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SAMMANFATTNING 

årt samhälle är idag inne i ett skede av utveckling när det gäller miljö och 

hållbart tänkande. Alarmerande rapporter visar på klimatförändringar till 

följd av de belastningar och resursuttömmande som vi förorsakar. 

Energianvändandet bidrar till en betydande del av dem, genom bland annat 

koldioxidutsläpp. Den byggda miljön förbrukar cirka 40 % av det totala 

energianvändandet i Sverige och krav från både nationell nivå och EU-nivå finns 

för att kraftigt minska det.  

Detta examensarbete behandlar ämnet grönt byggande med fokus på hur vi bättre 

kan energieffektivisera vid nybyggnationer. Då byggbranschen idag brister vid 

många punkter när det gäller erfarenhetsåterföring och att föra vidare kunskap 

mellan projekt, uppkom ett förslag till examensarbete från byggföretaget Skanska. 

Ämnet var att studera aktuella gröna lösningar som används i referensprojekt för att 

samla kunskap och erfarenheter från både produktion och drift, för att 

sammanställa och föra vidare den kunskapen som en slags kvalitetssäkring av 

lösningarna.  

Fem tekniska gröna lösningar valdes ut:  

 Energieffektiv belysning 

 Solskydd i glasfasader 

 Värmeåtervinning med FTX-system 

 Behovsstyrda system 

 Vägg- och terrasslösningar med isolering av PIR 

De olika lösningarna studerades först teoretiskt och sedan där möjlighet fanns, på 

plats vid referensprojekten. Intervjuer gjordes med adekvata personer i 

produktionen och tanken med arbetet var att kunna tillvarata erfarenheter från de 

befintliga projekten. Eftersom utvecklingen av miljöcertifierade byggnader ökar 

fanns som syfte att också koppla de olika lösningarna till certifieringssystem, 

främst till certifieringssystemet LEED (Leadership in Energy and Environmental 

Design) – i linje med Skanskas miljösatsning.  

Resultatet från sammanställningen av de gröna lösningarna från olika 

referensprojekt visar på att det gröna tänkandet och intresset för 

energieffektivisering hos kunder– av ekonomiska eller miljömässiga skäl - ständigt 

ökar. Sammanställningen visar också på att gröna lösningar vid nybyggnationer 

kräver investeringar, men att det efter ett antal år kan tjänas in i och med minskade 

driftskostnader. Trender påverkar mycket utformningen hur vi bygger, vilket inte 
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alltid är bäst ur miljömässig synvinkel. Men faktum är att även om stora 

glasfasader väljs, finns relativt enkla lösningar som kan användas för att minimera 

den ökning av energiförbrukning som lösningen ger.  

Slutsatser gjorda ur sammanställningen tyder på att det inte krävs väldigt 

avancerade system och lösningar för att drastiskt minska energiförbrukningen. 

Viktigt är istället helhetstänkandet, många förbättringar och minimering av de stora 

energiposterna. Noterbart är dock att drift av de valda systemen är väldigt viktigt, 

utan underhåll riskerar de att inte fungera optimalt och energiförbrukningen 

tenderar att öka.  
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EXECUTIVE SUMMARY 

ur society is today in a phase of development in environmental and 

sustainable thinking. Alarming reports show changes in climate caused by 

our load and exhaust of resources. The energy usage contributes to a big 

part of it, by its emission of carbon dioxide. The built environment uses around  

40 % of the total energy consumption in Sweden and requests to strongly reduce it 

are presented from both EU and national level.  

This thesis brings up the subject of green building with a focus on how we can 

create more energy efficient buildings in projects of new construction. Since the 

construction industry today often fails to pass on the knowledge between different 

projects, as a return of experiences, the construction company Skanska suggested 

the topic for this thesis. The purpose was to study modern green solutions, used in 

different reference projects to collate and pass on the knowledge and experiences 

from both production and usage of the solutions, to indemnify the quality of them 

for energy efficiency. 

Five green solutions were selected: 

 Green lighting installation 

 Solar shields for facades of glass 

 Heat recovery with MVHR-system 

 Demand controlled systems 

 Wall and terrace solution with insulation of PIR. 

The different solutions were at first studied theoretically and then, if possible, at the 

site of the project. Interviews were made with adequate people in the production 

and the intent with the thesis was to find out experiences of the chosen projects. 

Since the numbers of eco-certified buildings are increasing, an aim to link the 

different solutions with certifying systems rose, foremost towards the LEED system 

(Leadership in Energy and Environmental Design) – in line of Skanska’s 

environmental initiative.  

The result from the study of green solutions shows that green thinking and interests 

of energy efficiency by costumers – of economical or environmental reasons – are 

increasing. The review also shows the fact of green solutions requires economic 

investments, but a relatively short payoff time can be earned by reduced costs of 

energy savings. Trends are affecting how we build, which may not always be at the 

best from an environmental viewpoint. But the fact is that even if large glass 
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facades are chosen, relatively simple solutions can be used to minimize the increase 

of energy consumption the solution leads to. 

Conclusions made from the summary indicate that not necessarily advanced 

systems and solutions are required to reduce the energy consumption. A holistic 

thinking is preferable, with many improvements and minimizes of major energy 

loads. However, notably is the operations of different systems are of great 

importance, due to the fact that without maintenance, they risk not to function 

properly and the energy consumption tends to increase. 
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1 INLEDNING 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 detta kapitel presenteras den frågeställning och mål som examensarbetet 

ämnar finna svaret på. Syftet med arbetet och bakgrundsinformation till varför 

ämnet är av intresse finns också samlat i avsnittet. Dessutom presenteras 

metodval av hur arbetet gått till, förutsättningar och antaganden som gjorts vid 

arbetets gång. Tilltänkt målgrupp och disposition över rapporten klargörs i slutet av 

detta kapitel. 
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1.1 BAKGRUND 
Bakgrunden till detta examensarbete är den utveckling mot ett mer hållbart och 

miljöanpassat samhälle som vi idag står inför. Debattartiklar och 

forskningsrapporter har länge varnat för de belastningar som vi förorsakar vårt 

samhälle, att de existerande naturresurser på ett icke hållbart sätt uttöms. Detta 

påstås i sin tur leda till många olika negativa aspekter för samhället, bland annat 

klimatförändringar som växthuseffekten och minskning av den biologiska 

mångfalden [T-1].  

Grönt byggande är ett begrepp som uppkommit i den svenska bygg- och 

fastighetsbranschen på senare år. Det syftar till ett mer hållbart och miljöanpassat 

sätt att bygga, än de regler, normer, krav och standarder som idag finns som minsta 

tillåtna nivå vid nybyggnationer. Inga direkta direktiv finns för vad som specifikt 

definierar grönt byggande, utan det ses som olika lösningar som höjer en byggnads 

miljöprestanda eller minskar den miljöpåverkan som en jämförande 

standardlösning skulle ge.  

Samhällets utveckling för det gröna och mer hållbara byggandet styrs till stor del av 

riksdagen och EU. Enligt de krav som EU ställt och som antagits av den svenska 

riksdagen ska Sveriges totala energianvändning per kvadratmeter minskas med  

20 % till år 2020 och 50 % till år 2050, i förhållande till 1995 års 

energianvändning. Riksdagen ställer i sin tur krav på myndigheten Boverket, som 

bland annat ansvarar för Boverkets Byggregler – de regler och allmänna råd skall 

följas vid ny- och ombyggnationer i Sverige. Andra incitament som får 

byggentreprenörer, byggherrar och privatpersoner att satsa på ett grönare byggande 

kan vara till exempel minskade skatter och bidrag. Vid satsandet på grönt byggande 

finns diverse bidrag att söka, vilket kan göra investeringen mindre kostsam. Om 

elskatter och dylikt drastiskt höjs blir intresset för att bygga energieffektivt mer än 

bara en fördel för miljön – det kan även bli lönsamt för plånboken att välja 

energisnåla lösningar. 

Lönsamt kan det även bli då marknaden är känslig för omvärldsförändringar. Till 

exempel vid kalla vintrar då elpriser drastiskt går upp, då blir gröna lösningar mer 

lönsamma än vad de var vid låga elpriser. Lönsamheten ökar då i jämförelse för 

vad som kanske först förväntades och den kanske kostsamma investeringen ger en 

snabbare ”pay off-tid”. 
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En viktig del i det gröna byggandet är kunderna. Utan deras efterfrågan och vilja att 

bekosta ett hållbart samhälle skulle antagligen inte utvecklingen se ut som den gör 

idag. Ett sätt att marknadsföra det gröna bygget är att certifiera den inom en ram för 

miljömärkningssystem. Det finns många olika system att certifiera efter och de 

inriktar sig på olika områden. Dessa certifieringssystem kan också ligga i grund för 

anbudsprocessen, när man före projekteringsstadiet förbereder och 

kostnadskalkylerar projekt.  

 

1.2 MÅL 
Detta examensarbete kommer att beröra området kring grönt hållbart byggande – 

och mer inriktat på ett urval av tekniska gröna lösningar som används vid projekt 

med diverse olika miljöcertifieringssystem. Det urval av lösningar som valt att 

behandlas är fem stycken: 

 Energieffektiv belysning  

 Solskydd i glasfasader 

 Värmeåtervinning med FTX-system 

 Behovsstyrda system 

 Vägg- och terrasslösning med isolering av PIR (Polyisocyanurat) 

Målet med detta arbete är att utvärdera dessa tekniska lösningar, vilka förbättringar 

de åstadkommit i fråga om energieffektivitet och på så sätt kunna utvärdera nyttan 

med dem. 

 

1.3 PROBLEMFORMULERING 
Avsikten med denna rapport är att grundligt studera dessa gröna tekniska lösningar, 

hitta referensprojekt där de använts och om möjligt studera på plats. Det vill säga 

en utvärdering och erfarenhetsåterföring utförs, med frågeställning om hur dessa 

projekterade gröna lösningar fungerar i praktiken; vid byggandet samt vid drift. Är 

målen uppfyllda? Även en utvärdering av ekonomin i projekten kommer att göras 

där möjlighet finns; till exempel om de gröna lösningarna har medfört en 

merkostnad i investering eller kunnat leda till besparingar i driftskostnad. 

Kopplingar från dessa gröna lösningar till diverse miljöcertifieringssystem kommer 

därefter att göras, för att tydligt se nyttan med vad miljöanpassade lösningar kan 

resultera i.  
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Med de tekniska gröna lösningar som behandlas i detta examensarbete har fokus 

lagts på miljöförbättringar genom effektivare energilösningar i nybyggnationer, 

främst av kommersiella lokaler. Fördel är om de tekniska lösningarna kan användas 

även i andra typer av lokaler. Bostäder har i liten omfattning studerats, men fokus 

ligger främst på kommersiella lokaler.  

För att projektera och bygga med mindre miljöpåverkan krävs många gånger att 

inte bara energifrågan behandlas. Materialanvändning, vatten, koldioxid etc. är 

även de viktiga områden för att uppnå en så hållbar livscykel som möjligt för 

projektet. Dock har detta arbete begränsats till endast energifrågan. Anledningen är 

att utvecklingen fortfarande går framåt och att det just nu är den mest prioriterade 

frågan inom grönt byggande. Inte heller kommer andra typer av gröna lösningar än 

de utvalda att behandlas, även om dessa kan vara väl så viktiga i arbetet för en 

hållbar miljö. Detta examensarbete är inriktat på att utvärdera de valda gröna 

lösningar som nämnts ovan. 

 

1.4 SYFTE 
Examensarbetet är gjort i samarbete med byggbolaget Skanska Sverige AB, där 

syftet är att utvärdera och kvalitetssäkra de gröna lösningarna. Eftersom grönt 

byggande och miljöcertifieringssystem har blivit alltmer populärt bland Skanskas 

kunder är ett av Skanskas mål att till år 2015 bli Sveriges ledande inom grönt 

byggande. Därför är efterfrågan hos företaget stor att på ett snabbare och mer 

effektivt sätt kunna erbjuda kunder gröna lösningar vid anbudsprocessen. Avsikten 

är att ge kunderna möjlighet till att välja bygga med gröna alternativ även om detta 

inte från början efterfrågats.  

Parallellt med detta examensarbete pågick därför ett utvecklingsprojekt hos 

Skanska med avsikt att paketera diverse olika gröna lösningar, som ett stöd till 

anbudsansvariga för att kunna användas till att erbjuda kunderna. Syftet med detta 

examensarbete var att agera stöd för detta projekt, genom att undersöka och ge en 

erfarenhetsåterföring från tidigare projekt där de gröna lösningarna använts. Genom 

att utvärdera och ge återkoppling från referensprojekten till projektdeltagarna, 

skulle också värdefull information och förbättringar kunna bidra till mer realistiska 

och kvalitetssäkrade gröna lösningar.  
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1.5 METOD 
För att angripa problemformuleringen har den valda metoden utförts genom att 

först genomföra en litteraturstudie, för att komma till insikt med problematik och 

diskussioner kring de ämnen som grönt byggande berör. Även studier kring de fem 

gröna lösningarna gjordes för att ur en bra grund och kunna studera de fall i 

referensprojekten. Nästa steg i processen var att uppsöka de utvalda referensprojekt 

och intervjua berörda parter för informationsinsamling, kvalitetssäkring och 

erfarenhetsåterföring av de gröna lösningarna. Det sista och slutliga steget var att 

sammanfatta all information för att utvärdera resultaten och dra slutsatser om de 

gröna lösningarna. 

1.5.1 FÖRUTSÄTTNINGAR 

Med detta examensarbete bör hänsyn tas till att arbetets grund, i fråga om fakta 

gällande de gröna lösningarna och projekterfarenheter, till stor del består av 

intervjuer. De muntliga källornas uppgifter och erfarenheter kan i flera fall vara 

svåra att spåra till skriftligt material. Därmed kan viss information läsas ur ett 

kritiskt perspektiv.  

Förutsättningarna för informationssökningen begränsade i viss utsträckning 

examensarbetets innehåll och fördjupning, då svårigheter för sökning av 

intervjupersoner, referensprojekt och relevant information om de gröna lösningarna 

fanns.  

1.5.2 ANTAGANDEN 

Denna rapport har skrivits med vissa antaganden. Rapporten refererar en del till 

jämförelser i energianvändning. Till exempel har påståenden gjorts, refererat till 

data. Vid antaganden om ett viss procentuell förbättring med angivna gröna 

lösningar, antas det i rapporten att konsumtionen av elenergi och beteendet hos 

förbrukarna är konstant lika – före som efter åtgärden. 

Likaså antas det att när livscykelanalyser diskuteras, räknar experter att 

investeringen tjänas in av minimerad energianvändning på exempelvis 20 år. Med 

detta antas kostnaden för energianvändningen vara konstant i dagens faktor. Om 

kostnaden skulle öka, tjänas även investeringen in fortare. 
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1.6 DISPOSITION  
Detta arbete har indelats i fyra delar: 

1. Den första är en teoretisk del med syfte att först och främst ge en fördjupad 

kunskap om vad begreppet grönt byggande är, vilka standardkrav som ställs 

idag vid nybyggande och vad de vanligaste miljöcertifieringssystemen som 

används i Sverige innebär.  

2. Del två ger en presentation av fallstudieobjektet Skanska, för att ge en 

inblick i företaget och vad de gör för grönt byggande, vilka mål de arbetar 

mot och varför detta arbete har utförts.  

3. I del tre följer de empiriska studierna, med korta presentationer av 

referensprojekten, genomgång av de gröna lösningarna; ur faktabaserad 

synvinkel och kopplat till lösningarna i referensprojekten. 

4.  Som avslutning i del fyra, presenteras resultatet för denna utvärdering, 

tillsammans med slutsatser, framtida arbeten och en sammanfattande 

diskussion. 

 

1.7 MÅLGRUPP 
Detta examensarbete riktar sig främst till: 

 De personer på Skanska som är involverade i det projekt företaget driver 

med gröna lösningar, men även andra avdelningar och regioner på företaget 

som arbetar för en miljömässig hållbar utveckling inom byggandet och dess 

tekniska lösningar.  

 Personer på KTH, främst berörda lärare och kurskamrater tillhörande 

institutionen för Byggvetenskap. 

 Arbetet riktar sig även till andra personer, intresserade av byggandets 

utveckling i det miljömässiga planet, miljöcertifieringssystem, gröna 

tekniska lösningar och liknande ämnen.  
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etta kapitel tar upp de grundläggande teorierna kring grönt byggande. 

Vad definitionen egentligen är, vilka regler och mål som finns, hur 

utvecklingen ser ut och vad som påverkar den. Även frågan om varför 

grönt byggande är viktigt för vårt samhälle beskrivs i avsnittet och frågeställningar 

som hur problem tas om hand och hur erfarenheter runt grönt byggande förs vidare 

besvaras.  

 

  

D 
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2.1 VIKTIGA BEGREPP 
Detta avsnitt tar upp viktiga begrepp med korta förklaringar till, relevanta för 

rapporten. 

 

Grönt Byggande Begrepp som innefattar byggande med mindre 

miljöpåverkan som bidrar till mer hållbart 

samhällsbyggande. Grönt byggande har mindre 

miljöpåverkan än vid byggnation enligt normer 

och standarder. 

 

Hållbart byggande Den typ av byggande som tar hänsyn till jordens 

ändliga resurser och långsiktiga konsekvenser 

samt sociala och ekonomiska aspekter av 

byggande. 

  

BBR 

BKR 

EKS 

BFS 

 

Boverkets byggregler 

Boverkets konstruktionsregler 

Eurokoder 

Boverkets författningssamling. 

 

Byggnadens energianvändning Den energi som, vid normalt brukande, under ett 

normalår behöver levereras till en byggnad. 

 

Byggnadens specifika 

energianvändning 

 

Byggnadens energianvändning fördelat på Atemp 

uttryckt i kWh/m2 och år. Hushållsenergi inräknas 

inte. Inte heller verksamhetsenergi som används 

utöver byggnadens grundläggande 

verksamhetsanpassade krav på värme, varmvatten 

och ventilation. 

 

LEED, Green Building, 

BREEAM, etc. 

Olika typer av miljöcertifieringssystem som 

används både i Sverige och också många andra 

delar av världen. 

 

Swedish Green Building Council En ideell förening med syfte att utveckla och 

påverka miljö- och hållbarhetsarbetet inom den 

svenska bygg- och fastighetsbranschen.  

 

World Green Building Council Grundaren av Green Building Council vars syfte 

är att utveckla riktlinjer för nationella GBC för ett 

hållbart byggande. 
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ISO 14001 Miljöstandard utvecklad av Internationella 

Standardiserings Organisationen för 

miljöledningssystem. 

 

BELOK Beställargruppen Lokaler; Nätverk för privata och 

offentliga fastighetsägare som driver 

utvecklingsprojekt med energieffektivisering och 

miljöfrågor i fokus. 

 

Bygga-bo-dialogen Unikt samarbete mellan företag, kommuner, 

myndigheter och regering i fråga om innemiljö, 

resurs- och energianvändning. Dialogen inleddes 

1998 på initiativ av miljödepartementet men 

upphörde 2009/2010. 

 

Lumen SI-enheten för ljusflöde. Definieras som candela 

(ljusstyrka) per steradian. 

 

Lux SI-enheten för illuminans (ljusflöde per 

areaenhet). En lux definieras som en lumen per 

m2. 

 

FTX 

 

Mekaniskt Från- och Tilluftsystem med 

värmeåtervinning. 

 

Specifik fläkteffekt (SFP) Summan av eleffekten för samtliga fläktar som 

ingår i byggnadens ventilationssystem dividerat 

med det totala tilluftsflödet eller frånluftsflödet, 

kW/m3/s. 

 

PIR Förkortning för Polyisocyanurat; 

Isoleringsmaterial med låg värmeledningsförmåga. 

 

VST-stomme 

 

Platsgjuten betongstomme i kvarsittande form 

med cellplast utanpå. 
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2.2 GRÖNT BYGGANDE 
Begreppet grönt byggande är ett uttryck som används mer och mer i Sveriges bygg- 

och fastighetssektor. Egentligen finns ingen konkret definition på vad en grön 

byggnad eller lösning är, men kan förklaras som en byggnad med betydligt bättre 

miljöprestanda än vad de normer, lagar och standarder idag står för. Vad en högre 

miljöprestanda är kan även det vara en svår tolkningsfråga. Exempel på detta kan 

vara låg energianvändning, sunda och miljöanpassade material och en bra 

inomhusmiljö [I-1].  

 Själva innebörden av alla de begrepp som finns runt grönt byggande förändras hela 

tiden och på senare tid har det kommits till insikt att miljöanpassat byggande inte 

bara handlar om energihushållning, utan en helhetssyn krävs med utgångspunkt i 

miljö och ekologi, såsom resurshushållning och minimering av inverkan på 

omgivande områden och bebyggelse. Allt detta gröna byggande kan med ett annat 

ord sammanfattas som hållbart byggande [T-2].  

2.2.1 BOVERKETS BYGGREGLER 

Eftersom grönt byggande går ut på att bygga bättre, mer hållbart och med mindre 

påverkan än med de regler som gäller idag, krävs ett klargörande på vad som 

faktiskt är standard. Dessa regler hittas hos Boverket, som är en 

förvaltningsmyndighet under regeringen och miljödepartementet. De hanterar 

frågor inom samhällsplanering, byggande och boende. Eftersom Boverkets 

verksamhet styrs och påverkas av regelverk, till exempel plan och bygglagen och 

miljöbalken är en av deras viktigaste uppgifter att ge ut föreskrifter och allmänna 

råd. Boverkets föreskrifter (BFS) ses alltid som bindande medan allmänna råd 

endast är ur generella rekommendationer och syftar till tillämpning av 

föreskrifterna. Exempel på sådana föreskrifter är Boverkets byggregler (BBR) och 

de nya Europeiska konstruktionsstandarderna (EKS) som ersatte de tidigare 

Boverkets konstruktionsregler (BKR) vid årsskiftet 2010/2011 [I-2]. Dessa gäller 

till exempel när byggnader uppförs, byggs till, vid mark- och rivningsarbeten och 

för tomter som skall nyttjas för bebyggelse. 

Det är alltså dessa regler som styr dagens nybyggnationer och till stor del avgör om 

det som byggs är enligt norm eller ett grönare alternativ. I BBR, som gäller vid 

byggnadstekniska egenskapskrav, hittas samhällets minimikrav med allt från 

utformning, bärförmåga, brandskydd och hälsa, miljö och hygien till hushållning av 

vatten och avfall och energihushållning [I-3]. Uppdateringar av BBR utkommer 

med jämna mellanrum då nya lagar eller krav om skärpta standarder uppkommer, 

till exempel från regeringen. Den senaste och nu gällande uppdateringen från 

Boverket, BBR 17, började gälla 1 januari 2011, men innehåller dock inga 
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ändringar angående energihushållning. De tillämpningar som gäller hittas i BBR 16 

(2008), med tilläggsändringar för avsnittet energihushållning 1 januari 2009. Nästa 

regelsamling väntas bli publicerad 2 maj 2011, samtidigt som den nya plan- och 

bygglagen träder i kraft. Den är tänkt vara en uppdatering av hänvisningar till den 

nya plan- och bygglagen och en ytterligare förändring av större skala väntas 

utkomma hösten 2011, där bland annat ändringar i energihushållning återfinns  

[I-4].  

2.2.2 MÅL FÖR SVERIGES ENERGIANVÄNDNING 

EU-krav för energianvändning som utfärdas av EU-parlamentet kommer att skärpas 

ordentligt i framtiden. Det mål som har satts upp innebär att alla nya byggnader ska 

ha en nära noll-energiförbrukning år 2020. För offentliga byggnader skärps kraven 

redan år 2018. Vad nollvision och plusenergihus innebär får alla EU-länder själva 

specificera. Men förslag på krav är att energiförbrukningen för Sveriges byggnader 

ska halveras till år 2050 jämfört med år 1995. Ett delmål är att till år 2020 ha klarat 

20 % av detta. Detta betyder att det största fokus bör läggas på att minska 

energihushållningen i det befintliga beståndet av byggnader i Sverige, till exempel 

miljonprogrammet. Likväl är det minst lika viktigt att minska energiförbrukningen 

för nybyggnationer. För att klara de mål som innefattar år 2020, bör det tänkas på 

att de nybyggnationerna även kommer vara i bruk år 2050 och bör därför även 

projekteras för de högre målen [I-5]. 
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2.2.3 KRAV PÅ ENERGIHUSHÅLLNING. 

Dagens gällande krav på energianvändning, hämtat ur BBR16, avsnitt 9 

energihushållning, (utkom som supplement februari 2009) [T-3] som tillsvidare 

gäller i klimatzon III (södra Sverige, bland annat Stockholm) är i ett utdrag 

följande: 

  Krav för högsta tillåtna energianvändning för bostäder i zon III: 

- Icke elvärmda byggnader: 110 kWh/m2. 

- Elvärmda byggnader:   55 kWh/m2.  

 

 Krav för högsta tillåtna energianvändning för lokaler i zon III: 

- Icke elvärmda byggnader: 100 kWh/m2. 

- Elvärmda byggnader:   55 kWh/m2.  

 

För jämförelse med zon I (Norrbotten, Västerbotten och Jämtlands län): 

 Krav för högsta tillåtna energianvändning för bostäder i zon I: 

- Icke elvärmda byggnader: 150 kWh/m2. 

- Elvärmda byggnader:   95 kWh/m2.  

 

 Krav för högsta tillåtna energianvändning för lokaler i zon I: 

- Icke elvärmda byggnader: 140 kWh/m2. 

- Elvärmda byggnader:   95 kWh/m2.  

 

För de förändringar som väntas utkomma under hösten 2011 har en remiss funnits 

ute för diskussion [T-4]. Den hade förändringar i energianvändningen som följande 

för zon III: 

 Krav för högsta tillåtna energianvändning för bostäder i zon III: 

- Icke elvärmda byggnader: 90 kWh/m2. 

 

 Krav för högsta tillåtna energianvändning för lokaler i zon III: 

- Icke elvärmda byggnader: 80 kWh/m2. 
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2.3 GRÖNT IDAG – STANDARD IMORGON 
Det som alltså byggs idag och ses som gröna byggnader kan redan inom en snar 

framtid, när nya byggregler ges ut, att vara en standardbyggnad enligt gällande 

norm. Detta genererar generellt inte i problem. Det går fortfarande att hänvisa till 

de standarder som gällde när byggnaden uppfördes och de byggnader som är 

certifierade som gröna enligt äldre miljöcertifieringssystem behåller sin 

miljömärkning, även om kraven skärps. Positivt är att även om byggnaden inte 

håller måttet för de nya certifieringskraven som uppkommer, är den ändå modern i 

sina funktioner och har hög standard. 

2.3.1 MILJÖCERTIFIERINGAR  

För att miljömärka en byggnad finns många olika certifieringssystem att tillgå. 

Kraven för systemen ser olika ut och de inriktar sig också på olika områden, vilket 

gör att de passar olika typer av byggnader och fastighetsägare. Vissa system 

inriktar sig helt på energihushållningskrav, medan andra ser till en större helhet 

med även hållbar produktion, gröna transporter och drift som kriterier. 

Miljöcertifieringssystemen kan ses som en garanti till köpare, kunder och allmänhet 

att en byggnad eller tjänst uppfyller de miljökrav som krävs för att bli certifierade 

inom gällande system [T-4]. Fördelen med miljömärkningssystem är att det är 

lättare att ställa miljökrav och prioritera rätt miljöåtgärder för byggnaderna. Det är 

ett verktyg som möjliggör en objektiv bedömning, utförd av utbildad personal och 

garanterar en miljömässig hållbar byggnad [I-6].  

De vanligaste certifieringssystem som finns för byggnader i Sverige idag är utan 

rangordning LEED, BREEAM, Green Building, Miljöklassad byggnad, Passivhus 

och Svanen. 
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Bild 1. Sammanställning av de vanligaste miljöcertifieringssystemen i Sverige [B-1]. 
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Nedan följer en genomgång av relevanta miljöcertifieringssystem för detta 

examensarbete: 

2.3.1.1 LEED  

LEED, Leadership in Energy and Environmental Design, är ett 

miljöcertifieringssystem med rötter i USA. Det är utvecklat av föreningen U.S. 

Green Building Council och den första versionen utkom år 1999. Grundtanken med 

systemet var att det skulle generera i ett riktmärke för verifiering av byggnaders 

miljöprestanda från tredje part, för att säkerhetsställa uppnådda krav för certifiering 

[I-7]. Systemet har blivit en av de mest kända i världen och länder som Kanada, 

Kuba och Indien har själva egna lokala anpassningar av systemet. För övriga 

länder, Sverige inkluderat, måste certifieringen gå via U.S. Green Building 

Council, vilket innebär att amerikansk standard används. Den svenska 

motsvarigheten till USGBC, Swedish Green Building Council, håller på att arbeta 

fram ett system för LEED, anpassat till svenska förhållanden [I-6].  

Certifieringssystemet kan användas i projekteringsstadiet, under produktionen såväl 

som i driftsstadiet och finns i många versioner anpassat till olika typer av 

byggnader. Ett urval av de olika versionerna är; Hem (Homes), Kärna och skal 

(Core & Shell), Skola (School), Hälso- och sjukvård (Healthcare) och 

Nybyggnation (New Construction) [I-8]. Nybyggnation är den vanligaste i Sverige 

och då inom certifiering av kommersiella lokaler, vilket främst är vad det här 

examensarbetet också har inriktat sig på och behandlar. 

LEED inriktar sig till skillnad mot för många andra miljöcertifieringssystem på 

många olika nyckelområden, bland annat energianvändning, vattenanvändning, 

koldioxidutsläpp, inomhusklimat, material och lokalisering [I-7]. Systemet fungerar 

så att för varje område finns kriterier att uppnå. Ett eller flera poäng ges för klarade 

kriterier och olika klassning finns beroende på vilken poängnivå som uppnåtts. Det 

finns nyare och äldre versioner av poängskalan. Den nyaste, kallad LEED v3, kan 

ge upp till 100 poäng, samt ett antal bonuspoäng för innovation (6p) och regional 

hänsyn (4p). LEED-certifiering ges vid 40-49 avklarade poäng, Silvernivå: 50-59 

poäng, Guld: 60-79 poäng och Platina: 80-110 poäng. För exempel på checklista, 

ett så kallat scorecard, som används vid certifieringen, se bilaga 7.3. En äldre 

version av LEED, v2.2, har behandlats i delar av detta examensarbete, gällande 

projektet Kv. Mästaren i Kalmar. Scorecard till den versionen återfinns i bilaga 7.4 

och där den totala poängen uppgår till 69 poäng; Certifierad nivå: 26-32 poäng, 

Silver: 33-38 poäng, Guld: 39-51 poäng och Platina: 52-69 poäng.  
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För att underlätta arbetet vid certifiering finns speciella experter för LEED, så 

kallade Accredited Professionals (AP), som fungerar som rådgivare vid 

miljöanpassat byggande. För att få titeln måste en genomförd utbildning och 

certifiering erhållits av Green Building Certification Institute i USA [I-9]. För 

projekt som använder sig av LEED AP finns ytterligare poäng att få till 

certifieringen.  

2.3.1.2  BREEAM   

BREEAM står för BRE Environmental Assessment Method. Det är ett 

certifieringssystem från Storbritannien och är utvecklat av BRE som tidigare var ett 

statligt institut men numera drivs av branschaktörer. Det är ett av de äldsta 

miljöcertifieringssystemen och också ett av de mest använda i världen. Med 

BREEAM bedöms byggnadens miljöprestanda utifrån ett antal olika områden, till 

exempel projektledning, byggnadens energianvändning, inomhusklimat (som 

belysning och ventilation), vattenhushållning och påverkan på närmiljön. 

Minimikrav finns för att uppnå poäng inom de olika områdena och totalt måste  

30 % av maximal poängsumma uppnås för att bli certifierad, vilket motsvarar högre 

nivå än de byggnadsstandardskrav som finns i Storbritannien idag. Olika nivåer 

som finns för certifiering av BREEAM är: Pass, Good, Very Good, Excellent och 

Outstanding. För att certifieras enligt den högsta nivån krävs 85 % av maximal 

poäng, innovativa lösningar och en godkänd uppföljning efter tre år [I-6].  

2.3.1.3  GREEN BUILDING   

Green Building är ett certifieringssystem som syftar till att effektivisera 

energianvändningen i lokaler. Det kommer från ett EU-program som EU-

kommissionen utvecklade år 2004 för att ge ett offentligt erkännande till de företag 

och organisationer i branschen som arbetat med att energieffektivisera sina lokaler. 

Kraven för att bli Green Building-certifierad är en 25 % lägre energianvändning än 

landets gällande energikrav. I Sverige innebär det en energiförbrukning 

motsvarande 75 % av BBR:s energikrav [1-6]. Certifieringen blir ett kvitto för 

kunden på att den nya byggnaden har låg energiförbrukning. Dock måste en 

verifiering göras efter färdigställande och innan inflyttning för att garantera att den 

beräknade energiförbrukningen stämmer överens med den verkliga [I-10].  
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2.3.1.4 MILJÖKLASSAD BYGGNAD  

Miljöklassad byggnad är ett svensk nationellt system som tagits fram i samarbete 

med branschföretag i Bygga-bo-dialogen. Det är främst utvecklat för bostäder och 

lokaler och har fokusområden som; energi, innemiljö och kemiska ämnen. Tanken 

är att det enkelt ska kunnas jämföra byggnaders miljöprestanda och både 

nybyggnationer som befintliga kan certifieras [I-10]. Systemet betygssätter 16 

indikatorer och beroende på hur många som uppfylls, finns nivåerna; Klassad, 

Brons, Silver och Guld, där Guld är den högsta nivån och Brons motsvarar svensk 

byggnorm [I-6].  

 

2.3.1.5 PASSIVHUS   

Passivhus är i Sverige ett skyddat begrepp och för att få kalla sitt hus för passivhus 

krävs en rad olika uppfyllda grundkrav från Forum för Energieffektiva Byggnaders 

(FEBY) kravspecifikation. Konceptet passivhus innebär att ingen tillförd värme 

behövs till byggnaderna, utan lokalerna värms passivt upp genom värme från bland 

annat elektriska apparater, människor och instrålad sol. Detta innebär att 

byggnaden inte har något värmesystem. För att det ska lyckas med ett bibehållet 

godkänt inomhusklimat måste värmeförluster ut ur byggnaden minimeras. En tät 

och välisolerad byggnad är därför ett måste. Likaså behövs en effektiv 

värmeåtervinnings i ventilationssystemet. Fördelen med passivhus är att 

uppvärmningsbehovet blir mycket lågt, och därmed minskar driftkostnaden och 

klimatpåverkan [I-11].  

2.3.1.6 SVANEN   

En svanenmärkt byggnad är nog inte det första som förknippas med 

miljömärkningen. Men faktum är att Skanska redan år 2005 började Svanenmärka 

byggnader. Svanen är ett nordiskt miljömärke som ansvaras av Miljömärkning 

Sverige, på uppdrag av regeringen. De kriterier som finns för certifiering är 

indelade i energi, inomhusmiljö, material, driftsinstruktioner för de boende, kvalitet 

i byggprocessen och övergripande krav på licensinnehavaren. De flesta kriterierna 

är obligatoriska och ett visst antal av de poängsatta kriterierna måste även de 

uppnås. Miljömärkningen gäller vid nybyggnationer och får Svanencertifieringen 

vid försäljningstillfället av en tredje oberoende part [I-10].  
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2.3.1.7 SKILLNADER I CERTIFIERINGSSYSTEMEN 

Liknelserna mellan de olika certifieringssystemen är många, alla prioriterar 

energiförbrukningen vilket känns som en självklarhet vid de uppkommande 

miljömålen från EU. Systemet Green Building inriktar sig bara på 

energianvändningen medan de andra klassningssystemen också tar andra aspekter i 

fråga. LEED och BREEAM är de mest utvecklade och avancerade 

certifieringssystem som tar hänsyn till ett helhetstänkande när det gäller 

byggnadens miljöpåverkan – från själva produktionen med transporter till bättre 

inneklimat och avslutningsvis lägre driftspåverkan. Skillnaden dem emellan är inte 

särskilt stor, bortsett från att de använder sig av olika poängsystem och 

certifieringsnivåer [I-10].  
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2.3.2 SWEDISH GREEN BUILDING COUNCIL 

En förening som jobbar med utvecklandet av miljöcertifieringssystem i Sverige är 

Swedish Green Building Council (SGBC). Det är en ideell förening bildad av 13 

företag och organisationer inom den svenska bygg- och fastighetsbranschen 

(däribland Skanska). SGBC ägs av sina medlemmar och har idag 113 

medlemsföretag. De verkar för att utveckla och påverka miljöarbetet i bygg- och 

fastighetsbranschen i rätt riktning. Den gemensamma grund som strävas efter är att 

effektivt vidareutveckla certifieringssystemen, med fokus på svenska behov och 

värderingar. Arbetet sker enligt de regler som World GBC upprättat, bland annat: 

- Tillhandahålla, utveckla och marknadsföra certifieringssystem, tillika 

jämföra dem internationellt som nationellt. 

- Sprida och utveckla kunskap om hållbart byggande och därigenom hålla 

certifieringar, seminarier och kongresser. 

- Vara en tung opinionsbildare och därigenom bidra till att lagstiftningen 

gynnar hållbart byggande. 

- Finna en nivå där berörda parter premierar hållbart byggande. 

SGBC:s mål är att göra miljöcertifieringssystemen lättförståeliga och anpassade så 

att kunder och hyresgäster föredrar att välja gröna alternativ framför andra. Att så 

många byggnader som möjligt ska bli miljöklassade och på så sätt bidra till ett 

hållbart samhälle [I-12]. 

2.3.3 WORLD GREEN BUILDING COUNCIL 

Grundaren av konceptet GBC är World Green Building Council. Det är den 

förening som samlar alla GBC:s runt om i världen, vilket gör det till den största 

internationella organisation som verkar för utvecklingsarbete av en hållbar byggd 

miljö. WGBC upprättar de regler som varje lands GBC bör följa och deras mål är 

att ”vara den globala rösten för GBC och att underlätta för den globala 

omvandlingen av byggindustrin mot hållbarhet” [I-13]. 
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2.4 ARGUMENT FÖR GRÖNT BYGGANDE 
Så varför är det då viktigt med grönt byggande? Klimatförändringar och 

hushållning av resurser är två viktiga aspekter. Energieffektiviseringen är en stor 

del i det miljö- och klimatarbete som pågår runt om i världen och enligt det förslag 

som EU presenterat: ”EU: klimat- och energipaket” [I-14] för att styra utvecklingen 

mot ett mer hållbart samhälle, har mål satts upp till år 2020, bland annat:  

- Effektivisering av energianvändningen med 20 % 

- Andel energi från förnybara källor ska motsvara 20 % av EU:s totala 

energianvändning 

- Minska växthusgasutsläppen med 20 % 

Av Sveriges totala energianvändning uppgår idag cirka 40 % till byggsektorn, med 

uppvärmning och elförsörjning [T-1]. Enligt en kortsiktsprognos som gjorts av 

energimyndigheten om Sveriges totala energianvändning och energitillförsel 2009-

2012, beräknades vår energianvändning att öka från 376 TWh år 2009 till 402 TWh 

år 2012, en ökning på cirka 7 % [T-5]. Därför bör resurser avsättas för att istället 

vända den negativ trend och hitta alternativa lösningar till vårt traditionella 

byggande. 

Ju mindre energi Sverige förbrukar desto mindre blir också andelen energi 

producerat av fossila bränslen och andra faktorer som leder till stora utsläpp av 

växthusgaser som till exempel koldioxid. De förnyelsebar energikällorna, såsom 

vind- och vattenkraft, solceller och biobränsle, bör ökas ytterligare för att klara 

EU:s mål. 
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2.5 UTHÅLLIG UTVECKLING  
Den stora utmaning som finns idag för en hållbar utveckling och samhälle är att 

avstå från dagens resursslösande och miljöförstörande beteende och istället förvalta 

den naturresursbas som finns på ett hållbart och socioekonomiskt effektivt sätt  

[T-1]. Inga egentliga protester uppkommer när diskussioner förs över att en mer 

hållbar utveckling är nödvändig i samhället. Dock finns skilda meningar finns om 

vad som egentligen är en uthållig utveckling. I en debattartikel i tidningen Nyteknik 

diskuteras huruvida det är koldioxiden eller inte som utgör hotet mot klimatet  

[I-15]. Författaren hävdar att enbart se på en parameter i taget är recept på en säker 

förlust och menar på att det krävs ett systemtänkande som tar hänsyn till alla 

grundförutsättningar för att nå framgång. Klimatsystemet är ett enormt komplext 

system och många andra hot för klimatet finns, till exempel andra växthusgaser 

som vattenånga och molnbildning. En vetenskaplig definition för hållbarhet i 

samhället diskuteras i artikeln. Det är den svenska organisationen ”Det Naturliga 

Steget” som i samarbete med forskare tagit fram fyra principer för hållbar 

utveckling [I-16]. 

I det hållbara samhället utsätts inte naturen för systematisk: 

1. koncentrationssökning av ämnen från berggrunden (till exempel fossilt kol 

och tungmetaller) 

2. koncentrationssökning av ämnen från samhällets produktion (till exempel 

NOX, hormonstörande ämnen, mm. ) 

3. undanträngning med fysiska metoder (till exempel från trafikinfrastruktur, 

skogsskövling, överfiske mm.) 

Och, i det samhället hindras inte människor systematiskt: 

4. från att tillgodose sina behov (till exempel via missbruk av politisk och 

ekonomisk makt) 

(Utdrag från Det Naturliga Stegets hemsida [I-16]). 

Dessa vetenskapliga definitioner är de som bör användas för att planera för 

överlevnad på vår planet. Om exemplet med fossila bränslen och koldioxidutsläpp 

kontrolleras mot definitionerna kan det konstateras att de bryter mot alla fyra 

grundprinciper. Slutsats görs i debattartikeln att det därför varken är vetenskapligt 

underbyggt eller moraliskt försvarbart för fossila bränslen att fortsätta användas  

[I-15]. 
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2.5.1 GRÖNA LÖSNINGAR  

Trots att det inte är hela lösningen på problemet mot ett hållbart samhälle, är 

energieffektiviteten det enklaste sättet att minska på koldioxidutsläppen [I-17]. 

Förbättringar inom området skulle på sikt leda till minskad klimatbelastning och en 

mer hållbar miljö. Byggsektorn med sina 40 % är därför en stor utmaning. Det 

gröna byggandet som idag troligtvis bara är i början av utvecklingen är ett steg i 

rätt riktning och det finns många gröna lösningar för att energieffektivisera. De 

höjer miljöprestandan i byggnaderna samtidigt som de på en lång sikt sänker 

miljöbelastningen och påverkan på klimatet. 

För att lyckas med att utveckla byggbranschen i rätt riktning och därmed uppfylla 

de mål som EU satt upp, behövs uppdaterad byggteknik för bättre processer och 

kvalitet [I-18]. Beprövade material och metoder som noggrant testats och fungerar i 

avsedda miljöer är en nödvändighet för att minimera eventuella byggfel. Eftersom 

utvecklingen går i ett allt högre tempo behövs också forskning i en allt större grad, 

för att med god kvalitet leverera byggnader som klarar framtidens krav. 

Byggföretagen idag har mer och mer börjat vakna för det gröna tänkandet med 

insikten om att det är miljöanpassat och hållbart byggande som gäller i framtiden. 

Många av de största byggbolagen har idag till exempel gröna anbud som alternativ 

att erbjuda kunderna, miljöcertifieringssystem används allt mer frekvent och 

personal får utbildning om framtidens gröna sätt att bygga. En grön utveckling som 

är svår att undvika, då samhället idag står inför en intensiv utveckling av byggandet 

[I-19]. 

2.5.2 MILJÖLEDNINGSSYSTEM 

Något som hjälper företagens utveckling och ställer krav på dem är ISO-

certifieringar. En ISO-certifiering är ett bevis på att företaget uppfyller de krav en 

certifiering medför. Certifieringar som kan relateras till utvecklingen inom grönt 

byggande är ISO-standarder inom ISO 14000 för miljöledning. Serien innehåller ett 

stort antal certifieringar och syftar till att tillhandahålla verktyg för organisationer 

för att förbättra miljöprestandan och därmed bidra till att uppfylla olika miljömål. 

De olika delar som finns inom serien är bland annat: Miljöledningssystem, 

miljörevision, miljöprestanda och miljökommunikation. En av de allra vanligaste 

ISO-certifieringar är ISO 14001:2004 internationella miljöledningsstandarden. Den 

är en både krav och vägledningsstandard som innebär att företaget använder 

miljöledningssystemet som ett verktyg för att bedriva ett effektivt miljöarbete. Det 

bygger på en process som bland annat har miljöpolicy, planering, genomföljande, 

uppföljning och förbättring som innehåll. Syftet är att underlätta och samordna 

miljöarbetet för organisationer, samtidigt som det förbättrar verksamhetens 

miljöarbete och minskar miljöbelastningen [I-20].  
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2.5.3 ERFARENHETSÅTERFÖRING FÖR BYGGPROJEKT  

En annan viktig del i utvecklingen mot ett grönare samhälle är att ta tillvara på de 

kunskaper som finns och sprida den vidare. Den erfarenhetsåterföring som idag 

finns för projekt i byggbranschen kan ses som aningen bristfällig. Enligt Cecilia 

Pohl, regionutvecklare på Skanska, finns en drivkraft att utveckla och bli bättre. 

Det betyder att viljan är att hitta ett arbetssätt så att kunskapen på ett fungerande 

sätt kan dokumenteras och bevaras. Att erfarenheter från intressanta projekt sparas 

för att efterföljande ska kunna ta del av kunskapen. I dagsläget är det i högsta grad 

anställda som sitter inne med erfarenheten från tidigare projekt där de medverkat 

och det kan ses som aningen riskfyllt för företaget ifall de anställda väljer lämna 

företaget [M-1].  

Pohl resonerar också att det är lättare att föra kunskap vidare inom 

bostadsbyggande. Kommersiella byggnader innebär så många olika typer av 

byggnader med olika syften, att det är svårare där med erfarenhetsåterföring. 

Entreprenörerna styr inte över skeden på samma sätt som med bostäder och det 

krävs ett antal projekt innan en databas är komplett för att återföra erfarenheter. För 

en region med bostäder sker detta relativt fort medan det för kommersiella lokaler 

till exempel en ishall eller ett sjukhus, kan ske per decennium [M-1].  

Skanska har sedan en tid jobbat med en projektdatabas där syftet är att alla projekt 

ska samla information; basfakta, hur anbudet såg ut, vilken typ av projekt, ekonomi 

och annan relevant information som ger kunskap till kommande projekt. Tanken 

för denna projektdatabas är dock främst att ge information för statistik och den 

ekonomiska biten, snarare än för erfarenhetsåterföringen. 

För specifik erfarenhetsåterföring inom grönt byggande ser det ungefär likadant ut. 

Eftersom grönt byggande fortfarande är relativt nytt för de flesta anställda inom 

branschen så finns mest kunskap om detta inom supportfunktionerna Teknik och 

Miljö. Dessa ger projektstöd vid användandet av gröna lösningar, då kunskapen 

som tidigare nämnts, kanske inte ännu finns för alla typer av gröna byggnationer. 

De som bygger de gröna referensprojekten har kunskap som behöver spridas till 

fler. 
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2.5.3.1 KVALITETSSÄKRING AV BYGGNADER 

Erfarenhetsåterföring och kvalitetssäkring går till viss del hand i hand. På grund av 

stor konkurrens idag strävar entreprenörerna mot att bygga med stor kvalitet. För 

att till stor del underlätta det krävs en god erfarenhet och erfarenhetsåterföring. 

Även här har bostadsbyggandet kommit längre. I de projekten mäts kvaliteten i 

antalet fel vid – och 10 dagar efter slutbesiktning. Därmed är det jämförbart med 

andra bostadsprojekt. Kommersiella byggnader är som tidigare nämnts så pass 

olika varandra att de inte är jämförbara. Här är strävan om nöjd kund istället 

mycket större [M-1]. 
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3 PRESENTATION AV FALLSTUDIEOBJEKTET 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

apitel 3 syftar till att redogöra för fallstudieobjektet Skanskas bakgrund 

och verksamhetsområden. Företagets arbete för en mer energieffektiv och 

hållbar miljö kommer vidare att presenteras och även hur utvecklingen av 

den ser ut. I slutet av kapitlet presenteras de referensprojekt från Skanska, utvalda 

av författaren för vidare empiriska studier. 

 

  

K 
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3.1 FÖRETAGSINFORMATION  
Skanska grundades år 1887 som Aktiebolaget Skånska Cementgjuteriet. Företaget 

ägnade sig från starten endast åt betongprodukter, men gick snart in i 

byggbranschen och redan på 1950-talet satsades det stort på den internationella 

marknaden. Sedan dess har Skanska vuxit och är idag ett av Sverige och världens 

ledande företag inom byggrelaterade tjänster och projektutveckling. Den svenska 

hemmamarknaden domineras av projekt inom bostad och kontor, väg och 

anläggningsprojekt, byggande av skolor, industrier och sjukhus. Sedan början av 

2000-talet har fokus legat på lönsamhet snarare än tillväxt och verksamheten är 

främst koncentrerad till Europa och Amerika. Antal anställda är cirka 53 000 

stycken, varav cirka 20 % finns i Sverige, enligt siffror från 2008. 

Skanska är i Sverige uppdelat på fyra olika affärsenheter;  

o Skanska Sverige AB 

o Skanska Bostadsutveckling Norden AB (RDN)  

o Skanska Kommersiell Utveckling Norden AB (CDN)  

o Skanska Infrastrukturutveckling AB (ID) 

 Skanska Sverige AB är den största verksamhetsgrenen med cirka 9 400 anställda 

och det är där byggverksamheten bedrivs. 

 

3.2 ALLMÄNT OM SKANSKA SVERIGE AB  
Under Skanska Sverige AB finns ett antal verksamhetsgrenar; Asfalt och Betong, 

Väg och Anläggning, Hus och ett antal supportfunktioner. Dessa är sedan indelade 

i regioner. En av dessa är region Hus Stockholm Kommersiellt, där detta 

examensarbete är gjort i samarbete med ett utvecklingsprojekt om gröna lösningar 

tillhörande samma verksamhetsgren; Hus.  

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2: Skanska Sverige AB:s verksamhet [B-2].  
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3.3 MILJÖTÄNKANDE INOM FÖRETAGET 
Som en av Sveriges största byggentreprenörer har Skanska redan i stor utsträckning 

ägnat sig åt att utveckling av grönt byggande. Men det som märks i dag är att 

intresset från både producenter och hyresgäster ökat för det mer miljöanpassade 

sättet att förhålla sig till byggande och byggprocessen. Därmed är det mer aktuellt 

än någonsin att projekten i så liten skala som möjligt påverkar miljön. Störst 

möjlighet att påverka slutskedet med ett grönt byggande anser Skanska att det är 

när företaget får vara med kunden i ett tidigt skede, och vid den egna 

projektutvecklingen. Men även om god kunskap om byggande och teknik och 

verktyg redan finns i företaget, så går utvecklingen ständigt framåt och blir mer och 

mer effektiv.  

Ett av Skanskas strategimål är att år 2015 vara den största på grönt byggande i 

Sverige, som Skanskas verkställande direktör och koncernchef, Johan Karlström 

klargjorde i ett uttalande: 

”Skanska har beslutat sig för att bli den ledande gröna projektutvecklaren och 

byggentreprenören” [I-21]. 

3.3.1 SKANSKAS GRÖNA KARTA 

För att bidra till ett mer miljöanpassat och hållbart byggande har Skanska utvecklat 

en modell som de kallar den Gröna kartan. Denna modell används för att styra, 

följa upp och kommunicera grönt byggande. Den innebär en visualisering av det 

gröna byggandet som en färgkarta – från ljus beige till mörkgrönt, där det tydliga 

målet är det riktigt gröna samhället. Färgen beige betyder startpunkten, den färg 

som vi får utav att bygga efter gällande regler, lagar och standarder. Eftersom det 

hela tiden strävas mot att bygga mer grönt så står också den gröna färgen i 

färgkartan för ett betydligt bättre byggande än dagens byggnorm. Det är här de 

flesta av dagens gröna miljöklassade byggnader hamnar - några längre fram än 

andra mot det mörkgröna slutmålet. Det är här framtidens byggnader har som mål 

att klassas. Med en påverkan på miljön som är noll, eller så nära som möjligt [I-19].  
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Bild 3: Skanska vill gå från att bygga beige till att på sikt bygga mörkgröna byggnader [B-3]. 

 

3.3.2 GRÖNT INITIATIV 

Ett begrepp som har utvecklats under den senaste tiden på företaget är Skanskas 

Gröna Initiativ. Det kom till för att tydliggöra det förändringsarbete som företaget 

gör för att bevara miljön och minimera påverkan för kommande generationer. Med 

detta begrepp följer en symbol – det gröna lövet. Den används på projekt som 

symboliserar ett bättre och mer hållbart byggande, de som avser klara kriterier för 

diverse miljöcertifieringssystem, till exempel LEED, Green Building och 

Passivhus. 

Bild 4: Skanskas symbol- det gröna lövet [B-4].  

 

 

3.3.3 EGENUTVECKLADE KONCEPT 

Skanska var det företag i Sverige som var först med att erbjuda LEED som 

miljöcertifieringssystem till kunder. Det är också det certifieringssystem som 

Skanska inriktar sig mest inom och anser sig vara bäst på. Alla egenutvecklade 

projekt där Skanska Kommersiell Utveckling Norden är byggherre certifieras enligt 

LEED-systemet. Utöver detta och det allmänna miljöarbetet så har Skanska också 

hunnit med att utveckla egna byggkoncept [I-22]. Följande ger en kort introduktion 

till dessa: 
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 ModernaHus: 

Är ett koncept där Skanska har samlat de bästa lösningar inom 

energihushållning, material, innemiljö och kvalitet för flerbostadsbyggande. 

Projekten har till exempel höga krav vad gäller minst 25 % lägre 

energiförbrukning än byggnormen och höga krav på material och kemiska 

produkter som resulterar i en bra innemiljö. Konceptet var det första 

flerbostadshuset i Norden att svanenmärkas. 

 Miljonhemmet: 

Är ett koncept som skapats för att klara upprustningen av miljonprogrammet. 

Eftersom förutsättningar och behov skiljer sig kraftigt har Miljonhemmet 

blivit mer som en kunskapsbank där verktyg och metoder för att på ett 

effektivt och långsiktigt sätt kunna klara ombyggnationerna av 60-

talsbyggnaderna. 

 Uniqhus: 

Är konceptet som riktar sig mot småhus. Även detta koncept är svanenmärkt 

och det som utmärker Uniqhus är att stommen, ytter- och innerväggar är 

byggda med tegel, eftersom det är ett naturligt byggmaterial. Med andra 

gröna lösningar ger Uniqhus ett småhus som har hög prestanda gällande 

energibesparing, naturliga material och en bra inomhusmiljö. 

 FlexiblaHallar: 

FlexiblaHallar är Skanskas koncept gällande lager, industrier och handel, 

som bygger på anpassningsbara förvalda lösningar. På grund av detta har 

kostnader kunnat kapas i byggprocessen, energiförbrukningen minskats och 

kvalitén höjts. FlexiblaHallar ger i sitt grundutförande 25 % lägre 

energiförbrukning än dagens gällande BBR:s krav, och på så sätt klarar de 

också kraven för EU Green Building. 

 BoKlok: 

Är ett koncept som Skanska gemensamt med IKEA utvecklat. Målet är att 

bygga moderna, bekväma och miljöanpassade bostadsprojekt som alla ska ha 

råd att bo i. Åtgärder som utförs är främst de som minskar 

energiförbrukningen vid drift. 

 Skanska Xchange: 

Är för bostäder en produktplattform där Skanskas allra bästa 

byggnadslösningar samlas och standardiseras. Denna plattform leder till 

ökad produktivitet, minskade produktionskostnader och bättre kvalitet för 

projekten. 
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3.3.4 ANDRA MILJÖARBETEN 

För att ytterligare kunna kontrollera och förbättra materialanvändandet i projekt har 

Skanska utvecklat en kemikaliedatabas. Där registreras och värderas alla kemiska 

produkter som används i projekten och på så sätt underlättar det arbetet när reglerna 

om miljöhögpresterande material ständigt skärps. Målet är att kunna ersätta alla 

kemiska ämnen som negativt påverkar miljön idag. Databasens kriterier baseras på 

BASTA, en förteckning över byggvaror som uppfyller grundläggande krav för 

miljö- och hälsofarliga ämnen. BASTA grundades av gemensamma aktörer inom 

byggbranschen, däribland Skanska, för att kunna stoppa de miljöfarliga ämnen som 

tidigare har använts i byggandet. Förteckningen följer de regler som 

Kemikalieinspektionen sätter, samt nationella mål och tidigt förväntade krav från 

europeisk kemikalielagstiftning [I-23]. 

För ett ytterligare steg mot ett grönare samhälle har Skanska tagit fram en tidning, 

Green Urban Development Report, som syftar till att belysa trender i 

byggbranschen, hur utvecklingen ser ut och vad Skanska gör och står i sitt 

miljöarbete idag. Tanken med rapporten är att göra samhället mer uppmärksamt på 

miljöarbetet och att motiverar kunder till att själva ta ansvar och tänka grönare. 

Rapporten har hittills utkommit i en upplaga (december 2010) och beräknas komma 

ut ett flertal gånger per år [I-19]. 

3.3.4.1 UTVECKLINGSPROJEKT OM GRÖNA LÖSNINGAR 

I ledet för att bli ännu bättre på att bygga grönt, har Skanska genomfört ett 

utvecklingsprojekt om gröna lösningar. Syftet med detta är att paketera olika 

miljöanpassade lösningar, som enkelt ska kunna användas vid anbudsprocessen för 

att erbjuda kunder. På detta sätt kan de som jobbar med projekten och anbuden få 

stöttning och information, för att våga ta steget mot att bli ett grönt projekt. 

Fokus i detta utvecklingsprojekt har legat på ”vanliga” gröna lösningar, det vill 

säga de mest använda och som på ett relativt enkelt sätt kan göra mycket för 

miljöprestandan i det färdiga projektet. Till exempel kan det vara förslag på ett 

värmeåtervinningssystem som minskar energiförbrukningen genom uppvärmning 

eller kylning av tilluft till byggnaden.  

Eftersom en stor del av Skanskas verksamhet arbetar med kommersiella lokaler och 

projekt, har fokus lagt på dem och i synnerhet nybyggnationer av dessa i 

utvecklingsprojektet. 
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3.4 INFORMATION OM REFERENSPROJEKTEN 
I detta examensarbete har fem olika projekt inom Skanska valts ut och studerats. I 

projekten har olika miljöanpassade lösningar använts och bland dem de gröna 

lösningar som arbetet inriktat sig på. Kort information om projekten följer nedan: 

3.4.1 KVARTERET MÄSTAREN, KALMAR 

Skanska har i en totalentreprenad byggt nytt huvudkontor i Kalmar med 

Länsförsäkringar Kalmar Län som kund. Projektet är beläget på Kvarnholmen i 

centrala Kalmar och har en yta om 6000 m2 fördelat över fyra plan samt källare. 

Överlämning av projektet skedde den 23 december 2010. Eftersom projektet är 

beläget i Kalmars centrala delar var arbetsutrymmet mycket begränsat och det togs 

hänsyn till i projekterings- och planeringsarbetet. Till exempel blev 

logistikplaneringen viktig på grund av platsbristen då inte möjlighet fanns att lagra 

byggmaterialet [M-2]. 

 

  

Bild 5. Modell på kvarteret Mästaren från ovan, samt bild på fasad [B-5]. 
 

 

Projektet är utfört till största delen som kontorslokaler med kontorsceller och 

enstaka öppna kontorslandskap, totalt cirka 100 arbetsplatser. I byggnaden finns 

även lunchrestaurang, konferenslokaler, parkeringsgarage och två butiker i 

entréplanet. 
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3.4.1.1 MILJÖCERTIFIERINGSSYSTEM 

Redan från början hade kunden en stark miljöprofil och en vilja om att bygga 

miljöanpassat, främst med avseende på energianvändningen och bli certifierad 

enligt Green Building. Efter samråd med entreprenören erbjöds kunden även att 

även satsa på att certifieras inom ramarna för LEED. Projektet blir den första 

projekt i Sverige med extern kund att certifieras till nivå Platina, enligt LEED New 

Construction v2.2 och målet är att bli godkänd för 57 poäng av de 69 möjliga 

poängen. Detta har i ekonomiska aspekter lett till extra investeringar omkring 3-4 

miljoner kronor av en byggkostnad på cirka 35 miljoner kronor. Rent 

installationsmässigt blev det billigare att välja de grönare lösningarna, men 

eftersom LEED-systemets kriterier innefattar även produktion, transporter, 

innovation med mera krävdes mer investeringar. Till exempel är 63 % av allt 

använt material i projektet lokalproducerat, vilken innebär producerat inom en radie 

på 800 km [M-2]. 

För att kunna göra en så optimal projektering som möjligt gjordes i början av 

projektet en grundläggande belastningsberäkning av den tilltänkta byggnaden. 

Kundens användningsområden, personalbelastning och arbetstider granskades noga 

och utifrån det gjordes en energiberäkning, allt för att få ett så rimligt resultat som 

möjligt. Därefter gjordes ett stort antal olika förslag på modeller som gav olika 

energiförbrukningar. Det förslag som valdes fram och som det producerades efter 

var det effektivaste förslaget ur energi- och miljösynpunkt, därav den höga klassen 

på certifiering. Det gav mindre miljöpåverkan totalt, mindre energiförbrukning och 

en bättre inomhusmiljö. Den totala energiförbrukningen beräknades uppgå till  

67 kWh/m2 för projektet [M-3].  

3.4.1.2 GRÖNA LÖSNINGAR 

De gröna lösningar som använts i Kv. Mästaren är många. Dels på grund av att 

Skanska gav förslag på olika modeller för att energieffektivisera och dels på grund 

av att kunna plocka så många poäng i LEED som möjligt. För att nämna några av 

lösningarna så har solceller, sedumtak, fjärrvärme, material med låg emission och 

lokalproducerade material använts. De lösningar som används och berörs i detta 

examensarbete är värmeåtervinning med FTX-system, energieffektiv belysning, 

solskyddsglas och solavskärmning och olika behovsstyrda system inom 

värme/kyla, ventilation och belysning. 
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3.4.2 KVARTERET VÄLBEHAGET & KVARTERET JUBLET, KUNGSHOLMEN, STOCKHOLM 

Kv. Välbehaget och Kv. Jublet är två projekt i Stockholm som byggentreprenören 

Skanska i skrivandets stund producerar. Projekten är bostadsrättsprojekt som ligger 

intill Hornsbergs strand och är ett samarbetsprojekt mellan företagen AREIM, 

Index Estate och Skanska. Beräknad inflyttning är december 2012 respektive 

december 2013. Byggnaderna genererar 224 lägenheter för Kv. Välbehaget och 242 

lägenheter för Kv. Jublet, fördelade på 9 våningar samt garage. De flesta 

lägenheterna i huset har dubbla balkonger. Entréplanet kommer att användas som 

kommersiella lokaler. 

Byggnaderna är uppförda av prefabricerad betongstomme, så kallad VST-stomme. 

Till fasaden används tegel och puts och till de många och stora fönstren används 

energieffektiva glas [I-24]. 

 

Bild 6. Vy över Kv. Jublet och Kv. Välbehaget, Kungsholmen Stockholm [B-6]. 
 

3.4.2.1 MILJÖCERTIFIERINGSSYSTEM 

Kv. Välbehaget och Kv. Jublet kommer efter färdigställande att certifieras enligt 

LEED-systemet, med nivå Guld. Anledningen till att satsningen inte gjordes högre 

är enligt Skanskas projekteringsledare Bo Pettersson att det är svårare att uppnå 

nivå Platina vid bostadsprojekt då ventilation och temperatur blir svårare att 

reglera. Projekten blir dock de första bostadsrättsprojekt som registreras för LEED-

certifiering och har en genomgående tilltänkt miljöprofilering, för att minimera 

miljöpåverkan på både kort och lång sikt [I-24]. 
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3.4.2.2 GRÖNA LÖSNINGAR 

Energibehovet i byggnaderna kommer vara betydligt lägre än standard, ungefär 70 

kWh/m2, då smarta lösningar såsom betongstomme med effektiv isolering, 

miljöanpassat uppvärmningssystem med värmeåtervinning, lufttätt klimatskal, 

energieffektiva fönster (U-värde 0,9) och individuell mätning av vatten och el 

använts [I-25]. Den gröna lösning i Kv. Välbehaget och Kv. Jublet som det inriktats 

på i denna rapport är vägg- och terrassisoleringen gjord av polyisocyanurat (PIR).  
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3.4.3 KVARTERET TORKHUSET 1, SJÖSTADSPORTEN, STOCKHOLM 

Projektet Kv. Torkhuset 1 i Stockholm är en kontorsbyggnad som uppfördes 

Skanska Hus Stockholm Bostad under år 2009. Byggnaden har en total golvyta på 

6000 m2 och består av en lägre del och en högre torndel av 12 våningar. Kv. 

Torkhuset 1 är en del i en större byggnad med ytterligare låga delar, tillhörande 

bland annat Kv. Torkhuset 4 och andra kunder, vilka inte har behandlats i denna 

rapport. Kunden till Kv. Torkhuset 1 är Familjebostäder, vilka använder de fem 

nedre planen av den nya byggnaden som sitt huvudkontor [I-26].  

Bild 7. Torkhuset 1, Sjöstadsporten Stockholm [B-7]. 
 

3.4.3.1 MILJÖCERTIFIERINGSSYSTEM 

Kv. Torkhuset 1 är inte certifierat enligt något miljöcertifieringssystem. Andra låga 

delar av byggnaden, till exempel Kv. Torkhuset 4 lyckades certifieras enligt Green 

Building med 25 % lägre energiförbrukning än BBR:s krav. Kv. Torkhuset 1 

klarade dock inte samma krav. Familjebostäder har dock en väl utvecklad 

miljöprofil men har inte satsats tillräckligt på smarta lösningar för att hålla nere 

energiförbrukningen. En anledning till att Kv. Torkhuset 4 men inte Kv. Torkhuset 

1 lyckades bli certifierade är att de låga delarna har ett mer fördelaktigt förhållande 

mellan byggnadens totalyta och energianvändning [M-4].  
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3.4.3.2 GRÖNA LÖSNINGAR 

Dock har det i vissa aspekter satsats på klimatsmarta gröna lösningar. Till exempel 

har 76 stycken solceller installerats på kvarterets tak, byggnaden använder 

fjärrvärme och klimatkylning efter angivet behov från hyresgäst. Andra gröna 

lösningar som använts och som även behandlats i detta examensarbete är grön 

närvarostyrd belysning, solavskärmning samt behovsstyrda system av ventilation 

och belysning [I-26]. 
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3.4.4 KVARTERET HAGAPORTEN III, SOLNA. 

Hagaporten III är ett av Skanska Kommersiell Utveckling Nordens (CDN) 

egenutvecklade kontorsprojekt och ett av de största kontorshusen i 

Stockholmsområdet med 28 000 m2 uthyrningsbar yta. Byggnaden stod klar år 

2008 och har sedan dess fungerat som huvudkontor åt teknikföretaget ÅF, 

kontorslokaler åt datortillverkaren Dell, samt en handfull andra företag. Bygganden 

utmärker sig med sin väl tilltagna glasfasad längs med Stockholms norra infart av 

E4:an. 

 

Bild 8. Hagaporten III, Solna [B-8]. 

 

3.4.4.1 MILJÖCERTIFIERINGSSYSTEM 

Hagaporten III var CDN:s första projekt att certifieras som Green Building och 

miljöengagemanget för att bygga energieffektivt var stort. Vid projekteringen 

beräknades Hagaporten III att minska koldioxidutsläppen till 4,5 kg per m2, nästan 

hälften i jämförelse med ett normalt standardkontorskomplex hade genererat i. 

Projektet har också sedan det stod klart blivit certifierad enligt Miljöklassad 

byggnad, vilket innebär att den kontrolleras och bedöms utefter inomhusmiljö och 

kemiska ämnen. Hagaporten III har även fått Solna stadsmiljöspris 2008 för 

motiveringen ”För att med spännande arkitektur och med ekologiska förtecken 

skapat en magnifik välkomnande entré till en av Sveriges mest dynamiska städer” 

[I-27]. 
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3.4.4.2 GRÖNA LÖSNINGAR 

Eftersom Hagaporten III har blivit uppmärksammat för sin miljöprofilering så hittar 

man även en hel del gröna lösningar i byggnaden. Till exempel drivs byggnadens 

värme- och kylsystem av förnyelsebar energi, den har grönt sedumtak, är försedd 

med återvinningsanläggningar, energieffektiva fönster med solskyddsglas som 

reflekterar cirka 85 % av all solinstrålning och ett ventilationssystem med 

värmeåtervinning på 70 %. Den förväntade energianvändningen som byggnaden 

hade vid driftstart var 85 kWh/m2 [I-28]. Författaren av examensarbetet har i det 

här projektet valt att fokusera på Hagaporten III:s värmeåtervinning med FTX-

system. 
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3.4.5 KVARTERET STAFVRE, KRISTIANSTAD 

Projektet kvarteret Stafvre i Kristianstad är på- och ombyggnad för två stycken 

bostadshus med Skanska som entreprenör. Lägenheterna i byggnaderna är så 

kallade äganderätter, vilket innebär att varje lägenhet är sin egen fastighet. 

Projektet är det största av sitt slag i Sverige, cirka 7000 m2 och omsättning på 110 

miljoner, vilket kommer generera i 92 stycken ägandelägenheter [I-29]. 

Byggstarten skedde i början av 2010 och har Christianstad Fastighets AB som 

byggherre. Kv. Stafvre har projekterats med väl tilltagna takterrasser med en 

totalyta av 600 m2 [I-30].  

 

Bild 9. På- och ombyggnation av Kv. Stafvre, Kristianstad [B-9]. 
 

3.4.5.1 MILJÖCERTIFIERINGSSYSTEM 

Till skillnad från de andra referensprojekten i denna rapport har Kv. Stafvre inte 

haft några speciella miljökrav, utan är byggda enligt BBR:s standardkrav. Därför 

har projektet inte heller i dagsläget några ambitioner om att bli miljöcertifierat  

[M-5].  

3.4.5.2 GRÖNA LÖSNINGAR 

Trots att Kv. Stafvre inte producerats efter miljökrav har ändå en grön lösning 

använts; PIR-isolering. I sig är inte isoleringen inte någon grön lösning, men med 

hjälp av den och i kombination med stomme, kan byggnaden göras mer 

energieffektiv. Det på grund av att isoleringen ger ett bättre isoleringsvärde i 

jämförelse med andra cellplaster och isoleringsmaterial med samma godstjocklek. 
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4 EMPIRISKA STUDIER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ör följande kapitel kommer utredning av de fem utvalda tekniska 

lösningarna att beröras. Varje avsnitt inleds med kort fakta om tekniken, för 

att sedan fortsätta med hur lösningen har hanterats och använts i 

referensprojekt. Kommentarer och erfarenheter från projektet, ihopkopplat med 

miljöcertifieringssystem diskuteras. Slutligen summeras varje grön lösning för sig, 

för att visa på kundens nytta av lösningen samt bra erfarenheter värda att föra 

vidare till kommande projekt. 

 

  

F 
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4.1 ENERGIEFFEKTIV BELYSNING 

4.1.1 TEKNISK BAKGRUND 

Den belysning som idag finns på marknaden är genomgående mer miljöanpassad 

än för några år sedan. Från och med den hösten 2009, är den traditionella 

glödlampan på väg att fasas ur, enligt direktiv ur en förordning om ekodesign av 

ljuskällor från EU-kommissionen [I-31]. Den 1 september 2012 ska alla 

glödlampor, oberoende av effekt eller klarhet vara utfasade. Anledningen är att det 

idag finns bättre alternativ till glödlampan och som förbrukar mindre energi. Enligt 

Energimyndigheten är glödlampor så pass energiineffektiva och bara cirka 10 % av 

den energi som används av glödlampor blir till ljus, resten värmeenergi. Enligt en 

beräkning som gjorts förväntas ungefär 10 % av hela landets hushållsel att minska 

efter glödlampans utfasning [I-32]. 

4.1.1.1 LJUSKÄLLOR 

De alternativ som istället för glödlampor finns på marknaden idag är bland annat 

lågenergilampor, halogenlampor och lysdiodslampor (LED). Lågenergilampan är 

den vanligaste lampan i nuläget och håller tio gånger så länge som den traditionella 

glödlampans 1000h. Den finns i många olika utformanden; som snabbtändande, 

som går att dimma, för utomhusbruk och så vidare. Nackdelen är att varje lampa 

innehåller en liten mängd kvicksilver, cirka 1-5 mg, som används för att få en 

optimal energiomvandling i ljusalstringsprocessen [I-33]. För att undvika att detta 

ämne släpps ut i naturen krävs det att varje lampa lämnas in på avfallsstation då 

kvicksilvret inte kan återvinnas utan måste slutförvaras [T-6].  

Halogenlampan kan vara ett bra alternativ till lågenergilampan. Den håller inte lika 

länge, men ändå tre gånger så länge som glödlampan. Halogenlampan är det 

alternativ som mest liknar glödlampan men skillnaden är den tillsatta gas av brom 

eller jod som ökar utbytet av ljus jämfört med en glödlampa [I-34]. Den är bättre än 

lågenergilampan då den kan utformas på ett mer estetiskt sätt och alla utföranden 

kan dimmas. Nackdelen är att glödtrådarna i halogenlamporna är tunna och sköra 

och går lätt sönder vid stötar och vibrationer från spänningen av ett instabilt elnät 

[I-35]. 

Lysdiodlamporna, även kallade LED (Light Emitting Diodes), är relativt nya på 

marknaden. De har en ljuskälla som skiljer sig från andra ljuskällor, LED-ljuset 

lyser riktat och koncentrerat medan andra ljuskällor som till exempel glödlampan 

och lysrör sprider ljus åt alla håll. Därför kompletteras LED-lampan av en reflektor 

eller en optisk lins av prismatisk plast med högt brytningsindex [T-6]. Även LED-

lampans utformning kan se lite annorlunda ut i jämförelse med de andra 
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ljuskällorna som finns. Anledningen är behovet att leda bort värme som altras av 

LED-lampan, då livslängden och ljuskällan försämras avsevärt av dess egen värme. 

LED-lampans ljusstråle ger å andra sidan inte upphov till någon värme, vilken i 

många fall kan vara till fördel. 

Fortfarande är LED-lampor relativt dyra och även om billigare finns så hänger pris 

och kvalitet oftast ihop. Eftersom dess hållbarhet är mellan 15 till 50 gånger längre 

än jämförande glödlampan, så lönar det sig dock oftast att använda LED i lokaler 

där lamporna är tända mer än 8 timmar per dag. Energibesparingen är jämlik med 

lågenergilampans och ger ca 80 % lägre förbrukning än glödlampan [I-36]. 

 

 
 

Bild 10. Jämförelsetabell för olika ljuskällor, från den traditionella glödlampan i watt till 

armaturer mätt i lumen [B-10]. 
 

 

Specifikt för kontor och liknande lokaler så är T5-lysrör intressanta. De är mer 

effektiva, flimmerfria, har högfrekvensdon och drar ungefär 50 – 75 % mindre 

energi än vad de äldre T8-lysrören gör (enligt en undersökning som har gjorts av 

Energimyndighetens STIL2-projekt ”Energin i våra lokaler”) [I-37]. 

4.1.1.2 NY ENERGIEFFEKTIV BELYSNING 

Utvecklingen av belysning går hela tiden framåt och följande armaturer kan 

definitivt finnas ute på marknaden inom några år. Light-pipes är en typ av opaka 

armaturer och det fungerar så att ljuset riktas från en stark och effektiv ljuskälla in i 

det opaka röret. Vid varje reflektion släpps 2 % av ljusmängden genom röret och ut 

i rummet. På detta sätt bildas ett jämnt och konstant ljusflöde. Kvicksilverfria 

lysrör är också på uppgång, för att undvika det konstanta utsläppet av kvicksilver i 

naturen. Organiska lysdioder innebär en vidareutveckling av LED och kan komma 
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användas till plana ytor, till skillnad mot för vad som är möjligt med LED. Även 

vitt ljus kan genereras i OLED [T-6]. 

4.1.1.3 KRAV UR BBR 

De krav som går att hittas i BBR handlar till största delen om den fasta installerade 

belysning en byggnad har. Den ska utformas så att effektbehovet begränsas och 

energin används effektivt [T-3] (Avsnitt 9:6). Även rätt belysningsstyrka utan 

störande bländning eller reflektion ska utformas, så att inga skaderisker och 

olägenheter för människors hälsa uppstår [T-7] (Avsnitt 6:31). 
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4.1.2 REFERENSPROJEKT – KV. Torkhuset 1, Stockholm 

4.1.2.1 TEKNISK BESKRIVNING 

De lösningar som har använts för belysning i Kv. Torkhuset 1 är genomgående lika 

i hela byggnaden. Alla armaturer i kontorscellerna respektive de öppna landskapen 

har försetts med nedpendlade armaturer som styrs med hjälp av sensorer för både 

närvarokontroll och dagsljusstyrning [T-8].  

Armaturerna fungerar så att när en person kommer i närheten av en släckt armatur 

så tänds den i maximalt läge och det tar upp till 30 sekunder innan sensorn har ställt 

in sig på aktuellt ljusbehov. Ju starkare ljusnivå inomhus ju mer dimrar armaturen 

ner. För en kontorsplats är rekommenderat att ha en belysningsnivå på 500 lux. 

Detta behov kan vara individuellt och kan anpassas med belysning, placering av 

skrivbord etc. Den armatur som använts i kontorslandskap och cellkontor är av typ 

Ecolux Vasto 2x49W. Konferensrummen i byggnaden är även försedda med 

ljusreglage som manuellt går att styra, till exempel i fall presentationer ska hållas 

på bildprojektor och duk. Korridorernas armaturer är lösta med infällda downlights 

av typ Ecolux PiHigh 1x32W [M-4]. 

Alla armaturer är i sin tur installerade i behovsstyrda system. Detta fall fungerar så 

att alla armaturer släcks ner kl 17 när beräknad arbetsdag är slut. Vid eventuell 

önskan om längre drift måste systemet manuellt aktiveras. Dock går det vid 

önskemål eller behov att ändra inställning för systemen [M-4]. Armaturerna för 

WC, städ, hissar, förråd, trapphus och övriga liknande ytor styrs endast med en 

inbyggd närvarokontroll då ingen, eller väldigt lite tillgång till fönster och därmed 

lite ljusinsläpp finns och är av typ Ecolux Dino NS 2x28W. Utomhusbelysningen i 

projektet har lösts med att installera armaturer med bra ljusutbyte och en bra 

anpassad styrning, för att så stora besparingar som möjligt skulle vara möjliga  

[M-4].  

4.1.2.2 SYFTE 

All belysning och armaturerna i byggnaden är projekterade för att vara 

energieffektiva. Även om byggnaden i sig inte är klassad enligt något 

miljöcertifieringssystem så var kunden Familjebostäder intresserad av att till stor 

del få ner energiförbrukningen i deras lokaler. Därför har smarta lösningar 

tillämpats. En annan viktig aspekt för att bygga med energibesparande armaturer 

och belysning är inte besparingen i sig utan möjligheten att kunna sälja in lokalerna 

eller de tekniska lösningarna till möjliga nya hyresgäster för Familjebostäder. 
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4.1.2.3 ERFARENHETSÅTERFÖRING: 

4.1.2.3.1 PROJEKTERING 

För belysning i gällande projekt var projekteringen relativt enkel. Kunden 

Familjebostäder hade inga ovanligt höga krav och det som krävdes var en 

rambeskrivning av belysningen. Förslag gavs ändå för förbättringar på belysningen 

vilket ledde till en mer energibesparande sådan. De energiberäkningar som gjordes 

vid projekteringen visar på att det specifika energibehovet av den energibesparande 

belysningen beräknas till 17 kWh/m2. Den totalt beräknade specifika 

energianvändningen för Kv. Torkhuset 1 uppgår till 82,5 kWh/m2, exklusive 

verksamhetsel på 32 kWh/m2. Se bilaga 7.5; Sammanställning av energiberäkning 

Kv. Torkhuset 1 [T-9]. 

4.1.2.3.2 PRODUKTION 

För själva produktionen och monteringen av armaturerna är skillnaden inte speciellt 

stor på grön och ”icke – grön” belysning enligt Stefan Sjöberg, projektledare på 

Skanska Electro AB. Armaturerna levereras färdiga till projektet och för 

elinstallatörerna går arbetet ut på att montera och koppla in dem. Verkligheten är så 

att det faktiskt krävs färre mantimmar för montering och inkoppling av den gröna 

belysningen än de traditionella [M-4]. 

Det som kan vara negativt med de nya donen i produktionen är att de i vissa fall 

kan vara komplicerade att injustera, så att en optimal användning av armaturen kan 

förekomma.  

4.1.2.3.3 DRIFT 

Eftersom de första delarna av byggnaden togs i drift under den första delen av 2010 

så är systemen ännu nya och inga komplikationer har tillkommit. I projekteringen 

gjordes en livscykelanalys och energiberäkningar på hur mycket energi och 

kostnader som skulle kunna sparas med de nya belysningarna. På grund av att 

byggnaden fortfarande är så pass ny och att hyresgäster för alla lokaler ännu inte är 

inflyttade, har ingen uppföljning ännu gjorts med hänsyn till energibesparing och 

ekonomi. Hyresgästen förklarar dock att en enkätundersökning kommer att göras 

inom den närmsta tiden för att säkerhetsställa och utvärdera hur nöjda hyresgästens 

anställda är med belysningen i de nya lokalerna [M-6].  

4.1.2.3.4 FÖR- OCH NACKDELAR 

Eftersom en grönare lösning på belysning i sig inte innebär påtagligt stora 

förändringar i varken montering eller injustering, och eftersom armaturerna 

levereras färdiga till plats, finns det egentligen inte många för- och nackdelar i 

jämförande med de traditionella belysningarna. Det som ändå kan nämnas är 
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kostnaderna för Dali-don med närvarostyrning och ljussensor inte oväntat är högre. 

Enligt Sjöberg skiljer ungefär 500 sek per armatur mellan ett Dali-don och ett 

traditionellt högfrekvent don, även kallat HF-don. Vid en livscykelanalys räknas de 

ökade kostnaderna för armaturerna ofta hem, genom en minskad energiförbrukning, 

med en tidsåtgång av 20 år. Idag ser fallet oftast inte ut så utan längden på ett 

kontors förfogande, kan vara på en femårsperiod. I dessa projekt handlar snarare 

miljöanpassningarna om att få en miljöprofil att visa upp än att spara pengar i 

driftskostnad [M-4].  

De fördelar som kan ses i fråga om öppna kontorslandskap är om den nedpendlade 

kontorsbelysningen ses som allmänbelysning fås fler arbetsplatser per armatur in. 

Detta förutsätter dock att vissa kontorsplatser, där behov finns, försätts med en 

kompletterande armatur av typ bordslampa [M-4].  

4.1.2.3.5 MÅL 

För Kv. Torkhuset 1 hade Familjebostäders som mål att hitta lösningar i projektet 

som gav en effektiv energianvändning. För belysning innebar det att ta vara på 

möjliga resurser, som dagsljusinsläpp, och samtidigt vara använda bra teknik som 

möjliggjorde för närvarostyrning.  

4.1.2.4 MILJÖCERTIFIERINGSSYSTEM 

Då Familjebostäders byggnad inte är certifierat enligt något 

miljöcertifieringssystem, finns svårigheter att koppla till något speciellt sådant. Då 

de andra lägre delarna av byggnaderna (Kv. Torkhuset 4), som inte tillhör 

Familjebostäders projekt, lyckades bli certifierade enligt Green Building kan 

liknade jämförelser göras. De lyckades få en energiförbrukning på totalt 71 

kWh/m2 vilket kan jämföras med Familjebostäders Kv. Torkhuset 1:s 

energiförbrukning på 82,5 kWh/m2, se bilaga 7.5. Det nuvarande kravet för att bli 

Green Building – klassat är att ha en energiförbrukning på mindre än 25 % under 

BBR:s krav, det vill säga 76 kWh/m2. De främsta anledningarna till att de lägre 

delarna av byggnaden (Kv. Torkhuset 4) har lägre energianvändning per m2 än Kv. 

Torkhuset 1:s högre delar är att Kv. Torkhuset 4 har cirka 25 % större totalyta, men 

ändå likvärdig energianvändning som Kv. Torkhuset 1. Förhållandet byggnadens 

totalyta och energianvändning blir därför mer fördelaktigt för Kv. Torkhuset 4. 

Det som skulle kunna tänkas i framtiden är att enstaka våningsplan i efterhand 

certifieras om kunden skulle ha sådana önskemål. Till exempel enligt LEED (Core 

& Shell) för att göra lokalerna mer konkurrenskraftiga för uthyrning när de är 

miljöanpassade för en mer hållbar framtid. Energieffektiv belysning medför i 

LEED att man kan spara energi och därmed plocka många poäng, beroende på hur 

mycket energibesparing det ger.   
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4.1.3 REFERENSPROJEKT – KV. MÄSTAREN, KALMAR 

4.1.3.1 TEKNISK BESKRIVNING 

De lösningar som har använts i Länsförsäkringars kontorslokaler, kallat LF-huset, 

för belysning är relativt enkla men effektiva i fråga om att minimera 

energihushållningen. I hela byggnaden har energisnåla armaturer i form av 

lågenergilampor använts. Även LED-lampor har använts, dock inte i lika stor 

utsträckning då kunden varit ”rädd för att få för mycket av det kalla ljuset” [M-2]. 

Bättre lysrör av typ T5 har också använts i de delar där lysrör varit nödvändigt.  

De allra flesta av kontorsplatserna i LF-huset är en egen kontorscell. Med hänsyn 

till detta och för att optimera dagsljusinsläppet har byggnaden planerats och 

projekterats så att alla arbetsplatser får ta del av dagsljus och utsikt ur de stora 

fönster som finns. Alla armaturer är även installerade med en närvarostyrd sensor 

som gör att armaturen tänds när någon vistas i utrymmet och släcks när ingen 

befunnit sig i utrymmet på ett tag. Armaturerna är också installerade med dimmer, 

som möjliggör att dimma ner eller upp ljuset, beroende på aktuellt dagsljusinsläpp 

och personlig komfort [M-2]. 

4.1.3.2 SYFTE 

Tanken att bygga energisnålt fanns från första början hos Länsförsäkringar och då 

ifråga om att bli Green Building-certifierade. Att använda armaturer som ger låg 

energianvändning och att ha närvarostyrning på dessa gör att mycket energi som 

annars skulle gå till spillo istället sparas, utan att det påverkar hyresgästernas 

användning. Eftersom projektet även i ett senare skede bestämdes att certifieras 

enligt LEED, så var det ännu viktigare för poängsättningens skull att projektera för 

energieffektiv belysning [M-3]. 

4.1.3.3 ERFARENHETSÅTERFÖRING: 

4.1.3.3.1 PROJEKTERING 

Den RAM-handling som först föreslogs från kundens sida var inte tillräcklig för att 

varken nå Green Building eller LEED-certifiering. Experter från Skanskas sida tog 

fram förslag på olika modeller som förbättrade energianvändningen innan 

projekteringen kördes igång för projektet [M-3]. 
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4.1.3.3.2 PRODUKTION 

Belysning i sig blir inte mer komplicerad att montera för att ett grönare alternativ 

väljs. Armaturer levereras färdigbyggda med sensorer från leverantör och endast 

montering och injustering på plats krävs [M-2]. Dock kan viss problematik uppstå 

vid injustering i fråga om sensorstyrning då rätt nivåer måste justeras in för att 

armaturerna ska fungera optimalt och samtidigt ge rätt maximi- och 

minimiljusflöde vid dimning.  

4.1.3.3.3 DRIFT 

Eftersom objektet i skrivandets stund endast har varit i drift hos hyresgästerna i 

cirka en månad, finns knapphändig erfarenhet från driften av det och ingen 

utvärdering av huruvida belysningen verkligen fungerar ur 

energibesparingsperspektiv. De energiberäkningar som gjordes innan projektet 

började byggas visar en total energianvändning för projektet på 67 kWh/m2 [M-3]. 

4.1.3.3.4 FÖR- OCH NACKDELAR 

Den belysning som använts i LF-huset ger stora fördelar när det gäller att använda 

den på ett effektivt sätt, på grund av den närvarostyrning som finns. Armaturen 

kommer aldrig lysa på nätter och helger i onödan. Man kan även se fördelarna med 

dimning då man endast ställer in den belysning som är nödvändig vid olika 

dagsljusinsläpp. Dock kan manuellt dimmande också ses som negativt, då den 

mänskliga faktorn många gånger felar av diverse anledningar, till exempel om man 

ställer dimmern på maxläge vid en tidpunkt och sedan glömmer bort att ändra om 

när den ljusstyrkan egentligen inte är nödvändig. Mer sparsamt vore då att ha en 

automatisk dimmer som styrs av dagljusinsläpp och på så vis alltid ställer in det 

”rätta” ljusflödet [M-3]. 

4.1.3.3.5 MÅL 

De mål som både kund och entreprenör har haft i fråga om belysning är att finna en 

optimal belysning som inte ger onödig energianvändning, som ger bra ljusutbyte 

och samtidigt poäng i LEED för den slutliga certifieringen. En grundtanke med att 

bli LEED-certifierad var att marknadsföra sig bra i en tid där det gröna byggandet 

och miljöaspekter är viktiga och väger tungt vid kommande projekt och kunder. En 

annan anledning är också att entreprenören vill vara drivande och bygga det bästa 

möjliga [M-2]. 
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4.1.3.4 MILJÖCERTIFIERINGSSYSTEM 

Kunden Länsförsäkringar hade redan från början en tanke om att bygga ett 

miljöanpassat och hållbart projekt. Det som låg närmast till hands var att certifiera 

enligt Green Building, men efter att entreprenören börja diskutera möjligheter till 

att också certifiera enligt LEED och därmed med en mer helhetsbild av projektets 

hela miljöaspekt (istället för Green Building som enbart tar hänsyn till 

energiförbrukningen), så var kunden så nöjd med de argumenten att även målen för 

att certifieras enligt LEED började eftersträvas. 

Vid projektets slut (dock innan den slutliga certifieringen godkänts) lyckades 

projektet uppnå 57 poäng i LEED-systemet New Construction v2.2, vilket innebär 

nivå Platina och det första projekt i Sverige, projektchefen veterligen, som uppnått 

denna nivå [M-2]. 

De poäng i LEED som projektet beräknas bli certifierade efter kan ses i det 

Scorecard som hittas i Bilaga 7.4. Där visas att utav de 69 möjliga poäng, att många 

poäng är relativt enkla att ta för projektet medan andra, till exempel poäng 1.1 – 

1.3, samt 3.1 och 3.2 under Material & Resurser inte var möjliga då den existerande 

byggnaden inte gick att återanvända. 

Planerna för kunden Länsförsäkringar är att även certifiera efter Green Building då 

det inte är något större problem att understiga kravet om 25 % lägre 

energiförbrukning än BBR:s krav. Den energiberäkning som gjordes vid 

projekteringen visar på en energiförbrukning på 67 kWh/m2 för Kv. Mästaren.  
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4.1.4 SUMMERING - ENERGIEFFEKTIV BELYSNING 

4.1.4.1 AFFÄRSNYTTAN MED ENERGIEFFEKTIV BELYSNING  

För att se till kundnyttan med energieffektiv belysning som lösning så ger det 

främst energibesparingar. En optimal belysningsnivå, ställd för varje enskild 

individ och där energisnåla armaturer av typ LED eller lågenergilampor används 

ger så liten användning som möjligt. Att belysningen också är behovsanpassad med 

system som ger en optimal användning och släcks ned när inget behov finns ger 

större möjligheter till att spara energi.  

Energibesparande är den främsta orsaken till att välja effektivare och behovsstyrd 

belysning till kontor. Även ett jämförelsevis mindre kylbehov uppstår vid 

användning av effektivare armaturer. Trots att de nya armaturer kostnadsmässigt är 

dyrare går det att räkna hem vid en långsiktig livscykelanalys, det kostnaden av 

armaturerna tjänas in av den långsiktiga energibesparingen [M-4]. 

4.1.4.2 ERFARENHETER FÖR FRAMTIDA PROJEKT 

För att kvalitetssäkra och föra vidare de erfarenheter som finns inom energieffektiv 

belysning till andra kommande projekt, kan vissa saker nämnas. Till exempel kan 

det till som positivt nämnas att det generellt inte leder till mer komplicerade 

monteringar under byggskedet då armaturerna levereras färdiga för montering, på 

samma sätt som för mer energikrävande armaturer (en viss komplexitet för 

injustering av dimning och dylikt kan dock förekomma för att få till den optimala 

ljusstyrkan). Ur den ekonomiska aspekten är som sagt effektivare armaturer dyrare 

men vid hög energiförbrukning och ur ett långtidsperspektiv går det istället spara 

pengar på energieffektiv belysning. Vissa armaturer kan diskuteras ur 

miljösynpunkt, som till exempel lågenergilampan och lysrör som innehåller 

kvicksilver eller halogenlamporna som innehåller gas av brom eller jod och som 

därför riskerar att spridas i naturen vid fel hantering. LED-lampor har till skillnad 

från de andra alternativen inga skadliga ämnen och är dessutom de mest 

energieffektiva av alternativen ovan [I-38].  

Rekommendationen är därför att utnyttja utvecklingen av energisnåla armaturer och 

använda LED i så stor utsträckning som utbudet tillåter. 
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4.2 SOLSKYDD I GLASFASADER 

4.2.1 TEKNISK BAKGRUND 

I många avseenden med grönt byggande handlar det istället för att hitta lösningar 

till att energieffektivt värma upp en byggnad, snarare om att minimera behovet av 

kylning. Detta gäller speciellt för kontors- och samlingslokaler där många 

människor vistas. En stor faktor till detta behov av kylning är solvärme som har 

stor påverkan på byggnadens energibalans. På vintern bidrar solinstrålningen i 

Sverige till att minska uppvärmningsbehovet, men till största delen under året – 

redan på vår och även höst kan strålarna leda till att den önskade 

inomhustemperaturen överskrids. I och med att det blivit allt modernare att ha stora 

fönster och glasfasader i byggnaderna så har också behovet av olika solskydd och 

effektivare solskyddsglas ökat och utvecklingen går raskt framåt [T-10].  

Solskyddets främsta uppgifter är att styra och kontrollera solvärmetillskottet till ett 

rum eller byggnad samt att minska olägenheter för bländning och reflexer vid 

arbete med bildskärm.  Den enhet solskyddet mäts utifrån kallas solfaktorn eller g-

värdet, vilken består av instrålad värme samt värmeöverföring från fönstrets insida 

till rummet. Solfaktorn beräknas som glasets solskydd jämfört med en oglasad 

öppning. 

Enligt tabellen nedan ser man solfaktorn för olika alternativ: 

 Oskyddat treglasfönster    g ≈ 0,7 

 Solskyddande glas (ringa inverkan på synligt ljus)   g ≈ 0,4 

 Persienn mellan yttre glas    g ≈ 0,3 

 Solskyddande glas (minskar påtagligt även synligt ljus) g ≈ 0,2 

 Markis     g ≈ 0,2 

Tabell 1, ur Byggnaden som system [T-11]. 

4.2.1.1 SOLAVSKÄRMNING 

Mest effektiv att reducera värmestrålning är den utvändiga solavskärmningen, som 

framgår i tabellen ovan. Det ger en kraftig reducering av instrålande värme, 

beroende på vilken typ och grad av avskärmning som används. De olika alternativ 

som finns är invändig, utvändig och solavskärmning som är inbyggd i själva 

fönsterrutan. Andra typer är persienner, markiser, fasta solskydd och lamellgardiner 

i olika material och utföranden [T-10]. Solavskärmning kan projekteras som 

fastbyggd avskärmning vid uppförandet av en byggnad. Det kan till exempel vara 

stora taksprång, balkonger som är utformade så de ger samma effekt som taksprång 

och andra typer av solskydd. För att anpassa solskyddet till det rådande klimatet så 
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behövs ofta ett rörligt solavskärmningssystem. Idag finns både manuella och 

avancerade automatiska styr- och reglersystem som sköter solskyddet till en 

optimal ljusinsläppsnivå [I-39].  

4.2.1.2 SOLSKYDDSGLAS 

Solskyddsglas innebär ett planglas som är behandlat så att genom reflexion eller 

absorption kan reducera sol- och värmeinstrålningen genom fönstret och därigenom 

också ge ett behagligare inomhusklimat. Istället för eller i kombination med 

solavskärmning, kan solskyddsglas användas som effektivt skydd för 

solinstrålning. Det finns många olika typer av glas och behandlingar som reducerar 

solljusinsläppet. Vissa glas är genomfärgade och vissa är belagda med en 

reflekterande yta. Tekniken går hela tiden framåt när det gäller att hitta 

energieffektiva lösningar och ett exempel på det är elektrokroma glas. I dem ändras 

fönstrets färg och egenskaper efter en spänningskälla, eftersom det i fönstret finns 

en elektrokrom folie. När en låg spänning kopplas på och ändras, ändras också 

genomskinligheten på glaset. På detta sätt kan fönstrets genomskinlighet varieras 

mellan 7 – 75 %, vilket gör att det själv går att styra ljusinsläppet och sikten ut  

[T-12]. En annan variant på solskyddsglas är termokroma glas. Tekniken används 

redan på till exempel bilrutor och solglasögon och består av två glasskivor med ett 

material emellan. Materialet påverkas av temperaturen och vid låga temperaturer är 

materialet genomskinligt, vid höga blir det motsatsen [T-12].  

Val av solskydd beror mycket på byggnadens specifika användningsområde och 

behov. Dock kan det konstateras att ofta är en kombination av solavskärmning och 

solskyddsglas som alternativ den bästa lösningen. För det mest optimala valet av 

solskydd bör en energisimuleringsmodell göras där sommar- och 

vinterfallsberäkningar görs med hänsyn till dagsljusinsläpp och 

värmegenomgångskoefficienter [M-3].  

4.2.1.3 KRAV UR BBR 

Enligt BBR 16, avsnitt 9:51 står det att behovet av kylning för byggnader ska 

minimeras genom bygg- och installationstekniska åtgärder [T-13]. Som allmän 

åtgärd ges det på förslag att bland annat utreda placering av glas, solavskärmning 

och solskyddande glas. 
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4.2.2 REFERENSPROJEKT – KV. MÄSTAREN, KALMAR 

4.2.2.1 TEKNISK BESKRIVNING 

De solskydd som har använts i Kv. Mästaren är av olika typer; både 

solavskärmande och solskyddsglas. Bland de solavskärmande är automatiska 

utvändiga markiser vanligast. De styr avskärmandet med hjälp av att en inbyggd 

sensor aktiverar markiserna vid för intensivt solljus på fönstren. Även fasta 

solskydd av olika slag har använts vid stora partier och möjlighet till användning av 

invändiga persienner eller mörkläggningsgardiner i vissa delar av byggnaden  

[M-2]. 

      

Bild 11. Olika typer av utvändigt fast solskydd i Kv. Mästaren [B-7].  
 

 

Det solskyddsglas som använts är av typen där en film lagts på glasskivan vid 

tillverkning. Alla fönstren i byggnaden har solskyddsglas med en solfaktor på 0,33, 

vilket innebär ett dagljusinsläpp på omkring 55 – 60 %. Fönstren har bra 

isoleringsförmåga, med ett U-värde på 1,0. De stora aluminiumpartier som har 

använts har dock inte en lika bra värmegenomgångskoefficient, 1,3 på grund av de 

köldbryggor som bildas i aluminiumet [M-3].  

På de allra flesta ställen i Kv. Mästaren har kombinationer av olika solskydd 

använts. Till exempel solskyddsglas med automatiska utvändiga markiser och 

invändiga persienner eller vid aluminiumpartierna; solskyddsglas med fasta 

utvändiga solskydd. Det är endast på den nordliga fasadväggen som markiser ej 

använts, där finns endast solskyddsglas som skydd. 

4.2.2.2 SYFTE 

Anledningen till att använda solskydd i projektet var för att lösa förväntade 

problem eftersom alla kontorsplatser i Kv. Mästaren hade planerats med 

möjligheten att ta del av både dagsljusinsläpp och utsikt och stora fönster användes 

i alla fasadriktningar. Detta skulle leda till att mycket solljus strålade in i 
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byggnaden och med det uppkom en del andra problem att lösa, bland annat 

kylbehov för att motverka att all solstrålning skiner in och som dessutom ger risk 

för bländning vid arbete med terminalskärmar på alla arbetsplatser. Med hjälp av 

solskydd minimeras stället risken att bli bländad och kylbehovet, eftersom det 

automatiska sensorerna justerar solljusinsläppet när solen är som starkast, men när 

intensiteten på solinstrålningen minimerats får de anställda ta del av dagsljuset  

[M-2]. 

4.2.2.3 ERFARENHETSÅTERFÖRING: 

4.2.2.3.1 PROJEKTERING 

Projektering av solskydd är inte speciellt avancerat, en del beräkningar bör göras 

för att få en optimal kombination av de olika solskydden [M-3]. Det gäller att ha i 

åtanke att projektera så att dagsljus kan tas tillvara, det vill säga att inte använda ett 

för mörkt solskyddsglas så fönstren upplevs som mörka och full belysning behövs 

dagtid. Samtidigt som det är viktigt att solen skärmas av de timmar mitt på dagen 

då den är som starkast.  

4.2.2.3.2 PRODUKTION 

Den del av produktionen av solskydd som krävde mest var monteringen och 

inkopplingen av utvändiga solskydd. Det gällde att injustera ljussensorerna rätt för 

att få dem att fungera optimalt. Solskyddsglasfönstren levererades som vanliga 

glasfönster och ingen skillnad fanns där i monteringen, likaså för de invändiga 

persienner och mörkläggningsgardiner, de monterades enligt standardmodell [M-2]. 

4.2.2.3.3 DRIFT 

Då inte driften av Kv. Mästaren pågått mer än cirka ett par månad, finns ännu inga 

utvärderingar om hur den fungerat. Dock kan det antas att solskydd är 

tillfredsställande för driftspersonal då det inte behöver speciellt mycket underhåll. 

Det som kan tänkas är att de utvändiga sensorstyrda markiserna behöver underhåll 

för att fungera optimalt [M-2].  

4.2.2.3.4 FÖR- OCH NACKDELAR 

Fördelar finns att använda solskydd i kontorsbyggnader, även om de inte är helt 

byggda av glasfasader. De automatiska solskydden skärmar av solljuset när det är 

som starkast, men tillåter dagsljusinsläpp på de övriga tiderna. Det, med en bra 

projekterad planlösning för kontorsplatsernas placering, kan leda till att mindre 

belysning behövs dagtid och sparade av energi. Negativt kan vara estetiskt då 

solskydd över hela fasader kan vara svåra att rengöra och underhålla. 
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Bild 12. Kombination av utvändig automatisk markis samt solskyddsglasfönster [B-7]. 

 

Diskussioner finns kring solskyddsglas och om det är lönsamt att använda eller ej, 

på grund av att lokalerna kan kännas mörkare och därför krävs mer belysning. Svar 

kring dessa typer av frågor är specifikt från projekt till projekt, men en 

undersökning gjordes för en tid sedan för Lunds Tekniska Högskola på beställning 

av BELOK, där dagsljus- och solavskärmning kombinerades i ett försök att 

efterlikna verkligheten. Resultatet visade på att det gick att spara cirka 30 – 40 % 

energi om rätt kombination med lösningarna gjordes [T-14].  

4.2.2.3.5 MÅL 

De mål som projektet hade för solskydd var att hitta en funktionell lösning av 

kombination av olika sorters solskydd, som fungerar optimalt vid produktion och 

drift. Samtidigt som det på grund av byggnadens centrala lokalisering, är estetiskt 

tilltalande. 

4.2.2.4 MILJÖCERTIFIERINGSSYSTEM 

Kv. Mästaren certifieras på Platinanivå, enligt LEED New Construction v2.2 och 

även enligt systemet Green Building. För att koppla solskydd till poäng i LEED 

kan det tänkas att ett bra fönster kan leda till mindre energianvändning och därmed 

kan poäng plockas i delen Energi & Atmosfär (Energy & Atmosphere); poäng 1, 

där totalt 10 poäng kan tas ifall gröna lösningar använts så att energiförbrukningen 

förbättrats med 42 %, vilket det i Kv. Mästaren gjorts (se bilaga 7.4). En nackdel 

med solavskärmning kan vara försvårandet av tagandet av poäng 8.1 – dagsljus, i 

Inomhusmiljöns kvalitet (Indoor Environmental Quality), eftersom 

solavskärmningen kan göra att för lite dagsljus kommer in i byggnaden. Konflikt 

kan därför uppstå och prioritering kan krävas för vilken poäng som bedöms 

viktigast ur miljösynpunkt. Poäng kan även plockas i innovationsdelen, om bra 

gröna lösningar använts.  
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4.2.3 REFERENSPROJEKT – KV. TORKHUSET 1, STOCKHOLM 

4.2.3.1 TEKNISK BESKRIVNING 

Lösningar som använts i Kv. Torkhuset 1, i fråga om solskydd är relativt få till 

antal varianter. Det som gjorts är att solavskärmning i form av utvändig markis har 

installerats. Solavskärmningen sker automatiskt från våning 7 och uppåt av totalt 

13 våningar, samt även på plan 2. Övriga våningar sköts solavskärmningen 

manuellt vid behov. Norrsidan av byggnaden har dock inte utförts med utvändig 

solavskärmning. Även invändig solavskärmning av typ persienn har använts på 

utvalda ställen i byggnaden. Inga fönster med solskyddsglas har använts [M-4].  

4.2.3.2 SYFTE 

Syftet med solavskärmningen är att avskärma den mest intensiva solinstrålningen i 

byggnaden. Eftersom byggnadens fasad mestadels består av glas, var det en 

nödvändig åtgärd för att undvika för stort kylbehov och samtidigt en för ljus och 

bländningsriskabel arbetsmiljö. 

4.2.3.3 ERFARENHETSÅTERFÖRING: 

4.2.3.3.1 PROJEKTERING 

För projektet var projekteringen relativt enkel. En rambeskrivning användes från 

kunden Familjebostäder, och viss del av innehållet förbättrades med hänseende till 

energiförbrukning. Men i fråga om solavskärmning gjordes inga stora förändringar 

[M-4].  

4.2.3.3.2 PRODUKTION 

Monteringen av solavskärmningen på de tre fasadsidorna gjordes av en anlitad 

underentreprenör med erfarenhet av området. Installationer i fråga om el och 

injusteringar utfördes istället av Skanska Electro. Inga nämnvärda komplikationer 

uppstod vid utförandet [M-4]. 

4.2.3.3.3 DRIFT 

Ännu har heller inga komplikationer uppstått vid driften av solavskärmningen. Från 

kundens sida har ingen utvärdering ännu gjorts angående belåtenheten av det nya 

huvudkontoret, men det meddelas att det kommer göras i framtiden. I och med att 

det är en hög fasad som överallt använder solavskärmande markiser, kan det tänkas 

bli arbetsamt är ifall någon eller några av dem går sönder och behöver repareras, 

eller ifall rengöring av dem krävs [M-4]. 
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Bild 13. Utvändig automatisk solavskärmning i Torkhuset 1 [B-7]. 

 

4.2.3.3.4 FÖR- OCH NACKDELAR 

De fördelar som finns med solavskärmning är att det förbättrar inomhusklimatet, då 

solens strålar skärmas av på dagens mest intensiva timmar. Bländning på 

dataskärmar och minskat kylbehov är positiva konsekvenser. Det negativa är som 

tidigare nämnts, en eventuell komplicerad driftsskötsel av otillgänglig lösning. En 

aspekt som både kan vara negativ och positiv är den manuella solavskärmningen. 

Det är positivt ur den synvinkel att kunden själv kan styra hur stort dagsljusinsläpp 

den vill ha. Nackdelen är att det är svårt att som individ hitta en optimal inställning 

eller ifall solavskärmningen glöms bort och skärmar av mer än nödvändigt. Det kan 

leda till ökad energiförbrukning eftersom all belysning i byggnaden är 

dagsljusstyrd (se avsnittet energieffektiv belysning ovan). Är då avskärmningen 

mer än nödvändig, ställer armaturerna in sig på att kompensera med mer ljus, vilket 

innebär mer energiförbrukning. Vid för lite avskärmning krävs istället kylbehov 

och innebär därför högre energiförbrukning. Det kan tänkas vara så att eftersom 

Familjebostäder är ägare för Kv. Torkhuset 1 och samtidigt har sitt huvudkontor 

där upp till plan 5, ville de ha möjlighet till att själva kontrollera den utvändiga 

solavskärmningen. Därav den automatiska utvändiga solavskärmningen från plan 7 

och uppåt. 
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4.2.3.3.5 MÅL 

Målet för solavskärmningen i Kv. Torkhuset 1 var egentligen inte specificerade, 

utan innefattades mest av en fungerande avskärmning för intensivt solljus. 

4.2.3.4 MILJÖCERTIFIERINGSSYSTEM 

Inget miljömärkningssystem finns för projektet, vilket märks i solskyddsfrågan. 

Eftersom byggnadens fasad är gjord i så pass mycket glas, borde kanske 

solskyddsglas projekterats in för att underlätta för inomhusklimatet och minskat 

behov för kylning av lokalerna. 
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4.2.4 SUMMERING - SOLSKYDD I GLASFASADER 

4.2.4.1 AFFÄRSNYTTAN MED SOLSKYDD 

Den nytta som kan ses för kunder i fråga om solskydd är många. Eftersom det idag 

är modern att bygga med stora fönster och hela glasfasader bör åtgärder göras för 

att det inte ska leda till otjänligt inomhusklimat under de varmaste sommardagarna. 

Solavskärning i kontor leder till minskad bländning vid datorterminaler. 

Tillsammans med solskyddsglas leder det också till minskat kylbehov, vilket ger en 

minskad energiförbrukning och en ekonomisk vinst för kunden. 

4.2.4.2 ERFARENHETER FÖR FRAMTIDA PROJEKT 

Olika typer av solavskärmning kommer troligtvis att bli mer vanligt framöver  

[M-3]. Det viktigaste att tänka på är att hitta en bra kombination av olika gröna 

lösningar, inte bara solavskärmning utan även hur det fungerar tillsammans med 

sensorstyrd belysning, ventilation, värme etc. För effektivt solskyddsglas kan 

resultera i ökat behov av belysning och även mer uppvärmningskostnader under 

vinterhalvåret. För lite solavskärmning kan å andra sidan leda till stora kylbehov 

under sommarmånaderna. Rekommenderat är att utredning och beräkning av 

lokalernas användning och behov, tillsammans med väderförhållanden och 

tilltänkta glasvolymer görs vid projektering för att hitta en optimal lösning för det 

specifika projektet. 
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4.3 VÄRMEÅTERVINNING MED FTX-SYSTEM 

4.3.1 TEKNISK BAKGRUND 

En stor källa till energiförluster i en byggnad är ventilationen [T-1]. Uteluften ska 

ofta värmas upp och frånluften innehåller stora mängder värme som går förlorad 

om inte återvinning av värme sker. Värmeåtervinningen kan ske med hjälp av 

värmeväxlare eller värmepumpar. Detta examensarbete har valt att inrikta sig på 

värmeväxlare i ventilationssystemen, så kallade FTX-system. För att möjlighet ska 

finnas till värmeåtervinning, krävs ett mekanisk till- och frånluftssystem. Dessutom 

krävs att byggnaden systemet installeras i är tät. Risken är annars att övertryck och 

luftläckage kan uppstå, vilket i sin tur minskar systemets effektivitet och i värsta 

fall kan leda till fuktskador i byggnaden [T-15]. 

Ett FTX-aggregat fungerar så att energin i den varma frånluften tas tillvara och 

överförs till den kalla uteluften. Det kan fungera på olika sätt. Det enklaste sättet att 

återvinna värme ur frånluften är att föra tillbaka en del luft genom ett spjäll och 

filter, så kallad återluftföring, se bild 14 nedan. På så sätt minskas andelen tilluft 

som behöver värmas upp. Dock är denna metod knappt förekommande i Sverige 

längre då det erfarenhetsmässigt visat sig att skötsel och rengöring av filter 

missköts, att filtrena inte kan fånga vissa gaser samt att det i många fall uppfattas 

som ohygieniskt. I stället används värmeåtervinning via värmeväxlare [T-16].  

 

Bild 14. Exempel på återluftsföring via spjäll (vänster) och värmeåtervinning genom 

värmeväxling (höger) [T-16]. 

 
 

Värmeåtervinning med värmeväxlare kan ske på två olika sätt; rekuperativt eller 

regenerativt. I de fall där värmen strömmar genom en värmeväxlande yta handlar 

det om rekuperativ värmeväxling, medan i de fall värmen tillförs genom ett 

material som varierande värms upp och kyls ner kallas regenerativ värmeväxling. 

De vanligaste värmeväxlingssystemen är: FTX med korsströmsvärmeväxlare eller 



- 62 - 

 

dubbla korsströmsvärmeväxlare (plattvärmeväxlare), roterande värmeväxlare och 

batterivärmeväxlare [T-16]. 

Plattvärmeväxlaren är ett direkt rekuperativt system som är relativt billigt och har 

hög verkningsgrad. Det består av plåtar som lagts ihop växelvis och till- och 

frånluften passerar i varannan kanal. Strömningsriktningen för till- och frånluften är 

rätvinklig mot varandra och ingen direktkontakt sker, vilket minimerar risk för 

luftåterföring. Dock finns liten risk för läckage då det är svårt att garantera täthet 

mellan skarvarna på plåtarna. Systemet används både i industrier som i kontors- 

och bostadssammanhang. Den finns i två olika utföranden, med enkla eller dubbla 

korsströmsvärmeväxlare. Den dubbla ger generellt bättre verkningsgrad. Systemet 

är också lätt att rengöra och byta [T-16]. 

Den roterande värmeväxlaren är en regenerativ växlare som består av ett rotorhjul 

med ett stort antal små axiella kanaler för värme och fukt som ska lagras där. 

Värmen och fukten överförs sedan till tilluften för uppvärmning. Den roterande 

värmeväxlaren har hög verkningsgrad och går att konstruera med relativt små 

byggmått, men en viss luftöverföring går inte att undvika. Runt 5-10 % läckage är 

vanligt, vilket medför risk för luktspridning och fuktåterföring i byggnaden [M-3]. 

Eftersom systemet har rörliga delar är driftkravet högre i det roterande systemet 

jämfört med plattvärmeväxlaren och motorer, remmar och andra rörliga delar är 

kostsamt att byta.  

Batterivärmeväxlaren är av typen indirekt rekuperativ värmeväxlare. Den består av 

två batterier placerade i från- respektive tilluften med en mellanliggande krets av 

vätska. Den fungerar så att vätskan värms i frånluftsbatteriet och pumpas sedan till 

tilluftsbatteriet där värmen avges till luften. För att kunna reglera 

temperaturverkningsgraden i systemet använd en shuntventil. Positivt med 

batterivärmeväxlare är att till- och frånluftsbatterierna kan placeras långt ifrån 

varandra, till exempel i källare respektive vind, och ingen risk för luftåterföring 

existerar då det inte förekommer någon direktkontakt mellan från- och tilluften i 

systemet. Därför är växlaren lämpad för byggnader där frånluften kan vara direkt 

farlig, som till exempel laboratorier eller sjukhus där man har höga krav på luftens 

renhet. Verkningsgraden på systemet är medelmåttig, runt 60 % och risk för 

frostbildning finns i värmeväxlaren om den fuktiga frånluftens temperatur sänks 

under 0 ˚C [T-16]. 
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Bild 15. Olika typer av värmeväxlare. Från vänster: Batterivärmeväxlare, plattvärmeväxlare 

och roterande värmeväxlare [B-11]. 

 

Verkningsgraden för olika FTX-system varierar. Vanligt idag är en verkningsgrad 

på runt 80 % för de nyare systemen, men de med de bästa systemen kan även högre 

siffror upp till 90 % åstadkommas på återvinningen av värme. Generellt beror 

verkningsgraden, förutom systemtypen, på storleken på de värmeöverförande 

ytorna och dess egenskaper. Reglering av värmeväxlaren är att tänka på till 

exempel vid varmt väder, då den bör regleras ner för att undvika övertemperaturer 

inomhus. Risk vid för kallt väder i de flesta system är att påfrysning sker, vilket 

sänker verkningsgraden drastiskt [T-16]. 

4.3.1.1 KRAV UR BBR 

I de regler som idag hittas i BBR gäller att vid nybyggnationer ska de byggnader 

som överstiger 60 m2 förses med värmeåtervinning av ventilationsluften [T-13].  

I BBR:s remiss som utkom i oktober 2010, ges på förslag på att 

luftbehandlingsinstallationer ska utformas, isoleras och vara så täta att 

energiförlusten begränsas [T-3].  

Även krav på ventilationsfläktarnas effektivitet finns. I BBR: supplement från 2009 

ges i kapitel 9 om energihushållning allmänna råd att ventilationssystemets 

eleffektivitet, vid dimensionerade luftflöde, inte bör överstiga värdet 2,0 kW/m3/s 

på specifik fläkteffekt (SFP) vid från- och tilluftsystem med värmeåtervinning. Har 

dock ventilationssystemet varierade luftflöden eller mindre luftflöden än 0,2 m3/s 

kan högre SFP-värden vara acceptabla [T-3].  
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4.3.2 REFERENSPROJEKT – KV. MÄSTAREN, KALMAR 

4.3.2.1 TEKNISK BESKRIVNING 

Den typ av FTX-system som använts i projektet Kv. Mästaren är ett roterande 

värmeväxlingssystem, det vill säga ett regenerativt system som återvinner värmen 

från frånluften och som adderas till tilluften i systemets rotor. Eftersom möjlighet 

finns att separera ett roterande FTX-system och med det också dela upp storleken 

på anläggningen har så gjorts i Kv. Mästaren. Därför har en aggregathöjd på runt 

2,3 – 2,5 meter kunnat användas där. Eftersom ett visst läckluftflöde, runt 5 – 10 % 

riskeras i och med roterande FTX-system, har fläktarna till det restaurangkök som 

finns på plan 3 ett separat fläktsystem, det finns alltså ingen risk att den luften 

återförs [M-3]. 

 

Bild 16. Bild på FTX-aggregatet i Kv. Mästaren, Kalmar [B-7]. 

4.3.2.2 SYFTE 

Det främsta syfte som ett FTX-aggregat och system i allmänhet uppfyller är just ur 

energibesparingssyfte. Om en stor del av värmen i frånluften kan tas tillvara och 

återvinnas, åtgår det inte lika stor del energi för att värma upp den inkommande 

kalla tilluften. Ju högre effektivitet och verkningsgrad FTX-systemet har, ju mer 

värme från frånluften kan återvinnas och desto mindre inkommande tilluft behöver 

värmas. I Kv. Mästaren har det roterande FTX-systemet i främsta syfte att hålla 

uppvärmningskostnaderna låga. Därför valdes ett system som idag kan ses som 

standard vid nybyggnationer med en verkningsgrad på omkring 85 % [M-3]. 
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4.3.2.3 ERFARENHETSÅTERFÖRING: 

4.3.2.3.1 PROJEKTERING 

Diskussioner om att bygga med miljöcertifiering fördes redan under uppstarten av 

projektet. Eftersom Skanska var totalentreprenör sköttes projekteringen internt och 

många olika lösningsmodeller, innehållande gröna tekniska lösningar, togs fram 

som förslag för att hitta en så optimal certifieringsnivå som möjligt för kunden. 

Den modell som valdes ut var det allra mest avancerade ur miljösynpunkt [M-2]. 

Däribland togs också beslutet om att använda ett roterande FTX-system. Skanska 

som totalentreprenör var ansvarig för projekteringen av den valda modellen, vilket 

skedde utan några påtagliga komplikationer  

4.3.2.3.2 PRODUKTION 

Produktionsmässigt finns inte så många speciella saker att rapportera om. Själva 

monteringsarbetet av det roterande FTX-systemet skedde enligt standard. Inga 

egentliga problem uppstod och injustering av luftflödet och liknande gick bra  

[M-2]. 

4.3.2.3.3 DRIFT 

Då driften av byggnaden inte tagits i användning av kunden, går det inte ännu 

utvärdera hur systemet fungerar och vilken verkningsgrad som det ger. Dock antas 

det inte uppstå några problem då värmeåtervinning idag är så pass standardiserat att 

inga stora problem bör uppstå. Kv. Mästarens energiförbrukning var i 

projekteringsskedet beräknat till 67 kWh/m2, i och med att ett 

värmeåtervinningssystem använts gjorde det en betydande del för den siffran  

[M-3]. 

4.3.2.3.4 FÖR- OCH NACKDELAR 

De fördelar som finns med FTX-system är som tidigare diskuterats de 

energibesparingar som görs, bland annat genom att slippa uppvärmning av hela den 

kalla uteluften. Med ett roterande FTX-system är aggregatets byggmått – i 

jämförelse med andra aggregat, mindre och upptar därmed inte stor yta, runt 300 – 

600 mm på längden. Fläktrummen i byggnaden kan också därför hållas mindre  

[M-2]. Nackdelen med ett roterande aggregat är den risk för läckluftsflöde. Därför 

gäller det att vid projektering veta vilket typ av nyttjande som byggnaden i 

framtiden ska användas för. Risken är annars att luft med föroreningar, dålig lukt 

och dylikt sprids från en verksamhetslokal till en annan. En annan nackdel med 

FTX-system är att i jämförelse med FT-system (utan värmeåtervinning) krävs mer 

injustering. Driften av ett FTX-aggregat kräver energi, dock inte i närheten av vad 

man tjänar vid användning av ett [M-3]. 
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4.3.2.3.5 MÅL 

De främsta mål med Kv. Mästarens FTX-system var att uppnå de energibesparingar 

och målet för energianvändningen i byggnaden. Även det faktum att projektet 

skulle certifieras enligt LEED gjorde att kraven för att lyckas blev högre än i 

jämförande projekt. 

4.3.2.4 MILJÖCERTIFIERINGSSYSTEM 

I ett miljöcertifieringssystem hamnar FTX-system under kategorin energi. För det 

bästa resultatet, för både miljön och vid miljöcertifiering, gäller en kombination av 

flera olika integrerade system samt att den energi som ändå krävs för systemet 

kommer från en förnybar energikälla. För att koppla FTX i Kv. Mästaren till 

miljömärkningssystemet LEED, i och med att projektet blir certifierat enligt det, 

har flera olika poäng tagits. Som kan ses i bilaga 7.4, har bland annat under Energy 

& Atmosphere, poäng 1 för effektiv värmeåtervinning ur frånluften tagits. Andra 

exempel på poäng i LEED rörande FTX är under Indoor Environmental Quality; 

poäng 1 för kontroll av uteluften som upptas i byggnaden respektive poäng 6.2 för 

möjligheten för kunden själva att påverka luftflöden och inomhustemperaturer.  
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4.3.3 REFERENSPROJEKT – KV. HAGAPORTEN III, SOLNA. 

4.3.3.1 TEKNISK BESKRIVNING 

För Kv. Hagaporten III, som är ett stort kontorskomplex i Stockholmsområdet, har 

ett från- och tilluftssystem med värmeåtervinning av typen batterivärmeväxling 

använts. FTX-aggregatet är placerat så att värmeåtervinningen sker efter att 

ventilationsluften passerat garaget i källarplanet. Med den systemlösningen behövs 

inte någon energi till att värma upp garaget som i de allra flesta fall måste göras 

ifall inte uteluftstemperatur önskas där. Denna lösning är möjligt då, som i detta 

fall, batterivärmeväxling används. Anledningen är att i ett sådant system kommer 

aldrig frånluften i kontakt med tilluften och all risk för lukt- och luftåterföring 

elimineras. Systemkopplingen att värmeåtervinna frånluften från ett garage skulle 

inte vara möjlig om risk för luftåterföring fanns, då avgaser och andra partiklar lätt 

skulle förorena luften i de övriga lokalerna [M-7]. 

I projektet används också frikyla, vilken ifrån det även där sker en 

värmeåtervinning. Värmen från kylaggregatet tas tillvara och används vid behov till 

att värma upp lokalerna [M-7]. 

4.3.3.2 SYFTE 

Det syfte som det batterivärmeväxlande FTX-systemet fyller i Hagaporten III är 

lika som i Kv. Mästaren; ur energibesparande syfte. Det som skiljer de båda 

projekten åt är att Skanska CDN istället hade ett annat tänk vad gäller system och 

kriterierna var enligt Jonas Gräslund, teknikchef på Skanska CDN, ett enkelt 

system med bra kvalitet, utan för mycket motoriserade don som kräver underhåll 

och kostnader men som ändå ger hög verkningsgrad. Med det systemet som valdes 

fanns möjlighet att, trots lägre verkningsgrad än ett roterande FTX-system, få hög 

effektivitet genom att kunna återvinna värmen i luften två gånger i systemet. Valet 

av batterivärmeväxlare ledde till att möjligheten att ta tillvara värmen i garaget.  

4.3.3.3 ERFARENHETSÅTERFÖRING: 

4.3.3.3.1 PROJEKTERING 

Det var Skanska CDN:s initiativ att utveckla och bygga det stora kontorskomplexet 

i Solna och kunden ÅF var redan innan byggstart klara som hyresgäster av dryga 

60 % av lokalerna. Därför hölls ett nära samarbete med ÅF av utformningen och 

även miljöengagemanget av Hagaporten III. Dock fanns det 10 000 m2 mer 

uthyrningsbar yta i byggnaden och Skanska CDN resonerade så att eftersom de inte 

visste vilka företag som skulle kunna tänkas hyra de återstående lokalerna, så ville 

de inte riskera att inte kunna hyra ut till ett företag med speciella verksamheter, till 
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exempel med laboratorieverksamhet. Beslut togs därför i ett tidigt skede att 

använda ett FTX-system med batterivärmeväxling [M-7]. 

4.3.3.3.2 PRODUKTION 

Eftersom det numera är standard att använda ett värmeåtervinningssystem i 

kontorslokaler, var det i detta projekt inte heller några speciella problem som 

uppstod som Gräslund i dagsläget känner till. 

4.3.3.3.3 DRIFT 

Hagaporten III har varit i drift i drygt två år, sedan oktober 2008, och därför kan en 

del erfarenheter dras från driften av lokalerna. Den beräknade energianvändningen 

som fanns från början var satt till 79 kWh/m2, med ett tillägg på cirka 15 kWh/m2 

för ventilation. När uppföljning av driften gjordes för en tid sedan uppdagades 

dynamiska förluster mellan 7 – 15 kWh/m2. Problemet var att systemen inte var rätt 

injusterade och därför förbrukade mer energi än nödvändigt [M-3]. Detta rättades 

till av sakkunniga som fick ner energiförbrukningen med 20 – 25 %.  

Driften ur hyresgästernas synpunkt har än så länge fungerat bra och Jonas Gräslund 

tror också att fallet fortsättningsvis kommer vara så i fall systemen fungerar som de 

ska. Det är först när problem uppstår som klagomål kommer anser han. 

4.3.3.3.4 FÖR- OCH NACKDELAR 

Det finns både för- och nackdelar med ett batterivärmeväxlande FTX-system. De 

främsta fördelarna är att systemet är enkelt, låg komplexitet, flexibelt och ändå har 

relativt hög verkningsgrad, till skillnad mot ett roterande system som har hög 

verkningsgrad men som har motoriserade don kräver mer underhåll och leder till 

högre driftskostnader. Andra fördelar är som tidigare nämnt att ingen risk för 

luktåterföring finns, därför kan de flesta verksamheter husera i lokalerna. De 

nackdelar med batterivärmeväxlare som kan nämnas är sämre verkningsgrad, cirka 

60 %, och vissa problem med shuntventiler i batterier har framkommit, vilket kan 

innebära att driftunderhållet kräver mer än det från början var tänkt [M-3]. 

4.3.3.3.5 MÅL 

Projektets mål var att hitta goda lösningar för ett miljöanpassat och hållbart 

byggande. Användandet av FTX-systemet med batterivärmeväxling hade som mål 

att energieffektivisera byggnaden och få så låg energiförbrukning som möjligt, med 

hänseende att många olika verksamheter skulle ha möjlighet att hyra lokalerna i 

Kv. Hagaporten III. 



- 69 - 

 

4.3.3.4 MILJÖCERTIFIERINGSSYSTEM 

Det fanns ett stort miljöengagemang redan i början av projektet och det satsades 

stora resurser på att hitta bra gröna lösningar. Detta har lett till att projektet både 

certifierats enligt EU Green Building och år 2010, nästan två år efter byggnaden 

togs i drift, blev även byggnaden certifierad Miljöklassad Byggnad på Guldnivå. 

Det var det första projekt i Norden som klassades på den högsta nivån och ser, 

förutom energiförbrukningen även till byggnadens inomhusmiljö och kemiska 

ämnen i materialen. Möjlighet finns att certifiera enligt detta system även i 

efterhand, vilket gjordes i Kv. Hagaporten III [I-40]. 
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4.3.4 SUMMERING - VÄRMEÅTERVINNING MED FTX-SYSTEM 

4.3.4.1 AFFÄRSNYTTAN MED FTX-SYSTEM 

De fördelar med FTX-system som kunden kan ha nytta av, är främst de 

energibesparande effekterna som ett FTX-system ger. Numera är det som tidigare 

nämnts i rapporten ett krav från BBR att varje nybyggnation av lokal som 

överstiger 60 m2 skall installera ett FTX-system. Kravet i sig kan tolkas som att 

FTX verkligen hjälper till att hålla energihushållningen på låg nivå och därför har 

det numera blivit ett krav.  

En installation av FTX kräver investeringar men kan med hjälp av en 

livscykelanalys räknas hem genom all den energi som sparas genom minskat 

uppvärmningsbehov av uteluften. 

4.3.4.2 ERFARENHETER FÖR FRAMTIDA PROJEKT 

De erfarenheter som bör tänkas på och föra med sig till kommande projekt är 

egentligen inte många. FTX är så gott som standard i kontorslokaler och 

leverantörer och entreprenörer på marknaden har stor kunskap om vilka sorters 

system som finns och hur de fungerar. 

Det som i första hand skall tänkas på vid val av system är vilken typ verksamhet 

som ska bedrivas i lokalerna, till exempel om läckluftsflöde är möjligt. Hur hög 

verkningsgrad som önskas i förhållande till möjlighet till att sköta driften av 

systemet, hur stora byggmått som accepteras och så vidare. I fall ett system med 

hög verkningsgrad väljs är det inte självklart att verkningsgraden förblir hög med 

tiden, utan kunnig driftspersonal krävs för underhållning av systemen. Vid 

kommersiella lokaler är det vanligare att ha en kunnig fastighetsskötare än i 

jämförelse med till exempel privata fastighetssägare för bostäder. Viktigt att tänka 

på är också att inställningar justeras och kontroll hålls, till exempel på somrarna så 

inte värmen återvinns när byggnaden istället har ett kylbehov. 

Rekommendationer är att använda ett system som passar byggnadens kriterier och 

underhålla driften i största möjliga mån för att få ut en så energieffektiv lösning 

som möjligt.  
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4.4 BEHOVSSTYRDA SYSTEM 

4.4.1 TEKNISK BAKGRUND 

En stor energibov i våra byggnader idag är olika tekniska system som går på 

tomgång med helfart, trots att ingen vistas i lokalerna för tillfället och därmed inget 

behov finns. En lösning till detta är att anpassa dessa system till det enskilda behov 

som just den specifika byggnaden, lokalerna eller till och med det enskilda rummet 

har. Behovsstyrda system innefattar egentligen alla de installationstekniska 

systemen och begreppet bygger på att systemen används då behov föreligger. 

Eftersom installationssystem vanligtvis används för att hantera en funktion till för 

människan en önskvärd nivå, så gäller det också att anpassa behovet efter 

människan. I många byggnader är de traditionella systemen anpassade till en 

uppskattad användning av till exempel ventilationen. Med ventilationen är 

lokalerna dimensionerade för att ventilera luften från ett bestämt antal personer 

samt inventarier, men vid tillfällen då antalet personer är fler eller färre blir den 

anpassade dimensioneringen fel. Det leder till en icke optimal användning, sämre 

inomhusklimat och komfort samtidigt som det ger en ökad energianvändning  

[M-3].  

De installationstekniska system som behovsstyrning berör är framför allt: 

 Ventilation 

 Värme 

 Kyla 

 Klimatskärm 

 

 Dagsljus och belysning 

 Varmvatten 

 Styr och övervakning 

 

4.4.1.1 VENTILATION 

Behovsstyrning av ventilation eller DCV (Demand Controlled Ventilation) som det 

också kallas medför att luftflödet i lokalen inte är större än vad behovet är. Det är 

”intelligenta” tilluftsdon som känner av rummets behov av ventilation och därefter 

dimensionerar lufttrycket i flödet efter det. Jämförelse kan göras med de 

traditionella fläktsystemen med ett konstant dimensionerat flöde, som 

undersökningar visar är dimensionerade 25 – 60 % för högt för det verkliga 

utnyttjandet. Behovet kan styras av både temperatur och koldioxidhalt. Fördelen 

med behovsstyrd ventilation är att både värmning och kylning kan minimeras och 

likaså energianvändningen för fläkten. Behovsstyrd ventilation kan användas för 

både kontor och konferensrum, men även i bostäder [I-41].  
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4.4.1.2 DAGSLJUS OCH BELYSNING 

Att ta tillvara på det dagsljus som finns kan i regel vara en god idé då det i 

jämförelse med elektriskt ljus generellt tillför mer ljus, och som dessutom inte 

medför någon kostnad [T-14]. Med rätt placering för till exempel 

kontorsarbetsplatser där ljuset kan ta tillvaras kan behovsstyrning av belysning och 

dagsljus effektivt användas. Armaturer med inbyggda dagsljussensorer nyttjas och 

anpassar sig efter det rådande dagsljuset. Vid fullt dagsljus dimrar armaturerna ner 

till sparnivå och vid mörker används de fullt ut, allt efter det inställda behovet.  

Behovsstyrd belysning för närvaro är också effektivt för att spara energi. 

Närvarosensorn känner av ifall någon person vistas i rummet för tillfället och 

stänger av armaturen om så inte är fallet. Detta leder till att lokaler aldrig behöver 

stå upplysta ifall den mänskliga faktorn felat och glömt belysningen på, till 

exempel nattetid. 

4.4.1.3 SOLAVSKÄRMNING 

Trots att sol- och dagsljus är något som går att utnyttja om det tas tillvara, är det 

också ett problem att släppa in för mycket solljus. Solljuset ger ökad värme i 

lokalerna vilket leder till större kyl- och ventilationsbehov. En lösning till detta är 

solavskärmning som i bra kombination med ventilationen och dagsljusinsläppet ger 

en optimerad användning och en optimerad energiförbrukning. Behovsstyrd 

solavskärmning, till exempel automatiska markiser som styrs av ljussensor, 

skärmar av när solljuset är för starkt och undviker då ett ökande ventilationsbehov 

och samtidigt som det dessutom motverkar bländning på dataskärmar och dylikt i 

kontor. Hänsyn måste dock tas till dagsljusinsläppet, så att det inte blir för mörkt i 

lokalen och därför leder till ökad belysningsstyrka. Det skulle i så fall leda till ökad 

energiförbrukning ur den aspekten. 

4.4.1.4 VÄRME OCH KYLA 

Värmning av lokaler sker normalt med hjälp av radiatorer och i vissa utrymmen i 

kombination med golvvärme. Kyla, som i första hand avser komfortkyla, är 

normalt förekommande i kontorsverksamhet där kylning ofta krävs. I behovsstyrda 

system kopplas värme och kyla ihop, för att undvika att kylning och värmning 

används samtidigt, eftersom det i sådana fall kan vara svårt att upptäcka vilket leder 

till hög energianvändning.  

Behovsstyrda system hjälper till att hushålla med de resurser som finns och ger en 

minimering av effektbehovet och energianvändningen. Vid användandet av ett 

effektivt övervakningssystem kan uppföljningar, utvärderingar och förbättringar 

göras för att säkerhetsställa effektiviteten av systemen. Kombinationen av flera 

olika behovsstyrda system ger bättre effekt och en optimerad energianvändning. 
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Generellt behöver inte investeringskostnaden för ett behovsstyrt system bli högre 

och vid de allra flesta fall sänks driftkostnaden, vilket kan leda till en stor besparing 

över en livscykel [M-3]. 

4.4.1.5 KRAV UR BBR 

Det finns inga egentliga krav gällande behovsstyrda system i BBR. Dock finns en 

del krav med avseende på byggnadens termiska komfort, luftkvalitet och så vidare. 

Till exempel i avsnitt 6:42 [T-13] så ska byggnaden och dess tekniska installationer 

enligt BBR utformas ”så att termisk komfort som är anpassad till utrymmenas 

avsedda användning kan erhållas vid normala driftsförhållanden”. Enligt BBR:s 

supplement avsnitt 9:52 ska också byggnaden ”ha ett styr- och reglersystem för att 

upprätthålla god energieffektivitet och termisk komfort enligt avsnitt 6:42” [T-3]. 

Ventilationen ska upprätthållas med god luftkvalitet, baskrav finns på 0,35 l/s per 

m2 och en kontinuerlig luftväxling av rummet ska finnas när det används (avsnitt 

6:251; Ventilationsflöde) [T-3].  
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4.4.2 REFERENSPROJEKT – KV. MÄSTAREN, KALMAR 

4.4.2.1 TEKNISK BESKRIVNING 

Eftersom Kv. Mästaren prioriterade energibesparande miljömässigt hållbara 

lösningar i och med LEED-certifieringen och de mål de där hade att jobba mot, 

återfinns många lösningar inom behovsstyrda system i projektet. Till att börja med 

är all belysning i byggnaden närvarostyrd. Beroende på inställningar, slocknar den 

när ingen aktivitet längre finns rummet, efter 15 – 60 min. Ventilationen är även 

den behovsstyrd med ett flöde som tryckregleras av faktorerna temperatur och 

koldioxidhalt. Varje rum har ett till två spjäll beroende på storlek, sensorer och 

därmed rumsindividuell behovsstyrning av ventilationen. Utblås av ventilationen i 

kontorsutrymmena har byggts in gömda i dörrfoder med smala springor för 

tilluften. Det ger designmässigt en modern stil för byggnaden. Uppvärmning och 

kylning av Kv. Mästaren är också behovsstyrt. Även där sker inställningar med 

hjälp av sensorer, elektriskt styrda termostatventiler, som reglerar temperaturen i 

kontorslokalerna. Värmet och kylan har hopkopplats till ett system som resulterar i 

att endast en av de två klimatfaktorerna kan användas åt gången. Anledningen är 

viljan att minimera risken att uppvärmning och kylning av lokalerna sker samtidigt 

[M-2].  

4.4.2.2 SYFTE 

Den förbättring som avses med användning av behovsstyrda system är 

energibesparing. Om systemen effektiviseras så att de endast är i drift när de 

behövs och då med det behov för tidpunkten, minimeras tiden för när systemen går 

på full effekt eller på den inställda nivå för normalbruk, även då ingen använder 

dem. Behovsstyrda system minimerar också felanvändandet och felinställningar 

gjorda i systemen av användare av lokalerna. Användarna kanske inte har den 

kunskap och utbildning för hur inställningar och optimal användning fungerar, 

vilket kan resultera i alldeles för stor energianvändning. I behovsstyrda system är 

det en nödvändighet att en utbildad fackman utför injusteringar, inställningar och 

drift i systemet för att det ska fungera optimalt och energibesparande.  

4.4.2.3 ERFARENHETSÅTERFÖRING: 

4.4.2.3.1 PROJEKTERING 

I början av projekteringen i Kv. Mästaren gjordes, som tidigare nämnts i avsnitt 

3.4: Information om referensprojekten, en grundläggande belastningsberäkning 

som syftade till att i den största möjliga mån fastställa, hur användandet av Kv. 

Mästarens lokaler skulle ske. Utifrån den beräkningen projekterades behovet av de 

olika systemen nämnt i ovan och energiberäkningar utfördes. Eftersom kunden 
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Länsförsäkringar hade en miljöinriktad profil togs olika modeller med tekniska 

lösningar fram i projekteringsstadiet för att hitta den som passade kunden. Den som 

senare valdes ut var den mest miljöanpassade modellen och som gav lägst beräknad 

energiförbrukning [M-3]. 

4.4.2.3.2 PRODUKTION 

Eftersom de lösningar som använts som behovsstyrda lösningar är till stor del 

nödvändiga i en kontorsbyggnad även om de inte är av typen behovsstyrd, ska de 

ändå byggas. De behovsstyrda systemen är generellt inte mer komplicerade att 

bygga och montera, endast lite andra komponenter krävs. Det som kan vara mer 

komplicerat med de behovsstyrda systemen är injusteringen av dem. Den måste 

utföras noggrant för att nivåer och inställningar ska fungera optimalt och för att 

resultatet ska bli det tilltänkta i byggnaden. Det vill säga att den energi som är tänkt 

att sparas verkligen gör det [M-2]. 

4.4.2.3.3 DRIFT 

Detta moment är bland de viktigaste för behovsstyrda system. Anledningen är att 

systemen måste vara rätt inställda för att få den förväntade energiförbrukningen och 

fungera optimalt. Därför har det i Kv. Mästaren lösts med att alla behovsstyrda 

lösningar är kopplade till ett övervakningssystem som kontinuerligt läser av driften 

av projektet. Dessvärre har detta inte hunnit användas under tillräcklig tid för att en 

utvärdering med säkerhetsställda för- och nackdelar med systemet kunnat göras. 

Tanken med övervakningssystemet är dock att kunna, med hjälp av den 

belastningsberäkning som gjordes tidigt i projektet, göra felsökningar och avläsa 

för att driftsoptimera byggnaden och även få erfarenheter till framtida lösningar och 

projekt [M-3]. 

4.4.2.3.4 FÖR- OCH NACKDELAR 

De fördelar som fås med behovsstyrda system är många. Den främsta är den 

optimering av användning som görs, upp till den nivå där behov föreligger. Det 

leder till energibesparingar jämfört med ett mer traditionellt system och därmed 

också kostnadsbesparingar. De eventuella investeringar som görs vid montering av 

ett behovsstyrt system kan med hjälp av en livscykelanalys räknas hem efter drift 

av ett visst antal år. Andra fördelar är när uppföljningen sker automatiskt och 

skickas till en dator för lagring av uppgifter. Det resulterar i stora möjligheter till 

utveckling och förbättring av systemen. Även det faktum att energisimuleringar kan 

göras i diverse beräkningsprogram, med gällande förutsättningar och förväntade 

värden, leder till att förslag och förbättringar kan justeras i programmen för att se 

det förväntade utfallet [M-3]. 
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4.4.2.3.5 MÅL 

De mål som fördes med behovsstyrda system var att hitta ett bra inomhusklimat 

med en så effektiv energianvändning som möjligt. Det som även drev arbetet 

framåt var det mål om att certifiera projektet enligt LEED [M-2]. 

4.4.2.4 MILJÖCERTIFIERINGSSYSTEM 

Som tidigare sagts certifieras Kv. Mästern enligt LEED New Construction v2.2, på 

nivå Platina. Detta medförde att behovsstyrda system blev en stor del i den 

energibesparing som skulle göras. Under Poäng 1 i Energi & Atmosfär (Energy & 

Atmosphere) lyckades projektet förbättra sin beräknade energianvändning med  

42 % jämfört med en normal energianvändning, vilket innebär en stor del från de 

behovsstyrda systemen. Därmed plockade projektet 10 poäng till LEED NC v2.2.  

I det uppdaterade versionen av LEED; New Construction v3, har poängen utökats 

och det är möjligt att ta hela 19 poäng för den optimerade energiprestanda. 
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4.4.3 REFERENSPROJEKT – KV. TORKHUSET 1, STOCKHOLM 

4.4.3.1 TEKNISK BESKRIVNING 

De gröna lösningar som utförts med behovsstyrda system i Kv. Torkhuset 1 är 

närvaro- och dagsljusstyrd belysning samt behovsstyrd ventilation. Belysningen 

fungerar så att med hjälp av närvarosensorer aktiveras när någon vistas i lokalerna 

och tänder upp armaturerna. Under cirka 30 sekunder anpassar de sig efter vilket 

ljusnivå på dagsljusinsläpp som finns och dimrar sakta ner till den förinställda nivå 

av belysningsstyrka. Efter en tid när ingen vistats i lokalerna släcks armaturerna. 

Ventilationen styrs av tryckstyrda fläktar inställda på ett visst maxflöde, det vill 

säga beräknat på hur många människor som vistas i lokalen. Systemet har ett 

frekvensomfång som reglerar flödet och är planerad så att varje arbetsplats kan ha 

ett eget flöde på ventilationen. Dock är den inte behovsstyrd i den bemärkelsen att 

justeringen sköts automatiskt. Projektet har använt sig av ett system från Schneider 

Electrics, där det önskade flödet kan ställas in manuellt via en display belägen vid 

entréplanets dörr. Även temperaturbehovet kan ställas in via systemet. Alla 

behovsstyrda system släcks ner efter kl 17 varje vardag, och det krävs att eventuellt 

kvarvarande hyresgäster själva aktiverar systemen via displayen för att det ska 

fungera efter den tidpunkten [M-4]. 

4.4.3.2 SYFTE 

Det främsta syftet i även detta projekt var att få en minskad energianvändning. 

Genom att använda belysning med både dagsljus- och närvarostyrning sparas 

energi in eftersom armaturerna inte lyser starkare än nödvändigt och de endast 

verkar när behov finns. Vilket även är anledningen till att systemen släcks ner 

vardagar efter kl 17.  

 

 

Bild 17. Schneiders system för behovsanpassad temperatur och ventilation [B-7]. 
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4.4.3.3 ERFARENHETSÅTERFÖRING: 

4.4.3.3.1 PROJEKTERING 

Under projekteringen av de behovsstyrda systemen gjordes förslag på åtgärder för 

energibesparing utifrån den rambeskrivning som Skanska fått av kunden 

Familjebostäder. Förslagen för energibesparing gillades och lösningarna 

projekterades för Kv. Torkhuset 1 [M-4]. 

4.4.3.3.2 PRODUKTION 

Jämförande med andra system som inte är behovsstyrda skiljer sig inte speciellt 

produktionen. De är generellt utformade på liknande sätt och det som skiljer dem åt 

är inkoppling och injustering av dem. Det är i många fall mer komplicerat att 

koppla in och få ett behovsstyrt system att fungera optimalt, vilket är viktig då 

energibesparing är det främsta syftet med dem [M-4]. 

4.4.3.3.3 DRIFT 

Eftersom de första delarna av byggnaden togs i drift under den första delen av år 

2010 så är systemen ännu nya och inga stora komplikationer har tillkommit [M-4]. 

Ingen uppföljning har heller gjorts från hyresgästens sida huruvida 

inomhusklimatet är och de behovsstyrda systemen fungerar. Dock kommer 

uppföljning göras, enligt hyresgästen. Driften och underhåll av dessa system är 

dock en viktig del i energibesparandet. Ifall systemen till exempel inte är rätt 

inställda och fungerar optimalt finns risken att resultatet istället leder till högre 

energiförbrukning [M-3]. 

4.4.3.3.4 FÖR- OCH NACKDELAR 

Så länge de behovsstyrda systemen underhålls och fungerar som de bör, finns 

egentligen inga nackdelar med dem. I Kv. Torkhuset 1, kan nackdelen vara att de 

inte helt är automatiska, utan anpassas manuellt från hyresgästens sida. Den 

mänskliga faktorn kan då fela och till exempel ställa in ett flöde för maximalt antal 

personer även då så inte är fallet. Fördelarna är ändå att de sparar in mer energi än 

de traditionella äldre systemen och vid rätt inställning minimeras 

energiförbrukningen. 

4.4.3.3.5 MÅL 

Det främsta målet med de behovsstyrda systemen var att hitta bra energisnåla 

lösningar, som fungerar bra för den typen av kontorslokaler och som är enkla att 

underhålla [M-4]. 
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4.4.3.4 MILJÖCERTIFIERINGSSYSTEM 

Kv. Torkhuset 1 är inte certifierat enligt något miljömärkningssystem men gröna 

lösningar har ändå använts för att minska på miljöbelastningen och 

energianvändningen. Andra delar av den stora byggnad som Kv. Torkhuset 1 tillhör 

har miljöcertifierats enligt Green Building, till exempel Kv. Torkhuset 4. Dock 

hade Kv. Torkhuset 1 lite för hög energianvändning i förhållande till yta för att 

klara kravet på 25 % mindre energiförbrukning än standardkravet från BBR [M-8]. 
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4.4.4 SUMMERING - BEHOVSSTYRDA SYSTEM 

4.4.4.1 AFFÄRSNYTTAN MED BEHOVSSTYRDA SYSTEM 

De fördelar som talar för att använda behovsstyrda system är främst en minskad 

energianvändning och därmed möjlighet till att minska kostnader. För de mer 

traditionella systemen var användningen beräknad till ett antal människor, om det 

antalet under- eller överstegs, förändrades förutsättningarna i lokalerna utan att 

systemen hade en chans att göra det. Det leder till att behovsstyrda system ger 

också andra fördelar som ett jämnare inneklimat. Om värme, kyla, ventilation och 

liknande justeras manuellt finns risk att systemen används när de inte behövs och 

förbrukar mer energi än nödvändigt. Det positiva med behovsstyrda system är att 

om kunnig driftspersonal finns som ser över systemen med jämna mellanrum, 

behöver inte hyresgästerna själva sköta det samtidigt som de ger minskad 

energianvändning.  

4.4.4.2 ERFARENHETER FÖR FRAMTIDA PROJEKT 

Erfarenheter att ta med sig till kommande projekt gällande behovsstyrda system 

kan till exempel vara driften av systemen. Det är viktigt att den underhålls 

kontinuerligt av kunnig personal för att få den optimala användningen av systemet. 

Fel drift kan ge dynamiska förluster på 7 – 15 kWh/m2 även vid ett utåt sett 

fungerande system [M-3]. 

Produktionsmässigt är det inte mer invecklat att installera ett behovsstyrt system. 

Eventuell komplicerad injustering kan krävas och viktigt är att den blir rätt, för 

systemet ska fungera optimalt. Ur den ekonomiska aspekten kan 

investeringskostnaderna för behovsstyrda system vara något högre än vanliga 

traditionella, men fallet är inte alltid så. I Kv. Mästaren blev 

investeringskostnaderna för den behovsstyrda ventilationen lägre än vid val av icke 

behovsstyrt. Om det dessutom ses till driftskostnaderna, inses det enkelt att pengar 

går att spara på val av rätt system. 
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4.5 VÄGG- OCH TERRASSLÖSNING MED ISOLERING AV PIR 

4.5.1 TEKNISK BAKGRUND 

Då dagens krav om mer energieffektiva byggnader finns och skärpningar i BBR 

utkommer från Boverket, ställs också krav på isoleringen. Med de traditionella 

isoleringsmaterialen blir väggar och tak allt grövre för att uppfylla de stigande 

kraven, vilket leder till komplicerade lösningar, djupa fönsternischer och eventuell 

minskad uthyrningsbar yta i byggnaderna. Forskning inom detta område går framåt 

och ett steg i utvecklingen är PIR-isolering. PIR är en förkortning för 

Polyisocyanurat och är en ny effektiv cellplastisolering på marknaden. Den är en 

utveckling av PUR (Polyuretan) men med bland annat bättre brandegenskaper. 

Materialet är tillverkat som styva skivor och framställs genom en reaktion av 

flytande alkohol (polyol) tillsammans med difenylmetan-diisocyanat (MDI) vid 

hög temperatur. Till detta ersätts ett blåsningsmedel (vanligt är koldioxid) som 

tillsammans med katalysatorer reagerar och gör att materialet expanderar och bildar 

ett hårt och sprött skum [T-17].  

PIR är ur brandsynpunkt inte det bästa isoleringsmaterialet, det är antändbart men 

endast vid höga temperaturer runt 425 – 525˚C. Materialet har inget 

direktbrandförlopp och slocknar av sig själv. Enligt ett test som gjorts av SBI; PIR 

med ståltak, uppnåddes resultatet B-s1, d0, vilket innebär; mycket låg 

brandspridning, mycket låg rökgasutveckling och inget dropp. Ett annat test med 

gipsvägg med träpanel och PIR-isolering ger ett resultat om 50 minuters 

brandmotstånd, till skillnad från cellplasten EPS (Expanderad Polystyren). Dock 

räknas den inte som obrännbar och klassas oskyddad till Brandklass EI30 [T-18]. 

Foamglas är i jämförelse bättre än PIR. På båda sidor har PIR-isoleringen ett 

ytskikt som är gjort av aluminium, papper eller glasfleece. Med detta skydd, till 

exempel aluminiumskydd räknas PIR dock som brandklass B [T-19].  
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Bild 18. Omonterad PIR-isolering med aluminium- respektive pappersskikt från projektet Kv. 

Välbehaget [B-7]. 

 

PIR kan ersätta den vanliga cellplasten (EPS) i ytterväggar och Foamglas i terrasser 

då dess egenskaper gör att den tål värme bättre och har bättre isoleringsförmåga. 

Materialet har också bra hög tryckhållfasthet vilket gör att den lämpar sig bra som 

takterrassisolering. PIR:s värmeledningsförmåga varierar något beroende på hur 

mycket blåsningsmedel som tillsatts och finns kvar i materialet, men ligger mellan 

0,023 – 0,028 W/mK, jämförande cellplast och mineralull som vanligen har 0,037 – 

0,038 W/mK och Foamglas 0,041 W/mK [T-17].  

Eftersom PIR, sett till ytterväggar, har ett värmemotstånd som är ca 25 – 35 % 

bättre än de traditionella isoleringsmaterialen behövs därför mindre 

materialtjocklek för att uppnå samma isoleringsnivå. Med PIR möjliggör det för en 

tunnare och mer energieffektivt klimatskal, som till följd kan ge mer uthyrningsbar 

bostadsyta för kunder och en bättre ekonomi i projektet. PIR-lösningen är dyrare än 

EPS sett till samma isoleringstjocklek, men eftersom PIR kräver 20 % mindre 

tjocklek för samma isoleringsvärde blir affären lönsam. På det sättet blir lösningen 

intressant där det finns höga krav på energieffektiviteten eller där man vill få ett bra 

U-värde på väggen utan att den blir för tjock. För fastigheter med ingen möjlighet 

till ändring av fasadlinjer möjliggör den ökad golvyta i byggnaden till följd av 

tunnare ytterväggar [M-9]. 
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I isolering för terrasser görs istället jämförelse med Foamglas. Där har PIR ungefär 

40 % bättre värmemotstånd och kan också varmklistras till skillnad från Foamglas, 

vilken gör den än mer konkurrenskraftig. Kostnadsmässigt står sig PIR även stark 

då den rent materialmässigt är ungefär hälften så dyr som Foamglas. Därför kan en 

både mer energieffektiv och mer kostnadseffektiv lösning fås, utan att det påverkar 

bygghöjden negativt. I många fall kan PIR vara önskvärd då byggnadshöjden kan 

hållas nere. Lägre byggnadshöjd resulterar i lägre stomme, ytterväggar och sarger 

vilket betyder mindre klimatskal och mindre mängder material som krävs. Detta 

resulterar i sekundära fördelar för miljön som till exempel mindre transporter med 

material till projektet [M-10]. 

Vad gäller beständighet för PIR så har tester gjorts för att se hur materialet åldras. 

Det är blåsningmedlet, koldioxiden, som vid expandering bildar bubblor i 

materialet och som bidrar till den effektiva isoleringen. Den förloras dock långsamt 

över tiden och ersätts i stället med luft vilket gör att lambda-värdet försämras, det 

vill säga värmeledningsförmågan ökar. Hur snabbt detta går beror på 

isoleringsskivans tjocklek och beläggning. Dock är de värden som redovisas en 

garanti på ett 25-årsvärde. Ett test som gjorts med materialet är förvarat i 70˚C i 

175 dagar, simulerar ett 25-årsvärde och ger ett värde på 0,0237 W/mK. Sannolikt 

kommer PIR:s lambda-värde inte överstiga 0,028 W/mK [T-18].  

Även fuktbeständigheten har testats. Resultatet visar på en låg fuktkänslighet och 

en vattenupptagning på runt 1,3 % för ett 28 dagars test [T-18]. Dock bör 

fuktfrågan tas i beaktning än en gång, då reaktioner sker i materialet vid kontakt 

med vatten. Reaktionen kallas hydrolys och fungerar som nedbrytande för vissa 

polymera material, såsom amider, estrar och uretaner [T-20]. Ifall PIR, som tillhör 

gruppen uretaner, under en längre tid är i kontakt med vatten finns därför risk att 

materialet bryts ner. 

På grund av dess goda egenskaper med isoleringsförmåga undersökts nu PIR av 

Skanskas Teknikavdelning för att göra den till ny standardbyggnadsdel hos 

företaget. Processen går ut på att kvalitetssäkra materialet i fråga om bland annat 

livslängd, slitstyrka, fuktegenskaper och materialinnehåll. Även grundliga 

arbetsinstruktioner ska fram för att monteringen ska gås tillväga på rätt sätt. En 

fullständig dokumentation och instruktions ska vid processens slut finnas 

tillgänglig för att på så sätt säkra upp materialet för framtiden [M-10]. 

4.5.1.1 KRAV UR BBR 

I BBR ställs som nämnts tidigare många krav vid nybyggnationer. Förutom krav på 

byggnadens energianvändning ställs också många andra krav för att få en byggnad 
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med bra prestanda. Ett av de många andra krav är minsta godtagbar värmeisolering 

[T-13].  

I avsnitt energihushållning 9:3 om Lokalers utformning, finns krav på minsta 

godtagbara värmeisolering. Den högsta genomsnittliga 

värmegenomgångskoefficient (Um) för omslutande byggnadsdelar (Aom) får inte 

överskrida de värden som finns i tabell 9:3a och 9:3b i BBR:s avsnitt om 

energihushållning. För lokaler med annat uppvärmningssätt än elvärme innebär 

detta att PIR-isoleringen måste klara ett Um -värde på 0,70 W/m2K (för en byggnad 

i zon III) och 0,60 W/m2K (för en byggnad i zon III med elvärme) [T-3].   
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4.5.2 REFERENSPROJEKT – KV. VÄLBEHAGET OCH KV. JUBLET, STOCKHOLM 

4.5.2.1 TEKNISK BESKRIVNING 

I projekten Kv. Välbehaget och Kv. Jublet på Kungsholmen i Stockholm har PIR 

använts i ytterväggar. Isoleringen används i projekten tillsammans med en tät VST-

stomme. I ytterväggarna är det löst så att isoleringen i form av skivelement fästes 

på stommen och direkt på isoleringen används tunnputs av typen Topline. Vissa 

delar av fasaden kommer istället för puts få tegel som skalvägg. Principen är dock 

densamma som med puts; skalmuren fästs direkt på PIR-isoleringen [M-11].  

För byggnaden i Kv. Välbehaget har PIR också använts i indragna terrasser. Den 

typen av terrasser byggs genom att ett tätskikt fästes på bjälklaget och över det 

varmklistras ett lager med PIR. På det varmklistras ytterligare ett lager PIR med 

fall och ovan på tätskikt, dräneringsskikt, skyddsbetong och en trätrall [M-10]. 

4.5.2.2 SYFTE 

I Kv. Välbehaget och Kv. Jublet var syftet med PIR dels att bygga med ett så 

miljömässigt tänk som möjligt på grund av att båda projekten har som mål att 

certifieras enligt LEED New Construction på nivån Guld. Den andra anledningen 

till att PIR valdes att användas i projektet var med tanke på hur mycket säljbar yta 

som kunde vinnas med användning av PIR. Eftersom detaljplanen för projektens 

område var bestämd var inte det möjligt att utöka byggnadernas omkrets. 

Lösningen i projektet blev att använda 150 mm PIR-isolering istället i jämförelse 

250 mm av den mer traditionella cellplastisoleringen och därmed tjäna 100 mm för 

varje löpmeter golvyta. PIR beräknades till att kosta ungefär 2,7 miljoner kronor i 

investering, men med tanke på att läget på båda projekten är centralt vid 

Hornsbergs strand på Kungsholmen och intäkterna för lägenheterna beräknades till 

i genomsnitt 64 500 kr/m2, fanns potentialen att tjäna pengar vid användning av 

isoleringsmaterialet. Att dessutom till det få positiva gröna konsekvenser av 

beslutet var en klar fördel [M-9]. 

4.5.2.3 ERFARENHETSÅTERFÖRING: 

4.5.2.3.1 PROJEKTERING 

Beslut för användning av PIR togs relativt tidigt i projektet, då det var kopplat till 

intäktsbudgeten med tanke på pengar som gick att tjäna på affären. Skanska var 

med kunden involverad i ett gemensamt bolag, där besluten togs tillsammans. Från 

början var kunden, som är en stor framträdande byggherre i regionen, inte så 

intresserad att bygga grönt, men Skanska lyckades med sitt engagemang att 

övertyga byggherren om att det är lönsamt. Kostnadsmässigt har 1-1,5 miljoner 

kronor mer investerats på grund av att flera olika gröna lösningar har använts i 
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projektet och det är svårt att säga om värdet på byggnaderna ökar på grund av 

LEED-certifiering, men utvecklingen på marknaden visar att ökad 

miljömedvetenhet hos köpare leder till att värdet på fastigheten stiger. Eftersom 

PIR ännu är ett relativt nytt material inväntades tekniska godkännanden och 

garantier från leverantörer innan beslut togs att använda det [M-9]. 

4.5.2.3.2 PRODUKTION  

Då platsbesöket av författaren gjordes, var projektet och produktionen ännu i ett 

tidigt skede och stommen hade just börjat sättas. Därför hade de ansvariga för 

produktionen inga erfarenheter av PIR under produktionsskedet. Det som visstes 

var att montagetekniken är likvärdig med montering av cellplast, med undantag för 

vissa moment. Det krävs noggrant montage och underlag och dessutom är PIR-

materialet mycket mer styvt och svårarbetat, vilket försvårar för måttanpassningen. 

Montaget av PIR kräver därför kompetenta och noggranna yrkesarbetare för 

arbetet. Anledningen att försiktighet måste vidtas är på grund av att materialet är 

mycket styvt och skört. Riskerar det att bildas luftspalter vid rörelser, försämras 

isoleringsförmågan i materialet. Toleranser på endast ±3 mm tillåts. För takterrasser 

är det även viktigt att tänka på terrassavslut, räckesinfästningar och anslutningar är 

ordentligt gjorda för att undvika problem och fuktskador i ett senare skede [M-10]. 

4.5.2.3.3 DRIFT 

Då ej heller byggnaderna tagits i drift, finns inga erfarenheter av dem. 

Undersökningar och tester har gjorts för att kvalitetssäkra sig om PIR-isoleringens 

livslängd och isoleringsförmåga. Det som kan diskuteras kring de kunskaper som 

finns är PIR att driften i sig antagligen inte märkbart kommer att beröras av att 

byggnaderna har isolering av PIR istället för cellplast, mineralull eller Foamglas. 

Det som kan märkas i vissa fastigheter är att energianvändningen är mindre än i 

jämförelse med andra isoleringsmaterial. I fallet Kv. Välbehaget och Kv. Jublet ger 

PIR dock ingen bättre isolering, möjlighet fanns att använda cellplast som gav lika 

bra isoleringsförmåga, om än tjockare isolering, utan det som tjänades på i detta 

projekt med användning av PIR var istället ökad säljyta. PIR ger alltså i sig ingen 

energibesparing om kravet inte är att ha en speciell isoleringstjocklek i väggar eller 

tak. Livscykelanalysen för PIR, i fråga om energiförbrukning kan därför likställas 

med livscykelanalys för cellplast [M-11]. 
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4.5.2.3.4 FÖR- OCH NACKDELAR 

De fördelar som användandet av PIR medför är bland annat vunnen yta i 

byggnaden. Kombinationen VST-stomme och PIR fungerar bra tillsammans. 

Cellplast är även möjligt med VST-stomme men då förloras som sagt yta. 

Materialet i sig klarar Skanskas kemikaliekrav och är godkänt ur miljösynpunkt. 

Dock är PIR oljebaserat och det åtgår mer energi att tillverka än av vanlig cellplast, 

vilket kan diskuteras ur miljömässig synvinkel huruvida det är moraliskt rätt för 

certifierade byggnader. Ur ljudsynpunkt är PIR inte speciellt bra. Ur brandsynpunkt 

däremot så är materialet mycket säkrare än vid användning av cellplast och kräver 

inte täckning på projektet när arbete pågår [M-11]. 

4.5.2.3.5 MÅL 

De mål som projektet har haft med användning av PIR är att isoleringen ska ge 

byggnaderna ökad uthyrbar yta, bra och likvärdiga isoleringsegenskaper. Det leder 

i sin tur till mindre transporter till arbetsplatsen på grund av att mindre 

resursutnyttjande, både av isoleringsmaterialen och också annat material till 

klimatskalet till följd av lägre stomme vid användning av PIR i terrasserna. 

4.5.2.4 MILJÖCERTIFIERINGSSYSTEM 

Eftersom både Kv. Välbehaget och Kv. Jublet har som mål att bli certifierade enligt 

LEED Guld, finns stort miljöengagemang inom projekten. Det finns dock 

svårigheter att koppla PIR till LEED-poäng, eftersom det i detta fall inte var frågan 

om mer effektiv energianvändning. Det finns dock sekundära effekter av att 

använda PIR som kan bli möjlig att koppla till vissa poäng, exempelvis 

materialhantering, återvinning och regionala material [M-11]. 
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4.5.3 REFERENSPROJEKT – KV. STAFVRE, KRISTIANSTAD 

4.5.3.1 TEKNISK BESKRIVNING 

För projektet Kv. Stafvre i Kristianstad har PIR-isolering använts i takterrasser. Det 

som var viktigt att tänka på vid terrasslösningar som dessa var att lösningen måste 

ha stor säkerhet mot punktering, om läckor skulle uppstå måste de vara 

koncentrerade och inte spridas från läckagepunkten. Det var även viktigt att 

anslutningar till dörrar, fönster, väggar och sarger skall vara säkrade mot drivande 

vatten. PIR-isolering och även Foamglas klarar dessa kriterier till skillnad från 

EPS- och mineralullsisolering, vilket gör att de är lämpade som isoleringsmaterial i 

terrasser [M-5]. 

4.5.3.2 SYFTE 

Anledningen till att PIR valdes som isoleringsmaterial i Kv. Stafvre var egentligen 

en ekonomisk fråga. Projektet hade svårt att gå runt ekonomiskt och kostnader 

behövde sparas in. Det första förslaget hade projekterats med Foamglas som 

isoleringsmaterial, men Skanskas teknikavdelning hade information om att 

provläggning av PIR-isolering i terrasser hade gjorts i Malmö och rekommenderade 

denna lösning till projektet. Med användningen av PIR som isolering lyckades 

projektet få sin kalkyl att gå ihop. Material och montage för Foamglas beräknades 

till cirka 1400 kr/m2, jämfört med PIR som medförde kostnader för cirka 950 kr/m2 

[M-5]. 

Användningen av PIR resulterade i att ett bra U-värde kunde hållas i 

konstruktionen, utan att den blev för tjock, det vill säga 10 cm tunnare lösning än 

med Foamglas. Det i sin tur gav ett 10 cm mindre mått på byggnaden (uppstolpning 

av golv, sarguppbyggnad, omkrets etc.). Ett mindre klimatskal medförde positiva 

konsekvenser för miljön i form av minskade energiförluster, minskade transporter 

på grund av minskad volym isolering till byggplatsen och mindre resursanvändning 

vid montage [M-5]. 

4.5.3.3 ERFARENHETSÅTERFÖRING: 

4.5.3.3.1 PROJEKTERING 

Den isolering som först projekterades för Kv. Stafvre var som sagt Foamglas. Det 

materialet är mycket vanligare vid isolering av terrasser men eftersom projektet 

hade svårt att få ekonomin att gå ihop fungerade PIR som ett bra alternativ. 

Beslutet att använda PIR togs tidigt i projektet eftersom det, på grund av ekonomin, 

inte var möjligt att gå vidare utan en kompatibel kalkyl. Andra områden påverkades 

i projekteringen på grund av att PIR istället valdes. En ny energiberäkning gjordes, 

men ledde till liknande resultat, men med den positiva konsekvensen att det 
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krävdes mindre volym isolering. Även arbetet för konstruktörerna och arkitekterna 

påverkades på grund av att nya ritningar med detaljlösningar behövdes när PIR 

valdes som ersättande isoleringsmaterial. Kunden var dock inte involverad i 

beslutet att välja PIR framför Foamglas. De resonerade så att ”om Skanska väljer 

att ha detta så är det nog ett bra material” [M-5]. 

4.5.3.3.2 PRODUKTION 

Läggning av PIR i terrasser är likvärdig läggning av Foamglas. Dock var ett undre 

takpappslager i PIR-lösningen obligatorisk som fuktskyddande tätskikt ovan 

bjälklag, medan det mest är rekommenderat vid användning av Foamglas. PIR-

isoleringen varmklistrades sedan i två lager ovanpå tätskiktet, ett lager av önskad 

tjocklek och ett med fall. Ytterligare tätskikt lades och viktigt var att få täta 

anslutningar och infästningar till räcke och dylikt [M-5]. 

 

 

Bild 19. Läggning av PIR-isolering i Kv. Stafvre, Kristianstad [B-12]. 
 

4.5.3.3.3 DRIFT 

Då endast den första etappen av fyra i skrivandets stund står klar, går det inte säga 

mycket om driften. Om all produktion går som det ska och resulterar i en kvalitativ 

slutprodukt, kommer med största sannolikhet hyresgästen inte märka av vidare det 

är PIR-isolering eller någon annan isolering i terrasserna. Eftersom PIR-isoleringen 

projekterades till att minska kostnader och omfång av byggnaden, istället för att 

öka isoleringsförmågan, resulterade det inte bättre energiberäkningar. Dock kan det 
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antas att isoleringen ändå ger en bättre miljöpåverkan då klimatskalet minskades, 

vilket mycket väl kan leda till energibesparingar i den aspekten, samt att 

resurshållning av material blev mindre än med jämförbart isoleringsmaterial. 

4.5.3.3.4 FÖR- OCH NACKDELAR 

De främsta nackdelar som kan ses av användning av PIR istället för Foamglas som 

isolering i terrasser är de få erfarenheter av materialet som finns. Tester har gjorts 

för att säkra PIR ur kvalitetssynpunkt i fråga om livslängd, kemikalieinnehåll, 

brandsäkerhet etc. PIR klarar kraven men i jämförelse med Foamglas har PIR 

sämre tryckhållfasthet och brandsäkerhet [M-5]. De fördelar PIR har är, förutom 

den ekonomiska aspekten, bättre isolervärde än Foamglas. Materialet kan även vara 

avgörande då viss byggnadsyta och höjd krav av till exempel detaljplaner, dock var 

så inte fallet i detta projekt. 

4.5.3.3.5 MÅL 

Målen som projektet hade i början var att hitta alternativ till det första utkastet av 

modell för byggnaden. I och med att PIR valdes och som isolering lyckades 

projektet spara in kostnader och blev möjligt att bygga. 

4.5.3.4 MILJÖCERTIFIERINGSSYSTEM 

Inga beslut av att använda miljökrav har funnits i projektet och därmed har 

byggnaden inte certifierats enligt något miljöcertifieringssystem [M-5]. Eftersom 

heller inte ytterväggarna har isolerats med PIR, utan materialet enbart använts vid 

terrasserna, går det inte säga att materialet i sin helhet bidragit till några 

miljövinster som i ett senare fall kan kopplas till eventuell certifiering.   
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4.5.4 SUMMERING - PIR 

4.5.4.1 AFFÄRSNYTTAN MED PIR FÖR KUND 

De återkommande fördelar som diskuteras med PIR är att materialet är bra 

energipresterande och ger projektet bibehållna eller till och med utökade ytor i 

jämförelse med andra motsvarande isoleringsmaterial. De fördelar som bör föras 

vidare för att belysa nyttan även ur kundens perspektiv är framförallt dessa. Om ett 

projekt kan få större ekonomisk vinning genom att använda PIR-isolering, 

samtidigt som det kan leda till bättre U-värden i väggar och terrasser, ett minskat 

klimatskal, minskade materialvolymer och transporter bör det lyftas fram i 

kommande projekt. 

PIR bör även belysas fram som alternativ när krav från detaljplaner finns över 

byggnadshöjd och area, och byggherren önskar mer uthyrningsbar yta. 

4.5.4.2 ERFARENHETER FÖR FRAMTIDA PROJEKT 

Det är ännu tidigt, med hänseende till de referensprojekt som studerats i detta 

examensarbete, att dra några slutsatser om PIR som isoleringsmaterial. Det 

förefaller dock som att noggrann läggning krävs. Utbildning för yrkesarbetarna om 

det styva materialet och montage kan därför vara att föredra. Ifall det utförs korrekt 

bör isoleringen resultera i mer effektiv isolering än de konkurrerande.  

Driften av byggnaden med PIR som isolering bör inte resultera i något extra behov. 

Dock är ännu oklart ifall byggnaden sätter sig och skapar sprickor, vilka 

köldbryggor som då uppstår – jämförandes med andra mindre styva 

isoleringsmaterial. 

Miljöaspekten bör också funderas på. Materialet är vid tillverkning oljebaserat, det 

vill säga inte speciellt miljöanpassat. Dock kan materialet leda till att mer energi 

och koldioxid sparas in vid användning än som åtgick vid tillverkning. 

Rekommenderat är att kontrollera PIR:s livscykelanalys för en sådan bedömning.  

Annan rekommendation är att se över möjlighet till användning av PIR vid nya 

projekt. Ifall kostnader kan sparas in på isolering kan de i själva verket satsas på 

andra områden för att förbättra byggnadens miljöprestanda ännu mer.  
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apitel 5 syftar till att sammanställa de resultat som kommits fram till i 

examensarbetet och kort presentera dem. Därefter förs diskussioner om 

slutsatser och vilka behov som finns i framtiden för de gröna lösningarna. 

Rekommendationer och behov av framtida arbeten för att göra lösningarna ännu 

bättre ur energieffektiv synvinkel presenteras innan en slutlig sammanfattande 

diskussion av hela examensarbetet läggs fram. 
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5.1 SAMMANSTÄLLNING RESULTAT 
I detta examensarbete har följande gröna lösningar studerats: 

- Energieffektiv belysning 

- Värmeåtervinning med FTX-system 

- Solskydd i glasfasader 

- Behovsstyrda system 

- Vägg- och terrasslösningar med isolering av PIR 

ENERGIEFFEKTIV BELYSNING 

Resultatet som följer beträffande energieffektiv belysning är att lösningen vid syfte 

av energieffektivisering, används ofta i kombination med närvarostyrning och/eller 

dagsljusstyrning. De energieffektiva ljuskällorna som utvecklats och brett ut sig i 

samhället i och med glödlampans utfasning finns i många olika utformningar och 

användningsområden. Utvecklingen på senare år har gjort att de uppnått en 

jämförbar och även förbättrad kvalitet med bra ljusutbyte, jämfört med glödlampan. 

Det positiva är att de förbrukar mycket mindre energi, till exempel LED- och 

lågenergilampan som ger cirka 80 % lägre energiförbrukning och de ger också 

upphov till mindre kylbehov i kontorslokaler. Negativt med många av de lamporna, 

förutom LED, är att de innehåller kvicksilver eller gaser som kräver slutförvaring.  

Erfarenheter från referensprojekten tyder på att montering av energieffektiv 

belysning, jämfört med en traditionell, inte är mer komplicerad eller tar längre tid. 

Dock kan injusteringen av armaturerna vid behovsstyrning riskera att vara mer 

komplex. Rätt inställning krävs om belysningen ska fungera optimalt och inte 

förbruka mer energi än nödvändigt. Den ekonomiska aspekten av energieffektiv 

belysning är att armaturer med bra kvalitet är mer kostsamma. Med hjälp av en 

livscykelanalys kan tiden innan kostnaderna tjänats in av minskade driftskostnader 

beräknas.  

SOLSKYDD I GLASFASADER 

När det gäller solskydd i glasfasader kan de delas upp i två områden; 

solavskärmning och solskyddsglas. Dessa är nödvändiga idag, till följd av ökande 

storlek på fönster och glasfasader och kyl- och bländningsbehov då uppkommer. 

Det mest effektiva solskyddet, när det gäller att reducera värmestrålning, är 

utvändig solavskärmning som till exempel markis. Solavskärmningen kan även ske 

automatiskt med hjälp av ljussensorer som känner av när solstrålningen blir för 

intensiv. Solskyddsglas är belagt med en tunn beläggning som fungerar 

reflekterande eller absorberande. Nackdelen med effektiva solskyddsglas är att de 

tenderar bli mörka, vilket ökar belysningsbehovet inomhus. I referensprojekten har 
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användning av solskydd inte inneburit några komplikationer. Det är enkla lösningar 

till att få ett jämnare inomhusklimat och montering av solskyddsglas förefaller inte 

vara annorlunda än med vanliga fönsterglas. Vid optimalt solskydd minimeras 

kylbehovet samtidigt som belysningsbehovet inte ökar. Kombinationen av 

solavskärmning och solskyddsglas är den allra bästa. Beroende från projekt till 

projekt går det inte säga vad som är optimalt, utan rekommenderat är att göra en 

energimodell som tar hänsyn till byggnadens behov och utformning, väderstreck 

och årstidskiftningar. 

VÄRMEÅTERVINNING MED FTX-SYSTEM 

Resultatet gällande värmeåtervinning med mekanisk ventilation som FTX-system 

är att de idag är väldigt effektiva när det gäller minimering av energianvändande 

och en av de lösningar som det kan sparas mest energi med. FTX är numera ett 

krav i byggnader med lokaler som överstiger 60 m2 och val av system beror mycket 

på vilken typ av verksamhet som planeras i lokalerna. Det som kan ses som 

standard idag i kontorslokaler är ett roterande FTX-system, vilket är det system 

som är bland de effektivaste idag. Nackdelen med det är att en viss risk för 

luftåterföring finns i systemet, vilket inte lämpar sig bra vid verksamheter där dålig 

lukt, kemikalier eller andra partiklar finns i frånluften och riskerar föras tillbaka in i 

lokalerna. Verkningsgraden ger en hänvisning på hur bra systemet är, men effekten 

beror också på andra tekniska aspekter för den specifika byggnaden, till exempel 

lufttät byggnad. 

Underhåll är en viktig aspekt när det gäller effektiva FTX-system. Motoriserade 

don kräver generellt mer underhåll för att fungera optimalt och för att systemet ska 

undvika dynamiska förluster. Rekommenderat från referensprojekten är att kunnig 

driftspersonal krävs för att ha möjlighet till att vidhålla en låg energiförbrukning 

och hög energieffektivitet. 

BEHOVSSTYRDA SYSTEM 

Beträffande behovsstyrda system, som egentligen rör alla typer av 

installationstekniska system såsom ventilation, belysning och uppvärmning, så kan 

följande resultat sammanfattas; det främsta syftet är energieffektivisering och att 

undvika att system används mer än behovet av dem. Till exempel behovsstyrd 

ventilation, där tryckregleras luftflödet efter behov, av antingen temperatur eller 

koldioxidhalt i rummet. Och därmed anpassas inomhusklimatet till människorna i 

lokalerna, vilket gör det jämnare. Ur belysningssyfte är närvarostyrning i 

kombination med dagsljusstyrning effektivt. Armaturerna är endast igång om 

behov finns, samtidigt som de anpassar sig och tar tillvara på dagsljuset från 

fönstren. Värme eller kyla i lokalerna ställs också in efter elektroniska termostater 
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som reglerar temperaturen efter inställda värden. Dessa inställningar är väldigt 

viktiga då det är de som styr nivån för inomhusklimatet. Rekommenderat är att en 

grundlig belastningsberäkning för byggnaden görs, för att fastställa den tilltänkta 

användningen och på så sätt kunna hitta de rätta installationerna. Driften av dem är 

också här viktigt för att energibesparingar ska kunna göras i så stor mån som 

möjligt. Dynamiska förluster till följd av felinställningar kan ge ökad 

energiförbrukning på runt 7 – 15 kWh/m2, även i ett utåt sett fungerande system. 

Därför rekommenderas utbildad personal för underhåll. 

VÄGG- OCH TERRASSLÖSNINGAR MED ISOLERING AV PIR 

Isolering av PIR (polyisocyanurat) i vägg- och terrasslösningar är den lösning av de 

utvalda i detta examensarbete som är minst beprövad bland projekt. Det har en 

effektiv isolering, 25 – 35 % bättre isoleringsförmåga än jämförande EPS-cellplast. 

Den är också mycket bättre ur brandsynpunkt. PIR-isoleringen har i 

referensprojekten använts ur ett besparande ekonomiskt syfte. Nämligen den att 

eftersom PIR är effektivare behövs mindre tjocklek på den för samma 

isoleringsegenskaper, 150 mm istället för 250 mm. Då behövs inte lika mycket 

material vilket leder till att kostnaderna för isoleringsmaterialet blir lägre än i 

jämförelse med EPS eller Foamglas. Mindre tjocklek på byggnadens ytterväggar 

resulterar i mer uthyrningsbar yta, det vill säga ökade inkomster för ägaren. Vid 

speciella stommar med endast möjlighet för ett visst mått på isoleringen kan PIR 

istället ge betydligt bättre klimatskal. Nackdelen med materialet kan ses att det än 

så länge är relativt nytt och obeprövat och ingen kan riktigt säga vilka 

konsekvenser det leder till. Materialet kan tänkas vara nedbrytbart i kontakt med 

vatten, vilket dock inte leverantörerna påstår. Det kan leda till försämrade värden 

för isoleringsförmågan och därmed kanske inte så effektivt som från början tänkt. 

En annan negativ aspekt är att olja krävs vid tillverkning av PIR, vilket inte är 

miljömässigt hållbart och kan diskuteras vid användning i miljöcertifierade 

byggnader.  

Produktionsmässigt är materialet relativt svårarbetat. Det är styvt och svårt att 

skära, vilket innebär att yrkesarbetarna behöver anvisningar för montering och 

läggning av isoleringen. Även små toleranser för materialet att röra sig finns, då 

risk för sprickor och försämrade isoleringsegenskaper kan uppstå. Ur miljömässig 

synvinkel leder användning av PIR till mindre transporter i och med mindre volym 

material, vilket kan ses som positivt.  
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5.2 SLUTSATSER 
De slutsatser som kan göras efter detta examensarbete är att det finns många bra 

energieffektiva lösningar ute på marknaden och utvecklingen går hela tiden framåt. 

Dock finns mycket kvar att lära för branschen som tenderar att vilja bygga så som 

de alltid gjort och kan. Därför behövs incitament som gör att miljöanpassat och 

hållbart byggande i framtiden blir att föredra och där ett exempel är EU:s energimål 

för år 2020 och 2050.  

För gröna lösningar och den fortsatta utvecklingen av dem kommer de fungera bra 

inom modern fastighetsförvaltning, men en slutsats är att de måste underhållas väl 

under driftperioden för att undvika förluster och system som förbrukar mer energi 

än nödvändigt. De gröna lösningar som studerats i detta examensarbete kan 

följande slutsatser göras: 

För belysning går utvecklingen stadigt framåt och nya innovativa lösningar 

uppkommer. I dagsläget tenderar LED-lampan vara den mest energieffektiva, men 

den har också höga kostnader. Dock bör aspekten med miljö vägas in, när syftet är 

att energieffektivisera för att minska klimatpåverkan. Då är LED att föredra då den 

inte innehåller giftiga ämnen och bör därför i dagsläget prioriteras. 

Solskydd är en lösning som kan ses som tillkommande. De andra gröna lösningar 

som studerats är mer eller mindre nödvändiga i någon form i byggnader. Därför 

tillkommer extra arbete för denna lösning, som dock har litet driftsbehov om man 

ser till solskyddsglas och fasta solavskärmningar. Huruvida glasfasader egentligen 

är bra för miljön kan diskuteras. Sämre isoleringsförmåga, köldbryggor och 

solinstrålning är faktorer som uppkommer när byggnaderna utformas i modern 

tappning. Solskydd är dock effektivt när det gäller att lösa den sista faktorn. 

Utmaningen är att hitta en bra kombination med solskyddsglas, solavskärmning och 

belysning som ger optimal användning. 

Värmeåtervinning med FTX-system är en av de effektivare åtgärderna för att 

minimera energianvändningen i en byggnad och det är en investering som lönar sig 

i längden. Det gäller att välja rätt system, med hänsyn till vilken verksamhet som 

ska vistas i lokalerna, för att få den optimala verkningsgraden. Den bästa 

verkningsgraden rent tekniskt behöver inte vara den bästa ur ekonomisk synvinkel. 

Viktigt är att välja fläktar som är tysta och lättåtkomliga för driftsunderhåll, 

eftersom FTX är den lösning behöver mest skötsel och det idag är ett problem. Till 

exempel igensättning av filter ger försämrad återvinning av varmluften.  

FTX-system kan idag ses som standard i nya byggnader och är egentligen ingen ny 



- 98 - 

 

lösning. Dock kommer allt mer effektiva system och de är en viktig del i 

energieffektiviseringen. 

För PIR-isoleringen är slutsatserna att om beständighetsegenskaperna är så bra som 

leverantörerna lovar är det ett mycket effektivt isoleringsmaterial. Det kan ge 

upphov till bättre klimatskal i byggnaden, mindre material och därmed mindre 

transporter till projektet. Att det dessutom kan leda till stora kostnadsbesparingar är 

positivt för kunden. Kanske kan mer pengar då satsas på andra miljöåtgärder? 

Nackdelen med PIR-isoleringen är att det inte finns mycket erfarenhet i drift och 

hur sättningar och dylikt i byggnader kan påverka dess isoleringsförmåga. 

Diskussion kan också föras runt hur miljöanpassat materialet i sig är, till exempel 

vid tillverkning.  

Behovsstyrda system är bra energieffektiva lösningar som optimerar användningen 

av dem. Många behovsstyrda system i kombination i byggnaden är det bästa, då 

mest energi kan besparas. Lösningen är som det ser ut i sin linda och kommer 

troligtvis att bli mycket mer vanlig, i alla olika installationssystem i framtiden. 

Även här är drift viktigt och kunnig driftspersonal rekommenderas. Viktigt är också 

att injusteringar av systemen utförs korrekt så de är inställda på rätt nivåer, för att 

minimera energianvändningen i byggnaden. 

Alla de gröna lösningarna är i sig bra för att minska energianvändningen jämfört 

med de mer traditionella alternativen. Dock är en kombination av dem – och även 

fler andra lösningar som inte behandlats i detta examensarbete – ännu bättre. I de 

granskade referensprojekten och då speciellt de miljöcertifierade, till exempel Kv. 

Mästaren i Kalmar, har inga extrema gröna åtgärder gjorts. Istället har många små 

lösningar använts, med fokus på de stora energislukande posterna, vilket leder till 

byggnader med låg energiförbrukning. Detta är ett steg i rätt riktning. I framtiden 

kanske mer extrema åtgärder måste till om energikraven då ska kunna uppfyllas.  

Inte heller tenderar det generellt att vara svårt att bygga och använda dessa olika 

gröna lösningar. De flesta är nya effektivare lösningar för äldre varianter som 

monteras och fungerar på liknande sätt. Det som kan behövas är kunskap om 

lösningarna för att välja rätt och få en optimal funktion till byggnaden. Inom 

fallstudieobjektet verksamhet finns supportfunktioner som det går att vända sig till 

vad gäller råd och hjälp vid projektering och planering.  

Miljöcertifieringssystem är på framfart idag och många kunder väljer att certifiera. 

De vanligaste är till exempel Green Building och liknande som tar hänsyn till 

energiförbrukningen, men även de som ser till ett större perspektiv, till exempel 

LEED, blir allt vanligare. Dock krävs ofta mer arbete och kostnader att certifiera 
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enligt den senare. Ekonomin kan vara en komplicerad fråga i detta sammanhang. 

Tendenser visar att kunder gärna vill bygga miljöanpassade projekt med gröna 

lösningar och med miljöcertifiering – så länge det inte kostar för mycket att 

investera. Diskuteras kan om certifieringssystemen blir ett marknadsföringsverktyg 

snarare än grundtanken om att bygga med högre miljöprestanda. 

 

5.3 BEHOV AV FRAMTIDA ARBETE 
Miljöanpassat grönt byggande kan ses som ett relativt nytt område och det finns 

mycket kvar att lära. Några exempel på viktiga saker som behövs jobbas vidare 

med och förbättras är följande: 

 Erfarenhetsåterföring av gröna projekt och lösningar. Att de lösningar som 

varit bra eller för den delen också sämre sprids inom företaget för att fortare 

kunna föra utvecklingen framåt. 

 Ett mer intensivt arbete med miljötänkande att nå ut till samhället. Visa på 

konkreta förslag på vad varje individ kan göra och vad de förbättringarna 

skulle kunna leda till. 

 Mer information och motivation inom företaget och ut i linjen för att bygga 

grönt. Till exempel hur man enkelt går tillväga. 

 I fråga om de specifika gröna lösningarna behövs mer utveckling för 

framtida lösningar.  

- Ännu effektivare belysning och bättre utformningar av de existerande. 

- Effektivare solskyddsglas som inte ger mörkt glas. 

- Ännu mer effektiva FTX-system med mindre aggregat. 

- Utveckling av behovsstyrda system som standardlösningar. 

- Effektivare och mer miljömässigt hållbara isoleringsmaterial. Noga 

kontroller av beständighetsegenskaper. 
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5.4 SAMMANFATTANDE DISKUSSION 
Eftersom EU och regeringen ständigt skärper kraven genom BBR och på grund av 

målet för år 2050 att halvera vår energiförbrukning, måste samhället sätta igång sin 

utveckling på allvar. Bra gröna lösningar finns idag, men utvecklingen går framåt 

och det gäller att hela tiden använda det senaste kvalitetssäkrade lösningarna som 

finns för att driva utvecklingen framåt i ännu högre takt. Branschen måste bli bättre 

på att ligga steget före och att även sprida vidare information och erfarenheter, 

vilket fram till nu inte har varit ett särskilt vanligt arbetssätt.  

En helhetsbild måste också utvecklas mer för byggandet, från tillverkning, 

transporter, byggande, drift och återvinning, för att förstå att allt hänger ihop och 

påverkar miljön och vår energiförbrukning. Även förståelse för att alla gröna 

lösningar i en byggnad hänger ihop. Ett FTX-system kräver en tät byggnad, 

glasfasader kräver solskydd, installationer är mest effektiv vid behovsstyrning etc.  

Fastighetsägarna måste också upplysas om att driften för byggnaden är viktig. Om 

inte den fungerar finns risk att den förväntade energiförbrukningen inte kan hållas, 

vilket tillför extra kostnader och mer påverkan på miljön. 

Det som alltså kan konstateras idag är att många bra gröna lösningar finns och 

utvecklingen ständigt går framåt. Den utmaning som vi bör prioritera mer är 

spridning av hållbart byggande till samhället. Att hitta incitament för att få fler att 

välja att investera i grönt byggande. Först när vi uppnår det kan vi bli ett grönt 

samhälle på allvar. 
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öljande kapitel redovisar de bilagor som är av intresse för examensarbetet. 
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7.1 INTERVJUFRÅGESTÄLLNINGAR - ERFARENHETSÅTERFÖRING 
 

 Hur fungerar generellt erfarenhetsåterföringen från byggprojekt idag? 

- Förs någon speciell dokumentation? 

- Hur mycket är muntlig kunskap som förs vidare från person till 

person? 

 

 Har regionen (Hus Stockholm Kommersiellt) något speciellt arbetssätt? 

- Regionutvecklarens roll? 

 

 Hur bra fungerar kvalitetssäkringen från ett projekt idag? 

- Vad kan göras bättre? 

 

 Finns något speciellt arbetssätt för gröna projekt och lösningar? 

- Erfarenhetsåterföringsmässigt? 

- Kvalitetssäkring? 

 

 Andra informationskällor/personer? 
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7.2 INTERVJUFRÅGESTÄLLNINGAR – REFERENSPROJEKT 
 

ALLMÄNT OM PROJEKTET 
 
 Vad hade ni för miljökrav i projektet? 

 

 Certifieras efter LEED?  

- Hur stor grad av certifiering? 

- Betydelse för projektet? 

- Motivet till miljöklassning? 

- Hade miljöklassningen någon betydelse för den ekonomiska biten? 

- Finns dokumentation över LEED? T.ex. vilka poäng som tagits? 

 

 Vad var motivet till miljöklassningen? 

- Påverkar det projektets ekonomi 

 

 Kundens inställning? 

 Kundnyttan? Sälja in LEED. 
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FTX-SYSTEM 
 
 Vilket sorts värmeväxlingssystem har ni använt er av? 

- Hur fungerar det rent praktiskt? 

- Partiklar/luftåterföringsrisk? 

- Standardlösning eller ”framtidslösning”? 

 

 Hade det betydelse att välja just detta, t.ex. poäng i LEED för lösningen? 

 När togs beslut om användning av FTX-systemet (hur tidigt i projektet)? 

 Påverkas andra områden i projekteringen 

 Diskuterade ni för- och nackdelar med FTX, hur gick den diskussionen? 

Miljösynpunkt? 

 

 Produktion: 

- Positiva erfarenheter, t.ex. i jämförelse med FT osv.? 

- Negativa erfarenheter; problem med detaljer, montering, injustering 

etc.? 

- Oförutsedda merkostnader? 

 

 Upplever ni att målen blev uppfyllda?  

- Produktionsmässigt 

- Driftsmässigt? Fungerar lösningen som tänkt?  

- Energimässigt? 

- Miljömässigt? 

 

 Kommer i att använda denna typ av FTX i kommande projekt? 

- Rekommendera? 

 

 Hur mycket har ni beräknat att man långsiktigt sparar med FTX? 

- Ekonomiskt? 

- LCA; driftskostnad? 

 

 Långsiktigt sparande ur energisynpunkt? 
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BELYSNING 
 

 Vilken sorts belysning har ni använt er av? 

- Hur fungerar det rent praktiskt? 

- Dagsljusinsläpp/Närvarostyrd? 

- LED? 

- Standardlösning eller ”framtidslösning”? 

 

 Hade det betydelse att välja just detta, t.ex. poäng i LEED för lösningen? 

 

 När togs beslut om användning av belysningen (hur tidigt i projektet)? 

 

 Påverkas andra områden i projekteringen? 

 

 Diskuterade ni för- och nackdelar med belysningen, hur gick den 

diskussionen? Miljösynpunkt? 

 

 Produktion: 

- Positiva erfarenheter, t.ex. i jämförelse med ”icke-gröna” osv.? 

- Negativa erfarenheter; problem med detaljer, montering, injustering 

etc.? 

- Oförutsedda merkostnader? 

 

 Upplever ni att målen blev uppfyllda?  

- Produktionsmässigt 

- Driftsmässigt; Fungerar lösningen som tänkt?  

- Energimässigt? 

- Miljömässigt? 

 

 Kommer i att använda denna typ av belysning i kommande projekt? 

- Rekommendera? 

 

 Hur mycket har ni beräknat att man långsiktigt sparar? 

- Ekonomiskt? 

- Energimässigt, procentuellt? 

- LCA; driftskostnad? 

 

 Hade något kunnat göras bättre? 

 

 Kundnyttan? 

- Ekonomiska fördelar 

- Miljönyttan  
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BEHOVSSTYRDA SYSTEM 
 

 Vilket/vilka system har ni använt er av? 

- Hur fungerar det rent praktiskt? 

- Närvarostyrt? 

- Tidsstyrt? 

- Standardlösning eller ”framtidslösning”? 

 

 Hade det betydelse att välja just detta, t.ex. poäng i LEED för lösningen? 

 

 När togs beslut om användning av systemet/n (hur tidigt i projektet)? 

 

 Påverkas andra områden i projekteringen? 

 

 Diskuterade ni för- och nackdelar, hur gick den diskussionen? 

Miljösynpunkt? 

 

 Produktion: 

- Positiva erfarenheter, t.ex. i jämförelse med ”icke-gröna” osv.? 

- Negativa erfarenheter; problem med detaljer, montering, injustering 

etc.? 

- Oförutsedda merkostnader? 

 

 Upplever ni att målen blev uppfyllda?  

- Produktionsmässigt 

- Driftsmässigt; Fungerar lösningen som tänkt?  

- Energimässigt? 

- Miljömässigt? 

 

 Kommer i att använda denna typ av system i kommande projekt? 

- Rekommendera? 

 

 Hur mycket har ni beräknat att man långsiktigt sparar? 

- Ekonomiskt? 

- Energimässigt, procentuellt? 

- LCA; driftskostnad? 

 

 Hade något kunnat göras bättre? 

 

 Kundnyttan? 

- Ekonomiska fördelar 

- Miljönyttan 
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SOLAVSKÄRMNING/SOLSKYDDSGLAS 
 

 Vilken sorts lösning har ni använt er av? 

- Hur fungerar det rent praktiskt? 

- Dagsljusinsläpp,  

- Manuellt/sensorstyrt? 

- Standardlösning eller ”framtidslösning”? 

 

 Hade det betydelse att välja just detta, t.ex. poäng i LEED för lösningen? 

 

 När togs beslut om användning av lösningen (hur tidigt i projektet)? 

 

 Påverkas andra områden i projekteringen? 

 

 Diskuterade ni för- och nackdelar med lösningen, hur gick den diskussionen? 

Miljösynpunkt? 

 

 Produktion: 

- Positiva erfarenheter, t.ex. i jämförelse med ”icke-gröna” osv.? 

- Negativa erfarenheter; problem med detaljer, montering, injustering 

etc.? 

- Oförutsedda merkostnader? 

 

 Upplever ni att målen blev uppfyllda?  

- Produktionsmässigt 

- Driftsmässigt; Fungerar lösningen som tänkt?  

- Energimässigt? 

- Miljömässigt? 

 

 Kommer i att använda denna typ av lösning i kommande projekt? 

- Rekommendera? 

 

 Hur mycket har ni beräknat att man långsiktigt sparar? 

- Ekonomiskt? 

- Energimässigt, kylbehov, procentuellt? 

- LCA; driftskostnad? 

 

 Hade något kunnat göras bättre? 

 

 Kundnyttan? 

- Ekonomiska fördelar 

- Miljönyttan 
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VÄGG- OCH TERRASSLÖSNINGAR MED ISOLERING AV PIR 
 

 Vad hade ni för miljökrav i projektet? 

 

 Certifieras projektet efter något miljöklassningssystem? I så fall, vilket?  

- Hur stor grad av certifiering? 

 

 Hur fick ni kännedom om materialet? 

 

 Hade det betydelse att välja PIR, t.ex. poäng i LEED för lösningen? 

 

 När togs beslut om användning av PIR (hur tidigt i projektet)? 

 

 Påverkas andra områden i projekteringen? 

 

 Diskuterade ni för- och nackdelar med PIR, hur gick den diskussionen? 

Resonerade ni något angående materialet ur miljösynpunkt? 

 

 Hur beaktade ni ev. negativa aspekter med materialet? 

 

 Produktion: 

- Positiva erfarenheter, t.ex. i jämförelse med EPS eller Foamglas? 

- Negativa erfarenheter; problem med detaljer, läggning etc.? 

- Oförutsedda merkostnader? 

- Behövs tydligare läggningsanvisningar och/eller bättre projekterade 

detaljlösningar? 

- Upplever ni att målen blev uppfyllda? Fungerar lösningen som tänkt? 

 

 Kommer i att använda PIR i kommande projekt? 

 

 Rekommenderar ni andra att använda PIR? 

 

 Hur mycket har ni beräknat att man långsiktigt sparar in på materialet 

(ekonomiskt)? 

 

 Långsiktigt sparande ur energisynpunkt? 

 

 Kundens inställning till den gröna lösningen? 

- Var kunden involverad i beslutet att välja PIR? 
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7.3 LEED NEW CONSTRUCTION V.3 - SCORECARD 
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7.4 LEED SCORECARD (V2.2) - KV. MÄSTAREN, KALMAR. 
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7.5 SAMMANSTÄLLNING AV ENERGIBERÄKNING, KV. TORKHUSET 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur ”Beräkning av byggnadens specifika energibehov”. Kv. Torkhuset 1, Sjöstadsporten. [T-9] 


