tekniska installationer inte är definitiv. I detta arbete definieras utformning även 
teknik i form av en intelligent fasad och dynamiska solskydd.  

Studien utgår från energiförbrukningen under drifttiden. Som nämnts i problem-
beskrivningen utgör produktionen en allt större andel av energiförbrukningen. Ett 
livscykelperspektiv hade därmed eventuellt varit mer relevant då det ger en helhetsbild. 
En studie utifrån ett livscykelperspektiv är dock förenat med många antaganden. 
Energireducerande åtgärder som minskar energianvändningen under drifttiden är 
enklare att mäta och ger mer direkta resultat.  

Vid uppförandet av en byggnad ställs en lång rad krav som bland annat berör ekonomi, 
underhåll och estetik etc. De medvetna val som gjorts kan därmed ha motiverats utifrån 
ekonomiska eller estetiska skäl snarare än energieffektivitet. Studiens sammanställning 
tar inte hänsyn till dessa faktorer, vilket indirekt leder till att de val som presenteras 
kanske inte de som sparar mest energi. Resultatet anses dock relevant då samtliga krav 
måste vägas in i bedömningen för att kunna tillämpas i praktiken. Slutligen kan 
konstateras att de begränsningar som gjorts i studien inte har någon inverkan på 
slutsatsernas tillämpning i andra fall.  

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Med anledning av att EU:s byggnadsdirektiv träder i kraft kommer energieffektivt 
byggande bli verklighet för all nyproduktion och inte bara för de som själva väljer det. 
Hur man på ett enkelt sätt bygger energieffektiva hus utan dyra tekniska lösningar blir 
därmed högst relevant. De fallstudier som presenteras i denna studie kan ge en 
vägledning till mer energieffektiv utformning framförallt för mindre beställare som inte 
har samma erfarenhet och kunskap som stora.  

Det som konstateras i problembeskrivningen angående utformning av energikraven kan 
även konstateras utifrån de intervjuer som gjorts. Genom att ställa krav på förbrukad 
energi istället för köpt energi hade en energieffektiv utformning gynnats. Då 
energiförbrukningen under driftskedet utgör en stor andel av en byggnads totala 
energianvändning är energireducerande utformningsåtgärder av stor vikt för energi-
effektivt byggande. Verkligheten är komplex och alla energireducerande åtgärder 
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samverkar, vilket gör att det inte går att lyfta fram en enskild åtgärd som generellt är 
den viktigaste. Studien pekar dock mot att en avvägning mellan fönster, fasad och 
solavskärmning är avgörande. Detta har tidigare konstaterats i flera av de studier som 
ingår i litteraturstudien vilka pekar på att betydande energibesparingar kan göras. Denna 
undersökning bekräftar teorin och kan därmed utgöra en rekommendation vid 
energieffektivt byggande. Vi intervjuerna lyfts även termisk lagringsförmåga fram som 
en avgörande energibesparingsåtgärd trots byggnadernas låga energiförbrukning. Detta 
styrker det som presenteras av Rönneblad et al., 2012 i motsats till studien av Dodoo et 
al., 2011. En reflektion är dock att stommens värmelagrande förmåga är relativt liten 
enligt de studier som presenteras vilket tyder på att termisk lagringsförmåga inte är en 
avgörande energibesparingsåtgärd. Dynamisk användning av byggnader som tillåter att 
planzonering tillämpas i högre grad än idag är en effektiv passiv energireducerande 
åtgärd. Vidare lyfts ett lufttätt hölje fram som en avgörande faktor i samtliga fall. 
Oavsett vilka energireducerande utformningsåtgärder som väljs krävs alltså ett bra 
utförande. Då detta även är kopplat till entreprenörens arbete tas det inte upp som en 
åtgärd i analysen.  

Utifrån intervjuerna tycks det saknas tydliga motiveringar till de energireducerande 
åtgärder som valts. En känslighetsanalys rekommenderas för identifiering av de 
åtgärder med störst variation och därmed är mest avgörande. Med dagens utformning 
av lagkraven gynnas byggandet av dåliga hus. För att minska energianvändningen under 
driftskedet och nå målet att alla nya byggnader byggs som näranollenergihus krävs att 
utformningen sätts i fokus. Problematiken handlar även om att verkligheten är komplex 
och det är svårt att avgöra hur utformningen kan göras bättre. Denna studie belyser hur 
energieffektiv utformning görs idag och ger därmed en indikation på vad som kan göras 
och vad som bör prioriteras. Studien ger inga tydliga svar på hur stora energibesparingar 
som kan göras utifrån energireducerande utformningsåtgärder. Studien visar dock att 
en metodisk användning av befintlig kunskap och teknik gör skillnad. Detta är ett 
hoppingivande resultat som pekar mot att de framtida kraven kommer kunna uppnås.   

6.5 Förslag till vidare forskning 
För att klargöra mer konkret vilka energireducerande åtgärder som har störst betydelse 
för verksamhetsbyggnader generellt hade åtgärder kunnat samlas in från ett stort antal 
byggnader. Personer från branschen hade därefter kunnat utvärdera olika åtgärder och 
rangordna dem utifrån kunskap och erfarenhet. Genom att använda en statisk design 
blir slutsatserna mer generella. En liknande studie har gjorts för bostäder och i denna 
studie konstateras att motsvarande studie för verksamhetsbyggnader saknas (Seoung-
Wook et al., 2014). En studie av detta slag kan utgöra ett underlag för beslutsfattare 
som underlättar val av lämpliga designstrategier för en energieffektiv utformning.  
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Introduktion 

Vi vet att Eco-Pilot systemet är en stark bidragande orsak till Kabros låga energiförbrukning. Studier pekar 
dock på att 40-50 % av energiförbrukningen beror på byggnaders utformning. Vi är därför intresserade av 
vilka utformningsåtgärder som gjorts för att reducera energiförbrukningen.  

Syftet med intervjun 

Syftet med intervjun är att kartlägga viktiga utformningsåtgärder som reducerar byggnaders 
energiförbrukning.   

Projektets frågeställningar 

• Vilka medvetna val har gjorts i de studerade byggnaderna med avseende på utformningens
betydelse för energiförbrukningen?

• Finns det utformningsåtgärder som ytterligare kan minska byggnadernas energibehov?

• Vad kan göras för att främja användandet av energireducerande utformningsåtgärder?

Intervjufrågor 

Huvudfrågor 

Hur resonerade ni i det inledande skedet angående utformningen av Kabro med avseende på 
energiförbrukningen?  

Vilka åtgärder la ni fokus på avseende energiförbrukningen?  

Hur bestämde ni vilka åtgärder ni skulle fokusera på?  

Förändrades detta under projekteringen? 

Hade ni prioriterat annorlunda idag?  

Har ni någon metod för att uppskatta enskilda åtgärders inverkan på den totala energiförbrukningen? 

Tror du det finns andra åtgärder som ytterligare hade kunnat reducera energiförbrukningen? 

Hur arbetar ni aktivt med energireducerande åtgärder generellt i era projekt? 



Hur tror du att ni kan öka användandet av energireducerande åtgärder? 

Vad innebär RO-gruppens tankar kring effektivisering? 

Vad innebär ert sätt att bygga hus den snabbaste vägen för att uppnå miljömålen? 

Hur mycket bidrar installationerna till att reducera energibehovet?  

 

Specifika frågor 

 

Nedan följer specifika frågor som delvis bygger på de vetenskapliga artiklar som utgör referenser till vårt projekt.  

 

Material 

 

Ni har lyckats bygga Sveriges mest energieffektiva kontorshus, delvis med hjälp av klimatsmarta 
byggmaterial. Finns det några material förutom betong som är fördelaktigt ur energisynpunkt? 

 
Stomme 

 

Hur har ni resonerat kring betongens termiska lagringsförmåga? 

Hur påverkar sandwichelementen byggnadens förmåga att lagra termisk energi? Finns det någon fördel 
med att välja sandwichelement med avseende på energin?  

Nakna betongytor är fördelaktigt med avseende på termisk lagringsförmåga. Har ni tagit hänsyn till detta 
vid val av invändiga ytbeklädnader? 

Hur påverkar takvåningens lättkonstruktion byggnadens förmåga att lagra termisk energi? Finns det 
fördelar med att välja stål med avseende på den termiska lagringsförmågan?  

Finns det några fördelar ur energisynpunkt med att välja håldäcksbjälklag?  

Hur stor inverkan har valet av stommaterial för energiförbrukningen? 

 

Fönster 

 

Hur har ni resonerat vid val av glas? Har byggnaden solskyddsglas? 

Hur stor inverkan har valet av glas för energiförbrukningen? 

Att välja fönster med låga U-värden är en av de åtgärder ni använt för att reducera energiförbrukningen. 
Hur stor inverkan har valet av fönster på byggnadens totala energiförbrukning? 



 

Klimatskalet 

 

Vid genomföringar i klimatskalet har stor vikt lagts vid tätning. Hur stor inverkan har detta på 
energiförbrukningen? 

Har fasadmaterialet någon inverkan på byggnadens termiska tröghet? 

Hur stor inverkan har klimatskalets R-värde för byggnadens energiförbrukning? 

 

Geometri 

 

Orientering 

 

För att undvika problem med överskottsvärme kan det vara fördelaktigt att placera en byggnad med 
långsidorna orienterade i nord-sydlig riktning. Kabro är placerad med långsidorna i ost-västlig riktning, 
finns det någon fördel/tanke ur energisynpunkt? 

Vidare har Kabro en kilformad nordlig del vilket ger en längre fasad mot norr. Har denna utformning 
någon fördel med avseende på energiförbrukningen? 

Finns det några ytterligare aspekter ni tagit hänsyn till vid byggnadens orientering? 

 

Relation fönster- vägg 

 

Vilken relation har fönsterarea till väggarean? Har ni tagit ni tagit hänsyn till detta vid utformning av 
byggnaden? 

 

Relation djup-bredd 

 

Förhållandet mellan djup och bredd påverkar byggnadens energiförbrukning. Har hänsyn tagits till detta 
vid projektering? 

 
Våningsantal 

 

Även antal våningar har inverkan på byggnadens energiförbrukning. Har hänsyn tagits till detta vid 
projekteringen? 



Syftet med intervjun 

Syftet med intervjun är att kartlägga viktiga utformningsåtgärder som reducerar byggnadens 
energiförbrukning.   

Projektets frågeställningar 

• Vilka medvetna val har gjorts i de studerade byggnaderna med avseende på utformningens
betydelse för energiförbrukningen?

• Hur går processen till vid val av energireducerande utformningsfaktorer?
• Vilka utformningsåtgärder hade ytterligare kunnat minska byggnadernas energibehov?

Intervjufrågor 

Inledande frågor 

Vilken roll har du på företaget? Din huvudsakliga sysselsättning? 

På vilket sätt var du involverad i projektet? 

Generellt om projektet 

Kan du berätta generellt om projektet? 

Hur fick ni uppdraget? 

Entreprenadform?  

Har det funnits några energikrav/mål utöver BBR vid projektets start?  

Medvetna val 

Hur resonerade ni i det inledande skedet? 

Hur har ni arbetat med energifrågor i projektet? 

Vilka medvetna val har gjorts i byggnaden med avseende på energiförbrukning? 

Hur har ni kommit fram till de val/prioriteringar som gjorts? 

Har valen/prioriteringarna förändrats under projektets genomförande?  

Förbättringar 

Hade de val som gjorts kunnat göras annorlunda för att ytterligare minska energiförbrukningen? 

Vilka utformningsåtgärder hade ytterligare kunnat minska energiförbrukningen? 

Vilka erfarenheter har du tagit med dig från projektet avseende energiförbrukning? 

Med den erfarenhet du har idag skulle du då ha gjort på samma sätt? 



Syftet med intervjun 

Syftet med intervjun är att kartlägga viktiga utformningsåtgärder som reducerar byggnadens 
energiförbrukning.   

Projektets frågeställningar 

• Vilka medvetna val har gjorts i de studerade byggnaderna med avseende på utformningens
betydelse för energiförbrukningen?

• Hur motiveras dessa val?
• Vilka utformningsåtgärder hade ytterligare kunnat minska byggnadernas energibehov?

Intervjufrågor  

Inledande frågor 

Vilken roll har du på företaget? Din huvudsakliga sysselsättning? 

På vilket sätt var du involverad i projektet? 

Generellt om projektet 

Kan du berätta generellt om projektet? 

Hur fick ni uppdraget? 

Entreprenadform?  

Har det funnits några energikrav utöver BBR vid projektets start?  

Har energikraven/målen förändrats under projektets genomförande? 

Medvetna val 

Hur resonerade ni i det inledande skedet? 

Hur har ni arbetat med energifrågor i projektet? 

Vilka medvetna val har gjorts i byggnaden med avseende på energiförbrukning? 

Hur har ni kommit fram till de val/prioriteringar som gjorts? 

Har prioriteringarna förändrats under projektets genomförande?  

Förbättringar 

Hade de val som gjorts kunnat göras annorlunda för att ytterligare minska energiförbrukningen? 

Vilka utformningsåtgärder hade ytterligare kunnat minska energiförbrukningen? 

Vilka erfarenheter har du tagit med dig från projektet avseende energiförbrukning? 

Med den erfarenhet du har idag skulle du då ha gjort på samma sätt? 



Intervjusammanställning - Kabro 

 

Ska vi börja med första frågan då – Hur ni resonerade i det inledande skedet angående 
utformningen? Kabro, säger man Kabro? 

- Ja alltså Kabona eller RO-gruppen, vi skulle bara ha ett namn på fastighetsbolaget när vi 
bildade det.  

Så blev det en liten kombination? 

- Nej vi kom inte på någonting så tog vi lite bokstäver. Fantastiskt dåligt vi använder det 
egentligen inte mer än att bolaget heter så. Det är väl ingen succé direkt. 
Men hur vi resonerade, såhär var det – fokusen låg i att göra Sveriges energisnålaste 
kontorsfastighet. Det va målsättningen. Det va den högsta prioriteringen. Hur vi når dit 
får vi se litegrann under resans gång, men det var det övergripande. Alla beslut som vi 
fattade sen skulle vara i linje med: stödjer detta vår vision om att nå dit – Ja det gör det 
eller nej det gör det inte och iså fall lägga det åt sidan. Tex ska vi ha ekdörrar eller ska vi 
ha målade trädörrar – jätteenkelt, tillför det något positivt för energin? Nej, bra – åt sidan. 
Så hela valet var: fanns det energibesparande åtgärd, iså fall lyfte vi upp den, tittade på 
den, avvägde den mot våra kostnader och så tog vi hänsyn till den eller så gjorde vi inte 
det. Alltså energiförbrukningen var den största fokusen, egentligen för allting i 
kombination med att vi skulle ha en byggnad som var anpassad för båda våra företag.  
Sen var det en annan viktig bit, och det är att den skulle va... fastigheten ska ligga i ett 
separat fastighetsbolag som har ett kommersiellt intresse och en marknadsmässig hyra, så 
vi kunde inte bygga ett hus som kostade vad det kostade ville bara för att vi skulle vara där 
för att få låg energiförbrukning. Utan hyran var satt efter den marknadsmässiga nivån i 
Borås, här har vi, satte vi 1300 per kvadratmeter och år. Då måste fastigheten ha en 
kostnad som kan bära det med hjälp av hyresintäkterna. Så vi fick inte gå över där för då 
är det ingen ekonomi i det. Och det är en viktig parameter att ha med, annars kunde vi ha 
gjort alla åtgärder vi kunde komma på för att sänka energin. Men de fanns med, hela 
vägen fanns energiförbrukningen med, från det att vi började projektera. 

Var det då några speciella åtgärder som ni lade fokus på redan från början? Åtgärder som ni visste 
skulle vara utgångspunkterna.      

- Ja, egentligen skulle vi sitta på en våning ner men jag hade svårt att få plats där, de 
rummen var bokade. Men nummer ett var; vi ska ha en tung stomme. Hela teorin, som 
jag också tror Kabona har presenterat för er, fastigheten är ett magasin och det här är ju 
teorier som man har vetat i all evighet... i en gammal kyrka går man in på sommaren och 
känner att den är sval och har den varit uppvärmd under vintern så vet man att den lagrar 
energi också. Så att få fastigheten som ett magasin och lagra energin det var 
grundprincipen, och då är det en tung stomme som gäller... Ha så mycket frilagd 
betongyta som möjligt var en annan grundbit. Inte vara beroende av fjärrvärme var en 



annan viktig del och sen har vi som självklarhet att huset ska vara tätt, bra U-värden på 
stomme och fönster.  

Ja ni skrev om fönstertätning, att ni har… 

- Ja om jag ska belysa de kanske 4-5 största bitarna till varför vi har den här låga 
energiåtgången, då kommer jag tillbaka till det men stommen är ju nummer ett, nummer 
två är att huset är tätt, riktigt tätt. Och sen har vi fönsterna, att de delarna också har ett 
bra U-värde. Och så det sista är ju ett effektivt styrsystem, för där kan man göra bort dig 
så otroligt mycket. Där sparar vi ju otroligt mycket energi.  

Precis, men jag funderar på det du sa om frilagda betongytor. 

- Ja, fast det ser du inte här. Det här är en kompromiss, plan 3 fick vi inte bygga som ett 
helt plan utan vi fick bara bygga ett tvåvåningshus, så tredje våningen är indragen, då får 
man göra det med nöd och näppe. Från plan Från indragen plan 3 klarar vi inte 
konstruktionen mer än tung stomme, så plan 3 är en kompromiss, det är ingenting som vi 
ville göra, det är ingenting som tillför byggnaden att det är en lättstomme och därför ser 
vi inte det här. Men vi kan gå ner och kika sen när vi är klara så ska jag visa de tekniska 
delarna. 

Ja för det är en stålstomme, eller? 

- Ja, vi kallar det lättkonstruktion men precis, det är stålpelare och sen är det lätta väggar – 
stål eller träregelvägg med isolering i.  

Men det hjälper alltså inte till för att bidra till energieffektiviseringen?  

- Nej, det är bara tvärt om. Den drar ner bygganden istället. Men det är på grund av att vi 
inte fick ha tre fulla plan, då hade det inte sett ut såhär.  

Och detta är ingenting som förändras under projekteringen utan ni visste redan från början vad 
det va ni skulle fokusera på? 

- Ja det är de här grundbitarna som vi började med och som vi la mest energi på, sen... Nej 
vi kommer till den frågan längre fram här ser jag. Men när frågor kom upp så tog vi 
hänsyn till dem i efterhand. Och man kan säga att det här är, eller för att nå så långt ner 
som vi gjorde så är det här ingenting som är revolutionerande, det är kända tekniker, det 
är beprövade metoder, men skillnaden är att vi hade fokusen med oss från början. Om vi 
tar en parallell – vi bygger mycket hus, hade vi byggt där här på entreprenad åt en annan 
beställare då hade han ritat upp ett hus först på en tomt som han har, tagit in en 
konstruktör, gjort ordning förfrågningsunderlag, handlingar och konsulter, rör, VVS, 
arkitekt och konstruktör – då hade man tagit fram ett hus och så hade vi skickat ut en 
förfrågan för då har man kommit ganska långt i processen, bygglovet är förmodligen 
redan sökt. Och när vi kommer in och blir upphandlade så är det så mycket parametrar 
som är styrda, det blir inte att vi kan påverka så mycket gällande energin, man har satt de 
stora bitarna – stomvalet är klart, fönsterdimensionering kanske är anpassat efter 



hyresgäster, storlekar och vilka val man har gjort där. Så att möjligheten att påverkahar då 
minskat drastiskt, man har valt energisystem och så vidare. Men, tar man med det från 
början, det är då de stora besparingarna kan göras.  

För det är väl det som ofta, eller det är väl det som är ett stort problem att man jobbar väldigt 
uppdelat. För det är det som är lite tanken med det här också att man ska få in de här bitarna 
redan i arkitektskedet. Men det är alltså så att…  

- Men arkitekterna kan ingenting om energi, de kan ingenting om kostnader, de här helt 
rudiska där – de bryr sig inte, det är min tolkning och sen finns det undantag. Men där är 
gestaltningen i fokus. Det ska väl va så, kanske, men styr man mot de andra två bitarna 
under resans gång då måste man få med det, men du måste aktivt styra det. För det är ju 
ingen, det är verkligen ingen raketforskning att göra det snålt och effektivt. Kanske lite 
tråkigt. 

Men apropå vår utbildning som vi pratade om tidigare, så är väl det en del av målet – att kunna 
kombinera allas viljor och få en helhetssyn på det hela. 

- Sen är det en annan viktig del som gör att det är svårt att få in energieffektiviseringen 
tidigt. Och det är att fastighetsägarna hyr ut sina fastigheter kallt alltid så hyresgästerna 
betalar egen uppvärmning. Hyresgästen kan inte påverka sin uppvärmning, ja man kan 
sänka temperaturen men i princip. Detta gör att incitamentet för fastighetsägaren att 
lägga lite mer pengar på att spara finns inte, han får ingen avkastning på det 
överhuvudtaget- Som dagens modeller oftast ser ut ska jag säga. Sen finns det undantag, 
ta Vasakronan som är ett stort statligt bolag, de har sagt att vi ska ha ett visst antal 
fastigheter med väldigt låg energiförbrukning, man har ställt det som krav övergripande 
för att trycka ner. Och då når man längre fram i dessa frågor tidigare. Men kan kommer 
ändå tillbaka till det att man styrs väldigt mycket av vilken avkastning har fastighetsägarna 
och finns det inga incitament där på att spara eller tjäna pengar på det då är det väldigt 
svårt att få fram en kostnadsökning från deras sida. För det medför alltid 
kostnadsökningar, mer eller mindre.  

Men det är ju jättespännande som du säger att det här är ingen raketforskning, ändå har ni, eller 
alltså ändå är det märkligt att man inte kommit längre på något vis. Men det är ju precis de här 
bitarna som du säger att det handlar om att det inte finns tillräckligt incitament för att satsa på de 
här bitarna. 

- Nej precis, men sen beror det också på kunskapen om det. Man tror att det är väldigt 
dyrt, vi säger att det här kostar max 3 % mer och 3 % tycker vi är en väldigt liten 
investering och den känner vi är betald för längesen. Så man har nog en tro om att det är 
dyrt, det är omständligt, jobbigt, sämre kvalitet eller tråkigt utförande eller någonting 
annat. Kunskaperna har nog inte nått hela vägen ut om vad det faktiskt innebär. Sen är 
det så många andra, när du projekterar ett hus är det så många parametrar att ta hänsyn 
till och att addera till energin kanske är att man tycker; nej nu får det räcka, det får räcka 
med hyresgästerna, det får räcka med ekonomin, det får räcka med tidplanen för att få det 



här projektet att gå ihop. Men vad som gör att vi driver utvecklingen framåt, nu hoppar 
jag in på massa olika grejer här, det tror jag ändå är boverket, BBR:en: Boverkets regler 
har ju sänkts hela tiden, kravet på förbrukningen. Det driver i alla fall vår utveckling 
framåt, jättemycket.  

Hade ni prioriterat annorlunda idag, just när det gäller någon... ja vi kallar det faktorer eller 
åtgärder man har gjort, t.ex. tung stomme eller... 

- Som vi hade ändrat idag... Just mot energi, hmm. Vi har ett garage i källaren, det är inte 
effektivt att ha ett garage energianvändningsmässigt, men vi måste ha det på grund av 
utrymmesskäl. Och jag hade inte ändrat det idag ändå, nej det hade jag inte gjort. Va det 
något annat jag tänkt på... Nej jag tror inte det. Nej inget direkt som har kommit upp, 
avvägningen har varit ganska bra. Vi stod i valet och kvalet om vi skulle ha utvändiga 
solskydd. Det valde vi att inte ha. Vi valde invändiga. Det var en avvägning i ekonomi 
och funktion. Nej, ingenting jag kommer på. När jag tänker på det är det ingenting jag 
kommer på i alla fall.  

Solskydd är intressant också, för det har vi läst artiklar som bara behandlar det.  

- Ja det finns hur mycket som helst om det! Och vart solskyddet ska sitta och effekten av 
det.  

Ja det är som du säger, väldigt komplext, beroende på vilket väderstreck det är och...  

- Jajamen, sen kan man säga att allt solavskärmning är bäst utifrån, det vet vi. Det säger väl 
all forskning tror jag. Samtidigt vill vi ha in solljus emellanåt. På vinter ska vi absolut ha 
in sol, en sådan här dag då solen skiner gör vi inte av med någon energi överhuvudtaget i 
fastigheten på uppvärmning, då drar vi nytta av solen. Vi flyttar om luften litegrann bara.  

Vad sa du nu? När? En vinterdag när solen skiner så är det plus minus noll?  

- Ja då går våra mätare... nu såg ni kanske inte i receptionen, men vi har mätare där vi hela 
tiden följer energiförbrukningen i realtid. Både på fastighetsenergin och på driftelen, alltså 
hur mycket uttagen och belysningen gör av med. Så där följer vi hela tiden. Och så sätter 
vi energimål som vi hela tiden följer. Vi har mätare som visar om vi ligger på rött, grönt 
eller gult. Och solinstrålningen är fantastiskt bra på vintern. På sommaren är det ju tvärt 
om, då vill vi absolut inte ha det. Då måste vi tillverka mer kyla. Vi gjorde en enkel 
lösning, invändiga rullgardiner. Det fungerar där folk är bemannat. Sen på sommarn, ja 
då blir väl det här kontoret lite mer uppvärmt än vad det borde vara. Energimässigt hade 
det varit effektivare att ha en styrning utvändigt, eller elektriska på insidan för den delen. 
Men av kostnadsskäl valde vi att inte göra det då.  
Jo, jag har faktiskt en sak jag skulle gjort annorlunda! Jag skulle gjort mindre fönster. Vi 
har lite för mycket fönster. 

Okej, ja för vi var ju här lite tidigt och då satt vi och tittade på det... och det är ju inte jättestora 
glaspartier ändå. Men du hade gjort ännu mindre fönster? 



- Ja, på vissa delar skulle jag gjort mindre. Jag skulle trimmat det lite till. Vi bygger mycket 
villor, vi bygger hus och ibland går det inflation i att ha gigantiskt stora skyltfönster. Det 
här är ett jobb, man jobbar och det ska finnas mycket dagsljus. Det är trevligt men det 
behöver inte vara en hel korridor med fönster eller man behöver inte alltid göra de 
gigantiskt stora på vissa ställen här. Så det hade jag nog kunnat göra något mindre, men 
det handlar om några procent mindre kanske.  

Ja men det är ändå intressant det här. Jag funderade även på fönsternas kostnad, för det är ju 
något som kostar – fönster med låga U-värden. Men det var ändå något som ni prioriterade 
kostnadsmässigt? 

- Ja det var viktigt, det var viktigt också för att fönsterna och partierna, fönster och partier 
är ju nästan samma sak, dörrarna är ju väldigt få, de i kombination med stommen satte de 
väldigt tidigt och definierade förutsättningarna för var vi kunde landa in oss på. Så glasen 
på de här fönsterna har ett U-värde på = 0,7, konstruktionen ligger på 0,8. 
Och baksidan med fönsterna det vet ni att de blir immiga ibland, på morgonen, det är 
frost på vintern på morgonen, men det tar vi, det var vi medvetna om, på vissa väderstreck 
är det framförallt under mornarna. Och det har egentligen inte varit särskilt mycket 
synpunkter kring det heller. Det försvinner ganska snabbt på dagarna. Men så är det alltid 
på fönster med låga U-värden, det kommer man aldrig ifrån.  

Nej men det måste ändå varit en ganska stor kostnadsandel då? 

- Ja det blev en förhöjd kostnad, det blev det. Men det var en viktig prioritering. Det va 
inget alternativ att gå upp. Även stomme var likadant. Vi köpte denna stomme av 
strängbetong. Jag kommer inte ihåg de här U-värdena i huvudet nu, de kan vi få av 
Kabona, de hade inte gjort så låga U-värden innan som vi ville ha så där jobbade vi ganska 
länge med strängbetong för att få det dit vi ville, dels få in så mycket cellplast och dels få 
den större delen av betongen varm. Många gånger så gör man tvärt om, m en vi vill ha så 
mycket varm betong som möjligt. Så om vi går ner sen och kikar på våra fönstersmygar, 
de är ganska djupa plus att kärnan, magasineringen, ska vara ganska stor för att få 
termoseffekten.  

Så du menar att den större delen av betongen läggs på insidan och sen ligger isoleringen där 
emellan? Och... 

- Och sen är det bara ytan, ja. Det är egentligen bara täckskikt på utsidan. Men det är ingen 
puts, utan det är färdiga element, sandwichelement.  

Ja men det är intressant också, att de aldrig hade gjort så förut. Varför tror du att det är så då? 

- Efterfrågan, vi är tillbaka där, varför ska ni ha så tjocka väggar, vi klarar 
energiförbrukningen då vi ofta inom branschen hänvisar till BBR-kravet, nästan alla 
gånger, om man inte har ett särkrav då. Och enligt BBR-kraven så klarar vi ju och vi har 
alltid gjort såhär, varför ska vi göra någonting annat. Jo därför vi vill utmana branschen, 
vi vill sätta en högre standard vad det gäller förbrukningen. Så det var, eller det tog tid det 



köpet innan det var klart just för att få det vi ville. Sen nådde vi inte riktigt hela vägen 
fram, vi skulle vilja haft ännu lite bättre cellplast i väggarna men det var svårt att få till så 
vi blev nästan helt nöjda.  

Bättre på vilket sätt? 

- Tjockare. Så vi får lägre U-värde. Jag tror det skiljde någon tiondel.  

Men vad finns det för fördelar med sandwichelement jämfört med det traditionella; en 
betongstomme med utanpåliggande isolering?  

- Det traditionella finns inte säger jag, sandwichelement är egentligen det mest gångbara 
idag. När man ska bygga kostnadseffektivt så är det så. Nästa steg är utfackningsväggar, 
man har kanske en platsgjuten betongstomme och sen bygger du en lättvägg utvändigt, då 
förlorar vi hela vår princip. Och att bara ha en betongvägg som vi isolerar och klär sen 
med ett fasadmaterial kostar alltid mycket mer pengar, mycket mer pengar. Och tar ofta 
längre tid att göra också, så att prefab betong är vanligt. Sen kan man klä utvändigt med 
ett annat fasadmaterial än betong, skivbeklädnad eller vad som helst där – att man bara 
har betongen och isoleringen och sen klär man med vad man vill där. Men det ville vi inte 
ha, vi ville också ha en underhållsfri byggnad och den skulle symbolisera att det är en tung 
stomme också, synliggöra det, gestaltningen.  

För alla ytterväggar är ju sandwichelement och det är just för att bevara värmen hela vägen? 

- Den utvändiga betongen är ju bara ett ytskikt, så att den leder ju värmen jättebra ändå in 
till isoleringen. Så att den påverkar ju ganska lite. Men det är ett bra fasadmaterial, det 
håller och det tål väta, uttorkningen och så är det kostnadseffektivt då.  

När vi projekterar i skolan ritar vi ofta kortsidorna som bärande betongväggar, medan 
långsidorna, utfackningsväggarna, görs som lättkonstruktioner... Men anledningen till att ni... 

- Ja det är för att få betongen på insidan, för att kunna magasinera värmen. Man kan göra 
en lättstomme och de blir lite billigare, det gör man ibland. Man kan ju bygga en 
lättstomme och få samma U-värde, men det blir ingen magasinering på det sättet. Det är 
värmetrögheten vi vill ha. Och det var en av de grundläggande bitarna. Den här unga 
stommen för att få värmen bevarad i fastigheten, och kyla. Det fungerar ju precis likadant 
med kyla på sommaren. 

Men hur fungerar det, för i detta fallet har ju ni varit med hela vägen, när ni gör andra byggnader; 
hur mycket är ni involverade eller hur mycket kan ni påverka de här bitarna från början? För 
Gina Tricot till exempel som är aktuellt för er och som ni har på hemsidan, där är det väl Gert 
Wingårdh... Har ni varit med och påverkat de här bitarna även där?   

- Ja det är väl lite speciellt för jag är nära vän med Jörgen som ägde Gina när vi byggde det. 
Så vi har påverkat vissa delar, men lite, Gert ritar och då blir det så, punkt jävla slut. Så 
utformningen där kunde vi inte påverka särskilt mycket gällande energibitarna, utan vi 
hade ett energimål. Det var ju green building på den fastigheten som man ville uppnå och 



det gör man väl, precis, en bra dag. Men det är svårt med den typen av hus och med den 
typen av utformning. Så att i vanliga fallet kan man säga att vi har möjlighet att påverka 
väldigt lite. Vi lämnar ett pris i konkurrens som bygger på precis det som är beskrivet och 
inget mera. Lägger vi till någonting så får vi inte jobbet, när vi har fått anbudet och 
vunnit det då försöker vi komma med idéer om hur man kan spara energi. Då har man 
kommit så långt i processen att det är en väldigt liten del vi kan påverka, en del är 
intressant och en del är inte intressant för beställaren i det läget när hela hans kalkyl 
kanske är klar, hyresgästerna kanske är klara och kontrakten är skrivna. Så att det är 
väldigt väldigt lite vi kan påverka i ett traditionellt fall där vi inte är med och uppför. Men 
sen finns det de här alternativen då vi träffar en kund tidigt och tillsammans med kunden 
utvecklar ett hus. Ofta är det industribyggnader, lager, kontor ihop, inte rena 
kontorsbyggnader – då kan vi sätta en nivå tidigt; Vi kan tänka oss den är utformningen, 
då får du de här fördelarna... och väga olika alternativ tillsammans med kunden. Då kan 
vi jobba vidare med det mera, än om vi tar ett traditionellt entreprenadförfarande i 
konkurrens. I konkurrens blir det väldigt lite förändring. Och det är lite olika, vi jobbar 
med både delarna. Helst vill man komma in tidigt för det är kul att påverka, både den 
delen och andra delar... Processen, tidsplanen, metodvalen och hur man ska bygga. 

Men du sa något tidigare om att många saknar kunskapen om hur stor inverkan det faktiskt kan 
ha, att det faktiskt inte innebär en merkostnad utan en kostnadsbesparing. Upplever du en 
skillnad där? Upplever du att det har förändrats, har kunskapen förbättrats under den tiden du 
har varit med?  

- Jag ska förtydliga det. Besparing är två delar som man kan räkna på kostnad och 
besparing. Det ena är initial kostnad, uppförda huset, ja den ligger alltid dyrare.  
Besparingen är den du ser över tid, jo men jag menar du får en lägre energiförbrukning 
och äger du fastigheten som du har din verksamhet i då är det lite lättare att räkna hem 
den. Men våra beställare står alltid inför sin investeringsbudget där man har för 
fastigheten man ska uppföra. Det kan vara så att för 500 000 mer får du en årlig 
besparing på 200 000, du räknar hem det på fem år. Tyvärr, jätteintressant, jag hade 
gärna gjort dem men jag kan inte ta 500 000 mer i investering för fastigheten initialt, det 
går inte. Så att både besparingen och kostanden, det hänger ihop litegrann med hur 
långsiktigt våra beställare ser på byggnaden.  
Sen tillbaka till den andra frågan där, det du frågade efter egentligen. Kunskapen, man 
börjar prata om det mer men jag skulle nog inte säga att den är speciellt hög. Dels har vi 
fastighetsägare som kanske bygger en eller två fastigheter för sin verksamhet, de sätter sig 
väldigt gärna inte sig in i det. De professionella fastighetsbolagen som bara jobbar med 
utveckling, de gör färdigt sina förfrågningsunderlag och då är det i det konkurrensutsatta 
facket igen där vi inte påverkar särskilt mycket och där våra idéer är för sena. Så det pratas 
mycket om det men jag kan tycka att kunskapen och förmågan att dra nytta av det inte är 
så jättestor, även om vi har pratat mer om det. Det var ett långt svar.  

Ja det va ett litet sidospår men det är ändå intressant att få höra.  



- Ja och det är utifrån min roll som byggentreprenör. Det finns ju andra företag, ta Kabona 
som bara jobbar man energibesparingen, de ser det ju lite annorlunda för de går ofta in i 
befintliga fastigheter och gör sin nisch. Vi tittar på hela fastigheten när vi bygger 
någonting.  

Vi har som bakgrund till vårt projekt; Sveriges mål om att alla nybyggda hus ska vara nära 
nollenergihus redan 2020, vilket från och med 2050 gäller alla byggnader. Har du märkt någon 
förändring utifrån detta, eller har man börjat förbereda sig för detta?  

- Jag visste inte att det var nollenergihus, jag vet att till 20-20 ska vi sänka 
energiförbrukningen med 20 % från 95 års nivåer och till 2050 ska det ner till 50 %. Sen 
nollenergi tror jag man kan ha, jag tror vårt hus räknas som noll… För nollenergi får ändå 
göra av med lite va? 

Ja, man får vikta det... 

- Jaha, nej. Svaret är nej. Förutom det jag drog, några stora fastighetsbolag som varit lite 
duktiga och satt upp fina ord i sina årsredovisningar. Ni kan ju kika på Vasakronan, jag 
har för mig jag läst den någon gång... och det finns säkert några andra. Där skriver man 
upp att vi vill börja jobba med detta, men nej, det är inte speciellt fokus på det. Man är 
tillbaka till kronor och kostnader... och ligga precis på kraven – vad är det för krav som 
gäller nu, når vi det så är det bra. Jag hade t.ex. ett bostadsområde i Stockholm som vi 
räknade på och lämnade in pris på i tisdags. Då ville man nå BREEAM tror jag är en 
klassificering va, silver. För det var att bygga lägenheter, det är inte jättesvårt att göra det 
och sen var det en fråga kostar förresten mer pengar, och det här är ett av de största 
fastighetsbolagen i Sverige som förvaltar pensionspengar, ehh nej förresten vi skiter i det 
kravet och tar bort det. Så vi kör bara BBR, det räcker. Så att nej, fokusen är väldigt låg 
där. Om det inte är gratis eller väldigt nära där. Idag ser vi tyvärr för lite marknadsmässigt 
värde av att göra energibesparingar. Så det måste verkligen ge tidigt pengar tillbaka. Och 
då vill jag komma till det här kravet, vi har nämligen ett krav på att varje lägenhet ska 
mäta sin egen energiförbrukning; vatten, el och uppvärmning tror jag, jag tror det är ett 
krav nu. Det motverkar ju egentligen för fastighetsägaren som uppför fastigheten behöver 
ju inte tänka på förbrukningen egentligen för det blir hyresgästen som själv får ta ansvar 
för den delen. Så då flyttar man ut det ytterligare ett steg till någon som inte kan påverka, 
ja du kan påverka hur mycket du duschar men du kan inte påverka hur mycket energi 
fastigheten drar om du inte öppnar fönsterna för mycket. Ja du kan det men i väldigt liten 
utsträckning ändå.  

Om vi kommer tillbaka till just denna byggnaden lite... Du pratade om att du hade velat minska 
fönsterarean. Är det en åtgärd som du tror kunnat reducera energiförbrukningen ytterligare? 

- Ja det jag menade var egentligen att göra de färre, för det är ju bättre U-värde på väggen 
än på fönsterna såklart.   

Vad hade ni mer kunnat göra för att sänka energiförbrukningen? 



- Vad hade mer sänkt förbrukningen... hade vi kunnat göra huset mer fyrkantigt, men sen 
har vi beskaffenheten på tomten som styr. Det är svårt att göra det så mycket annorlunda. 
Layoutmässigt att det ska fungera för verksamheten är en jätteviktig parameter. Det går ju 
göra djupare hus, men det blir inte så trevligt med dagsljusinsläppen, då tappar man de 
bitarna... Så det är väldigt få saker jag känner kunna va där.  

När ni börjar projektera, eller i det inledande skedet, har ni simuleringsverktyg för att mäta 
energiförbrukningen?  

- Ja.  

Så att ni kan laborera med tex fönsterstorlek eller antal fönster och se hur mycket det påverkar?  

- Yes, och i vilket väderstreck de är i. Jo det gör vi, det bygger på en teoretisk modell som 
visar hur vi bör landa med dessa bitar. Och då är det ju U-värde på fönster, partier, fasad 
tak och grunden påverkar väl knappast någonting men jag tror det är med i alla fall, hur 
mycket som är under mark också... Väderstrecken, hur mycket folk det är i huset, 
uppvärmningen där och hur mycket vi tillför, verksamhetsutrustningen och hur mycket 
den påverkar - det tillkommer alltså datorer. Vad har vi mer som vi brukar ta hänsyn 
till… 

Vad är det för program ni använder? Ida? 

- Ingen aning! Kabona säger jag. Det är de som gör modellberäkningarna för oss här, vi 
lämnar bort det. Vi sitter inte på den kunskapen utan den köper vi. Vi satt och tittade på 
om vi skulle ha det men vi kände att nej, vi måste jobba med det aktivt hela tiden för att 
det ska bli bra, det är bättre att köpa in. De är bättre på det och är mer uppdaterade. Så 
det gör vi, vi har en teoretisk modell på hur det ska... ja just det, den svåraste att beräkna; 
vad har vi för läckage i huset. För det styr ju jättemycket då, hur tätt huset är.  

Nej för det tittade vi på, när vi satt här ute. Det är ju norrsluttning, och då funderade vi lite på, 
som du säger, att ni hade kunnat göra huset bredare. Vad det gäller byggnadens form så 
funderade vi rent konkret på då att... eller vi har läst studier som visar att just i kontorshus så kan 
det vara fördelaktigt att lägga långsidorna mot norr-söder istället. Just för att när solen står som 
lägst så står den ju öst-väst och då värmer det ju upp byggnaden mer än vad den gör om den står i 
söder. Har du någon teori kring det eller finns det någon anledning till att ni gjort byggnaden… 

- Nej det är en av de punkterna där, just utformningen där, där är väldigt svårt att utforma 
byggnader utefter geometrin föroptimering av energi. Ofta så väljer man andra parametrar 
där – Hur ser tomtens beskaffenheter ut, vad är en naturlig ingång, hur upplevs huset 
utifrån, uttrycket, vad vill vi kommunicera. Var man tittar mer på väderstrecken det är ju 
bostäder, lägenheter, balkonger. Då är det viktigare. För där kanske man kan vara lite mer 
friare. Man har ofta mer mark runt omkring. För kommersiella kontorsbyggnader har du 
en väldigt definierad mark, man maximerar alltid byggytan allt vad du kan, både på 
fotavtrycket och höjden, och då är man ganska hårt styrd av vad man kan få plats med, 
hur det ser ut. Så det var någonting som vi inte kunde ta speciellt mycket hänsyn till utan 



mer förhålla oss till hur läget blev. Sen är det så att vi gör ju av med 15 kWh, eller 20 är 
det väl då... 19 kWh per kvadratmeter och år. Det är ju så lite så det påverkar ju ganska 
lite om vi skulle få lite mer solinstrålning. Det gör ju i kostnaden och förbrukningen, vi 
får ju inte igång värmen, ja när satte vi igång den... slutet av oktober tror jag att det var 
igång. Till dess kan vi använda oss av värmen som vi avger själva, plus de här... nu har vi 
led-armatur överallt också så det ger ju ingen värme. Hade vi haft vanliga konventionella 
armaturer så hade vi ju kunnat kanske ytterligare har ett par veckor till innan vi satte 
igång värmen. Så det blir över ganska kort period, så värmen påverkar mindre och mindre 
egentligen vad vi behöver ha då. 

Ja för det pratade vi om också, det här med led-belysning måste verkligen ha förändrat? 

- Till det sämre egentligen då om man tänker på fastighetens energiförbrukning för där 
ingår ju inte belysning. Belysning ingår ju i hushållselen, eller i driftselen. Så om vi hade 
haft vanlig lysrörsarmatur så hade vi fått lägre energiåtgång för de avger ju ganska mycket 
värme, medan de här avger ju ingenting. Däremot ville vi ha det ändå, vi ville ta hela 
konceptet fullt ut och vad gäller belysningen då så gäller det inte konferensrummen men 
alla andra rum. I kontorslandskapen sitter det också led-armaturer och dom är styrda av 
närvarogivare som också registrerar ljuset. Så när det inte är någon där så går de ner i ett 
lågläge, plus att de går upp till max beroende på hur mycket ljusinstrålning vi har. På 
sommaren så används dom väldigt lite, på vintern och eftermiddagarna så trycker de på 
mer. Så vi har ett konstant ljusflöde på din arbetsplats, så det gör att vi kan styra det 
egentligen som man styr ventilation. Det är ju behovsstyrt hela tiden, ljuset är det också 
då och inte något statiskt. I vanliga fall sätter man igång de på morgonen och släcker på 
kvällen, men så har vi inte då. Och det gör mycket, men det tillför ingenting i  
energivärde enligt BBR:s hantering, men för oss själva så gör det att vi får en lägre 
energikostnad.  

Apropå BBR, han nämnde ju det också... det är en ren sidofråga men jag frågar av ren nyfikenhet. 
För han som var och föreläste för oss, han nämnde att staten skulle göra en studie på denna 
byggnaden, delvis för att omarbeta BBR. 

- Mm, huset är med i en utvärdering just för, eller som SB gör, eller energimyndigheten där 
som har det beställt av SB som gör en körning nu av vårt hus. Det blir år 2. Sen ska det 
vara klart till höst tror jag. Just för att se de delarna och att verifiera att våra siffror 
stämmer. Vi gör ju våra egna mätningar på det som vi följer upp jättebra, men för att det 
ska vara verifierbart så är det någon tredje part som ska ha gjort mätningen. För i dagens 
BBR så bryr man sig ju inte alls om hushållsenergin, man kan ju göra lite som man vill 
där.  

Tror du det kommer förändras drastiskt BBR när det gäller sådana bitar? 

- Den har ju varit förändrad hyggligt drastiskt för några år sedan. Då sänkte man det till de 
nivåerna som är nu och de ska ju ytterligare sänkas. Jag kan inte om det är beslutat om det 



men jag förutsätter ju att nybyggnader kommer sänkas ganska kraftigt. Det tror jag. Det 
går ju göra, det är inte så svårt.  

Fast det är ju, det är ju väldigt spännande att ni har kommit ner i så extremt låga värden. För jag 
har ju inte sett det någon annanstans.  

- Det finns ett hus i Göteborg. De var jättenöjda... Bengt Dahlgrens nya huvudkontor, det 
var klart 2 år före oss eller ett år eller nåt sånt där. De tyckte att de var riktigt riktigt 
duktiga, och det var de... Men de landade på 37 kWh per kvadratmeter och år, och det 
tycker vi är ok, men egentligen inte tycker vi. Vi är på hälften då, ungefär av deras nivå så 
att… 

Ja men alltså det finns ju ingen byggnad som är i närheten, de andra som är bra ligger liksom som 
du säger på 30, 40 eller liksom 50 räknas ju också som bra.  

- Ja det är bra, men ändå jättelångt ifrån.  

Ja så jag tycket det är väldigt märkligt att det faktiskt kan va så som du säger att…  

- Ja visst är de dåliga alla andra! 

Nej men som du säger, det är inga revolutionerande nya teorier. Det är liksom kunskap som har 
funnits jättelänge, det gäller bara att använda det på rätt sätt och ta hänsyn till det... 

- Och att väga av de olika intressenterna; hyresgästerna, fastighetsägaren, bruk... eller han 
som kanske ska han... helheten kopplad till det. Att man får ta med det hela vägen. Ta de 
andra, ta Bengt Dahlgrens kontor, det är inte Bengt Dahlgren som äger det, de har varit 
med delvis och projekterat det… ja det är i och för sig en intressant del; kunskapen hos 
VVS-projektörerna i synnerhet är låg, jättelåg. Incitamentet för en projektör att rita upp 
en värmeanläggning är ju att göra ett så bra jobb som möjligt och att inte missa någonting 
för då får han fan för det i ett senare skede under entreprenaden. Därför tar man till extra. 
När vi beskrev hur mycket effekt vårt kontor kommer göra av med till åf som vi hade här, 
de är lika dåliga de, så sa de det här kommer aldrig gå – ni måste 3 gånger så mycket 
effekt. Nej vi kommer inte göra av med det... nej men sluta nu. Ni måste ha det. Ni 
måste ha 3 värmepumpar stående att gå här nere, och det är gränsfall... tveksamt att ni 
kommer klara er på det i slutändan. Men sluta nu vi kan detta, vi har våra beräkningar. Ja 
men de tror vi inte på. Ja men de kommer att gälla. Jag men det är ingen som gör det, vi 
måste ha det här och det här och det här... och sen så gjorde vi, vi kompromissade 
litegrann; vi har två värmepumpar varav en går. Den andra har nog aldrig gått eller så 
varvar vi dem för skoj skull och provkör dem. Så kunskapen hos våra projektörer är låg, 
incitamentet för de att spetsa sig finns inte. Jag har byggt hamburgare-restauranger för 
max ganska mycket och vi märker det, inte bara när det gäller energibesparingar, utan 
egentligen i allting de gör. Det kan också vara en defekt av att de inte får ta del av 
resultatet – de ritar, får lite feedback och sen skickas det vidare. De ser inte helheten över 
tid heller då. Och det driver ju inte utvecklingen framåt.  



Nu kommer jag till en svår fråga, för det är lätt att man kommer in på de här installationstekniska 
lösningarna för att det är ju en helhet som sagt... Men finns det någon möjlighet att just på det 
här huset, kanske avgöra hur stor energireducering utformningen gjorde jämfört med de 
installationstekniska delarna?  

- Ja, om du tar bort uppvärmningen och styrsystemen och så tänker du på vadå? Inte 
fönster, dörr och fasaden... 

Jo men precis, det tillhör ju utformningen... 

- Säg frågan en gång till. 

Installationstekniken hjälper ju till att optimera byggnadens energiförbrukningen men om man 
bara tittar till utformningen, finns det några uppmätta värden på hur mycket som faktiskt 
utformningen reducerar den specifika energianvändningen?   

- Givetvis påverkar fönster, kvadratmeterantal och övrig yttervägg, taket... 

Om det finns några siffror menar jag? 

- Ja men det laborerade vi med de här U-värdena hur vi såg... Ska vi ta lite mindre fönster 
eller ska vi låta det vara som det är, eller ska vi tjocka på väggarna istället kanske... det blir 
ju ett ställningstagande egentligen på de byggdelarna. Övrig utformning… ja sen har vi 
utformningen trapphus till exempel, det är ju värdelöst att ha. Där satt vi och jobbade 
litegrann med utformningen. Vi ska inte ha ett... ni har säkert kommit in i ett kontorshus 
eller i alla byggnader som har ett trapphus som är tre våningar högt... jättedålig 
utformning! Den tog vi bort, la igen bjälklagen och hittade andra möjligheter för att för 
att ge ett välkomnande intryck. I utformningen… utefter det tror jag inte vi har tagit så 
mycket hänsyn... Just kopplade till energi...  

Sen är det säkert jättesvårt att ta fram siffror på just utformningen betydelse när det gäller att 
reducera... 

- Ja eller man kan ju titta bara på U-värden på fönster och på fasaden. Det blir ju en del i 
det hela. Den utformningen. Om den är intressant... Nu är U-värden på fasad och 
fönster, det är också det, vi ska ta den frågan med Kabona för de har siffrorna och de har 
verktyget att styra upp och ner där.  

Vi var ju inne lite på fönster, om vi skulle avsluta just fönsterna så funderade vi på kvalitén på 
glasen, om det är solskyddsglas eller energisparglas eller.... 

- Japp, det är inget solskyddsglas i fönstrena va... hade jag det. Nej det är försumbart säger 
vi.  

Nej för vi kunde inte hitta det nämligen...  

- Nej vi höll på ganska mycket med glaset och jag var rädd att solskyddet... eller såhär var 
det, solskyddet vi tittade på hade för stor reflekterande inverkan. När du står utifrån och 
tittar igenom en del av fönsterna får du för mycket spegelbild, då får du inget liv i huset. 



Så det va en avvägning. Vi hade kunnat ha ett bättre solreflekterande glas, men då var jag 
rädd att… det finns ett hus mitt emot här, det ser ut som Stasis högkvarter tycket jag, det 
ser inte så kul ut. De har ett jättefint glasparti rätt genom hela huset, som speglar sig helt. 
Det enda du kan någonting det är på kvällen när det är mörkt ute. Så avvägning va där 
nej, då blir huset dött så vi väljer att inte göra den åtgärden.  

Då var det utformningen som styrde?  

- Ja det var det faktiskt.  

Estetiska värden som vägde över... 

- Ja, det är jag jävligt noggrann med. Så det är riktigt, det var faktiskt en avvägning vi 
gjorde. Det hade varit bättre att ha solglas ur energisynpunkten men där fick faktiskt det 
estetiska... 

Så det är också en åtgärd som hade kunnat förbättra värdena något?  

- Ja det hade det, det stämmer. 

Men då är det helt enkelt klarglas? 

- Japp.  

Så det enda solskyddet vi har är invändigt? 

- Ja. Nej jag gjorde faktiskt ett test på... det va ett konferensrum som ni såg där borta som 
var trekantigt, vid matsalen. Vi får lite för mycket solinstrålning där från en sida, så vi 
testade faktiskt att sätta en film på insidan som inte skulle ha för mycket tonade 
egenskaper, solskyddsfilm... men det hjälpte inte någonting nästan. Det gav ingen effekt 
så vi satte utvändigt solskydd. Så det finns bara på ett enda ställe och det är ett rum där, 
ett konferensrum. 

Jaha, så ni har utvändigt solskydd där sa du? 

- Ja det är vid ett enda fönster. 

Det får vi studera. Mot norr? 

- Nja det blir ju... väster ungefär skulle jag tänka mig. Det är ett snett parti. Vi kan försöka 
gå förbi där sen och kika på det. Jag sa ju det att jag ville haft upp lite mindre fönster och 
jag hade tagit bort det fönstret i det konferensrummet nu efteråt. Det behövs inte och det 
blev lite mycket fönster. Så här var det också, vi hade en arkitekt initialt som ritade 
fastigheten, först var det… från början var det såhär att Kabona ville bygga et nytt kontor, 
de skickade ut ett förfrågningsunderlag till oss och fyra entreprenörer till. Och vi lämnade 
in ett pris. Såg... liknade detta huset litegrann. Det hände inte så mycket och efter några 
veckor så ringde en av våra killar hos och sa att fasen Pär, vi gör såhär, ring upp dem, säg 
att huset... vi bygger dubbelt så stort och så flyttar vi in också för vi behöver också ett nytt 
kontor. Så gjorde vi det. Så vi kom in i projektet när man hade börjat med en grund 



litegrann. Den arkitekten och jag, och Kabonas VD satt och ritade om huset, men jag 
kände att det funkar inte med den här arkitekten så vi slängde ut honom. Eller jag gjorde 
väl det, efter en stund. Så tog vi in en ny arkitekt sen, men då hade vi kommit ganska 
långt i utformningen så då rättade vi till eller justerade vi det som vi inte tyckte var de 
stora bitarna. Så det är två arkitekter som har jobbat med fastigheten. En lite sämre och en 
lite bättre. En riktigt röten arkitekt. Men nu är vi nöjda.  

Ja det blev ju bra tillslut. Hmm, nu ska vi se, var va vi någonstans... Nej men jag tänkte faktiskt 
fundera vidare på fönstren, för det var ju också en av de sakerna som ni har lyft fram som 
avgörande, det här med tätheten. Och det är ju, det är väl ofta ett stort problem i själva 
byggskedet, att få till det där kvalitetsmässigt. Men det stod ju i… att ni har jobbat med 
regelbundna kontroller för att se till att det blir tillräckligt tätt? 

- Ja det finns två delar i det hela. Det ena är att få fönstret tätt bygger mycket på hur ser det 
ut runt omkring,. Tar vi bottenvåningen där det är som mest fönster, där har vi en 
betongstomme. Den är tät, den är lufttät. Där valde vi en metod där fönstret sitter i det 
färdiggjorda hålet såklart och sen har vi fogat väldigt noga på båda sidor. Här uppe är det 
lättväggar så där fick vi jobba väldigt väl med plastfolien istället och just detaljerna... hur 
vi skulle få plastfolien tät mot väggen och just göra det helt lufttätt, det blev lite 
annorlunda… när det är den här typen av konstruktion då. Men det är en väldigt viktig 
del, just för att få tätt runt fönsterna men även för att få tätt för hela konstruktionen, 
lufttätheten...  

Är det något som fördyrar mycket eller är det en enkel åtgärd? 

- Nej egentligen inte. Det är det inte, utan det är ju en kvalitetsgrej hos entreprenören – oss 
i det här fallet då. Att va duktig, att va noggrann, va uppmärksam på det. Man kan ju säga 
att en egenkontroll heter det fint. Gör en duktig bra egenkontroll, en bra 
arbetsbeskrivning på det men här måste man verkligen sätta fokus på det på arbetsplatsen. 
Det är inte så mycket jobbigare att göra riktigt rätt än att göra nästan rätt. Men sätter 
man en fokus på det, då blir det bättre också. Och det är en sån avgörande del, hus som 
läcker mycket... då spelar det ingen roll hur bra väggar man har... 

Det kanske det är ett exempel på vad du tror är en viktig åtgärder för att minska ett hus 
energiförbrukning?   

- Ja tätningen är viktig. Och jag tror det finns en hel del studier på det... kan jag tänka mig. 
Och de teoretiska modellerna fungerar ju jättebra tror jag, på att beräkna det... vilken 
lufttäthet man har och vad det blir för effekt. Så det är någonting... Sen vill jag bara 
komma tillbaka till det... de andra bitarna; stommen, oerhört viktig. Och sen ett effektivt 
styrsystem. VI märker det att när vi ändrar våra driftstider en halvtimma på dagen, kortare 
eller längre, så ser vi direkt hur det slår på energiförbrukningen. Så att, täthet, tung 
stomme och styrsystem... Det är så avgörande. 



Det kanske är en dum fråga, men när ni... var det ett samarbete när ni projekterade denna 
byggnaden eller är styrsystemet något som tillkommer efteråt? De får anpassa sig efter era 
lösningar eller... 

- Nej, och det är viktigt... många gånger när vi bygger så köper vi upp en 
ventilationsentreprenör som köper upp en styrentreprenör. Och där styrentreprenören 
kommer in väldigt sent, och det är först när han kommer in som han justerar tekniken 
och får det att fungera på riktigt. Nu byggde vi huset tillsammans, vi hade ett gemensamt 
fastighetsbolag med styrentreprenören så vi satt direkt tidigt och de definierade 
förutsättningarna för den övriga tekniken. Då fick vi det i rätt ordning tycker vi. Så det är 
en viktig faktor att ta in den kunskapen jättetidigt. Och låt dem beskriva vad som ska va. 
Det gjorde att vi skalade bort mycket av de tekniska prylarna, typ regulatorer... vi tog bort 
mycket. Och ersatte det av mjukvara kan man säga istället som gjorde att vi fick en mer 
dynamisk styrning av det. 

Men så jobbar man generellt inte? 

- Nej, alltid tvärt om.  

Det är ju också jätteintressant. Bara att vända om det kan ju göra jättemycket. Fast å andra sidan 
när vi har läst installationstekniken nu i höst, så har man ju... alltså det känns som att 
installationen generellt är extremt viktigt. Särskilt i sådana här byggnader. Men du menar ändå att 
man inte tar hänsyn till det från början? 

- En gång till, att du inte tar hänsyn till... 

Nej men jag menar att det är ju... som bara en ventilationsanläggning eller kanaldragningarna tar 
ju jättemycket plats. Men du menar ändå att det inte tas tillräckligt stor… det tas inte tillräckligt 
stor vikt vid de bitarna från början ändå? 

- Jo, vid… eeh, alltså tågordningen är nästan alltid; handla upp en totalentreprenör som 
handlar upp en ventilationsentreprenör, som handlar upp en styrentreprenör. Det betyder 
att kanaldragningarna får mer fokus än själva tekniken som ska styra det, så hur man 
projekterar för ventilation och sånt det har alltid funnits med ganska mycket. Men själva 
styrningen och tekniken, att hantera den, den kommer inför sent. Kommer den in 
tidigare då kan han påverka ventilation och rör på ett annat sätt mycket mycket tidigare 
och då kan man få bättre lösningar, effektivare lösningar. Det behöver inte vara dyrare, 
men mer energibesparande.  

Ja man pratar ju också om symmetriska… 

- Ja ta ventilationskanaler här som vi håller på mycket med, så utgår en entreprenör från... 
ja men i ett normalfall, här är ett konferensrum, det är fjorton stolar, ja men då kör vi så 
här många liter luft ska in och då drar man kanaldragningar. Man använder sig av gamla 
erfarenheter och det är ett kontorslandskap, det är 1200 kvadratmeter... då räknar vi hur 
många som bör få plats där och inte tänker vi hur många som faktiskt kommer vara där, 
och så tänker man på luftflödena utefter schablonmässighet. Och så kör man på där. Så 



man överdimensionerar nästan allting väldigt mycket. Sen kan folk gnälla, tycka det är 
dålig luft, det ofta kanske inte luften som är för lite utan det kan va temperaturen på den 
eller vilket sätt den blåser ut den eller vilken drifttid man har på kanalerna som kanske 
inte stämmer överens med ur verksamheten fungerar. Börjar man istället utgå från 
verksamhetens behov, där är styrentreprenörerna duktiga. Det är de som gör 
handpåläggningen det sista och definiera det utifrån dem istället och så låter projektörerna 
anpassa sig till hur den verkligheten är... inte deras teoretiska modeller om schablonvärden 
hur det brukar vara utan faktiskt mot den här arbetsplatsens funktion eller vad det nu kan 
va. Så får man ett bättre resultat. Så ja, egentligen vända på de här rollerna och börja 
tidigt med styrentreprenörer... det är viktigt.  

Där har ju ni en väldig fördel känns det som... 

- Jag det är ju skitbra att ha dem i huset.  

Ja ni behöver bara gå ner en trappa... 

- Nej vi ber dem komma upp en trappa.  

Ja just det, så blir det. 

Men sen så funderade jag vidare på det här med tätningen då, runt fönster, för det har ju också 
med... eller tätningen är ju inte bara runt fönster och dörrar utan det är ju också sådana spetsiga 
vinklar ni har och hur nu har sammanfogat de här elementen. Jag menar just prefab är väl ett 
problem vad det gäller att få till de här fogarna. Men är det samma resonemang där eller? 

- Ja, det är... ja, mm. Både och. Så har det alltid varit. Man har ju byggt mycket prefab sen 
60-talet tror jag man började med prefabindustrin och fogningarna har funnits med där 
hela tiden. Och man har lagt ganska mycket jobb där för det har ju varit mer 
självbevarelsedrift innan det har regnat in annars, blåst in. Ehh, jag tycker fönsterna är 
ofta något som är lättare att slarva med i alla fall. Det är vår erfarenhet. Så vi har inte 
highlightat det så mycket hos oss just den typen av fogning, som det har varit med 
detaljerna som kommer senare. Sen hänger det ju ihop, det spelar ingen roll om det läcker 
där eller någon annanstans. Man gör ju också två tätningar, eller tre kan man säga när 
man har en prefabkonstruktion. När du har två element som sammanfogas så gjuter du ju 
i skarven, det är en tätning. Sen har du en tätning utvändigt och sen har du ju en tätning 
invändigt då med mjukfog som är elastiskt då. Så att man tätar ju på fler sätt. I ett fönster 
så mjukfogar du, du drevar runt om sen är det mjukfog på in och utsidan då. Det blir 
bättre. Man jobbar mer med tätningen mellan stomelementen.  

Men det är ingen, eller alltså det ser du inte som ett problem egentligen?  

- Nej... 

För jag tänker att det kanske hade varit enklare att göra tätare hus om man platsgjutet till 
exempel. Då hade man inte haft de fogarna...  



- Jo, du slipper fogarna, men du åker på så väldigt mycket andra saker med platsgjuten 
konstruktion. Det går så mycket mer pengar, tar otroligt mycket längre tid och ja, nej det 
är inget alternativ att väga för eller mot... det skulle inte avgöra något för våran del att 
man skulle haft en platsgjuten konstruktion istället, det hade det inte gjort.  

Det kanske är svårare att säkerställa kvalitén på betongen också? 

- Ja, nje, det är mer att det är jobbigare, tar längre tid. Du får en behandling utvändigt som 
är ganska kraftig sen... det ska isoleras och kläs... det ska göras någonting med det. När vi 
byggde Gina Tricot-huset så är det... eller den betongstommen som är där, den bärande 
konstruktionen betong och stomstabiliserande är platsgjuten, och det var ett val vi gjorde 
bara för att vi inte kunde få ihop lasterna annars på rätt sätt. Så det va den enda 
anledningen till att vi gjorde det. Annars vill vi jobba i prefab så mycket som möjligt. 

Och spetsiga vinklar och... ja det har ni både här och på Gina Tricot-huset, men det är inget... 
sådana tätningar... 

- Det är väl lite jobbigare kanske, eller ja, det är jobbigare men vi vill inte heller bara ha en 
skokartong som är helt fyrkantig och jämn. Det går ju att göra et enklare, det går att ta 
bort de spetsiga vinklarna och hugga av alltihopa. Nyttjandegraden längst ut i en vinkel är 
ju inte jättebra hela vägen ut, det ser ni. Men det hänger väl ihop litegrann med 
utformning. Dels har vi hur tomten ser ut och att huset ska kommunicera någonting. Fast 
byggnadens uttryck som gör att därför är det så, men det är ingen kanske 
jätteriskkonstruktion. De känsliga delarna är alltid där olika materialval möter varandra 
som när vi övergår från betongkonstruktionen till en lättvägg. Där väggen övergår i 
takkonstruktionen, liksom i hörnen mellan olika byggdelar när dom möter varandra. Där 
är det ju utmaningen. Det är samma sak som jag sa innan med fönster och vägg, det är två 
olika byggdelar som möts. Där är det, det är där man måste vara noggrann.  

Nej men det är bara intressant just med energiaspekten att den... eller ja, var ni har valt att 
fokusera på. För du känns det ju som att då är ju det en... det är ju hela tiden en avvägning 
mellan vad som är viktigast att fokusera på. Jaa men då har ni tagit det beslutet att ni vill ha den 
här formen på byggnaden och tagit det beslutet att det kanske är lite negativt ur energiaspekten 
men det finns andra fördelar som väger upp. 

- Japp, och så blir det alltid. Det är samma sak med fönster... vi hade ju kunnat ha utan 
fönster, det blir ju jävligt mycket bättre... men det är inget alternativ heller. Eller ni ser vi 
har större fönster mot norr, just för att det är husets framsida. Men det va viktigt att 
kommunicera någonting också. Sen hade vi nog inte fått bygglov om huset inte hade haft 
någon sorts karaktär.  

Jag tänkte på det, runda hörn var ingenting som ens funderades över?  

- Nej, vi hatar runda hörn. Det är jobbigt och dyrt. Ska du ha glaspartier runt, jättejobbigt. 
Vi bygger... ja max har jag sagt innan, de har runda fasader och vi har byggt ett par 
porscheanläggningar och de har också runda fasader. Jättedyrt. Inget kul alls.  



Ja, då tar man hellre lite köldbryggor? 

- Ja det är nog inte... eller det kan bli bättre med runda hörn men det är inte säkert det blir 
bättre heller det är inte så jättelätt att bygga runt. Det måste göras väldigt mycket på plats. 
Så det var inget alternativ, sen om det hade lätt till bättre energieffektivitet... teoretiskt 
kanske, men praktiskt är jag inte alls säker på att det hade blivit bättre för oss. Dyrt som 
fan.  

Ja men jättebra att du kom med den feedbacken angående kostnaden... och sen innan jag 
glömmer det. Håldäcksbjälklag har ni. Är det någon fördel ur energisynpunkt?  

- Nej, Det är bara en konstruktion. Hade vi haft massiva bjälklag hade det varit bättre. Då 
hade vi lagrat mer energi mellan bjälklagen. Håldäcken har man för att få bra spännvidder 
bara, så den påverkar inte.  

Så det är också något som hade kunnat förbättras? 

- Nej fast det går inte att göra massiva så stora... det blir för långa spännvidder... då måste 
du ha pelare i hela fastigheten, både i garage och bottenvåningen och det är jobbigt. Så att 
det hade med spännvidden att göra. När man bygger bostäder har man ofta massiva 
bjälklag men det är nästan bara där man har det. För då har man så mycket väggar ändå 
att ta ner lasterna på. Det finns ju filigranbjälklag eller hålbjälklag, de är ungefär 
likvärdiga där. Nej nu ångrar jag mig. Det är inte säkert att det hade påverkat speciellt 
mycket i energi om vi hade haft massiva bjälklag egentligen... För vi pratar ju om den 
lagringsförmågan. Jo, lite, men marginellt bara.  

Men filigranbjälklag är ju massiva?  

- Ja jag kom på det nu efteråt, när vi räknade på vilken typ av konstruktion vi skulle ha så 
tittade vi på kostnaderna för de olika delarna och vi kom fram till att det påverkade 
varken så mycket kostnadsmässigt eller energimässigt vilken av dem vi valde. Då var det 
störres skillnad vilka olika ytskikt vi valde på de olika ställena.  

Ni har fibercementskivor på utsidan va?  

- Japp, men väldigt lite. Ni ser det är bara mellan fönsterna egentligen som det är.  

Jaha, så det är bara det som är svart? 

- Japp. 

Men vad är det ljusa då? 

- Betong. Målad betong.  

Så det är stommen vi ser där.  

- Ja, det kan man säga. Men det är sandwichväggarna som ni ser. Så det är bara för för att 
det ska va ett arkitektoniskt uttryck på fasaden, för att det ska hända någonting. Så därför 
är det banden med fönster och svarta skivor emellan. Så att de har inget att göra med... 



det har bara med utformningen att göra. Så resten är betong. Här uppe är det ju 
fasadskivor som ni ser på den översta delen, här är det vita skivor förresten, tror jag... ja 
det är det.  

Ja precis, men det är samma material? 

- Japp. 4 mm fibercementskiva. Och den är egentligen bara regnkappa, ska skydda 
konstruktionen.  

För den har ingen... för om man har tungt fasadmaterial som en fibercementskiva, jag antar att 
det räknas som ett tungt fasadmaterial?  

- Nej, jag tror inte det. Men om vi säger att det hade räknats som det? 

Nej jag bara funderar på om det har någon aspekt i att liksom fördröja kyleffekten, bortsett får U-
värdet. 

- Nej det går ju... jag tror inte det. Det kanske går att räkna på väldigt små nivåer, men alla 
skivor sitter ju på luftspalt bakom. Blir det en temperaturförändring värme mot skivan då 
får du ett större flöde bakom, då cirkulerar luften kvickare upp där. Så det tror jag inte. 
Sen gillar vi inte att bygga svarta fasader generellt sett. Svart suger ju åt sig så mycket 
värme och de blir varma. Jag kan inte säga att vi... jag vet inte det går säkert med 
teoretiska beräkningar se hur mycket det påverkar insidan. Men vi får mycket andra 
effekter, då man har mycket väldigt svarta ytskikt då blir de... eller de rör sig ofta med 
värmen, det händer mycket saker som kanske inte alltid är så positivt. Men vår fasad har 
vi inte tagit hänsyn till något energimässigt och jag tror inte den påverkar heller där. Och 
inte den termiska trögheten heller. Tunga fasader det är ju tegel... vad mer kan det va, 
tjock puts kanske. Fast vårt fasadmaterial är ju själva stommen i sig då.  
Jag tänkte bara på ytskikten där, för jag såg inte det var med på någon punkt där. Vi hade 
ett mål, att ha så mycket betong eller hårda ytskikt som möjligt. Och hårda räknar jag 
betong, klinker... ja det är väl det, kakel och klinker, hårda ytskikt där värmen sprider sig 
snabbt då. Vi stod i valet om vi kunde ha slipade betonggolv överallt. Då får vi mer yta 
som luften nuddar och värmer upp. Alla väggar, ni ser det kommer ner... är ju frilagda så 
betongen är direkt ansluten emot. Alla undertak där nere släpps 60-80 cm från 
ytterväggarna så luften vandrar upp, förbi och kan även nudda undersidan av bjälklaget. 
Och där är taken att så mycket som möjligt ska luften kunna nudda. Sen var det ett val, vi 
kunde inte slippa... vi har ingen övergjutning på våra golv, pågjutning, så vi kan slipa 
fram ballasten för att få rena betonggolv. Vi klarade inte det lastmässigt att gjuta på så 
mycket så därför har vi valt att... eller en av orsakerna ska jag säga, har vi valt att ha 
mjukamattor istället som alternativ till att ha betonggolv. Vi kunde haft klinker men då 
känner vi att då får vi för mycket stegljud och vad som är viktigt med landskap och 
egentligen alla lokaler är att få bra akustik. Därför valde vi just matta. Sen på vissa delar är 
det ju klinkergolv. Vi stod och räknade en hel del på det hur mycket påverkar det 
fastigheten när vi har den hör fördelningen mellan hårda och mjuka golv. Den kunde vi, 
vi var i gränsfallet att vi klarade av det med våra beräkningar. Men vi tänkte vi chansar 



och går så i alla fall. Det hade ju varit bättre om vi hade klinkergolv överallt eller betong 
överallt men vi tror att ljudet inte hade mått bra av det, sämre akustik. Sen i och med att 
vi ändå nuddar bjälklagen på ovansidan så kände vi att vi tar det som det är där.   

Är det en, eller det har jag nog inte sett någon annanstans. Är det någonting ni använder generellt 
eller är det någonting...  

- Det är första... nja, vi kanske har gjort det någon gång. Nej inte ofta i alla fall. Utan det är 
just med den hänsynen sen är det ju rätt kul, en sådan här akustikplatta dämpar ju 
litegrann när ljudet studsar. Vi ska gå ner och titta sen, det går ju inte att ha det på den 
här våningen för här har vi ju inte betongtak, en ful plåt vill man inte se. Men ljudet 
studsar ju även snett upp och dämpar det även litegrann på plattans ytskikt ovanför så det 
blir nästan bättre akustik av att inte ha det hela vägen ut.  

Jasså? 

- Ja det är min teori, jag tror jag har hört den från en akustiker. Jag tror det är så. Det är 
bäst att säga så. Sen tyckte vi inte att det skämde heller att göra det, det är också en 
utseendebit... är det okej att ha det så, ja det tror vi. Ni får se, man kan tycka att det är bra 
eller dåligt, det är valfritt. Men det var ett val vi gjorde i alla fall.  

Men det är väldigt spännande för det är ju en ganska enkel åtgärd. Om du nu menar att det har 
stor inverkan på energilagringsförmågan... 

- Jo, men det har den. Sen är det så att ja den är enkel, det är bara att köpa lite mindre 
undertak. Men i helaprojekteringen hade vi med det så all kanaldragning av el, litegrann 
ventilation också fick ju inte gå längst ut, det fick ju inte korsa där mer än absolut 
nödvändigt för då ser det inte så kul ut. Så vi har under hela projekteringen haft med det 
när vi projekterat våra installationer och undertak, och allt annat... så att det ska va med. 
Det är målat upp hela vägen och en bit in också så att tanken har funnits med hela tiden 
och då är det enkelt. Gör man det sen, efteråt, ja då är det oftast inte riktigt så enkelt. Då 
får man ofta mer konsekvenser av det som inte är så snygga.  

Ja men det är ju jättespännande. Vi har nästan betat igenom de flesta frågorna här tror jag... 
Förhållandet mellan djup och bredd har vi pratat om lite, ni var ju begränsade just med tomten 
och...  

- Dels tomten, och sen har vi ju, tror jag, litegrann BBR-krav på hur mycket ljusinsläpp bör 
man ha när man sitter i kontorslandskap. Hur långt får det vara, det finns lite mått där. 
Så det styr mycket också utformningen av det. Och vi har inte tagit hänsyn till egentligen 
då så mycket orienteringen för att effektivisera mer... eller ändrat proportionerna.  

Och våningsantal har vi läst att det mest optimala var två våningar.  

- Står det någonstans i någon text? 

Ja, det är den första... det är egentligen den som är mest intressant... den finns här i, i de källorna 
vi har. Den förstaartikeln där. Den är ganska ny och det är egentligen där vi har… 



- Varför är det så? För taket läcker ju 70 % av energin va? 

Ja, eller 35 eller? 

- Okej för en villa tror jag det är mycket mer.  

Nej, men det är lite intressant. Sen så är det ju så att ingenting är enkelt utan allting är ju... kjust 
den artikeln pekar på att det beror lite på husets relation mellan bredd och djup också. Så det är 
inte för alla typer av byggnader som det är mest optimalt.  

- Och i vilken klimatzon man ligger i kanske också påverkar? Jag menar är det kyla eller är 
det värme som är energi... den stora källan. 

Ja, precis. Men de flesta hus som ni projekterar är ju egentligen det som är fokus, det är ju kylan... 
misstänker jag? Eller ni gör en del villor också? 

- Ja ta bostäder till exempel, där har man ju inte kyla i bostäder... det finns ju inte. Inga vi 
har byggt i alla fall. Så där är det borta och vi bygger en del bostäder. Vi bygger många 
hamburgerrestauranger och värmen där är rätt enkel att hantera, det blir väldigt mycket 
överskottsvärme i de produktionerna och de behöver mycket kyla. Bensinstationer där har 
man hela kylanläggningar för det är så mycket kyldiskar och likaså i mataffärer, så kyla är 
en viktigare del i den... står för större energiåtgång. Tar vi lager/kontorshall så är kylan en 
ganska liten del. Värmen är den stora, i normalfallet. Ett lager kyler man aldrig. 
Kontorsdelen gör man ofta en enkel kyla på, man kyler tilluften som här i det här huset 
har vi inga kylbafflar utan vi kyler tilluften som vi skickar ut och vi kan... och många 
gånger säger man att vi kan kyla uteluften 4 eller 5 grader kanske. Så kör vi in 30 grader 
så skickar vi ut 5 grader lägre tilluft. Och det är vad kylaren klarar av, inte effekten av att 
det alltid håller 21 grader utan skillnaden mellan temperaturen där. Ska man gå upp i 
kvalitet, vilket man har gjort på några kontor, några fina exempel, då har vi kylbafflar, då 
har vi satt att det ska aldrig bli varmare än 21 grader här inne, men då är installationen 
jättestor och kostnaden och effekten för att driva det också. Så värme är viktigt 
dimensionerande i huvudsak och sen brukar man addera till kyla i olika steg beroende på 
vad man vill ha för klimatbehov. Men det kostar ju mer med kyla, förhållandevis. Och så 
gäller det att sänka temperaturen. Så brukar det vara! Här, jag pratade nog inte om det... 
men här har vi ju värmepumpar. Varför vi valde värmepump- ett, vi vill vara oberoende 
av fjärrvärme. Och fjärrvärmes prissättning som är monopol.  Vi har fjärrvärme precis i 
fastighetsgränsen så vi kunde välja det. Installationsmässigt så kostar det 150 000 att 
ansluta sig till fjärrvärme och det kostar ungefär 1,2 miljoner att borra bergvärme 
inklusive värmepumparna. Så vi tog en högre kostnad. Det är mycket dyrare att ta en 
bergvärmeanläggning, men det var ett val vi gjorde utifrån att ett; vi ville inte binda oss, 
två; vi får kylan näst intill gratis, frikyla kallas det då. Vi betalar ju ingenting för kylan, vi 
använder samma vatten som vi tar värme av som vi tar kyla av.  

Är det ett sånt system med två borrhåll som man...  

- Det är en jävla massa borrhål, 12 tror jag vi har. 



12 Borrhål... Men att man växlar... 

- Man värmen, eller antingen så tar du... vattnet strömmar ju igenom där hela tiden så 
antingen så tar du värme ur det vattnet eller så tar du kyla ur det vattnet. Det kan man gå 
ner till en ingenjör där nere och fråga exakt hur det fungerar. Så vi tar eller vi får kylan 
väldigt väldigt billigt. Kyla kostar ju annars ganska mycket. Och värmen blir det också en 
bra faktor på, ja vad har vi där... för varje effekt vi sätter in i värmepumpen så tror jag vi 
får ut 3,5W. Så 1W in, 3,5W ut. Jag tror det är den ungefärliga verkningsgraden på den.  

Så långsiktigt sett så tjänar ni på det?  

- Absolut, ska man ha störst driftssäkerhet så ska man gå på fjärrvärme för generellt sett så 
är det alltid bra. Det är lägst investering initialt också, men du betalar högre energipris.  

När det gäller ventilationen så har ni såklart något FTX-system med värmeåtervinning? 

- Ja, jag kan inte den verkningsgraden men jag skulle kunna tänka mig att det ligger över 
85 % i alla fall. Roterande värmeväxlare snurrar där inne. Det är väl de effektivaste som 
finns idag. Och sen så har vi radiatorer också och ingen annan uppvärmning... golvvärme 
kan man ju ha men det är ju skitdåligt egentligen. Det är komfort, det har man i villor. 
Men radiatorer för det är en mycket snabbare förändring. Det blir ingen tröghet i det, 
trögheten jobbar vi med på andra sätt när vi lagrar värmen... men vid 
temperatursvängningar tex, blir det milt nu då ändras det, eller rättare sagt vårt 
prognosverktyg känner av... 6-dygnsprognosen går in – vi har ett tal för hur snabb 
svängning vi har i fastigheten som är beräknat efter hur mycket stommaterial och sånt det 
är som känner av hur långt i förväg behöver vi förändra den värmen vi skickar ut. Så om 
prognosen säger nu att imorgon ska det bli svinkallt... ja men det är bra, då vet vi det... då 
kanske två dagar innan kör vi lite högre värme hela tiden för att kompensera det. Eller 
tvärt om, vi kan stänga av värmen några dagar i förväg för att kompensera det och så 
vidare. Så vi hela tiden jobbar långsiktigt med det så att vi inte mäter på kurvor utefter 
hur temperaturen är just nu, för då blir det en tröghet i det. Och sen att det är radiatorer, 
de kan man ändra ganska fort, luften förändras ganska snabbt i dem. Ni kan gå fram och 
känna på dem nu, förmodligen känns dem ganska svala.  

Ja de är kalla.  

- De är kalla, så då tillför vi ingen värme.  

Och här är inga läckage... För det tror jag är et stort problem... med täthet runt fönster.  

- Ja det är det. Det känner man nästan alltid. Tätheten kan vara 100 tät men just 
köldbryggorna det är den stora biten. Men här har vi dubbla stommar, det är inte en 
stomme härigenom utan det är dubbla stommar – det måste man alltid ha. 

Men den där extrakontrollen med tätheten, det gör ni inte vid alla projekt? 

- Nja man ska alltid vara noga där, men här var vi extra noggranna. Sen kan man ju göra ett 
täthetsprov för att se om vi har uppnått den tätheten som vi förväntade oss.  Det kostar en 



slant att göra så valde faktiskt att inte göra det. Utan vi valde att se genom beräkningarna, 
för det är så mycket kända delar... differensen är ju mot vårt utfall är ju mycket tätheten. 
Och vi kände att vi var nöjda med de siffrorna vi hade så vi gjorde inte ett prov. Vid ett 
täthetsprov ska man tejpa för och stänga för alla delar och göra ett övertrycksprov... över 
en viss tid. Då kände jag nej, fan, vi skiter i det.  

Ja det blev ju ganska bra ändå.  

- Jag det blev det.  

Jag funderar på vad ni har tagit med er från detta projekt som ni... eller vad har ni tagit för 
lärdomar av detta? Alltså när ni har utvärderat det.  

- Största lärdomen är att det går att bli mycket bättre. Vi har aldrig varit i närheten av att 
bygga såhär lågt innan utan några större kraftansträngningar skulle jag säga, bara ett bättre 
fokus. Så det har vi tagit med oss. Vi har tagit med oss att vi... att energifrågan kommer 
bli viktig, att det går att göra väldigt mycket tidigt och vilket sätt vi ska projektera, hur vi 
ska tänka, vilka vi ska ha med tidigt och vilka man absolut inte ska ha med tidigt. Jag ska 
inte ha med en rörläggare tidigt eller projektör, eller VVS-projektör tidigt. Det är inte där 
den bästa kunskapen finns. Också, hela ledet ner i vår organisation, platschefens roll och 
fokusen tillsammans med honom... det är ju mycket, det är ju platschefen som är väldigt 
avgörande för hur nivån och kvalitén blir på det som utförs, och engagemanget från 
honom eller henne. Här hade vi en jätteduktig platschef och en duktig tjej som var 
arbetsledare tillsammans som har gjort det kanonbra.  

Så de som ska vara inblandade enligt dig, det är helt enkelt styr och regler... 

- Mm,  

 Och bra arbetsledare och platschef som har... 

- De kommer i och för sig inte in... ja i projekteringsskedet så var det faktiskt... vi 
projekterade ganska mycket med platschefen för att hitta... ja nu är jag på helheten i 
processen effektivt byggande. Där kommer energin in också. Men de säger att 
kunskapsmässigt på energibesparing så är det ett styrföretag med energifokus... det finns 
ju de som inte bryr om det utan bara bryr sig om sin automation, de är inte intressanta. 
Viktiga andra personer är den som betalar det och engagemanget på energibesparingarna 
där, alltså någon som kan fatta ett beslut... ska vi göra det här eller det där, att kunna fatta 
ett besluten snabbt där är oerhört viktigt. Sen har vi alltid en projektgrupp med arkitekt 
och konstruktör som är viktiga element. Men det är grunden, sen kan man addera till 
senare projektörer och från installatörernas sida. Stommen kommer ju in som en otroligt 
viktig komponent och att ha de grundförutsättningarna klara... och spänna bågen där, 
riktigt mycket. Ja det tror jag. Jag tänkte också på de andra husen där som ni skulle kika 
på... det är ju lite intressant... det är ju landstinget eller var det staten eller kommunen 
som hade byggt dem, det var det va?  

Landstingsfastigheter förvaltar och sen är det ju Yellon som har ritat byggnaden.  



- Japp, jag skiter i de som har ritat det där. Men man tänker på det, jag är alltid ute efter 
det är, det går alltid att bygga bättre om man har mer pengar. Någonting som är viktigt 
att göra det är den kostanden, vad kostar det att bygga energieffektivt för dem? Kr per 
kvadratmeter? Kontra vad kostar ett annat kontor där, så man... det är intressant de här 
parametrarna vi lyckades jättebra att nå energieffektivitet men på vilken bekostnad blev 
det då? Jag tycker det är intressant, ett kulturhus är någonting som man bygger när man 
inte tar hänsyn till en marknadsmässig hyra. Det är ofta ett statement man gör, man vill 
tillgodose någonting, ur fler aspekter. Det går alltid att hitta de väldigt stora 
besparingarna, på väldigt stora bekostnader då. Jag tycker det vore kul om ni tog med den 
frågan till dem där, just för att se vad är kostnaden, vad är merkostnaden... så man får en 
känsla för det.  

Jag är fortfarande inne på att vi inte ska räkna kronor och ören, vi ska inte ta fram vad det kostar 
att göra det, men jag köper absolut att det är avgörande när man ska ta beslutet vilka eller vad 
man ska fokusera på. Men vårat arbete kommer ju inte handla om att räkna ut vad det kostar... 
men det är intressant att du säger det för just kulturhuset är ju... eller där var ju också fokus att 
göra, alltså där var arkitekturen i väldigt stort fokus också. Det ska ju vara en byggnad som ska 
vara en symbol för Jönköping och då är det ju väldigt många andra... då kan man ju ta en kostnad 
på ett helt annat sätt. Så det är absolut intressant.  

- Ja för tar man domstolen så är det ju väldigt enkelt, vad har de för hyra kopplat mot 
andra nya domstolsbyggnader där man valt att fokusera på energin så får man några 
referenstal till... Jaa, effekten av det blev det här... Nu går det aldrig att jämföra två 
byggnader helt men en indikation liksom var vi landar... Vill ni ha statistik på den här 
byggnaden sen så har jag en lapp där nere... hur stor den är, hur stor fördelningen är 
kontor och fördelningen garage, och även kostnaden. Eller både kostnaden för huset och 
investeringen på respektive del där. Då får ni i alla fall en blick för det. För det är skillnad 
att bygga för 15 000 kr per kvadratmeter kontra 35 000 kr per kvadratmeter.  

Ja, naturligtvis. Och sen lite siffror... 

- Ja, då skulle jag rekommendera Björn. Han är delägare i huset och en av de vassaste på 
Kabona som har programmerat hela ecopiloten och gjort de delarna. Det är han som är 
arkitekten bakom, det är han som har gjort energiberäkningarna.  Han är vass som tusan 
på de delarna.  

Jag är ju, eller jag skulle ändå vilja ställa ett par frågor till faktiskt.  

- Japp.  

Ni har ju skrivit någonstans att ni har ett revolutionerande sätt att bygga energieffektivt och 
snabbt.  

- Ja, bra skrivet.  

Ja men det stod något åt det hållet, och det ni egentligen syftar på... eller vad är det mer specifikt 
ni menar med det?  



- Skrev vi det i en annons eller skrev vi det i någon broschyr... 

Nej det en artikel, det var nog någon som hade sagt någonting till någon... det var på Kabonas 
sida... press release om den här byggnaden.  

- Jaha okej, ja vad menar vi där... vad var frågan? 

Nej men att ni har ett revolutionerande sätt att bygga energieffektivt?  

- Ja, energieffektivt, ja vi är de första som har nått ner i de här siffrorna. Sen att bygga 
snabbt... vi har hittat byggmetoder som inte tar längre tid, men vi bygger ändå så effektivt 
kan jag säga. Det är inte revolutionerande snabb tid att få den här fastigheten om det är 
just denna vi syftar till. Jag tror vi byggde denna på 11 månader, vilket är ju inte speciellt 
fort och det är inte speciellt långsamt heller.... normalt. I andra byggnader där vi bygger 
extremt fort där vi också har en hög energibesparing... vi bygger hamburgerrestauranger 
som jag har sagt många gånger nu... de bygger vi extremt fort. Där har vi hittat... vi når 
inte på de här siffrorna i närheten men vi har hittat ett sätt för dem att optimera sin 
energiförbrukning men hjälp av värmepumpar som både kan hantera värme och kyla 
samtidigt. För att få ut andra bra verkningsgrader... Jag vet inte riktigt hur det var taget 
det klippet där, men om ni går ner till Kabona så ställ frågan till dem. Om dem kanske 
syftar mer till sin teknik.  

Men jag tror att det var du, eller ditt namn stod under artikeln. Men... ja... det lät bra.  

- Ja men lät det bra det jag sa, bra.  

Nej men det var bara intressant formulerat... och sen stod det något om att ni skulle vilja 
applicera era tankar på effektivisering på byggandet och det är ju...  

- Och det är ju det jag började inleda med men samtidigt så... vi ville och vi gör det men 
det är svårt att få genomslag. 

Mm, men det handlar om att ha rätt fokus från början... 

- Ja mycket det, och att sätta den tydliga agendan, och att va konsekvent med den. Och 
grunden är att vi måste vara med tidigt, vi måste vara med i ett väldigt tidigt skede, annars 
så blir möjligheterna så små...  

Nej men bara för att tydliggöra sådana delar... Det är inget annat som du känner att du skulle 
vilja tillägga, som du känner att du skulle vilja tillägga? 

- Jag har sagt det nu tre gånger att jag tycker projektörerna är dåliga... det är ju rätt 
provoserande... 

På vilket sätt då? 

- Okunskap, de är oengagerade, och de använder bara hängslen och livremmar när de 
projekterar, de vågar inte ta ut svängarna. De är lite trötta, det finns inget incitament 
heller, det bygger litegrann tillbaka till oss... deras incitament att vara lite vassare finns 



inte där. Så att det är någonting som jag märker väldigt tydligt i den här branschen. Låg 
kompetens, eller kunskap får man säga.  

Men vad hade lösningen varit på det? 

- Större engagemang tror jag, villigare och tittar på nya tekniker, nya idéer... vara mera 
framåt, lite mer framåtlutad och ta till sig... det går ju att klara sitt jobb bra ändå men jag 
tror att hade man tagit en position någonstans där och velat någonting, haft en tydligare 
ambition och då är det inte tillbaka på enskilda kontor utan då är det toppmanagement 
måste styra ner vad man vill och få det verkligen att kännas hela vägen ut... det här låter 
lite flummigt men är det någon som vill ta den positionen så finns marknaden som 
jättestor, var de konsulthuset som tar tag i den här frågan mycket, då kommer mycket 
småföretag på energirådgivning som är jätteduktiga. Vi känner inte att vi har sett det på 
de stora bolagen alls, och det är synd. De kommer väl att behöva det snart också, men jag 
tycker det går långsamt.  

Ja för det är någonting som vi pratar mycket om på utbildningen att byggbranschen är 
konservativ och det tar lång tid och att det...  

- Japp, jag håller med på allt det, och det gäller även på oss själva... och det är därför det 
inte är svårt heller att göra skillnad... så vi tycker vi gör skillnad med det här, vi har gjort 
skillnad med många andra saker i vårt företag, hur vi driver det och försöker förändra. 
Det är ganska enkelt för trögheten är så stor, i synnerhet bland de dominerande stora 
företagen. Och det är, det svänger nog. Det håller på att förändras, men det går långsamt.  

Men vad tror du krävs för incitament för att få till en förändring? 

- På energibesparingen? 

Ja.  

- Lagstiftning är en sak, fungerar alltid, jättebra... det är bara att titta på... ja det fungerade 
ungefär likadant tror jag med energiförbrukningen med bilar... innan så var det ingen 
fråga för man har satt ner ett krav vad man ska ha för max utsläpp. Precis likadant är det 
med fastigheter tror jag. Sen är det incitamentet att hyresgästen inte ska betala värmen 
som påverkar negativt... Oj, hade vi satt av till 11? Det va till 12? 

Från början sa vi elva, sen hade du skrivit 12 i ditt brev...  

- Ja det är en annan här som vill träffa mig...  

Jaha, men vet du va, då ska vi inte ta upp mer av din tid... 

- Ska vi ta och runda av så går vi ett varv…  

 

 



Intervju – Domstolsbyggnaden 
 

- Jo men som sagt, vi började med det här projektet 2006 och i grunden då… om man 
nu tänker prata om miljöprestanda så hade man egentligen inga särskilda ambitioner 
med det projektet från början, utan det var mer normalkrav om man säger så, det 
skulle uppfylla BBR som gällde då… sen har det ju hänt mycket under resans gång 
och vår beställare är ju norrporten, det är dem som är fastighetsägare och dem har ju 
egentligen under tiden som vi har jobbat med dem, höjt sin ambition helt enkelt 
generellt sätt när det gäller nybyggnadsprojekt… dels så är det väl någon slags 
profileringsfråga från deras sida, att dem faktiskt då… att dem i takt med att dem 
bygger nya projekt kan visa upp att dem har ett starkt miljötänk då, dem använder det 
mycket i sin marknadsföring och så där… Och då började man liksom höja ribban 
litegrann... och sen har man jobbat väldigt mycket med energieffektivisering... dem 
har ju väldigt stort befintligt fastighetsbestånd och där är det ju jättemycket man kan 
göra med utvecklingen av energieffektivitet... och dr har man ju lärt sig mycket så man 
har tagit med sig mycket av det tänket i det här projektet... och sen har man gjort lite 
nybyggnadsprojekt längre upp i landet, i Sundsvall så har dem gjort ett projekt där 
man gjorde en akvifärlösning, alltså om ni vet vad det är för någonting... alltså en 
borrhålslösning… 

 
Jo men precis... 
 

- Ja och det var väldigt lyckosamt... man gjorde undersökningar huruvida det skulle vara 
möjligt att göra det här och det visade sig att det var det, och då hade man ju med sig 
det in i projektet så att säga för att få en väldigt bra energieffektivitet och man byggde 
liksom upp de tekniska systemen för att bli så energieffektiva som möjligt... det är ju 
egentligen teknik, och sen de här teknikfrågorna påverkar ju också utformningen i 
sig… det måste till en massa specialutrymmen för den här tekniken och då 
ventilationssystemet då som är ett så kallat VAV-system som är behovsstyrt system... 
och man har också stora luftflöden som innebär att det blir större kanaler och på det 
sättet kan man minska övriga tekniska installationer... och då får man större kanaler, 
vilket tar mer plats på våningsplanen och större schakt och så vidare... så det har inte 
så mycket med arkitektur att göra, men det har med utformningen att göra för att 
installationerna tar mer plats när man ska göra det mer energieffektivt… faktiskt... det 
tar inte mindre plats, utan det tar mer plats liksom... för det är ett sätt att... man kan 
tycka att när man ska göra hållbar arkitektur så kan man tänka sig att man kan minska 
vissa installationer, kan man göra det mer low-tech så att säga... i detta fall är det ju 
mer att man har gjort det mer hightech så att säga, det är mer installationer för att 
minska energiförbrukningen... det är det om installationer, man kan ju prata hur länge 
som helst om installationsbitarna... men sen om vi kommer till själva arkitekturen då 
så är det ju... eller det vi har strävat efter, naturligtvis så är det ju mycket... 
formfaktorn är ju en jättestor del i det hela, alltså göra en kompakt byggnad. För alltså 
har man inte det från början... nu har jag inte förhållandet här exakt, men det är ju 
nästan omöjligt att göra den mer kompakt... det är ju entréfasaden det sticker in 
litegrann, men i övrigt så är det ju en väldigt kompakt byggnad.  

 
Men det stället där det sticker in, är det ljusmässiga skäl då? 
 

- Ja men precis, det finns ju arkitektoniska motiv för det så att säga… och att man får 
mer ljus in på gården liksom... vi har ju kontor som inte är i kontakt med fasad annars 



då... men vi kan titta lite på det, jag har egentligen inte gjort någon presentation som är 
inriktad på precis det som ni är ute efter, men vi kan ju egentligen börja lite mer 
allmänt kring det arkitektoniska, varför det ser ut som det gör... så kan vi ha det som 
en bakgrund.  

 
Ja, absolut… 
 

- När vi ritade det här projektet... vi har ju andra domstolar, men det här är den första 
större domstolen som vi har ritat... men i varje projekt så försöker vi hitta något slags 
tema och det är ju mycket som återkommer naturligtvis, mycket kring logistik och 
hela den biten... det är ju offentliga byggnader i ett sammanhang, men varje byggnad 
står ju egentligen då i ett sammanhang och man vill skapa något unikt för varje case 
då... och i det här fallet så jobbade vi ganska mycket utifrån vad man gör i 
byggnaden... det är lite rätt och feltänk, den här vågskålen liksom... och det har blivit 
ett tema för byggnadens utformning, så det är både interiört och exteriört och lite 
spelet där emellan... vi var lite inspirerade av det här rådhuset... Gunnar Asplunds 
tillbyggnad av rådhuset i Göteborg som kanske är den mest kända svenska byggnaden 
under 1900-talet internationellt sätt, en av dem i alla fall... den interiören där är nästan 
en... ja, stereotyp för nordisk arkitektur liksom... interiör med trä liksom, det är ljust, 
vitt och trä liksom... man jobbade även mycket med rörelsen i byggnaden, den här 
skridande rörelsen med våningsplanen... så det finns alltså en parallell där 
inspirationsmässigt med vad vi har gjort här... sen ligger den vid vatten och när vi 
jobbade med fasaden så utgick vi väldigt mycket utifrån det här spelet, vattenspelet 
med reflektioner och sånt... vi tänkte fasaden som en abstrakt vattenspegel som 
förändras mycket under tid... så att det blir en dynamisk upplevelse av fasaden då... 
och vi tänkte också mycket utifrån origami, den här veckade fasaden då, hur man kan 
vika och hur små vinklar kan göra ganska mycket i det här ljusspelet då... så fasaden 
består ju då av kassetter dom är av någonting som heter Alucobond, en kompositskiva 
med aluminium, och aluminium har ju då en hydroxidkärna... så om man ska tänka 
miljömässigt sätt, för aluminium går det ju åt ganska mycket energi för att tillverka 
aluminium, men det är ju återvinningsbart så på det sättet är det ju ett hållbart material, 
det är ju också beständigt med väldigt lite underhåll och ja, dem ska hålla hela 
byggnadens livslängd och sen kan man återvinna dem då... 

 
Var aluminiumet återvunnen från början eller... 
 

- Nej… alltså i hela projektet har vi egentligen jobbat med att alla material är kollade 
mot miljödatabaser givetvis... så att i det här fallet var det sunda hus som var 
miljödatabas... och i deras aspekter ligger det huruvida det är återvunnet och så vidare, 
för man kan inte gå in, man kan ju inte gå in och ställa krav på en leverantör som... 
alltså vi kan inte göra det när vi föreskriver, men vi kan titta på hur dem här materialen 
har bedömts så att säga då...  

 
Jag tänker att det drar åt sig ganska mycket värme aluminium? 
 

- Njaa, det gör det väl egentligen inte... fasaden är ju ljus och reflekterande så 
egentligen skulle jag säga att den egentligen inte absorberar värmen så... de här hänger 
ju dessutom luftade framför en betongelement fasad då... det är ju en annan sak med 
att ha en tung stomme, som ger liksom en tröghet i byggnaden, vilket är en viktig 
faktor då... både bjälklag och hela fasaden består av betongelement så att dem ger ju 



ett väldigt stabilt klimat så at man kan jämna ut dygnsvariationer på det sättet då... så 
alla de här veckningarna... det är 8 cm från topp till dal så at säga men i och med att de 
har olika höjd och bredd de här kassetterna så blir det olika vinklar vilket gör att ljuset 
faller olika... Vad gäller interiören så tänkte vi hela tiden att det skulle va som en 
kontrast mot exteriören... vi ville att en kall exteriör skulle övergå till en varm interiör, 
med varma mjuka material... Vi tog lagtext som vi tog fram tillsammans med 
personalen på domstolen, valde ut åtta stycket lagtexter som blir som ett slags 
tidsdokument med nutida lagtexter, och dem morfade vi ihop egentligen med ett 
trämönster i färg som då är tryckt på en MDF-panel som då skapar ett trämönster... 
och detta är ju ett väldigt billigt beklädnadsmaterial, fast det gav en annan dimension... 
så hela interiören är ju klädd med de här panelerna då... 

 
Allt det vi ser här är alltså tryckt? 
 

- Yes, hela interiören... när man kommer in i en allmänhetsyta från entrén och uppåt så 
är det bara de här tryckta på väggar och balkongräcken och så där... så det är stengolv 
och sen de här panelerna då, här har vi ett principplan och man kan säga att vi har 
egentligen två förhandlingsplan, och så att vi har lite förhandling på bottenvåningen 
också i anslutning till entrén, och då kan man ju säga att formen är ju nästan 
kvadratisk, det är ju nästan... ja den är i princip så kompakt som man kan göra den... 
och den är ju också ganska... eller det är ju egentligen inte mycket fönster på de här 
förhandlingsplanen, det är ju egentligen... man vill inte ha särskilt mycket fönster, man 
vill ha en del utblickar och så där men annars är det väldigt mycket att man har igång 
AV-utrustning med bilder och film och allt vad det är... och sen har man också, eller 
man spelar ju in alla rättegångar så det gör ju att man vill ha väldigt kontrollerade 
ljusförhållanden, ljus- och ljusförhållanden, vilket gör att man egentligen jobbar med 
en ganska sluten volym då... men vissa utblickar. Och då kunde vi naturligtvis få till 
ett ganska bra U-värde på dem här fasaderna här... och i alla de här fönstren så är det 
ju treglasfönster… och ut mot sjön här då så öppnar vi upp med ett stort motiv i de här 
väntsalarna där man får utblicken här... Sen om vi ska prata solavskärmning då... här 
inne har vi mobil solavskärmning och generellt fungerar det på det sättet i huset att vi 
har... att solavskärmningen kan styras så att... vi har ju valt att... eller när man väljer 
glas så kan man ju styra U-värdet så att säga, det vill man ju att det ska vara så bra 
som möjligt, sen finns det någonting som heter g-värde, alltså hur mycket 
solinstrålning som man släpper in och ju mer man stoppar solinstrålningen desto 
mindre ljus får man ju också in... det finns lite motsättningar där för egentligen vill 
man ju ha in ljuset... men här har vi, vi har ju inte maximerat solavskärmningen i 
själva glaset utan vi har generellt en solavskärmning som ligger innanför för att kunna 
tillgodogöra solvärmen vid behov. Det vill säga vi släpper egentligen in värmen i 
huset, vilket man normalt sätt säger att man inte ska göra, sen har vi då en 
solavskärmning som kan reflektera ut ljuset, alltså det som händer... så länge ljuset är 
ljus, så alstrar det ingen värme... men när ljuset träffar en yta då omsätts det ju till 
värme, en låg frekvent strålning som värmer upp en bordsskiva till exempel när solen 
träffar den, och sen värmer den upp rummet… det är det som händer... men i vissa 
lägen när det är kallt ute och vi vill egentligen kunna tillgodogöra oss den energin, så 
är det ganska bra det ljuset och låta det värma upp till en viss gräns då, men oftast vill 
man ju egentligen inte ha det för oftast är det ju kyla man gör, att man har ett 
kylbehov... och då har vi en solgardin motsvarande den vi har här som är helt 
reflekterande... den är speglande på utsidan som gör att ljuset... när den träffar den här 
speglande ytan så reflekteras det tillbaka i form av ljus, alltså det blir ingen värme... 



och eftersom vi har ett lägre g-värde i glaset så kommer ljuset in och speglar sig på 
den här ytan och går ut genom glaset igen... på det sättet så slipper vi uppvärmningen 
av lokalen, men vi kan ta in värme när vi vill... har du bara solavskärmning i glaset så 
reflekterar den alltid då... 

 
Men den är automatisk? 
 

- Ja den är automatisk så den styrs av styrsystemet i huset då... så när det behövs så går 
den ner... och då fungerar den ju även som bländskydd... men sådan gardin är det inte 
på det här planet, utan här är det traditionell screenduk då som släpper in... eller den 
reflekterar inte på det sättet utan istället har vi utsug i mellanrummet mellan glaset så 
stiger den här värmen upp och då kan man suga ut den och värmeåtervinna den istället 
då... blir det mycket överskottsvärme så har vi fönster i fasaden som öppnar upp och 
släpper ut den här överskottsvärmen då... sen om man då går upp på kontorsplanen så 
handlar det naturligtvis... om man pratar om fönster arean... på kontorsplan så är den 
50%, så det är ganska hög, det är ganska mycket glas... men i och med att vi har... 
fasaden är ganska liten i förhållande till ytan så därmed blir det inga problem för oss 
då... vi vill ju ha in ljus också och kontors... det är ju en enkelkorridor i mitten så det är 
ju väldigt... det är ganska traditionellt... de har alltid sina enhetsrum som är 2,70 djupa 
så det är inga öppna kontorslandskap vilket egentligen är att föredra för om alla ska 
sitta i rum så vill ju alla sitta i fasad och då krävs det mycket fasad i förhållande till 
antalet medarbetare... så det vi har gjort här är ju då att vi har den här innergården då 
istället som man också sitter in mot då... och väntsalen här nere då vänds man ut mot 
sjön så då vänder den här istället sig mot söder... det är U:et och då har vi gjort det här 
indraget då vid entrén... vilket dels skapar en terrass mot söder och sen så har vi då ett 
trapphus här emellan, men det är helt glasat här så vi får in ganska mycket ljus genom 
söderfasaden här, in på gården... plus att det är överljus i kanten på, i utkanten här... 
och där får vi ner ganska mycket ljus... och här arbetade vi ganska mycket med att 
optimera mängden överljus här, vilket är bra för kontorsmiljön så att säga... Från 
början var vi inne på att det skulle vara ganska mycket mer glas i det här taket men det 
var svårt att räkna hem ur energisynpunkt så vi minskade ner det helt enkelt... och för 
akustiken så valde vi ett material som, dels så vinklade vi de här skivorna då så det 
bryter ljudet här inne… 

 
Då syftar du på... 
 

- Då syftar jag på skivorna här, alltså dem här... det är... 
 
Ja där... 
 

- Ja det som är på bröstningarna här är träullsplattor som sitter på en läkt, på distans på 
väggen... och de är också vinklade lite då som fasaden men lite förenklat då... vilket 
gör att dem... det här är ju ett pausrum då så det är ganska stimmig miljö tidvis och för 
att inte få för långa efterklangstider så behöver man ha ganska mycket akustisk 
dämpning i en sådan här lokal... och hjälper dem här vinklingarna till att bryta 
ljudvågorna då, så materialet i sig absorberar ljud och sen bryter man ljudvågorna 
genom att vinkla dem på det här sättet då... så där finns ett släktskap mellan fasaden 
och den här inre miljön... Jaa, och när vi kom in i det här projektet så fans ju 
egentligen ingenting här... det fanns ju den här leden här och bron höll man på att 
bygga... och vi var ju med och valde den här placeringen då och skälet till att den 



ligger där den ligger är ju dels... dels så ville vi inte att den skulle ta alltför stor plats 
här då för det skulle möjliggöra andra aktiviteter och verksamhet här nere och därför 
strävade vi efter att det skulle va en ganska kompakt byggnad då som... vi tycker ju 
även att skalan här... att man kunde gå upp lite i skala, här jobbade vi ganska mycket i 
motvind... kommunen ville att det skulle va lågt och vi tyckte det kunde vara lite högre 
på den här sidan... och sen när man tog fram de här bostadshuset så blev ju dem lite 
lägre då... så det här är ju gjort efter vårat, vi tyckte ju att det här kunde varit lite 
högre... det finns ju lite högre skala här och ja, ska man bygga hållbart i framtiden så 
måste man även bygga mycket centralt, det är en del i hållbarhetstänket, att bygga... 
jag ska inte säga så mycket som möjligt, det är en avvägning naturligtvis, men 
förtätning är ju ett nyckelord i ett hållbart samhälle och då duger det inte att bygga 2-3 
våningshus överallt... som ett sätt att minska behov av resande och så vidare... nej men 
så att huset ligger här då det även har en koppling till polishuset och häktet... den här 
bron som går här leder direkt till häktet så dem kan ju röra sig helt fritt från övriga 
parter, vilket är en del av säkerhetstänket då, att de olika parterna inte träffas utanför 
rättssalarna då... och där var visst den här presentationen slut, det här är en gammal 
presentation... ja, nej men alltså i det här fallet så har vi ju... man kan jobba mycket 
med orientering av fönster och sådana saker då och man kan ju fundera mycket kring 
det här hur mycket man ska släppa in ljuset för mycket går ju ut på att man ska skärma 
av solen utanför och inte... och så energieffektivt skal som möjligt och så tätt som 
möjligt och det är i och för sig en viktig del, att man sa bygga så tätt som möjligt... för 
man vill ju inte ha några... att du ska ha en massa köldbryggor eller att du får 
luftläckage så att tätheten är ju en jätteviktig bit som man har jobbat med i alla 
detaljutformningar... så man har säkerställt att det är tätt, och det har man ju också 
provat att det verkligen har blivit det i verkligenheten... för luftläckage är en stor bov i 
energieffektiviteten då... men sen så, när man jobbar med att ta till vara på solenergi så 
kan man ju tänka mycket mer utanför boxen också, hur man kan ta tillvara på 
solenergi till exempel genom att faktiskt släppa in den och ta tillvara på den, det har vi 
gjort här då till en viss gräns med solavskärmning innanför men det har vi senare 
funderat mycket kring hur man kan vidareutveckla det mer... men, ja... mycket i att få 
en bra energieffektivitet hänger ju ändå ihop med dem tekniska systemen, dem är ju en 
viktig del i det hela... utan dem blir det ju inte en bra helhet så att säga... sen är den här 
byggnaden miljöcertifierad också och i det här fallet så arbetade vi med det 
amerikanska systemet som heter LEED och då har man nått guld-nivån... och då 
handlar det mycket om energieffektiviteten, vilka material man väljer och att man har 
bra tekniska system då...  

 
Men just utformningsmässigt så är det just den här kompaktheten ni arbetat med, 
betongstommens tröghet och solskydd… 
 

- Ja precis, solskyddets placering egentligen... och så att säga balansen mellan 
öppet/slutet i fasad då... fönsterarean i förhållandet till täta fasader... det är väl så man 
kan säga, precis.  

 
Det är dem medvetna valen ni gjort? 
 

- Ja, sen har man ju en massa val i produktval så att säga i övrigt också för att få det 
så… ur ett hållbarhetsperspektiv liksom, men det är... jag vet inte om det är... det är ju 
någonting som vi alltid försöker... det är inget som är specifikt för just den här 
byggnaden då...  



Nej men jag tror att vi… bara för att vi ska vara säkra på att vi får med allt så tror jag att vi… 
om det är okej att vi går in på våra frågor, även om det blir lite repetition kanske… 
 

- Ja men absolut… 
 
Bara för att vara väldigt tydliga med det... vilken roll har du, vad är din huvudsakliga 
sysselsättning här? 
 

- Jag är ju ansvarig arkitekt och ansvarar tillsammans med min fru för affärsområdet 
arkitektur generellt sätt... men jag är ju uppdragsansvarig då för väldigt många olika 
projekt... sen har vi olika roller då och i det här fallet så var jag handläggare samtidigt 
också tillsammans med en medarbetare då... det är ju väldigt mycket driva det dagliga 
arbetet, det är ju många personer inblandade i ett sådant här projekt då, det är mycket 
möten och har man många andra projekt så hinner man inte med att sitta med på alla 
möten så att säga, och va med i det dagliga... men jag har varit med från början och 
varit ansvarig för projektet...  

 
Ja men va bra, då fick vi lite svar på hur du var involverad i det här projektet då... sen 
funderar vi lite över arbetsgången just i det här projektet... vad det gäller entreprenadform och 
hur ni fick uppdraget? 
 

-    Det här projektet är ju... det är ju Norrporten som är fastighetsägare och dem har ju 
Drivit projektet så att säga initialt själva eller med våran hjälp så att säga... vi har ju ett 
ramavtal med dem så vi har ju tagit fram liksom... ja, skisserna från början så att 
säga... sen var det en ganska lång resa så förutsättningarna har förändrats under 
projektets gång för det här projektet, vi har ju gjort flera systemhandlingar där även då 
tekniska konsulter har varit inblandade... så programmet har förändrats lite och sen så 
har man gjort ett antal omtag då, och sen när man väl handlar upp det då så har man 
ju... vi tog ju fram ett förfrågningsunderlag och man handlade upp en 
totalentreprenad... men sen har man ju haft en sammanbetsform som man kallar för 
partnering, Skanska är det ju som har vart byggentreprenör, sen har man ju haft 
totalentreprenörer då... sen har man då haft en väldigt öppen dialog med Skanska då... 
för att få egentligen så bra och effektiv produkt som möjligt i slutändan då... så att det 
har varit en ganska styrd entreprenad ändå. En totalentreprenör kan man ju lämna 
väldigt öppen för en entreprenör att ta beslut kring men så har det inte varit i detta fall 
utan man har bestämt sig för... eller man har gjort alla valen innan man handlade upp... 
och sen har man förfinat och optimerat tillsammans med entreprenören... och vi, från 
det att man gjorde upphandlingen då så har vi haft en kontakt sen Skanska... så vi har 
lämnat en offert till Skanska och kommit överens med dom om färdigprojekteringen 
då och likaså har de andra konsulterna gjort. En nyckel till att få ett sådant här projekt 
att bli bra hela vägen det är ju att konsultgruppens sammansättning är konstant så att 
säga, så att man inte tappar kunskapen på vägen, så mycket utan förarbetet att man 
fullföljer det under hela projektets gång... så att vi har först jobbat åt Norrporten hela 
den här konsultgruppen, sedan har hela den här konsultgruppen då jobbat åt Skanska 
och de andra, el och VVS jobbat mot respektive entreprenör. Var det svar på er fråga? 

 



Ja och ramavtal? Det innebär att ni gör många...  

-     Det är såhär att Norrporten är ingen offentlig beställare utan de är ett fastighetsbolag 
som är börsnotera... men vad ska jag säga... de handlar ju upp tjänster som de flesta 
andra bolag gör, de gör ramavhandlingar som betyder att man kommer överens om 
ersättningsnivåer och villkoren så att säga... generellt så har man med det som en 
grund i allt det man gör. Vi precis som Norrporten, tror mycket på långsiktiga 
samarbeten, man lär känna varandra, dels man vet vart man står och man får mycket 
gratis när man gå in i nya projekt... man vet vad dom vill och dom vet vad dom får av 
oss så att säga, så att vi har... vi vill ha, vi vill egentligen så långt det går ha så 
långsiktiga samarbeten som möjligt. Sedan har vi ramavtal med andra uppdragsgivare 
också, det här LOU som ni känner till, offentlig upphandling, offentliga beställare 
handlar ofta upp på detta sättet, det är ett sätt att hantera LOU problematiken och 
problematiken i den frågan, att man går upp och annonserar så att man får gå in och 
lämna in anbud så att säga... för ramavtal... så har man olika utvärderingskriterier, pris 
är en, kvalité, erfarenhet är en annan bit då... så att så ser det ut. 

Får jag bara fråga, hur mycket tid har vi... 

-      Jaa, jag har... jag kan köra på en stund till...  

Ja men vad bra... jag vill bara ha ett hum om...  

- Ja nej jag har inget direkt inbokat just nu... 

Nej men vad bra... jag undrar... fanns det några energimål från början? 

- Nej inte från början så gjorde det inte det... men det kom under resans gång i takt med 
att... egentligen att våran beställare jobbade väldigt mycket med sina miljöfrågor 
generellt, sin miljöpolicy, sitt miljöprogram... vilket liksom höjde ribban rejält i 
projektet och sen tänkte man till ytterligare kring hur man kan optimera och hur långt 
man skulle gå då... så man har liksom höjt den här ribban successivt och liksom testat 
sig fram... det har gjort att man har investerat, det är en större investering mot vad man 
hade gjort det bara för BBR-kravet så att säga, men å andra sidan så har man skapat en 
otroligt bra driftsekonomi... så man kan ju räkna hem detta långsiktigt sätt... plus också 
då att certifieringar av fastigheter blir... alltså när man... eller fastighetsbolagen, deras 
portfölj av fastigheter... dem tänker ju lite större än... de tänker kanske mer i ett 
internationellt perspektiv för att de då ska kunna sälja och köpa... när man ska sälja 
och köpa fastigheter så kommer köparna börja ställa högre krav på certifieringar och 
driftsekonomi och sådana saker och då blir det en viktig faktor när man tar fram 
miljöprojekt så att man håller en hög nivå där, för det är ett sätt att sätta ett värde på 
fastigheten... 

Vad talar vi om för tidsspann här för du sa att det var lång tid... när började... 

- Vi började 2006, och sen har det ju gått i vågor... alltså projektet har legat lite i 
malpåse i omgångar... beroende på att förutsättningarna även från kundens kund, alltså 



domstolsverkets förutsättningar har förändrats under resans gång också... storleken på 
domstolen och så där... man har varit lite varierande så att säga... och sen, eller så att... 
men vi har jobbat... eller det färdigställdes ju 2011 var det väl... så att under fyra års 
tid pågick det ju någon form av aktivitet så att säga... bygget i sig tog väl ungefär 18 
till 24 månader... 

När det sen... eller hade ni några konkreta energimål som ni arbetade efter när ni väl hade 
formulerat det? 

- Man hade väl inte riktigt vågat sätta ner foten angående hur långt man skulle komma, 
utan målet var att komma under BBR-kravet... sen ska man ta med att BBR-kravet har 
ju skärpts ganska mycket under den här tiden också så att under 2006 var det ju helt 
andra krav än vad det var när det färdigställdes... så vi har ju... vi uppnådde ju väldigt 
mycket högre än de kraven som gällde när vi sökte bygglov så att säga... men jag har 
inte siffrorna i huvudet... men jag kan ta fram alla siffror, ambitionen där var väl att 
komma så lågt egentligen som möjligt... eller egentligen... vad gäller de här tekniska 
systemen, man kan göra massor av beräkningar, men det är först när man har driftsatt 
systemen och man har fått igång det och kört ett år som man egentligen vet vad det går 
för så att säga... och där kom man nog ganska mycket längre än vad man trodde att 
man skulle göra... faktiskt. 

Ja när du pratar om det så låter det ju ganska komplicerat det här med... eller jag menar ett 
projekt av den här storleken tar ju väldigt lång tid... och att BBR ständigt skärper kraven 

- Ja precis, men det är dem kraven som gäller när man söker bygglov, det är det som är 
projektets krav så att säga... 

Okej.  

- Och sen, i takt... det finns alltid övergångsregler så att säga... man kan... dem här gäller 
lite parallellt under övergångsperioder så man kan välja vilken BBR man vill tillämpa 
på projektet... för det går ju liksom inte att ändra det från en dag till en annan... sen när 
man släpper den nya BBR:en så har man också sagt att första juli, då nästa år då 
kanske, då är dem tvingande dem reglerna... och under tiden fram till dess så får man 
välja. Och man väljer väl oftast det som, eller de mindre kraven...  

Ja, och i det inledande skedet då... hade ni några tankar kring energi när ni började projektet? 
Alltså från eran sida eller... 

- Jo och då var det väl egentligen de här grundläggande frågorna... att jobba med 
volymen, alltså kompaktheten framförallt... den är ju ytterst central alltså, det är den 
viktigaste faktorn. 

Så ni hade dem tankarna från början? 

- Ja det hade vi med oss från början... och sen var det ju balansen också mellan öppet 
och slutet för då kan man ganska lätt göra någon slags... eller det är ju klart att en tät 



vägg har ett bättre U-värde än ett fönster, det är ju oundvikligt... så även fast fönster 
idag är, eller glaset är nere i 0,5 i U-värde... för några år sedan var det 1,1 så det har 
blivit dubbelt så bra om man säger så... en yttervägg är ju dock fortfarande, jag menar 
om den är 0,14 så är det ändå ganska stor skillnad mellan glas och en isolerande 
vägg... så det handlar ju fortfarande om... man kan ju inte göra det helt glasat såvida 
man inte gör det som dubbelglasfasader till exempel och bara det är ju ett kapitel för 
sig... hur energieffektivt det är, det kan man prata hur länge som helst om... men ja, det 
var dem bitarna... och sen stommens beskaffenhet så att säga... det var också med 
tidigt och även de här tekniska idéerna och tankarna fanns ju med parallellt väldigt 
tidigt, de här konsulterna var med väldigt tidigt... man satt och började diskutera de 
här energilösningarna tidigt naturligtvis för ska man göra sådana saker så måste dem 
vara med från början. Det måste dem. Sen dem här borrhålslösningarna har ju inte 
påverkat det arkitektoniska uttrycket, det har dem inte gjort... och naturligtvis läget för 
byggnaden, att vi vänder väntrummet ut mot vattnet... det är ju mer ett arkitektoniskt 
grepp än något annat naturligtvis, men utifrån det sen så har man ju tänkt till kring vad 
innebär det här och hur kan vi lösa det här på bästa sätt... det går ju litegrann... det är 
lite hönan och ägget, vissa frågeställningar, men det är klart att vi... vissa grepp är ju 
rent arkitektoniska och vissa andra saker är ju ett resultat av att man tänkt 
energimässigt från början då...  

Jo men det förstår vi att det är ju en avvägning, det måste ju också finns någon arkitektonisk 
idé som... 

- Ja, precis.  

Men ni har inte arbetat något med nakna betongytor just för att optimera den här 
värmetrögheten i stommen? 

- Njee... 

Inte medvetet iallafall? 

- Nja, alltså det är ju... eller jo, det här är ju ganska komplext alltså... men egentligen 
så... stommen är ju så att säga inte exponerad neråt sätt... vi har ju undertak överallt, så 
att det gör ju att man får...  

Den kommer inte åt? 

- Jo det gör den ju lite iallafall... och man ventilerar ju då så att säga undertaken, men 
det är inte det att vi strålar värme eller kyla direkt från bjälklagen ut, det gör vi ju 
inte... men i och med att dem håller en stabil temperatur så ingår dem ju i det 
konceptet... sen finns det andra lösningar, men problemet är ju då... det är ju en massa 
andra funktioner då som är svåra att lösa om man inte har ett undertak så i den här 
miljön så måste man ta hand om ljusfrågorna... akustiken... och då skapar det ett större 
problem om du inte har ett undertak till exempel... så i det här fallet hade det inte varit 
möjligt med den typen av lösning... sen har man ju valt att värma och kyla luften med 
det här VAV-systemet, vi har ju liksom inte några... vi kyler och värmer inte via 



bjälklagen vilket man till exempel kan göra också, man kan... håldäcksbjälklag kan 
man använda... man skulle till exempel kunna ta luften via dem... det finns sådana 
system också med då finns det också andra aspekter i det som man kan... eller som är 
lite oklara då, till exempel vad händer med luftkvalitén när luften går igenom 
håldäcken... man tar vissa risker där också, alltså ur ett hälsoperspektiv... så man måste 
göra massa avvägningar där, men ja... vad har vi mer... eller vad kunde vi mer ha gjort 
så att säga... någonstans så, det är ju... eller man måste ju väga ihop alla system så att 
säga och man väljer ju det som i slutändan ger den bästa helhetsprodukten. Och man 
övervägde också till exempel om man skulle ha solceller, men då har man ju kommit 
fram till att det finns andra lösningar som ger en bättre energieffektivitet som den 
här... eller vi har ju inte behov av så mycket el egentligen som man kunde ha 
producerat med solceller till exempel, utan då får vi ut mycket mer energieffektivitet 
med värmesystemet istället då... så det är ju en helhet liksom och allting ska ju gå ihop 
i en kalkyl också så att det är absolut gjort utifrån ett marknadsmässigt tänk så att säga.  

Men hur förändrades... eller förändrades just valen under resans gång? För ni hade med er just 
den här formfaktorn och betongstommen...  

- Betongstommen hade vi faktiskt inte riktigt så från början... vi hade faktiskt från 
början tänkt oss mer en, en curtain wall-lösning, alltså en... vi hade egentligen tänkt 
oss som betongbjälklag och stålstomme... stålpelare inne i, men vi hade även i fasaden 
stålpelare och då tänkt att vi skulle hängt en fasad utanpå och från början så var 
fasaden mer glas... kanske inte att det skulle vara transparant glas utan mer utav... ja 
eller ungefär som på spira med en glasfasad och tätt bakom... hela fasaden var klädd 
med den typen av material.  

Okej...  

- Men där, men den lösningen valde vi bort ur miljöhänseende faktiskt... därför att den 
inte gav samma energieffektivitet och vi... och den typen av lösning har väldigt 
mycket med köldbryggor till exempel, den har väldigt mycket aluminiumprofiler som 
då har... leder in kyla... 

Ja de är svåra att isolera... 

- Ja det är jättesvårt... nu har det hänt ganska mycket där att man har jobbat mycket med 
att separera profilen liksom så man får mer distanser eller ja, egentligen plastdetaljer 
som gör att man inte får den här direkta köldbryggan... så man har kommit ganska 
mycket längre med den typen av problem nu än vad man gjorde då... men då kom vi 
fram till att det gav inte, eller när man höjde ribban liksom med miljömålen i projektet 
så kom vi fram till att den typen av lösning ville vi inte jobba med... 

Nej, så nu är det alltså... bara för att repetera fasaden så som den ser ut nu så är det den här 
aluminiumet som ligger utanpå... 

- Ja, det är ganska enkelt... du har betongelementfasad som då... det är betong på insidan 
med den bärande stommen och den är liksom 250 ungefär... och sen har vi... jag tror 



att det är 250 isolering... och sen har vi en yttre skiva som är 100 och det är betong... 
så egentligen är det ju såhär... när vi kommer då till fönster så sitter ju fönstret här och 
vi har ett väldigt bra fönster som har ett väldigt bra U-värde, det var det bästa fönstret 
som vi kunde få tag på då och det är ett tyskt fönster som heter Schüco och det är 
aluminiumprofiler... dem hade jobbat väldigt mycket med det här att bryta 
köldbryggorna i själva profilen för det här är ju... det är ju profilerna som är boven i 
fönstret... om glaset är 0,5 så är hela fönstret kanske 0,8... 0,9 och det innebär ju att 
profilen är ju jättedålig va och det är ju en ganska liten del av fönstret egentligen men 
vi tog dels fönstret som hade bästa prestandan då... så det sitter ju då mot isoleringen 
så där har man ju ingen köldbrygga då annat än det som bildas av fönstret som inte går 
att lösa... och sen här är det ju viktigt att man får en anslutning så tät som möjligt så 
man inte får ett läckage där då... sen sitter ju den här fasaden på distans... så det sitter 
ju skenor som är monterade direkt på här... och sen kommer de här kassetterna som då 
sitter utanpå här och dem har ju en... egentligen kan man ju säga att de skapar ju någon 
buffertzon i princip... du minskar ju solbelastningen på fasaden men betongen och 
isoleringen i sig hade ju naturligtvis kunnat klara sig självt... det här är ju estetik i det 
naturligtvis... men det skapar ju ett helt annat intryck än om det hade varit en enkel 
betongfasad... det händer ju ganska mycket när man lägger på den här fasaden... men 
annars, i ett mellansteg efter att vi hade gjort den här curtain wall:en, för curtain 
wall:en, den... eller bjälklagen dem är ju innanför här så här finns ju... och sen är det ju 
en stål... nej det är det ju inte här, här är det ju fasaden som är bärande... där är ju 
ingen stålbalk... men i den inre fasaden där inne sen... där är det ju stålbalkar och 
pelare... mot gården... 

Jaha, så in mot gården är det... 

- Ja där är det en stålbalk så att säga med... alltså upplaget för betongdäcken och sen är 
det stålpelare som bär där... för här är det ju, här är inget klimatskal här utan här är 
egentligen bara en tunn vägg som bara har ljud och brandkrav på sig... det här är ju 
inomhusklimat på båda sidorna så att säga och där är ju klimatskyddet... det är ju i 
taket... så om man tänker formfaktorn då så är det ju egentligen att den... hade man 
gjort det här som en utomhusgård så hade det ju varit en jättemycket större fasad, så 
där är ju ett viktigt grepp i att göra det här som en inomhusgård för då är det ju bara 
taket som är fasad istället för liksom 3-4 gånger så mycket om man hade haft det här 
som... 

Ja, tillåts ett annat klimat där inne? 

- Nej det gör det egentligen inte... det hade man kunnat jobba med, men då omöjliggör 
det ju användningen av lokalen i princip... hade man inte använt utrymmet så hade det 
ju gått så att säga... men då hade vi ju skapat ett extrautrymme... så det där är ju lite 
svårt för vi försöker oftast... många gånger kommer man in på buffertzoner... man kan 
ju tänka sig att man gjorde ett skal här utanför till exempel så kanske man... det här 
kunde ju varit ett grönt rum till exempel som man kan använda... dels blir det ju en 
buffertzon så att säg, här kan temperaturen tillåtas öka eller sjunka, man värmer inte 



upp det här utrymmet utan det blir som ett växthus man bygger utanpå... det är ju 
jättespännande men det skapar ju mer utrymme som du... det är ju inte uthyrningsbar 
yta på det sättet att du kan... det är ju svårt att styra användningen av det, men som kan 
ge en kvalitet förstås... en rekreationsyta kanske som kan användas när det tillåter 
kanske... men så har vi inte jobbat här utan gården... det är vanlig rumstemperatur som 
gäller där och det gör ju å andra sidan då att vi inte behöver ha några som helst 
klimatkrav på den här... för låter man den här variera, ja då blir det ju klimatkraven på 
den fasaden... 

Ja precis. 

- Ja så på det sättet är det ju smartare att... eftersom den ytan som taket består av är 
betydligt mindre än fasaderna om de hade varit yttervägg, så är det ju en stor... det är 
ju en stor besparing i det klimatmässigt sett... så det har vi ju inte pratat om så mycket 
innan men det är ju ett viktigt grepp i för att det här skalet ska bli det kompakta... 
egentligen halveras ju fasadytan på det sättet ju... alltså om man tänker att kontoren 
vill ligga i fasad så är det en inre fasad istället då...  

Ja, fast som inte har det klimatkravet... 

- Nej precis... 

Var det något annat, eller hade du något mer att tillägga? 

- Nja, eller vad va det mer jag skulle säga om detta egentligen... nej, vad var det vi 
pratade om nu igen... 

Vi pratade lite om fasader...  

- Ja cutain wall-varianten som vi pratade om innan då, då var det ju egentligen mer... det 
som man gör då det är ju att man... säg att man också då har ett bjälklag, ett 
håldäcksbjälklag... då har man ju en stålstomme här och en pelare här ute... här är en 
balk då, en fläns och så lägger man upp betongbjälklag på... och så hänger man på en 
fasad utanpå här, i princip så gör man fästen här i bjälklagskanterna och sen är det 
aluminiumprofiler som egentligen bär mellan våningarna och i det enklaste fallet då så 
är det liksom glas längst ut här då... och det gör ju att den här profilen blir ganska kall, 
den kyler ju ner och den kylan går ju liksom rakt in här... och även om du jobbar med 
en tät bröstning här då så är det ju fortfarande så att de här profilerna de går ju in här i 
väggen, så även om du isolerar här så är det ju fortfarande så att, att här har du liksom 
kylan som strålar igenom så... och det här gör jättemycket på helheten, dem 
profilerna... det är precis som ett fönster då, från att glaset har 0,5 och då hamnar på 
0,9 totalt... det är samma sak som fasaden då, det spelar nästan ingen roll hur bra du 
gör den här för det är här du får förlusten så att... det man hade behövt göra då, det är 
egentligen att isolera ytterligare innanför här men då uppstår andra saker, du får risker 
med kondens och sånt här då för den här är fortfarande kall, så att i det här läget då så 
har du en kall yta då och då kan det kanske uppstå kondens inne i den här väggen och 
då blir det en massa andra problem istället liksom... så att ja, det är inte så bra men det 



man gör... eller en sådan här aluminiumprofil måste, man måste nästan acceptera att 
det blir en viss förlust då och att den är öppen, att man får en luftning runt det här så 
man inte får liksom fukt in i väggen... alternativt måste man då få en... eller det man 
jobbar på nu då att förbättra isoleringen i det här läget så att profilen blir varmare 
liksom... 

Men det är... är det prefab ni har...  

- Det är prefab, precis... det är det. 

Så det är något slags sandwichelement där? 

- Ja det är sandwichelement. precis. Och dem är ju... dem spänner ju mellan överkant 
fönster och underkant fönster... men från bröstning till bröstning så att säga... hela 
element... och precis. 

Är det något annat som förändrades under projektets gång, förutom det här? 

- Nja det är väl dem stora bitarna egentligen... sen jobbade vi lite med hur taket och 
gården så att säga minskar från att det var ganska mycket glas i taket som gjorde då att 
det blev... just svårare att hålla klimatet där inne, man behövde värma upp det mer... vi 
minskade, optimerade ner glasytan i förhållande till det... så det var väl egentligen 
det... 

Men innergården, ni hade någon bild där... ni hade dragit in någonting där? 

- Ja precis... det svävar. Det här är ju en glaslanternin längs med... för att få ner ljus så 
att säga...  

Men någonting som jag också funderar på, som vi har diskuterat rätt så mycket när vi har 
jobbat med det här, är... alltså dagsljus är ju någonting som man också måste ta tillvara och 
genom att ta in mer dagsljus kan man minska belysningen, men hur ser resonemanget ut där? 
Om man även blandar in introduktionen av LED... 

- LED är jättebra, men det är en utveckling som har gått väldigt snabbt och den tekniken 
var inte tillräckligt bra när vi byggde det här... idag så pratar vi ju bara nästan LED 
alltså, det enda argumentet mot LED är att det är billigare med lysrör initialt... men på 
sikt finns inget alternativ... men här så blev det faktiskt... belysningsarmaturerna inne i 
kontoren är lysrörsarmaturer men dem är också närvarostyrda precis som 
ventilationen... den balanserar mot dagsljuset så den... dem är ju dimrade, de lyser bara 
så mycket som det behövs... 

Men då blir också det en form av, även om det är väldigt svårt att mäta, en form av 
energibesparing... 

- Absolut, så att vi har ju jobbat med att vi ville ha så stora fönster som möjligt men inte 
större än att vi liksom får en tillräckligt bra energiprestanda på hela skalet... men ju 
större fönster desto bättre, därför att du får in dagsljuset och minskar behovet av 



belysning... dem är ju 1,80 höga de här fönsterna så de är ju ganska höga... dem är ju 
liksom en halvmeter höga så dem går ju från 90 cm som är en bra höjd då i förhållande 
till bordsytan... och hela väggen upp till undertaket som är på 2,70 då... så de är 1,80 
höga vilket är jättestort egentligen...  

Vad är våningshöjderna? 

- Det är 3,60, förutom på då dem här förhandlingsplanen där det är 4,50. Det är ju högre 
våningshöjder där i och med att det är större rum... så på kontorsplanen är det 
generella höjder så det bygger ju inte ner någonstans utan det är 2,70 överallt då... så 
det är inte lägre i korridorer eller så utan det är alltid lika högt och även på 
förhandlingsplanen då så är det 3,20 högt inne i förhandlingslokalerna då... och i 
väntsalen... sen har man ju lite mer installationer i undertaken och... 

Mm, nu har vi ju varit inne på det flera gånger men hade dem val som gjorts kunnat göra 
annorlunda idag för att ytterligare kunna minska energiförbrukningen? 

- Nja alltså produkterna utvecklas ju hela tiden så där kan man ju alltid... man kan ju 
alltid... för glas och sånt blir ju alltid bättre och så... nu har det kanske inte hänt så 
mycket sen det här byggdes i och för sig så jag tror egentligen inte vi hade kunnat 
komma så mycket lägre där idag... tekniskt sett nje, det är inte mycket som har 
utvecklats och som man kunde gjort bättre idag... man kan naturligtvis minska 
fönsterareor och sånt där liksom för att få det ännu bättre, men det är ju inget som... 
det vill man ju nödvändigtvis inte göra. Nej alltså rent energiprestandamässigt kan 
man nog inte göra det så mycket bättre... det här är säkert... det är inte jättemånga 
kommersiella byggnader som är mycket bättre i Sverige idag...  

Kan du i huvudet vilken siffra ni hamnade på specifikt? 

- Jag har det, jag tar hellre fram det så att du får rätt värde... 

Du pratade lite innan om att ni har gjort många andra projekt efter det här... vilka erfarenheter 
tog ni med er från detta projekt?  

- Nja det är väl de här grundläggande bitarna... vi försöker ju alltid tänka på det här med 
formfaktorn, sen är det ju olika beställarambitioner... det är ju inte alla som har samma 
målbilder vad gäller miljötänkande, men man försöker alltid, i den mån man kan, 
påverka så bra som möjligt... så att det försöker vi ju och lyckas ju också ganska bra 
tycker jag... och vi kan ju också gå in och tycka till kring tekniska system också... att 
man får med sig rätt saker där för att få så bra lösningar som möjligt. Det spelar ingen 
roll om vi har en bra... även om vi gör ett riktigt bra klimatskal och har en bra 
formfaktor och väljer rätt produkter ur ett hållbarhetsperspektiv... plockar man in fel 
installationer så blir det iallafall inte bra i slutändan... ventilationen till exempel, det är 
ju den som... det är ju jättestor del i... 

Ja det är någon form av FTX-system ni har? 



- Alltså det vi har här kallas för VAV och det är ett behovsstyrt system, man stryper 
alltså luftflödet i rummet när ingen är där... det är inget traditionellt system... 

Fanns styr och regler med i ett tidigt stadie av processen? 

- Ja det gjorde dem i och med att... ja, dem fanns med i den här ursprungliga 
konsultgruppen, det gjorde dem. .och det är ju väldigt mycket till så att säga... att 
beställaren har rätt kompetens i sin organisation alltså, norrporten är ju väldigt 
professionella där, att dem är vana vid att bygga och dem har professionellt folk... 
mindre fastighetsbolag som inte har kunskapen att ställa rätta krav eller plocka in rätt 
kompetenser i ett projekt där lämnar man ju lite åt slumpen och sen kommer det in en 
entreprenör som inte heller kan mer kanske... eller så mycket som dem borde så det 
handlar ju mycket om att plocka in rätt kompetens tidigt i projektet...  

Ja precis... ni pratade om att ni hade gjort många andra projekt där ni hade tagit andra 
hänsyns... eller där ni har vidareutvecklat lite och jobbat ännu hårdare på det här... vad skulle 
du säga är de viktigaste delarna från de projekten... eller dem viktigaste fokuspunkterna?  

- Ja, vi... en... eller i Örebro till exempel, där gjorde vi ett projekt som nästan är 3 
gånger så stort som det här, 2,5 gånger så stort som det här och med samma beställare 
och då... det vi gjorde där var att vi använde samma system för det finns inget bättre 
system egentligen som är förhållandevis en enkelhet i helheten... men det vi gjorde där 
var att vi optimerade ytterligare... vi tänkte gestaltningen utifrån att minska fönstren 
till exempel, att få bättre prestanda på ytterväggen, utan att få ett sämre uttryck... här 
hade vi en arkitektonisk idé som vi ville hålla... där har vi faktiskt jobbat med att 
minska ytterligare något då med konsekvensen att du inte får in lika mycket dagsljus... 
men fortfarande tillräckligt mycket dagsljus så att säga. Vi har jobbat med att skruva 
lite på den balansen där, vilket gör att man kommer snäppet bättre så att säga... och där 
jobbade vi med betongelementen istället då för det är en betongelementfasad också 
men vi adderade inte något ytterligare skal på där, utan vi jobbade med 
betongelementen i sig och formade dem... så de är gjutna mot olika typer av matriser, 
så man får former på de här betongelementen istället... så dem blev liksom en färdig 
fasad och det är klart att... vi adderade ju någonting på fasaden som är litegrann en 
dekor så att säga och det gör ju jättemycket till uttrycket, men här jobbade vi med att 
inte lägga på någonting ytterligare så att säga och dels så är det ju... det kanske inte är 
så mycket en ekonomisk besparing för de här elementen blev ganska mycket dyrare, 
men det blev ju en lägre miljöbelastning kan man säga då... för ja, vi tar inte in 
ytterligare material med allt vad det innebär... så att, ja... så det kan man väl säga att 
där jobbade vi med det... sen i Umeå så har vi gjort en domstol då som... eller den 
håller på att färdigställas nu då, den görs enligt passivhusprinciper och enligt det tyska 
passivhussystemet ska sägas för det är mycket hårdare krav än det svenska... och då, 
där jobbar vi ju väldigt mycket med att... dels så är man ju övernitisk på alla möten, 
detaljer liksom... täthet och alla köldbryggor och sånt försöker man få bort då, vilket 
gör att man... man får ju vara väldigt selektiv med vilka produkter man använder då 
som klarar alla dem här kraven liksom så det är väldigt... det är speciella typer av 



fönster, detaljer, lösningar och ja... massa extraåtgärder man... man skarvar med olika 
material som tejpas på ett speciellt sätt och så där va, det är alla skarvar... de är ju 
bovarna egentligen i ett sånt här system... men ja, utformningsmässigt... det har vi ju, 
ja... det är ju liksom egentligen någon slags balansgång för det bästa huset är ju 
egentligen det utan fönster liksom och det vill man ju inte göra så att det mest 
energieffektivaste huset är ju ett tätt hus utan fönster och så sätter du in LED-
armaturer i det men det vill man ju inte ha så det är någon slags balansgång... 

Nej men absolut, det är ju också någonting som har återkommit många gånger i vårt arbete att 
det går göra hur bra som helst men då får man ju offra lite också... 

- Ja men det är ju livskvalitén, människan behöver ju dagsljus och det är det som får oss 
att må bra...  

Ja men absolut, det är mycket som spelar in... Är det någonting mer som du känner spontant 
att du skulle vilja tillägga eller känner du att vi har... 

- Nej jag tycker det där är jätteintressant och egentligen skulle man ju... man kan ju läsa 
på ganska mycket om jämförelser, om olika... alltså konstruktionsprinciper, 
materialval, fasadprinciper... vad olika principer innebär... det är inte helt enkelt att 
dyka in i och utvärdera det, många gånger när man läser tidskrifter om väldigt bra 
föredömliga projekt när man börjar detaljstudera dem så är det ganska mycket som 
inte håller måttet, speciellt om man tittar internationellt faktiskt... utan det finns 
mycket brister i det hela... sen, vi har ett klimat som också är extremt, det är kallt på 
vintern och normal temperatur på sommaren så att säga och vi har... det nordiska 
klimatet är ju extremt alltså... vi måste jobba mycket mer med energieffektiviteten i 
vårat klimatskal liksom... det är lite enklare om man är i Frankrike, Italien och även 
Tyskland har bättre förutsättningar...  

Jag har en liten sista fråga om denna bara, att ni valde 250 på insidan, är det... 

- Ja det är egentligen bärningen, här ligger bärningen så att säga... så det här är den 
bärande skivan och egentligen så... yttre skalet är nog inte 100, det är nog 70... 

Ja för ibland vill man ju göra den här så tjock som möjligt för att värmen ska finnas på insidan 
om man säger...  

- Ja fast den dimensioneras egentligen bara för bärningen och sen så vill man ju ha... 
isolertjockleken är ju... ja det beror också på vad det är för typ av isolering man 
använder... men ja, det är här man skapar så att säga... isolerskiktets tjocklek är ju 
avgörande för vilket U-värde det blir i slutändan... och sen 70, yttre skalet är ju ett 
klimatskydd egentligen kan man säga, skyddar hela fasaden egentligen och har en viss 
buffertverkan också då va... och den är 70 för det är det minsta man kan göra 
egentligen, då har man 30 mm täckskikt på armeringen liksom som ligger mitt i... och 
det i Örebro då när vi jobbade med fasadelementen som... liksom formen på dem så 
hade vi 70 som minsta mått och så ökade det då i förhållande till det då så den är 
ganska plastisk som fasad, vilket gör att man får mer betong men det är bara ett 



moment så att säga... 

Men de här ytorna, är de inklädda? För vi pratade ju om undertaket, det här är ju betong... 

- Ja dem här är bara målade är dem.  

Och golvytorna? 

- I väntsalarna så är det sten som då ligger på... först gör man ju en pågjutning på 
HDF:erna för att det ska täcka för skarvar och sånt va... sen ligger det ett stengolv och 
där har man egentligen en väldigt direkt...  

Ja dem hjälper ju till med trögheten... 

- Ja det gör dem ju, solen strålar ju in så att säga... när man släpper in solen så värmer 
man ju hela bjälklaget på ett ganska direkt sätt... på kontorsvåningen då ligger det en 
kontorsmatta, men den är också då... den ligger ju direkt på betongen så det är ju inte 
särskilt mycket emellan där så där får man ju en... man har ju nytta av trögheten och 
tyngden i betongen där... sen har vi av akustiska skäl undertak då i rummen då och i 
övningssalarna där vi har ännu högre krav på ljud och akustik då... sen de här 
undertaken är ju också... det gör man lite olika, ibland så går man upp med 
mellanvägarna direkt mot undertaket och sen är det ju upp mellan här... och ibland så 
går du ju upp till... betongen... i det här fallet så går väggarna upp till betongen, vilket 
gör att man får det väldigt ljudtätt mellan rummen och då släpper undertaket från 
sidorna och så att man får liksom en luftcirkulation upp här också så att den... här sker 
ju en luftcirkulation även i detta fall då... och det är samma sak inne i salarna också så 
på det sättet är ju stommen exponerad att den temperaturen som det här bjälklaget har 
påverkar även rummet neråt... 

Har du något begrepp om hur mycket det är öppet där? 

- Ja det där är ju dimensionerat utefter luftflödet så att säga då... det är ju en öppen area 
som... ja, jag tror det är någonstans mellan 5 och 10 cm... ungefär som här kan man 
säga... i salarna är det lite mer tror jag. Men det bygger på att luften cirkulerar här då. 
Så där kan man ju säga att där sker ju en så att säga påverkan på luften, 
temperaturmässigt sett från bjälklagen då... men det är ju egentligen rumstemperaturen 
som ger temperaturen på bjälklagen, men dem är ju stabila så om det är variation över 
dygnet så jämnar dem ju ut då... men man kan jobba med system där man kyler nattid 
till exempel, men det är ju då till exempel om du tar luft, luft via kanaler här så kan du 
skicka in kall luft som då... då har man ju tilluften via sådana här kanaler då, det finns 
sådana system... men det är svårt att veta över tid, dem är ju inte åtkomliga de här 
kanalerna så det är ju svårt att göra rent det liksom och ja... det är ändå, ja... hur 
påverkar det hälsoaspekten... vi har tittat lite på det, inte i det här projektet men i ett 
annat projekt och då vågar man inte gå vidare med det för man har egentligen ingen 
bra dokumentation på det över tid liksom... så att det är ju säkrare med system där man 
kan ha kanaler som man kan komma åt och som man också över tid kan byta då... här 
kan du ju inte byta ut, det är ju fast i det här...   



Ja men det är jättespännande att få höra... jag går ju över bron här varje gång när jag går till 
skolan så att jag lever ju med det där huset... 

- Ja, precis... man tvingas leva med det där själv också...  

Ja men precis, ni har ju utsikten där... nej men det är jättekul att få en inblick i det faktiskt... 
och få veta mer om det.  

- Ja det finns en del tankar bakom... 

Jo men det var väldigt spännande. Vi är jättetacksamma att du tog dig tid. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Intervju – Krokslätt 
 
Vår målsättning är att ta fram utformningsåtgärder som har stor betydelse för att 
reducera energiförbrukningen. Så syftet med intervjun vi ska ha med dig nu är ju att vi 
vill veta mer om viktiga utformningsåtgärder som reducerar Hälsohusets 
energiförbrukning och hur ni har resonerat när ni har utformat huset helt enkelt. Så ja, 
om det är svar nog.  
 

- Ja, jaja jag tänkte mer hur inspelningen kommer att användas... som 
minnesanteckning eller... 

 
Ja men precis, det kommer bara... 
 

- Ja men okej, det är bara för internt bruk. 
 
Ja nej men absolut, det är bara för att vi ska kunna bearbeta informationen enklare, så 
vi inte missar någonting av det du säger. 
 

- Ja men det är inga problem. Det är bara bekvämt att veta. Men ni fick den här 
presentationen va?  

 
Ja, precis... 
 

- För jag tror att den är hyfsat lättförståelig, och förklarar kanske de här frågorna 
hyfsat väl... eller jag tänkte vi kunde gå igenom den litegrann och titta på den... 
för den förklarar ju utformningen av huset utifrån klimatåtgärder då och energi. 
Eller vill ni börja? Har ni frågor som ni vill ställa först kanske? 

 
Ja vi har frågor men vi kan väl börja med den... det kan ju vara intressant att få en 
helhetsbild. 
 

- Ja, just den här presentationen har använts nere i Singapore för att visa det här 
projektet. Så den är gjord på ett ganska enkelt sätt och inte så... den går inte in 
på så stora detaljer egentligen, men vi hade ju då... om man börjar från början 
så ligger Krokslätt precis utanför Göteborg i Mölndal och det är liksom ett 
gammalt fabriksområde från början av sekelskiftet som har blivit konverterat 
till kontorslokaler. Och sen i det, vi har jobbat med det här fabriksområdet 
Krokslätts fabriker tidigare då och lagt in... om man går på den sliden som är... 
där man börjar första planen där det blir svart... och sen kommer en bild på de 
gamla fabrikslokalerna och sen så är det ytterligare två svarta hus och det är 
dem som vi har gjort. Då har vi liksom lagt in kontorshus som ska så att säga 
sammansmälta och höra ihop med fabriksområdet eftersom det är skyddat, 
kulturminnesmärkt, så är man försiktig med nyproduktion just i det här 
kvarteret. Så då använde vi tegel och vit puts när vi infogade två nya, moderna 
kontorshus. Och det är två exempel på det där, och det är då... eller den sista 
av dem bilderna på nya hus det är Bengt Dahlgrens kontor... ja dem sitter i sitt 
egna hus och det är då ett väldigt klimatsmart hus som har fått miljöbyggnad 
guld och liksom och har väldigt låg energiförbrukning.  

 
Ja... 



- Ja den ligger på omkring 40 kWh/m2 tror jag... Men först när vi då gick vidare 
och tittade på en utbyggnad av det här området där både bostäder... och nästa 
bild, och nästa tredje bild, då ser ni en familj som går genom grönska. Då 
började vi titta på en utbyggnad, då fick vår beställare ett bidrag från hållbara 
städer att utveckla det här området klimatsmart... och då tittade vi på en mängd 
olika projekt varav klimatsmart arkitektur var ett av dem. Vatten och grönska 
var ett projekt och energi... ja det var många olika projekt som vi studerade. 
Men då skulle man liksom se på det här området hur det bands ihop till 
Krokslätts fabriker och då är det bostäder och så är det då det här röda och 
kommer vi till nästa bild så är det just det här kontorshuset… 

 
Jag funderade bara på Bengt Dahlbergs där... dem byggdes innan hälsohuset? 

 
- Ja. 

 
Så då har ni helt enkelt delvis tagit med er erfarenhet därifrån till hälsohuset? 
 

- Ja, och det var Bengt Dahlgren som var med och projekterade hälsohuset 
också. Och Bert som var involverad i det här hållbara-städer-projektet också. 
Tillsammans så jobbade vi med dem här... hur man länkar ihop gamla 
Krokslätts fabriker med det här nya... både bostäder, hälsohuset och kontor. Så 
det här är liksom en del i et större... i ett projekt som inbegriper alla de här 
husen, både dem som ska komma och det gamla fabriksområdet. Och när man 
knyter ihop dem med kulvertar så energimässigt så förbinder man hela den här 
Krokslätts fabriker med den här nya utbyggnaden... och trots att man bygger ut, 
eller ökar ytan med dubbelt så mycket så reducerar man mängden... eller man 
kommer inte göra av med mer energi. Man reducerar mängden köpt energi 
med hälften, trots att man får en dubbelt så stor yta. Och det vinner man 
genom att man binder ihop dem gamla fabriksdelarna med nya och att man 
gör... man borrar över hundra borrhål med bergvärme. Så det är ett ganska 
stort projekt. ¨ 

 
Ja... 
 

- Men det här är väl egentligen bara en inledning till hälsohuset då... och 
hälsohuset det ligger ju då, eller det är strategiskt viktigt som en skärm framför 
det som vi tänker oss kommer sen då... de här punkthusen, bostadshusen. Och 
vi har utformat det utifrån de olika väderstreckens förhållanden... stor 
glasfasad mot vägen, så är det den här bilden av klimatzonen. Nästa bild, en 
sektion. Och då ser ni att i grunden så är det ett traditionellt kontorshus med ett 
trapphus i mitten, men det är aningen djupare än vad man brukar bygga annars, 
det är typ 21 meter brett hus, och sen utanpå det har vi lagt något som vi kallar 
för klimatzon... och det är till höger då av sektionen. Där ser ni att det är en 
konstruktion i trä som är helt glasad. Utmaningen här var att bygga ett 
kontorshus med mycket mer glas än vad Bengt Dahlgrens hus hade. Det skulle 
uppnå samma höga energikravsmål som vi har i Bengt Dahlgrens hus, fast vi 
strävade efter att göra ett mycket mer glasat och flexibelt kontorshus. Eller 
kontorshus är lite fel sagt för vi viste ju inte vilka hyresgäster som skulle vara i 
det här huset, utan det är byggt… det är inte byggt för sjukhus eller kontor 
eller någonting utan det är egentligen byggt som ett flexibelt hus som både... 



eller ja, kontor och för andra verksamheter kan man säga. Och det blev tillslut 
så under bygget så fick man tag på dem här Art Clinic och det blev då dem 
som flyttade in här, klart att dem skulle ha ett sjukhus här. Så det var inte givet 
från början. I huset idag är det en bank, ett gym, det är Art Clinic då som gör 
operationer, det är kontor... sådana här som utvecklar styrsystem med sådana 
här joysticks och ja, det är en mängd olika verksamheter i huset…. Och den 
här klimatzonen då, dels så skyddar den mot buller från trafiken och dels så 
blir det en buffertzon. Vi hade ganska tidigt idéer om att man... att kunna 
utforma huset på det sättet att man i princip lägger ett växthus eller man kan 
kalla det farstu eller något liknande... men det är liksom ett oisolerat utrymme 
som är helt glasat och som blir som en buffertzon då som värms upp både 
inifrån och utifrån beroende på hur temperaturen ser ut men blir som en extra 
isolerzon och den kan då, i och med att den inte är uppvärmd och inte heller 
kyls utan den ventileras genom självdrag, så blir det som en gratisyta så att 
säga. Det är någonting som man kan använda kanske 80 % av året, men det är 
inte garanterat ett visst klimat där inne.  

 
Nej... 
 

- Och om man tar nästa bild då... det är en väldigt enkelt och pedagogisk bild 
över hur... vi har kontorshus plus dem här växttornen och så har vi ett ganska 
djupt hus där man kan använda det i flera olika zoner beroende på klimat. Och 
sen tar vi nästa bild som är en plan, och så klickar vi på den och så blir den 
grön, då är det den här klimatzonen mot öster och mot vägen. Och dels så 
fångar den upp värme... man klickar där och så får man upp en sol, nästa bild 
så har du en flackare sol och då... alltså när solen står brant så skuggar de här 
bjälklagen den inre kärnan och när solen står lågt vintertid så får man då in 
solinstrålning som värmer där. Och samtidigt så har vi då en gardin som alltid 
kan gå ner i det yttre skiktet och skugga om det är så att det behövs. Och sen 
är det också så att den här zonen samlar ju upp en massa värme, som vi kan 
tillföra, som vi kan lagra och som kan återgå till huset sen när man... när det är 
kallare eller nattetid kan man värma med det... Och nästa bild är från vägen. 
Där ser ni den här glaslådan så att säga som står fritt egentligen från huset. 
Och vi har velat utforma den som att det är tydligt att det är en egen del så att 
säga, byggdel, så den sticker ut litegrann mot norr.  

 
Så det är en arkitektonisk idé, det har ingenting med prestandan att göra? 
 

- Nej precis, det är ett uttryck... Man kan säga att det hänger ihop med idén att 
det är en egen kropp. Och sen så har ni en interiörbild från den då... det är 
översta våningen... ni ser att det är i helt trä... och vad vi vinner här är att vi 
kan ha glas från golv till tak i... alltså höga glas även in mot byggnaden, den 
sidan som är klimatfasaden så att säga. Den blir ju en sådan av en innerfasad... 
förstår ni vad jag menar, den till höger där? 

 
Ja... precis. Och då kan ni ha glasat där utan att... 
 

- Ja, normalt sett är det väldigt svårt, om du har hårda klimatkrav så är det svårt 
att ha mer än 50 % glas i en byggnad. För vi tror att på andra sätt är det en stor 
fördel, nytta med mycket glas, det ger en frihet och flexibilitet i en byggnad. 



Men värme-, energi- och kylmässigt så är det ju svårt ofta…... och ja, i den här 
bilen har dem precis börjat möblera ute i den här zonen... och det var precis 
under in flytten där så det var inte precis igång... 

 
Men bara som en nyfiken fråga jämfört med Bengt Dahlgrens, det är större andel glas 
i denna byggnaden än vad det är... 
 

- Ja det är det, absolut.  
 
Och det har ni kunnat göra tack vare den här buffertzonen? 
 

- Ja, precis. Framförallt så tar det ju värmelasten där ute. Oftast är det ju ett 
kylbehov som är det svåraste... alltså sommartid när solen går upp tidigt, så 
från öster... österfasaden är ju ett jättestort problem. Då har vi gardiner som 
går ner innanför det här yttre glaset... så då går det automatiskt ner tidiga 
mornar, säg att solen går upp 3, 4 på morgonen och då ligger den på och 
värmer många timmar innan folk kommer in på kontoret, och då går dem här 
gardinerna ner direkt och sen så ventilerar man bort den värmen genom 
självdrag i den här yttre zonen.  

 
Vilken slide är du på nu? 
 

- Nej jag är inte på någon slide just nu, men vi kan gå tillbaka till den medväxter 
där... den bilden med stora krukor. Då ser ni högst upp där så ser ni några 
rullar, till höger... Det är gardinrullar. Så ser ni om ni tittar noga på de här 
limträpelarna i fasad där så är det vajrar fästa på dem. Så dem här gardinerna 
löper längs de här vajrarna ner, på utsidan av dem limträpelarna. Och sen ser 
ni också att det är stålgaller mellan varje limträpelare, det är alltså öppet ner.  

 
Det är för ventilationen?  
 

- Ja, man tar in luft underifrån och sen så mellan gardinerna och glaset så luftar 
man ut värmen.  

 
Ja så värmen kommer alltså aldrig in när man har nere solskyddet?  
 

- Nej... 
 
Utan den ventileras ut innan den når... 
 

- Ja, precis... och så tar vi nästa fasad… då blir det likadant i den zonen längst 
ner på... om man tittar på planen... och där är ju då en grundare sådan 
glaskonstruktion, dubbelglasfasad, som på samma sätt sticker ut som en vinge 
så... också egentligen en fasad som är ställd som en egen konstruktion utanför 
huset. Och det är likadant här, medan det här inte är ett utrymme som man går 
ut i utan det här är bara en grundare zon för växter, som ett växthus... och då är 
det växterna som skuggar insidan och likadant där att vi har en gardin utanför 
som tar smällen med dem stora sollasterna. Och samtidigt har man en 
dubbelkonstruktion som då isolerar... Och så kan vi se ett foto på det, utifrån. 



Och ett foto till med växter. Och sen är det västerfasaden... när man tittar på 
planen igen då… 

 
Vi hade en liten fråga där... för på den stora fasaden så var det... om vi går tillbaka 
några slides, så när du pratade om solen där att när solen står högt så skyddar det mot 
solinstrålning och när solen står lågt så hjälper det till för att värma upp huset genom 
att solen... ja, skiner in från en lägre vinkel. Det var två stycken bilder där med vatten 
från dag och natt också, vad syftar dem illustrationerna till? 
 

- Det är en förenkling av att... ja, den värmen som vi har i huset den kan 
återvinnas då... så att men vi har ju dem här borrhålen och bergvärmen och vi 
har ju en energilagring i systemet där vi kan återvinna och ta till godo den 
värmen som vi får som överskottsvärme och sen kan man då lägga den på en 
annan del av dygnet så att säga då och återföra den igen.  

 
Ja... 
 

- Så att det är egentligen en... ja... den är ju lite förenklad den här presentationen 
och det finns mycket att kika på om man går in mer på tekniken. Men i grovt 
sett så är det liksom... hur det har påverkat arkitekturen och formgivningen av 
huset så är det så att just de här fyra fasaderna har fått olika uttryck beroende 
på sitt väderstreck och litegrand sina olika förhållanden. Men också för att 
uttrycka idén om dem här, alltså den här klimatambitionen som finns.  

 
Ja, okej... 
 

- Ja det var väl på söderfasaden då som är längst ner i bild och det är den... den 
stora glaskroppen som är växthus och det kanske man ska titta på den sista 
bilden på den glasfasaden... Då ser man i nederkant där så ser ni 
vädringsluckor. Och sen så har vi på samma sätt överst, men åt andra hållet... 
alltså inåt på andra sidan den här, den sticker upp på toppen och då tar man ut 
luften på baksidan men i toppen så att säga... så får man ett naturligt självdrag.  

 
Okej, men det ser inte vi riktigt på dem här bilderna du har skickat med här va? 
 

- Nej det ser ni inte, nej precis...  
 
Men jag tror vi förstår principen... Det är på baksidan av det som sticker ut här nu?  
 

- Ja, dem sticker ju upp lite högre än huset gör, dem här stora glasskärmarna... 
så dem har en liten baksida så att säga. Men om vi tittar på planen ingen då så 
är den här vänstra fasaden mot väster då som är markerad med lite olika streck, 
och den är egentligen en traditionell persiennlösning då mot väster... med 
persienner som är styrda av solinstrålning.  

 
Ja, men dem solrullarna som var solskyddet i glas... eller den inglasade delen, det är 
alltså någon form av textil... alltså rullgardin? 
 

- Just det, precis... 
Till skillnad från dem här då som är persienner?  



 
- Ja precis och den här ligger utvändigt i boxar då, som ja... och sen fick ni med 

en liten filmsnutt här också va? 
 

Ja... 
 

- Och där kan man ju se över dag hur dem där... liksom solen vandrar ju, när 
solen träffar den här västerfasaden så släcks den av de här persiennerna. 

 
Ja dem är alltså sensorstyrda då? 
 

- Just det, precis. Och den är en traditionell... bröstning och med utvändiga 
persienner bara.   

 
Är rullgardinerna också det?  
 

- Dem är också styrda ja... precis. Sen är det två bilder som visar den är 
österfasaden och så närbild på lamellerna... och färgerna där och så kan man se 
en bild inifrån också från ett kontor... hur det är att titta ut genom dem här... 
där har vi strävat efter att hitta någon slags någon träton i dem färgkulörerna 
där... Och sen kommer någon närbild utifrån och en... och man ser en bild med 
ganska mörk himmel där, då ser ni krokställts fabriker och Bengt Dahlbergs 
hus som ligger precis norr om och också det andra huset som vi har lagt till i 
det här gamla området... 

 
Ja... 
 

- Och sen så kommer det en plan till och då är det den här övre, norra fasaden 
som vi tittar på... och där står det ju då lameller ut som är glasfenor, det är en 
normal bröstningshöjd där egentligen... men så har vi då stärkt glasfenor ut 
som ett litet skydd bara mot dem där… och nu egentligen sommartid… och 
det skulle möjligen kunna komma lite (hör inte vad han säger)… Men det är ju 
egentligen är nordfasad så att säga... 

 
Mm... 
 

- Men den har fått sitt eget uttryck i utformningen där... men ja, den har inte 
jättestor betydelse egentligen... av alltså när det gäller klimat, eller energifråga 
så...  

 
Nej... 
 

- Och sen nästa bild är ju inifrån huset när man tittar ut genom den här 
österfasaden emot solen... man kan säga att (hör inte vad han säger 28.06) de 
här stora glasade ytorna... och det är det som är själva vinsten med att vi 
vinner den här isolerande zonen där... 

 
Ja... 
 



- Ja, förutom att man vinner också ett rum, ett stort rum att möblera i då va... om 
man klickar fram några bilder så ser man folk som är ute i... ja, sen kan man se 
då en operationssal, lite vårdsängar... ja, och sen är det ju då bara detaljer 
egentligen... högst upp är, så har vi... mellan de två trapphusen så är det en 
terrass som man kan använda... 

 
Okej... 
 

- Ja, det va det hela...  
 
Mm, det va en... vi har ju tittat på PowerPoint så det var givande att få lite mer 
utfyllnad på det som framgick... Vi hade förberett lite intervjufrågor så vi gör väl så 
att vi... jag tänker att vi kanske kan gå igenom dem och bara bekräfta lite, även om det 
blir lite upprepning så kan det kanske va skönt att få svaren igen för att förtydliga 
vissa saker av det du redan nämnt om det är okej? 
 

- Javisst, absolut. 
 
För det första så funderar vi på... Du arbetar ju som arkitekt på Wingårds...  
 

- Ja just det... 
 
Vilken roll har du på företaget, vilken är din huvudsakliga sysselsättning generellt? 
 

- Ja jag är ju uppdragsansvarig arkitekt så jag leder uppdrag i olika storlekar... 
och det här är ett av dem projekt som jag har varit ansvarig för då... och i det 
här har jag varit med dels övergripande, gestaltning av kontor och bostäder de 
andra projekten runt omkring... och sen varje delprojekt också... 

 
Okej, men vad det för entreprenadform... du sa att det inte var bestämt vad det skulle 
va för verksamhet när den byggdes? 
 

- Nej, inte när man började bygga nej... 
 
Hur såg uppdraget ut från början och vem var det som låg bakom? Du nämnde det lite 
snabbt... 
 

- Ja det är ju husvärden heter beställaren som utvecklar Krokslätts fabriker och 
dem sysslar med uthyrning av verksamhetslokaler, kontorslokaler... och man 
kan väl se det som att de egentligen bygger vidare på samma koncept som dem 
egentligen har från början i sina gamla industrilokaler... dem har ju... just dem 
gamla industrilokalerna har ju en inbyggd flexibilitet, dem har ganska generöst 
med takhöjd, ganska rejäla mått på byggnaden, tålig struktur, konstruktion, 
och i dem har dem ju både småverkstäder, kontor, utställning, butiker... små... 
ja, något tryckeri tror jag. Så jag tror att det var ganska naturligt för dem att se 
på ett... när dem utformar en kontorsbyggnad här för det är ingen 
kontorsbyggnad som är helt specialiserad för ett visst... eller en viss möblering 
av kontor utan har lite större flexibilitet... det är aningen lite högre mellan 
våningarna än vad man brukar bygga, och lite aningen djupare hus... och 
framförallt så var det ju viktigt att det var ett klimatsmart hus... 



Hur fick ni uppdraget? 
 

- Det fick vi genom att vi arbetat med den här husvärden tidigare, utvecklat dem 
två tidigare kontorshusen… vi hade ett samarbete där och sen hade vi 
förmånen att få uppdraget att skissa på den här utvecklingen, eller 
utbyggnaden av Krokslätts fabriker... med både bostäder och kontor med den 
här stora skalan... och sen blev detta ett delprojekt i det... i den utbyggnaden.  

 
Och hur såg processen ut? Vad va entreprenadformen? 
 

- Det är ett samarbetsavtal med byggaren och beställaren, så man gjorde det i en 
samverkansentreprenad kan man säga...  

 
Fanns det några exakta krav för byggnadens energiförbrukning? 
 

- Ja men absolut, man har ju energimål som man har fått upp och som man tror 
att man... jag tror inte att man har fått dem sista mätningarna än... det är ju sånt 
som man egentligen bara kan verifiera när huset är färdigt och det är ju sånt 
som man uppmäter sen... men teoretiskt så har man ju nått dem här, och så har 
man räknat med att man ska hålla sina krav... och det som man har mätt hittills 
tyder på det och jag tror... nu har jag lite svårt att komma ihåg exakt men man 
skulle komma under 40 kWh/kvadratmeter... och det var de uppmätta värdena 
man hade på Bengt Dahlgrens hus, det va ju riktmärke för att man skulle 
uppnå även här då... 

 
Men 40 är väl snäppet bättre än Bengt Dahlbergs om jag inte minns helt fel va?  
 

- Ja eller jag tror det ligger på 40... eller möjligtvis 44 kan det va... nått där... 
 
För jag har för mig att det ligger på 46 men jag kan ju ha...  
 

- Ja, men ja, jag ska inte svära på det heller... jag borde kolla det, men ni kan 
säkert ha färskare uppgifter men det ligger någonstans där... Men 
miljöbyggnad guld är ju en betydligt högre... gränsen är i varje fall betydligt 
högre och BBR:s krav ligger ju långt över så att man... ja, man sätter ju ganska 
höga mål som... 

 
Ja, men det fanns alltså konkreta energimål vid projektets start? 
 

- Ja... 
 
Var det här något som förändrades under projektets genomförande? 
 

- Nej, det tror jag inte man kan säga, nej. Utan man hade ganska bra koll i och 
med att man hade byggt Bengt Dahlgrens hus med samma byggare... och det 
är ju samma beställare och samma projektörer så var man ju rätt säker på vilka 
mål man siktade mot så att säga...  

 
Hur såg det inledande arbetet ut? Hur resonerade ni i det inledande skedet? 
 



- Ja men när vi började med dem här hållbara städer – projektet och... ja men det 
var just användningen av glas som vi tyckte att... eller att öka andelen av glas 
som var ett av de viktiga estetiska målen... också för upplevelsen i husen... och 
då hade vi ett antal olika skissmöten där man bollade idéer och då pratade vi 
just om hur man skulle kunna skapa en sådan här zon, någon typ av klimatzon 
framför byggnaden som man skulle kunna ta tillvara på solinstrålning och 
spillvärme... och även ha som någon slags buffertzon... det var en av de 
idéerna som föddes där... och också flexibiliteten med husdjup och att det 
fanns... att det är klimatsmart även det... att man inte bara tittar på en punkt 
utan att man ser på hela byggnaden, en byggnad som är flexibel kan också 
vara klimatsmart så att säga... man kan också styra beteendet eller 
funktionerna i byggnaden då... och att man utnyttjar den på olika sätt under 
olika tidpunkter på dygnet och så vidare... så det var lite sådana diskussioner 
som förde fram till den här formen... 

 
Används den idag på olika sätt över olika tider på dygnet? 
 

- Ja man kan se lite början på det... dem här bilderna, att dem har börjat duka ut 
där med sådana här White boards och soffor... dem tar liksom kaffet... dem har, 
eller vissa kontor där dem har ju morgongenomgångar ute på den här då, man 
har kanske vissa skissmöten där ute och... eller det är som en patientrekreation 
för sjukhuset vissa tider och sen så... husets djup gör att man lägger 
kontorslokaler djupare, djupare in i huset så har man större samlingssalar och 
liknande... eller labb, tekniska labb och sånt där. 

 
Men det är framförallt den här extrazonen som man använder... eller som blir mest 
flexibel? 
 

- Ja, precis... där är det ju tydligast liksom... och sen går man ju mot ett mer och 
mer... om man inte just tar den här då, byggnaden, men man jobbar ju mer och 
mer med det här att man inte har bestämda arbetsplatser utan att man har 
stationer... aktivitetsbaserade stationer... och det är klart att en sådan här 
byggnad främjar ju sånt, den typen av verksamhet... att man då kan röra sig 
mot ljuset när det är bra eller inåt kärnan när det är bra...  

 
Vad är det för glas... eller är det något speciellt glas ni har använt med hänsyn till 
energin? 
 

- Ja, nu har jag inte glasreceptet där men det är det ju alltid va... i alla fasader 
lägger man ihop olika rutor som är lämpliga med hänsyn till ljud och 
ljusinstrålning och energi, men det är väldigt klara glas som vi lyckats få i de 
här yttre skikten eftersom vi har dubbelkonstruktion då...  vilket gör att vi kan 
reducera den här... eller det som måste reducera värmeinstrålningen tar man i 
flera steg då va...  

 
Ja just det...  
 

- Och tack vara det kan vi få ett glas som har högre dagsljustransmission än vad 
man brukar kunna åstadkomma. 

 



Utöver det som vi har berört, finns det några andra energireducerande åtgärder som ni 
har använt er av?  
 

- Då tänker du på arkitektsidan då framförallt kanske? 
 
Ja... 
 

- Nej, det skulle jag inte säga... det är ju egentligen de här fasadernas 
utformning... sen att det är ett miljötänk kring alla materialval och så det är ju 
självklart... men inte när det gäller energibesparing så har vi inte gjort några 
andra direkta åtgärder... men det är ju som jag sa även husets djup då... ett 
djupare hus är ju naturligt lättare att få ett bättre energivärde på än ett smalt 
hus...  

 
Ja precis... för att du får mindre andel klimatskal... 
 

- Ja, och en större tröghet också... 
 
Ja, vad är det för typ av stomme i huset? 
 

- Det är HDF-bjälklag, en betongstomme… 
 
Är det någonting som ni har använt er av energimässigt?  
 

- Ja det ingår ju i... nej eller den är ju med i balansberäkningen om man säger så, 
men det är inte så att vi har använt den på ett speciellt sätt... vi har liksom inte 
kylkanaler i HDF:en eller något liknande utan det är en traditionell 
betongstomme... 

 
Men rent konkret... det här med termisk värmelagring och nakna betongytor är 
ingenting som ni har... 
 

- Nej inget som jag vet att dem har räknat med speciellt, inte mer än en normal 
förutsättning så att säga, nej. 

 
Så om vi ska sammanfatta de medvetna val som har gjorts i byggnaden med avseende 
på energiförbrukning, så är det helt enkelt husdjupet för att få mindre yta klimatskal 
och sen så anpassa de olika fasaderna till de olika förutsättningar som finns i de olika 
väderstrecken... 
 

- Ja och sen inte minst estetiskt skulle jag vilja säga, att man uttrycker att det är 
ett klimatsmart hus... Det tror jag är ganska viktigt.  

 
Ja, och sen det här med att optimera, eller ja, den här buffertzonen vi har pratat om i 
öster och söder som gör att man får ett jämnare inomhusklimat... 
 

- Ja, och betydligt större glasytor med större ljusspridning... 
 
Och det gör ju då i förlängningen att man kan göra ett djupare hus? 
 



- Ja, precis och att man får ett trevligare inomhusklimat, man får bättre rum, mer 
flexibla rum... man får vackrare rum eller bättre klimat att vara i... så det 
gynnar ju verksamheten. Sen är det ju höjden i huset också, att det är 3,90 
mellan bjälklagen, i bjälklagshöjd... normalt så går man kanske på 3,60... 
normal kontorshöjd och det gör ju också att man kan ha ett djupare hus.  

 
Ja det är klart... det är lättare att få in dagsljuset... Men hur har ni kommit fram till de 
val som ni har fokuserat på? 
 

- Hur tänker då? 
 
Jo men ni hade ju ganska tydliga mål med vad ni ville uppnå, och sen så hade ni det 
här inledande mötet där ni brain stormade om vad ni kunde göra, eller vad ni ville 
göra... Fanns det andra diskussioner kring val som kunde ha gjorts eller hur kom ni 
fram till att det var just dem här som skulle få er att uppnå målet?  
 

- Ja alltså det är väl det här man siktar på, ett energikrav... men även 
upplevelsemål så att säga som föds på vägen egentligen kan man säga... man 
vill ju ha ett djupare hus, stora flexibla ytor och det är liksom ett samarbete 
som kommer fram i den här projektgruppen egentligen... och det är väl inte 
sådär att man bockar av dem på en lista utan det växer fram som kvaliteter i 
projektet... men det som är mest konkret det är ju kanske energimålet och i 
kombination med mycket glas... sen ställer man då upp det som en tes... om 
man bygger den här så kan man pröva det, så prövar vi det genom olika 
beräkningar då och ser om det håller... och det visade sig att det gjorde det då.  

 
Okej, hade ni i den här projektgruppen med ingenjörer från start eller kom dem först 
in i ett senare skede? 
 

- Ja alltså själva formen på huset föds i den här första... och då satt vi med 
BDAB i ett tidigt skede och diskuterade... i den här gruppen som jobbar med 
hållbara städer och hur vi skulle anpassa att göra klimatsmart arkitektur här... 
och då kom fram till en grund, sen påbörjas en projektering med en 
konceptgrupp... konstruktion, vent., el, arkitekt... och mark och så vidare… 
och akustik... och så börjar man räkna på alla dem här värdena och se om dem 
håller och vilka kvaliteter man måste bygga med för att det ska hålla iså fall... 

 
När du nämnder BDAB, det är alltså Bengt Dahlgren? 
 

- Ja, precis...  
 
Men dem är väl specialiserade på styr och regler bland annat va? 
 

- Ja, eller de är ventilationskonsulter... rör och ventilation så det... 
 
Men styr och regler kom in först under ett senare skede? 
 

- Ja dem kom in i projekteringen... 
 
Okej, i den här konsultgruppen som du nämnde? 



- Ja, precis... dem hade både styr och ventilation... 
 
Okej, förändrades prioriteringarna under projektets genomförande... det har vi varit 
inne på innan tror jag men... 
 

- Nej inte i prioriteringarna så att säga men det är ju lösningarna, tekniska 
lösningarna förfinas ju... man har ju en idé om hur man ska lösa saker och ting 
men sen måste man då se till att man hittar rätt material och rätt tekniska 
lösningar för det... 

 
Men det var inga avgörande utformningsåtgärder som egentligen förändrades? 
 

- Nej, det kan jag inte påstå... vi hade en rimlig bild av vad vi skulle kunna 
genomföra och vi satt ju också i den här gruppen med BDAB arkitekt då och 
gjorde ganska tidiga efterforskningar då i det här stadiet kan man säga... 

 
Om vi då ska komma in lite på förbättringar... tror du att dem val som gjorts hade 
kunnat göra annorlunda för att ytterligare minska just energiförbrukningen? 
 

- Ja, man kan ju helt säkert... utifrån det här kan man ju säkert mäta och förstå 
dem här... säkert finns det många andra lösningar som man kan fortsätta 
utveckla i det här... men jag kan inte se någon konkret väg som vi borde gjort 
annorlunda eller förbättrat så... men jag kan tänka mig att när det här... jag tror 
man kan fortsätta utveckla den här biten av hus där man inte försöker lösa 
allting med en enda enkel fasad och där man jobbar lite mer dynamiskt med 
användandet av huset, anpassar sig till olika årstider och olika tider på dygnet... 
det tror jag är rätt sätt att tackla energikrav, eller hur man ser på 
energihushållning på fastigheter överhuvudtaget...  

 
Konkret, vad syftar du... 
 

- Nej men jag menar liksom att... om man skulle förenkla det litegrann så ett 
passivhus  så att säga där man isolerar och det ska va väldigt täta 
konstruktioner... och minimera fönsterarea och så vidare... då kanske det här är 
att betrakta som ett aktivhus istället... och jag tror att det sättet att förhålla sig 
till med miljökrav är mycket mer intressant och mycket mer framgångsrikt 
liksom när det gäller hus... när man använder husen på olika sätt, man kanske 
inte ska ta för givet att man har hela husets yta under alla tider på dygnet, 
under alla tider på året... utan om man till exempel kan finna sig till att det är 
varmare på sommaren och att man måste öppna fönster, eller luckor... att det 
kanske blir varmt i en viss del av byggnaden, varmare där än i en annan del av 
byggnaden, och likadant på vintern... då har man liksom ett  dynamiskt 
förhållande till en byggnad på ett annat sätt och det tror jag har framkommit... 
Det här regleras ju med krav så det är inte helt lätt, vi har ju krav på 
luftomsättningar och vi har krav på alla arbetsplatser ska ha ett visst klimat, 
men om man bara säger att arbetsplatserna inte är fasta då öppnar det litegrann 
också för att... men det är klart att en byggnad på 150 kvadrat kan det inte bara 
vara 10 kvadrat som är uppvärmt, alla kan ju inte få plats där men det måste 
finnas en regler till det men i det här fallet till exempel så har man ju stor zon 
som man kan använda som inte är uppvärmd... och det är ju en jättestor 



tillgång och man kan ju ha massa möten och verksamhet i, men man är inte 
garanterad ett visst klimat där hela tiden... 

 
Nej, du pratar om den här buffertzonen... 
 

- Ja... 
 
Ja och som du sa innan, att vissa tider kan man ju välja att gå längre in huset om det är 
för varmt där ute till exempel då... 
 

- Ja, då måste man kanske inte sitta där ute eller utnyttja de här gardinerna då... 
så jag tror det är lite början på framtiden... att man har mer intelligenta hus 
som styr och reglerar... och som man också använder på ett annat sätt, aktivt...  

 
Mm... 
 

- Ja jag måste tyvärr börja runda av, jag har ett möte... 
 
Ja men absolut, vi förstår... vi har egentligen bara ett par frågor till eller måste du 
springa direkt? 
 

- Ja egentligen, men går det fort tror ni? 
 
Det var egentligen, ja vi är nog egentligen inne på den sista frågan... vilka erfarenheter 
har du tagit med dig från projektet avseende energiförbrukningen? 
 

- Ja men det är egentligen samma svar kan man säga... just att inte försöka lösa 
allt i ett enda skikt utan att kanske dela upp saker och ting... litegrann, i flera 
steg... och kanske se på varje fasad, att det är mycket mer intressant... jag 
menar de olika fasaderna har ju olika förutsättningar och då borde ju dem 
också rimligen... om man nu ser fasader eller delar i huset... så har det olika 
förutsättningar och då kanske det kräver olika utformning och olika tankesätt.  

 
Okej, då så... men får vi maila dig om vi kommer på något mer som vi undrar över?  
 

- Ja, absolut, ni är jättevälkomna att ringa och maila och så, det är inga 
problem... 

 
Ja men va fantastiskt, då gör vi såhär att vi kommer skriva ihop det här och vid något 
tillfälle framöver kommer vi att återkomma till dig oavsett med en sammanställning 
av det här så att du får läsa igenom det... så att du känner att du kan stå bakom det vi 
kommer fram till… så för tillfället får vi bara tacka så jättemycket för din tid så får du 
springa vidare... 
 
- Ja det är inga problem, lycka till!  



Pär	Jorstadius,	Kabro,	6/2‐2015	

Intervjufråga:	 Hur	resonerade	ni	i	det	inledande	skedet	angående	
utformningen?	

Svar	i	korthet:	 Fokus	låg	på	att	göra	Sveriges	energisnålaste	kontorsfastighet,	
det	var	högsta	prioritet.	Alla	beslut	som	togs	under	resans	gång	
gjordes	med	denna	målsättning.	Energiförbrukningen	var	
största	fokus	men	med	förutsättningen	att	byggkostnaden	bärs	
av	den	marknadsmässiga	hyran	i	Borås	på	1300	kr/kvm	och	
år.	

Belysande	citat:	 ”Fokus	låg	i	att	göra	Sveriges	energisnålaste	kontorsfastighet.	
Det	var	målsättningen.	Det	var	den	högsta	prioriteten.”	

Egna	kommentarer:	 	

_____________________________________________________________________________________________________	

Intervjufråga:	 Var	det	några	speciella	åtgärder	ni	lade	fokus	på	redan	från	
början?	

Svar	i	korthet:	 Vi	ville	ha	en	tung	stomme	med	så	mycket	frilagd	betongyta	
som	möjligt,	fastigheten	skulle	fungera	som	ett	magasin	för	att	
lagra	energin.	Målet	var	att	ha	så	mycket	betong	eller	hårda	
ytor	som	möjligt	som	kakel,	klinker	och	betong.	Alla	undertak	
avslutas	60‐80	cm	från	ytterväggen	så	luften	kan	vandra	upp,	
förbi	undertaket	och	därmed	nudda	undersidan	av	bjälklaget.		
Av	akustikskäl	lades	en	mjuk	matta	istället	för	betonggolv	men	
vi	har	klinkergolv	på	vissa	delar.	Vi	ville	inte	vara	beroende	av	
fjärrvärme.	Huset	skulle	vara	tätt	och	ha	bra	U‐värden	på	
fönster.	Huset	skulle	även	ha	ett	effektivt	styrsystem.	

Belysande	citat:	 ”Nummer	ett	var:	vi	ska	ha	en	tung	stomme”	”Nummer	två	är	
att	huset	är	tätt,	riktigt	tätt”	

Egna	kommentarer:	 Tidig	styrning	mot	energieffektivitet	gör	varje	beslut	kan	göras	
med	fokus	på	energieffektivitet.	

_____________________________________________________________________________________________________	

Intervjufråga:	 Menar	du	att	en	enkel	åtgärd	som	mindre	undertak	har	stor	
inverkan	på	lagringsförmågan?	

Svar	i	korthet:	 Den	kan	tyckas	enkel	men	den	fanns	med	under	hela	
projekteringen.	Alla	kanaldragningar,	all	el	och	ventilation	har	
dragits	med	det	indragna	undertaket	i	åtanke.	Målningen	har	
gjorts	hela	vägen	upp	och	en	bit	in.	Det	är	enkelt	om	det	tagits	



med	i	planeringen	från	början	och	finns	med	hela	vägen	men	
om	man	ska	göra	det	i	efterhand	är	det	inte	lika	enkelt.		

	
Belysande	citat:	 ”Vi	har	under	hela	projekteringen	haft	med	det	när	vi	

projekterat	våra	installationer	och	undertak.”	
	
Egna	kommentarer:	 Saker	blir	enkelt	och	självklart	när	det	finns	med	från	början.	
	
	
_____________________________________________________________________________________________________	
	
	
Intervjufråga:	 Förändrades	vilka	åtgärder	som	fokuserades	på	under	

projekteringen?	
	
Svar	i	korthet:	 Vi	har	inte	gjort	något	revolutionerande,	allt	vi	gjort	är	kända	

tekniker	och	metoder,	skillnaden	är	fokus	från	början.	Hade	vi	
exempelvis	byggt	på	entreprenad	åt	en	annan	beställare	hade	
beställaren	ritat	upp	ett	hus	på	en	tomt,	tagit	in	en	konstruktör,	
gjort	förfrågningsunderlag,	tagit	in	konsulter	för	rör,	VVS	etc.	
processen	hade	därmed	varit	långt	gången	innan	vi	kommer	in.	
Bygglovet	är	förmodligen	redan	sökt.	Detta	innebär	att	vi	inte	
kan	påverka	så	mycket,	stomvalet	är	klart,	
fönsterdimensioneringen	kanske	är	anpassat	efter	
hyresgästernas	önskemål	och	energisystemet	är	valt	o.s.v.	
Möjligheten	att	påverka	minskar	drastiskt	jämfört	att	ha	ett	
tydligt	fokus	från	börja,	det	är	då	de	stora	besparingarna	kan	
göras.		

	
Belysande	citat:	 ”För	att	nå	så	långt	ner	har	inget	revolutionerande	gjorts,	allt	

bygger	på	kända	tekniker,	väl	beprövade	metoder,	skillnaden	
är	att	vi	hade	energibesparing	som	fokus	från	början.”	

	
Egna	kommentarer:	 Tydlig	vision	från	början	som	sedan	följdes	konsekvent	under	

projekttiden.	
	
	
_____________________________________________________________________________________________________	
	
	
Intervjufråga:	 Ligger	problemet	i	att	man	jobbar	väldigt	uppdelat	under	

projekteringen?	
	
Svar	i	korthet:	 Arkitekterna	kan	inget	om	energi,	de	kan	inget	om	kostnader	

för	att	de	inte	bryr	sig.	Gestaltningen	är	i	fokus	vilket	det	
kanske	ska	vara	men	styr	man	mot	de	andra	två	bitarna	under	
resans	gång	går	det	att	bygga	snålt	och	effektivt	för	det	är	ju	
ingen	raketforskning,	kanske	lite	tråkigt.		



	 En	annan	viktig	del	handlar	om	att	fastighetsägarna	hyr	ut	sina	
fastigheter	kallt,	det	finns	alltså	inga	incitament	för	
fastighetsägarna	att	lägga	lite	mer	pengar	på	att	spara	energi.		
Fastighetsägaren	får	därmed	ingen	avkastning	på	
investeringen	vilket	gör	att	det	är	svårt	att	motivera	en	högre	
investeringskostnad.	Det	finns	undantag,	exempelvis	
Vasakronan	där	de	bestämt	att	de	ska	ha	ett	visst	antal	
fastigheter	med	väldigt	låg	energiförbrukning.		

	
Belysande	citat:	 ”Arkitekterna	kan	ingenting	om	energi,	de	kan	ingenting	om	

kostnader.”	
	
Egna	kommentarer:	 Handlar	det	om	att	arkitekter	inte	bryr	sig	eller	inte	kan?		
	
_____________________________________________________________________________________________________	
	
	
Intervjufråga:	 Du	säger	att	det	handlar	om	att	det	inte	finns	tillräckligt	med	

incitament	för	att	satsa	på	dessa	bitar?	
	
Svar	i	korthet:	 Det	beror	även	på	kunskap.	Man	tror	generellt	att	det	är	

väldigt	dyrt,	vi	säger	att	detta	kostar	max	3	%	mer	vilket	vi	
tycker	är	en	väldigt	liten	investering.		Generellt	tror	man	att	
det	är	dyrt,	omständligt,	jobbigt,	leder	till	sämre	kvalitet,	
tråkigt	utförande	etc.	Medvetenheten	om	vad	det	faktiskt	
innebär	är	låg.	Men	det	är	även	många	andra	parametrar	att	ta	
hänsyn	till	vid	projektering	vilket	kanske	gör	att	energin	
prioriteras	bort.	Vi	driver	utvecklingen	framåt	med	detta	
projekt.	Något	som	även	påverkar	är	BBR:s	krav	på	
energiförbrukning	som	hela	tiden	sänks.	Det	driver	vår	
utveckling	framåt.		

	
Belysande	citat:	 ”Man	tror	att	det	är	väldigt	dyrt,	vi	säger	att	det	kostar	max	3	

%	mer	vilket	vi	tycker	är	en	väldigt	liten	investering.”	
”Kunskapen	har	nog	inte	nått	hela	vägen	ut	om	vad	det	faktiskt	
innebär.”	

	
Egna	kommentarer:	 Energieffektivitet	kanske	bortprioriteras	i	förhållande	till	

andra	krav.	
	
		
_____________________________________________________________________________________________________	
	
	
Intervjufråga:	 Hade	ni	prioriterat	annorlunda	idag	om	ni	fått	göra	om	

projektet?	
	
Svar	i	korthet:	 Vi	har	ett	garage	i	källaren	vilket	inte	är	energieffektivt	men	vi	

måste	på	grund	av	utrymmesskäl	men	det	hade	vi	inte	ändrat.	



Vi	funderade	på	om	vi	skulle	ha	utvändiga	solskydd	men	vi	
valde	invändiga,	detta	är	en	avvägning	mellan	ekonomi	och	
funktion.	Jag	tycker	avvägningen	gjorts	ganska	bra.	Jag	skulle	
ha	gjort	mindre	fönster,	vi	har	lite	för	mycket	fönster.	

	
Belysande	citat:	 ”Avvägningen	har	varit	ganska	bra.”	
	
Egna	kommentarer:	 Fönsterandelen	är	en	avgörande	faktor	för	energibehovet.	
	
_____________________________________________________________________________________________________	
	
	
Intervjufråga:	 Solskydd	är	väldigt	komplext	beroende	på	väderstreck…	
	
Svar	i	korthet:	 Ja,	var	solskyddet	ska	sitta	och	effekten	av	det.	All	

solavskärmning	är	bäst	utifrån.	Vi	vill	ha	in	solljus	vintertid,	
genom	att	dra	nytta	av	solen	gör	vi	av	med	någon	energi	för	
uppvärmning	alls	en	solig	vinterdag.	Vi	flyttar	bara	om	luften	
litegrann.			

	
Belysande	citat:	 ”Vi	vill	ha	in	solljus	emellanåt.”	”Då	solen	skiner	gör	vi	inte	av	

med	någon	energi	överhuvudtaget.”	
	
Egna	kommentarer:	 Rätt	utformade	solskydd	kan	minska	energibehovet.	
	
_____________________________________________________________________________________________________	
	
	
Intervjufråga:	 En	vinterdag	när	solen	skiner	finns	det	alltså	inget	

energibehov?	
	
Svar	i	korthet:	 På	vintern	är	solinstrålning	positivt,	på	sommaren	tvärt	om	då	

det	istället	finns	ett	kylbehov.	I	vårt	fall	gjorde	vi	en	enkel	
lösning	med	invändiga	rullgardiner,	detta	fungerar	då	kontoret	
är	bemannat.	Energimässigt	hade	det	varit	mer	effektivt	att	ha	
styrda	solskydd	på	insidan	eller	på	utsidan	men	detta	valdes	
bort	av	ekonomiska	skäl.		

	
Belysande	citat:	 ”Solinstrålning	är	fantastiskt	bra	vintertid.”	
	
Egna	kommentarer:	 Rätt	utformning	av	fönster	sparar	energi.	
	
_____________________________________________________________________________________________________	
	
	
Intervjufråga:	 Byggnader	har	ju	inte	jättestora	glaspartier	men	du	hade	alltså	

velat	göra	ännu	mindre	fönster?	
	



Svar	i	korthet:	 Ja,	på	vissa	delar.	Det	går	inflation	i	att	ha	gigantiskt	stora	
skyltfönster.	Detta	är	ett	jobb,	det	ska	finnas	dagsljus	men	de	
behöver	inte	vara	gigantiskt	stora.	Jag	hade	velat	göra	dem	
något	procent	mindre.		

	
Belysande	citat:	 ”Det	går	inflation	i	att	ha	gigantiskt	stora	skyltfönster.”	
	
Egna	kommentarer:	 Placering	av	fönster	är	avgörande	för	att	tillgodose	

dagsljusbehovet.	
	
_____________________________________________________________________________________________________	
	
	
Intervjufråga:	 Fönster	med	låga	U‐värden	är	ju	något	som	kostar	men	detta	

var	ändå	något	ni	prioriterade?	
	
Svar	i	korthet:	 Fönster,	fönsterpartier	och	dörrar	med	låga	U‐värden	

prioriterades.	Dessa	bestämdes	tidigt	i	processen	då	dessa	
tillsammans	med	stommen	definierade	förutsättningarna	ur	
energisynpunkt.	

	
Belysande	citat:	 	
	
Egna	kommentarer:	 Bra	isolering	är	avgörande	för	energibehovet.		
	
_____________________________________________________________________________________________________	
	
Intervjufråga:	 Det	innebär	att	fönstren	måste	varit	en	stor	kostnadsandel	i	

projektet?	
	
Svar	i	korthet:	 Det	höjde	kostnaderna	men	det	var	en	viktig	prioritering	

precis	som	stommen.	Stommen	specialbeställdes	av	
strängbetong,	de	hade	aldrig	tidigare	tillverkat	en	stomme	med	
så	låga	U‐värden.	Stommen	är	speciell	då	det	är	en	stor	andel	
cellplast	men	även	en	större	andel	betong	på	insidan	än	
vanligtvis,	detta	för	att	få	så	mycket	varm	betong	som	möjligt	
och	förstärka	den	termiska	lagringskapaciteten.		På	utsidan	
ligger	egentligen	bara	ett	täckskikt.	

	
Belysande	citat:	 ”Strängbetong	hade	aldrig	tillverkat	sandwichelement	med	så	

låga	U‐värden.”		”Vi	ville	få	in	så	mycket	cellplast	som	möjligt	
men	även	en	större	andel	betong	på	insidan,	många	gånger	gör	
man	tvärt	om	men	vi	ville	ha	så	mycket	varm	betong	som	
möjligt.”	

	
Egna	kommentarer:	 Isolering	och	termisk	lagringsförmåga	är	avgörande	för	att	

uppnå	låg	energiförbrukning.		
	
_____________________________________________________________________________________________________	



		
	
	
Intervjufråga:	 Varför	tror	du	ingen	efterfrågat	detta	tidigare?	
	
Svar	i	korthet:	 Det	handlar	om	efterfrågan.	Klarar	vi	energiförbrukningen	

enligt	BBR:s	krav	finns	ingen	efterfrågan	generellt	om	det	inte	
finns	några	särkrav.	Vi	har	alltid	gjort	såhär,	varför	ska	vi	göra	
något	annat?	Jo	för	att	vi	vill	utmana	branschen,	vi	vill	sätta	en	
högre	standard.	Köpet	med	Strängbetong	tog	tid	innan	vi	fick	
det	som	vi	ville	ha	det.	Vi	nådde	inte	hela	vägen	fram,	vi	skulle	
vilja	haft	ännu	lite	bättre	isolering	i	väggarna	men	det	var	svårt	
att	få	till.		

	
Belysande	citat:	 ”Enligt	BBR	klarar	vi	kraven,	vi	har	alltid	gjort	såhär,	varför	ska	

vi	göra	på	något	annat	sätt?	‐	Vi	vill	utmana	branschen,	vi	vill	
sätta	en	högre	standard	vad	gäller	förbrukningen.”	

	
Egna	kommentarer:	 BBR	styr	utvecklingen	i	hög	grad.				
	
_____________________________________________________________________________________________________	
	
	
Intervjufråga:	 Vad	är	fördelen	med	sandwichelement	jämfört	med	

platsgjutet?	
	
Svar	i	korthet:	 Sandwichelement	är	fördelaktigt	när	man	vill	bygga	

kostnadseffektivt.		I	vårt	fall	ville	vi	även	ha	en	underhållsfri	
byggnad	och	vi	ville	att	den	skulle	symbolisera	en	tung	stomme	
genom	att	synliggöra	det	i	gestaltningen.		

	
Belysande	citat:	 ”Sandwichelement	är	egentligen	det	mest	gångbara	idag	när	

man	ska	bygga	kostnadseffektivt.”	
	
Egna	kommentarer:	 		
	
_____________________________________________________________________________________________________	
	
	
Intervjufråga:	 Ni	har	även	varit	involverade	i	exempelvis	Gina	Tricot	huset,	

hur	mycket	har	ni	varit	med	och	påverkat	där?	
	
Svar	i	korthet:	 Det	var	lite	speciellt	då	jag	är	nära	vän	med	Jörgen	som	ägde	

Gina	när	vi	byggde	det	så	vi	har	påverkat	vissa	delar.	Men	
utformningen	kunde	vi	inte	påverka	för	när	Gert	ritar	så	blir	
det	så,	punkt	jävla	slut.	Byggnaden	hade	ett	Green	building‐	
krav	man	ville	uppnå	och	det	gör	man	nog	idag,	precis	–	en	bra	
dag.	Men	det	är	svårt	med	den	typen	av	hus	men	den	typen	av	
utformning.	I	vanliga	fall	har	vi	lite	möjlighet	att	påverka,	vi	



lämnar	ett	pris	i	konkurrens	på	det	som	är	beskrivet	och	inget	
mer.	Lägger	vi	till	något	får	vi	inte	jobbet.	När	vi	väl	fått	
anbudet	kan	vi	försöka	komma	med	idéer	om	hur	man	kan	
spara	energi	men	då	har	processen	kommit	så	långt	att	det	
svårt	att	påverka,	kalkylen	kanske	är	klar	och	kontrakten	med	
hyresgästerna	skrivna.	Vi	har	liten	möjlighet	att	påverka	när	vi	
inte	är	med	och	uppför	byggnaden.	Träffar	vi	däremot	kunden	
tidigt	och	tillsammans	utvecklar	ett	hus	ser	det	annorlunda	ut,	
då	kan	olika	alternativ	vägas	mot	varandra	tillsammans	med	
kunden.	Då	finns	det	större	möjlighet	att	påverka	jämfört	med	
ett	traditionellt	entreprenadförfarande	i	konkurrens.	Helst	vill	
man	komma	in	tidigt	i	processen	för	det	är	kul	att	påverka,	
både	den	och	andra	delar	såsom	processen,	tidplanen	och	
metodvalen.	

	
Belysande	citat:	 ”Gert	ritar	och	då	blir	det	så,	punkt	jävla	slut.”	”Det	är	svårt	

med	den	typen	av	hus	med	den	typen	av	utformning.”	
”Byggnaden	hade	ett	Green	building‐krav	man	ville	uppnå	och	
det	gör	man	nog	idag,	precis	–	en	bra	dag.”	”Det	är	väldigt	lite	
vi	kan	påverka	i	ett	traditionellt	fall	där	vi	inte	är	med	och	
uppför.”		

	
Egna	kommentarer:	 	Utformningen	påverkar	i	hög	grad,	utformningen	måste	göras	

med	tanke	på	energiförbrukningen	för	att	minimera	
energiförbrukningen.	Har	man	uppnått	kravet	eller	
målsättningen	tar	man	inte	processen	vidare,	man	nöjer	sig.	

	
	
_____________________________________________________________________________________________________	
	
	
Intervjufråga:	 Du	nämnde	tidigare	att	många	saknar	kunskapen	om	hur	stor	

inverkan	det	faktiskt	kan	ha	och	att	det	kan	innebära	en	
kostnadsbesparing	och	ingen	merkostnad?	Upplever	du	att	
detta	har	förändrats?	

	
Svar	i	korthet:	 För	att	förtydliga,	den	initiala	kostnaden	är	alltid	högre,	

besparingen	kan	sedan	ses	över	tid	då	energiförbrukningen	
blir	lägre.	Äger	du	fastigheten	är	det	lättare	att	”räkna	hem”	
investeringen	till	följd	av	lägre	energiförbrukning.	En	
beställare	kanske	inte	kan	ta	en	högre	investeringskostnad	
trots	att	det	innebär	en	total	besparing	över	tid,	det	beror	på	
hur	långsiktigt	beställaren	ser	på	byggnaden.		
Utifrån	min	roll	som	byggentreprenör	anser	jag	att	kunskapen	
generellt	inte	är	speciellt	hög	hos	beställare,	särskilt	inte	hos	
mindre	beställare	som	bygger	ett	fåtal	fastigheter.	De	sätter	sig	
ogärna	in	i	det.	Professionella	fastighetsbolag	däremot	gör	
färdigt	sina	förfrågningsunderlag	och	då	handlar	det	om	
konkurrens	och	då	kan	vi	inte	påverka	speciellt	mycket	och	



idéerna	kommer	in	sent	i	processen.	Det	pratas	mycket	men	
jag	kan	tycka	att	kunskapen	och	förmågan	att	dra	nytta	av	det	
inte	är	jättestor	även	om	det	pratas	mer	och	mer	om	det.		

	
Belysande	citat:	 ”Det	pratas	mycket	om	det	men	jag	kan	tycka	att	kunskapen	

och	förmågan	att	dra	nytta	av	det	inte	är	jättestor,	även	om	det	
pratas	mer	och	mer	om	det.”	

	
Egna	kommentarer:	 Ekonomiska	incitament	är	avgörande	för	att	bygga	energisnålt,	

inte	energibesparingen.		
	
_____________________________________________________________________________________________________	
	
Intervjufråga:	 Sveriges	har	som	mål	att	alla	nya	hus	skall	vara	NNE‐hus	från	

2020?	Har	du	märkt	någon	förändring	till	följd	av	detta,	har	
man	börjat	förbereda	sig?	

	
Svar	i	korthet:	 Det	kände	jag	inte	till	så	svaret	är	nej	förutom	att	några	stora	

fastighetsbolag	varit	lite	duktiga	och	satt	upp	fina	ord	i	sina	
årsredovisningar.	Man	tittar	på	kronor	och	kostnader,	lägger	
sig	precis	på	kraven	och	når	man	dem	så	är	det	tillräckligt.	Idag	
ser	vi	för	lite	marknadsmässigt	värde	av	att	göra	
energibesparingar.	Det	måste	ge	pengar	tillbaka	tidigt	för	att	
kännas	som	ett	alternativ.	Jag	tror	även	numera	att	det	finns	
ett	krav	på	att	el,	vatten	och	uppvärmning	skall	mätas	för	varje	
lägenhet.	Detta	motverkar	fastighetsägarens	intresse	i	att	
uppföra	en	fastighet	med	låg	energiförbrukning.	Hyresgästen	
får	istället	ta	ansvaret	och	kan	egentligen	inte	påverka	så	
mycket	mer	än	att	duscha	mindre	och	inte	öppna	fönstren.	
Detta	flyttar	ut	intresset	att	påverka	ytterligare	ett	steg	till	
någon	som	inte	kan	påverka,	eller	påverka	i	väldigt	liten	
utsträckning.		

	
Belysande	citat:	 ”Idag	finns	det	för	lite	marknadsmässigt	värde	i	att	göra	

energibesparingar	Det	måste	verkligen	tidigt	ge	pengar	
tillbaka.”	

	
Egna	kommentarer:	 		
	
_____________________________________________________________________________________________________	
	
	
Intervjufråga:	 Vad	hade	ni	mer	kunnat	göra	för	att	sänka	

energiförbrukningen?	
	
Svar	i	korthet:	 Det	är	svårt	att	göra	så	mycket	annorlunda	då	tomtens	

beskaffenhet	styr.	Layoutmässigt	måste	ju	verksamheten	
fungera,	ett	djupare	hus	blir	inte	så	trevligt	layout‐mässigt.	

	



Belysande	citat:	 ”Det	är	svårt	att	göra	så	mycket	annorlunda	då	tomtens	
beskaffenhet	styr.”	

	
Egna	kommentarer:	 	Husets	funktion	måste	komma	i	första	hand.	
	
_____________________________________________________________________________________________________	
	
Intervjufråga:	 Använder	ni	simuleringsverktyg	för	att	mäta	

energiförbrukningen	i	det	inledande	projekteringsskedet?	
	
Svar	i	korthet:	 Ja,	vi	bygger	en	teoretisk	modell	som	visar	ungefär	var	vi	bör	

hamna.	Vi	köper	in	tjänsten	från	Kabona.	I	programmet	matas	
U‐värden	på	fönster,	partier,	fasad,	tak	och	grund	in	men	även	
väderstreck,	antal	personer,	uppvärmningssätt,	
verksamhetsutrustning	etc.	Det	svåraste	att	beräkna	är	vad	vi	
har	för	läckage	i	huset.	Hur	tätt	huset	är	styr	jättemycket.		

	
Belysande	citat:	 ”Det	svåraste	är	att	beräkna	vad	vi	har	för	läckage	i	huset.	För	

det	styr	jättemycket.”	
	
Egna	kommentarer:	 	Täthet	kanske	är	det	viktigaste?	Det	är	tidsödande	att	göra	

omfattande	simuleringar	så	att	få	en	indikation	på	vilka	
parametrar	som	är	mest	avgörande	kan	kanske	främja	
användandet	av	energireducerande	åtgärder?	

	
_____________________________________________________________________________________________________	
	
Intervjufråga:	 Hade	en	öst‐västlig	orientering	kunnat	minska	

energiförbrukningen?	
	
Svar	i	korthet:	 Det	är	svårt	att	utforma	byggnader	med	geometrin	för	

optimering	av	energi.	Det	är	andra	parametrar	som	styr	som	
var	det	finns	en	naturlig	ingång,	hur	huset	upplevs	utifrån,	
uttrycket,	vad	vi	vill	kommunicera	etc.	För	kommersiella	
kontorsbyggnader	är	marken	väldigt	definierad	och	byggytan	
maximeras	både	på	fotavtryck	och	på	höjden.	
Energiförbrukningen	för	Kabro	är	mycket	låg	vilket	gör	att	just	
orienteringen	inte	påverkar	så	mycket.	Kabro	krävde	ingen	
energi	förrän	i	slutet	av	oktober	förra	året,	till	dess	räckte	
värmen	från	människor	och	maskiner.	Led‐armaturer	bidrar	
inget	längre,	hade	vi	haft	konventionella	armaturer	kanske	
detta	hade	förlängt	uppvärmningsperioden	några	veckor	men	
totalt	sett	värms	byggnaden	en	ganska	kort	period	så	
uppvärmningen	påverkar	ganska	lite.	

	
Belysande	citat:	 ”Det	är	väldigt	svårt	att	utforma	byggnader	för	optimering	av	

energi,	ofta	styr	andra	parametrar.”	
	
Egna	kommentarer:	 	Orientering	kanske	inte	påverkar	i	så	stor	utsträckning?	



_____________________________________________________________________________________________________	
	
Intervjufråga:	 Led‐belysningen	måste	verkligen	ha	förändrat	behovet	av	

uppvärmning?	
	
Svar	i	korthet:	 Ja,	till	det	sämre	då	belysningen	inte	ingår	i	fastighetens	

energiförbrukning.	Belysningen	ingår	i	hushållselen	eller	
driftelen.	Hade	vi	haft	vanliga	lysrörsarmaturer	hade	vår	
energiförbrukning	varit	lägre.	Belysningen	är	behovsstyrd	
vilket	ger	ett	konstant	ljusflöde	på	arbetsplatserna,	detta	
påverkar	mycket.	Det	sänker	inte	energiförbrukningen	enligt	
BBR:s	sätt	att	räkna	men	för	oss	gör	det	att	vi	får	en	mycket	
lägre	energikostnad.	Men	vi	valde	ändå	att	ha	led‐belysning	för	
vi	ville	ta	konceptet	fullt	ut.		

	
Belysande	citat:	 ”Vi	ville	ha	led‐belysning	ändå	för	vi	ville	ta	konceptet	fullt	ut.”	
	
Egna	kommentarer:	 	Det	är	viktigt	att	se	helheten,	energiförbrukningen	enligt	BBR	

sänks	inte	men	helheten	påverkas?	
	
	
_____________________________________________________________________________________________________	
	
Intervjufråga:	 Den	låga	energiförbrukning	ni	uppnått	handlar	alltså	inte	om	

att	använda	några	revolutionerande	nya	teorier,	hur	kommer	
det	sig	att	ni	lyckats	med	något	ingen	annan	gjort?	

	
Svar	i	korthet:	 Det	handlar	om	att	väga	in	alla	intressenter,	hyresgäster,	

fastighetsägare,	brukare	och	se	helheten.	Att	ta	konceptet	hela	
vägen.	Något	som	påverkar	är	att	kunskapen	hos	VVS‐
projektörer	är	låg,	jättelåg.	Incitamenten	för	att	en	projektör	
handlar	om	att	inte	göra	fel	och	tar	därför	till	lite	extra	för	att	
inte	riskera	något.	Incitamenten	för	att	bli	bättre	finns	inte	
eller	så	är	det	en	effekt	av	att	de	inte	får	ta	del	av	resultatet.	De	
ritar,	får	lite	feedback	och	sedan	skickas	det	vidare.	De	ser	inte	
resultatet	över	tid	och	får	inte	ta	del	av	helhetsbilden.	

	
Belysande	citat:	 ”Kunskapen	hos	våra	projektörer	är	låg,	incitamenten	för	dem	

att	spetsa	sig	finns	inte.”	”Det	kan	vara	en	effekt	av	att	de	inte	
får	ta	del	av	resultatet,	de	ritar,	får	lite	feedback	och	sedan	
skickas	det	vidare.	De	ser	inte	resultatet	över	tid	och	får	inte	ta	
del	av	helhetsbilden.”	

	
Egna	kommentarer:	 Rätt	incitament	gör	att	utvecklingen	drivs	framåt.	
	
	
_____________________________________________________________________________________________________	
	
Intervjufråga:	 	



	
Svar	i	korthet:	 Kabona	ville	bygga	ett	nytt	kontor,	de	skickade	ut	

förfrågningsunderlag	till	oss	och	fyra	entreprenörer	till	och	vi	
lämnade	ett	pris.	Sedan	hände	inte	så	mycket	men	efter	några	
veckor	ringde	en	av	våra	killar	och	sa,	fasen	Pär,	vi	gör	såhär,	
ring	upp	dem	och	säg	att	vi	bygger	huset	dubbelt	så	stort	så	
flyttar	vi	också	in	för	vi	behöver	också	ett	nytt	kontor.	Så	
gjorde	vi	det.	Så	vi	kom	in	i	projektet	när	man	redan	börjat	
med	huset.	Jag,	Kabonas	VD	och	arkitekten	satt	och	ritade	om	
huset	men	jag	kände	att	det	inte	fungerade	så	vi	slängde	ut	
honom.	Eller	jag	gjorde	väl	det,	efter	en	stund.	Sedan	tog	vi	in	
en	ny	arkitekt	men	då	hade	vi	kommit	ganska	långt	med	
utformningen	så	vi	rättade	till	det	lite	och	justerade	det	vi	
tyckte	var	de	stora	bitarna.	Det	är	alltså	två	arkitekter	som	
jobbat	med	fastigheten,	en	lite	sämre	och	en	lite	bättre.	En	
riktigt	röten	arkitekt.	Men	nu	är	vi	nöjda.	

	
Belysande	citat:	 ”En	riktigt	röten	arkitekt.”		
	
Egna	kommentarer:	 	
	
_____________________________________________________________________________________________________	
	
Intervjufråga:	 Täthet	är	avgörande	och	runt	fönster	kan	detta	vara	svårt,	hur	

jobbade	ni	med	täthet	kring	fönstren?	
	
Svar	i	korthet:	 Det	beror	på	hur	väggen	ser	ut,	i	betongstommen	sitter	

fönstret	direkt	i	stommen	med	noggranna	tätningar	omkring.	I	
lättväggarna	jobbade	vi	noggrant	med	plastfolie	och	detaljer.		

	
Belysande	citat:	 ”Det	är	väldigt	viktigt	att	få	tätt	runt	fönstren	vilket	bidrar	till	

att	göra	hela	konstruktionen	tät.”	
	
Egna	kommentarer:	 Tätheten	är	avgörande.	
	
	
_____________________________________________________________________________________________________	
	
Intervjufråga:	 Var	tätheten	problem	vid	byggnadens	spetsiga	hörn	då	ni	valt	

att	bygga	med	prefab‐element?	
	
Svar	i	korthet:	 Fönstren	är	oftast	det	stora	problemet.	Tätningarna	mellan	

betongelementen	görs	i	tre	steg,	först	i	fogen	och	sedan	både	
på	in‐	och	utsidan.	Nyttjandegraden	kanske	inte	blir	jättebra	
hela	vägen	ut.	De	spetsiga	vinklarna	ger	byggnaden	karaktär,	vi	
vill	ju	inte	bara	ha	en	skokartong.	Huset	måste	kommunicera	
någonting.	De	känsligaste	delarna	är	där	olika	byggdelar	möter	
varandra.		

	



Belysande	citat:	 ”De	känsliga	delarna	är	där	olika	byggdelar	möts,	det	är	där	
man	måste	vara	noggrann.”	

	
Egna	kommentarer:	 	
	
_____________________________________________________________________________________________________	
	
Intervjufråga:	 Funderade	ni	över	runda	hörn?	
	
Svar	i	korthet:	 Nej,	vi	hatar	runda	hörn.	Det	är	jobbigt	och	dyrt.	Det	kanske	är	

bättre	i	teorin	men	i	praktiken	är	det	jobbigt	och	dyrt.	
	
Belysande	citat:	 ”Vi	hatar	runda	hörn.”	”Ska	du	ha	göra	glaspartier	runda,	

jättejobbigt.”	”Jättedyrt.”	
	
Egna	kommentarer:	 Det	är	viktigt	att	saker	fungerar	i	praktiken	annars	försvinner	

hela	poängen.	Vad	som	teoretiskt	fungerar	kanske	inte	
fungerar	i	verkligheten.	

	
_____________________________________________________________________________________________________	
	
	
Intervjufråga:	 Fördyrar	noggrann	tätning	mycket	eller	är	det	en	enkel	åtgärd?	
	
Svar	i	korthet:	 Det	handlar	om	kvalitet	hos	entreprenörens	arbete,	

egenkontroll	kallas	det	med	ett	fint	ord.	Man	måste	sätta	fokus	
på	att	göra	en	bra	egenkontroll	och	en	bra	arbetsbeskrivning.	
Det	är	inte	mycket	jobbigare	att	göra	riktigt	rätt	än	att	göra	
nästan	rätt.	Täthet	är	avgörande,	har	man	ett	hus	som	läcker	
spelar	det	ingen	roll	hur	bra	väggar	man	har.	Man	ska	alltid	
vara	noggrann	men	vi	var	extra	noggranna	här.	

	
Belysande	citat:	 ”Det	är	inte	så	mycket	jobbigare	att	göra	riktigt	rätt	än	att	göra	

nästan	rätt.”	”Man	ska	alltid	vara	noggrann,	men	här	var	vi	
extra	noggranna.”	

	
Egna	kommentarer:	 Entreprenörens	utförande	är	mycket	viktigt.	Utan	ett	bra	

utförande	är	allt	annat	arbete	ogjort.		
	
	
_____________________________________________________________________________________________________	
	
	
Intervjufråga:	 Tog	ni	hänsyn	till	styrsystemen	när	projekterade	Kabro	eller	

anpassades	styrsystemen	efter	byggnaden?	
	
Svar	i	korthet:	 Styrningen	påverkar	energiförbrukningen	direkt,	ändras	

driftstiderna	något	påverkar	det	mycket.	Vanligtvis	köps	en	
ventilationsentreprenör	upp	som	i	sin	tur	köper	upp	en	



styrentreprenör	som	därmed	kommer	in	väldigt	sent.	I	detta	
fall	byggde	vi	huset	tillsammans,	vi	hade	ett	gemensamt	
fastighetsbolag	med	styrentreprenören	och	definierade	
förutsättningarna	tidigt.	Vi	tyckte	att	arbetet	kom	i	rätt	
ordning,	det	är	en	viktig	faktor	att	ta	in	den	kunskapen	tidigt.		

	
Belysande	citat:	 ”Nu	byggde	vi	huset	tillsammans,	vi	hade	ett	gemensamt	

fastighetsbolag	med	styrentreprenören	och	vi	definierade	
förutsättningarna	för	den	övriga	tekniken.	Då	fick	vi	det	rätt	
ordning.”	

	
Egna	kommentarer:	 Rätt	kompetens	tidigt	i	processen	och	att	ta	besluten	i	rätt	

ordning	påverkar	slutresultatet.	
	
	
_____________________________________________________________________________________________________	
	
	
Intervjufråga:	 Tas	tillräcklig	hänsyn	till	kanaldragningar?	
	
Svar	i	korthet:	 Tågordningen	är	vanligtvis	att	handla	upp	en	totalentreprenör	

som	handlar	upp	ventilationsentreprenör	som	sedan	handlar	
upp	styrentreprenör.	Kanaldragningar	får	alltså	större	fokus	
än	tekniken	som	ska	styra	den,	tekniken	som	ska	hantera	den	
kommer	alltså	in	för	sent.	Kommer	de	in	tidigare	kan	
ventilation	och	rör	påverkas	på	ett	annat	sätt	tidigare	vilket	
gör	att	man	kan	utforma	bättre,	mer	effektiva	lösningar.	Det	
behöver	inte	vara	dyrare,	bara	mer	energibesparande.	
Generellt	överdimensioneras	ventilationen	men	där	är	
styrentreprenörer	väldigt	duktiga.	Det	är	styrentreprenörerna	
som	gör	den	sista	handpåläggningen	och	att	utgå	därifrån	
istället	för	från	schablonvärden	ger	ett	bättre	resultat.	

	
Belysande	citat:	 ”Själva	styrningen	och	tekniken,	att	hantera	den,	den	kommer	

in	för	sent.”	
	
Egna	kommentarer:	 		
	
_____________________________________________________________________________________________________	
	
Intervjufråga:	 Tas	tillräcklig	hänsyn	till	kanaldragningar?	
	
Svar	i	korthet:	 Tågordningen	är	vanligtvis	att	handla	upp	en	totalentreprenör	

som	handlar	upp	ventilationsentreprenör	som	sedan	handlar	
upp	styrentreprenör.	Kanaldragningar	får	alltså	större	fokus	
än	tekniken	som	ska	styra	den,	tekniken	som	ska	hantera	den	
kommer	alltså	in	för	sent.	Kommer	den	in	tidigare	kan	
ventilation	och	rör	påverkas	på	ett	annat	sätt	tidigare	vilket	



gör	att	man	kan	utforma	bättre,	mer	effektiva	lösningar.	Det	
behöver	inte	vara	dyrare,	bara	mer	energibesparande.		

	
Belysande	citat:	 ”Själva	styrningen	och	tekniken,	att	hantera	den,	den	kommer	

in	för	sent.”	
	
Egna	kommentarer:	 Utformningen	bör	kanske	anpassas	efter	tekniken?		
	
	
_____________________________________________________________________________________________________	
	
	
Intervjufråga:	 Är	kylbehovet	större	än	värmebehovet	för	Kabro?	
	
Svar	i	korthet:	 Vi	kyler	tilluften,	uteluften	kan	kylas	omkring	4‐5	grader.	Det	

finns	mer	effektiva	kylare	som	kan	hålla	en	konstant	
temperatur	på	21	grader,	dessa	kylare	innebär	omfattande	
kostnader	och	energiåtgång.	Kyla	kostar	mer	jämfört	med	
värme.	Vi	valde	värmepump	för	att	värma	upp	byggnaden	då	
fjärrvärmen	prissätts	enligt	monopol.	Det	kostar	150	000	att	
ansluta	sig	till	fjärrvärmenätet,	det	kostar	omkring	1,2	
miljoner	att	borra	bergvärme	inklusive	värmepumparna.	Vi	tog	
alltså	en	högre	investeringskostnad.	Vi	valde	ändå	bergvärme	
då	detta	ger	oss	nästintill	gratis	värme,	så	kallad	frikyla.	Vi	
använder	samma	vatten	för	utvinning	av	värme	och	kyla.		

	
Belysande	citat:	 ”Kyla	kostar	mer	förhållandevis.”	”Vi	får	kylan	näst	intill	gratis,	

frikyla	kallas	det.”	
	
Egna	kommentarer:	 Kyla	är	dyrt.	
	
	
_____________________________________________________________________________________________________	
	
Intervjufråga:	 Vad	tar	ni	med	er	ifrån	detta	projekt?	
	
Svar	i	korthet:	 Största	lärdomen	är	att	det	går	att	bli	mycket	bättre.	Vi	har	

aldrig	varit	i	närheten	av	att	bygga	såhär	lågt	innan	utan	några	
större	kraftansträngningar,	bara	ett	bättre	fokus.	Vi	har	tagit	
med	oss	att	energifrågan	kommer	bli	viktig,	att	det	går	att	göra	
väldigt	mycket	tidigt.	Vi	har	tagit	med	oss	på	vilket	sätt	vi	ska	
projektera,	hur	vi	ska	tänka,	vilka	vi	ska	ha	med	tidigt	och	vilka	
man	absolut	inte	ska	ha	med	tidigt.	Vi	ska	exempelvis	inte	ha	
med	en	rörläggare	eller	VVS‐projektör	tidigt,	det	är	inte	där	
kunskapen	finns.	Platschefens	roll	är	avgörande	för	hur	nivån	
och	kvaliteten	blir	på	det	som	utförs,	platschefens	engagemang	
är	också	avgörande.		

	



Belysande	citat:	 ”Vi	har	aldrig	varit	i	närheten	av	att	bygga	såhär	lågt	innan,	det	
har	inte	krävts	några	större	kraftansträngningar,	bara	ett	
bättre	fokus.”	

	
Egna	kommentarer:	 Ligger	nyckeln	till	att	bygga	energieffektivt	i	processen?		
	
_____________________________________________________________________________________________________	
	
Intervjufråga:	 Det	är	alltså	viktigt	att	ha	med	styr‐	och	reglerprojektörer,	

arbetsledare	och	platschefer	tidigt?	
	
Svar	i	korthet:	 Ser	man	på	hela	processen	är	platschefens	roll	viktig.	Tittar	

man	istället	på	projekteringen	gör	styrföretag	med	energifokus	
skillnad.	Det	är	även	viktigt	att	ha	med	engagerade	beställare	
med	fokus	på	energibesparingar	som	kan	fatta	avgörande	
beslut.	Vi	har	även	en	projektgrupp	med	arkitekt	och	
konstruktör	som	är	viktiga	element.		

	
Belysande	citat:	 ”Viktiga	personer	är	de	som	betalar	och	det	engagemang	som	

finns	där.”		
	
Egna	kommentarer:	 	
	
_____________________________________________________________________________________________________	
	
Intervjufråga:	 Och	mycket	handlar	därmed	om	att	ha	rätt	fokus	från	början?	
	
Svar	i	korthet:	 	Ja,	och	att	sätta	den	tydliga	agendan	och	sedan	vara	

konsekvent.	Grunden	handlar	om	att	vi	måste	vara	med	tidigt,	
vi	måste	vara	med	i	ett	väldigt	tidigt	skede	annars	blir	
möjligheterna	små.	

	
Belysande	citat:	 ”…sätta	den	tydliga	agendan	och	sedan	vara	konsekvent.”	
	
Egna	kommentarer:	 	
	
_____________________________________________________________________________________________________	
	
Intervjufråga:	 Finns	det	något	annat	du	skulle	vilja	tillägga?	
	
Svar	i	korthet:	 	Jag	har	sagt	det	nu	tre	gånger,	jag	tycker	projektörerna	är	

dåliga.	Det	är	ju	rätt	provocerande	att	säga.	De	saknar	kunskap	
och	är	oengagerade,	de	använder	bara	hängslen	och	livremmar	
när	de	projekterar	och	vågar	inte	ta	ut	svängarna.	De	är	lite	
trötta,	det	finns	inga	incitament	till	att	bli	lite	vassare.	Det	är	
något	jag	märker	väldigt	tydligt	i	branschen,	det	finns	låg	
kompetens	och	låg	kunskap.	

	



Belysande	citat:	 ”Jag	har	sagt	det	nu	tre	gånger,	jag	tycker	projektörerna	är	
dåliga.”	”De	saknar	kunskap	och	är	oengagerade,	de	använder	
bara	hängslen	och	livremmar	när	de	projekterar	och	vågar	inte	
ta	ut	svängarna.”	

	
Egna	kommentarer:	 Krävs	det	högre	incitament?	Strängare	lagar?	
	
_____________________________________________________________________________________________________	
	
Intervjufråga:	 Vad	tror	du	lösningen	är?	
	
Svar	i	korthet:	 Större	engagemang,	och	mer	benägen	att	titta	på	nya	tekniker,	

nya	idéer.	Vara	mer	framåt	och	vara	mer	framåtlutad.	Det	går	
ju	att	klara	sitt	jobb	bra	ändå	men	jag	tror	på	en	tydligare	
ambition	på	toppnivå	och	styra	organisationen	hela	vägen	ut.	
Vågar	någon	ta	den	positionen	är	marknaden	jättestor.	Det	
finns	mycket	småföretag	inom	energirådgivning	som	är	
jätteduktiga,	detta	finns	inte	på	de	stora	bolagen	alls.	De	
kommer	också	att	ta	tag	i	detta	men	det	går	långsamt.		

	
Belysande	citat:	 ”Större	engagemang,	villigare	att	titta	på	nya	tekniker,	nya	

idéer,	vara	mer	framåt,	lite	mer	framåtlutad	och	ta	till	sig.”		
	
Egna	kommentarer:	 Kan	projekt	som	Kabro	i	Borås	bidra	till	att	driva	utvecklingen	

framåt?	
	
_____________________________________________________________________________________________________	
	
Intervjufråga:	 I	vår	undervisning	pratar	vi	ofta	om	att	byggbranschen	är	

konservativ	och	att	det	tar	lång	tid.		
	
Svar	i	korthet:	 Jag	håller	med	på	allt	det,	det	gäller	även	oss	själva,	det	är	

därför	det	inte	är	svårt	att	göra	skillnad.	Vi	tycker	att	vi	har	
gjort	skillnad	med	det	här	projektet	men	även	i	hur	vi	driver	
det	och	försöker	förändra.	Det	är	ganska	enkelt	för	trögheten	
är	stor,	i	synnerhet	bland	de	stora,	dominerande	företagen.	Det	
svänger	nog,	det	håller	på	att	förändras	men	det	går	långsamt.		

	
Belysande	citat:	 ”Det	är	inte	svårt	att	göra	skillnad,	jag	tycker	vi	gör	skillnad	här	

med	det	vi	gör.”		
	
Egna	kommentarer:	 	
	
_____________________________________________________________________________________________________	
	
Intervjufråga:	 Vilka	incitament	krävs	för	förändring?		
	
Svar	i	korthet:	 Lagstiftning	fungerar	alltid.	Sedan	bör	hyresgästen	inte	betala	

för	värmen	för	det	påverkar	negativt.	



	
Belysande	citat:	 ”Lagstiftning	fungerar	alltid,	jättebra.”		
	
Egna	kommentarer:	 Rätt	incitament	driver	utvecklingen	framåt.		
	
_____________________________________________________________________________________________________	
	



Thomas Hansen, Domstolsbyggnaden, 27/ -2015 

Intervjufråga/ämne: Hur fick ni uppdraget och vad är det för entreprenadform? 

Svar i korthet: Vi har ett ramavtal med Norrporten som är fastighetsägare, vilket 
innebar att vi var dem som tog fram skisserna från början. Sen har 
projektet ändrats lite under tidens gång. Vi tog fram ett 
förfrågningsunderlag och handlade upp en totalentreprenad, men sen 
har man haft en samarbetsform som kallas partnering. Skanska har 
varit byggentreprenör och med dem har vi haft en öppen dialog för 
att få en så bra och effektiv produkt som möjligt. Så det har varit en 
ganska styrd entreprenad ändå, valen gjordes innan upphandlingen 
och sen har man förfinat och optimerat tillsammans med 
entreprenören. 

Belysande citat: ”En nyckel till att få ett sådant här projekt att bli bra hela vägen det 
är ju att konsultgruppens sammansättning är konstant så att säga, så 
att man inte tappar kunskapen på vägen” 

Egna kommentarer: Partnering kanske bidrar till att alla strävar till ett bättre slutresultat? 

Thomas kommentar: 
___________________________________________________________________________ 

Intervjufråga/ämne: Kan du berätta lite om bakgrunden till projektet. 

Svar i korthet: Om man nu tänker prata om miljöprestanda så hade man egentligen 
inga särskilda ambitioner med det projektet från början mer än att 
det skulle uppfylla BBR som gällde då. Mycket har hänt under resans 
gång då Norrporten har höjt sin ambition generellt för 
nybyggnadsprojekt. Det är väl en profileringsfråga som de använder i 
sin marknadsföring, de kan visa upp att de har ett starkt miljötänk 
genom att visa upp sina projekt. De har ett stort befintligt 
fastighetsbestånd vilket gör att energieffektivisering gör jättestor 
skillnad.  

Belysande citat: ”Det är väl någon slags profileringsfråga. I takt med att de bygger nya 
projekt kan visa upp att dem har ett starkt miljötänk, dem använder 
det mycket i sin marknadsföring.” 

Egna kommentarer: Är miljöprofilering delvis en image? Kan det hjälpa till att främja 
energireducerande åtgärder? Kan det få beställare att vilja utmana och 
nå lägre energiförbrukning än nödvändigt? 

Thomas kommentar: 



 

 

___________________________________________________________________________ 
 
Intervjufråga/ämne: Hur lång tid pågick projektet? 
 
Svar i korthet: Vi började 2006 och sen har det ju gått i vågor beroende på att 

förutsättningarna även från kundens kund, alltså domstolsverkets 
förutsättningar. Projektet färdigställdes 2011 och bygget tog ungefär 
18 till 24 månader att genomföra. 

 
Belysande citat: ”Så att under fyra års tid pågick det ju någon form av aktivitet så att 

säga” 
 
Egna kommentarer: Bidrog den långa projekttiden till att slutresultatet blev mer 

genomarbetat? 
 
Thomas kommentar:  
___________________________________________________________________________ 
 
Intervjufråga/ämne: Fanns det några energimål från början? 
 
Svar i korthet: Nej inte från början, men det kom under resans gång i takt med 

Norrportens miljöprogram. Ribban har höjts succesivt och vi har 
testat oss fram för att optimera byggnaden. Fastighetsbolagen tänker 
kanske i ett mer internationellt perspektiv för att kunna sälja och 
köpa, miljöcertifieringar är ett sätt att sätta värde på fastigheten. 

 
Belysande citat: ”Men å andra sidan så har man skapat en otroligt bra driftekonomi, 

så man kan ju räkna hem detta långsiktigt sätt” 
 
Egna kommentarer: Beställaren styr och är beställaren även fastighetsägare finns tydliga 

ekonomiska incitament då driftkostnaderna minskar.  
 
Thomas kommentar:  
___________________________________________________________________________ 
 
Intervjufråga/ämne: Men det fanns inga konkreta energimål som ni så småningom 

arbetade efter?  
 
Svar i korthet: Man hade väl inte riktigt vågat sätta ner foten angående hur långt 

man skulle komma, utan målet var att komma under BBR-kravet. 
Sen ska man ta med att BBR-kravet har skärpts ganska mycket under 
den här tiden, under 2006 var det helt andra krav än vad det var när 
det färdigställdes. Så vi uppnådde ju väldigt mycket högre resultat 
jämfört med de krav som gällde när vi sökte bygglov. 

 



 

 

Belysande citat: ”Ambitionen där var väl att komma så lågt egentligen som möjligt” 
”Så det är ju en helhet liksom och allting ska ju gå ihop i en kalkyl 
också så att det är absolut gjort utifrån ett marknadsmässigt tänk så 
att säga”  

Egna kommentarer: BBR:s krav är styrande. Många gånger bortprioriteras energifrågor då 
det finns så många andra krav från exempelvis hyresgäster som 
upplevs viktigare. Ekonomi är kanske mest styrande? 

 
Thomas kommentar:  
___________________________________________________________________________ 
 
Intervjufråga/ämne: Men i det inledande skedet, hade ni några tankar kring energi när ni 

startade projektet? Från er sida alltså. 
 
Svar i korthet: Jo men då var det väl egentligen de här grundläggande frågorna; att 

jobba med volymen och kompaktheten, det är den viktigaste faktorn. 
Sen handlar det även om balansen mellan öppet och slutet samt 
stommens beskaffenhet. Även de tekniska idéerna och tankarna fanns 
med parallellt i ett tidigt stadie.  

Belysande citat: ”Vissa grepp är ju rent arkitektoniska och vissa andra saker är ju ett 
resultat av att man tänkt energimässigt från början” 

 
Egna kommentarer: Tekniska installationer är en stor del idag, som Thomas uttryckte det 

tror man kanske att energieffektivt byggande går mot mer ”low-tech” 
men det är tvärt om byggandet blir mer ”high-tech”. Utformningen 
måste göras parallellt med tekniken då det är en så stor del av 
byggnaden. 

 
Thomas kommentar:  
___________________________________________________________________________ 
 
 
Intervjufråga/ämne: Har ni arbetat något med nakna betongytor för att utnyttja 

värmetrögheten i stommen? 
 
Svar i korthet: Nej, eller det är komplext. Stommen är inte exponerad nedåt, men 

luften kommer åt ändå trots att vi har undertak överallt detta beror 
på att ett avstånd på 5-10 cm lämnats mellan vägg och undertak. Sen 
finns det andra lösningar men problemet är att lösa alla funktioner. I 
den här miljön så måste man ta hand om ljudfrågorna, akustiken, och 
då skapar det ett större problem om du inte har ett undertak till 
exempel. Man skulle kunna använda håldäcksbjälklag och ta luften 
via dem, men då finns det osäkerheter kring vad som händer med 



 

 

luftkvalitén. Det handlar alltså om många avvägningar som måste 
göras. I de allmänna utrymmena består golvet av sten som ligger 
direkt på HDF-bjälklagen och väggarna är inklädda med tryckt 
MDF. På kontorsvåningarna ligger det en kontorsmatta direkt på 
betongen. 

 
Belysande citat: ”Man måste ju väga ihop alla system så att säga och man väljer ju det 

som i slutändan ger den bästa helhetsprodukten” 
 
Egna kommentarer:   
 
Thomas kommentar: 
___________________________________________________________________________ 
 
Intervjufråga/ämne: Förändrades valen under resans gång? 
 
Svar i korthet: Betongstommen var inte med från början, från början hade vi tänkt 

oss en curtain wall-lösning med betongbjälklag och stålstomme. Men 
den lösningen valdes bort ur miljöhänseende, den gav inte samma 
energieffektivitet och medförde stora köldbryggor. 

Belysande citat: ”När man höjde ribban liksom med miljömålen i projektet så kom vi 
fram till att den typen av lösning ville vi inte jobba med” 

 
Egna kommentarer: Det är viktigt att våga tänka om under processens gång och kanske 

börja om trots att det tar längre tid och därmed blir en kostnadsfråga. 
 
 Thomas kommentar:  
___________________________________________________________________________ 
 
Intervjufråga/ämne: Kan du berätta hur fasaden och ytterväggen är uppbyggd? 
 
Svar i korthet: Ytterväggen består av prefabricerade sandwichelement; jag tror det är 

250 betong, 250 isolering och en yttre betongskiva på 70 mm. 
Fasaden som består av kassetter, en kompositskiva med aluminium, 
sitter på distans med hjälp av skenor. Aluminium kräver visserligen 
mycket energi att tillverka, men det är ett hållbart material som går 
att återvinna. I övrigt är alla material kontrollerade mot 
miljödatabaser där aspekter som exempelvis huruvida materialet är 
återvinningsbart ingår.  

 
Belysande citat: ”Man kan inte gå in och ställa krav på en leverantör när vi föreskriver, 

men vi kan titta på hur de här materialen har bedömts.” 
 
Egna kommentarer: Vem kan ställa krav på leverantörer?  



 

 

 
Thomas kommentar:  
___________________________________________________________________________ 
 
Intervjufråga/ämne: Är inte aluminium väldigt värmeabsorberande? 
 
Svar i korthet: Njaa, fasaden är ju ljus och reflekterande så jag skulle säga att den 

egentligen inte absorberar någon värme. Kassetterna hänger ju 
dessutom luftade framför en betongelementfasaden. Sen är den tunga 
stommens tröghet en viktig faktor, både bjälklag och fasad består av 
betongelement vilket ger ju ett väldigt stabilt klimat som jämnar ut 
dygnsvariationer.  

 
Belysande citat:  
 
Egna kommentarer: Termisk lagringsförmåga är en central energireducerande åtgärd i 

kommersiella byggnader. 
 
Thomas kommentar: 
___________________________________________________________________________ 
 
Intervjufråga/ämne: Men det stället där det sticker in i fasaden, är det av ljusmässiga skäl? 
 
Svar i korthet: Ja det finns arkitektoniska motiv för det, att man får in mer ljus på 

gården. Vi har en ganska traditionella planlösningar på kontorsplan 
med en enkelkorridor i mitten, det vill säga inga öppna 
kontorslandskap vilket egentligen är att föredra – om alla ska sitta i 
rum så vill alla sitta i fasad och då krävs det mycket fasad i 
förhållande till antalet medarbetare.  Denna problematik har vi löst 
med en innergården som skapar en ”inre ytterfasad”. Här kommer 
det in mycket ljus genom söderfasaden, men även i form av överljus 
då taket ”svävar”. Från början var vi inne på mer glas i det här taket 
men det var svårt att räkna hem ur energisynpunkt och för akustiken 
så valde vi ett ljuddämpande material. Det blir svårare att hålla 
klimatet där inne, man behöver värma upp det mer. 

 
Belysande citat: ”Här arbetade vi med att optimera mängden överljus, vilket är bra för 

kontorsmiljön” 
 
Egna kommentarer: En ljusgård är en effektiv åtgärd för att lösa ljusinsläpp-problematiken 

då en kompakt byggnadsform väljs.  
 
Thomas kommentar:  
___________________________________________________________________________ 
 



 

 

Intervjufråga/ämne: Fönster och solavskärmning 
 
Svar i korthet: Vi har jobbat med att få in så stora fönster som möjligt men ändå få 

en tillräckligt bra energiprestanda på hela skalet. Ju större fönster, 
desto bättre, genom att få in dagsljuset minskar behovet av belysning. 
På förhandlingsplanen har vi inte mycket fönster eftersom man vill ha 
väldigt kontrollerade ljusförhållanden på grund av bland annat 
videoinspelningar. Detta medför en ganska sluten volym med vissa 
utblickar, vilket i sin tur ger bra U-värden på de flesta fasader. På 
kontorsplanen däremot så utgör fönstren 50 % av fasaden. Det är en 
ganska hög siffra men i och med att fasaden är liten i förhållande till 
ytan så är det inga problem. Fönstren består av treglasfönster och har 
ett väldigt bra U-värde, det var det bästa fönstret vi kunde få tag på. 
Fönstret har aluminiumprofiler då det är just profilerna som ofta är 
boven. Byggnaden har mobil solavskärmning, det vill säga vi har inte 
maximerat solavskärmningen i glaset utan generellt ligger 
solavskärmningen innanför för att kunna tillgodogöra solvärmen vid 
behov. Solavskärmningen är dessutom reflekterande, den är speglande 
på utsidan vilket gör att ljuset reflekteras tillbaka i form av ljus och 
inte värme. På grund av glasets låga g-värde i glaset så kommer ljuset 
alltså in och speglar sig på den här ytan och går ut genom glaset igen. 
På det sättet slipper vi uppvärmningen av lokalen, men vi kan ta in 
värme när det finns behov av det.  

 
Belysande citat:   ”Det vill säga vi släpper egentligen in värmen i huset, vilket man 

normalt sätt säger att man inte ska göra.” 
 
Egna kommentarer: Reglerbara solskydd ger möjlighet att styra energitillförseln från solen 

vilket kan vara fördelaktigt ur energisynpunkt. Detta styrker teorin 
(Design with knowledge) om att solen är den mest avgörande faktorn 
att ta hänsyn till i energieffektivt byggande. 

 
Thomas kommentar:  
___________________________________________________________________________ 
 
Intervjufråga/ämne: Så solskyddet är alltså dynamiskt? 
 
Svar i korthet: Ja det är automatiskt och styrs av styrsystemet i huset, så när det 

behövs går den ner och fungerar då även som bländskydd. Dock är 
det inte samma gardin på alla plan - på bottenvåningen är det en 
traditionell screenduk. Den reflekterar inte på samma sätt som den 
ovan nämnda solavskärmningen, utan istället finns ett utsug i 
mellanrummet mellan glaset och duken. På så vis kan man ventilera 
bort värme om det skulle behövas.  

 



 

 

 
Belysande citat: ”Blir det mycket överskottsvärme så har vi fönster i fasaden som 

öppnar upp och släpper ut den här överskottsvärmen då” 
 
Egna kommentarer:  Invändiga solskydd kräver möjlighet att ventilera bort värme.  
 
Thomas kommentar:  
___________________________________________________________________________ 
 
Intervjufråga/ämne: Placering och byggnadsstorlek  
 
Svar i korthet: Skälet till byggnadens placering och kompakthet är dels att den inte 

skulle ta för stor plats, vi ville möjliggöra för andra aktiviteter och 
verksamheter. Egentligen ville vi även gå upp lite i skala, vi ville ha en 
högre byggnad men kommunen sa nej. Jag anser att ska man bygga 
hållbart i framtiden så måste man även bygga mycket centralt, det är 
en del i hållbarhetstänket.  

  
Belysande citat:   ”Förtätning är ju ett nyckelord i ett hållbart samhälle och då duger 

det inte att bygga 2-3 våningshus överallt” 
 
Egna kommentarer: Avvägning mellan byggnadens höjd och bredd i förhållande till andra 

byggnader är en avvägning då solen är en resurs som måste tas tillvara 
även i stadsmiljö.  

 
Thomas kommentar:  
___________________________________________________________________________ 
 
Intervjufråga/ämne:  Täthet 
 
Svar i korthet: Luftläckage är en stor bov i energieffektiviteten. För att undvika 

köldbryggor och luftläckage har vi jobbat med tätheten i alla 
detaljutformningar, vilket har gett resultat – provningar visar att 
byggnaden verkligen har blivit tät. Anslutningar vid fönster är viktiga 
för att undvika läckage. 

  
Belysande citat:   
 
Egna kommentarer: Utförande är avgörande för slutresultatet. Detta är ett återkommande 

tema i studien.  
 
Thomas kommentar:  
 
___________________________________________________________________________ 
 



 

 

Intervjufråga/ämne: Vad har ni jobbat vidare med i de projekt ni gjort efter 
Domstolsbyggnaden? 

 
Svar i korthet: I Örebro har vi projekterat en byggnad som är 2,5 gånger så stor och 

som är gjord med samma beställare. Här använde vi samma system då 
det inte finns något bättre system sett utifrån dess enkelhet och 
helheten. Vi optimerade dock ytterligare genom att exempelvis 
minska fönstren för att få en bättre prestanda i ytterväggen utan att få 
ett sämre uttryck. Dagsljusinsläppet blir därmed mindre men 
fortfarande tillräckligt. Vidare arbetade vi med betongelementen som 
fasadmaterial istället för att lägga på ett yttre fasadskikt.  

 Vi har även gjort en domstol i Umeå som görs enligt tyska 
passivhuskrav, dessa är hårdare än de Svenska kraven vilket resulterar 
i att man blir övernitisk på alla möten och fokuserar på detaljer. 
Täthet och köldbryggor försöker undvikas och man får vara väldigt 
selektiv med vilka produkter man använder.  

 
Belysande citat:  ”Det bästa huset är ju egentligen ett tätt hus utan fönster med LED-

armaturer, det vill man ju inte ha så det är någon slags balansgång.” 
”Vi optimerade dock ytterligare genom att exempelvis minska 
fönstren för att få en bättre prestanda i ytterväggen utan att få ett 
sämre uttryck.” 

 
Egna kommentarer: De åtgärder som använts i tidigare projekt återanvänds och 

vidareutvecklas. Väljs rätt åtgärder utifrån förutsättningarna? Är det 
styrka att vidareutveckla kunskap från tidigare projekt? 

 
Thomas kommentar: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Intervjufråga/ämne: Avvägning mellan solskydd 
 
Svar i korthet:  När man jobbar med att ta tillvara på solenergi kan man tänka 

mycket utanför boxen, exempelvis genom att släppa in energin och ta 
tillvara på den. Det har vi gjort i detta projekt till en viss gräns genom 
att använda invändig solavskärmning. Detta har vi funderat mycket 
kring efter detta projekt, hur man kan vidareutveckla det genom att 
använda tekniska system och se det som en helhet. Byggnaden är 
miljöcertifierad enligt LEED i nivå guld, detta handlar mycket om 
energieffektivitet, materialval och tekniska system.  

 
Belysande citat:    
 



 

 

Egna kommentarer: Solen är en resurs som bör tas tillvara. Det är viktigt att se byggnaden 
ur ett helhetsperspektiv men kanske även att se de specifika 
förutsättningarna som finns i olika väderstreck? 

 
Thomas kommentar: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Intervjufråga/ämne: Byggnadsform 
 
Svar i korthet: Utgår man från formfaktorn är det en fördel att ha en inomhusgård, 

en utomhusgård hade inneburit en betydligt större fasadyta. Detta är 
ett viktigt grepp för att göra byggnaden kompakt då det gör det även 
möjligt att placera kontor med fönster mot den inre fasaden. 
Inomhusgården har samma klimatkrav som resten av byggnaden men 
den hade även kunnat utformas som en buffertzon där temperaturen 
tillåts variera. Detta är jättespännande men det skapar ju mer 
utrymme som inte är uthyrningsbar yta då det är svårt att styra 
användningen. Det kan upplevas som en kvalitet och användas som 
rekreationsyta.  

 
Belysande citat:    
 
Egna kommentarer: Inomhusgård är en bra lösning för djupa, kompakta byggnader.  
 
Thomas kommentar: 
___________________________________________________________________________ 
 
Intervjufråga/ämne: Vad tror du hade kunnat göras annorlunda idag för att minska 

energiförbrukningen? 
 
Svar i korthet: Produkter förbättras ju ständigt, exempelvis glas men tekniskt sett har 

det inte hänt så mycket sedan detta byggdes. Man kan ju alltid göra 
fönsterareor mindre men det vill man nödvändigtvis inte göra. 
Energiprestandamässigt kan man förmodligen inte göra det så mycket 
bättre det finns inte så många kommersiella byggnader som är bättre i 
Sverige idag.  

 
Belysande citat:  ”Det är inte jättemånga kommersiella byggnader som är mycket 

bättre i Sverige idag.” 
 
Egna kommentarer:  
 
Thomas kommentar: 
___________________________________________________________________________ 



 

 

 
Intervjufråga/ämne: Vilka erfarenheter har ni tagit med er från detta projekt? 
 
Svar i korthet: Vi försöker alltid tänka på formfaktorn, sen beror det på 

beställarambitionerna - om de har samma målbild vad gäller 
miljötänkande. Vi försöker alltid påverka i den mån vi kan och vi 
lyckas ganska bra tycker jag.  

 
Belysande citat:  ”Det spelar ingen roll om vi har ett riktigt bra klimatskal och en bra 

formfaktor, plockar man in fel installationer blir slutresultatet inte 
bra ändå.” 

 
Egna kommentarer: Formfaktorn är central.  
 
Thomas kommentar: 
___________________________________________________________________________ 
 
Intervjufråga/ämne: Fanns styr- och reglerprojektörer med i ett tidigt stadie i processen? 
 
Svar i korthet: Ja de fanns med i den ursprungliga konsultgruppen. Norrporten är en 

professionell beställare som vet vilken kompetens som behövs tidigt i 
projektet. Ett mindre fastighetsbolag som inte har kunskap att ställa 
de rätta kraven eller plocka in rätt kompetenser lämnar detta åt 
slumpen. Mycket handlar om att plocka in rätt kompetenser tidigt i 
projektet.  

 
Belysande citat:  ”Mycket handlar om att plocka in rätt kompetenser tidigt i 

projektet.” 
 ”Ett mindre fastighetsbolag som inte har kunskap att ställa de rätta 

kraven eller plocka in rätt kompetenser lämnar detta åt slumpen.” 
 
Egna kommentarer: Rätt kunskap är avgörande för slutresultatet. Det handlar om att göra 

rätt avvägningar och prioriteringar samt att anpassa byggnadens alla 
delar till varandra. Därför är det viktigt att få in rätt kompetens tidigt 
i processen då de avgörande besluten tas.  

 
Thomas kommentar: 
___________________________________________________________________________ 
 



Johan Eklind, Hälsohuset på Krokslätt, 26/2-2015 

___________________________________________________________________________ 

Intervjufråga: Genomgång av power-point

Svar i korthet: Hela området är utformat utifrån de förhållanden som finns i olika 
väderstreck. Målsättningen var att bygga en flexibel 
verksamhetsbyggnad med mycket glas som ändå uppnår samma höga 
energikravsmål som fanns för Bengt Dahlgrens. Huset är djupare än 
man brukar bygga kontorshus, omkring 21 m. Utanpå huset finns en 
klimatzon som består av en glasad träkonstruktion. Klimatzonen 
skyddar mot trafikbuller men utgör även en buffertzon som kan 
värmas upp både inifrån och utifrån beroende på omgivande 
temperaturer. Klimatzonen fungerar även som en extra isolerzon då 
den inte värms eller kyls utan ventileras med hjälp av självdrag. 
Vinsten ligger i att få in mycket dagsljus men man får även ett rum 
som kan möbleras. Klimatzonen kan användas 80 % av året då det 
inte är ett garanterat visst klimat där inne. 

Belysande citat: ”Vi har utformat det utifrån de olika väderstreckens förhållanden.” 
”Vi visste inte vilka hyresgäster som skulle vara i huset, det är inte 
byggt för sjukhus eller kontor utan som ett flexibelt hus.” ”Vi hade 
ganska tidigt idéer om att utforma huset genom att i princip lägga ett 
växthus eller en farstu eller något liknande ytterst.” 

Egna kommentarer: Dubbelglasfasader förbättrar den termiska prestandan i byggnader 
med stora glaspartier 

Johans kommentar: 

___________________________________________________________________________ 

Intervjufråga: Genomgång av power-point

Svar i korthet: Den djupa byggnaden har fler olika temperaturzoner som kan 
användas beroende på klimatet. Klimatzonen är belägen mot öster, 
det vill säga mot vägen. När solen står lågt når solen långt in i 
byggnaden som då värms upp och när solen står högt skuggar de 
utskjutande bjälklagen den inre kärnan. Vintertid när solen står lågt 
får man in solinstrålning som då värmer. En gardin i det yttre skiktet 
kan skugga om det behövs. I den här zonen kan värme samlas upp 
som kan lagras och tillföras nattetid då byggnaden är svalare. 



 

 

Belysande citat: ”När solen står brant så skuggar bjälklagen den inre kärnan och när 
solen står lågt vintertid så får man in solinstrålningen som då 
värmer.” 

 
Egna kommentarer: Stora glaspartier ger mycket ljusinsläpp, utformningen gör att värmen 

avskärmas då solen värmer som mest. Som komplement till 
dubbelglasfasaden används dynamiska solskydd. Man använder sig 
även av nattkyla.  

 
Johans kommentar:  
 
___________________________________________________________________________ 
 
Intervjufråga: Genomgång av power-point 
 
Svar i korthet: Byggnaden har glas från golv till tak. Normalt sett är det svårt att ha 

mer än 50 % glas i en byggnad då hårda klimatkrav ställs men det 
finns många fördelar med att ha mycket glas, det ger frihet och 
flexibilitet. Oftast är det kylbehovet som är det svåraste, särskilt 
sommartid då solen går upp tidigt vilket framförallt påverkar 
ostfasaden. Gardinerna går ner automatiskt tidiga mornar då solen 
ligger på och värmer upp många timmar innan det kommer folk till 
kontoret. Överskottsvärmen ventileras bort genom självdrag i den 
yttre zonen. Luften tas in underifrån och kan röra sig fritt intill den 
yttre glasfasaden mellan våningsplanen genom galler.  

 
Belysande citat: ”Vi tror på att det är en stor fördel, nytta med mycket glas, det ger 

frihet och flexibilitet i en byggnad. Men värme-, energi-, och 
kylmässigt är det ju svårt.” ”Oftast är det ju ett kylbehov som är det 
svåraste, sommartid när solen går upp tidigt från öster.” 

 
Egna kommentarer: Ett stort dagsljusinsläpp leder till en bättre arbetsmiljö och sänker 

behovet av belysning.  
 
Johans kommentar:  
 
___________________________________________________________________________ 
 
Intervjufråga: Genomgång av power-point 
 
Svar i korthet: Mot söder finns en grundare dubbelglasfasad som endast är avsedd 

för växter och fungerar som ett växthus. Växterna skuggar insidan 
men de största sollasterna tas upp av en automatisk gardin. 
Vädringsluckor finns både längst ner och då öppningsbara mot söder 
men även längst upp med öppning mot norr. Fasaden sticker upp 



 

 

över hushöjden så luften kan ledas ut på ”baksidan” av fasaden. Detta 
skapar ett naturligt självdrag.  

 
Belysande citat: ”Växterna på insidan skuggar och en gardin tar smällen av de stora 

sollasterna.” 
 
Egna kommentarer: Användningen av växter skuggar men kanske även jämnar ut 

temperaturen och bidrar till ett jämnare klimat?  
 
Johans kommentar:  
 
___________________________________________________________________________ 
 
Intervjufråga: Genomgång av power-point 
 
Svar i korthet: Borrhål och bergvärme ger möjlighet till energilagring genom att föra 

ner överskottsvärme som sedan kan återföras en annan del av dygnet. 
 
Belysande citat:  
 
Egna kommentarer:   
 
Johans kommentar:  
 
___________________________________________________________________________ 
 
Intervjufråga: Genomgång av power-point 
 
Svar i korthet: Fasaden mot väster har normal bröstning och är täckt av persienner 

som styrs av solinstrålningen. 
 
Belysande citat: ”När solen vandrar över himlen och träffar västfasaden så släcks den 

ner av persiennerna.” 
 
Egna kommentarer: Solen är en resurs som rätt utnyttjad kan minska energibehovet 

genom att minska behovet av uppvärmning och belysning.  
 
Johans kommentar:  
 
___________________________________________________________________________ 
 
Intervjufråga: Genomgång av power-point 
 



 

 

Svar i korthet: Norra fasaden har normal bröstningshöjd och lameller eller glasfenor 
som sticker ut som solskydd. Det ger ett eget uttryck till fasaden men 
har ingen jättestor betydelse för energifrågan. 

 
Belysande citat: ”Den har ingen jättestor betydelse egentligen när det gäller klimat 

eller energifrågan.” 
 
Egna kommentarer:  
 
Johans kommentar:  
 
___________________________________________________________________________ 
 
Intervjufråga: Hur såg uppdraget ut från början? 
 
Svar i korthet: Byggnaden skulle vara en flexibel verksamhetsbyggnad och därmed 

tillåta en flexibel möblering med lite högre våningshöjd (3,9 m jmf. 
3,6 m) och husdjup än vanligtvis. Framförallt var det viktigt att det 
var ett klimatsmart hus. 

 
Belysande citat: ”Jag tror det var ganska naturligt för Husvärden att utforma en 

byggnad som inte är helt specialiserad för ett visst ändamål eller en 
viss möblering utan ha en större flexibilitet med aningen högre 
mellan våningarna än man brukar bygga och aningen djupare hus och 
framförallt var det ju viktigt att det var ett klimatsmart hus.” 

 
Egna kommentarer: Att bygga flexibelt är också ett sätt att bygga klimatsmart då 

byggnaden håller i ett mer långsiktigt perspektiv.  
 
Johans kommentar:  
 
___________________________________________________________________________ 
 
Intervjufråga: Hur resonerade ni i det inledande skedet? 
 
Svar i korthet: Vi ville öka andelen glas dels av estetiska skäl men även för 

upplevelsen inne i byggnaden. Utifrån detta diskuterades någon typ 
av klimatzon eller buffertzon för att ta till vara på solinstrålning och 
spillvärme. Diskussionen om flexibiliteten och ett större husdjup 
fanns också med från början, det är också klimatsmart. Ett djupare 
hus är naturligt lättare att få ett bättre energivärde på än ett smalt 
hus. Vi funderade även över möjligheterna att utnyttja byggnaden på 
olika sätt under olika tidpunkter på dygnet, det var denna typ av 
diskussioner som ledde fram till byggnadens form.  

 



 

 

Belysande citat: ”Att öka andelen glas var ett av de viktigaste estetiska målen.” ”En 
byggnad som är flexibel kan också vara klimatsmart.” 

 
Egna kommentarer: Är en tydlig ambition från början avgörande för slutreslutatet? 
 
Johans kommentar:  
 
___________________________________________________________________________ 
 
Intervjufråga: Används byggnaden idag på olika sätt olika tider på dygnet? 
 
Svar i korthet: Ja, kontoren håller möten i den inglasade buffertzonen. Den används 

även för patientrekreation av sjukhuset vissa tider. Generellt går man 
mer mot flexibla arbetsplatser där man har stationer, 
aktivitetsbaserade stationer. Denna typ av byggnad främjar den typen 
av verksamhet där man kan röra sig mot ljuset när klimatet tillåter 
eller inåt kärnan när det blir för varmt.  

 
Belysande citat: ”De har möblerat med whiteboards och soffor och tar med sig kaffet 

och har morgongenomgångar eller skissmöten där ute.” ”En sådan 
här byggnad främjar kontor med aktivitetsbaserade stationer.” 

 
Egna kommentarer: Aktivitetsbaserade stationer gör att mindre ytor krävs vilket främjar 

energieffektiviteten.  
 
Johans kommentar:  
 
___________________________________________________________________________ 
 
Intervjufråga: Fanns det andra diskussioner kring val som kunde har gjorts, hur 

kom ni fram till att just dessa skulle göra att energimålet uppnåddes? 
 
Svar i korthet: Det handlar ju om ett samarbete, man bockar inte av på en lista utan 

det växer fram som kvaliteter i projektet. Det mest konkreta är ju 
kanske energimålet i kombination med mycket glas. Utifrån det 
arbetade vi och prövade oss fram och det visade sig uppnå de krav 
som satts upp. Vi arbetade med BDAB i ett tidigt skede och 
diskuterade hur vi skulle anpassa och göra klimatsmart arkitektur här 
och då kom vi fram till en grund. Sedan påbörjades en projektering 
med en konceptgrupp bestående av konstruktörer, el, vent, mark,  
arkitekter osv.  

 
Belysande citat: ”Det är ett samarbete i projektgruppen, det är ju inte sådär att man 

bockar av på en lista utan de växer fram som kvaliteter i projektet.” 



 

 

”Vi ställde upp en tes, denna prövades genom olika beräkningar för 
att se om den håller och det visade sig att det gjorde den.” 

 
Egna kommentarer: Precis som i fallet med Kabro fanns en styr- och reglerkonsulter med 

energifokus med tidigt i processen. Specifika mål är viktigt för att 
styra processen i rätt riktning. När man uppfyllt målen är man nöjd, 
därför är det viktigt att sätta höga krav för att nå lite längre.  

 
Johans kommentar:  
 
___________________________________________________________________________ 
 
Intervjufråga: Förändrades några avgörande utformningsåtgärder under projektets 

genomförande? 
 
Svar i korthet: Nej, vi hade en rimlig bild av vad vi skulle kunna genomföra och vi 

satt ju också i gruppen med BDAB och gjorde ganska tidiga 
efterforskningar i det inledande stadiet. 

 
Belysande citat: ”Vi hade en rimlig bild av vad vi skulle kunna genomföra.” 
 
Egna kommentarer:  Styr- och reglerkonsulter tidigt i processen kanske är avgörande?  
 
Johans kommentar:  
 
___________________________________________________________________________ 
 
Intervjufråga: Tror du att de val som gjorts hade kunnat göras annorlunda för att 

ytterligare minska energiförbrukningen? 
 
Svar i korthet: Ja, helt säkert. Man kan fortsätta utveckla lösningarna genom att 

mäta och analysera byggnaden. Jag kan dock inte se något konkret 
som borde gjorts annorlunda eller förbättrats. Något som man kan 
jobba vidare med är dynamisk användning av huset genom att 
anpassa den efter olika årstider och olika tider på dygnet. Det tror jag 
är rätt sätt att tackla energikrav och hur man ser på energihushållning 
av fastigheter generellt. Förenklat kan man bygga energieffektivt 
genom att isolera, bygga väldigt täta konstruktioner och minimera 
fönsterarean etc. Jag tror att dynamisk användning av huset är ett mer 
intressant och framgångsrikt förhållningssätt till miljökraven. När 
man använder husen på olika sätt kanske man inte kan ta för givet att 
man kan använda husens yta under alla tider på dygnet under alla 
tider på året. Man kanske måste finna sig i att det är varmare på 
sommaren och att man måste öppna fönster eller luckor. Det kanske 
blir varmare i en viss del av byggnaden. Detta är ett dynamiskt 



 

 

förhållningssätt till byggnaden. Det finns ju krav som reglerar 
luftomsättningar och klimat men säger man att arbetsplatserna inte är 
fasta så öppnar det upp för möjligheter. Det klart att i en byggnad på 
150 m2 måste mer än 10 m2 värmas upp, där kan ju inte alla få plats 
och det måste regleras. I detta fall har vi en stor zon som kan 
användas som inte är uppvärmd och det är en jättestor tillgång som 
kan användas för möte eller andra aktiviteter. Jag tror intelligenta hus 
som styrs och regleras och kan användas på ett annat sätt, mer aktivt 
är början på framtiden. 

 
Belysande citat: ”Det finns säkert många andra lösningar som man kan fortsätta 

utveckla i det här men jag kan inte se något konkret som vi borde 
gjort annorlunda eller förbättrat.” ”Jag tror på lite mer dynamisk 
användning av huset, anpassning till olika årstider och olika tider på 
dygnet.” 

 
Egna kommentarer: Byggande måste också göras attraktivt och användbart i längden för 

att bli energieffektivt i längden. Att fundera över vad som kan göras 
är dock viktigt för att se de möjligheter som finns.  

 
Johans kommentar:  
 
___________________________________________________________________________ 
 
Intervjufråga: Vilka erfarenheter har du tagit med dig från projektet avseende 

energiförbrukningen? 
 
Svar i korthet: Lösningen behöver inte finnas i ett skikt, det går att dela upp saker, 

lösningen kan göras i flera steg. Varje fasad kan anpassas efter dess 
specifika förutsättningar. Ser man huset som sammansatt av olika 
delar med olika förutsättningar krävs också olika utformning och 
olika tankesätt.  

 
Belysande citat: ”…just att inte försöka lösa allt i ett enda skikt utan att kanske dela 

upp det i flera steg.” ”Fasaderna har olika förutsättningar och då 
kanske det kräver olika utformning och olika tankesätt.” 

 
Egna kommentarer: En byggnad är en komplex helhet med många olika komponenter, 

genom att ändra en liten detalj påverkas helheten. Genom att bryta 
ner byggnaden i delar och anpassa dessa till specifika förutsättningar 
borde man rimligtvis nå ett bättre slutresultat.  

 
Johans kommentar:  
 
___________________________________________________________________________ 
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MILJÖER SOM LÅTER  
ELEMENTEN TA PLATS OCH . . .



SÅ SJÄLVKLART GRÄNSLÖST – Det handlar om respekt för både natur och människor. 

Att skapa miljöer som låter elementen ta plats och där kreativitet uppmuntras likaväl som 

eftertanke. Det fysiska rummet är inte längre begränsande. Lek med tanken att det du 

tänker faktiskt är din verklighet.

Vi vill mer. Vi gör mer.

Krokslätts Fabriker Söder är en ny stadsdel och en klimat-
smart livsstil och här uppför vi nu nästa hus; byggnad 21. 
Det senaste inom miljöteknik backas upp av gamla 
 sanningar. Här planeras för lånecyklar, bilpooler, stads-
odlingar, bergvärme, solenergi och vindturbiner. För en livfull 
och skön puls blandas bostäder och företag med torg och 
spontana mötesplatser.

Vårt Green Room inget backstage

Alla mår bra av grönska, det sänker pulsen och låter dig 
tänka i nya banor. Byggnad 21 har därför två gröna fasader, 
en så kallad Green Room och en mer växthusliknande. 
Dessa två glasfasader ger dig inte bara fantastisk utsikt utan 
även en känsla av att vara ute i naturen.

Green Room täcker hela östra fasaden och är en arbetsyta 
för koncentration, nytänkande, möten eller bara avkoppling. 
Rummet erbjuder mycket ljus och frisk luft, något som 
passar både växter och människor året runt. Den södra 
växthusfasaden har ett mikroklimat där gröna plantor 
automatiskt bevattnas via en reningsprocess för dagvattnet 
som samlas på taket. Högst upp i huset ligger även terras-
sen med utsikt över stadsdelen och Safjällets naturreservat.

. . .  DÄR KREATIVITET UPPMUNTRAS  
LIKAVÄL SOM EFTERTANKE



DU, PREC I S SOM VI 
VI LL GÖRA  INTRYCK . . .



NATURLIGA LEDARE SÖKES – Att ha sin verksamhet i Krokslätts Fabriker Söder, 

byggnad 21, är ett tydligt ställningstagande. Du, precis som vi vill göra intryck med så 

lite avtryck som möjligt. Så det handlar inte om vad du sysslar med, utan snarare hur. 

Här hittar du klimatsmarta lösningar i alla led, och du blir en del av forskningsprojektet 

”Hållbar stad” där både näringsliv och offentlig sektor ingår. Det du gör kommer alltså 

att påverka framtiden.

Inte likadan

Givna förutsättningarna är takhöjd, djup och transparens 
som alla bidrar till en dynamisk öppenhet. Ytorna är enkla 
att anpassa efter dina behov och processer, och närheten 
till Green Room och takterrassen möjliggör enkla miljöom-
byten och mikropauser. 

Här finns en gemenskap och en känsla av att kunna stärka 
varandra i informella nätverk. Och det bästa är att det 
egentligen inte alls är komplicerat. Utan det bygger på att 
du litar på dig själv och ser de möjligheter som huset och 
dess invånare bidrar med.

. . .  MED SÅ LITE AVTRYCK 
SOM MÖJLIGT  



VI HAR LYFT FRAM URSPRUNGET,  EN  
STADSDEL SOM PÅ 1800-TALET BESTOD AV. . .



. . .  INDUSTR IER OCH ARBETARBOSTÄDER,  
OCH SKAPAT NÅGOT NYTT

VI FUNKAR TILLSAMMANS – Krokslätts Fabriker är en blandstad, på riktigt. Vi har lyft fram 

ursprunget, en stadsdel som på 1800-talet bestod av industrier och arbetarbostäder, och 

skapat något nytt. Men grundidén är den samma, ett samhälle i miniatyr med arbetsplatser, 

butiker, restauranger, caféer, utbildning och bostäder. Och till skillnad från andra nya stadsdelar 

integrerar vi alla delar med varandra genom en mycket ambitiös miljöprofilering. 

Redan idag finns grunden med Krokslätts Fabriker Norr där ca 100 företag är etablerade inom 

områden som t ex design, mode, sport, IT, teknikutveckling och utbildning.

Relationsteori

Att vara en del av Krokslätts Fabriker innebär att känna 
sammanhang, att möta andra och bygga relationer. Det 
oväntade skapar utveckling och nya möjligheter varje 
dag. När vi planerade den nya stadsdelen fokuserade vi 
helt på människan och naturen. Både hur de två sam-
spelar med varandra, men även hur vi människor funkar 
ihop. Vi tror på att det lönar sig att hjälpa varandra, något 
som får både individer och företag att växa.



Nya Mölndals
Centrum
ca 4 min med 
spårvagn

Göteborgs evenemangsstråk 
ca 9 min med spårvagn

Göteborg 
Landvetter
Airport
ca 20 min bilfärd

E6

E6

40

E20

Spårvagnshållplats
2 min gångväg

Göteborg City
Airport
ca 30 min bilfärd

CENTRUM ÖVER TAKÅSARNA – Krokslätts Fabriker ligger ca 9 minuter med spårvagn från 

Göteborgs evenemangsstråk, ca 20 minuter med bil från Göteborg Landvetter Airport, ca 1,7 

kilometer fr n Nya ölndals entrum oc  bara en avfart fr n . essutom är kollektivtrafiken 

god och cykelbanorna många. Det är enkelt att ta sig hit vilket gör att centrala Göteborg länkas 

tätt samman med den nya stadsdelen. Som närmsta granne har Krokslätts Fabriker även 

naturreservatet Safjället. Det ger en speciell känsla att ha naturen så nära inpå samtidigt som 

city bara ligger några minuter bort.

Området är ett så kallat strategiskt stråk som regionen vill utveckla och förtäta och dess 

hanterbara storlek gör det enkelt att få fram konkreta och mätbara resultat av klimatsatsning-

arna. Krokslätts Fabriker bidrar därmed till ovärderlig kunskap för framtida urban utveckling.
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No 21

Krokslätts Fabriker Söder, byggnad 21, kommer att bli 
certifierad som GreenBuilding och Miljöbyggnad nivå 
GULD. 

Miljöbyggnads certifiering finns i tre nivåer; guld, silver 
och brons, där byggnad 21 uppnår guldnivå tack vare 
kvaliteter vad gäller energi, inomhusmiljö och material-
val. Det innebär också att energianvändningen är 35 % 
lägre än energikraven i Boverkets byggregler, BBR.

B Y G G N A D  N O  2 1 :

DUBBEL GLASFASAD GER JÄMNARE TEMPERATUR OCH 

DÄRMED JÄMNARE ENERGIFÖRBRUKNING. MÅLET ÄR ATT  

100 % AV ENERGIFÖRBRUKNINGEN SKALL KOMMA FRÅN 

FÖRNYELSEBARA ENERGIKÄLLOR VARAV 5 000 MWH/ÅR 

FRÅN EGEN PRODUKTION.

BYGGNADEN ÄR PLACERAD SÅ ATT SOL- OCH 

VINDFÖRHÅLLANDEN PÅVERKAR PÅ BÄSTA SÄTT VILKET 

INNEBÄR ATT ENERGIBEHOVET KAN REDUCERAS.

SYNLIGA VATTEN- OCH ENERGISYSTEM PÅVERKAR 

BETEENDEMÖNSTER.

ENERGIN KOMMER BL A FRÅN VINDTURBINER, SOLCELLER  

OCH SOLPANELER.

RENING AV DAGVATTEN VIA TAKET OCH SEN NER GENOM 

VEGETATIONEN I VÄXTHUS FASADEN.

TAPPVARMVATTNET UPPVÄRMS VIA SOLFÅNGARE.

VÄRMELAGRING I BERGRUM.

A D R E S S :  

KROKSLÄTTS FABRIKER / GÖTEBORGSVÄGEN.

T Y P  A V  L O K A L :  

KONTOR, BUTIK, CAFÉ/RESTAURANG OCH SERVICE.

A R E A  AT T  H Y R A :  

13 600 M2 TOTALT INKL GREEN ROOM MED KONTORSYTOR 

FRÅN 500 M2 OCH UPPÅT.

A N TA L  V Å N I N G S P L A N :  

6 ST EXKL. KÄLLARPLAN.

T E K N I S K  I N F O : 

EXTRA HÖGT I TAK, FÖR RYMD OCH BÄTTRE 

INOMHUSKLIMAT.  DATA OCH TELE FÖRSÖRJS VIA UTTAG I 

GOLV.

I  H U S E T:  

GREEN ROOM, VÄXTHUS FASAD OCH TAKTERRASS.

I  O M R Å D E T:  

SAFJÄLLETS NATURRESERVAT MED MOTIONSSLINGOR OCH 

PROMENADSTRÅK. LÅNECYKLAR. BILPOOL. 

RESTAURANGER.

L Ä G E :  

HUSETS ÖSTRA FASAD VETTER MOT E6 OCH 

GÖTEBORGSVÄGEN.

H Y R E S V Ä R D :  

HUSVÄRDEN.

A R K I T E K T:  

WINGÅRDHS.

K O M M U N I K AT I O N E R :  

HÅLLPLATS KROKSLÄTTS FABRIKER – SPÅRVAGN LINJE  

2 OCH 4, BUSS LINJE 186, 755 OCH 761. VID MÖLNDALS 

CENTRUM FINNS HÅLLPLATS FÖR PENDELTÅG.

T I L L  M Ö L N D A L S  C E N T R U M :  

PROMENADAVSTÅND CA 15 MIN, CYKELAVSTÅND  

CA 7 MIN, SPÅRVAGN CA 4 MIN.

T I L L  G Ö T E B O R G S  E V E N E M A N G S S T R Å K :  

PROMENADAVSTÅND CA 25 MIN, CYKELAVSTÅND  

CA 11 MIN, SPÅRVAGN CA 9 MIN.

GRÖNT FÖR GULD
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PLANRITN ING  
– EXEMPEL PÅ  
YTFÖRDELNING 

DELAT VÅNINGSPLAN (PLAN 2–6)

450–2130 M2 INKL.  GREEN ROOM 
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PLANRITN ING  
– EXEMPEL PÅ  
MÖBLER ING 

HELT VÅNINGSPLAN (PLAN 2-6)

2130 M2 INKL.  GREEN ROOM 
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För mer information om uthyrning:  
Christina Cedérus Olauson 
031-708 53 64  070-922 94 30   
www.joneslanglasalle.se

Kontakt fastighetsägare: Husvärden 
Håkan Lundqvist 
031-67 87 05 
hakan.lundqvist@husvarden.com  
www.husvarden.com

gappio.se                D
enna trycksak är svanenm

ärkt och tryckt på Scandia 2000 närproducerat papper.



Energihushållningskrav 
för nära-
nollenergibyggnader

Utredningen ska svara på hur definitionen av nära-
nollenergibyggnad ska tillämpas i Sverige. Det innebär att 
utreda och föreslå hur krav på energihushållning ska ställas 
från och med år 2019/2021 och vilken nivå som är lämplig som 
den praktiska tillämpningen av nära-noll vid den tidpunkten. 
Projektet ska rapporteras senast den 15 juni till 
Näringsdepartementet.

Till en början tar vi nu fram olika val av systemgränser och undersöker hur 
dessa påverkar de val som görs när en byggnad byggs. Därefter väljs en 
nivå varpå fastighetsekonomiska och samhällsekonomiska analyser 
genomförs. Därefter tas ett förslag till nya energihushållningskrav fram.

I uppdraget ingår inte att utvärdera om hushållsenergi eller 
verksamhetsenergi ska ingå i byggnadens energianvändning. Det ingår inte 
heller att utvärdera och ge förslag på hur reglernas efterlevnad kan 
förbättras.

Kommunikation med branschen

En bred och omfattande kommunikation med marknadens aktörer ska 
genomföras för att inhämta underlag till utredningen. Tanken är också att 
förankra förslaget och ge branschen tid för omställning till nya krav.

Boverket testar ett nytt koncept där vi valt att arbeta med små 
diskussionsgrupper under arbetets gång. Vi har varit tvungna att prioritera 
hårt och är väl medvetna om att det finns fler aktörer som vill komma till 
tals. För den som vill finns möjligheten att följa en del av arbetet via 
sammanfattningar från referensgruppsmöten som löpande läggs upp till 
höger på denna sida.

Uppdaterad: 25 november 2014  Sidansvarig: Webbredaktionen 
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Program, beställargrupper och nätverk

Sveriges riksdag har beslutat att Sverige ska minska energianvändningen i 
bostäder och lokaler med 20 procent fram till år 2020 och med 50 procent till 
år 2050. För att nå målen krävs energieffektivisering inom hela sektorn. Det 
gäller såväl nybyggnation och ombyggnation samt den dagliga driften.

För att nå de högt ställda målen är samverkan mellan aktörer på marknaden, inom forskningen och 
Energimyndigheten helt avgörande. Energimyndigheten bidrar därför med finansiering och 
kompetens till nedanstående program, beställargrupper och nätverk.

Energieffektivare miljonprogram
En stor del av Sveriges flerfamiljshus är byggda under åren 1965 – 1975, inom det som brukar kallas 
miljonprogrammet. Dessa hus är högintressanta när det gäller energieffektivisering eftersom de är 
många, de liknar varandra och de ligger nu i tur för upprustning. Om fler fastighetsägare satsar på 
energieffektiv ombyggnad kan den totala energianvändningen för bostadssektorn sjunka rejält. 
Energimyndigheten stöttar därför projekt för att demonstrera vilka energiåtgärder det lönar sig att 
satsa på.

Satsningen görs bland annat i ett nätverk med fastighetsägare och anställda från Energimyndigheten 
som kallas Bebo, Beställargruppen Bostäder. Nätverket driver utvecklingsprojekt med fokus på 
energieffektivitet och miljöfrågor.

Läs mer om Bebo.

Energieffektivare lokaler
Beställargruppen lokaler, Belok, är ett samarbete mellan Energimyndigheten och Sveriges största 
fastighetsägare med inriktning på kommersiella lokaler. 

Beloks mål är att energieffektiva system och produkter ska komma ut tidigare på marknaden. 
Utvecklingsprojekten handlar om att effektivisera energianvändningen i fastighetsbranschen 
samtidigt som funktion och komfort blir bättre.

Läs mer om Belok.

Energieffektivisering av myndigheters lokaler och byggnader
HyLok, nätverket för myndigheters energieffektivisering av lokaler, stöttar myndigheter i deras 
arbete med energieffektivisering av lokaler och byggnader. HyLok startade hösten 2009. Utifrån ett 
hyresgästperspektiv ska Hylok arbeta med effektivisering både av verksamhetsel och byggnaders 
energianvändning.

Läs mer om HyLok. 

Program för passivhus och lågenergihus
Energimyndigheten har, tillsammans med miljönämnden i Västra Götalandsregionen, finansierat 
Programmet för Passivhus och lågenergihus som IVL, Svenska miljöinstitutet AB drivit. Målet för 
programmet har varit att bygga fler hus med lågt energibehov för uppvärmning.   

Program för byggnader med mycket låg energianvändning
Program för byggnader med mycket låg energianvändning (Lågan) är ett femårigt program som ska 
stimulera till energieffektiv ny- och ombyggnad. Stöd kan sökas för demonstrationsprojekt och för 
regionala/lokala samverkansinitiativ. Energimyndigheten finansierar 40 procent. Programmet 
koordineras och administreras av Sveriges Byggindustrier.

Läs mer om Lågan.

Energieffektivare livsmedelslokaler
BeLivs, Beställargruppen Livsmedelslokaler, är ett nätverk och ett samarbete mellan 
Energimyndigheten, handel och branschorganisationer inom livsmedelssektorn. 

Målet är att via demonstration och kompetensutveckling öka andelen energieffektiva 
livsmedelslokaler. Genom att skapa och förmedla kunskap och goda exempel både inom och utanför 
nätverket bidrar det till minskad energianvändning i livsmedelslokaler. Det finns idag potential att 
med energieffektiviserande åtgärder minska elanvändningen i livsmedelsbutiker med 30 procent. 
Belivs startade i december 2011.

Läs mer om Belivs.

Nationellt centrum för energieffektivare vardag
Sustainable Innovation i Sverige AB (Sust) är ett nationellt centrum för energieffektivisering i 
vardagslivet, som Energimyndigheten stöttar. Huvudsyftet är att bidra till utvecklingen av svenskt 
näringsliv genom kommersialisering av ny teknik när det gäller transporter, bostäder och lokaler. 
Projekten omfattar utveckling av lösningar för laddning av elfordon, lokal energiproduktion och ny 
belysningsteknik.

Läs mer om Sust.

Uppdaterad: 2010-04-29 Skriv ut Tipsa en vän
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Tomas Berggren

Dela med andra:

Externa länkar 

Lokaler - Belok 

Flerbostadshus - Bebo 

Livsmedelslokaler - Belivs 

LÅGAN - för energieffektiva byggnader 
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Bebyggelse 

Energianvändningen inom bebyggelsesektorn har totalt sett varit relativt 
stabil sedan början av 1970-talet. Oljekriser, ökade energipriser, ändringar i 
energibeskattningen och investeringsprogram har dock påverkat mycket, och 
vi har fått en övergång från olja till fjärrvärme och el för 
uppvärmningsändamål.

Under 1970- och 1980-talen byggdes huvudsakligen 
villor i glesbygd och förortsområden med elvärme. 
För bebyggelsen inom tätorter har huvuddelen 
övergått från enskild oljeeldning till fjärrvärme som i 
sin tur i stor utsträckning använder förnybara 
bränslen.

Energianvändningen inom bostads och servicesektorn står för 40 % av Sveriges totala slutliga 
energianvändning och för cirka 50 % av den totala elanvändningen i Sverige. Elenergin används för 
uppvärmning av ytor och vatten samt för drift av apparater. Till uppvärmning och varmvatten 
används drygt 60 % av den totala energianvändningen i sektorn. 

Energimyndigheten har som sektorsmyndighet ett huvud- och samordningsansvar för den 
energirelaterade bebyggelseforskningen. Utöver Energimyndigheten finansierar Forskningsrådet för 
areella näringar och samhällsbyggande (Formas) forskningsprojekt inom området. Därutöver har 
bland annat VINNOVA, Konsumentverket, Boverket och Naturvårdsverket energirelaterade insatser 
och åtaganden inom bebyggelseområdet.

Den energirelaterade forsknings, utvecklings- och demonstrationsverksamheten ska präglas av en 
systemsyn. Ett mål med verksamheten är att ta fram ny kunskap och nya produkter som kan hjälpa 
till att ytterligare minska användningen av olja och el för uppvärmning och ett annat att 
fastigheternas användning av drift- och hushållsel ska kunna effektiviseras. Insatserna inriktas mot 
att kunna minska byggnadernas energibehov samt att byta ut fossila bränslen mot förnybara.

Målet för forskningen om byggnader i energisystemet är att verksamheten ska bidra till att 
energianvändningen i bebyggelsen är effektiv och långsiktigt hållbar, samt att slutanvändningen av 
energi i bebyggelsen ska minska.

Prioriterade områden innefattar energieffektivisering i befintliga bostäder och lokaler, 
energieffektiva nyproducerade bostäder och lokaler, inklusive framtidens boende och bebyggelse.

Foto: Per Westergård

Uppdaterad: 2012-06-01 Skriv ut Tipsa en vän

Energimyndigheten 016-544 20 00

Dela med andra:

Byggforskning i Sverige slutrapport.pdf
PDF - 602 kB

Dokument

Pågående forskning 

Effektiva Kyl- och Värmepumpsystem samt 
Kyl- och Värmelager - EFFSYS EXPAND 
2014-2018 

Forskning och innovation för 
energieffektivt byggande och boende 2013-
2016 

Samverkansprogrammet för forskning och 
innovation för energieffektivt byggande och 
boende (E2B2) 2013-2017 

Externa länkar 

Boverket 

FORMAS 

Konsumentverket 

Naturvårdsverket 
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Avslutad forskning 

CERBOF byggforskningsprogram 
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Styrmedel

Det finns ett flertal styrmedel som innebär att samhällets kostnader 
långsiktigt minskar, det gynnar både den offentliga och den privata sektorn. 
EU har beslutat att den offentliga sektorn ska föregå med gott exempel.

Energitjänstedirektivet
Enligt direktivet har den offentliga sektorn ett särskilt ansvar att vidta åtgärder för förbättrad 
energieffektivitet. Den offentliga sektorn ska fungera som ett exempel för medborgare och företag. 
Under direktivets tillämpningsperiod 2008-2016 ska medlemsstaterna lämna en handlingsplan. 
Energimyndigheten är bland annat aktiv i att ta fram metoder för att mäta effekterna av besparingar 
som bidrar till att uppnå målen. Detta sker i samarbete med den offentliga utredningen och 
Näringsdepartementet.

EGs Byggnadsdirektiv
EU skärpte 2009 energikraven för byggnader i en revidering av EG-direktivet 2010/31/EU om 
byggnaders energiprestanda. Det ska bidra till ökad takt i implementering och vidareutveckling av 
energieffektiv- och förnybar teknik.

Från och med den 31 december 2020 ska alla nya byggnader i EU vara ”nära nollenergi byggnader”. 
Medlemsstaterna ska också vidta åtgärder för att stimulera att byggnader som renoveras omvandlas 
till nära nollenergibyggnader. Byggnadernas energiförsörjning ska till betydande del komma från 
förnybara energikällor inklusive energi producerad i eller i närheten av byggnaden.

Hur påverkas myndigheter?
Den offentliga sektorn ska gå före genom att kraven börjar gälla för denna sektor redan den 31 
december 2018. Det innebär att myndigheter, kommuner och landsting bara får äga eller hyra nya 
byggnader med krav motsvarande nära nollenergihus.

Nationell strategi för lågenergibyggnader
Energimyndigheten har tillsammans med Boverket och andra intressenter i byggsektorn tagit fram en 
strategi för hur genomförande av direktivet ska möjliggöras, ”Uppdrag 13: Nationell strategi för 
lågenergibyggnader” ER 2010:39. I den finns en definition för vad nära nollenergihus innebär.

Ekodesigndirektivet
Genom att ställa minimikrav på olika produktgrupper där teknik finns för ökad energieffektivitet, 
minskar energianvändningen avsevärt. Ekodesigndirektivet omfattar energianvändande produkter 
och sedan 2009 även energirelaterade produkter. Med energirelaterade produkter menas produkter 
som påverkar energianvändningen utan att själva använda energi, t ex fönster.

Kommissionen räknar med att de hittills beslutade ekodesign- och energimärkningskraven sparar 484 
TWh el per år inom EU år 2020. Besparingar från pannor och varmvattenberedare på 653 TWh 
primärenergi tillkommer, och innefattar el, olja och gas.

Siffran överskrider redan förhoppningen från kommissionen om att spara 1 116 TWh primärenergi 
per år inom EU år 2020. Det innebär en besparing på mer än 5 procent av energianvändningen och 
alltså en bra bit på väg för att nå EU:s mål med 20 procent minskad energianvändning.

Märkningsdirektivet
Sedan 1992 finns ett energimärkningsdirektiv för hushållsapparater. Energimärkningen kompletterar 
ekodesigndirektivet. Märkningen visar vilken energiprestanda produkterna på marknaden har, medan 
Ekodesigndirektivet fasar ut de sämsta produkterna ur ekodesignperspektiv från marknaden.

Frivilliga märkningar
Det finns även frivilliga märkningar såsom Energy Star, EU-blomman och Svanen från vilka 
upphandlingskriterier inarbetats i Miljöstyrningsrådets upphandlingsriktlinjer.

Uppdaterad: 2014-05-08 Skriv ut Tipsa en vän
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Buildings hold great potential for cost-effective energy savings. The IEA estimates that the energy 
savings potential in this sector in 2009 will be in the range of 20 exajoules (EJ) per year by 2030, 
which is the same as the current annual electricity consumption of the United States and Japan 
combined. 

Barriers such as split incentives between tenants and landlords, lack of awareness of efficient 
technologies, absence of qualified "green" technicians and high initial investment costs threaten 
market-driven energy savings measures. 

Related material: 

Policy Pathway: Energy Performance Certification of Buildings - A Policy Tool to Improve 
Energy Efficiency
Promoting energy efficiency investments  – Case Studies in the Residential Sector
Energy Efficiency Requirements in Building Codes - Policies for New Buildings
Financing Energy Efficient Homes – Existing Policy Responses to Financial Barriers
Energy Efficiency in the North American Existing Building Stock
High-Rise Refurbishment: The Energy-Efficient Upgrade of Multi-Story Residences
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BETONG

Klimatsmarta byggnader 
för morgondagens klimat

för med varmare temperaturer, fuk-
tigare miljöer och häftigare stormar. 

Tecknen på klimatförändring-
arnas effekt på den byggda miljön 
växer sig allt starkare och det rap-
porteras om att befintliga kontors- 
och bostadshus kylbehov kommer 
att öka reellt framöver med ökade 
utomhustemperaturer. Höga tem-
peraturer påverkar människans 
prestationsförmåga negativt bland 
annat genom ökat illamående, 
trötthet, minskad arbetsprestation 
och ökad risk för olycksfall Det 
ligger i såväl samhällets som fast-
ighetsägarens intresse att förbättra 
byggnadernas energieffektivitet. En 
god energieffektivitet uppnås ge-

nom att hitta balans mellan mins-
kad energiförbrukning och god in-
omhuskomfort.

Det är de smarta arkitektoniska 
och tekniska lösningarna som ger 
ett lågt energibehov till uppvärm-
ning, kylning, ventilation och be-
lysning. Det är viktigt att se till att 
huset fungerar som en helhet. Valet 
av byggmaterial kan för den oin-
vigde te sig som en irrelevant fråga, 
så länge konstruktionen erbjuder 
tillräcklig säkerhet och styrka. Men 
materialvalet har en mycket större 
betydelse än så. 

Termiskt tunga konstruktioner som 
betong kan fungera som värmeför-
råd. Genom att utnyttja betongens 
termiska massa kan behovet av 

40 procent av Sveriges totala 
energianvändning går till 
vår bebyggelse. Tittar vi på 

byggnadens energibehov över dess 
livstid används i storleksordningen 
15 procent av energin för att bygga 
huset, 85 procent av energibehovet 
används under driftskedet och min-
dre än en procent för att riva huset.

Att bygga klimatsmart handlar om 
att projektera och bygga så att vi 
minimerar klimatpåverkan av våra 
byggnader under deras livstid. Det 
handlar även om att vi bygger kli-
matanpassat så att våra byggnader 
tål de klimatförändringar vi står in-

uppvärmning och kylning av en 
byggnad reduceras. Konstruktio-
nens energilagringsförmåga beror 
på tre faktorer:

värme (värmekapacitet)

värme (konduktivitet)
-

duktiviteten harmoniserar med 
dygnets temperaturvariation.

Betongens värmelagringsförmåga 
kan jämföras med en tvättsvamps 
förmåga att suga upp vatten och 
ge ifrån sig vatten när man vrider 
ur den.  Betongen är tvättsvampen. 
Vattnet är den överskottsvärme som 



BETONG

kommer ifrån människor, maskiner, 
belysning och solvärme. Den expo-
nerade betongen absorberar över-
skottsvärmen i loppet av dagen. På 
grund av betongens höga värmeka-
pacitet kan betongen ta upp mycket 
termisk energi (värme). När natten 
kommer och maskiner och belysning 
slås av och människorna går hem 
och utomhustemperaturen sjunker, 
kan den kyliga nattluften användas 
till att kyla den exponerade betong-
en. ”Svampen vrids ur” och kan ab-
sorbera mer värme nästa dag. Detta 
kan göras med naturlig ventilation 
vid att fönster eller luckor öppnas. 
Även mekanisk ventilation kan an-
vändas men detta medför en ökad 
energianvändning till fläktarna. 

För att bättre förklara hur viktigt 
valet av material är för huset som 
system, tittar vi på värmekapaci-
teten och värmeledningsförmågan 
till några kända material (Kleiven, 
T 2009):

 – leder värme dåligt 
och har en låg värmekapacitet. 
Detta betyder att mineralull inte 
fungerar som ett effektivt värme-
förråd.

 – har en hög värmekapacitet 

och leder värme på ett utmärkt 
sätt. Detta innebär att energiför-
rådet fylls och töms för snabbt i 
förhållandet till dygnets tempe-
raturvariation.

– har en relativt hög värme-
kapacitet, men leder värme då-
ligt. Den dåliga värmelednings-
förmågan gör att energiförrådet 
fylls och töms för långsamt i för-
hållande till dygnets temperatur-
variation.

-
tong – har hög värmekapacitet 
och lagom värmeledningsför-
måga. Denna kombination gör 
att energiförrådet kan fyllas och 
tömmas i harmoni med dygnets 
temperaturvariation.

Den inneboende värmetrögheten i 
betongen kan jämna ut temperatur-
toppar och dalar och kan förskjuta 
toppar i inomhustemperaturen. På 
så sätt kan man få ett mer stabilt 
och behagligt inomhusklimat. 

För att få optimal värmelagringsef-
fekt med den tunga stommen måste 
betongen vara i direkt kontakt med 
rumsluften. Betongytan bör lämnas 
så exponerad som möjligt och bara 

täckas med färg, kakel eller vägg-
puts. Innerväggar av t ex gipsskivor 
och mattor kan till en viss del redu-
cera den termiska massan genom 
att fungera som ett isoleringslager. 
Därför är det inte nödvändigtvis så 
att en tung byggnad automatiskt ger 
en hög termisk massa. Det beror på 
i vilken utsträckning betongen kan 
interagera med utrymmena i bygg-
naden, det vill säga utbyta värme 
med omgivningen. Idealiskt sett 



bör isoleringen i ytterväggar läggas 
utanför det inre betonglagret och i 
golv på bottenplan bör isoleringen 
ligga under betongplattan. 

Betongens termiska massa fung-
erar bäst i byggnader där tempe-
raturen varierar regelbundet under 
dagens lopp. I skolor eller kontor 
där temperaturtopparna inomhus 
är ansenliga och överensstämmer 
med solvärmetopparna hjälper be-
tongens bufferteffekt till att minska 
och förskjuta temperaturtopparna. 
Temperaturminskningen på kväl-
len, när ingen vistas i byggnaden, 
kyler ned betongen så att den är 
redo att ta hand om överskottsvär-
men nästa dag.

BETONG

Effekten av termisk massa är väl-
känd och en praktisk översikt togs 
fram av ett team från Tammerfors 
Universitet (Hietamäki o.a 2003). 
De undersökte 28 internationella 
publikationer i ämnet och drog ett 
antal slutsatser: 

procent i uppvärmningsenergi, 
med en genomsnittsbesparing på 
10 procent i norra Europa jäm-
fört med konstruktioner i lätt 
material.

-
vänds på sommaren är den hög-
sta inomhustemperaturen i en 
tung byggnad 3-6 grader lägre 
än i en motsvarande byggnad i 
lätt material. Hög termisk massa 
kan därför reducera behovet av 
luftkonditionering.

-
torsbyggnader kan minska eller 
eliminera användningen av luft-
konditionering. 

-
sa och bättre tätning i enfamiljs-
hus kan ge 20 procent minskad 
energianvändning jämfört med 
motsvarande hus i lätt material.

En intelligent kombination av upp-
värmning, ventilation, solavskärm-
ning, byggnadsutformning och 
nattkylning kan ytterligare förbätt-
ra utnyttjandet av tunga stommar.

Den stora energibesparelsen ligger 
i Sveriges fyra miljoner befintliga 

bostäder. I 60 – och 70-talets mil-
jonprogram finns stora möjlighe-
ter till effektivisering. Och en stor 
fördel med dessa bostäder är att 
de flesta har stommar av betong. 
I ett unikt projekt som bedrivs av 
Göteborg Energi AB har man visat 
på möjligheten att lagra energi i 
dessa byggnader. Göteborg Energis 
målsättning är att jämna ut värme-
belastningen genom energilagring 
i byggnader för att slippa att elda 
extra med olja och naturgas när 
värmebehovet är som störst. Gö-
teborg Energi har testat en mängd 
olika hus och kommit fram till att 
ett punkthus med betongstommar 
kan lagra energi 3-6 gånger bättre 
än ”landshövdingshus” av trä. Gö-
teborg Energi räknar med att till 
våren kunna erbjuda sina kunder 
att vara med i projektet där bygg-
naderna fungerar som energilagrare 
och på så sätt kan Göteborg Energi 
minska miljöbelastningen och redu-
cera koldioxidutsläppen.
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Dags att minska byggandets klimatpåverkan! 
Klimatpåverkan från byggnaders energianvänd-
ning är ett mycket diskuterat och relativt väl 
utforskat område. Klimatpåverkan från bygg-
processen, inklusive tillverkning av byggmaterial, 
byggtransporter och produktionen på bygg-
arbetsplatserna, är dock inte lika väl belyst. 
Standarder för livscykelanalyser (LCA) för att 
bedöma byggnaders klimatpåverkan finns nu 
tillgängliga. Tillämpningen av LCA inom svensk 
byggsektor är dock fortfarande begränsad.  
 
I detta projekt har forskare från IVL och KTH 
tillsammans med representanter för bygg-
branschen studerat klimatpåverkan från bygg-
andet av ett flerbostadshus och satt den i 
relation till klimatpåverkan från byggnadens 
drift. Resultatet är slående: För ett nybyggt 
energieffektivt flerbostadshus i betong är klimat-
påverkan från byggprocessen ungefär lika stor 
som från femtio års drift. Detta bör få konse-
kvenser för bygg- och fastighetssektorn framöver. 
 
Projektet har finansierats av SBUF, Regerings-
kansliet, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademi-
en (IVA), Stiftelsen IVL samt deltagande orga-
nisationer och företag. Skanska har bidragit med 
underlagsmaterial för fallstudiebyggnaden.

Projektets styrgrupp har bestått av Johnny Kellner 
(Veidekke), Jonas Gräslund och Johan Gerklev 
(Skanska), Karin Byman (ÅF), Larissa Strömberg 
(NCC) samt undertecknad. I projektets referens-
grupp har därutöver även ingått Per Westlund 
och Jan Nordling (IVA), Allan Leveau (Svenska 
Bostäder), Monica Björk, Fredrik Winberg och 
Klas Partheen (Byggmaterialindustrierna), 
Ola Larsson (WSP), Göran Westerfors (Peab) 
samt Anna Jarnehammar (IVL). Arbetet med 
datainsamling och beräkningar har utförts av 
Martin Erlandsson, Johanna Fredén och Ida 
Adolfsson (IVL), Tove Malmqvist och Carolina 
Liljenström (KTH) samt Gustav Larsson (Skanska). 
 
Det är vår förhoppning att det arbete som nu 
har gjorts för att ta fram fakta om klimat-
påverkan från byggandet ska leda till såväl 
fortsatt kunskaps- och metodutveckling som till 
konkreta åtgärder för att minska klimatpåverkan 
i alla led i plan- och byggprocessen. 
 
Stockholm i januari 2015, 
 
 
 
Maria Brogren (projektledare) 
Energi- och miljöchef Sveriges Byggindustrier 
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Sammanfattning 
I ett modernt energieffektivt1 flerbostadshus i betong är klimatpåverkan från att uppföra huset i samma 

storleksordning som klimatpåverkan från byggnadens energianvändning under en analysperiod på 50 år. 

Det största bidraget till byggprocessens klimatpåverkan kommer från produktionen av byggmaterial, 

framförallt betong. Klimatpåverkan från underhåll och rivning står för en mindre del av byggnadens 

totala klimatpåverkan. Att bygga ett energieffektivt hus ger en lägre klimatpåverkan i ett livscykel-

perspektiv än att bygga enligt dagens BBR-krav på energiprestanda. Det ger också en minskad total 

klimatbelastning att energirenovera flerbostadshus, trots den ökade materialåtgången. Krav på garage i 

källarplan ökar klimatpåverkan med cirka 20 procent jämfört med gatuparkering. 

 

Dessa slutsatser baseras på beräkningar för flerbostadshusen i kvarteret Blå Jungfrun i Stockholm. 

Husen kan anses vara representativa för nya energieffektiva flerbostadshus med betongstomme och 

ytterväggar av betong. Beräkningarna har gjorts med livscykelanalys (LCA) enligt europeiska standarder 

kopplade till Byggproduktdirektivet. Beräkningarna är gjorda med så kallad bokförings-LCA och baseras 

på dagens energitillförsel och dagens byggmaterialproduktion. Samtliga resultat och underlag för 

beräkningarna finns redovisade i huvudrapporten2. 

 

Bakgrund och syfte
Klimatpåverkan är den miljöfråga som är vår 
generations största utmaning och vi måste alla 
bidra med de förbättringar som är möjliga. Det har 
tidigare antagits att klimatpåverkan från en bygg-
nads energianvändning under driften är betydligt 
större än klimatpåverkan från att uppföra byggna-
den. En gammal tumregel i byggbranschen sa att 
cirka 15 procent av klimatpåverkan och energi-
användning sker under byggfasen och 85 procent 
under driftfasen. Detta påstående kanske var sant 
för ett decennium sedan, men vad gäller idag? 
 
På senare år har energianvändningen per kvadrat-
meter bostadsyta minskat, samtidigt som en allt 
större del av den energi som används är förnybar. 
Båda dessa aspekter bidrar till i en minskad 
klimatpåverkan från byggnadens energianvänd-
ning. Vi kan samtidigt konstatera att det finns 
krav i Boverkets byggregler (BBR) på byggnaders 
energianvändning under drift, men inga krav på 
klimatpåverkan från att bygga husen. 
 
Hur stor är då klimatpåverkan från driften i för-
hållande till den klimatpåverkan som uppkommer 

av att bygga huset? I detta projekt har forskare 
från IVL och KTH med stöd från Skanska med flera 
studerat klimatpåverkan från ett flerbostadshus i 
ett livscykelperspektiv, det vill säga från bygg-
andet av huset inklusive materialframställning, 
byggtransporter och processer på byggarbets-
platsen, via energianvändning under byggnadens 
drift, till underhåll och slutligen rivning.  
 
Projektets syfte är att:  
x Studera klimatpåverkan under bygg-

processen respektive driftskedet för ett 
nybyggt energieffektivt flerbostadshus 

x Lyfta frågan om byggprocessens och bygg-
materialens klimatpåverkan ur ett livs-
cykelperspektiv 

x Lyfta metodikfrågor relaterade till livs-
cykelanalys för byggnader 
 

Analysen tar enbart hänsyn till klimatpåverkan 
och energianvändning. Andra egenskaper hos 
byggmaterial, såsom bullerdämpning, brand-
skydd och effektreduktion, är viktiga men har 
inte beaktats här. 

  1. Med energieffektivt menar vi i rapporten en energiprestanda på 55 kWh/m2, i nivå med s.k. passivhus. 
2. Byggandets klimatpåverkan – Livscykelberäkning av klimatpåverkan och energianvändning för ett ny-
producerat energieffektivt flerbostadshus i betong, Liljenström m.fl. 2015 (slutrapport i SBUF-projekt nr 12912). 
Rapporten finns för nedladdning på www.sverigesbyggindustrier.se/publikationer 



4 

Livscykelanalys 
För att bedöma en produkts miljöpåverkan i ett 
livscykelperspektiv används livscykelanalys-
metodik. En livscykelanalys (LCA) beskriver miljö-
påverkan numeriskt inom olika kategorier såsom 
klimatpåverkan, övergödning, marknära ozon och 
resursanvändning.  
 
För att en livscykelanalys ska bli entydig, det vill 
säga ge samma resultat oavsett vem som gör 
beräkningen, så måste metodanvisningar och 
andra preciseringar tas fram. De metodval och 
preciseringar som gjorts här följer de standarder 
som kopplar till EU:s Byggproduktförordning 
(EN15805 och EN 15978). Det innebär bland 
annat att beräkningar görs enligt principerna för 
en ”bokförings-LCA”. En bokförings-LCA känne-
tecknas av att man i teorin kan summera miljö-
påverkan från alla produkter som konsumeras 
och att den sammanlagda miljöpåverkan då 
överensstämmer med de globala utsläpp som 
faktiskt sker.

Ett byggnadsverks olika livscykelskeden 

Ett byggnadsverks livscykel delas in i livscykel-
skeden enligt figur 1. I litteraturen förekommer 
begreppet inbyggd miljöpåverkan i relation till 
byggnaders livscykel. Det finns ingen entydig 
definition av detta begrepp, men det antas här 
syfta på den miljöpåverkan som relaterar till 
materialproduktion, transporter och bygg-
processer. Andra begrepp är uppströms och 
nedströms miljöpåverkan, där uppströms här 
antas relatera till alla processer som sker innan 
byggnaden tas i drift. Detta illustreras i figur 1. 
Kvoten mellan uppströms och nedströms miljö-
påverkan utgör ett nyckeltal som är intressant för 
detta projekt. Gjorda antaganden och beskrivning 
av beräkningarna finns redovisade i huvud-
rapporten ”Byggandets klimatpåverkan”. 

 
 
 

 
 

  

Byggprocessen (byggandet)
B 1-7

Driftskede

C 1-4

Slutskede

D

Övrig 

miljöinfoA 1-3

Produktskede

A 4-5

Byggskede

A1
-R

åm
at

er
ia

l

A2
 -

Tr
an

sp
or

t

A3
 -

Ti
llv

er
kn

in
g

A4
 -

Tr
an

sp
or

t

A5
-B

yg
gp

ro
du

kt
io

n

B1
-A

nv
än

dn
in

g

B2
-U

nd
er

hå
ll

B3
-R

ep
ar

at
io

n

B4
 -

U
tb

yt
e

B5
 -

Re
no

ve
rin

g

B6
 -

En
er

gi
an

vä
nd

ni
ng

B7
 -

Va
tt

en
an

vä
nd

ni
ng

C1
 -

Ri
vn

in
g

C2
 -

Tr
an

sp
or

t

C3
 -

Av
fa

lls
ha

nt
er

in
g

C4
 -

Sl
ut

ha
nt

er
in

g

Po
te

nt
ia

l f
ör

 
åt

er
an

vä
nd

ni
ng

 o
ch

 
m

at
er

ia
l-

oc
h 

en
er

gi
åt

er
vi

nn
in

g

Inbyggd InbyggdUppströms Nedströms 

Figur 1. Moduler och delmoduler för ett byggnadsverk enligt standarderna kopplade till byggprodukt-
förordningen (EN 15804 och EN 15978). 
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Fallstudieobjektet Blå Jungfrun

Figur 2. Kvarteret Blå Jungfrun. Foto: Jan Särnesjö 
 
I projektet studeras ett nybyggt energieffektivt 
flerfamiljshus i kvarteret Blå Jungfrun i Hökar-
ängen i södra Stockholm, se figur 2. Kvarteret 
består av fyra lamellhus med totalt 97 lägenheter 
om 2-5 rum och kök. Den totala boarean är 
8 173 kvadratmeter (Atemp=11 003 kvadratmeter)1. 
Projektet beställdes av Svenska Bostäder och 
utfördes av Skanska i en totalentreprenad. 
Projektet påbörjades 2008 och de sista hyres-
gästerna flyttade in hösten 2010. 
 
Byggnaderna är projekterade för mycket låg specifik 
energianvändning (55 kWh/m2 Atemp och år). 
 
Husens stomme, bjälklag, ytterväggar och lägen-
hetsskiljande väggar är av betong. Stommen är 
byggd av prefabricerade skalelement av så 
kallade VST-skivor som fylls med betong. Detta 
ger en mycket tät vägg, vilket bidrar till husets 
goda energieffektivitet.  
 
Värme tillförs främst via FTX-ventilationen som 
har en gemensam (central) roterande värme-

växlare där tilluften förvärms med hjälp av 
värmen i frånluften2. Fjärrvärme används för att 
värma vatten och allmänna utrymmen, samt 
tilluften i värmeväxlaren. I sovrum, vardagsrum 
och badrum finns små el-element som kan 
användas om värmen i tilluften inte räcker till.  
 
De boende kan följa sin energianvändning med 
hjälp av en display i varje lägenhet. Användning 
av varm- och kallvatten, hushållsel och komple-
mentvärme mäts timvis och debiteras hushållen 
individuellt. Byggnadernas energibehov följs upp i 
detalj 2011-2015. För åren 2011-2014 låg den 
uppmätta specifika energianvändningen på 51-
54 kWh/m2 Atemp och år.  
 
Kvarteret Blå Jungfrun kan anses vara förhållande-
vis representativt för nya flerbostadshus där 
betong är det dominerande byggmaterialet i 
stommen och ytterväggar. Det ska dock noteras 
att Blå Jungfrun inte har något garage i källaren, 
vilket annars är vanligt i nybyggnation idag.

 
1. Atemp är den invändiga arean för våningsplan, vindsplan och källarplan som värms till mer än 10°C. Atemp är 
den area för vilken byggnadens specifika energianvändning beräknas. 
2. Luften från kökskåpan passerar inte värmeväxlaren, utan släpps rätt ut. 
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Beräkningsresultat 
Klimatpåverkan uppströms (byggprocessen, 
modul A) orsakas främst av materialproduktionen, 
det vill säga modul A1-3. Materialproduktionen 
står för hela 84 procent av klimatpåverkan upp-
ströms, medan själva byggproduktionen och 
transporterna av material och maskiner till bygg-
platsen ger ett relativt litet bidrag, se figur 3. 
 
Vilka byggdelar och processer som bidrar mest till 
klimatpåverkan uppströms illustreras i figur 4. 

Notera att figuren visar bidraget till total klimat-
påverkan från alla moduler i byggprocessen (A1-5). 
Den byggdel som bidrar mest till klimatpåverkan 
uppströms är Betong, betongvaror, bruk och 
armering (BY03), det vill säga själva stommen. 
Andra betydande byggdelar är Trävaror, bygg-
skivor och byggplåt (BY02), Invändiga ytskikt, 
snickerier och inredningar (BY04), Energivaror och 
bränslen (BY11), samt Byggnadsisolering (BY01). 

 

 

Figur 3. Bidrag från olika livscykelfaser till total klimatpåverkan uppströms. 
 

 

Figur 4: Bidrag från byggdelar till total klimatpåverkan uppströms. 
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En uppdelning av byggprocessen kan även göras 
utifrån vilka poster i kalkylen som bidrar mest till 
klimatpåverkan, de så kallade mest betydande 
resurserna. Detta illustreras i figur 5. Byggbetong 

står för drygt 50 procent av klimatpåverkan 
(45+7 procent). Andra betydande resurser är VST-
skivan (som innehåller cement), armering, 
isolering och klinkerplattor. 

 

Figur 5. De resurser som bidrar mest till klimatpåverkan uppströms. 
 

Klimatpåverkan från Blå Jungfruns energianvänd-
ning under driftfasen har beräknats för tre olika 
alternativ enligt nedan: 

1) ”Låg” – El och fjärrvärme producerad med hög 
andel förnybara bränslen 

2) ”Medel” – nordisk medelelmix samt svensk 
fjärrvärmemedel 

3) ”Hög” – nordisk residualelmix1 samt fjärrvärme 
i storstadsnät 
 
I grundscenariot används 50 års analysperiod. 
Uppströms klimatpåverkan, det vill säga den 
klimatpåverkan som uppkommer under hela 
produktionsprocessen för att uppföra byggnaden 
är 350 kg CO2-ekv./m2Atemp, se figur 6. Material-
produktion står för 84 procent av denna klimat-

påverkan och produktion av betong utgör en stor 
del av detta. 
 
Om hela byggnadens klimatpåverkan analyseras 
så kan man konstatera att Underhåll (B2) och 
Utbyte (B4) samt Slutskedet (C) står för en lägre 
klimatpåverkan än Byggprocessen (A), se figur 6.  
 
Klimatpåverkan från underhåll och utbyte mer än 
fördubblas vid en dubbelt så lång analysperiod. 
Detta eftersom vissa byggdelar inte behöver bytas 
de första 50 åren men väl därefter. Även om 
osäkerheterna är stora när det gäller framtida 
processer och beslut, visar resultatet på vikten av 
att inkludera alla delar av en byggnads livscykel i 
beräkningarna.
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1. Nordisk residualel är den el som på årsbasis ”blir över” när ursprungsmärkt/miljömärkt el har räknats av.  
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Figur 6. Klimatpåverkan för fallstudieobjektet Blå Jungfrun fördelat över livscykeln. 
 

Grundscenariot beskriver det sätt på vilket Blå 
Jungfrun faktiskt uppfördes. För att analysera 
klimatkonsekvenserna av andra konstruktions-
lösningar gjordes fyra alternativa beräkningar: 

1) Tillägg av ett garage under huset (i verklig-
heten saknar Blå Jungfrun garage) 

2) Jämförelse med om Blå Jungfrun skulle byggts 
enligt BBR-krav (90 kWh/ m2 Atemp och år) 

3) Jämförelse med om Blå Jungfrun skulle ha 
byggts med så kallade lätta utfackningsväggar i 
trä på långsidorna istället för betong 

4) Jämförelse med om Blå Jungfrun skulle byggts 
enligt BBR-krav men renoverats till lågenergihus 
(55 kWh/m2 Atemp och år) efter 50 år (med hjälp 
av lätta utfackningsväggar i trä) 
 
Analysen av tillägg av garage (baserat på en 
parkeringsnorm på 0,7 parkeringsplatser per 
lägenhet) visar att uppströms klimatpåverkan 
skulle öka med cirka 70 kg CO2-ekv./m2Atemp.  
 
Jämförelserna av Blå Jungfrun med ett BBR-hus, 
ett hus med långsidor av utfackningsväggar av trä 

och ett BBR-hus som energirenoveras efter 50 år 
visar att skillnaden i inbyggd klimatpåverkan 
mellan husen är relativt liten, oavsett om det 
gäller grundutförandet i betong eller ett hus med 
utfackningsväggar i trä på långsidorna. Detta 
beror på de fortsatt stora betongmängderna i 
husets övriga delar. Klimatpåverkan under hela 
husets livscykel är dock väsentligt lägre för det 
energieffektiva huset än för huset som byggs 
med energiprestanda enligt dagens BBR-krav. Det 
energirenoverade huset ligger däremellan, se 
figur 7. 
 
Den beräknade klimatpåverkan bedöms vara 
representativ för dagens produktion av fler-
bostadshus i betong med lågenergiprofil även om 
vissa avgränsningar har gjorts i beräkningarna. Vi 
valde till exempel att inte ta med markarbeten. 
Förenklade beräkningar har gjorts för underhåll 
och rivning, exempelvis har vi enbart inkluderat 
materialproduktion kopplat till renoveringsarbete 
(inte arbetsprocesser, transporter och avfalls-
hantering), samt mycket begränsat inre under-
håll. Fallstudiebyggnaden har inte garage vilket 
annars är praxis i dagens nyproduktion i Stockholm. 
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Figur 7. Fördelning av total klimatpåverkan på byggprocess (modul A1-5), underhåll, reparation, utbyte, 
renovering (modul B2-5) och energianvändning i driftskedet (modul B6) – jämförelse mellan (1) grund-
scenariot, (2) BBR-hus (90 kWh/m2, ljudklass C) och (3) renovering av BBR-hus till lågenergihus 
(55 kWh/m2,år) efter 50 år. Energianvändningen i driftskedet är exklusive hushållsel. Analysperiod 100 år.  
 

Slutsatser 
Studien visar betydelsen av att ta hänsyn till den 
inbyggda klimatpåverkan i planering av ny 
bebyggelse och vid renovering av befintliga 
flerbostadshus, särskilt som det kan antas att 
energin som används för byggnadens drift blir allt 
mindre klimatpåverkande i framtiden. 
 
Studien visar även att det är viktigt att bygga med 
energieffektiva klimatskal även om det leder till 
något ökade materialmängder. Samtidigt visar 
studien tydligt att byggprocessens klimatpåverkan 
är mycket viktig att hantera i nybyggnation.  
 
I projektet har vi kunnat konstatera att arbetet 
med att få LCA-beräkningar att bli entydiga, det 
vill säga ge samma svar oavsett vem som gör 

beräkningarna, har gått snabbt framåt de senaste 
åren och att entydighet idag är möjligt att uppnå 
för byggprodukter. När det gäller att få entydiga 
LCA-beräkningar för hela byggnader, som skulle 
kunna användas som beslutsunderlag i upp-
handling av byggprojekt, återstår en del arbete. 
Detta arbete följs och stöttas av byggsektorn. 
 
Resultat från projektet har redan ingått som 
underlag i rapporten ”Klimatpåverkan från 
byggandet” och presenterats i Almedalen 2014. 
Det blev ett startskott för att öka insatserna för 
att begränsa klimatpåverkan från byggandet. Ett 
konkret resultat är att Vinnova har beviljat stöd 
för att ta fram en strategisk innovationsagenda 
inom området.  
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Rekommendationer till byggsektorns aktörer 

En övergripande rekommendation från projektet 
är att frågan om klimatpåverkan från byggandet 
måste upp på bordet, och adresseras till besluts-
fattare inom olika sektorer och på olika nivåer, för 
att något ska hända. Beställare, byggföretag med 
flera måste analysera och tydliggöra bygg-
processens klimatbelastning, så att de kan 
identifiera sin egen roll och bidra med sin del för 
att minska klimatpåverkan från byggandet. 
 
Det behövs en dialog mellan sektorns aktörer, 
myndigheter och politiker så att politiska beslut 
fattas med kunskap om klimatpåverkan av bygg-
processen. Kommuner bör uppmärksamma 
klimatfrågan i byggprocessen vid planering. Så 
långt möjligt bör byggnader placeras så att 
befintlig infrastruktur kan utnyttjas, och mark- och 
anläggningsarbeten anpassas för att minimera 
förflyttning av massor. 
 
Berörda myndigheter bör i samarbete med bran-
schen utveckla upphandlingsmodeller som 
stimulerar till minskad klimatbelastning vid inve-
steringar. I upphandlingar måste projektspecifika 
data användas (i stället för medelvärden) för att 
stimulera till positiv utveckling. Bra klimat-
prestanda måste ge en konkurrensfördel för de 
entreprenörer och leverantörer som arbetar med 
frågan. Metodiken för beräkningar av byggandets 
klimatpåverkan bör vara nationell, eller ännu 
hellre EU-gemensam. 
 
Innan krav kan ställas i upphandlingar måste en 
bredare kunskap byggas upp inom sektorn annars 
riskerar olämpliga krav att leda till suboptimer-
ingar. Det är exempelvis viktigt att minskning av 
byggprocessens miljöpåverkan inte sker på be-
kostnad av husets prestanda (funktioner) under 
dess livslängd, utan att grundläggande tekniska 
krav, inklusive en god innemiljö, alltid klaras. 
 
Privata och offentliga beställare bör redan vid 
förstudier efterfråga alternativa utföranden som 
ger lägre klimatpåverkan. Nyproducerade bygg-
nader och anläggningar bör, så snart metod-

frågorna är standardiserade, klimatdeklareras 
även vad gäller byggprocessen. 
 
Formas, Vinnova med flera statliga forsknings-
finansiärer bör, vid allokering av medel för forsk-
ning och kunskapsspridning, uppmärksamma 
klimatpåverkan från både byggprocessen och 
driftskedet. 
 
Produktionsmetoder med mindre klimatbelast-
ning vid såväl tillverkning som användning (inklu-
sive underhåll) behöver utvärderas och utvecklas 
för både nya och befintliga material och produkter.  
 
För att kunna följa sektorns arbete med dessa 
frågor behövs årlig nationell statistik över klimat-
påverkan från byggprocessen. Det är viktigt att 
klimatpåverkan från byggprocessen kan särskiljas 
från klimatpåverkan från driftfasen i statistiken.  
 
Byggbolagens ansvar 

Att redovisa klimatpåverkan från byggprocessen 
på ett entydigt, transparent och lättbegripligt sätt 
är nödvändigt för att synliggöra det arbete som 
redan pågår i byggsektorn för att minska klimat-
påverkan från byggprocessen och för att skapa 
incitament för vidare utveckling. Byggbolagen bör 
i första hand själva ta initiativ till att frivilligt 
klimatdeklarera nyproducerade byggnader och 
anläggningar avseende byggprocessen. 
 
Det finns mycket som byggentreprenören kan 
göra för att minska klimatpåverkan från bygg-
processen. En viktig del handlar om att arbeta 
systematiskt med att minska klimatpåverkan i 
varje enskilt byggprojekt. 
 
Materialtransporter till byggarbetsplatsen bör 
klimateffektiviseras med kloka logistiklösningar 
och förnybara drivmedel. Vid totalentreprenad 
ska energieffektiviseringskrav även ställas på 
underentreprenörerna. 
 
På arbetsplatsen bör eventuella ineffektiva 
bensin- och dieseldrivna arbetsmaskiner ersättas 
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av effektivare maskiner (t.ex. eldrivna) och/eller 
maskiner som drivs med förnybara bränslen.  
 
Cirka 70 procent av den el som används i bygg-
produktionen går till belysning och uppvärmning 
av byggbodar. Resten går till uttorkning, upp-
värmning av förrådscontainrar samt drift av kranar, 
byggfläktar och verktyg. Utvecklingen av energi-
effektiva byggbodar har gått snabbt och det finns 
idag flera leverantörer. Bodar går även att ansluta 
till fjärrvärme, värmepump eller FTX-aggregat för 
uppvärmning, och/ eller till termiska solfångare 
för varmvatten. Verktygscontainrar bör vara 
isolerade samt ha luftsluss och självstängande 
dörrar. Belysning på byggplatserna bör vara 
energieffektiv LED-belysning med tidsreläer 
och/eller närvarostyrning. 
 
Ett enkelt och effektivt sätt styra mot ökad el-
effektivisering på arbetsplatsen är att beställaren 
låter entreprenören och UE stå för kostnaden för 
el i stället för att beställaren står för detta. 
 
Klimatbelastningen från uttorkning av stommen 
kan minskas både genom att optimera materialval 
och byggmetoder, och genom att redan i ett tidigt 
skede ansluta bygget till fjärrvärme med en mobil 
undercentral. 
 
Tillverkning av asfalt vid lägre temperatur sparar 
både energi, vilket är en direkt kostnadsbesparing, 
och minskar koldioxidutsläppen. Återvinning av 
asfalt likaså. Inblandning av koksaska eller gips i 
betong reducerar utsläpp av koldioxid.  
 
Det finns flera användningsområden för LCA hos 
entreprenörer, t.ex. utveckling av innovativa 
klimatneutrala byggprodukter och -teknik. Det är 
också av största vikt att livscykelperspektivet 
inkluderas vid exempelvis val av byggmaterial, 
inköp av insatsvaror och transporttjänster hos 
byggföretag. Inköparna på byggföretagen har en 
viktig roll, bland annat i att ställa krav på material-
leverantörerna vid upphandling. 
 
Huvuddelen av det som nämnts här kan därför 
redan idag tillämpas av branschens aktörer utan 

ytterligare insatser utöver informations- och 
kunskapsspridning. Andra åtgärder behöver 
provas och utvärderas innan marknadens aktörer 
känner sig trygga att vidta dem.  
 
Ekonomin är en övergripande drivkraft för entre-
prenören. Huvuddelen av energieffektiviserings-
åtgärderna är lönsamma. Det som behöver 
utvecklas är tydligare ekonomiska drivkrafter som 
styr mot minskad klimatpåverkan från byggnader i 
ett livscykelperspektiv. Energieffektivisering är en 
mycket viktig del i detta men fångar exempelvis 
inte hela klimatpåverkan från byggmaterial-
produktionen. Energieffektivisering handlar inte 
enbart om teknik utan även om ett ändrat för-
hållningssätt och löpande uppföljning för att 
kunna utveckla ständiga förbättringar. Att utse en 
energiansvarig underlättar arbetet. 
 
Med ett strukturerat och transparent arbetssätt 
för att verifiera klimatprestanda kan byggföretag 
effektivisera sitt klimatarbete. Att kunna verifiera 
en bättre klimatprestanda för entreprenörens 
egna produkter och byggsystem i jämförelse med 
branschgenomsnittet kommer att kunna ge kon-
kurrensfördelar inom de närmaste åren. 
 

  



 

 
 

Klimatpåverkan från byggnaders energianvändning är ett väl utforskat område. Klimat-
påverkan från själva byggprocessen är inte alls lika väl belyst. I detta projekt har 
forskare tillsammans med representanter från byggbranschen studerat en byggnads 
klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv, från byggandet av huset inklusive material-
framställning, byggtransporter och produktionen på byggarbetsplatsen, via underhåll 
och energianvändning under byggnadens drift, till ett tänkt rivningsskede. Resultatet är 
att i ett modernt flerbostadshus är klimatpåverkan från att uppföra huset i samma 
storleksordning som från energianvändningen under 50 års drift. Klimatpåverkan från 
underhåll och rivning står för en mindre del av byggnadens totala klimatpåverkan. 
Detta gäller även om beräkningen görs för 100 år. Idag ställs ofta tuffa krav på 
byggnaders energianvändning men lite kraft läggs på att minska klimatpåverkan från 
att bygga husen. 
 
Beräkningarna har gjorts för lågenergibyggnaden Blå Jungfrun i södra Stockholm, 
vilken kan anses representativ för ett nybyggt flerbostadshus med betongstomme och 
ytterväggar av betong. Beräkningarna har gjorts med hjälp av livscykelanalys (LCA) så 
som den definieras i Europeiska standarder kopplade till Byggproduktdirektivet.  
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Internationellt energisamarbete
Sverige har ett omfattande internationellt samarbete kring 
energifrågor, i första hand inom EU, men också inom ramen 
för det nordiska samarbetet, genom det internationella 
energiorganet International Energy Agency (IEA), inom 
IRENA samt inom ramen för ett antal bilaterala 
samarbetsavtal.

Energisamarbete i EU
Inom EU bedrivs ett omfattande samarbete kring energifrågor inom Rådet för 
transport, telekommunikationer och energi (TTE). Rådet sammanträder minst 
tre gånger per år och medlemsstaterna företräds i regel av sina transport-, tele- 
och energiministrar. I vissa fall ersätts ansvarig minister av sin 
statssekreterare. Ministrarna träffas också en eller två gånger per 
ordförandehalvår vid ett informellt möte i ordförandelandet.

◾ Läs mer om regeringens arbete i TTE-rådet

EU har enats om fyra mål som ska vara uppfyllda fram till 2020. Dessa 
klimatmål brukar förkortas 20-20-20. 

◾ Minska växthusgasutsläppen med minst 20 procent, jämfört med 1990 års 
nivåer

◾ Höja andelen förnybar energi till 20 procent av all energikonsumtion
◾ Sänka energiförbrukningen med 20 procent
◾ Höja andelen förnybara drivmedel i transportsektorn till 10 procent

EU är med i förhandlingarna om ett världsomfattande klimatavtal. Om ett 
sådant avtal nås ska EU minska sina utsläpp av växthusgas med 30 procent, om 
andra industriländer gör jämförbara sänkningar.

◾ Läs mer om EU:s energi- och klimatmål på EU-kommissionens webbplats

Efter beslutet år 2007 om 20-20-20-målen har lagstiftning tagits fram för 
genomförande av målen. EU-kommissionens prognoser visar att 
klimatutsläppen kommer att minska med 24 procent, andelen förnybar energi 
kommer att öka till 21 procent till 2020, och att målen därmed uppnås. Vad 
gäller energieffektivisering visar kommissionens prognoser att EU kommer att 
minska energianvändningen med 18-19 procent till 2020.

I februari 2011 antog Europeiska rådet en ny energistrategi för 2011-2020, som 
byggde vidare på 2007 års energistrategi. Strategin aviserade åtgärder inom 
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fem prioriterade områden för de kommande tio åren: energieffektivisering, en 
integrerad energimarknad med infrastruktur, trygg och säker energiförsörjning 
för konsumenter, energiteknik och innovation samt den externa dimensionen, 
det vill säga förhållandet till länder utanför EU.

Eftersom det krävs stora investeringar i energisektorn framöver och eftersom 
dessa investeringar är långsiktiga krävs också långsiktiga politiska beslut för att 
ge stabila förutsättningar för investerare och samhället i stort. Europeiska rådet 
beslutade i oktober 2009, och bekräftade i februari 2011, ett mål för EU att 
minska utsläppen av växthusgaser med 80-95 procent till 2050 jämfört med 
1990 års nivåer, för att 2-gradersmålet ska kunna uppfyllas. Europeiska rådet 
konstaterade också att för att kunna uppnå målet krävs en genomgripande 
förändring av energisystemen. 

Nordiskt energisamarbete
De nordiska ländernas energisamarbete har pågått under lång tid och är 
mycket livaktigt. Samarbetet sker såväl på den politiska nivån (Nordiska Rådet 
och Nordiska ministerrådet) som mellan stamnätsoperatörer (Svenska Kraftnät 
i Sverige), regelmyndigheter (Energimarknadsinspektionen i Sverige) och 
branschorganisationer. Tydliga exempel på det täta samarbetet utgör 
utvecklingen av den nordiska elmarknaden och samarbetet kring hållbara 
energisystem.

Samarbetet bedrivs i enlighet med handlingsprogrammet för det nordiska 
energisamarbetet som gäller under perioden 2014-2017. 
Handlingsprogrammet utgår från målet att det nordiska energisamarbetet ska 
bidra till en stabil och säker energiförsörjning, hållbar tillväxt och välfärd för 
ländernas medborgare samt till att möta klimat- och miljöutmaningar. Det 
fokuserar på insatser inom följande områden:

◾ Elmarknad
◾ Energieffektivisering
◾ Förnybar energi
◾ Energiforskning
◾ Horisontella frågor (energirelaterade transportfrågor, internationell frågor, 

hållbara energisystem för glest befolkade områden)

Inom de fyra första områdena drivs arbetet av arbetsgrupper under 
Ämbetsmannakommittén. Energiforskningssamarbetet bedrivs främst genom 
institutionen Nordisk Energiforsknings (NEF) försorg. Samarbetet ska också 
fungera som ett redskap för marknadsföring av nordiska styrkepositioner inom 
energiområdet på den globala arenan. Norden berörs i allt högre grad av 
initiativ som tas på EU-nivå och strävar efter att i möjligaste mån samordna 
sina positioner för att värna nordiska lösningar.

◾ Nordiska rådet
◾ Nordiska ministerrådet
◾ Nordisk Energiforskning
◾ Svenska kraftnät 
◾ Energimarknadsinspektionen 

International Energy Agency
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International Energy Agency (IEA) är ett fristående organ inom OECD. 
Organisationens initiala huvudmål var att minska samhällets beroende av olja 
och att bygga upp gemensamma lager för att kunna möta störningar i tillförseln 
av olja. IEA:s mandat har sedan dess utvidgats från satsning på 
försörjningstrygghet och beredskapslagring av olja till att inrikta sig på att 
skapa stöd för en heltäckande energipolitik. IEA:s kärnkompetens anses ligga i 
datainsamling, marknads- och policyanalys, energiberedskap av olja, 
tekniksamarbete och stöd till hållbar utveckling. Organisationens beslutade 
organ är Governing board som träffas ca fyra gånger om året. Under Governing 
board finns det ett antal kommittéer: SLT (policy), CERT (forskning), 
SEQ/SOM (oljeberedskap/oljemarknader) och SGD (förbindelser externt). 
Under SLT finns det en särskild arbetsgrupp för energieffektivisering (EEWG).

IEA organiserar därtill fler än 40 forskningssamarbeten (Implementing 
Agreements), där både medlemsländer och partnerländer som Kina, Indien, 
m.fl. ingår, och där deltagandet är frivilligt (men kostnadsbelagt). Sverige, som 
är IEA-medlem sedan grundandet, är mycket aktivt i IEA-samarbetet och 
deltar i 20-tal av totalt 41 forskningssamarbeten.

◾ Läs mer på IEA:s webbplats International Energy Agency

IRENA
IRENA är en internationell organisation som syftar till att främja utvecklingen 
av förnybara energikällor globalt. Organisationen ska bidra med assistans i 
form av bland annat politisk rådgivning, hjälp att ta fram regelverk, kapacitets- 
och kunskapsuppbyggnad, finansieringsalternativ samt utbildning och 
information om tekniska lösningar. Sverige hör till de länder som både har 
undertecknat och ratificerat IRENA-stadgan.

◾ Läs mer på IRENA:s webbplats IRENA:s webbplats

Bilateralt samarbete
Sverige har ingått bilateralt samarbete med ett antal länder på energiområdet. 
Främst handlar det om länder utanför EU och där det finns ett ömsesidigt 
intresse för fördjupad dialog om utveckling av hållbara energisystem. Utgående 
och inkommande delegationsresor på ministernivå är därför ett vanligt inslag i 
arbetet. Under de senare åren finns det en löpande dialog mellan Sverige och 
USA inom ramen för Swedish-American Green Alliance, även känt som SAGA. 
Därtill finns det ett antal andra pågående bilaterala dialoger, till exempel med 
Kina, Indien, Indonesien, Turkiet och UAE.

Ansvarigt statsråd
Ibrahim Baylan

Ansvarigt departement
Miljö- och energidepartementet

Miljö- och energidepartementet (e-post till Miljö- och energidepartementet)

Publicerad 2 oktober 2014

Uppdaterad 2 januari 2015
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-------REGERINGEN 

Nari ngsdepartementet 

Regeringsbeslut 

2014-01-09 

Boverket 
Box 534 
3 71 23 Karls krona 

II 2 

N2014/75/E 

Uppdrag att fOresla definition och kvantitativ riktlinje avseende 
energi h us ha I In i ngskrav tor nara-nol lenergi byggnader 

Regeringens beslut 

Regeringen uppdrar at Boverket att i enlighet med vad som anges under 
rubriken "Narmare om uppdraget" analysera och foresla en definition av 
energiprestanda att tillampas for energihushallningskrav avseende nara-
nollenergibyggnader, samt foresla kvantitativa riktlinjer for 
energihushallningskrav avseende nara-nollenergibyggnader. 

Boverket ska genom en nara dialog med Statens energimyndighet 
(Energimyndigheten) verka for att de forslag som Boverket lamnar ar 
sadana att aven Energimyndigheten kan stalla sig bakom dem. Boverket 
ska ocksa inhamta synpunkter fran fastighetsagar- och 
hyresgastorganisationer, byggindustri, energileverantorer samt andra 
relevanta aktorer. 

Boverket ska vid uppdragets genomforande beakta erfarenheter fran 
arbetet i enlighet med regeringens beslut om uppdrag till Boverket att se 
over och skarpa energihushallningskrav for byggnader ( dnr 
52013/6492/PBB). Boverket ska aven beakta resultat fran arbetet i 
enlighet med regeringens beslut om uppdrag till Boverket och 
Energimyndigheten att utarbeta underlag for komrollstation avseende 
nara-nollenergibyggnader (dnrN2014/74/E). Vid behov ska Boverket 
lamna forslag till forfattningsandringar. 

U ppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Naringsdepartementet) 
senast den 15 juni 2015. 

Bakgrund 

Enligt artikel 9 i Europaparlamentets och radets direktiv 2010/31/EU av 
den 19 maj 2010 om byggnaders energiprestanda ( omarbetning) ska 
medlemsstaterna se till att alla nya byggnader senast den 31 december 

Postadress 
103 33 Stockholm 

Bes6ksadress 
Master Samuelsgatan 70 

Te/efonviixel 
08-405 10 00 

Telefax 
08-411 36 16 

£-post: n.registrator@regeringskansliet.se 
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2020 ar nara-nollenergibyggnader, och att nya byggnader som anvands 
och ags av offemliga myndigheter ar nara-nollenergibyggnader efter den 
31 december 2018. Vidare ska medlemsstaterna uppratta nationella 
planer for att oka antalet nara-nollenergibyggnader. 

Regeringen overlamnade i mars 2012 skrivelsen 2011/12:131 Vagen till 
nara-nollenergibyggnader till riksdagen. I skrivelsen redovisades Sveriges 
handlingsplan for att oka antalet nara-nollenergibyggnader, vilken bl.a. 
inkluderar regeringens bedomning kring svensk tillampning av begreppet 
nara-nollenergibyggnad. I skrivelsen bedomde regeringen att en svensk 
tillampning av begreppet nara-nollenergibyggnad bor innebara skarpta 
krav pa energihushallning jamfort med de krav som galler enligt dagens 
byggregler. Regeringen bedomde aven att det da ime fanns tillrackligt 
underlag for att ange en kvantifierad riktlinje for hur langtgaende 
skarpning som skulle kunna bli aktuellt, utan detta ska bedomas pa ett 
gediget underlag baserat pa bl.a. utvardering av befimliga lagenergi-
byggnader, vissa demonstrationsprojekt av nya energieffektiva bygg-
nader, ekonomiska analyser m.m. Mot bakgrund av detta konstaterade 
regeringen att en kontrollstation for Sveriges genomforande av 
direktivets krav avseende nara-nollenergibyggnader finns ar 2015. 

Narmare om uppdraget 

Om definitionen av energiprestanda avseende nara-nollenergibyggnader 

Av direktivet om byggnaders energiprestanda foljer att minimikraven for 
byggnaders energiprestanda efter den 31 december 2018, nar det galler 
nya byggnader som anvands och ags av offentliga myndigheter, och 
senast den 31 december 2020 for ovriga nya byggnader, ska motsvara 
kraven for nara-nollenergibyggnader. 

Enligt direktivet om byggnaders energiprestanda ar en nara-
nollenergibyggnad en byggnad som har mycket hog energiprestanda. Av 
direktivet framgar aven att nara-nollmangden eller den mycket laga 
mangden energi som kravs i mycket hog grad bor tillforas i form av 
energi fran fornybara energikallor, inklusive fran fornybara energikallor 
som produceras pa plats eller i narheten. 

Av regeringens skrivelse 2011/12:131 framgar att de svenska styrmedlen 
generellt framjar anvandningen av fornybar energi, oavsett om 
anvandningen ager rum i byggnaden eller inte, samt att byggreglerna 
beaktar primarenergiaspekter. Samtidigt menade ett flertal 
remissinstanser att det fanns en utvecklingspotential i avsikt att redovisa 
och beakta primarenergiaspekter och fornybara energikallor. I skrivelsen 
anges darfor att dessa fragor bor analyseras under aren fram till 
kontrollstationen ar 2015. I budgetpropositionen for 2014 (prop. 
2013/14:1, utg.omr. 21, s. 36) anges att styrmedlens traffsakerhet och 



byggreglernas teknikneutralitet bor analyseras vid den kontrollstation 
avseende nara-nollenergibyggnader som ska ske 2015. 
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Mot bakgrund av ovanstaende ska Boverket analysera hur olika satt att 
definiera energiprestanda forandrar incitamenten for dels olika strategier 
som kan valjas for att uppfylla en given kravniva for energihushallning, 
dels anvandning av fornybara energikallor. Dartill ska myndigheten 
analysera hur dessa forandringar paverkar styrningens teknikneutralitet. 
Myndigheten ska bedoma vilken definition som ar mest gynnsam for den 
samhallsekonomiska effektiviteten, inbegripet effekter pa 
fastighetsekonomin, energisystemet och miljon, sarskilt avseende utslapp 
av vaxthusgaser. Med definition avses i detta sammanhang val av 
systemgrans for att mata eller berakna energiprestanda i nara-
nollenergibyggnader. 

Boverket ska mot bakgrund av dessa analyser foresla en definition av 
energiprestanda att tillampas for energihushallningskrav avseende nara-
nollenergibyggnader. 

I uppdraget ingar aven att narmare bedoma inneborden och 
omfattningen av direktivets lydelse "byggnader som anvands och ags av 
off emliga myndigheter". 

Om kvantitativa riktlinjer for energihushallningskrav avseende nara-
nollenergi byggnader 

Av regeringens skrivelse 2011/12: 131 framgar att en kvantifierad riktlinje 
for och sa smaningom rattsligt bindande energihushallningskrav for 
nara-nollenergibyggnader i Sverige ska baseras pa ett gediget underlag 
baserat pa bl.a. utvardering av befimliga lagenergibyggnader, vissa 
demonstrationsprojekt av nya energieffektiva byggnader, ekonomiska 
analyser m.m. 

Regeringen har i dag uppdragit at Boverket och Energimyndigheten att 
bl.a. utvardera befintliga och nya lagenergibyggnader (dnr N2014/74/E). 

Boverket ska mot bakgrund av ovan namnda analyser och utvarderingar 
foresla kvantitativa riktlinjer (malnivaer) for energihushallningskrav 
avseende nara-nollenergibyggnader. Riktlinjerna ska bedomas utifran 
energisystemmassiga, miljomassiga, fastighetsekonomiska och 
samhallsekonomiska aspekter. Boverket ska i mojligaste man beakta 
regeringens vision att Sverige ar 2050 har en hallbar och resurseffektiv 
energiforsorjning och inga nettoutslapp av vaxthusgaser i atmosfaren. 
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De rattsligt bindande nivaerna for energihushallningskrav for nara-
nollenergibyggnader som ska tillampas for offentligt agda byggnader 
efter den 31december2018 och ovriga byggnader senast den 31 
december 2020 omfattas inte av uppdraget. Dessa kommer att tas fram i 
en separat process vid senare tillfalle, i vilken hansyn kan tas aven till 
erfarenheter fran demonstrationsprojekt som genomfors ar 2015 och 
2016. 

Pa ·egeringens vagnar 

na-Kar n iJ. tf/f7j 
Fredrik von Malmborg 

Kopia till 

Statsradsberedningen/SAM 
Socialdepartemen tet/PBB 
F inansdepartemen tet/BA 
Lands bygds departementet/LB 
Miljodepartementet/KL och MM 
Statens energimyndighet 



Skarpa energikrav för NNE-hus 
dröjer

Boverket ska ta fram riktlinjer för vilka energikrav som ska gälla för så kallade nära-
nollenergihus. Men de juridiskt bindande kraven kommer inte att presenteras förrän 
tidigast år 2017.

Enligt ett EU-direktiv måste alla nya hus som byggs från och med år 2021 vara nära-nollenergibyggnader, NNE-
hus. För nya byggnader som används och ägs av offentlig verksamhet gäller samma sak fast från och med år 
2019.

Men exakt hur energieffektiva nära-nollenergihusen måste vara låter EU varje medlemsland avgöra. Sveriges 
regering har bedömt att energikraven i byggreglerna måste skärpas för att Sverige ska leva upp till direktivet. 
Men regeringen har tyckt att det saknas underlag för att avgöra hur stor skärpningen ska vara och har därför 
anslagit cirka 120 miljoner kronor till demonstrationsprojekt för nära-nollenergihus under åren 2014 till 2016.

Nu har regeringen fattat beslut om två uppdrag för att arbetet med nära-nollenergihusens energikrav ska rulla 
vidare. Boverket och Energimyndigheten ska utvärdera befintliga och nya lågenergibyggnader och redogöra för 
hur andra nordiska länder arbetar med nära-nollenergibyggnader. Boverket får också i uppdrag att föreslå en 
definition och en riktlinje för de framtida energikraven.

Men Boverkets uppdrag handlar inte om att ta fram juridiskt bindande energikrav för nära-nollenergibyggander. 
Innan regeringen tar ställning till vilka krav som ska gälla vill man följa upp resultaten från 
demonstrationssatsningen.

– Regeringen kommer att göra en bedömning 2015 vad som är en nära-nollenergibyggnad, men eftersom det är
så lång tid kvar till 2019 kan det hända en del saker. När de rättsligt bindande nivåerna ska fastställas har 
förhoppningsvis den tekniska utvecklingen nått längre, så det är rimligt att tro att de nivåerna blir skarpare, säger 
Fredrik von Malmborg, kansliråd på näringsdepartementet.

Han liknar arbetet med en tvåstegsraket. Först lämnar Boverket ett preliminärt förslag år 2015, som sedan följs 
upp med juridiskt bindande krav tidigast år 2017.

Blir inte det sent för branschen att få veta vad som ska gälla?

-Nej, det tycker jag inte. Jämfört med dagens situation så får man en tydligare framförhållning med den 
preliminära bedömningen år 2015. När det nya förslaget sedan läggs fram 2017 kommer det att vara en 
framförhållning på ungefär 1,5 år innan det börjar gälla, säger Fredrik von Malmborg.

Men energikraven kommer sannolikt att skärpas ytterligare framöver. I EU-direktivet anges nämligen att 
energikraven ska ses över minst var femte år.

Av: Linda Nohrstedt
Publicerad 16 januari 2014 15:08 

10 kommentarer

NYHETER - INNOVATION - INSPIRATION
Torsdag 12 mars 2015 
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– Det innebär att man ska göra en ny revision någon gång en bit in i 2023 eller 2024. Det är troligt att man då 
kommer att sänka nivån ytterligare. Minimikraven kommer att bli nära noll och sedan gå lägre och lägre. Till slut 
kanske de går ned till noll, säger Fredrik von Malmborg.

Boverket ska också lämna förslag på hur energikraven ska definieras. Det innebär att myndigheten ska 
undersöka om det är bättre att energikraven fokuserar på den energi som används i byggnaden i stället för den 
energi som köps till byggnaden.

I dag utgår byggreglerna från köpt energi, vilket har kritiserats för att gynna värmepumpar på bekostnad av 
fjärrvärme.  Johnny Kellner på byggföretaget Veidekke och Conny Pettersson på isoleringsföretaget Swedisol har 
till exempel påpekat på Ny Teknik Debatt att byggreglerna leder till att dåligt isolerade hus kan klara kraven med 
hjälp av en eldriven värmepump. 

– Det är en fråga som diskuteras väldigt mycket. Väldigt många i byggbranschen, energibranschen och även 
Energimyndigheten tycker att man bör titta på den energi som faktiskt används för att det skulle ge tydligare 
teknikneutralitet och att man bygger byggnader som i tydligare bemärkelse är energisnåla, säger Fredrik von 
Malmborg.

Boverket och Energimyndigheten ska redovisa sina förslag till regeringen i juni 2015.

FAKTA Uppdragen:
◾ Regeringen beslutade den 9 januari att ge Boverket i uppdrag att ”föreslå definition och kvantitativ riktlinje 

avseende energihushållningskrav för nära-nollenergibyggnader”, samt att ge Energimyndigheten och Boverket i 
uppdrag att tillsammans ”utarbeta underlag till kontrollstation avseende nära-nollenergibyggnader”.

◾ Boverkets uppdrag ska redovisas till regeringskansliet senast den 15 juni 2015. Energimyndighetens och 
Boverkets gemensamma uppdrag ska redovisas senast den 9 juni 2015.

Av: Linda Nohrstedt
Mejla reportern

Mer att läsa om Byggartiklar
Jätteborr gör grävning överflödig
Här behöver inga gator grävas upp
Fyra år efter tsunamin - långsam återuppbyggnad
Energislöseri och fuktskador – behovet av renovering akut
Balkar och sensorer ska säkra farliga rulltrappor

Ny Tekniks dagliga nyhetsbrev - Teckna nu, kostnadsfritt!

E-postadress Beställ!
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rige satsar på betyget Excellent i miljö-
certifieringssystemet Breeam.

Värmetröghet – byggnadens
värmedynamiska funktion
En värmetrög byggnad kan lagra över-
skottsvärme vid övertemperaturer, och
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Att betong är värmetrögt innebär
att materialet har hög inbyggd ka-
pacitet att lagra överskottsvärme
(gratisenergi), vilken sedan kan an-
vändas när det finns ett underskott
och därmed minska energibehovet.
Betongens värmetröghet minskar
även effekttopparna och gör det
möjligt att förflytta effektuttagen i
tiden, vilket är positivt både miljö-
mässigt och ekonomiskt.Värme-
trögheten bidrar också till att mins-
ka antalet övergradstimmar och ger
ett stabilt och bra inneklimat.
Många av de positiva egenskaperna
kan förstärkas ytterligare om man
använder aktiv värmelagring
och/eller en optimerad värmedyna-
misk styrstrategi.

Att minska energianvändningen är en av
de allra viktigaste åtgärderna i strävan
mot att skapa hus med lägre miljöpåver-
kan. Kravet på minskad energianvänd-
ning är också en viktig aspekt när det gäl-
ler miljöcertifiering av byggnader – något
som i hög grad driver på utvecklingen
mot energieffektiva byggnader.

Materialets egenskaper påverkar en
byggnad på många sätt: till exempel in-
omhusklimat, brand, ljud och fukt där be-
tong har goda egenskaper. När det gäller
energieffektivitet är betongens värmelag-
rande förmåga helt unik. Förklaringen är
ganska enkel: betong är ett tungt, värme-
trögt material som kan lagra både värme
och kyla och genom att utnyttja den egen-
skapen kan man uppnå betydande bespa-
ringar när det gäller energi. I kombination
med ett tätt klimatskal kan luftläckage

minimeras, vilket gör att byggnader kan
göras mycket energieffektiva. Det är ock-
så anledningen till att man många gånger
väljer betong som stommaterial i hus med
mycket höga krav på energieffektivitet,
till exempel i Torsplan i Stockholm där
NCC som ett av de första projekten i Sve-

Trög betongstomme minskar
energianvändningen och möjliggör
fördröjning av effektuttag

Artikelförfattare är Anders
Rönneblad, tekn lic, Cementa AB,

Malmö, och Kajsa Byfors,
projektledare, Svensk Betong,

Stockholm.
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Torsplan i Stockholm, där NCC som ett av de första projekten i Sverige satsar på
betyget Excellent i miljöcertifieringssystemet Breeam.

Figur 1: Värmeflöden i en byggnad. Svarta pilar markerar värmeförluster, gula
markerar köpt energi, gröna avser gratisvärme (som ibland är överskottsvärme)

medan röda pilar visar inverkan av värmelagring/återgivning.



avge värmen när temperaturen sjunker.
Figur 1 på föregående sida illustrerar de
vanligaste värmeflödena i en byggnad. Vi
har värmeförluster genom klimatskalet,
ventilation, otätheter och via bortspolat
varmvatten. För att hålla en behaglig tem-
peratur behöver byggnaden värmas med
ett uppvärmningssystem under den kalla
årstiden, och eventuellt kylas sommartid.
Varmvatten och elektriska apparater till-
för också värme. Samtliga dessa källor
definierar vi som köpt energi och de är
gulmarkerade i figuren. Utöver den köpta
energin tillförs också värme från solen
och brukarna bidrar med sin kroppsvär-
me. Dessa källor är grönmarkerade i figu-
ren och definierade som gratisvärme.
Gratisvärmen och delar av den köpta
energin, framför allt den som går åt för att
driva elektrisk utrustning, är ofta svår att
styra över och orsakar oönskade övertem-
peraturer under soliga delar av året. Gra-
tisvärmen utnyttjas på bästa sätt med
hjälp av husets värmetröghet. Vid ett
överskott av gratisvärme kan huset lagra
energi, som sedan används vid under-
skott. För att lyckas krävs att inomhus-
temperaturen får variera något. Värme-
lagring (återgivning) illustreras av de
röda pilarna i figuren.

Med passiv värmelagring avses den
egenskap som alltid finns, även utan åt-
gärder för att utnyttja egenskapen fullt ut.
Aktiv värmelagring är benämningen när
stommen utnyttjas och blir en del av vär-
mesystemet, till exempel genom att låta
tilluft passera genom hålrummen i bjälk-
lagselement eller att gjuta in värmesyste-
mets rör i konstruktionen.

Stora möjligheter att fördröja
effektuttaget
Förutom att energianvändningen (kWh/m²,
år) minskar genom värmetrögheten, på-
verkas även effekten (W/m²) i allra högsta
grad. Utmärkande för värmetrögheten är
förmågan att minska effekttopparna, och
möjligheten att flytta effektuttagen i ti-
den. Ett värmetrögt hus ger fastighetsäga-
ren eller energileverantören möjlighet att
låna energi av stommen, som till exempel
kan användas när behovet är stort i andra
delar av fastigheten eller energinätet.

Smarta energinät
På senare tid har betydelsen av att minska
en byggnads värme- och kyleffekt börjat
diskuteras allt mer. Energileverantörerna
använder ofta en mix av olika energislag.
Vid låga effektuttag levereras främst
energi som är framställt av bio- eller
spillvärme, medan under perioder av
höga effektuttag framställs oftast energin
av fossila bränslen som blir både dyrare
och sämre ur miljösynpunkt. Perioderna
med högt effektuttag är inte bara årstids-
beroende utan även stora dygnsvariatio-
ner förekommer. Effektbehov är alltså
starkt kopplat till energislag. I dagsläget
finns det få incitament för fastighetsäga-

jas, samtidigt som god innemiljö bibe-
hålls. Under punkt 7 (Energilagring med
rätt byggteknik – Genom att bygga hus
med väggar som bevarar värmen längre
blir energilagring en kostnadsbespa-
ringsmöjlighet för invånarna i Hyllie [2])
kommer betongens goda värmelagrande
förmåga att utnyttjas på en helt annan
nivå än vid traditionellt byggande. I klar-
text betyder det att byggnaden ska mini-
mera användandet av energi när andelen
fossila bränslen är som högst i energipro-
duktionen. För att klara denna utmaning
måste byggnaden optimeras för att utnytt-
ja sin värmelagrande förmåga maximalt.
Fastighetsägarna i Hyllie har erbjudits en
unik möjlighet att prova nya affärsmodel-
ler beträffande debitering av energi. Det
är högst troligt att detta kommer att få
stort genomslag och ligga till grund för
hur energinät och byggnader kommer att
samspela i framtiden. Fastighetsägarna
får då ytterligare ett incitament att använ-
da sina tunga stommar på ett effektivare
sätt, vilket är något som vi inom betong-
sektorn har väntat länge på. Liknande ini-
tiativ finns även i andra delar av landet,
till exempel Norra Djurgårdsstaden i
Stockholm.

Styr- och reglerstrategi
I dag är i princip alla nya betongbyggna-
der värmetröga till sin natur, under förut-
sättning att stora delar av den invändiga
betongen exponerats mot inomhusmiljön.
Stommen har då en självreglerande för-
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ren att minska sitt maximala effektuttag.
Med den nya lag om timmätning av el
som trädde ikraft den 1 oktober öppnas
möjligheten upp för fastighetsägarna att
kunna betala för sin energi timme för tim-
me, där priset kommer att variera bero-
ende på den totala ”efterfrågan”. Då blir
värmetrögheten i stommen ännu mer in-
tressant både fastighetsekonomiskt och i
miljöhänseende. Ett exempel där dessa
frågor har kommit i fokus är utvecklingen
av Malmös nya hållbara stadsdel Hyllie.
Visionen för Hyllie finns undertecknat i
det klimatkontrakt som ingicks mellan
Malmö stad, VA Syd och Eon i februari
2011. I klimatkontraktet för Hyllie är må-
let att energiförsörjningen till hundra pro-
cent ska bestå av förnybar eller återvun-
nen energi senast 2020 [1]. Som en följd
av detta beslutade Energimyndigheten att
stödja Malmö stad och Eon i arbetet för
att bygga smarta nät i Hyllie. Staten bi-
drar här med 47 miljoner kronor till intel-
ligenta lösningar för styrning och lagring
av energi i stadsdelen. Därmed tar Hyllie
ytterligare ett steg mot att bli en global
förebild för hållbar stadsutveckling [2].

Betongens byggfysikaliska egenskaper
kommer här att ha en avgörande bety-
delse. Under punkt 2 (Smarta hem ger
nya möjligheter – Nya lösningar för styr-
ning och optimering av energianvänd-
ning skapar förutsättningar för invånare
att ta en mer aktiv roll i Hyllies energi-
system [2]), kommer betongens goda för-
måga att vara självreglerande att utnytt-

1. Bättre kontroll över el- och värmeförbrukning
2. Smarta hem ger nya möjligheter

3. Konsumenten blir själv producent av både el och värme
4. Smarta nät ger effektivare energidistribution

5. Minskade koldioxidutsläpp med lösningar för hållbart resande
6. Resurs- och klimateffektiv energiproduktion

7. Energilagring med rätt byggteknik
Figur 2: Fokusområden i Hyllie [2]. Illustrationen är upprättad av Eon.



måga att hålla rätt temperatur. Det utnytt-
jas alltför sällan på ett optimalt sätt.

Att styra byggnaden dynamiskt kan
jämföras med eco-driving i bilsamman-
hang: att inte slösa bränsle i onödan
genom att gasa och bromsa mer än nöd-
vändigt. Man undviker till exempel onö-
digt snabb acceleration och gaspådrag för
att behålla hastighet i uppförsbackar. En
sparsam körteknik kan ge tio till tjugo
procent lägre bränsleförbrukning än det
körsätt som de flesta använder. Slöseriet
skulle bli ännu större om man alltid tryck-
te ned gaspedalen proportionellt mot väg-
banans lutning, oavsett hur lång en upp-
förs- eller nedförsbacke är. Det vill säga
att man struntar i vad hastighetsmätaren
visar. Dessvärre är det precis så man of-
tast ”kör” en byggnad idag, med ett tradi-
tionellt styrsystem.

I trafiken kan en ”trög” bil påverka
andra bilar negativt så att köbildning upp-
står, vilket i sin tur ger upphov till ryckig
körning för bakomliggande bilar. Detta är
dock inte ett problem för byggnader efter-
som dessa i regel fungerar helt fristående
från varandra.

De flesta byggnader styrs för att genast
kompensera för minsta lilla avvikelse.
Transmissions- och ventilationsförlus-
terna är proportionella mot utomhustem-
peraturen, vilket ingenjörer i VVS-bran-
schen har utvecklat styr- och reglerstrate-
gier utifrån. Resultatet är system som sö-
ker en konstant inomhustemperatur base-
rad på utomhustemperaturen. Byggna-
dens värmetröghet gör dock att installa-
tionssystemet ofta ligger ur fas. Inställ-
ning med hänsyn till byggnadens dyna-
miska beteende sker endast hjälpligt via
värmeregleringskurvor. I praktiken är det
svårt att få till på ett bra sätt. Dessutom är
många befintliga temperaturreglerings-
system onödigt komplicerade, vilket kan
leda till att de motverkar de värmedyna-
miska förloppen. Att en byggnad värms

och kyls samtidigt är en alltför vanlig
konsekvens av en felaktig eller komplice-
rad styrstrategi. I artiklarna [3] och [4]
finns mer information.

Undersökningar i traditionella hus vi-
sar stora temperaturvariationer, både över
dygnet och mellan olika delar i fastighe-
ten, även i hus med hög inomhuskomfort.
Intentionen om att kyl- och värmesyste-
met ska ge en konstant inomhustempera-
tur misslyckas i praktiken. Det är alltså en
myt att värmesystem måste konstrueras
för att hålla en konstant inomhustempera-
tur och därmed undvika komfortproblem
och genom detta resonemang diskvalifi-
cera egenskapen värmetröghet av kom-
fortskäl. Ett alternativ är att låta inomhus-
klimatet styras dynamiskt, med hjälp av
aktuella inomhustemperaturer. På så sätt
får man automatiskt med byggnadens
värmedynamik i styrningen. Det viktiga
är att variationerna i inomhustemperatur
sker under kontrollerade förhållanden.
Detta bekräftas av fastighetsägare som
vittnar om ett förbättrat inomhusklimat
vid övergång från traditionell till dyna-
miskt kontrollerad styrstrategi. Med små
tillåtna temperaturvariationer, såsom en
halv grad, kommer man riktigt långt.
Dessutom öppnas möjligheten att sänka
medeltemperaturen någon grad, eftersom
inomhusklimatet styrs under kontrolle-
rade former. Det bör ses som naturligt att
temperaturen varierar något i en byggnad.

En värmedynamisk styrstrategi kräver
sin styrutrustning. Man kan antingen välja
en paketlösning med detta som en av
grundbultarna, eller en mer öppen lös-
ning.

Det finns ett antal nya paketlösningar
på marknaden. De flesta är utvecklade i
Sverige. Till exempel Ecopilot som ut-
vecklas av Kabona i Borås och Uppsala-
företaget Enreduces produkter.

Ecopilot hanterar både värmesystem,
ventilation och kyla. Sedan starten 2001
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har företaget cirka 1 400 installationer i
drift i Sverige och ytterligare cirka 300 i
Europa. Enligt företaget är medelbespa-
ringen med Ecopilot 25 procent för vär-
me, 15 procent för el och 30 procent för
kyla, sedan 2008 (normalårskorrigerade
värden). Vid drifttagande tecknas normalt
ett tvåårsavtal för injustering och utbild-
ning. Uppföljningsarbetet av energi och
komfort underlättas av ett integrerat ana-
lysverktyg. Utöver energibesparingar kan
systemet även ge ett jämnare inomhuskli-
mat [5].

Enreduce styr enbart via inomhustem-
peraturen. Enligt företaget minskar ener-
gianvändningen med 15 till 25 procent
(normalårskorrigerat) med deras system.
Besparingar genom åtgärder såsom venti-
lation och injustering är då inte inräk-
nade. Med dessa i beräkningen är bespa-
ringen 30 till 40 procent. Utöver energibe-
sparingen sägs systemet även ge ett jäm-
nare inomhusklimat. I dag är systemet in-
stallerat i cirka 50 000 lägenheter [6].

Fem svenska paketlösningar har analy-
serats i ett examensarbete på avdelningen
för Installationsteknik på Lunds tekniska
högskola [7]. Bland annat för att kontrol-
lera riktigheten i de besparingar som före-
tagen presenterar. Eftersom endast ett
husprojekt per system har utvärderats kan
siffrorna inte analyseras fullt ut, men
företagens marknadsföring förefaller lite
för optimistisk i jämförelse med studi-
erna. Trots att företagen inte riktigt lever
upp till sin marknadsföring visar flera en

Figur 3: Förklaring till liknelsen med bilkörning, där en term för bilen har en
motsvarighet i byggnaden.



tydlig nedgång i energianvändningen för
uppvärmning, och en kraftigt minskad
toppeffekt. Det gör systemen intressanta
både för nyproduktion och ombyggnad.

Siemens [8] och Schneider Electric [9]
står för exempel på mer öppna lösningar,
som är betydligt mer anpassningsbara än
paketlösningarna. Att de är programmer-
bara gör att stora delar av ansvaret skjuts
över till de som anpassar systemet för en
specifik byggnad. Hur väl den värmedy-
namiska egenskapen utnyttjas kan därför
skilja kraftigt från fall till fall. Om man
gör rätt finns det mycket att tjäna, om
man gör fel kan huset i värsta fall värmas
och kylas samtidigt.

Hur mycket kan man spara?
Många utredningar om nyttan med vär-
metröghet har gjorts genom åren.
Sammanfattningsvis brukar en tung
byggnad använda mellan två till femton
procent mindre energi än en lätt, om övri-
ga värmefysikaliska egenskaper är de
samma. Om siffran verkar låg ska man ha
i åtanke att den nästan uteslutande bygger
på att endast passiv värmelagring utnytt-
jas, och att värmesystemet förutsätts hålla
en exakt och konstant inomhustemperatur
under höst, vinter och vår. I de utredning-
ar som behandlar klimatpåverkan genom
att räkna med primärenergifaktorer beak-
tas oftast inte heller betydelsen av effekt-
topparnas storlek och vilken tid på dygnet
dessa inträffar.

Genom att tillåta små temperaturvaria-
tioner på ca en halv till en grad, och sam-
tidigt med hjälp av ny styr- och reglertek-
nik utnyttja byggnadens värmedynamik
blir besparingspotentialen betydligt stör-
re. Aktiv värmelagring är ytterligare en
möjlighet att öka besparingen. Att minska
energianvändningen i flerbostadshus mel-
lan 30 och 40 procent är ingen omöjlighet.
För kontor är denna siffra ännu högre.
Dessutom finns en potential i betongens
förmåga att runda av effekttopparna och
förflytta effektuttagen i tiden och på så
sätt ha möjlighet att använda fördelaktiga
energislag. Vi kan konstatera att genom
att utnyttja betongens unika värmelag-
rande egenskaper som stommaterial finns
mycket att vinna både ur ekonomisk- och
hållbarhetssynpunkt. Betonghus ger dess-
utom goda förutsättningar för ett mini-
malt luftläckage genom klimatskalet. Be-
tongens byggfysikaliska egenskaper för-
sämras inte heller med tiden.

Sju tips för ett energieffektivt
betonghus
Nedan ges sju tips för att säkerställa att
betonghuset blir energieffektivt.

Välj lämplig värmeisolering i byggna-
dens klimatskal. Ta reda på vilken isole-
ringsgrad och vilket isoleringsmaterial
som är optimalt i ditt fall. Lösningar be-
skrivs i Isolerguiden [10]. Information
om de nya högpresterande isoleringsma-
terialen finns i FoU-Västs Rapport [11].

Var noggrann med utformning och
utförande. Det är viktigt med noggrann-
het vid både konstruktion och utförande
av anslutningsdetaljer och genomföring-
ar, så att luftläckage och köldbryggor mi-
nimeras. Exempel på lufttäta konstruk-
tionslösningar ges i SP-rapporten 2010:09
[12]. Allmän information om lufttäthet
finns på ByggaL:s webbplats [13]. Köld-
bryggor beskrivs i Isolerguiden Bygg 06
[10].

Använd nattventilation. Ökad ventila-
tion är ett bra sätt att kyla byggnaden när
det är varmt utomhus. Med hjälp av natt-
ventilation som kyler med kall utomhus-
luft nattetid, kan man slippa höga tempe-
raturer dagtid. Den termiska komforten
blir bättre och minimal energi går åt för att
kyla byggnaden [14].

Välj en värmedynamisk styrstrategi.
Tillämpa en styr- och reglerstrategi som
tar hänsyn till värmedynamiken, och som
i huvudsak styrs via inomhustemperatu-
ren.

Använd simuleringsverktyg. Använd
alltid simuleringsprogram som använder
klimatdata med timvärden. Till exempel
VIP Energy eller IDA ICE. Det senare
ger möjlighet att simulera en värmedyna-
misk styr- och reglerstrategi. Tidigare
nämnda paketlösningar är sällan transpa-
renta. Vid användning av dessa kan det
därför vara svårt att hitta tillräckligt med
data för en fullständig simulering av vär-
me- och kylsystemet. Kontakta i så fall
leverantören för en bättre uppfattning om
hur effektivt det fungerar i ett specifikt
fall.

Exponera betongytorna. Dra större
nytta av den värmelagrande egenskapen
genom att exponera betongytorna. Und-
vik att klä den invändiga stommen med
värmeisoleringsmaterial som till exempel
träull, glasfiber och cellplast. En målad
betongyta räknas som exponerad. Trägolv
på betongen försämrar värmetrögheten,
men värmeledningen genom trämaterialet
är tillräckligt stor för att få betongen
verksam för dygnstemperatursvängning-
ar. Alla vanliga ljudabsorbenter är mer el-
ler mindre värmeisolerande. Därför bör
heltäckande undertak undvikas. Det finns
bra lösningar för undertak och effektiv
ljudabsorption, ur såväl estetisk som
akustisk synpunkt. De hittas under
Ljud/Rumsakustik på ”Bygga med Pre-
fab” [15].

Använd aktiv värmelagring. Ett exem-
pel på aktiv värmelagring är TermoDeck –
ett klimatsystem som tar vara på byggna-
dens värmekapacitet samt minskar beho-
vet av installationsutrustning. Tilluften
passerar ett labyrintsystem i betongbjälk-
laget innan den når rummet. Styrning sker
via återkoppling till inomhustemperatu-
ren. Beroende på utomhustemperatur och
intern värmelast, används kyld eller
värmd tilluft, som anpassar temperaturen i
tak och golvytor för en stabil och behaglig
inomhustemperatur. Efter att ha passerat

bjälklaget ligger tilluftens temperatur nära
rumsluftens, vilket ger en dragfri inblås-
ning. Labyrintsystemet dämpar ventila-
tionsljudet och inblåsningen är ljudlös. ■
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