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S A M M A N F A T T N I N G  
 

Som följd av EUs direktiv om nya byggnaders energiprestanda ökar 

kraven på det svenska byggnadsbeståndet. Passivhusstandard är 

ett energiklassningssystem som kan nyttjas som verktyg för att nå 

energieffektiva byggnader. Att nå denna standard i små byggnader 

innebär dock enligt tidigare studier en utmaning och i Sveriges norra 

halva finns få passivhus, särskilt sådana som uppförts av 

egnahemsbyggare. Det gör det svårt att bedöma vad standarden 

innebär för den private beställaren av små enbostadshus, utifrån 

tidigare erfarenheter av motsvarande projekt.  

 

Denna studie syftar till att öka förståelsen för utmaningar vid 

byggande av små enbostadshus med passivhusstandard i norra 

Sverige. Det övergripande målet är att ta fram rekommendationer till 

beställare i norr som står inför val av energiprestandanivå för sina 

små enbostadshus, utifrån insikter som genereras av ett 

studieprojekt. Vilken energiprestanda som är rimlig för 

enbostadsbyggnader < 70 m2 i norr, är en av de frågor som svar 

söks på. Bedömningen görs utifrån svensk klassning av passivhus 

från Forum för Energieffektivt byggande, FEBY 18. Vidare ställs 

frågan hur utmaningarna ser ut för projekt av motsvarande 

omfattning där passivhusstandard eftersträvas. 

 

För att besvara frågorna har ett skarpt projekt valts som 

studieprojekt och utgångspunkt. Studieprojektet innebär en 

komplementbyggnad i ett plan om 55 m2 Atemp som planeras av 

egnahemsbyggare i Skellefteå för totalentreprenad. I studien ingår 

litteraturgenomgång om passivhusteknik och dess tillämpning i 

projekt samt fallstudie om Studieprojektet innefattande 

gestaltningsförslag, anbudsförfrågan till entreprenörer och intervjuer 

med dem. För kompletterande insikter till det studerade området, 

små enbostadshus med strävan mot passivhusstandard i norra 

Sverige, har även samtal skett med personer med erfarenhet av 

liknande projekt och personer med expertkunskap om 

passivhusstandarden.  

 

En av utmaningarna som identifierats är de tekniska lösningar som 

krävs för att teoretiskt uppnå energiprestanda motsvarande 

passivhus, FEBY Guld. Dessa fordrar en investeringskostnad som 

inte bedöms vara rimlig för byggnader av så liten skala. I studiens 

resultat framgår att den lägre nivån FEBY Silver är en mer rimlig 

målsättning för enbostadsbyggnader < 70 m2 i norr men att även 

den nivån kan innebära en utmaning för beställare. Hängivenhet 

hos beställare till energieffektiviserande lösningar är centralt för 

möjligheten att nå FEBY Silver. När dessa tekniska lösningar 

efterfrågas från en totalentreprenör med begränsad erfarenhet av 

energieffektiva småhus kan det vara svårt att fånga entreprenörers 

intresse. Dessutom kräver entreprenadformen relativt mycket arbete 

av entreprenörer vid kostnadskalkylering. Här identifieras 

utmaningar som spåras till att entreprenören bär funktionsansvaret 

som totalentreprenör vilket leder det till slutsatsen att beställare bör 

välja utförandeentreprenad för enbostadshus under 70 m2 i norra 

Sverige, med strävan mot passivhusstandard.  

 

Förslag på vidare studier innefattar att jämföra förutsättningar för låg 

energianvändning i olika, små byggnadstyper. Ytterligare förslag är 

att genomföra en ny anbudsförfrågan för Studieprojektet med 

utgångspunkt i resultatet från denna studie, för djupare insikter i 

kostnadsrelaterade utmaningar. 



 

A B S T R A C T  
 

Stricter requirements for energy performance in buildings in Sweden 

is a result of a directive from EU. Passive house-standard is an 

energy classification system which can be used as a tool to reach 

energy efficiency in buildings. However, achieving passive house 

standard for small buildings is a challenge according to previous 

studies. Further, passive houses are few in the northern parts of 

Sweden, especially those built by private homeowners. Therefore, 

it’s difficult to assess what the standard means to private buyers of 

small single-family homes, based on previous experiences.  

 

This study aims to increase the understanding of challenges when 

building small single-family homes of passive house standard in the 

north of Sweden. The main goal is to make recommendations to 

buyers of small single-family homes in the north who are facing the 

decision of what energy performance level to target, based on 

insights generated by a study project. 

One of the questions asked is -What is an appropriate level of 

energy performance of single-family homes <70 m2 in the north? 

The assessment is based is based on the Swedish classification 

system for passive houses, FEBY 18. The second question asked is 

-What are the challenges facing projects of this scale, where the 

passive house standard is sought? 

 

To answer the questions, a real project has been chosen for study 

and reference point. The Study Project is a 55 m2 Atemp single-storey 

house which is planned by private home-owners for a turnkey 

contract, on a real estate with an existing residence in Skellefteå. 

The study includes a literature review on passive house technology 

and its application in projects, as well as a case study of the Study 

Project containing a design proposal, a request for turnkey 

proposals from selected contractors and further contact with these 

through interviews. People with experience of relevant projects and 

people with expert knowledge of passive house standard have been 

contacted to reach additional insights within the studied area. 

 

Among the identified challenges are the building solutions and 

techniques which are required to reach passive house-standard, 

“FEBY Gold”. These solutions entail an investment cost that’s not 

considered to be reasonable for buildings of such a small scale. The 

study’s result shows that the lower energy level “FEBY Silver” is an 

attainable objective but still, this level as target can pose a 

challenge to the buyer.  A buyer’s dedication to energy efficient 

solutions is central for the prospect of having the Silver level within 

reach. When these building solutions are requested from a turnkey 

contractor with limited experience of energy-efficient, small houses, 

obstacles arise in making the project attractive for contractors as 

relatively much work is required when calculating costs. Here, 

challenges are identified that relates to the contractor being 

responsible for the function of the finished product, the house. This 

leads to the conclusion that private buyers should opt for other 

contract types than turnkey, for single-family homes < 70 m2 in 

northern Sweden, when aiming for passive house standard. 

 

Suggestions for further studies includes comparing the conditions 

for low energy use in different, small building types. Another 

suggestion is to carry out a new request for proposal of the Study 

Project and make adaptions according to the insights given by this 

study and thus, investigate the cost-related challenges further. 
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1 .  I N L E D N I N G  
1.1. BAKGRUND 
Stundande energikrav från EU innebär att alla nya byggnader måste 

vara nära-nollenergibyggnader från och med 2021 

(Energimyndigheten, 2017). Därmed påverkas alla byggherrar - 

även de små aktörerna, egnahemsbyggarna, av detta krav/direktiv 

när de står inför nybyggen av sina bostäder. Med 

Egnahemsbyggare avses privata byggherrar som beställare av sina 

egna hem.  

 

Samtidigt som energikraven skärps får passivhusstandarden mer 

fäste i landet. Denna standard är ett verktyg för att nå en förbättrad 

energiprestanda hos byggnader genom omsorgsfull hänsyn till 

värmeisolering, lufttäthet och reducerade köldbryggor i klimatskalet. 

Därtill ligger stort fokus på värmeåtervinning av inomhusluften via 

ett kompetent ventilationssystem. Målet med detta är att uppnå en 

låg energianvändning och en tillfredsställande, balanserad 

inomhuskomfort. Därför är passivhusstandarden ett verktyg som 

kan användas för att uppnå aktuella och stundande energikrav på 

byggnader (Andrén & Tirén, 2012). 

 

För att avgöra vad passivhus är och huruvida standarden uppnås, 

används referensverk i form av kravspecifikationer att förhålla sig 

till. Uppfylls aktuell kravspecifikation av en viss byggnad när den 

färdigställts, kan den då certifieras för att bekräfta status som 

passivhus. I Sverige finns två organ som hanterar certifiering av 

passivhus: FEBY, Forum för Energieffektivt Byggande och IGPH, 

IntresseGrupp PassivHus (Andrén & Tirén, 2012).  

 

På deras respektive webbplatser hänvisar de till genomförda  

passivhusprojekt av varierande omfattning och geografisk plats. Vid 

granskning av dessa tydliggörs att antalet certifierade småhus är få i 

i norra Sverige. Dokumenterade enbostadshus med 

passivhusstandard i området, av egnahemsbyggare kan inte hittas 

över huvud taget (FEBY(a), 2018) (IGPH (a), u.å.). Detta är 

anledningen till att Sveriges norra halva med sitt utmanande klimat, 

är av intresse i denna studie. 

 

Det studerade området är alltså småhus av egnahemsbyggare i 
norr med passivhusstandard i sikte. Detta område har inte endast 

en hypotetisk relevans utan konkretiseras i denna studie genom ett 

projekt hos Familjen Lindqvist i Skellefteå. De önskar uppföra en 

komplementbyggnad på sin fastighet och storleken för byggnaden 

är begränsad. Familjen strävar mot en låg energianvändning och 

deras intresse för passivhus har därför väckts. Detta projekt 

benämns i denna rapport som Studieprojektet. 
 

Utmaningarna som specifikt relaterar till projekt motsvarande 

Studieprojektet är tillsynes abstrakta eftersom relevanta, 

genomförda referensprojekt saknas. Dock beskrivs i litteraturen ett 

antal utmaningar som relaterar till passivhus i allmänhet. 

 

Tidigare genomförda projekt visar att passivhusstandarden ger 

goda inomhusförhållanden och låga driftskostnader tack vare dess 

inriktning men vanligtvis tillkommer en kostnad vid investering. 

Priset att uppföra ett passivhus väntas vara högre än ett hus av 

konventionell standard (Andrén & Tirén, 2012).  
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Vid totalentreprenad kan byggherren/beställaren framföra krav och 

önskemål som denne har på den byggnad som planeras utan att 

precisera tekniska lösningar, byggentreprenören genomför sedan 

entreprenaden med ett totalansvar för den färdiga byggnadens 

funktion. Förväntningarna och villkoren kan tydliggöras ytterligare 

för beställarna genom att avtala om fast pris (Nordstrand, 2008). För 

egnahemsbyggare utan gedigen erfarenhet av byggprocessen 

bedöms totalentreprenader vara en enkel lösning eftersom 

totalentreprenören, som Nordstrand (2008) beskriver, samordnar 

entreprenaden och tar fram bygghandlingar.  

Totalentreprenader betraktas dock inte som lämpliga för 

passivhusprojekt på grund av prispress i entreprenörsleden och 

risker i informationsflödet mellan berörda parter (Andrén & Tirén, 

2012).  

 

Vidare har representanter från dåvarande Passivhuscentrum 

(Svensk Byggtjänst, 2018) bedömt att den minsta möjliga storleken 

för passivhus är 70 m2 Atemp, på grund av det ofördelaktiga 

förhållandet mellan golvarea och omslutande area (formfaktor) som 

små byggnadskroppar resulterar i. Detta enligt Emanuelsson i sitt 

examensarbete från 2016 som kretsar kring attefallshus av 

passivhusstandard.  

 

 

 

 

1.2. SYFTE, MÅL & 
FRÅGESTÄLLNINGAR 

Studien syftar till att öka förståelsen för utmaningar vid byggande av 

små enbostadshus med passivhusstandard i norra Sverige. Här 

avses regionen norr om Sundsvall. 

 

Det övergripande målet är att ta fram rekommendationer till 

beställare i norr som står inför val av energiprestandanivå för sina 

små enbostadshus, utifrån de insikter om utmaningar som 

Studieprojektet genererar. 

 
Att uppnå passivhusstandard för små byggnader är en utmaning i 

sig (Emanuelsson, 2016). Utifrån det uppstår frågan om vad som 

står i vägen för att uppnå standarden, för projekt med 

förutsättningar likt Studieprojektets. Genom att undersöka vilken 

energiprestanda som är inom räckhåll för små enbostadshus kan 

dessa utmaningar belysas. Två huvudsakliga frågeställningar 

formuleras, som studien avser besvara: 

 

• FRÅGA 1:  
Vad är en rimlig energiprestandanivå att eftersträva för 
enbostadshus under 70 m2 i norra Sverige? 

 

• FRÅGA 2: 

Hur ser utmaningarna ut för enbostadshus under 70 m2 i 
norra Sverige, med strävan mot passivhusstandard? 
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1.3. AVGRÄNSNINGAR 
Studieprojektet som genomförs i denna studie avser ett 

enbostadshus under 70m2 Atemp, som utförs med entreprenadformen 

totalentreprenad i Skellefteå och med egnahemsbyggare som 

beställare. Studien behandlar endast de utmaningar som relaterar 

till detta projekt och som identifieras genom att utveckla samt 

studera projektet. 

 

I rapportens bakgrundsbeskrivning nämns de två certifieringsorgan 

som hanterar passivhus-certifieringar i Sverige: Forum för 

Energieffektivt Byggande (FEBY) som har en kravspecifikation 

anpassad till svensk byggstandard samt Intressegrupp Passivhus 

(IGPH) som har en internationell. I denna studie väljs aktuell 

kravspecifikation från FEBY, FEBY 18. som utgångspunkt och 

referens för energiprestanda samt definition av passivhus. Motivet 

är just att standarden är anpassad specifikt till svenska förhållanden 

och geografiska klimatskillnader (LÅGAN-programmet, 2013). 

 

Begränsade delar av kriteriedokumentet för FEBY 18 beaktas vid 

bedömning av energiprestanda, med motiveringen att denna studie 

endast behandlar preliminär projektering och inte analys av en 

färdig byggnad. Punkterna Värmeförlusttal (VFT) samt 

Byggnadskrav i kriteriedokumentet (FEBY(b), 2018), är de 

krav/kriterier som beaktas i studien. Motivet är att dessa bedöms 

vara de som direkt relaterar till vilken nivå på FEBYs skala som i 

teorin uppnås vid energikalkyl. De energikalkyler som genomförs via 

beräkningsverktyg ger även en uppfattning om köpt energi till det 

objekt som beräknas. Hänsyn tas även till denna parameter i 

studien, utöver de två punkterna VFT samt Byggnadskrav. 
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2 .  M E T O D  
2.1. VALD FORSKNINGSSTRATEGI 
Eftersom inga genomförda, motsvarande referensfall på det 

studerade området hittats, har Studieprojektet valts att utveckla och 

studera som fallstudie i strävan att generera ny kunskap och insikt. 

Genom att arbeta med ett skarpt projekt är avsikten att belysa och 

skapa förståelse för verklighetsförankrade utmaningar. Denna 

metod beskrivs av Bryman (2004) som en kvalitativ 

forskningsstrategi där ett enskilt fall studeras för att generera data. 

Strategin karaktäriseras av att formuleringar, innebörd och kvalitet 

snarare än kvantitet är utgångspunkten. Alltså har en kvalitativ 

forskningsstrategi valts för att studera området (Bryman, 2004).  

 

2.2. FRÅGESTÄLLNINGAR 
UTVECKLAS 

Utveckling av studiens frågeställningar har gjorts i en iterativ 

process där studiens fokus delvis har flyttats under arbetets gång. 

Utmaningar för det studerade området har dock genomgående varit 

utgångspunkt i processen. 

 

När studien påbörjades var avsikten att utreda merkostnaden vid 

investering som huvudsaklig utmaning, för små enbostadshus med 

strävan mot passivhusstandard i norr. Frågan väcktes om 

merkostnaden för byggnader med dessa förutsättningar är högre än 

de kan väntas vara för passivhus enligt tidigare studier.  

 

 

I Studieprojektet var avsikten därför att kostnadsuppskatta ett 

egenutvecklat gestaltningsförslag av passivhusstandard/FEBY 

Guld, genom en anbudsförfrågan för gestaltningsförslaget till 

byggentreprenörer. I projekteringsskedet av gestaltningsförslaget, 

se Bilaga 1, identifierades ett första hinder: med hänsyn till samtliga 

av Studieprojektets identifierade förutsättningar kunde inte 

passivhusstandard uppnås. Tillräckligt låg energiprestanda var 

teoretiskt utom räckhåll och därmed kunde ingen relevant 

bedömning av merkostnaden göras. Frågan omformulerades därför, 

med ny inriktning: Vad är en rimlig energiprestandanivå att 
eftersträva för enbostadshus under 70 m2 i norra Sverige? 

 

Investeringskostnaden var i detta skede av arbetet fortfarande i 

fokus som tongivande utmaning, eftersom en kostnadsuppskattning 

av gestaltningsförslaget skulle kunna bidra till att bedöma 

rimligheten som lyfts i frågan. Gestaltningsförslaget färdigställdes 

därför och anbudsförfrågan utformades med avsikt att generera 

inkomna, jämförbara anbud. Här identifierades ett andra hinder: 

intresset för projektet var bristande bland tillfrågade 

byggentreprenörer och jämförbara, efterfrågade anbud uteblev. 

Frågan om vad detta bristande intresse berodde på väcktes och 

utifrån det formulerades den andra frågeställningen: Hur ser 
utmaningarna ut för enbostadshus under 70 m2 i norra Sverige, med 
strävan mot passivhusstandard? 
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2.3. GENOMFÖRANDE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Tillvägagångssätt för att besvara de två frågorna 
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2.3.1. STUDIEPROJEKT TILL FALLSTUDIE IDENTIFIERAS  
Familjen Lindqvists projekt är i det storleksspann och i det 

geografiska område som är i fokus för studien. Dessutom bedöms 

Skellefteå, som är en av de större orterna i denna del av landet, 

erbjuda en tillräckligt bred marknadsplats för egnahemsbyggare att 

ge en jämförbar uppfattning om marknadsutbudet. Detta eftersom 

flera lokala byggentreprenörer i varierande storlek och 

arbetsområde verkar här. Önskvärt för studiens bredd är att alla 

storlekar av företag ska representeras. Därför bedöms även 

projektets centrala läge vara till fördel för projektets attraktivitet 

bland entreprenörer då de ges möjlighet att synas. 

 

Beställarnas status som egnahemsbyggare med intresse för men 

utan kompetens av energieffektivt byggande bedöms vara 

ytterligare en faktor som bidrar till detta projekts lämplighet som 

utgångspunkt i studien. Genom deras värderingar och önskemål 

tydliggörs ett beställarperspektiv från egnahemsbyggare. 

 

Med dessa ingångsvärden bedöms chanserna att ge insikt i 

relevanta utmaningar vara goda med detta projekt som 

Studieprojekt. 

 

2.3.2. PASSIVHUSSTANDARDEN STUDERAS  
Inledningsvis studeras passivhusstandarden som helhet och 

kravspecifikationen för energieffektiva byggnader enligt FEBY 18 

(FEBY(b), 2018). Därefter studeras vedertagna passivhustekniker 

och utmaningar som relaterar till standarden genom ett urval av 

källor.  

 

Utgångspunkten vid urval av källor är genomförda passivhusprojekt 

med förutsättningar liknande projektet i denna studie. För att söka 

dessa studeras de projekt som FEBY och IGPH hänvisar till på sina 

respektive webbplatser. Projekten som de certifieringsorganen 

hänvisar till bedöms vara tillförlitliga och relevanta källor till kunskap. 

Inget utrymme önskar lämnas för projekt där passivhus-begreppet 

används felaktigt. 

 

De projekt som identifieras som intressanta i detta skede är till 

antalet två, dock har inget av de projekten förutsättningar som helt 

överensstämmer med Studieprojektet. Projekten är dock uppförda 

som småhus i norra Sverige och ett av dem, av egnahemsbyggare:  

 

• Serieproducerade passivhus-Villor om 158 m2 Atemp i 

Tavleliden, Umeå. (FEBY(c), u.å.) 

 

• Villa Skoghem i Åre, ”Energisparhus” i flera plan som nästan 

uppfyller internationell passivhusstandard (IGPH (b), u.å.) 

 

Information om dessa projekt söks genom webben (www.google.se) 

där dokument, beskrivningar och nyhetsartiklar utgör träffar som 

studeras. Denna information återges i Kapitel 3. 

 

För att komplettera med vidare kunskap eftersöks tidigare studier 

som gjorts om andra passivhusprojekt. Sökningen efter dessa görs 

via Googles standard-sökmotor (www.google.se), via Google 

Scholar (scholar.google.se), via Luleå Universitetsbibliotek och de 

databaser som är tillgängliga via detta. Eftersom det studerade 

området fokuserar på norra Sverige görs sökningen uteslutande på 

svenska.  
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Sökord som använts är: 

Passivhus Sverige, Kostnad Passivhus, Passivhus Småhus, 
Passivhus villaägare, Kostnad Småhus Passivhus, Passivhus 
Norrland, Passivhus Norra Sverige, FEBY Skellefteå, Passivhus 
totalentreprenad, komplementbyggnad passivhus. 
Bland träffarna bedöms främst tre tidigare examensarbeten vara av 

intresse, eftersom relevanta delområden avseende teknik och 

merkostnad i dessa utreds på ett tjänligt djup. Även en utredning om 

energieffektiva byggnader via Lågan-programmet studeras. Genom 

hänvisade referenser i studerade litteratur fångas 

uppmärksamheten av ytterligare källor, som vidare studeras.  

 

2.3.3. STUDIEPROJEKTETS FÖRUTSÄTTNINGAR 
KARTLÄGGS 

De aktörer som har intresse i projektet urskiljs och deras intressen 

sammanställs, tillsammans med den geografiska platsens fysiska 

förutsättningar. Utifrån dem, den litteratur som studerats och 

kravspecifikationen från FEBY 18 (FEBY(b), 2018) identifieras ett 

antal faktorer som utgör ramverk för projektering av 

gestaltningsförslaget. Dessa förutsättningar och faktorer 

presenteras i Bilaga 1. 

 

Inför projektet görs inte någon ingående studie av marknadsläget i 

Skellefteå. Inte heller detaljstuderas kompetensen hos och utbudet 

av diverse byggentreprenörer. Vilka faktorer som gör projektet 

attraktivt för entreprenörerna är ett ämne i sig som inte behandlas 

på djupet i denna studie, dock bedöms en viss faktor vara 

fundamental: Att projektet uppfattas som seriöst av entreprenörerna 

och inte som exempelvis någon marknadsundersökning. 

 

För att stärka intrycket av projektets seriositet och förhoppningsvis 

bidra till att vinna entreprenörernas förtroende, bedöms att påbörjat 

bygglovsärende är av vikt. Därför kontaktas tjänstemän hos 

kommunen och förutsättningar för godkänt bygglov utreds i 

personligt möte. 

Arbetet med Studieprojektet är till viss del begränsat, på grund av 

att det genomförs av mig som teknolog, som del av detta 

examensarbete. Mitt kompetensområde är på grund av bristande 

erfarenhet relativt grunt. Vidare är utformning som relaterar till bygg 

mitt huvudsakliga kompetensområde. Strävan mot 

passivhusstandard medför dock att även andra fackområden kräver 

hänsyn vid projektering, vilket tydliggörs i den litteratur som 

studerats. Därför behandlas även fackområden såsom Konstruktion, 

Ventilation, El och Mark/anläggning för gestaltningsförslaget men i 

begränsad omfattning. Att detta görs av undertecknad är i sig en 

begränsning för projektet eftersom sakkunnighet inom dessa 

nämnda områden saknas.  

 

Arkitektkontoret Vi på ArkitektByrån Tre Streck (förkortas ”VAB”) i 

Skellefteå utgör ett stöd för arbetet med Studieprojektet. Kent 

Eriksson driver verksamheten primärt som arkitekt och har lång 

erfarenhet av varierande byggprojekt. På kontoret finns även 

inredare och byggingenjör/kalkylator. Teamet på VAB är ett 

bollplank som nyttjas för diskussioner och insikter vid 

genomförandet. 

   

Projektet är även begränsat i tid, som följd av att det utförs som 

examensarbete. Detta medför att vissa skeden i projektet inte kan 

medges dröja till en tidpunkt som eventuellt är bättre lämpad för det 

skedets bästa tänkbara utfall. Anbudstiden för den anbudsförfrågan 
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som ingår i projektet är ett exempel på ett sådant skede. 

Entreprenörerna kan inte ges hur mycket tid som helst för 

anbudskalkylering. 

 

2.3.4. GESTALTNINGSFÖRSLAG UTVECKLAS 
Gestaltningsförslag till Studieprojektet utvecklas i dialog med 

beställarna utifrån projektets identifierade förutsättningar, 

kravspecifikation från FEBY 18 och studerad litteratur. 

Gestaltningsförslaget anpassas för tilltänkta anbudsgivare och med 

förfrågningsunderlag (FFU) för totalentreprenad som referenspunkt. 

 

Under projekteringen av gestaltningsförslaget görs kontinuerliga 

uppskattningar av hur projekterad byggnad väntas prestera i 

relation till FEBYs kravspecifikation. Uppskattningarna görs genom 

programvaran Energihuskalkyl som tillhandahålls kostnadsfritt av 

ATON Teknikkonsult. Detta program är ett beräkningsverktyg 

framtaget för beräkningar till FEBYs kravspecifikation (FEBY(d), 

u.å.) (ATON Teknikkonsult AB, u.å.).  

 

Genom Energihuskalkyl nås insikt i vilken energiprestanda som 

krävs av diverse byggnadsdelar för att nå aktuell mål-nivå på FEBY 

18s skala för byggnaden som projekteras. Bland annat tydliggörs 

vilka ingångsdata i form av U-värden som är nödvändiga. För att i 

sin tur tydliggöra hur respektive byggnadsdelars konstruktionsskikt 

kan utformas för att nå dessa värden tas stöd av det digitala 

verktyget U-värdesberäknaren (Saint-Gobain Sweden AB, ISOVER, 

u.å.) Verktyget finns tillgängligt via Isovers webbplats www.isover.se 

(Saint-Gobain Sweden AB, ISOVER, 2019). 

Utifrån de insikter som energiberäkningarna ger, vägs 

energirelaterade faktorer mot övriga förutsättningar vid utformning 

av gestaltningsförslaget. Diskussion med beställarna i detta skede 

leder till att initialt eftersträvad energiprestanda för 

gestaltningsförslaget revideras. Gestaltningsförslaget färdigställs 

utifrån detta nya mål och bygglovsansökan görs. 

För att ge insikt från sakkunniga i chanserna att nå 

passivhusstandard (FEBY Guld) i projekt motsvarande 

Studieprojektets omfattning och hur realistisk den strävan är, lyfts 

frågan med FEBY via e-mail. Svar emottas från representanterna 

Eje Sandberg, energikonsult och Hans Eek, Arkitekt. De insikter 

som denna konversation leder till presenteras i rapportens resultat.  

 

2.3.5. BYGGENTREPRENÖRER IDENTIFIERAS 
Med färdigt gestaltningsförslag som studieobjekt och utgångspunkt, 

eftersöks lämpliga och aktuella byggentreprenörer som 

anbudsgivare. Entreprenörer som har sin utgångspunkt i Skellefteå 

är inte de enda som är intressanta, eftersom studien greppar efter 

större delar av norra Sverige. Sökning av entreprenörer som verkar 

i staden eller på relevant avstånd görs via Googles sökmotor 

(www.google.se). En förutsättning för att en viss entreprenör ska 

hittas i sökningen är alltså att den har en webbsida med beskrivning 

av sin verksamhet och kontaktuppgifter.  Även specifika tips på 

lämpliga entreprenör tas emot från beställarna och teamet på VAB. 

Följande kriterier identifieras och krävs att de uppfylls av 

entreprenörer, för att de ska bedömas som lämpliga anbudsgivare: 
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• Att entreprenören har sin utgångspunkt längs 

norrlandskusten mellan Umeå och Luleå (söder respektive 

norr om Skellefteå). 

 

• Att entreprenören erbjuder sig utföra arbeten åt 

privatpersoner. 

 

• Att entreprenören erbjuder sig utföra arbeten som 

totalentreprenör. 

 

• Att entreprenören har mer än en hantverkare i sin 

verksamhet. 

 

 

Utifrån dessa kriterier identifieras 23 st byggentreprenörer av olika 

storlek, som kontaktas. Denna initiala kontakt upptas innan FFU är 

helt färdigställt för att kunna göra en bedömning av intresset. 

Samtliga av de 23 entreprenörerna kontaktas enskilt per telefon där 

projektet presenteras översiktligt. Ingenting nämns angående 

passivhusstandard eller dylikt vid denna kontakt, dock poängteras 

med tydlighet i samtalen att en “hög energiprestandanivå är i sikte” 

för byggnaden. Respektive entreprenör tillfrågas om intresse finns 

för att ta emot bygglovhandlingar som mer konkret beskrivning av 

projektet, inför utskick av FFU. 20 st av de kontaktade 

entreprenörerna visar uppenbart intresse för att granska projektet 

ytterligare och ta emot bygglovhandlingarna. 

 

 

 

2.3.6. ANBUDSFÖRFRÅGAN FÖRBEREDS 
 

FFU UTFORMAS 

Efter att en målgrupp av byggentreprenörer identifierats som 

anbudsgivare färdigställs FFU som underlag för anbudsförfrågan. 

Med hänsyn till spannet av identifierade byggentreprenörer är 

avsikten att anpassa utformning av FFU till stora såväl som små, 

potentiella anbudsgivare. FFU i sin helhet presenteras i denna 

rapport som bilaga, se Bilaga 2.  

 

Efter första kontakt med entreprenörerna framgick att de flesta 

bedömde en månads tid som tillräcklig för kalkylering, utifrån den 

kortfattade beskrivning av projektet som nämndes vid samtalet. 

Därför sattes anbudstiden till just en månad. 

 

Vad som efterfrågas i FFU är alltså ett nyckelfärdigt anbud från 

entreprenör med totalansvar som utför entreprenaden till fast pris. 

Dock med ett undantag - anläggningen för solelproduktion 

separeras från totalentreprenaden.	Solcellsanläggning betraktas 

som ett komplext system och därför görs bedömningen att material, 

installation och möjlighet till framtida service av anläggningen med 

fördel tillhandahålls av en och samma aktör för detta projekt. Vidare 

erbjuder fastighetsägarnas nuvarande leverantör av fjärrvärme och 

el, en solcellslösning som innebär precis detta som paketlösning. 

En separat offertförfrågan utformas, se Bilaga 3, som skickas till 

denne aktuella leverantör för en uppfattning om 

investeringskostnaden för systemet.  

 

Genom diskussion med teamet på VAB tas beslutet att inte nämna 

begrepp som “Passivhus” eller “FEBY” någonstans i 

förfrågningsunderlaget. Beslutet övervägdes noggrant eftersom 
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detta beslut med stor sannolikhet försvårar förmedlingen till 

byggentreprenörerna om vilka mål som är i sikte. Anledningen till 

beslutet spåras till entreprenörernas förmodade avsaknad av 

erfarenhet av passivhusbyggande. Kent Eriksson hos VAB 

beskriver tidigare erfarenhet av att byggentreprenörer bedömt 

uttryckta miljöcertifierings- eller kvalitetsmål som en osäkerhet vid 

kalkylering. I värsta fall släcks intresset helt och anbud uteblir till 

följd av föreskrivna begrepp. 

 

Istället för att hänvisa till FEBYs kriteriedokument i FFU beskrivs 

funktionen av delkraven utan att nämna källan. Exempelvis, istället 

för att nämna krav på VFT (som också kräver att entreprenören har 

förståelse för vad ett sådant krav innebär) beskriver FFU 

förutsättningarna för utformningen, som ifall de följs bidrar till att 

uppfylla målsatt VFT. På så sätt formuleras funktionskrav i text i 

FFU, snarare än att hänvisa till FEBYs kravspecifikation. 

 

Utmaningar uppstår för delar i utformningen av gestaltningsförslaget 

som är svårare att poängtera vikten av med siffror eller andra 

konkreta föreskrifter. Här avses framförallt täthet och köldbryggor. 

Av den anledning uppmanas entreprenörerna att ta stor hänsyn till 

köldbryggor och täthet återkommande i FFU, med all önskvärd 

tydlighet. 

 

För att underlätta kontrollering av energiprestanda hos de anbud 

som efterfrågas, skapas ett formulär i vilket entreprenörerna kan 

presentera ytterligare detaljer om sina valda lösningar för 

utformningen.	Formulär nyttjas även för att efterfråga delkostnader 

för specifika lösningar – som enligt Kent Eriksson hos VAB kan vara 

känsliga uppgifter. Av den anledningen ställs inte krav på att 

formuläret ifylls av entreprenörerna, för att anbud ska vara godkänt. 	

Genom FFU uppmanas även entreprenörerna att presentera 

alternativa utföranden av den byggnad som beskrivs i 

huvudanbudet, genom sidoanbud. Deras föreslagna, alternativa 

utförande begränsas endast av BBR med avseende på 

energiprestanda. Om anbudsförfrågan genererar sådana anbud 

som komplement till huvudanbud enligt gestaltningsförslagets 

utformning, kan kostnadsjämförelse mellan föreskrivet utförande 

och konventionellt utförande möjliggöras. Risk finns dock att 

sidoanbud uteblir, eftersom det kräver ytterligare arbete från 

entreprenörens sida att ta fram ett sådant som komplement.  

 

KOSTNADSUPPSKATTNING FRÅN KALKYLATOR 

Risken med uteblivna sidoanbud hanteras i sin tur genom att 

överlåta framtagning och kostnadsuppskattning av exempel på 

konventionellt utförande av det gestaltningsförslag som beskrivs i 

FFU, av extern kalkylator. Lars Dahlberg, Byggnadsingenjör hos 

VAB har lång och gedigen erfarenhet av kostnadskalkylering och av 

byggbranschen som helhet. Han bedöms kunna bidra med ett 

relevant underlag till studien utifrån sin omfattande erfarenhet och 

kompetens. 

 

Vad konventionellt utförande exakt innebär är inte ett ämne som 

denna rapport behandlar, istället överlåts den bedömningen till 

Dahlberg som efter egen förmåga anger ett utförande med “normala 

& lämpliga” standardlösningar i sin kostnadskalkyl. Krav från BBR 

utgör ramverket för energiprestanda och ingen hänsyn tas till 

FEBYs kravspecifikation. Denna kostnadskalkyl presenteras i sin 

helhet i Bilaga 4. 
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Figur 2: Geografisk översikt av relevanta orter. 
Källa: Google Maps (2019) 

2.3.7. BRISTANDE INTRESSE – NYA FRÅGOR UPPSTÅR 
 

ANBUD UTEBLIR 

Efter att bygglovhandlingar skickats ut till de 20 utvalda, kontaktade 

entreprenörerna återkom tre av dem innan FFU skickats ut med  

besked om att de avstår från anbudsgivningen. Två av dessa är 

baserade i Skellefteå och en i Luleå, samtliga meddelar att de inte 

kan avsätta resurser för detta projekt. Efter att FFU färdigställts är  

alltså 17st entreprenörer aktuella som mottagare, varav tretton 

stycken i Skellefteå, en i Umeå och tre stycken i Piteå. Figur 2 ger  

en geografisk översikt av dessa orter.	Med dessa förutsättningar 

skickas FFU ut i väntan på anbud från entreprenörerna.	
 

När anbudstiden löpte ut hade endast två entreprenörer tagit 

kontakt från det att de tagit emot FFU. Den ena meddelade tidigt 

efter utskick att de inte hade möjlighet att lämna anbud trots visat 

intresse vid första kontakt. Denne entreprenör är baserad i Piteå 

och benämns i denna rapport som Entreprenör A. 

 

Den andra entreprenören som återkopplade under anbudstiden är 

en större entreprenör med över 100 st anställda i Skellefteå och 

benämns Entreprenör B. Denne tog kontakt under anbudstiden för 

att fråga om möjlighet att lämna huvudanbud med 

ytterväggsstomme av trä men utförande i övrigt enligt FFU. Detta 

erbjudande accepterades trots att det skulle innebära ett 

huvudanbud som skiljer sig från projekterat utförande i 

gestaltningsförslaget. Entreprenören bedömdes kunna lämna anbud 

på utförande som uppfyller föreskrivna krav utan risk för avgörande 

avvikelse. Vidare ansågs bidrag från dem vara attraktivt för 

beställarna och för studien i allmänhet, tack vare att de är en stor  
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och tongivande aktör på orten. Inför anbudstidens utgång begärde 

Entreprenör B mer tid för anbudskalkylering. 

 

Sju veckor senare, en och en halv månad efter anbudstidens 

utgång, hade två andra entreprenörer tagit kontakt. Dock återkom 

ingen av dessa två, Entreprenör C och Entreprenör D, med skarpa 

anbud. Entreprenör D meddelade att de varit upptagna men visade 

intresse för att lämna anbud senare, om ytterligare tid kunde ges för 

kalkylering. Detta accepterades, trots försening. Ingenting hade i 

detta läge meddelats från övriga entreprenörer.  

	
Ytterligare en månad senare, totalt tre och en halv månad efter att 

anbudsförfrågan ursprungligen skickats ut, meddelade Entreprenör 

B att de trots kontinuerligt intresse inte lämnar anbud. Samma 

besked meddelades av de flesta av de övriga, tillfrågade 

entreprenörerna efter att besked efterfrågats till varje enskild av 

dem via e-mail. Fyra av de ursprungliga 20 har i skrivande stund 

ännu inte meddelat någonting alls, som svar på utskickat FFU. 

 

 

NYA FRÅGOR 

Att skarpa anbud uteblivit helt efter anbudsförfrågan är inte det utfall 

som eftersträvats. Utfallet indikerar dock att utmaningar finns och 

nya frågor väcks om dessa.  

 

I syfte att bredda studien med insikter i lokalt, energieffektivt 

småhusbyggande kontaktas energi- och klimatrådgivare Jenny 

Sundkvist hos Skellefteå Kommun. De insikter som delgivits genom 

personligt möte med henne presenteras i rapportens resultat. 

 

Via nyhetsflöden i lokaltidningar och sociala medier upptäcks ett 

villabygge i Skellefteå av en egnahemsbyggare. Projektet 

”Legohuset” fångade uppmärksamheten eftersom det i hög grad 

använt sig av Jackons byggsystem “Thermomur” i ytterväggarna 

(Legohuset, 2016). Byggsystemet var tidigt av intresse för 

Studieprojektet i denna studie tack vare dess egenskaper. 

Byggherren Patrik Degerman kontaktades för platsbesök och 

samtal i möte, för att ta del av hans erfarenheter som 

egnahemsbyggare i Skellefteå samt fråga om resonemang kring 

energieffektivitet.  

 

Telefonkontakt tas även med Villa Skoghems byggentreprenör, för 

insikter i utmaningar som kan delges från entreprenörens sida 

utifrån ett genomfört projekt med strävan mot passivhusstandard. 

Vid intervju ställs öppna frågor om projektet och vad entreprenören 

själv tycker är viktigt, vid strävan mot energieffektivitet. 

 

2.3.8. ÅTERKOPPLING ENTREPRENÖRER 
Vidare kontakt söktes med nämnda Entreprenörer A, B, C & D för 

att utreda frågetecken om varför anbud uteblivit och hur de angripit 

detta projekt. För att ytterligare bredda underlaget med insikter från 

fler tillfrågade entreprenörer väljs ytterligare tre ut, Entreprenör E, 

Entreprenör F och Entreprenör G för intervju. I Tabell 1 ges en 

översikt av dessa entreprenörer och hur de besvarat 

anbudsförfrågan. 

 

Med dessa sju entreprenörer eftersträvas vidare diskussion om 

projektet för att ta del av deras respektive bedömningar och vidare, 

om utmaningar med passivhus och energieffektivt byggande i  
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Tabell 1: Beskrivning av Entreprenör A-G och deras 
respektive svar på anbudsförfrågan. 
 

 

 

allmänhet, i norr. På grund av begränsningar i arbetet som 

helhet, begränsas denna vidare del av studien till dessa 

entreprenörer. Entreprenörerna som respondenter förväntas sitta 

inne med värdefulla insikter som riskerar att förbises med allt för 

preciserade intervjufrågor. Därför har intervjuerna sin 

utgångspunkt i övergripande frågeställningar och genomförs som 

semistrukturerade intervjuer. 

 

Ett mindre strukturerat samtal möjliggör enligt Bryman (2004) för 

respondenten att styra samtalet och lyfta de delar som denne 

anser vara av vikt. I linje med vald, kvalitativ forskningsstrategi 

eftersträvas alltså en öppen diskussion kring ett antal frågor där 

kontaktpersoner hos entreprenörerna ges möjlighet att poängtera 

egna åsikter och värderingar. 

 

Den huvudsakliga frågan som svar söks på vid intervju är Vad 
gjorde att just de avstod från anbudsgivning? Vidare undersöks 

även entreprenörernas inställning till passivhusbyggande, 

bedömning av förfrågningsunderlagets utformning samt hur 

deras intresse eventuellt kan ha påverkats av agerandet vid 

utskick av FFU. Målet med intervjuerna är att diskussion kring 

dessa frågor ska ge insikt i entreprenörernas ställning till projekt 

av denna omfattning. Transkriberade intervjuer finns att tillgå via 

arkiv hos Luleå tekniska universitet.	
	
 

 

Entreprenör Ort   Beskrivning   Svar 

A   Piteå   
Stor entreprenör, 
verksam främst i 
Norrbotten 

  
Tackar men 
deltar inte. 

B   Skellefteå   

Stor 
byggentreprenör, 
verksam runtom i 
Västerbotten 

  
Se resultat, 
Kapitel 5. 

C   Skellefteå   

Större 
byggentreprenör 
med ca 30 
anställda. 

  
Se resultat, 
Kapitel 5. 

D   Skellefteå   
Mindre byggfirma 
i Skellefteå med 
<10 anställda. 

  

Meddelar sent 
att de avser 
lämna anbud. 
Ännu ingenting 
hört efter 4 
månader. 

E   Skellefteå   

Större 
byggentreprenör 
med ca 40 
anställda. 

  

Föredrar andra 
byggsystem, 
upptagna 
kalkylatorer. 

F   Skellefteå   
Landstäckande 
aktör 

  
Se resultat, 
Kapitel 5. 

G  Skellefteå  
Liten byggfirma 
med ca 5 
anställda 

 

Deltar inte på 
grund av 
tidsbrist för 
kalkyl. 
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3 .  L I T T E R A T U R G E N O M G Å N G  
3.1. ENERGIEFFEKTIVA BYGGNADER 
Som en del i ledet att nå målsättningen med mer energieffektiva  

byggnader och följa direktivet från EU, ställer Boverket krav på 

byggnadsbeståndet i Sverige (Boverket (a), 2019). Bland annat görs 

detta genom krav på energideklaration - nya byggnader som ska 

värmas till mer än 10 grader och är större än 50 m2 Atemp ska 

energideklareras. I deklarationen anges en energiklassning utifrån 

byggnadens energiprestanda där en ny byggnad ska uppfylla som 

lägst klass C (Boverket (b), 2019). 

 

Mot bakgrund av att mer energismarta bostäder är nödvändiga, är 

de högre energiklasserna intressanta för framtiden. I samband med 

EU:s direktiv, startade Energimyndigheten under 2014 ett projekt 

där nya och befintliga lågenergibyggnader studerades 

(Energimyndigheten, 2017). Det första Boverket nämner på sin 

webbsida som slutsats av projektet är att lågenergibyggnader 

använder mindre energi i driftsfasen men det förutsätter större 

investeringar i klimatskal och installationer (Boverket, 2017). 

 

För att nå den nivå av energiprestanda som klasserna A och B 

motsvarar finns ett flertal standarder (energi- och 

miljöklassningssystem) att använda som referenspunkt och verktyg 

för att uppnå en energieffektiv byggnad. En av dessa är Passivhus-
standarden (Andrén & Tirén, 2012). 

3.2. PASSIVHUS 
3.2.1. ÖVERSIKT 
Som en reaktion av oljekrisen på 70-talet med höjda energipriser 

som följd, blev mer energisnåla byggnader en angelägenhet. Ur 

detta föddes passivhus-standarden som begrepp, formulering och 

precisering som grundades på 90-talet. Från det har den utvecklats 

och spridit sig, bland annat har den tagit fäste i Sverige och är 

erkänd som en egen byggteknik av landets stora aktörer (Andrén & 

Tirén, 2012). 

 

Standarden är egentligen en samling av olika byggtekniker och 

inriktar sig i första hand på att minimera värmeförlusterna genom en 

byggnads klimatskal och dra nytta av den redan tempererade 

inneluften. Den skiljer sig alltså från den konventionella 

byggtekniken som utgår från självdrag och ett klimatskal som 

“andas”. Det grundläggande konceptet som standarden har som 

utgångspunkt är i sig inget nytt fenomen. En så primitiv konstruktion 

som igloon drar nytta av samma tekniker som passivhus-

standarden gör, med stor hänsyn till ventilation, lufttäthet och 

värmeisoleringsförmåga. Detta bottnar i strävan efter att nå ett 

tillfredsställande inomhusklimat och låg energianvändning. 

Standardens fokus är alltså inte på energikällan utan på 

energibehovet (Andrén & Tirén, 2012).  

Eek uttrycker (2016) sin känsla av att spridningen av passivhus i 

Sverige går trögt i ett program av Sveriges Radio. Detta som följd 

av olikheten till det svenska konventionella byggandet (Sveriges 

Radio AB, 2016). 
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LÅGAN-programmet (program för byggnader med mycket LÅG 

energiANvändning) är ett program som drivs av Sveriges 

Byggindustrier med ekonomiskt stöd av Energimyndigheten och 

med inblandning från flera aktörer inom byggindustrin (LÅGAN, 

2019). I programmet gjordes en jämförelse som presenterades 

2013, mellan vedertagna energi- och miljöklassningssystem där 

passivhusstandard enligt FEBY och internationella kriterier ingick. 

För systemen BREEAM och LEED som har internationell utbredning 

är ansökan, handläggning och certifikat relativt kostsamma. 

Miljöbyggnad är som namnet antyder ett svenskt 

miljöklassningssystem. Standarden har omfattande utbredning i 

landet och utgår från sexton preciserade indikatorer som ska 

bedömas för en ny byggnad. Dessa indikatorer gör miljöbyggnad 

tillsynes mer komplicerad, vid jämförelse med kravspecifikation för 

passivhus enligt FEBY 12. Å andra sidan tar miljöbyggnad hänsyn 

till fler aspekter som rör ingående byggnadsmaterial och ekologiskt 

kretslopp (Bengt Dahlgren AB & CIT Energy Management AB, 

2013). 

 

I ett dokument från FEBY (2017) där författarna motiverar valet av 

FEBY 18 och passivhus som standard nämner de dels, i 

samstämma med Lågans jämförelse, att: 

 

FEBY 18 är en ”light-version” både omfångsmässigt 

och kostnadsmässigt till marknadens övriga 

klassningsinstrument... (FEBY, 2017, s. 1). 
 

Författarna lägger också till att standarden erbjuder detta, “utan att 

ge avkall på effektiv styrning i energikraven”. Vidare nämns att 

miljöbyggnad erbjuder ett kryphål till en hög klassning genom 

tillämpning av exempelvis frånluftsvärmepump (FEBY, 2017). 

3.2.2. UTMANINGAR 
Enligt Andrén & Tirén (2012) innebär passivhusstandard i allmänhet 

en högre investeringskostnad, merkostnaden för produktion är 

generellt 2-9% högre för passivhus. Detta är i jämförelse med 

aktuell byggnorm för utgivningsåret av litteraturen, 2012. 

Merkostnaderna bör balanseras med att ett konventionellt 

värmedistributionssystem inte är nödvändigt med passivhustekniken 

(Andrén & Tirén, 2012). 

 

Kretsen kring 10% som merkostnad för passivhusstandard vid 

investering stärks även av Energi- och klimatrådgivningen (2018). 

På sin webbsida utrycker det att: 

Normalt kostar det cirka 10 procent mer att bygga 

passivhus än ett konventionellt hus, beroende av 

materialval (Energi- och klimatrådgivningen, 2018). 

 

Innebörden av ”normalt” framgår inte. 

 

Ekblom & Ernér (2010) har undersökt lönsamheten för passivhus, 

gentemot konventionellt byggande genom att jämföra två 

färdigställda flerbostadshus, det ena av konventionell standard 

byggt 2004 och det andra av passivhusstandard byggt 2008. Bägge 

byggnaderna ligger i Värnamo, Småland. Författarna uppger att 

samtliga av deras intervjupersoner anger en generell siffra på 

merkostnaden för passivhus vid investering om ungefär 10%.  

Ekblom & Ernérs (2010) egen jämförelse visar dock ett annat 

resultat. Studieobjektet som byggts med passivhusstandard 

producerades av byggentreprenörer utan tidigare passivhus-

erfarenhet. Det bidrog till en produktionskostnad som var 27% 

högre per kvadratmeter, än studieobjektet byggt med konventionell 

teknik. Extra många möten under entreprenadtiden och extra 
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mycket planering uppges ha bidragit till detta. I procentsatsen som 

anger kostnadsskillnaden inräknas även kostnader för projektering, 

som var en starkt bidragande faktor till merkostnaden enligt studien. 

Författarna är tydliga med att detta resultat inte är generaliserbart 

på andra projekt till följd av att detta var byggentreprenörens första 

passivhusprojekt (Ekblom & Ernér, 2010). 

 

Lågans rapport (2013) nämner i sin tur siffror specifikt för 

villabyggnader. För den internationella standarden är merkostnaden 

vid investering av villor kopplad till vart villan är placerad. Villor i 

Sverige medför en merkostnad på 10-20%, uppgifterna uppges de 

ha hämtat från representanter vid IGPH.	Vidare nämns för FEBYs 

kravspecifikation och passivhus-byggnader i allmänhet att en 

merkostnad om 10% kan förväntas. I vissa fall uppges 

passivhusstandarden inte ha medfört någon merkostnad alls. 

Anledningen till detta anges främst vara att vattenburna 

värmesystem inte varit nödvändiga vilket inneburit en besparing vid 

investeringen (Bengt Dahlgren AB & CIT Energy Management AB, 

2013). 

 

På tavleliden i Umeå byggs villor av passivhusstandard, av 

gymnasieelever på dragonskolan under ledning och på uppdrag av 

Umeå kommun. Respektive villa har två plan, kompakt 

byggnadskropp och kombination av bergvärme och effektiva FTX-

aggregat som uppvärmningssystem. Investeringskostnaden för 

detta projekt anses inte vara relevant då vinstsyfte saknas och 

utbildning är ett av målen (LÅGAN, 2016). 

 

Andrén & Tirén (2012) nämner att ett allmänt, grundläggande 

problem i passivhusprojekt har varit en låg kompetens hos 

beställare/byggherrar. Därför har det också varit vanligt att 

totalansvaret läggs på entreprenören genom totalentreprenad, men 

andra former av entreprenadformer rekommenderas för 

passivhusprojekt. 

 

Entreprenadformer där samtliga entreprenörer och aktörer i 

projektering och produktion är delaktiga och insatta, är 

eftersträvansvärda. Exempel på dessa är Partnering och 

“förtroendeentreprenader” som bygger på transparens och 

gemensamma mål. Primär strävan efter att nå lägsta möjliga pris 

äventyrar generellt möjligheterna att nå passivhusstandard. För 

passivhusprojekt bör de gemensamma målen istället vara att 

minimera energianvändningen och uppnå höga krav på 

inomhuskomfort (Andrén & Tirén, 2012). 

 

Ett sätt som Andrén & Tirén (2012) lyfter för att arbeta mot dessa 

mål är att engagera många aktörer i flera skeden, exempelvis kan 

hantverkare ges insyn i planerings- och projekteringsarbetet. 

Avsikten med detta är bland annat att alla ska kunna och vilja 

påverka. Framförallt innebär delaktighet och integration av så 

många som möjligt till att målformuleringen når ut till alla aktörer. 

 

Återkommande i texten (Andrén & Tirén, 2012) är kraven som ställs 

på beställare och dennes kompetens. För att uppnå målen är det 

centralt att de tydligt formuleras av beställaren, att denne har 

förståelse för vad som är viktigt och att målen kommuniceras ut. 

Således syftar beställarkompetens inte på fackkunskap utan 

snarare på engagemang och förståelse för de mål som eftersträvas. 

Även byggentreprenörens kompetens är förstås viktig.  

Privata villabeställare och engångsköpare i synnerhet, 

egnahemsbyggare, får dock ofta förlita sig på vad marknaden 
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erbjuder och de entreprenörer som engageras (Andrén & Tirén, 

2012). 

 

Fredlund (2017) indikerar att för Villa Skoghem var erfarenhet av 

konkreta passivhusprojekt inte självklar hos projektets 

huvudaktörer, inför projektet. Byggherrar såväl som 

byggentreprenörer uppges ha genomfört IGPHs 

hantverkarutbildning i projektets inledning (Fredlund, 2017). 

 

3.2.3. KRAVSPECIFIKATION FEBY 18 
I detta avsnitt beskrivs kraven som ställs på byggnader för 

energiklassning, utifrån kriteriedokumentet Kravspecifikation för 
energieffektiva byggnader enligt FEBY 18 (FEBY(b), 2018). 

 
I Kriteriedokumentets (2018) inledning anges följande: 

FEBY Guld motsvarar energikraven för nivån 

passivhus i FEBY12. 

FEBY Silver ersätter kraven i FEBY12 för 

minienergihus 

FEBY Brons ger byggnader på samma nivå som 

BBR25 men med säkrat låga värmeförluster och 

teknikneutralt relativt olika energislag 

(FEBY(b), 2018, s. 4). 

 

För att använda t.ex. begreppet FEBY 

Guld/Silver/Brons för en byggnad så skall ett antal 

grundläggande krav enligt detta dokument uppfyllas. 

Om detta sker så kan följande begrepp användas 

(välj aktuell klass): 

- ”Projekterat enligt FEBY Guld/Silver/Brons”, 

- ”Certifierat enligt FEBY Guld/Silver/Brons”, 

- ”Verifierat enligt FEBY Guld/Silver/Brons” 

I det första fallet avser benämningen en byggnad som 

beräkningsmässigt uppfyller kraven, i det andra fallet 

är detta granskat av ett av FEBY utsett 

granskningsorgan. 

För verifierad byggnad så skall kraven vara styrkta av 

tredje part genom mätningar (FEBY(b), 2018, s. 4). 

 
I kriteriedokumentet (2018) presenteras fem kravområden för 

bostäder och lokaler, dessa är Värmeförlusttal, Årsenergi, 
Byggnadskrav, Energieffektiva installationer samt Kontrollplan. Den 

tredje av dessa, Byggnadskrav, innehåller i sin tur fyra olika delkrav 

(FEBY(b), 2018). 

 

 

VÄRMEFÖRLUSTTAL (VFT) 

Kravspecifikationerna har som sin kärna lågt värmeförlusttal. 

Detta garanterar en byggnad med små värmeförluster och ett 

lågt värmeeffektbehov när det är som är kallast. Det är 

därigenom teknikneutralt relativt olika tillförselsystem såsom el, 

fjärrvärme, mm. (FEBY(b), 2018, s. 4). 

 

Värdet på VFT får enligt kriteriedokumentet (2018) högst uppgå 

till följande värden: 

 

Byggnader   VFT (W/m2 Atemp) 
> 600 m2     

FEBY Guld   14 

FEBY Silver   19 

FEBY Brons   22 
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Utifrån dessa värden får tillägg göras för mindre byggnader, för 

större luftflöden samt för kallare klimat (FEBY(b), 2018). 

VFT beräknas med ”enklast” med hjälp av 

beräkningsprogrammet Energihuskalkyl där ett antal orter finns 

att välja bland som utgångspunkt. För beräkning med orter som 

inte är valbara i programmet kan en närbelägen ort väljas och 

resultatet sedan manuellt justeras med aktuellt värde för DVUT 

med 3 dagars tidskonstant. Ekvation för att göra detta 

presenteras i kriteriedokumentet (2018). För aktuella värden på 

DVUT hänvisas till klimatdata baserat på temperatur 1981-

2010, framtaget av SMHI (FEBY(b), 2018). 

 

 

ÅRSENERGI 

För byggnader som inte är elvärmda ställs inga krav utöver 

BBR, för årsenergi. Dock krävs att byggnadens primärenergital 

redovisas. För elvärmda byggnader ställs kompletterande 

årsenergikrav (FEBY(b), 2018). 

 

 

BYGGNADSKRAV - LJUD 

Ljud från ventilationssystemet skall klara minst ljudklass B i 

sovrum och vardagsrum (FEBY(b), 2018). 

 

 

BYGGNADSKRAV - TERMISK KOMFORT 

Termisk komfort ska redovisas, antingen genom beräkning av 

innetemperatur under varma månader eller beräkning av 

solvärmelasttal (SVL).  

 

 

Ekvation för beräkning av det andra alternativet presenteras i 

kriteriedokumentet (2018), där SVL [enhetslös] ska uppnå 

följande: 

 

SVL < 29  för bostadsbyggnad (bostaden  

  anses här utgöra klimatzon) 

 

SVL < 32  för lokalbyggnad utan komfortkyla 

 

För småhus kan eftermontage av utanpåliggande solskydd 

accepteras förutsatt att montaget är förberett för eldragning 

och infästningsmöjligheter 

(FEBY (b), 2018, s. 7). 

 

 

BYGGNADSKRAV - LUFTLÄCKNING 

Luftläckning q50 genom klimatskärmen skall vara maximalt  

0,30 l/s m2 omslutande area vid en tryckdifferens på 50 Pa. 

För byggnader med en formfaktor över 1,7 ska istället läckflödet 

per uppvärmd area vara maximalt 0,5 l/s,m2 Atemp  

(FEBY(b), 2018). 

 

Ett förklarande exempel presenteras i kriteriedokumentet 

(2018): 

En byggnad med ett våningsplan som har formfaktor 

3,0 ska klara 0,5/3 = 0,17 l/s,m2 omslutande area. 

Småhus har vanligen en formfaktor över 1,7  

(FEBY(b), 2018, s. 7). 
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BYGGNADSKRAV - FUKTSÄKERHET 

I kriteriedokumentet (2018) beskrivs högsta tillåtna fuktkvot för 

trä som gäller vid leverans, produktions och förvaltningsskedet i 

byggnader. Krav på att kritiskt fukttillstånd för mattor, lim och 

spackel underskrids nämns även (FEBY(b), 2018). 

 

 

ENERGIEFFEKTIVA INSTALLATIONER 

I kriteriedokumentet (2018) presenteras en tabell innehållande 

åtgärder som vid tillämpning ger ett redovisat antal poäng. 

Exempel på dessa är kontrollplan (5 poäng för små byggnader), 

varmvattenblandare av energiklass A (2 poäng för bostad < 600 

m2) och lokal energiproduktion (3 poäng, för elförsörjning av 

byggnaden ska produktionen uppgå till minst 7 kWh/m2Atemp,år) 

(FEBY(b), 2018). 

 

 

KONTROLLPLAN 

För större byggnader krävs att kontrollplan upprättas, medan 

det för mindre byggnader rekommenderas. I 

kriteriedokumentets (2018) bilaga 4 presenteras ett exempel på 

hur kontrollplan kan utformas (FEBY(b), 2018). 

 

3.2.4. PASSIVHUSTEKNIKER 
 

FORMFAKTOR 

Husets form är viktig för energianvändningen (Andrén & Tirén, 

2012). Hallebrand (2015) utreder i sin studie förutsättningarna 

för att anpassa passivhus av villastorlek till nordiskt klimat 

(Hallebrand, 2015). Både Emanuelsson (2016) och Hallebrand 

(2015) poängterar att en kubisk, kompakt byggnadform ger bäst 

praktiska resultat ur energisynpunkt. Med en given golvarea 

optimeras byggnaden med avseende på köldbryggor och 

formfaktor med en kvadratisk bottenplatta (Emanuelsson, 

2016). 

 

Formfaktorn är ett mått på förhållandet mellan omslutande area 

och golvarea. En liten byggnad innebär en högre formfaktor, 

särskilt om byggnaden endast har ett plan. Flerfamiljshus har 

därför oftast lättare att nå en låg formfaktor, på grund av 

förhållandevis mer golvyta. Om ytterligare ett våningsplan kan 

möjliggöras för små byggnader ökas chansen att nå FEBYs 

krav för passivhus genom en större andel tempererad area 

(Atemp). Experimenterande studie av genom variation av Atemp i 

byggnad begränsad till 4m totalhöjd i ett plan, visar att VFT 

motsvarande passivhusstandard inte kan uppnås då 70m2 

underskrids (Emanuelsson, 2016).  

 

 

YTTERVÄGG  

Andrén & Tirén (2012) nämner att materialval till exempelvis en 

ytterväggsstomme i ett passivhus inte styrs av den svenska 

kravspecifikationen FEBY. Exempel på en rekommenderad 

ytterväggskonstruktion redovisas av författarna, som byggs upp 

med 100mm cellplast på var sida om bärande skikt av reglar 

och mineralull samt med 70mm installationsskikt invändigt. 

Vidare beskrivs ett genomfört passivhusprojekt, ett 

flerbostadshus i Grumslöv där väggarna bedöms ha “God 

isolering” genom ett U-värde av 0,10 W/m2, K (Andrén & Tirén, 

2012). 
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Isolering för ytterväggar i passivhus uppgår normalt till 400-

500mm, enligt Ekblom & Ernér, (2010). Väggarnas tjocklek 

innebär att byggnadsarean ökar och därmed att utvändigt 

utrymme krävs, alternativt att väggarna inkräktar på invändig 

yta. Ytterväggar för det passivhus som författarna studerar har 

U-värde på 0,095 W/m2, K. Riktvärdet som bör understigas är 

0,1 W/m2, K. (Ekblom & Ernér, 2010) 

 

Ytterväggarna för det attefallshus som projekteras av 

Emanuelsson (2016) och där möjligheten att nå 

passivhusstandard utreds, har ett beräknat U-värde på 0,15 

W/m2, K. Hur pass täta och välisolerade väggar som än 

konstrueras kommer kravnivåerna för passivhus enligt FEBY 12 

inte kunna uppnås för byggnader med Atemp mindre än 70 m2 

(Emanuelsson 2016). 

 

För det gestaltningsförslag som presenteras av Hallebrand 

(2015) anpassat för Umeås klimat, uppgår isoleringstjockleken 

till 650 mm i ytterväggar. De utförs med lättbalkar i trä för att 

undvika genomgående köldbryggor samt cellulosaisolering 

(Hallebrand, 2015). 

 

Hermansson (2012) undersöker i sin studie hur ett 

flerbostadshus i Falkenberg kan anpassas för att uppnå 

passivhusstandard i Kiruna. För att uppnå passivhusstandard 

anpassat för Kirunas klimat, utformas ytterväggen i det förslag 

som Hermansson (2012) presenterar till U-värde = 0,056 W/m2, 

K.  För samma byggnad anpassad till Falkenberg uppgår 

väggens U-värde till 0,102 W/m2, K. För att uppnå eftersträvad 

energiprestanda i Kiruna bedömdes isolering med mer vanligt 

förekommande material såsom mineralull, resultera i för tjocka 

ytterväggar. Därför används kostsam men effektiv isolering 

med polyuretan (Hermansson, 2012). 

 

 

TAK 

Tak för passivhus bör orienteras så att takfall från norr mot 

söder möjliggörs, för goda förutsättningar att generera solenergi 

på taket. Ett långt takutsprång är ett kostnadseffektivt sätt att 

avskärma sommarsol och undvika övertemperatur via 

solinstrålning (Andrén & Tirén, 2012). 

 

Ekblom & Ernér, (2010) nämner att takets isolering bör uppgå 

till åtminstone 500 mm i passivhus. Takkonstruktion för det 

passivhusprojekt som utreds i studien (Värnamo) är isolerat 

med lösull och konstruktionen har U-värde på 0,07 W/m2, K. 

Riktvärdet som bör understigas är 0,1 W/m2, K. (Ekblom & 

Ernér, 2010). 

 

Takkonstruktion för det attefallshus som projekteras av 

Emanuelsson (2016) och där möjligheten att nå 

passivhusstandard utreds, har ett beräknat U-värde på 0,14 

W/m2, K. Isovers konstruktionsexempel har följts för att uppnå 

detta (Emanuelsson, 2016). 

 

För det gestaltningsförslag som presenteras av Hallebrand 

(2015) anpassat för Umeås klimat, uppgår isoleringstjockleken 

till 700 mm i tak. Det utförs med lättbalkar i trä för att undvika 

genomgående köldbryggor samt cellulosaisolering. En brantare 

taklutning har valts, som medför att snö inte lika lätt samlas på 

taket. Detta är en fördel för solpaneler som då inte löper lika 

stor risk av att täckas under vintertid (Hallebrand, 2015). 
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För att uppnå passivhusstandard anpassat för Kirunas klimat, 

utformas vindsbjälklaget i det förslag som Hermansson (2012) 

presenterar till U-värde = 0,048 W/m2, K.  För samma byggnad 

anpassad till Falkenberg uppgår takets U-värde till 0,075 W/m2, 

K. För att uppnå eftersträvad energiprestanda i Kiruna 

bedömdes isolering med mer vanligt förekommande material 

såsom mineralull, resultera i för tjocka ytterväggar. Därför 

används kostsam men effektiv isolering med polyuretan 

(Hermansson, 2012). 

 

 

GRUND 

Olika former av cellplast lämpar sig väl som isolering av 

grundkonstruktion i mark. Det är viktigt att placera cellplasten 

med förskjutna skarvar (Andrén & Tirén, 2012). 

 

Ekblom & Ernér (2010) nämner att grundens isolering bör 

uppgå till åtminstone 300 mm. Ett foto av vad som uppges vara 

en vanlig grundkonstruktion för passivhus i genomskärning 

visas i presenteras i denna studie. Här tydliggörs att den gjutna 

kantbalken (voten) i sig är isolerad på utsidan, mot uteluft med 

användning av ett kantelement. Dessutom är köldbryggan som 

kan uppstå mellan kantbalk och övriga grundplattan bruten med 

ett avskiljande stycke isolering. Grundkonstruktion för det 

passivhusprojekt som utreds i studien (Värnamo) har U-värde = 

0,09 W/m2, K. Riktvärdet som bör understigas är 0,1 W/m2, K 

(Ekblom & Ernér, 2010). 

 

För att uppnå passivhusstandard anpassat för Kirunas klimat, 

utformas grundkonstruktionen i det förslag som Hermansson 

(2012) presenterar till U-värde = 0,058 W/m2, K.  För samma 

byggnad anpassad till Falkenberg uppgår grundens U-värde till 

0,098 W/m2, K. Även för denna åtgärd med utförande anpassat 

till Kiruna används kostsam men effektiv isolering med 

polyuretan (Hermansson 2012). 

 

Grundläggningsmetoden i det gestaltningsförslag som 

Hallebrand (2015) presenterar är platta på mark som isoleras 

med 500 mm cellplast under plattan, vid anpassning till 

passivhus placerat i Umeå. Plattan markisoleras runt om för att 

undvika marklyft till följd av tjäle. För jämförelse isoleras 

motsvarande byggnad anpassad till Malmö med 400mm 

cellplast (Hallebrand, 2015). 

 

Grundkonstruktionen för det attefallshus som projekteras av 

Emanuelsson (2016) och där möjligheten att nå 

passivhusstandard utreds, har ett beräknat U-värde på 0,11 

W/m2, K. (Emanuelsson, 2016). 

 

 

KÖLDBRYGGOR 

Köldbryggor är lokala delar i en byggnads klimatskal där 

energiförlusterna är större än klimatskalets övriga delar. Dessa 

uppkommer ofta i anslutning mellan byggnadsdelar, en typisk 

köldbrygga är den som uppstår mellan yttervägg och 

grundplatta, vid husets sockel. I princip gäller det att i största 

mån undvika att termisk vandring kan ske via “genvägar” i 

klimatskalet. För passivhus är reducering av köldbryggor en 

central del. Inga infästningar får göras i fasaden som skapar 

köldbryggor in i väggen, som exempelvis balkonger (Andrén & 

Tirén, 2012). 
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Köldbryggorna för så små byggnader som attefallshus blir av 

avgörande storlek för energiprestandan, i strävan att nå 

passivhusstandard (Emanuelsson, 2016). 

 

En del i ledet att undvika köldbryggor är att välja ett 

byggsystem som naturligt reducerar genomgående 

köldbryggor. För gestaltningsförslag av passivhus-villa i 

nordiskt klimat som del av Hallebrands studie (2015) används 

lättbalk av trä som stomme. Balken har den eftersträvade 

egenskapen av att hämma köldbryggor via genomgående 

bärverk/reglar/balkar (Hallebrand, 2015). 

 

Gällande köldbryggor anges i Hermanssons studie (2012) att 

de elimineras genom väl genomförd planering av 

byggnadsdelars utformning. De köldbryggor som ej går undvika 

helt, ser till att brytas med isolering (Hermansson, 2012). 

 

 

LUFTTÄTHET 

Lufttäthet är enligt Andrén & Tirén (2012) en av de viktigaste 

sakerna att tänka på för passivhus. Täthet i klimatskalet 

möjliggör styrning av ventilationen i en byggnad och därmed 

möjliggörs även effektivisering av värmeåtervinningen. Skarvar 

i diffussionsspärr bör tejpas med typgodkända tejper och 

tätskikt monteras med väl tilltagen överlappning. 

Genomföringar i klimatskal bör minimeras och samlas till ett 

fåtal punkter. Provtryckning kan med fördel göras innan ytskikt 

monteras, för att åtgärda eventuella läckage medan de är mer 

åtkomliga. Vissa isoleringsmaterial är lufttäta, såsom cellplast 

(XPS) (Andrén & Tirén, 2012). 

Ekblom & Ernér (2010) nämner att ett lufttätt klimatskal ger 

betydligt minskade driftskostnader eftersom energiförlusterna 

som följd av värmeläckage genom klimatskalet reduceras 

betydligt. Placering av plastfolie (diffusionsspärr) på insidan av 

konstruktionen leder till att byggnaden andas genom 

ventilationssystem istället för läckande klimatskal. Det är av 

yttersta vikt att tätningsarbetet utförs korrekt och noggrant. En 

vanlig lösning för att skydda diffussionsspärren är att 

installationsskikt skapas i väggen, som medför att plastfolie kan 

placeras en bit in i väggkonstruktionen och minska risk för 

punktering via infästningar i väggens insida. Plastfolien hindrar 

vattenånga från att vandra in i väggkonstruktionen. 

Svenska rekordet för täthet uppges vara 0,06 l/s m2, vid 

färdigställandet av Ekblom och Ernérs studie (2010). 

 

Vid provtryckning av Villa Skoghem uppmättes ett luftläckage 

på q50 = 0,09 l/s m2 Aomsl (Fredlund, 2017). 

 

Att projektera tätheten är relativt enkelt jämfört med att uppnå 

den vid produktion. Noggrannhet krävs för att uppnå obrutna 

skikt av isolering och fuktspärr (Emanuelsson 2016). 

 

 

YTTERDÖRRAR OCH VINDFÅNG 

Stora värmeförluster via luftflöden genom öppen entrédörr kan 

avhjälpas med vindfång och är vanligt förekommande för 

passivhus. Denna lösning fungerar som luftsluss och erbjuder 

dessutom förvaringsutrymme (Andrén & Tirén, 2012). 
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Vid tillämpning av vindfång är det tillräckligt med U-värde  

<1,0 W/m2, K för de båda dörrarna som leder in i byggnaden via 

vindfånget. 

En enkel ytterdörr utan vindfång bör ha ett U-värde < 0,6 W/m2, 

K (Hallebrand, 2015). 

 

Ytterdörr för “standard” passivhusutförande = 0,7 W/m2, K enligt 

Hermansson (2012). Som energieffektiviserande åtgärd för att 

klara årsvärmebehovet för det förslag av passivhusstandard i 

Kiruna som presenteras, valdes 

ytterdörr med U-värde på 0,5 W/m2, K (Hermansson, 2012). 

 

För entrédörrar anger Emanuelsson (2016) U-värde < 0,8 

W/m2, K som riktvärde för passivhus mindre än 50 m2. 

 

Utvändigt vindfång är synligt för skisser/ritningar av Villor på 

Tavleliden (IGPH (c), u.å.). Även på Villa Skoghem är 

utvändigt, isolerat vindfång är synligt via ritningar och foton 

(Fredlund, 2017). 

 

 

FÖNSTER OCH FÖNSTERDÖRRAR 

Enligt Andrén & Tirén (2012) är ljusinsläpp och små 

värmeförluster centralt för fönster i passivhus, fönstersättningen 

bör planeras för att kunna utnyttja värmeinstrålning under 

vintern (Andrén & Tirén, 2012). Ekblom & Ernér (2010) nämner 

dock att passivhusteknik från ursprungslandet Tyskland 

tillämpas lite annorlunda än i Sverige. Stora fönsterytor mot 

söder ger inte nettovinst på vinterhalvåret i vårt nordiska klimat 

eftersom solinstrålningen under vintern är liten. Stora fönster 

mot söder bör därför inte vara en primär designfaktor (Ekblom 

& Ernér, 2010). 

Konventionella tvåglasfönster med U-värde ca 2,9 W/m2, K 

släpper ut ungefär en tredjedel av värmen i en konventionell 

byggnad, i Stockholmstrakten (Hermansson, 2012). 

För passivhusfönster rekommenderas U-värde < 0,9 W/m2, K 

och små fönster bör undvikas. Tumregel: Fönsterarea 15-20% 

av golvarea (Andrén & Tirén, 2012). Fönster med U-värde på 

0,7 W/m2, K (inklusive karm) valdes för att klara passivhusnivå i 

det gestaltningsförslag som Hermansson (2012) presenterar för 

anpassning till Kirunas klimat. 

 

Köldbryggor vid infästning av fönster i yttervägg måste beaktas, 

med fördel redan tidigt i projekteringsskedet och Lufttätning 

mellan vägg och fönsterkarm är av stor vikt. Kontrollering av att 

angivna U-värden från leverantörer gäller för fönstrets 

konstruktion som helhet, inte bara glaset, är även det viktigt. 

Glasytan är generellt den del av fönster med bäst 

värmeisolering, båge och karm innebär större risk för 

energiförluster (Andrén & Tirén, 2012). 

 

Snedställd smyg är ett lämpligt sätt att öka ljusinsläppet utan att 

öka fönsterytan enligt Andrén & Tirén (2012). Sådan lösning 

här tillämpats för Villa Skoghem, vinklade smygar för både 

fönster- och dörröppningar i yttervägg tydliggörs via ritningar 

och foton på färdig villa (Fredlund, 2017). 

 

Väl isolerade fönsterkonstruktioner kan ge upphov till kondens 

på fönsterglasets utsida, vid vissa förhållanden. Detta kan 

upplevas som störande men uppkommer i regel endast på 

hösten, vid klar himmel och under ett par timmar på morgonen. 
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När solen går upp och värmen stiger försvinner i regel 

kondensen. Fenomenet kan avhjälpas genom att hindra 

exponering av fönster mot natthimmeln med exempelvis längre 

taksprång (Andrén & Tirén, 2012). 

 

Fönsterleverantören Ekstrands påvisar fördelar med pvc-

fönster via sin blogg (www.dorrarochfonster.se) Denna källas 

objektivitet ifrågasätts, eftersom syftet sannolikt är säljande. 

Dock bedöms källan ge värdefulla insikter. Det nämns att 

kompositmaterialet PVC är välanvänt i övriga delar av Europa 

för fönsterkonstruktioner. I Sverige uppges PVC-fönster inte 

vara lika vanligt vid tidpunkten för blogginlägget, trots att 

investeringskostnaden uppges vara lägre (Bosses Blogg, 

Ekstrands, 2015). Enligt leverantören Kronfönster, vars syfte 

också bedöms vara säljande, uppger att PVC-fönster fördelar i 

att karm och båge kan gjutas vid tillverkning för att skapa 

isolerande luftfickor i konstruktionen. På så sätt kan låga U-

värden nås (Kronfönster AB, u.å.). 

 

Vidare signalerar Ekstrands via nämnd blogg (2015) att 

inåtgående fönster med så kallade Kipp Dreh-beslag är att 

föredra ur energisynpunkt (Bosses Blogg, Ekstrands, 2015). 

Fönster med Kipp Dreh-beslag har använts för det passivhus 

som utreds i Ekblom & Ernérs studie, motivet uppges vara 

enklare vädring genom att fönstret är öppningsbart i överkant  

(Ekblom & Ernér, 2010).  
 

 

KLIMATSKAL SOM HELHET 

Det välisolerade, täta klimatskal som passivhus innebär medför 

ofta att buller från utsidan inte tar sig in i lika stor utsträckning 

som för byggnader av konventionell standard. Passivhus 

upplevs därför ofta som tysta, vilket kan innebära att ljud/buller 

noteras som annars inte stör. Ventilationssystem, vitvaror och 

olika typer av verksamhet inuti byggnaden kan vara exempel på 

källor till sådant ljud.  

Detta bör beaktas vid utformning av passivhus med exempelvis 

hänsyn till ljudprestanda för innerdörrar och innerväggar 

(Andrén & Tirén, 2012). 

 

Passivhusets klimatskal kan ge upphov till övertemperaturer 

inomhus under sommarperioden eftersom energiförlusterna är 

så små. Möjlighet att avskärma solinstrålningen bör därför 

finnas. Långa taksprång över ljusinsläpp är vanligt 

förekommande lösningar för att avskärma sommarsolen 

(Andrén & Tirén, 2012). Rörliga, utanpåliggande solskydd är 

synligt på foto av Villor på Tavleliden (LÅGAN, 2016). För Villa 

Skoghem har invändiga solskydd valts, eftersom 

solvärmelasten inte bedömts som “allt för stor” enligt arkitekten 

D. Fredlund (Svenska Solskyddförbundet, 2017). 

 

Ytterligare en följd som täta och tjocka klimatskal riskerar att 

orsaka i energieffektiva byggnader är försämrad mobiltäckning 

inomhus, enligt en rapport av RISE Acreo (2017). 

Betongkonstruktioner visar sig bidra till sämre täckning för 

datatrafik, mer än lättare konstruktioner såsom trä. I 

utredningen studeras flerbostadshus där vissa bostäder har 

problem med täckningen. Ett sätt att komma runt problemet är 

signalförstärkare som installeras, som antenner (RISE Acreo, 

2017). 
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UPPVÄRMNINGSSYSTEM OCH VÄRMEÅTERVINNING 

I de flesta passivhus står tempererad tilluft för uppvärmning, 

därmed är ventilationssystemet centralt för både värme och 

luftombyte i passivhus. Vid behov tillförs ytterligare värme i 

tilluften via ett värmebatteri, allra helst från fjärrvärme eller 

förnybar energi. Övrig värmetillförsel genom konventionella 

värmesystem är inte nödvändigt eftersom värmebehovet i 

passivhus är litet. Systemet kan dock kompletteras med eldstad 

eller golvvärme och radiator om så önskas. 

En nackdel kan vara att värmeåtervinning ofta utnyttjar el som 

driftenergi. El bör i möjligaste mån inte användas för 

byggnadsuppvärmning. I vissa fall är dock el mest 

kostnadseffektivt att välja för tillskottsvärme i tilluft. 

(Andrén & Tirén, 2012). 

 

FTX-systemet anses vara den mest energieffektiva, 

värmerelaterade lösningen för passivhus och verkningsgraden 

för värmeåtervinning bör ligga på 85% i ventilationsaggregatet 

(Ekblom & Ernér, 2010). 

 

Det gestaltningsförslag som presenteras av Hallebrand (2015) 

använder primärt tempererad tilluft via FTX-system för värme, 

där tillskottsvärme i aggregatet ges av eldrivet värmebatteri. 

Detta system kompletteras med solfångare och vattenmantlad 

braskamin för värmning av tappvarmvatten (Hallebrand, 2015). 

En vattenmantlad kamin har valts som en del av 

värmesystemet även för Villa Skoghem (Fredlund, 2017). 

 

För Villa Tavleliden har bergvärme valts som värmekälla. 

94% värmeåtervinning uppnås i ventilationssystemet som valts, 

genom ett FTX-aggregat (IGPH (c), u.å.). 

Enligt Andrén & Tirén (2012) har lösningar för att ta vara på 

värmen som lämnar en byggnad genom avloppsvatten inte 

slagit igenom kommersiellt ännu. Dock presenteras av Andrén 

& Tirén (2012) en teknisk lösning på detta där man låter 

ledningen för inkommande kallt vatten ledas kring ledningen för 

varmt, avgående vatten för att på så sätt uppnå en 

värmeöverföring. 

 

 

VENTILATION 

Ventilation är passivhusets “hjärta” och en av de viktigaste 

installationerna. Ventilationsöppningar genom yttervägg bör inte 

förkomma, all tilluft tas in centralt och passerar 

ventilationsaggregatet. Viktigt är att tänka på kanaldragning, 

dels för att undvika krökningar och vinklar då detta leder till 

förluster i luftflöde som måste kompenseras med mer 

fläktkapacitet. Dessutom är det viktigt att ventilationskanaler 

dras på insidan av klimatskalet för att undvika energiförluster 

(Andrén & Tirén, 2012). 

 

Köksfläkt som evakuerar matos separerat från övrigt 

ventilationssystem utan värmeåtervinning för den delen av 

frånluften, är en vanlig lösning. Detta leder till marginella 

förluster. Köksfläkten skapar dock ett undertryck vid forcerande 

flöde vilket kan medföra till upplevda problem invändigt i 

byggnaden. Ett sätt att hantera detta är att öppna ett fönster för 

vädring, när köksfläkten används. Kolfilterfläktar är ytterligare 

ett alternativ för att hantera matos utan att det hamnar i 

ventilationsaggregatet och utan att varmluft evakueras. Detta 

kräver dock byte av filter vilket innebär mer underhåll och 

kostnadsökning vi brukande (Andrén & Tirén, 2012). 
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Vidare är frånluft i våtutrymmen är viktigt. 

Risk med störande ljud från ventilation kan avhjälpas med 

ljuddämpare och väl dimensionerat kanalsystem (Andrén & 

Tirén, 2012). 

 

 

JORDVÄRMEVÄXLARE (VENTILATION) 

Andrén & Tirén (2012) nämner att det 

Internationella passivhusinstitutet i sin tur hänvisar till en 

sammanfattning av de krav som är grundläggande för ett 

passivhus. Bland dessa nämns passiv förvärmning av tilluft 

genom markförlagda kanaler, jordvärmeväxlare. Dock tillämpas 

inte dessa i någon stor utsträckning i Sverige på grund av oro 

för hygieniska problem (Andrén & Tirén, 2012). 

 

En leverantör av jordvärmeväxlare hittas via webbsökning där 

information från dennes webbplats studeras (Metro Therm AB 

(a), u.å.). Projektet Villa Skoghem har dessutom valt denna 

leverantör för ventilationskanaler, lösning med 

jordvärmeväxlare tycks dock inte ha tillämpats för det projektet 

(Metro Therm AB (b), u.å.). Källan som studerats bedöms inte 

vara objektiv i den information som delges eftersom syftet 

sannolikt är säljande. Dock studeras materialet för att förstå 

principen av jordvärmeväxlare. 

 

Tekniken lämpar sig väl för byggnader med källare eftersom 

markkanalen, som förläggs på tjälfritt djup då kan anslutas till 

byggnaden via källarvägg. Att använda lösningen för andra 

grundläggningsmetoder fungerar också. På sommartid när 

utomhustemperaturen är högre än inomhus kan 

jordvärmeväxlaren användas för att kyla tilluften. Eventuell 

kondens som uppstår hanteras dels genom att kanalen förläggs 

med lutning vilket möjliggör avrinning till avlopp/brunn. Ett rör 

av oorganiskt material (HDPE-plast) utan risk för emissioner 

används för att undvika mikrobiell påväxt. Finmaskigt galler 

täcker inlopp/mynning till markkanalen som även 

väderskyddas, för att undvika intrång och skräp. Förutom att 

energi för uppvärmning/kylning sparas genom 

jordvärmeväxlaren, medför den även att den avfrostning som 

normalt krävs i ventilationsaggregat under den kalla perioden 

blir mindre omfattande vilket i sin tur ökar effektiviteten (Metro 

Therm AB (a), u.å.). 

 

 

SOLENERGI 

Andrén & Tirén (2012) uppger att solenergi nyttjas i de flesta 

passivhusprojekt. För varmvattenförsörjning är det alltid klokt 

att välja solvärme (Andrén & Tirén, 2012). 

 

Hallebrand (2015) nämner att energi från solen utnyttjas 

vanligen via solfångare eller solceller. Om avsikten med 

solenergi är uppvärmning av tappvarmvatten är solfångare i 

regel effektivare än solceller som värmer via elektrisk ström. 

Solfångare når bästa effekt vid 45° lutning riktade rakt mot 

söder. För en normalstor villa kan cirka halva årsenergibehovet 

täckas med 5-8 m2 solfångaryta. Användning av solfångare kan 

bidra med uppvärmning under 4-6 månader av året i södra 

Sverige. I norra Sverige kan perioden dock vara kortare. Den 

Villa av G. Wingårdh som Hallebrand (2015) studerar använder 

sig av solceller (Hallebrand, 2015). 
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Villa Skoghem saknar paneler för solenergi, på foton som 

delges av Fredlund (2017). Husets nock noteras dock ha en 

speciell utformning, vilken möjligtvis kan härledas till framtida 

investering i solenergi (Fredlund, 2017). 

 

Solcellspaneler studeras djupare, genom material från Bengt 

Strids Blogg (www.bengtsvillablogg.info) Huruvida de insikter 

som delges från denna källa är vetenskapligt granskade kan 

ifrågasättas. Dock bedöms Stridh ha drivit sin blogg, 

dokumenterat och spridit kunskap om solenergi under en 

relativt lång tid. Detta i kombination med den bakgrund han 

själv refererar till samt de meriter som hänvisas till (Stridh (a), 

u.å.) gör att hans insikter bedöms som trovärdiga. 

 

Stridh ((b), u. å.) uppger att tillverkarna av solceller normalt ger 

en effektgaranti på 80% av märkeffekten efter 25 år. 

Solelproduktionen blir ca 135-170 kWh/m2 installerad panelyta, 

vid 17% modulverkningsgrad och år under ett år med normal 

solinstrålning. Det ger ca 800-1 100 kWh per installerad kW 

mätt efter växelriktare, en tumregel som Stridh ((b), u.å.) brukar 

använda. Eftersom ett solcellsystem på ett småhus sällan har 

helt optimala betingelser brukar Stridh ((b), u.å.) anta 900 

kWh/kW i Mälardalen som ett normalvärde (Stridh (b), u.å.). 

Stridh ((b), u.å.) hänvisar till SMHI:s för karta över solinstrålning 

i landets olika delar. Denna anger att för Skellefteå är 

solinstrålningen ca 900 kWh/m2 och år (SMHI, 2017). 

Solcellernas verkningsgrad försämras vid högre temperaturer. 

Därför ska solcellerna monteras med ett avstånd vid montering 

på exempelvis tak, för ventilering och möjlighet till nedkylning. 

Snötäckning av solceller ger en förlust av solenergi med “några 

procent” beroende på vart den aktuella orten är. Att 

procentsatsen är förhållandevis liten beror på att soltimmarna 

under snöperioden är få. Solcellspanelerna placeras med fördel 

med brantare lutning för att snön ska kunna glida av panelernas 

glatta yta. Snö och regn medför att solpanelerna rengörs från 

smuts (Stridh (b), u.å.). 
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4 .  S T U D I E P R O J E K T E T  
4.1. PROJEKTET & DESS 

FÖRUTSÄTTNINGAR 
Familjen Lindqvists projekt är beläget på Almen 36, en fastighet i 

centrala Skellefteå och utgörs av planer från Familjen (fastighetens 

ägare och projektets beställare) på att uppföra en byggnad i ett plan 

under 70 m2. Storleken begränsas av rådande detaljplan. För att nå 

en lägre driftskostnad är beställarna beredda att medge en högre 

budget för investeringskostnaden. En heltäckande beskrivning av 

beställarnas projekt med förutsättningar och utförlig presentation av 

gestaltningsförslaget ges i Bilaga 1.  

 

Förutsättningarna för att genomföra Studieprojektet ges dels av 

projektets intressenter. Även befintlig bebyggelse och omgivande 

miljö identifieras som bidragande till ramverket av möjligheter och 

begränsningar. 	
 

Intressenterna identifieras utifrån resonemanget att 

byggentreprenörernas intresse för projektet är nödvändigt, för att nå 

de insikter som söks. Därför är entreprenörerna som grupp en av 

projektets intressenter. För att de i sin tur ska vara intresserade 

behövs ett attraktivt projekt, som här tillhandahålls av beställarna. 

De står för finansieringen av projektet samt har krav och önskemål 

om utformningen, därför är de en given intressent. Även Skellefteå 

Kommun är en intressent eftersom projektet innebär nybyggnation 

på detaljplanerat område. 

 

 

Även andra intressenter finns till projektet, såsom grannar till 

fastigheten som har inflytande över bygglovets medgivande. Dessa 

bedöms dock inte vara huvudsakliga intressenter och därför 

behandlas de inte i Studieprojektet.  

De intressenter som bedöms ha mest relevant inflytande är 

sammanfattningsvis: 

 

• BESTÄLLARNA 

• BYGGENTREPRENÖRERNA 

• SKELLEFTEÅ KOMMUN 

 

4.1.1. BEFINTLIG BEBYGGELSE OCH OMGIVANDE MILJÖ 
På Almen 36 står en befintlig huvudbyggnad som beställarna själva 

bor i. Fastigheten är ansluten till det lokala fjärrvärmenätet med 

Skellefteå Kraft som distributör och ledningsägare. 

Fjärrvärmecentralen är placerad i huvudbyggnadens källare.  

 

Huvudbyggnaden står mot gatan på tomtens norra del med trädgård 

söder om huvudbyggnaden. I trädgården finns en befintlig 

komplementbyggnad om ca ca 65 m2 som inte skuggas av 

kringliggande bebyggelse eller vegetation nämnvärt. 

Kallvattenledning och el är anslutet till komplementbyggnaden från 

huvudbyggnaden, inget bostadsanpassat avlopp eller värmesystem 

finns dock. Byggnaden brukas i dagsläget för förvaring och står med 

en del av sin yta på intilliggande fastighet. 
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4.1.2. INTRESSENTER 
Beställarna avser riva fastighetens befintliga komplementbyggnad 

för att ersätta den med ett nytt enbostadshus, på ungefär samma 

plats. I strävan efter att nå en låg driftkostnad har nyfikenheten för 

passivhus fastnat. Dock har beställarna inte bestämt sig för att 

villkorslöst eftersträva passivhusstandard utan snarare söka svar på 

vilka utmaningar som standarden innebär för dem. Därför är 

beställarna inte fullständigt hängivna tanken om att projektera 

byggnaden utan extern värmekälla - att ny byggnad ansluts till 

fjärrvärmenätet är ett tydligt önskemål. I övrigt går de in i projektet 

med ett antal övergripande önskemål som de i viss mån är beredda 

anpassa till energiprestandan genom dialog vid projektering av ny 

byggnad. Beställarna önskar även inflytande vid urval av 

entreprenörer, inför anbudsförfrågan. Som referenspunkt vid 

projektering av gestaltningsförslag har beställarna satt en budget på 

2 miljoner sek, moms inkluderat. Projektet avses utföras med 

totalentreprenad och till fast pris då beställarna vill undvika 

samordningsansvaret genom projektets skeden, vidare vill de få en 

uppfattning om fast pris för nyckelfärdigt utförande. 

 

I detta projekt är inte endast den entreprenör som ska utföra 

byggentreprenaden en viktig intressent, eftersom insikter från så 

stor del av aktuell marknad som möjligt söks. Entreprenörerna som 

grupp, stora som små utgör alltså intressent till projektet. 

Förhoppningen är att så många som möjligt av de som tillfrågas för 

anbudsförfrågan ska visa intresse. Att erfarenhet av 

passivhusbyggande finns hos de entreprenörer som är aktuella för 

detta projekt tas dock inte för givet, med tanke på att inga små 

passivhus hittats i Skellefteå. Detta bedöms kräva stor hänsyn vid 

projektering av gestaltningsförslaget och utformning av FFU. 

 

Skellefteå kommun anger villkor för vad som får byggas på Almen 

36. Hänsyn till detaljplanen är nödvändigt för att medgivande ska 

kunna ges av kommunen i form av bygglov (Skellefteå Kommun, 

2018). 

 

4.1.3. KÄRNFAKTORER INFÖR PROJEKTERING 
Utifrån ovanstående punkter Befintlig bebyggelse och omgivande 
miljö samt Intressenter har ett antal faktorer identifierats som 

utgångspunkt för projektering, tillsammans med studerat material i 

Kapitel 3 och begränsade delar av kravspecifikationen för passivhus 

enligt FEBY 18 (FEBY(b), 2018).  

Faktorerna som identifierats är Detaljplan, Beställarnas önskemål, 
Samspel med omgivande bebyggelse, Eftersträvad FEBY 18-nivå, 

Entreprenadform samt byggbarhet/entreprenörernas erfarenhet. 
I Bilaga 1 återges fullständig beskrivning av dessa faktorer, nedan 

presenteras de för fallstudien mest relevanta av dessa.  

 

 

DETALJPLAN 

Förutsättningar som nämns av bygglovshandläggare i 

personligt möte för att stärka chanserna till godkänt bygglov är 

följande: 

 

• Planerad byggnad bedöms som ytterligare en 

huvudbyggnad på fastigheten. 

 

• Rekommendation att planerad byggnad understiger 79m2 

BYA. 

 

• Övre gräns för totalhöjden för planerad byggnad är 4,4 m. 
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BESTÄLLARNAS HUVUDSAKLIGA ÖNSKEMÅL 

• En rektangulär, avlång byggnadsform önskas snarare än en 

kvadratisk. 

 

• Solceller för elproduktion är av intresse. 

 

• Golvvärme i hela bottenplattan för komfortvärme. 

 

• Möjlighet att elda i braskamin önskas. 

 

• Fjärrvärmeanslutning via huvudbyggnad med separat 

förbrukningsmätning, som “säkerhet”. 

 
• Maximal invändig yta 55 m2 BOA. 

 

 

EFTERSTRÄVAD FEBY 18-NIVÅ 

Initialt eftersträvas passivhusstandard vid projektering av 

gestaltningsförslaget. Med hänsyn till andra angivna 

förutsättningar och faktorer för projektet framgår dock att FEBY 

Guld inte är eftersträvansvärd. Detta tydliggörs relativt tidigt i 

projekteringen då byggnadens teoretiskt bästa formfaktor enligt 

Emanuelsson (2016) innebär en byggnadsutformning som inte 

är önskvärd av beställarna. I Bilaga 1 förtydligas detta 

resonemang. 

 

Diskussion med beställarna leder, med hänsyn till deras övriga 

önskemål för utformningen, till att målsättningen revideras och 

eftersträvad nivå blir FEBY Silver, VFT = 25,95 W/m2 (FEBY(b), 

2018). 

 

ENTREPRENADFORM 

En styrd totalentreprenad väljs som entreprenadform och 

utgångspunkt vid projekteringen. Detta innebär att 

totalentreprenad fortfarande är entreprenadformen men som 

begreppet antyder formuleras vissa styrande föreskrifter som 

funktionskrav (Nordstrand, 2008). Valet görs i samråd med 

teamet på VAB. Delar av gestaltningsförslaget projekteras och 

föreskrivs mer detaljrikt för att vägleda mot eftersträvad 

energiprestanda men färdigt utförande lämnas till 

entreprenörerna, som avses bära funktionsansvaret. 

 

 

BYGGBARHET 

En faktor som spåras till byggentreprenörernas bedömda 

förutsättningar inför passivhusbyggande är vad som i projektet 

kallas Byggbarhet. Vid utveckling av gestaltningsförslaget görs 

bedömningen att de lösningar som projekteras bör väljas med 

hänsyn till att entreprenörerna sannolikt föredrar konventionella 

metoder. Ekonomiskt övervägda val är därför nödvändiga för att 

anpassa gestaltningsförslaget till budgeten, genom byggbara 

lösningar. 
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Tabell 2: Översiktlig sammanställning av tillämpade passivhus-tekniker 4.2.  STUDIEOBJEKT  
Gestaltningsförslaget som studieobjekt klassas 

av Skellefteå Kommun som ytterligare huvud- 

byggnad på fastigheten, i Bilaga 1 presenteras 

en utförlig beskrivning av byggnadens 

utformning med motivering. Totalhöjden uppgår 

till 4,4m och taklutningen till 16°. Den invändiga 

ytan uppgår till 55 m2 Atemp, byggnadsarean till 

78 m2 BYA inklusive tak ovan entré och den 

omslutande arean till 194 m2. 

 

Utifrån dessa data ges studieobjektets 

formfaktor: 3,5. Denna formfaktor innebär att 

täthetskravet för byggnaden uppgår till 

0,14 l/s, m2 Aomsl enligt den formel som ges i 

kriteriedokumentet (FEBY(b), 2018). 

 

Tabell 2 ger en översiktlig sammanställning av 

de passivhus-tekniker som tillämpats på 

studieobjektet. I Figur 3, Figur 4 och Figur 5 

redovisas planritning samt illustrationer av 

studieobjektet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknik     Beskrivning         
Tak med kort utsprång  Konstruktion med U-värde ≤ 0,075. 
            
      
Yttervägg   Stomme av "Jackon Thermomur 350 Super" + 95mm 

   installationsskikt. 
            
      
Fönster   PVC-fönster, Kipp Dreh-beslag, U-värde ≤ 0,8, 

& fönsterdörr  fönsteryta 16%. 
            
      
Ytterdörr   U-värde ≤ 0,75.  
            
      
Grund   Minst 400 mm cellplast, kantbalk med bruten köldbrygga 

   och tjälisolering. 
                  
Solceller   Elproduktion, genererad energi fördelas även till  

   fastighetens befintliga huvudbyggnad. 
            
      
FTX-Aggregat  Återvinningsgrad ≥ 80 %.  
            
      
Vattenmantlad kamin 
   

Ansluts till ackumulatortank, värme distribueras därifrån till 
golvvärme och eventuellt för tillskottsvärme i FTX.  

            
      
Fjärrvärmeanslutning  Via central i befintlig huvudbyggnad. 
            
      
Vattenburen golvvärme  För komfort, ansluts till ackumulatortank. 
            
      

Jordvärmeväxlare   

Markförlagd uteluftskanal för förvärmning/kylning av tilluft, 
utförande helt enligt totalentreprenör. 
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                Figur 4: Illustration av  
studieobjektet, fasad mot S & Ö. 

Figur 3: Planritning av studieobjektet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 5: Illustration av studieobjektet, fasad mot N & V. 
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5 .  R E S U L T A T  &  A N A L Y S  
5.1. STUDIEOBJEKTETS 

ENERGIPRESTANDA 
Det projekterade gestaltningsförslagets energiberäkning utifrån 

beräkningsverktyget Energihuskalkyl presenteras i Bilaga 5, 

sammanställning av beräknade och till viss del uppskattade U-

värden i Bilaga 6. I detta avsnitt presenteras energi- och 

kvalitetsprestanda för studieobjektet i fallstudien, utifrån 

beräkningsverktyg. Resultatet presenteras i relation till de krav i 

kriteriedokumentet för FEBY 18 (FEBY(b), 2018) som anses för 

denna studie vara relevanta. 

5.1.1. SOLCELLSANLÄGGNING 
Offert från el- och fjärrvärmeleverantör, 18 st solcellspaneler á 295 

W i nyckelfärdigt paket. Se underlag för offertförfrågan i Bilaga 3. 

 

Totalt 5,3 kW installerad effekt.  (1) 

Omsättning av installerad effekt till genererad energi enligt 

Stridh ((b), u.å.) 800 kWh/kW, år (lägsta värde): 

 

Genererad energi (el) = 5,3 · 800 

= 4 240 kWh/år   (2) 

5.1.2. VFT, KÖPT ENERGI & BYGGNADSKRAV 
Det värde som anges i energiberäkningen från Energihuskalkyl 

(Bilaga 5) korrigeras enligt direktiv i kravspecifikation för FEBY 18 

eftersom beräknat värde inte är anpassat till 3-dagars tidskonstant 

(ATON Teknikkonsult AB, u.å.) (FEBY(b), 2018). 

 

VFT = VFTnära · (Tinne - DVUTort) / (Tinne - DVUTnära)      (3) 

,där DVUTnära är DVUT för den närbelägna orten. 

(FEBY(b), 2018) 

 

Aktuell DVUT (DVUTort) för 3-dagars tidskonstant för orten 

Skellefteå hämtas i tabell från SMHI, 

DVUT Skellefteå, 3-dag = -23,6 ˚C  (4) 

(Boverket & SMHI, 2017) 

 

Övrig indata hämtas från Bilaga 5,  

VFTnära = 23,9 W/m2    (5) 

Tinne  = 21 ˚C   (6) 

DVUTnära  = -19,5 ˚C   (7) 

 

(4)-(7) i (3) ger VFT, justerad med aktuell DVUT (ort och 

tidskonstant): 

 

VFT = 23,9 · (21 – (-23,6)) / (21 – (-19,5)) 

= 26,3 W/m2 Atemp 

 

 

Köpt energi utgörs av Fjärrvärme (och lite el) + Pellets/ved – 

solelproduktion. 

Det värde som anges i energiberäkningen från Energihuskalkyl, 

Bilaga 5 (99,8 kWh / m2) är beräknat utifrån att ingångsdata försökts 

anpassas till beräkningsprogrammets förutsättningar. Både 

fjärrvärmeanslutning för värme & varmvatten samt uppvärmning via 

kamin är inte möjliga som alternativ för ingångsdata. Det ena 
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utesluter det andra i beräkningsverktyget och därför väljs endast 

kamin som värmekälla där ⅓ av energin antas av programmet 

komma från eldning under kalla månader. Resterande antas av 

programmet produceras av el. 

 

Till denna projekterade byggnad finns dock ingen värmekälla som 

drivs av köpt el då fjärrvärme och vattenmantlad kamin innebär 

andra energislag. Andelen solvärme för varmvatten sätts till 0 som 

ingångsvärde och istället reduceras det beräknade värdet i 

efterhand. Därför tolkas resultatet som följande: 

 

99,8 kwh/m2, år · 55 m2 =  

= 5 489 kWh / år   (8) 

 

Varav ⅓ ved/pellets, 

5 489 / 3 =  
= 1 830 kWh / år   (9) 
 

(8) - (9) ger då för köpt fjärrvärme: 
 

5 489 - 1 830 = 
= 3 659 kWh / år 

 

Solcellsanläggningen ger möjlighet att distribuera genererad 

elenergi till fastigheten som helhet. Med hela fastigheten som 

perspektiv och med antagandet att hela den solenergi som 

genereras direkt kan nyttjas av fastigheten, skulle den köpta energin 

enligt beräkning uppgå till (8) - (2): 

 

5 489 - 4 240 = 

= 1 249 kWh / år   (10) 

I (10) ingår ej hushållsel. 

 

(9) tydliggör att den energi som kan genereras av eldning i kamin 

överstiger denna siffra (10). Slutsatsen som dras från detta är att ca 

1 250 kWh eldning av ved/pellets täcker behovet av köpt energi, 

räknat i netto köpt energi under ett år utifrån ett helhetsperspektiv 

för fastigheten. 	
	
Huruvida ljudkravet om Ljudklass B samt fuktsäkerhetskraven i 

kravspecifikationen (FEBY(b), 2018) uppnås av färdigprojekterad 

byggnad, kan inte bekräftas i detta skede utifrån bedömning av 

studieobjektet.  

Utgångspunkten är dock att dessa krav uppnås då de föreskrivits i 

FFU, se Rambeskrivning i Bilaga 2.	
 

Kravet på lufttäthet för gestaltningsförslaget 0,14 l/s Aom har använts 

som ingångsdata till beräkningsverktyget Energihuskalkyl. De 

beräknade resultaten för studieobjektets energiprestanda som 

presenteras ovan är alltså beroende av att detta täthetskrav 

uppnås. Huruvida det faktiskt skulle uppnås även vid färdigt 

utförande kan inte säkerställas. 

 

Utgångspunkten är dock att kravet uppnås, utifrån mailsvar från 

representanter hos FEBY för allmänfallet. Sandberg nämner att i 

praktiken borde täthetskravet enligt FEBY Guld för en så liten 

byggnad som 55 m2 Atemp vara bland de ”mindre problematiska” att 

uppnå. För en enplansbyggnad med normal våningshöjd är golv och 

takkonstruktion en stor del av den omslutande ytan, för dessa 

byggdelar är tätheten ingen stor utmaning om genomföringarna är 

få. Gällande täthet är fönster och dörrar oftast knepigast menas 

Sandberg & Eek. 
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Beräkning för solvärmelast hämtas i kriteriedokumentet för FEBY 18 

(FEBY(b), 2018) och beräknas till: 

 

SVL = 45,5 [enhetslös] 

 

Detta värde avser fönster med G-faktor: 0,55 i östlig och sydlig 

riktning.  

 

Krav: SVL < 29 [enhetslös] 

(FEBY(b), 2018) 

 

Att beräknat värde överskrids hanteras enligt beskrivning av 

gestaltningsförslaget gällande solskydd som eventuellt 

eftermonteras, se Bilaga 1 vilket tolkas som en godkänd åtgärd för 

småhus (FEBY(b), 2018). 

 

5.1.3. KONVENTIONELLT UTFÖRANDE 
Eftersom Dahlbergs kalkyl är just en kostnadsuppskattning och inte 

ett skarpt anbud, är detaljnivån för beskrivna byggnadsdelar och 

installationer därefter. Av den anledningen är exempelvis ett 

specifikt ventilationsaggregat inte beskrivet i kalkylen utan endast 

en bedömning av kostnaden för ett installerat aggregat med lämplig 

kapacitet. Trots detta bedöms denna kostnadskalkyl vara ett 

tillräckligt detaljerat underlag för att nå en uppfattning om 

energiprestanda för utförandet.	
	
Energiberäkning för konventionellt utförande enligt kalkylator, utifrån 

beräkningsverktyget Energihuskalkyl presenteras i Bilaga 7. 

Sammanställning av beräknade och till viss del uppskattade U-

värden finns i Bilaga 6.  

Detta utförande är energimässigt nedgraderat men i övrigt intakt, i 

jämförelse med det presenterade gestaltningsförslaget. 

Braskaminen väntas endast användas för sporadisk trivseleldning 

varför bidrag från den ej ingår i energikalkylen. Angivet 

ingångsvärde för lufttäthet är uppskattat utifrån att plastfolie 

tillämpas och att byggnaden har relativt få anslutningar som medför 

risk för otätheter. Samtidigt väntas ingen överdriven noggrannhet 

vid utförande av byggnadens diffusionsspärr. 	
	
VFT beräknas till: 41,1 W/m2 Atemp 

 

Köpt energi beräknas till: 163,1 kWh/m2 Atemp	
Detta värde motsvarar på årsbasis: 

 

= 8 970 kWh / år           (11) 

 

5.1.4. SAMMANSTÄLLNING 
Gestaltningsförslaget/studieobjektet som presenteras uppnår inte 

FEBY Guld och därmed inte passivhusstandard. FEBY Guld var 

heller inte mål-nivå vid projekteringen utan istället sattes 

målsättningen till att nå FEBY Silver, VFT = 25,95 W/m2 Atemp. Se 

4.1.3. 

Dock framgår i detta resultat, utifrån energiberäkningarna att 

studieobjektet inte når FEBY Silver då målsatt VFT inte uppnås.  

 

I jämförelse med konventionellt utförande enligt sakkunnig 

kalkylator tydliggörs besparingen av köpt energi, för studieobjektet. 

Gestaltningsförslagets köpta energi beräknas ((10) / (11)) till 14% 

av alternativet. Detta resultat utgår från att den genererade energin 

från solcellsanläggningen kan nyttjas av hela fastigheten. På så sätt 
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innebär projekterat utförande för studieobjektet en energimässig 

investering för fastigheten som helhet, jämfört med konventionellt 

utförande. Här är det viktigt att poängtera att denna jämförelse inte 

baseras på avsett underlag, eftersom sådant underlag i form av 

sidoanbud inte genererats av anbudsförfrågan. Jämförelsen av 

skillnad i köpt energi mellan de olika utförandena baseras alltså för 

konventionellt utförande endast på bedömning av underlag från 

kalkylator enligt Bilaga 4. 

 

5.2. UTMANING: BESTÄLLARNAS 
HÄNGIVENHET 

Gestaltningsförslaget som studieobjekt är ett resultat av att flera av 

de faktorer som nämns som förutsättningar har försökts vägas in. I 

flera fall har kompromisser gjorts där exempelvis beställarnas 

önskemål nedprioriterats till förmån för lösningar som premierar 

energiprestanda. Fönstersättning är ett av dessa exempel, där 

beställarna gärna hade placerat ljusinsläpp även mot norr och 

väster. Sådana ingrepp i fasaden bedömdes dock riskera onödiga 

värmeförluster. 

 

Beställarna har alltså varit villiga att i viss mån anpassa sina 

önskemål, vilket har varit en förutsättning för att göra kompromisser 

under projekteringen. Ändå har beställarnas villighet att frångå sina 

önskemål inte varit stor nog och anpassningar har inte gjorts i 

tillräckligt hög utsträckning för att nå FEBY Silver. Mindre hänsyn till 

beställarnas önskemål skulle vara nödvändiga för att nå målnivån.  

 

I Bilaga 1 redovisas byggnadens bästa möjliga formfaktor, 3,3. Med 

denna formfaktor som utgångspunkt framgår att FEBY silver är en 

teoretiskt möjlighet för studieobjektet. En helt kvadratisk 

byggnadsform hade inneburit en mindre omslutande yta för 

byggnaden (Emanuelsson, 2016), 181 m2 istället för 194 m2 och 

dessutom mindre antalet utvändiga hörn. Med denna åtgärd som 

ingångsdata i energikalkylen skulle energiprestandan motsvara 

FEBY Silver, vilket tydliggörs av energikalkyl för detta alternativ i 

Bilaga 8.  

 
Studieobjektets vindfång som det utformats, gör att byggnaden 

frångår en form begränsad till fyra hörn. Vindfånget hade dock inte 

varit lika missanpassat om byggnaden utformats för att hålla detta 

utrymme ouppvärmt och teknikutrymmet placerats på annan plats, 

eftersom det då skulle innebära en rektangulär, tempererad area.	
 

Beställarnas önskemål om att förvara ytterkläder och skor varmt i 

vindfånget är dock förståeligt, med tanke på byggnadens 

begränsade yta. För att skapa en luftsluss som nämns av Andrén & 

Tirén (2012) bör vindfånget vara tillräckligt stort för att den ena 

dörren ska kunna stängas vid normal passage, innan den andra 

öppnas. Ett sådant utrymme kräver dock relativt mycket plats och 

för denna aktuella byggnad är all yta dyrbar. Om vindfånget hålls 

kallt och beställarna då inte vill nyttja det för avsedd förvaring 

tvingas de stoppa skor och ytterkläder på annan plats i byggnaden, 

troligtvis skulle detta då bli nästkommande, varma utrymme efter 

vindfånget. På så sätt skulle funktionen entréhall ta flera utrymmen i 

anspråk, varav den ena skulle hållas kall utan att nyttjas till 

förvaring. Vindfånget skulle dessutom sluka onödig byggnadsarea 

och detta bedöms inte heller vara en optimerad lösning. Alltså är 

beställarnas önskemål gällande användbarhet och komfort för 

denna byggnadsdel förklarlig men i direkt konflikt med 

energiprestandanivån som eftersträvas.  
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En liknande motsättning mellan förutsättningar är fasthållet 

önskemål från beställarna med komfortgolvvärme. Deras osäkerhet 

kring luftburen värme som enda uppvärmningssystem och 

resulterande önskemål om golvvärme innebär undantag från 

studerad passivhusteknik enligt Andrén & Tirén (2012). Golvvärmen 

bidrar även till en merkostnad som istället kunde ha avsatts för 

andra, energieffektiviserande åtgärder. Beställarnas bristande 

förtroende för att passivhus-tekniken fungerar utan att byggnaden 

upplevs som kall, bedöms därför vara en bidragande anledning till 

att Silver inte uppnås. 

 

5.3. UTMANING: PASSIVHUS-TEKNIK 
5.3.1. BRISTANDE ERFARENHET PÅ ORTEN 
Energirådgivare Sundkvist hos Skellefteå Kommun nämner i 

personligt möte att genomförda lågenergihusprojekt av småhus är 

få i Skellefteå. Endast ett tydligt exempel nämns, ett projekt som 

genomförts av Skellefteå Kraft på Skellefteå Camping. Projektet 

uppges innebära en villabyggnad med målsättning att vara helt 

självförsörjande energimässigt, med solcellsanläggning och 

energilagring genom vätgas. Byggnadens skal är levererat av 

hustillverkare och huruvida energiförluster genom klimatskalet varit i 

fokus är oklart. Investeringskostnaden antyds ha varit hög och fokus 

uppges främst ha legat på energikällan snarare än 

energianvändningen. Sundkvist känner inte till några passivhus över 

huvud taget, i kommunen.  

 

Ingen av de kontaktade entreprenörerna A-G uppger att de har 

erfarenhet av passivhusbyggande. De större entreprenörerna A, E 

och F nämner dock att de genomfört projekt med energi- eller 

miljöinriktning. Samtliga av dessa har då varit betydligt större projekt 

än småhus. Entreprenör A nämner vid intervjun specifikt att de utfört 

ett större projekt med viss energiinriktning, där samtliga yrkes-

arbetare genomgick kurs i energieffektivisering innan. 

Kontaktperson hos entreprenör B, som också är en större 

entreprenör, nämner som mailsvar på anbudsförfrågan att: 

Jag tror att vi här på orten kanske inte är trygga i de 

lösningar som ni föreslår, beroende på okunskap. 

Ja, vi har helt enkelt ingen erfarenhet av det 

(Entreprenör B). 

 

Kontaktperson hos entreprenör C som är en jämförelsevis mindre 

entreprenör, anger vid intervju att de framförallt bygger småhus, ett 

tiotal stycken per år och att ingen av deras beställare hittills har 

visat intresse för passivhusinriktning. Detta uppger kontaktpersonen 

vara anledningen till att erfarenheten på området saknas. 

 

5.3.2. HINDER VID KOSTNADSKALKYLERING 
Från Entreprenör D har inget besked över huvud taget mottagits, 

förutom att de genom telefonkontakt visat sent intresse för 

anbudsgivningen. Huruvida intresset avtagit eller kalkyleringen tar 

tid är oklart. Att kostnadskalkylen är ett hinder uttrycks däremot 

tydligt vid intervju av entreprenör G, som också är en mindre 

entreprenör. Denne uppger att kalkylering av ett pris för 

entreprenaden är den stora utmaningen för detta projekt, eftersom 

erfarenhet av liknande jobb saknas. Projektets seriositet är en viktig 

faktor för att kalkylering ska övervägas, här bekräftar entreprenören 

att bygglovshandlingen bidrar till detta. Att bedöma kostnaden 

kräver dock mycket tid enligt entreprenören. Eftersom ingen garanti 
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finns för att få uppdraget, bedömdes inte anbudsgivning vara värd 

tiden som skulle krävas för anbudskalkyl (Entreprenör G). 

 

Vidare insikt i passivhus-tekniken som ett hinder för kostnadskalkyl 

ges från entreprenörer av varierande storlek. Kontaktperson hos 

entreprenör E nämner vid intervju som svar på frågan om 

utmaningar de ser för passivhus i norr, att: 

Ibland kan väl det svåra vara det här med kultur, att 

liksom tänka i nya banor är inte byggvärldens 

styrka… ibland skulle vi kanske vara lite bättre på att 

anamma nya lösningar (Entreprenör E). 

 

Ansvarig kontaktperson hos entreprenör C uppger som mailsvar på 

anbudsförfrågan att de inte har erfarenhet av den konstruktion och 

de bygglösningar som FFU beskriver och därför kan de inte lämna 

fast pris. Tekniken i sig skapar alltså en osäkerhet som hämmar 

kostnadskalkyleringen. Det fenomenet poängteras även i mailsvar 

från kontaktperson hos Entreprenör B som uppger att de endast har 

tagit emot budgetpriser på installationer, från underentreprenörer. 

Fast pris kan därför inte lämnas som anbud. Dessutom meddelas 

gällande deras underentreprenör att: 

…de vill helst inte vill göra lösningen med ventilation 

i marken. Risk för kondens mm, säger de 

(Entreprenör B). 

 

Här identifieras en tydlig koppling till den jordvärmeväxlare som 

föreskrivits i FFU för studieobjektet, där utförandet helt lämnats åt 

entreprenörens förslag. Entreprenör B är å ena sidan den enda av 

entreprenörerna som tydligt uttrycker jordvärmeväxlaren i synnerhet 

som ett hinder.  Å andra sidan är denne entreprenör också den 

enda av de tillfrågade entreprenörerna som uttryckligen har försökt 

kostnadsberäkna installationerna specifikt. Vidare har Entreprenör B 

nyttjat en relativt lång tidsperiod för anbudskalkylering och på så 

sätt visat intresse/engagemang för projektet, därför värderas 

dennes insikt som tongivande. Enligt klimatrådgivare Sundkvists 

upplevelse är tekniken sällsynt även lokalt bland nyproduktioner. 

Hon nämner vid personligt möte att lösning med markförlagda 

tilluftskanaler är en gammal teknik som är vanlig för jordkällare och 

matförråd. Att de tillämpas för friskluft i nya bostäder är dock 

betydligt ovanligare. Hon känner till endast en villa i Skellefteå som 

använder sig av denna teknik för att värma uteluften via markens 

värme innan den når byggnadens ventilationsaggregat. Denna villa 

uppges byggherren själv ha uppfört under 2010-talet och är inte 

byggd enligt något särskilt miljö- eller energiklassningssystem, så 

vitt Sundkvist känner till. 

 

Samtidigt är jordvärmeväxlarens prestanda som indata i 

energikalkylen bidragande till den beräknade energiprestanda som 

presenteras för studieobjektet och därmed en förutsättning för att nå 

den nivå som beräknats, se Avsnitt 5.1. 

 

5.4. UTMANING: MERKOSTNAD 
5.4.1. KOSTNADSUPPSKATTNING STUDIEOBJEKTET 
Fingervisande uppgifter från tre av de kontaktade entreprenörerna 

har inkommit som svar på anbudsförfrågan. De utgör underlag för 

en översiktlig kostnadsuppskattning av merkostnaden tillsammans 

med separat offererad solcellsanläggning, för studieobjektet. I 

Bilaga 9 sammanställs slutgiltiga besked från samtliga av de 

kontaktade, 20 entreprenörerna. 
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- Entreprenör B meddelar i mailsvar att ”Vår bedömning är att 
huset kommer att bli väldigt dyrt”. 

 

- Entreprenör C erbjuder sig utföra entreprenaden till löpande 
räkning och uppskattar kostnaden till 2 000 000 kr ink. 
Moms, som mailsvar på anbudsförfrågan. 

 
- Entreprenör F nämner vid intervju att de har andra, något 

större projekt än detta i spannet 3-4 miljoner.  
 

Solcellsanläggning offereras till en kostnad av 

116 250 kr inklusive moms.  (12) 

Här tas ingen hänsyn till eventuella bidrag för investering i solel. 

 

Kostnadskalkyl av extern kalkylator för konventionellt utförande 

presenteras i Bilaga 4. I denna kalkyl framgår att 

entreprenadkostnaden för detta givna utförande uppgår till 

1 809 000 kr exklusive moms. 

 

Med en momssats på 25% fås det jämförbara resultatet för 

entreprenadkostnaden med konventionellt utförande, som blir: 

2 262 000 kr inklusive moms.  (13) 

 

Underlaget att utgå från för att göra kostnadsuppfattningen för 

studieobjektets entreprenad, är bristfälligt. Inga skarpa anbud har 

inkommit, således finns inget material att bedöma som kan anses 

vara generaliserande. Kostnadsuppskattningen bygger därför på det 

material som presenteras i ovanstående punkter, vilka är svåra att 

värdera eftersom efterfrågade uppgifter saknas. Utifrån bidrag från 

entreprenörerna konstateras att den lägsta angivna summan för 

studieobjektet är 2 miljoner ink. moms, som uppskattats av 

Entreprenör C vid ersättningsformen löpande räkning.  

Den övre gränsen för kostnadsuppfattning beror på vad Entreprenör 

B avser med “väldigt dyrt” och huruvida detta överskrider 3 miljoner. 

Ifall endast nämnda summor beaktas utgörs den övre gränsen för 

kostnadsuppfattningen 3 miljoner ink. moms, då Entreprenör F 

antyder att det projekt som beskrivs av FFU är mindre än så.  

 

Med hänsyn till nämnda summor samt offererad kostnad för 

nyckelfärdig installation av solceller (12), utgörs spannet av den 

uppskattade kostnaden av  

2 116 250 – 3 116 250 kr inklusive moms. 

 

Utifrån detta, vid jämförelse med det alternativa, konventionella 

utförandet av byggnaden enligt sakkunnig kalkylators 

kostnadskalkyl (13) framgår att merkostnaden vid investering ligger i 

spannet: 

 

0-38 % 

 

Ingen generaliserande jämförelse kan göras med merkostnad för 

passivhus utifrån studerad litteratur. Detta dels på grund av 

underlagets brister men också eftersom studieobjektet som 

bedömningen är gjord utifrån inte uppnår passivhusstandard.  

 

5.4.2. ”PÅFALLANDE HÖGRE” MERKOSTNAD 
Representanter från FEBY lyfter i mailsvar merkostnaden som en 

huvudsaklig utmaning när förutsättningarna med geografisk ort, 

byggnadsstorlek och ”oinsatta” entreprenörer beaktas. Sandberg 

nämner risken för att exempelvis ytterväggarna upplevs som väldigt 

tjocka för att klara energiprestanda motsvarande 
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passivhusstandard, för en så liten byggnad som 55 m2 Atemp i norra 

Sverige. I detta sammanhang nämns spontant alternativet att 

använda högpresterande isoleringsmaterial såsom PIR-isolering för 

att minska konstruktionsytan och nå en ”smäckrare” vägg, av 

Sandberg. Dock indikeras att sådant material är väldigt kostsamt 

och därför ifrågasätts om beställarna i det allmänna fallet är 

beredda att stå för sådana kostnader. Feby Guld uttrycks av 

Sandberg innebära en rejäl utmaning för en så utmanande byggnad 

på denna breddgrad. 

FEBY 18 Guldkravet är extremt svårt att uppnå (för 

en sådan byggnad). Men om man släpper detta, får 

man ändå en byggnad som behöver extremt lite 

uppvärmningsenergi, även om VFT ligger på 20 - 25 

W/m2 Atemp (Eek). 

 
Sandberg citeras: 

Feby Silver är ju nästa nivå och kanske också det 

mer realistiska för många byggnader i norra Sverige 
(Sandberg). 

 

Resonemanget tydliggörs av Sandberg som uttrycker utmaningar 

med entreprenörer utan erfarenhet av passivhusproduktion, i 

kombination med merkostnaden. Han framhåller att uppfattningen 

om att oerfarna byggare ska kunna bygga enplans småhus med 

resulterande passivhusnivå är naivt. Att detta ska kunna göras för 

en byggnad om 55 m2 Atemp i norra Sverige till acceptabla kostnader 

är enligt Sandberg orimligt. 

 

 

 

Vårt fokus i FEBY har varit passivhusbyggande för 

flerbostadshus där vi vet att man kan åstadkomma 

bra inneklimat och låg energianvändning till en 

försvarbar kostnad… (Sandberg) 

 

Vidare nämns av Sandberg att: 

För småhus är merkostnaderna påfallande högre. 

Kan accepteras av de få som vill ligga i framkant och 

medverka till en bra utveckling och då börjar man 

gärna med detta i södra Sverige med snälla 

förhållanden och med normalstorlekar på småhus 

men helst ännu större (Sandberg). 

 

Degerman är utbildad konstruktör och arbetar till vardags med 

betong i byggbranschen. Han beskriver i personligt möte det 

resonemang som han förde vid projekteringsskedet kring att 

eventuellt sträva efter energiklassningssystem för sin villa, 

”Legohuset” i Skellefteå. Initialt övervägdes passivhusstandard men 

relativt snabbt tydliggjordes att de “var nöjda” med hur valt 

byggsystem och installationer kunde väntas prestera utan vidare 

strävan mot passivhusstandard. En preliminär beräkning gjordes för 

årsenergianvändningen vid projektering som resulterade 12 000 

kWh/år för sitt hus på 360 m2, vilket av Degerman ansågs vara 

tillräckligt lågt. En dåvarande kollega till Degerman hjälpte till med 

en kalkyl för passivhus-utförande och utifrån denna bedömdes inte 

passivhusstandard vara eftersträvansvärd på grund av 

merkostnaden som den förväntades medföra. 
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5.5. UTMANING: 
ENTREPRENADFORM 

5.5.1. OINTRESSANT FÖR STÖRRE ENTREPRENÖRER 
De större entreprenörerna A, E och F antyder vid intervjuer att den 

byggnad som beskrivs av förfrågningsunderlaget innebär en 

entreprenad som är för liten för att vara av intresse. Entreprenör F 

uppger att de genomför högst ett småhusprojekt per år. 

Kontaktpersonen poängterar dock att alla projekt kan vara viktiga 

och de försöker undvika att avfärda något som ”för litet”. Dock 

meddelas att små projekt tar förhållandevis mycket tjänstemannatid 

och då de redan hade ett antal mindre projekt schemalagda kunde 

inte resurser avsättas för detta projekt, därför lämnades inte anbud 

(Entreprenör F). Entreprenör E meddelar på liknande sätt att ett 

större projekt hade varit mer intressant och att resurser inte kunde 

avsättas för kalkylatorer, för att ta fram anbud på detta projekt. På 

frågan om tiden var en faktor gavs svaret att med obegränsad tid för 

anbudskalkylering hade möjligtvis ett litet projekt som detta blivit 

mer intressant senare, när sysselsättning är lägre (Entreprenör E).  

 

Entreprenör A är den av de som är tydligast i sitt besked om 

entreprenadens storlek som avgörande. Ansvarig kontaktperson 

meddelar vid intervju att de normalt bara tar sig an större projekt 

och detta bedömdes vara för litet. Detta svar bedöms som 

intressant eftersom entreprenören visade intresse för projektet vid 

initial kontakt. Efter att bygglovshandlingarna granskats av 

entreprenören meddelades ingen förändring i detta intresse. 

Kontaktpersonen uttrycker positivitet till att dessa 

bygglovshandlingar mottogs innan FFU, därmed görs antagandet 

att bygglovshandlingarna faktiskt har granskats med visst intresse. 

Utifrån de handlingarna framgår projektets skala i stora drag. Om 

det som kontaktpersonen säger är ett projekt som bedöms som för 

litet oavsett FFUs utformning borde rimligtvis bygglovshandlingarna 

vara ett tillräckligt beslutsunderlag. Entreprenören skulle då spara 

tid genom att meddela sitt besked att projektet är för litet, innan 

resurser engagerats för att granska FFU. Detta resonemang 

indikerar att FFU ändå kan ha bidragit till att intresset hos 

Entreprenör A slocknade. Dock svarar kontaktpersonen tydligt 

nekande vid intervju, på fråga om FFUs underlag kunde ha påverkat 

intresset. 

 

5.5.2. UTFORMNING AV FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 
Entreprenörerna ställer sig olika till utformningen av studieobjektets 

förfrågningsunderlag (Bilaga 2), svar från mindre entreprenörer 

skiljer sig från de större. Ansvarig kontaktperson hos Entreprenör C 

uttrycker vid intervju positivitet till det FFU som skickats ut och att 

visst utrymme för egna lösningar uppskattas. Vidare meddelas att 

ett mindre omfattande underlag inte skulle vara intressant för projekt 

likt detta. Hade FFU hypotetiskt begränsats till ritningar, kort 

beskrivning, få funktionskrav och endast ”passivhusstandard” som 

föreskrift så uppger kontaktpersonen att intresset hos dem hade 

slocknat. Tvärt om nämns att för ett skarpt passivhusprojekt så 

hade ett gediget underlag från annat håll varit en förutsättning för att 

de skulle ta sig an uppdraget. Kontaktpersonen uppger att de inte 

skulle kunna ta fram bygghandlingar för ett sådant projekt själva, 

framförallt med avseende på installationer. Om kontaktpersonen 

menar att sådant underlag ska tillhandahållas i FFU eller om de då 

upphandlar från underentreprenör/konsult som totalentreprenör 

framgår inte (Entreprenör C). Entreprenör G nämner vid intervju att 
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den balans mellan föreskrifter och möjlighet till egna lösningar som 

beskrivs i FFU föredras: 

Förtunnas det så tvingas ju vi fylla på med luckorna 

som också tar tid och jag tycker nog att det var bra 

som det var (Entreprenör G).  
 

De större entreprenörerna delar inte samma uppfattning om 

underlagets omfattning. Kontaktperson hos entreprenör E uppger 

vid intervju att tydliga och relativt omfattande underlag är att föredra 

för projekt likt detta då det underlättar för kalkylatorer men att det 

FFU som mottagits är mer omfattande än större projekt från 

offentliga beställare. Tolkningen som görs av detta är att det FFU 

som utformats är oproportionerligt omfattande utifrån 

förutsättningarna som ges. Kontaktperson hos entreprenör B 

nämner vid intervju på liknande sätt att ett mindre omfattande 

underlag ”kanske” skulle vara att föredra för dem.  

 

Kontaktperson hos Entreprenör F är tydligast av de som kontaktats, 

i sin uppfattning om underlagets utformning vid intervju. Denne 

ifrågasätter mängden uppgifter som efterfrågas i FFU och antyder 

att de helst inte ger beställaren möjlighet att köpa erbjudna 

lösningar av någon annan. Vidare nämns att styrande föreskrifter 

och funktionskrav gör att frågetecken uppstår för vem som bär 

funktionsansvaret, när beställaren kommer med tekniska lösningar i 

totalentreprenader, ”Man hamnar i i klammeri rent juridiskt” 

(Entreprenör F). 

 

Vidare uppger Entreprenör F att de själva vilja äga sina lösningar 

och kunna stå för garantier. 

 

5.5.3. TOTALENTREPRENAD & FAST PRIS 
Byggentreprenören för Villa Skoghem uppger vid telefonintervju att 

projektet inte utfördes som totalentreprenad utan som delad 

entreprenad, bland annat med konstruktör med 

passivhuskompetens. Innan detta projekt byggde entreprenören sin 

egen villa där energi- och miljöinriktning varit i fokus. För det bygget 

var dock inte målsättningen att certifiera enligt något miljö-eller 

energiklassningssystem, såsom Villa Skoghem var. Vidare 

beskriver entreprenören att entreprenadfirman har ett mindre antal 

anställda, under 10 stycken, med inriktningen: 

Att bygga bra hus, energieffektiva med bra material – 

det är vår strävan. Vi vill gärna delta i projekteringen 

och hitta lösningar för utförandet (Entreprenör Villa 

Skoghem). 

 

Enligt Villa Skoghems entreprenör är den inriktning som beskrivs 

tillsammans med tidigare resultat (såsom entreprenörens egen villa 

och nu även Villa Skoghem) vad som antyds sälja in 

entreprenadfirman till nya projekt. På fråga om totalentreprenad 

vore intressant och hur kostnadskalkyleringen inför energieffektiva 

projekt då hanteras, inleds svaret med att totalentreprenad absolut 

är tänkbart för mindre projekt. Däremot uppger entreprenören att 

fast pris inte föredras som ersättningsform. Anledningen är att 

kostnadskalkylering inför entreprenad är svår att uppskatta i projekt 

av denna motsvarighet, eftersom alla hus de bygger är olika. Det 

upplever entreprenören leda till högre anbudspriser. Istället arbetar 

entreprenören med sin personal på löpande räkning (Entreprenör 

Villa Skoghem). 
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Från andra sidan av spektret ger Degerman insikt i ämnet som 

beställare. På fråga om han köpt entreprenadtjänster inleds svaret 

att han försökt och kunnat göra mycket själv. För de tjänster som 

ändå köpts uttrycker Degerman vid personligt möte besvär vid 

upphandling av hantverkare i Skellefteå, när fast pris efterfrågats. 

Som privatperson nämner han att fast pris ofta är av intresse för de 

tjänster/entreprenader som behöver köpas. Ersättningsformen 

beskrivs framförallt som en trygghet då förväntade kostnader kan 

tydliggöras inför projektet. Dock har de hantverkare han kontaktat 

inför och under sitt villabygge varit mindre aktörer och uppges inte 

ha varit villiga att avsätta tid till preciserade kostnadskalkyler. Att få 

ett fast pris över huvud taget upplever han ha varit svårt bland 

tillfrågade, lokala entreprenörer. I flera fall bedömer Degerman att 

detta beror på att mer ovanliga tekniker har tillämpats och att 

entreprenaderna han efterfrågat varit relativt små. Degerman har 

därför inte grundat valet av entreprenörer förväntad kostnad utan på 

entreprenörernas anpassningsbarhet till de tekniker han valt. Små 

entreprenadfirmor har genomgående anlitats som varit 

anpassningsbara i tid och varit villiga att arbeta med mer udda 

system än konventionellt trähusbyggande (Degerman). 

 

Ansvarig kontaktperson hos Entreprenör F är vid intervju tydlig med 

att formen styrd totalentreprenad inte föredras. Entreprenören ser 

hellre ett tunnare underlag med mindre föreskrifter, som en regelrätt 

totalentreprenad. Kontaktpersonen lägger till att: 

Det tror jag nästan alla entreprenörer föredrar, 

faktiskt. Eller det beror väl på. Det har nog att göra 

med kompetensen man besitter också  

(Entreprenör F).  

Ingen av de mindre entreprenörerna uttrycker sig om 

entreprenadformen men däremot om ersättningsformen. 

Entreprenör E erbjuder sig att utföra entreprenaden som beskrivs i 

FFU som totalentreprenör men inte till fast pris utan till löpande 

räkning. Entreprenör G ger inte samma konkreta erbjudande, men 

uttrycker att: 

Ett sånt här jobb skulle jag vara intresserad av att 

göra på löpande räkning. Då hade vi ju självklart varit 

mer aktiva. Men det är inte alla som vill ha det så 

(Entreprenör G). 
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6 .  D I S K U S S I O N  
6.1. RESULTATDISKUSSION KRING 

STUDIENS FRÅGOR 
 

VAD ÄR EN RIMLIG ENERGIPRESTANDANIVÅ ATT 
EFTERSTRÄVA FÖR ENBOSTADSHUS UNDER 70 M2 I 
NORRA SVERIGE? 

 
Studieobjektet uppnår enligt energikalkylen inte FEBY Silver. Dock 

bedöms denna nivå teoretiskt vara inom räckhåll för byggnader med 

motsvarande förutsättningar. Resonemanget bygger på de åtgärder 

som med viss ansträngning skulle kunna göras genom anpassning 

till bästa möjliga formfaktor, se Avsnitt 5.2.  

 

Att Silver-nivå är inom räckhåll stärks av representanter från FEBY, 

som i mailsvar uttryckligen beskriver orimligheten i ”passivhusnivå” 

dvs FEBY Guld för enplans småhus om 55 m2 Atemp i norr. FEBY 

Silver nämns av Sandberg som ”mer realistisk för många byggnader 

i norra Sverige”.  

 

I tidigare studier beskrivs det som en teoretisk omöjlighet att uppnå 

passivhusstandard för byggnader som är mindre än 70m2 

(Emanuelsson, 2016). Resultatet av den genomförda fallstudien, 

styrker det påståendet. Studieobjektet är enligt energikalkylen långt 

ifrån aktuell Guld-nivå utan någon identifierad möjlighet att nå den.  

 

Dock utforskas inte de teoretiska gränserna till den grad att 70 m2.                 

 

kan bekräftas som avgörande gränsvärde, i fallstudien. 

Representanter från FEBY uttrycker inte FEBY Guld  

och därmed passivhusstandard som någon omöjlighet för 

byggnader motsvarande Studieprojektet, utan som en mycket stor 

utmaning. Bedömningen som görs av detta är att FEBY 

Guld/Passivhusstandard inte är inom räckhåll för byggnader i ett 

plan under 55 m2, studiens resultat är därmed i linje med 

Emanuelssons (2016) resultat. 

 

Passivhusstandard bedöms alltså inte vara eftersträvansvärd, för 

projekt av så liten skala som denna studie behandlar. Inte ens Villa 

Skoghem, som är ett betydligt större enbostadshus (större Atemp 

fördelat på flera plan) än studieobjektet på en sydligare breddgrad 

(Åre) uppnår internationell passivhusstandard (IGPH (b), u.å.). 

Detta trots att projektet utfördes av en entreprenör med energi- och 

miljöinriktning (Fredlund, 2017). Kanske är det också därför som det 

nordligaste småhuset med nästan uppnådd passivhusstandard av 

egnahemsbyggare återfinns relativt långt söder om Skellefteå.  

 

De källor som studerats om Villa Skoghem och återges i kapitel 3 

indikerar dock att en låg energianvändning ändå är inom räckhåll, 

oavsett energiklassning. Detta resonemang förs även av Degerman 

vid personligt möte, som inte valt att eftersträva någon 

energiklassning alls men som ändå anser sig ha en god 

energiprestanda i Legohuset. Även energiberäkningen av 

studieobjektet i fallstudien indikerar att en förhållandevis liten 

mängd köpt energi är nödvändig, i jämförelse med konventionellt 

utförande. En mycket låg energianvändning nämns även som en 
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möjlighet oavsett klassning, av representanter från FEBY i mailsvar. 

Slutsatsen som detta leder till är att små byggnader i norra Sverige 

mycket väl kan nå en låg energianvändning utan att uppnå 

passivhusstandard – och en låg energianvändning är precis vad 

EUs nämnda direktiv avser leda till (Energimyndigheten, 2017). 

 

 

 

HUR SER UTMANINGARNA UT FÖR ENBOSTADSHUS UNDER 
70 M2 I NORRA SVERIGE, MED STRÄVAN MOT 
PASSIVHUSSTANDARD? 

 

I resonemanget kring studiens första fråga framgår ett antal 

utmaningar, som innebär att passivhusstandard/FEBY Guld inte 

bedöms vara en rimlig målsättning. Representanter från FEBY är 

tydliga med att storleken av den merkostnad som fordras för små 

enbostadshus av passivhusstandard i norr är den huvudsakliga 

utmaningen. Målmedvetna beställare krävs också, hängivenhet hos 

”de få som vill ligga i framkant och medverka till en bra utveckling” 

som Sandberg beskriver. Resultatet från fallstudien visar att 

målmedvetenhet hos beställarna är en utmaning, även för lägre 

energiprestandanivåer än passivhusstandard. Att beställarna har 

förtroende för tekniken är en förutsättning även för att nå FEBY 

Silver. 

 

Bengt Dahlgren AB & CIT Management AB nämner (2013) i lågans 

rapport att möjligheten att spara in på vattenburna värmesystem i 

passivhus är ett argument till standardens fördel, då en 

kostnadsbesparing kan göras. Beställarna till projektet i denna 

studie önskade dock golvvärme som en del av värmesystemet, av 

rädsla för att golvet annars kunde upplevs som kallt. Som Sandberg 

beskriver i mailsvar har utgångspunkten för tillämpning av FEBYs 

lågenergihuskriterier varit flerbostadshus. Där finns andra 

förutsättningar att hålla mellanbjälklag varma men i enplans småhus 

gränsar den enda golvytan mot marken. Som litteraturen i Kapitel 3 

nämner hanteras detta med väl tilltagen isolering men resultatet av 

denna studie visar att möjligheten att spara en kostnad med 

passivhusteknik snarare betraktas som en risk av beställarna. 

Beställarnas hängivenhet och förtroende för tekniken är därmed en 

beaktansvärd utmaning. 

 

Enligt studerat material i kapitel 3 befinner sig den merkostnad som 

kan väntas av passivhus generellt i spannet 0-10% och för småhus i 

spannet 10-20%. Denna studie behandlar husstorlekar mindre än 

70 m2 och alltså byggnader som inte bara är småhus utan små 

småhus. Huruvida passivhus i norrland av sådan skala kräver en 

merkostnad vid investering som överstiger 20%, kan inte bedömas 

utifrån den kostnadsuppskattning av gestaltningsförslaget som 

presenteras. Däremot kan merkostnaden som utmaning bedömas 

som avgörande för byggnader enligt dessa förutsättningar, genom 

svar från representanter hos FEBY. Mot bakgrund av det indikeras 

att merkostnaden för små passivhus i norrland inte bara är en 

utmaning - utan är den huvudsakliga anledningen till att 

passivhusstandard är en orimlig målsättning. 

 

Inför anbudsförfrågan i denna studie var min egen förhoppning att 

projektets relativt lilla skala skulle innebära att aktuella 

entreprenörer skulle se chansen att ”prova något som är mer 

ovanligt nu, men mer vanligt i framtiden” utan allt för stora insatser. 

Istället har det visat sig att den småskaliga entreprenaden innebär 

en utmaning i sig, särskilt för de större entreprenörerna som har 
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möjlighet till andra, större uppdrag. De uppger att små 

entreprenader kräver förhållandevis mycket resurser.  

De entreprenörer som visat störst intresse i Studieprojektet genom 

anbudsförfrågan är entreprenörer med förhållandevis liten 

erfarenhet av energiklassningssystem. Erfarenhetsbristen är 

därmed en utmaning, som bidrar till att entreprenörernas skepsis 

inför tekniken ökar. Detta gäller särskilt installationer som både 

Entreprenör C och framförallt Entreprenör B belyser. Andrén & Tirén 

(2012) nämner att inställningen till jordvärmeväxlare är skeptisk på 

den svenska marknaden på grund av osäkerhet kring hälsorisker 

och därför nyttjas den inte flitigt i landet som helhet. Sådan teknik är 

inte heller vanligt förekommande i Skellefteå enligt energi- och 

klimatrådgivare Sundkvist. Även skepsis till jordvärmeväxlare som 

teknik är tydlig hos Entreprenör B, som är den totalentreprenör som 

påvisat störst engagemang i den anbudsförfrågan som genomförts 

och som också är en av stadens största entreprenörer. Därmed 

stärks Andrén & Tiréns (2012) påstående om tekniken utifrån 

resultatet av denna studie. 

 

Följden av den skepsis som framförallt Entreprenör B & C ger 

uttryck för gällande teknikerna i allmänhet och installationer i 

synnerhet, är att kostnadskalkylen dels kräver mycket tid och 

osäkerhet uppstår därför hos entreprenören. En slutsats som kan 

dras av detta är att inriktning mot låga värmeförluster genom 

klimatskalet bör vara i fokus för funktionskrav snarare än udda men 

energieffektiviserande installationer. Det innebär dock inte att 

installationer kan försummas. Både i litteraturen som nämns i 

Kapitel 3 så väl som i energiberäkning av studieobjektet är det 

tydligt att installationerna utgör en viktig del av teknikområdet för att 

nå en låg energianvändning. Denna slutsats avser udda 

installationer såsom jordvärmeväxlare, som bör undvikas som 

föreskrift då totalentreprenören bär funktionsansvaret.  

 

Ett styrande underlag med flertalet funktionskrav likt det som 

utformats, se Bilaga 2, kräver relativt mycket tid för 

anbudskalkylering vilket uttrycks av så väl stora som små 

entreprenörer som ett hinder. De mindre entreprenörerna föredrar 

löpande räkning och detta är även den ersättningsform som valts för 

Villa Skoghem enligt projektets entreprenör vid intervju. Slutsatsen 

från detta är att med ett styrande underlag för totalentreprenad bör 

löpande räkning övervägas snarare än fast pris. 

 

Löpande räkning kräver dock att beställaren måste ”offra den 

trygghetskänsla” som ett fast pris annars erbjuder inför 

entreprenaden, precis som Degerman uppger vid personligt möte 

att han tvingats göra med begränsade delar av sitt bygge och låta 

entreprenörer arbeta i förtroende. Även om löpande räkning innebär 

att man som beställare betalar för det man faktiskt får så är det 

svårare att nå insikt i vad den slutliga kostnaden blir. Övertygelsen 

om att resultatet blir det eftersträvade och att kostnaden är 

hanterbar måste alltså finnas hos beställaren inför entreprenaden. 

Men hur ska denna övertygelse finnas, om det är som situationen i 

Skellefteå enligt kommunens energi-och klimatrådgivare att 

motsvarande projekt saknas som kan stärka/trygga den 

övertygelsen? Vilken egnahemsbyggare är beredd att lämna sitt 

projekt till en intresserad totalentreprenör utan påvisad erfarenhet, 

till löpande räkning?  

 

De utmaningar och hinder som lyfts i föregående stycken spåras till 

den valda entreprenadformen som kärna – totalentreprenad. 
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Kontaktade entreprenörer utan erfarenhet av energieffektivt 

byggande har svårt att uppskatta kostnaden utifrån ett styrande 

underlag och vill heller inte lämna fast pris när de bär 

funktionsansvaret. Två av dem uttrycker själva att ett mindre 

omfattande underlag eller bara hänvisning till ex. 

"passivhusstandard" inte vore intressant. Detta indikerar att färdiga 

handlingar vore en lösning, då utförandeentreprenad skulle befria 

dem från funktionsansvar från lösningar de inte är bekväma med. 

Kontaktade entreprenörer med erfarenhet av energieffektivt 

byggande från större projekt uttrycker inga problem med teknikerna 

utan har tillgång till nödvändig kompetens, däremot kräver ett 

styrande underlag som detta för mycket resurser i relation till 

entreprenadens storlek. Styrande underlag innebär också lösningar 

som de inte vill ta ansvar för, inte på grund av kompetensbrist utan 

på grund av risk för juridisk tvist. Vidare hade ett större projekt varit 

mer intressant. Även här identifieras utförandeentreprenad som en 

lösning. Färdiga handlingar som förfrågningsunderlag skulle inte 

göra projektet större men bedöms underlätta mängden arbete som 

krävs för att lämna anbud. Entreprenören behöver genom 

utförandeentreprenad inte komplettera med egna lösningar och ta 

ansvar för helheten. Beställare av projekt motsvarande 

Studieprojektet rekommenderas därför att välja 

utförandeentreprenad som entreprenadform. 

 

Resonemanget om att utförandeentreprenad är lämplig för små 

enbostadshus i norra Sverige med strävan mot passivhusstandard 

innebär att andra krav ställs på beställare än totalentreprenaden 

skulle göra. Som Nordstrand (2008) beskriver gällande 

utförandeentreprenad är det upp till beställaren att samordna och 

ansvara för entreprenaden genom projektets skeden. Därmed 

bekräftas att beställarengagemanget är en nödvändig förutsättning 

såsom också nämns av Andrén och Tirén (2012). Att 

totalentreprenaden är olämplig för projekt där passivhusstandard 

eftersträvas indikeras alltså av resultatet i denna studie. 

Anledningen spåras dock inte till risken att underentreprenörer 

undgår förståelse för målsättningen som det anges av Andrén och 

Tirén (2012). Detta eftersom sådan slutsats inte kan dras ur det 

projektskede som behandlas i studien. Motivet till att beställarnas 

engagemang är nödvändigt ges istället från entreprenörerna själva 

och tolkningen att funktionsansvaret försvårar kalkylen samt att 

intresset minskar. 

 

6.2. METODDISKUSSION 
Att denna studie haft totalentreprenad som ingångsvärde i 

Studieprojektet har varit avgörande för utfallet av arbetet med 

Studieprojektet. Gestaltningsförslaget så väl som 

förfrågningsunderlaget har utformats med detta som utgångspunkt, 

vilket resulterat i att entreprenörer inte bedömt mängden arbete som 

krävs för att besvara anbudsförfrågan som tillräckligt värd sin insats. 

I strävan att nå så många entreprenörer som möjligt har dessutom 

projektet riktat sig mot entreprenörer av varierande storlek och 

inriktning. Resultatet visar att entreprenörer av olika storlek föredrar 

olika angreppssätt och utformning av byggnad så väl som underlag. 

Den metod som valts i arbetet - att försöka rikta sig till samtliga 

typer av entreprenörer - har lett till att förfrågan inte riktigt anpassats 

till någon. Ett mindre urval av entreprenörer eller en tydligare 

riktning mot en viss typ av byggentreprenör hade därför sannolikt 

varit till fördel för utfallet av anbudsförfrågan. Möjligtvis hade en 

tydligare målgrupp också givit ett annat resultat av Studieprojektet 

och därmed djupare insikt till studien som helhet. 
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Även den metod som valts för att göra energimässiga bedömningar 

av byggnaden har påverkat resultatet. Energikalkylerna är 

upprättade utifrån egna bedömningar, utifrån det material som 

inhämtats och tillämpats för passivhus-teknik samt utifrån 

förklaringstexter i beräkningsprogrammet Energihuskalkyl. Dessa 

beräkningar har gjorts för att uppskatta energiprestandan hos en 

planerad byggnad. Därför bör de också kontrolleras av sakkunnig 

för att kunna valideras.  
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7 .  S L U T S A T S E R  &  V I D A R E  S T U D I E R
7.1. SLUTSATSER 
De slutsatser som dras av studien presenteras här i form av 

rekommendationer för beställare i norr som står inför val av 

energiprestandanivå för sina små enbostadshus. 

Resultatet från denna studie indikerar att: 

 

• Beställare noggrant bör överväga målsättningen av 

energiprestanda, passivhusstandard/FEBY Guld innebär 

sannolikt en merkostnad som gör den strävan orimlig för 

byggnader under 70 m2. 

 

• FEBY Silver är en rimlig målsättning inom teoretiskt räckhåll, 

beställare bör dock vara beredda på att anpassa önskemål 

till energieffektiva lösningar för att nå denna nivå.  

 

• Fast pris för nyckelfärdigt utförande för totalentreprenad är 

svårfångat av entreprenörer som saknar erfarenhet av små, 

energieffektiva enbostadshus. Om totalentreprenad inte kan 

uteslutas bör ersättningsformen löpande räkning därför 

övervägas av beställare. 

 

• Kontaktade, lokala byggentreprenörer påvisar tveksamhet 

och minskat intresse inför passivhustekniker, i synnerhet 

relaterade till installationer de bär funktionsansvar för. Därför 

rekommenderas att ovanliga men teoretiskt 

energieffektiviserande installationstekniker undviks, i strävan 

mot en låg energianvändning vid totalentreprenad.  

 

 

• Större entreprenörer påvisar mer erfarenhet av 

energieffektivt byggande från större projekt. Att fånga deras 

intresse för ett litet projekt är dock en utmaning då mindre 

entreprenader kräver förhållandevis mycket administrativa 

resurser. 

 

• Beställare rekommenderas att ta fram färdiga handlingar och 

välja utförandeentreprenad, oavsett ersättningsform, för små 

enbostadshus i norr med strävan mot passivhusstandard. På 

så vis slipper entreprenörer bära funktionsansvar för 

lösningar de inte är bekväma med. Dessutom kräver då inte 

anbudskalkyleringen projekteringsarbete från entreprenörer. 

 

7.2. FÖRSLAG TILL VIDARE STUDIER 
I fortsatt arbete kan frågan behandlas om hur beställare i allmänhet 

och egnahemsbyggare i synnerhet, i norrland ställer sig till projekt 

av denna omfattning. Finns efterfrågan på dessa projekt, hos en 

större massa? Är det i sådana fall denna storleks- och bostadstyp 

som är aktuell? Exempelvis genom en enkätstudie till villaägare 

skulle djupare förståelse kunna nås för hur efterfrågan ser ut. 

Huruvida fritidshus-liknande, fristående byggnader är mer 

intressanta för denna inriktning i norr eller om det likt studieobjektet i 

denna studie snarare gäller komplementbyggnader är en fråga som 

vore intressant att utreda. I en sådan studie skulle man även kunna 

integrera jämförelse mellan olika, små byggnadstyper och huruvida 

förutsättningarna eventuellt skiljer sig dem emellan. 
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Vidare kontakt med entreprenörerna eller ytterligare entreprenörer 

skulle även det kunna vara en del av fortsatt arbete. I detta fall 

skulle frågan kunna diskuteras om hur entreprenörer föredrar att 

beställare agerar vid anbudsförfrågan av energieffektiva 

småhusprojekt. Detta då utifrån ett allmänt fall snarare än med 

Studieprojektet i denna studie som utgångspunkt. 

 

Specifikt för Studieprojektet som utgångspunkt och utifrån 

metoddiskussionen, skulle vidare arbete kunna utgå från att en 

grupp av entreprenörer väljs som målgrupp. Utifrån dem skulle då 

studien och Studieprojektet kunna fortsätta genom att omforma 

förfrågningsunderlaget/entreprenad- och ersättningsformen för att 

göra en ny anbudsförfrågan. Denna skulle då i sin tur, efter 

anpassning kunna leda till ett ökat intresse hos tillfrågade 

entreprenörer och inkomna, skarpa anbud. Utifrån det skulle då en 

kostnadsuppskattning möjliggöras. Skulle anbud utebli även i ett 

sådant fall så kan det istället leda till nya frågeställningar och 

insikter i utmaningar, precis som denna studie har gjort. 
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F Ö R U T S Ä T T N I N G A R  

BEFINTLIG BEBYGGELSE OCH 

OMGIVANDE MILJÖ 
Fastigheten som detta valda projekt är beläget på, Almen 36 är en 
tomt i kvarteret Almen på Norrböle i Skellefteå. Fastighetens 
befintliga huvudbyggnad är ett tvåfamiljshus i fyra plan inklusive 
källare och vindsplan. Byggnaden står placerad mot tomtens norra 
tomtgräns och har en nära kvadratisk byggnadsarea om ca 100 m2. 
Precis som de flesta byggnaderna i området är huvudbyggnaden 
uppförd någon gång på slutet av 40- eller början av 50-talet. Exakta 
uppgifter saknas (Skellefteå Kommun, 2019). Fastigheten är 
ansluten till det lokala fjärrvärmenätet med Skellefteå Kraft som 
distributör och ledningsägare. Fjärrvärmecentralen är placerad i 
huvudbyggnadens källare.  
 
Enligt kommunens ritningsarkiv (2019) tillkom 1968 en lägre 
garagebyggnad på fastigheten, med en höjd på ca 2,6 m som 
nästan fyller tomtytan mellan huvudbyggnaden och dess östra 
tomtgräns. Figur B1: 1 illustrerar en översikt av tomten med dess 
befintliga bebyggelse. 
 
Placeringen av fastighetens huvud- och garagebyggnad gör att 
tomten öppnar upp sig mot söder, med trädgården skild från gatan. 
Hela kvarteret lutar mot söder, vilket gör att tomten är kuperad. 
Dock, istället för en jämn lutning är tomten indelad i två nivåer med 
avgränsande slänter och med högsta punkt i norr, mot Åsgatan. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur B1: 1 Översikt Kv. Almen 36. Källa: Skellefteå Kommun. 
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Huvudbyggnaden står alltså belägen med garage på den övre nivån 
som är jämn med gatan, tillsammans med en del av trädgården. Mitt 
på tomten, i öst-västlig riktning löper en brant slänt som delar den 
övre nivån från den lägre med en nivåskillnad på ca 2 m. Den lägre 
nivån sluttar något och avslutas med ytterligare en brant slänt, mot 
den södra tomtgränsen. 
 
På tomtens lägre nivå, som utgör ca hälften av tomtens yta, har 
någon gång under 70-80-talet en låg komplementbyggnad uppförts. 
Denna byggnad har en byggnadsarea om ca 65 m2, är endast 2,4 m 
hög och har placerats med en del av sin yta på den tomt som 
angränsar i väst, Almen 35. Byggnaden angränsar också den södra 
slänten på tomten och har en golvbrunn i betongplattan den står på, 
som leder avloppsvatten rakt ut genom ett rör som mynnar i slänten 
mot söder. 	
 
Komplementbyggnaden har enligt grannar brukats som garage av 
tidigare ägare. Detta har möjliggjorts genom en jämnt lutande 
nedfart som skär tomten från gatan i norr ned till 
komplementbyggnaden. Nedfarten är ca 3 m bred och följer den 
västra tomtgränsen, mot Almen 35. En häck kantar nedfarten och 
avgränsar mot väst. Dock löper fastighetsgränsen mellan Almen 36 
och 35 ungefär mitt i nedfarten. Alltså ligger nedfarten, som i 
dagsläget endast brukas av projektets beställare, med en del av sin 
yta på fastigheten Almen 35. 
El och vattenledningar har dragits i kulvert från huvudbyggnaden till 
komplementbyggnaden, både för uppvärmning till radiatorer och 
tappvatten. Radiatorernas ledningar har dock kapats och 
byggnaden har därför inte haft tillgång till varmvatten under tiden 
som beställarna varit ägare. I dagsläget brukas 

komplementbyggnaden som förråd och anslutningspunkt för 
trädgårdsslang. 
	
Almen 36 angränsar i söder mot en fastighet med ett 
flerbostadshus, tomtens södra slänt avslutas mot en grusplan med 
parkeringsplats för detta flerbostadshus. Det är också i mötet mellan 
slänten och grusplanen som den södra fastighetsgränsen löper.  
 
Eftersom kvarteret sluttar mot söder upplevs inte att bebyggelsen 
söder om Almen 36 skymmer varken sol eller utsikt, trots att 
byggnaderna i området har ungefär samma totalhöjd. De direkt 
angränsande tomterna har ingen bebyggelse i respektive trädgård, 
med undantag för ett litet skjul på Almen 35 och den fastighet som 
angränsar Almen 36 i sydväst, Almen 38. Här står en villa som 
huvudbyggnad, mot Lasarettsvägen och längre in på den tomten en 
trädgårdsbyggnad med en eller ett fåtal bostäder. 
Trädgårdsbyggnaden på Almen 38 står placerad enligt 
Figur B1: 1 och är den enda högre byggnaden i direkt närhet till 
komplementbyggnaden på Almen 36. Längre österut i kvarteret 
finns tomter med kompletterande byggnader på inre gårdsplan eller 
trädgård.  
 
I övrigt står ensamma, relativt smala, högre träd på var sida om 
Almen 36 på intilliggande fastigheters tomter. Det ena i väst och det 
andra i öst, i närheten av fastighetens komplementbyggnad.	
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INTRESSENTER 

BESTÄLLARNA 

Beställarna har lång erfarenhet av att äga och förvalta egna 
fastigheter. Dock saknas erfarenheter av projektledning för 
genomförande av entreprenader likt denna. De har inte heller 
intresse av att ta på sig samordningsansvaret för entreprenaden 
och föredrar därför entreprenadformen Totalentreprenad. 
 
Beställarnas idé om att uppföra ännu ett bostadshus på tomten 
väcktes tidigare, 2007 upprättades en bygglovsansökan för en 
mindre byggnad med hjälp av en lokal arkitektbyrå. Det bygglovet 
överklagades dock av en fastighetsägare på angränsande fastighet 
och grannemedgivande avklarades aldrig. I dagsläget är 
förutsättningarna annorlunda - den överklagande fastighetsägaren 
har sålt fastigheten. Dock är det projekt som då planerades inte 
längre aktuellt för beställarna – framförallt är inriktningen mot 
energieffektivitet annorlunda i dagsläget. 
 
Energiinriktningen bottnar i beställarnas strävan efter att nå en låg 
driftkostnad, därför har nyfikenheten för passivhus fastnat. Dock har 
beställarna inte bestämt sig för att villkorslöst eftersträva 
passivhusstandard utan snarare söka svar på vilka utmaningar som 
standarden innebär för dem. Önskan om att ta del av hur mycket 
dyrare passivhusstandarden är att investera uttrycks av beställarna, 
för att underlätta beslutet om vart ribban för energieffektivitet ska 
läggas.  
 
Beställarna är inte fullständigt hängivna tanken om att projektera 
byggnaden utan extern värmekälla – så som ett passivhus ofta 

utformas (Andrén & Tirén, 2012). Deras önskemål är att byggnaden, 
som komplement och säkerhet till andra värmekällor, också ansluts 
till det lokala fjärrvärmenätet via huvudbyggnadens befintliga 
central.  
 
Beställarna går in i projektet med ett antal övergripande önskemål 
för den byggnad som planeras och utifrån dessa avser de delta 
aktivt i projektering med regelbundna möten och precisera 
önskemål allt eftersom byggnaden tar sin form. På så sätt kan 
förslag diskuteras för beslut om att gå vidare eller revidera, och 
anpassning till energieffektiviteten kan göras kontinuerligt. 
 
Inför projektet har beställarna en tydlig uppfattning  om vart den 
planerade byggnaden ska placeras . Precis som avsikten med 
tidigare bygglovsansökan, avser de riva den befintliga 
komplementbyggnad som står på tomtens lägre nivå. Planerad 
byggnad ersätter då den befintliga byggnaden, så att den hamnar 
på ungefär samma plats. De motiverar detta med att den befintliga 
byggnaden inte har någon tydlig, värdefull funktion i dagsläget. Hela 
den nedre nivån på tomten nyttjas knappt i dagsläget. 
 
Beställarnas erfarenheter av mindre entreprenader och 
renoveringsarbeten har skapat kontakt med ett flertal lokala 
byggfirmor. Av den anledningen avser beställarna delta i 
urvalsprocessen av lämpliga byggentreprenörer, för 
anbudsförfrågan i detta projekt. Vissa byggentreprenörer som 
potentiellt kan bidra med material till studien faller därför bort, ifall 
de av beställarna bedöms som olämpliga. 
 
Som referenspunkt vid projektering av gestaltningsförslag har 
beställarna satt en budget på 2 miljoner sek, moms inkuderat. 
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BYGGENTREPRENÖRERNA 

Den kostnadsuppfattning som eftersträvas samt insikt i utmaningar 
relaterat till detta, bedöms utifrån entreprenörerna. I detta projekt är 
alltså inte endast den entreprenör som ska utföra 
byggentreprenaden en viktig intressent, eftersom insikter från så 
stor del av aktuell marknad som möjligt söks. Dels för att ge 
beställarna stor möjlighet att jämföra priser och hitta det bästa 
alternativet, men också för att kunna dra generaliserande slutsatser 
från studien. Bidrag från alla potentiella byggentreprenörer till 
projektet är relevanta för studiens resultat, stora som små. Önskvärt 
vore att samtliga av de tillfrågade entreprenörerna skulle delta med 
anbud, för att hela skalan av lokal arbetskraft skulle representeras. 
Att samtliga av de lämpliga entreprenörerna ska visa intresse i 
projektet kan dock inte förväntas och risken finns att ingen visar 
intresse. Av den anledningen är det fördelaktigt om så många 
entreprenörer som möjligt kan identifieras som anbudsgivare. 
 
Så väl snickare som agerar ensamma, liksom landstäckande 
aktörer finns representerade i och omkring Skellefteå. Erfarenhet av 
passivhusbyggande tas inte för givet att det finns hos de 
entreprenörer som är aktuella för detta projekt, utifrån att ingen 
passivhus-certifierad byggnad kan hittas i Skellefteå. Detta bedöms 
kräva stor hänsyn i projektet.  
 
 
 
 
 

SKELLEFTEÅ KOMMUN 

Strävan mot godkänt bygglov stärker kommunens ställning som 
intressent. Senare i projektet, för det faktiska genomförandet av 
entreprenaden, är ett godkänt bygglov avgörande och därmed finns 
självklara argument till att kommunen är given som intressent. 
 
Att projektera med utgångspunkt i goda chanser till godkänt bygglov 
är tillsynes uppenbart i seriösa projekt. Dock, eftersom denna studie 
endast innefattar projektering innan upphandlingsskedet och färdig 
projektering görs av totalentreprenör, är det inte självklart att 
godkänt bygglov är centralt i detta skede. På grund av vikten som 
kommunens stöd anses ha för ett förtroendeingivande intryck 
gentemot entreprenörerna poängteras detta. Därmed är 
kommunens villkor för godkänt bygglov en tydlig förutsättning för 
projektet som helhet. 
 

KÄRNFAKTORER INFÖR 

PROJEKTERING 
Utifrån ovanstående punkter Befintlig bebyggelse och omgivande 
miljö samt Intressenter har ett antal faktorer identifierats som 
utgångspunkt för projektering, tillsammans med studerat material i 
Kapitel 3 och begränsade delar av kravspecifikationen för passivhus 
enligt FEBY 18 (FEBY(b), 2018).  
Faktorerna som identifierats är Detaljplan, Beställarnas önskemål, 
Samspel med omgivande bebyggelse, Eftersträvad FEBY 18-nivå, 
Entreprenadform samt Byggbarhet/entreprenörernas erfarenhet. 
 
 



B I L A G A   1   -   G E S T A L T N I N G S F Ö R S L A G E T   O C H   D E S S   F Ö R U T S Ä T T N I N G A R 

 6 

DETALJPLAN & RÅD FRÅN KOMMUNENS TJÄNSTEMÄN 

Skellefteå kommuns detaljplan för området har stort inflytande över 
projektets förutsättningar att få beviljat bygglov och bidrar starkt till 
ramverket för hur planerad byggnad ska ta sin form. Detaljplanen 
fastställer dels byggrätten för fastigheten som 1/3 av tomtens yta, 
975 m2. Det ger en byggrätt på 325 m2, i dagsläget är ca 200 m2 av 
denna utnyttjad. Den befintliga komplementbyggnaden med en 
byggnadsarea på ca 65 m2 medför, då den rivs för att ersättas av 
planerad byggnad, att det fria spelrummet inom gränsen för 
byggrätten uppgår till ca 195 m2 (Personligt möte 
bygglovshanläggare, 2018). 
 
Vidare nämner detaljplanen att flera huvudbyggnader kan tillåtas 
och maximal tillåten totalhöjd för dessa är 7,6 m. För 
komplementbyggnader får totalhöjden uppgå till max 4 m och 
minsta tillåtna avstånd till tomtgräns är 1,5 m. Detaljplanen 
begränsar även vart på fastigheten som bebyggelse tillåts. År 1948, 
då detaljplanen utfärdades, var avsikten att tomterna i kvarteret 
skulle bebyggas vid de tomtgränser som vätte mot respektive gata, 
enligt bygglovhandläggare på Skellefteå Kommun (2018). På så sätt 
skulle bebyggelsen avskärma respektive trädgård på tomterna från 
gatan och lämna trädgårdarna obebyggda, “Trädgårdskvarter” 
eftersträvades. Därför är tomtytan på motsatt sida gatan markerad 
som prickad i gällande detaljplan, på samtliga tomter i kvarteret, se 
Figur B1: 2 (Personligt möte bygglovshanläggare, 2018). 
 
Trots detta är det på just denna prickade yta som den befintliga 
komplementbyggnaden på fastigheten står, som rivning planeras 
för. Följaktligen önskas planerad byggnad placeras på prickad 
mark, av beställarna. Det innebär att beslut om bygglov inte kan 
fattas av tjänstemännen hos kommunen (bygglovshandläggare)  

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur B1: 2 Översikt Kv Almen 36 med markerad prickad 
mark enligt aktuell detaljplan (1948). Källa: Skellefteå 
Kommun.  

. På så sätt

Figur B1: 2 Översiktsfigur av Almen 36, prickad yta
markerar mark som ej får bebyggas på fastigheten.
Källa: Skellefteå Kommun.
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utan blir ett ärende för bygg- och miljönämnden. Detta beror på att 
prickad mark inte får bebyggas och därför innebär det aktuella 
ärendet en större avvikelse (Personligt möte bygglovshanläggare, 
2018). 
 
Kommunens tjänstemän kan inte klargöra hur bygg- och 
miljönämnden bedömer bygglovsärendet, dock kan de med sin 
erfarenhet indikera hur byggnadens utformning kan påverka 
bedömningen.	
De förutsättningar som nämns av bygglovhandläggare (Personligt 
möte, 2018) är följande: 
	

• Planerad byggnad kan inte bedömas som 
komplementbyggnad utan istället som ytterligare en 
huvudbyggnad på fastigheten, på grund av dess standard 
och avsikt att brukas som året runt-boende. 
 

• Planerad byggnad bör ha en märkbart mindre byggnadsarea 
(BYA) än befintlig huvudbyggnads BYA och maximalt 
”fritidshusstorlek” - med 80 m2 som riktvärde 
rekommenderas att planerad byggnad understiger 79m2 
BYA “för att respektera detaljplanen”. 
 

• Gällande totalhöjden för planerad byggnad bör den hålla sig 
inom ramarna för vad som bedöms vara “mindre avvikelse” 
för komplementbyggnads maxhöjd. Med “mindre avvikelse” 
menas ±10%, vilket för totalhöjden innebär en övre gräns på 
4,4 m. 

 
 
 

BESTÄLLARNAS ÖNSKEMÅL 

Initialt har beställarna ett antal översiktliga önskemål, som 
komplement till målsättningen att nå låg energiförbrukning via 
tillämpade passivhus-tekniker. Önskemålen som nämns nedan är 
oberoende av eftersträvad energiprestanda, önskemålen är: 
 

• En rektangulär, avlång byggnadsform önskas snarare än en 
kvadratisk. 
 

• Underhållsfrihet för fasad och övriga utvändiga ytor 
eftersträvas. 
 

• Ett pulpettak med lutning åt söder önskas, likt taktypen för 
befintlig komplementbyggnad. Se figur X. 
 

• Solceller för elproduktion är av intresse. 
 

• Entré placeras helst centralt på byggnadens långsida, mot 
norr. 

 
• De invändiga funktioner som önskas är entréhall med 

förvaringsmöjlighet, kök/matplats/samvaro, ett sovrum, 
badrum med tvättmöjlighet ,duschplats och wc. 

 
• Önskad funktion för gemensamt utrymme med samvaro, 

matplats och kök ska vara ett luftigt rum där innertaket 
önskas följa byggnadens takvinkel. Detta rum placeras i 
byggnadens östra del, med ljusinsläpp från öst.  

 
 

 

Figur B1: 5.
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• Visst ljusinsläpp från söder är av intresse, dock är varken 
stora eller många glaspartier nödvändiga då utsikt inte är 
attraktiv på grund av intilliggande byggnader och 
parkeringsplats.  

 
• Golvvärme i hela bottenplattan för komfortvärme önskas. 

 
• Möjlighet att elda i braskamin önskas. 

 
• Fjärrvärmeanslutning via huvudbyggnad med separat 

förbrukningsmätning, som “säkerhet”. 
 

Dessutom önskar beställarna begränsa den invändiga ytan till 55 
m2. Detta motiveras av boverkets regler om bostäder mindre än 55 
m2 BOA som endast kräver plats för enkelsäng (Boverket, 2018). 
Eftersom byggnadens utvändiga storlek är begränsad och 
ytterväggskonstruktionen sannolikt kräver mycket av den totala 
ytan, önskar beställarna undvika ett utrymmeskrävande sovrum. 
Om 55 m2 BOA underskrids kan sovrummets storlek minimeras för 
att frigöra yta för annat.  
 

SAMSPEL MED OMGIVANDE MILJÖ 

Huvudbyggnaden på fastigheten är en träbyggnad, ursprungligen 
med träfasad som enligt Skellefteå Kommuns digitala ritningsarkiv 
(2019) kläddes om år 1976 med den vita kalksandstenen, 
”Mexitegel”. Gavelspetsarna besparades från stenbeklädnaden och 
brädslogs istället med stående panel. Denna fasad är bevarad i 
dagsläget, gavelspetsarna har nyligen målats om i ljusgrå kulör. I 
fasaden förekommer inga markerade knutar, fönster- eller 
dörromfattningar vilket förstärker det raka, enkla stilspråket. Den 

ursprungliga taklutningen är bevarad, dock har yttertaket bytts och 
isolerats. Vindsvåningen bostadsanpassades och inreddes i 
samband med fasadbytet -76, då tillkom även en takkupa 
(Skellefteå Kommun, 2019). Taket är plåtbelagt och möter väggen i 
en enkel, inklädd takfot med litet utsprång. Figur B1: 3 visar ett foto 
av huvudbyggnaden.	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figur B1: 3 Fotografi av fasad mot öster och norr, för befintlig 
huvudbyggnad på Almen 36. 
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Övriga, kringliggande bostadsbyggnader till planerad byggnad går i 
ljus färgskala och samtliga har brant lutande sadeltak. Flera av 
byggnaderna I kvarteret och denna del av stadsdelen Norrböle har 
mer eller mindre tydliga spår av klassicismen, som beskrivs av Björk 
et al. (2015) och som präglade delar av 20- och 30-talet. 
Hörnpilastrar som avslutas med kapitäl i möte med takfot och 
fönsteromfattningar med utskjutande överstycken är exempel på 
denna stil (Björk, et al., 2015) och återkommande inslag i kvarterets 
byggnadsbestånd. Figur B1: 4 visar ett exempel på detta stilspråk. 
 

 
Figur B1: 4 Foto av exempel på 20-talsklassicism på Norrböle, 
Skellefteå 

Den befintliga komplementbyggnadens utformning är även den en 
faktor som hänsyn tas till. Anledningen är främst att byggnadens 
volym, skala och proportioner är en del av det befintliga beståndet. 
Trots att den är en förhållandevis liten och anspråkslös byggnad har 
den sin plats i omgivningen. Att ersätta denna med en byggnad som 
helt avviker med avseende på volym och skala, bedöms riskera att 
uppfattas som en olägenhet bland framförallt grannar. Figur B1: 5 
visar ett foto av den befintliga komplementbyggnaden i sitt 
sammanhang. 
 
 

 
Figur B1: 5 Foto av befintlig komplementbyggnad på Almen 36, 
taget i sydvästlig riktning. 
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EFTERSTRÄVAD FEBY18-NIVÅ 

Delar av den kravspecifikation från FEBY (FEBY(b), 2018) som 
referensverk för detta projekt har stort inflytande över hur 
byggnaden i studieprojektet utformas. Kravspecifikationen är i sig 
en förutsättning att förhålla sig till vid projekteringen men står i 
relation till andra förutsättningar.  
 
Den byggnad som är aktuell i Studieprojektet är mindre än 600m2  
med en Atemp på 55 m2. Således får tillägg till VFT-kravet enligt 
kriteriedokumentet (FEBY(b), 2018) göras med: 
 
(600 - 55) / 110 = 
= + 4,95 W/m2 
 
DVUT för orten Skellefteå med 3-dagars tidskonstant till -23,6 
(Boverket & SMHI, 2017). 
Således får tillägg till VFT-kravet för kallare klimat enligt 
kriteriedokumentet (FEBY(b), 2018) göras med: 
+2 W/m2 
 
I tabell nedan sammanställs hur dessa tillägg påverkar 
kravspecifikation för VFT, i relation till de tre nivåerna Guld, Silver 
och Brons enligt FEBY 18 (FEBY(b), 2018). 

        GULD SILVER BRONS 

VFT grundkrav [W/m2]:   14 19 22 
Tillägg storlek:  +4,95       
          
Tillägg kallt klimat: +2       
          
              
VFT-krav med tillägg [W/m2]:  20,95 25,95 28,95 

 
Energiberäkningar under projekteringsskedet tydliggör att VFT=21 
ställer mycket höga krav på den aktuella byggnaden, att minimera 
formfaktorn bedöms som nödvändigt för att nå detta. Med bästa 
förutsättningar för en låg formfaktor - en kubisk form enligt 
Emanuelsson (2016), ges följande: 

Byggnadens lång/kortsida = 55 1/2 = 7,4 m 

Med minsta takhöjd blir ytterväggarnas yta = 7,4 · 2,4 = 17,8 m2 

Helt platt tak = 55 m2 

Omslutande yta Aomsl blir då golv + tak + (yttervägg · 4) 

= 55 + 55 + ( 17,8 · 4 ) = 181,2 m2 

Formfaktorn som Aomsl / Atemp beräknas då till 181,2 / 55 = 3,3 

Att projektera för att nå bästa tänkbara formfaktor är för beställarna 
dock inte intressant, de är tydliga med att en helt kubisk form inte är 
önskvärd. Att nå en bättre formfaktor med källarlösning som nämns 
av Emanuelsson (2016), för att utöka den tempererade ytan Atemp, 
därmed förbättra VFT faller dock också bort på grund av 
merkostnaden som en källarvåning väntas medföra. Den redan 
begränsade, invändiga ytan önskas inte heller offras ytterligare till 
förmån för ett tjockare klimatskal. Ett mycket kostsamt klimatskal så 
som det Hermansson (2012) hänvisar till faller också bort, med 
hänsyn till beställarnas budget. Den energiprestanda som 
eftersträvas vid utformning av gestaltningsförslaget är därför nivån 
under Guld: FEBY silver.  
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ENTREPRENADFORM 

Entreprenörer utan erfarenhet och kännedom om målsättningen 
som passivhusstandard innebär riskerar enligt Andrén & Tirén 
(2012). Därför bedöms valet av entreprenadform vara av betydelse 
för projekteringen av gestaltningsförslaget och vidare bör 
detaljnivån av utförandet ta hänsyn till entreprenadformen.  
 
Att projektera och av entreprenörerna efterfråga en nästan 
färdigprojekterad byggnad som gestaltningsförslag bedöms ge 
mindre marginal för fel och missar vid utförandet eftersom det 
begränsar entreprenörernas egna initiativ. Detta indikerar att ett 
tydligt styrande underlag som anbudsförfrågan fordras. 
Ett sådant underlag skulle då snarare liknas vid en förfrågan om 
utförandeentreprenad, ifall alla detaljer utformas innan upphandling 
av entreprenör. Detta är inte är vad denna studie avser behandla 
eftersom totalentreprenad som entreprenadform är ett ingångsvärde 
till projektet och studien.  
 
Avsikten är att nyttja entreprenörernas kompetens och erbjuda 
delaktighet vid projekteringen, deras delaktighet är enligt Andrén & 
Tirén (2012) eftersträvansvärd. Därför väljs en styrd 
totalentreprenad som entreprenadform, vilket innebär att 
totalentreprenad fortfarande är entreprenadformen men som 
begreppet antyder formuleras vissa styrande föreskrifter som 
funktionskrav (Nordstrand, 2008). Valet av denna entreprenadform 
görs i samråd med teamet på VAB. Delar av gestaltningsförslaget 
projekteras och föreskrivs mer detaljrikt för att vägleda mot 
eftersträvad energiprestanda men färdigt utförande lämnas till 
entreprenörerna. 

BYGGBARHET / ENTREPRENÖRERNAS KOMPETENS 

Ytterligare en faktor som spåras till byggentreprenörernas bedömda 
förutsättningar inför passivhusbyggande är vad som i projektet 
kallas Byggbarhet. Vid utveckling av gestaltningsförslaget görs 
bedömningen att de lösningar som projekteras bör väljas med 
hänsyn till att entreprenörerna sannolikt föredrar konventionella 
metoder. Eftersom projektet inte riktar sig mot entreprenörer med 
särskild kompetens utan mot alla aktörer bedöms detta vara viktigt 
att ha i åtanke, för att inte äventyra intresset eller det färdiga 
resultatet. 
	
Ett exempel för att tydliggöra resonemanget kan vara projektering 
av byggnadens takkonstruktion. Hallebrand (2015) och Hermansson 
(2012) är båda tydliga med att god isoleringsförmåga fordras för 
taket i nordiska klimat. Samtidigt är byggnadens totalhöjd 
begränsad och invändig takhöjd kan reduceras hur långt som helst. 
Detta indikerar att “superisolerande” material är lämpliga, precis 
som Hermansson (2012) valt i sin studie för att nå tillfredsställande, 
teoretiska U-värden utan att inkräkta på invändig takhöjd. Dock 
väntas inte de byggentreprenörer som är aktuella för detta projekt 
vara bekanta med sådana material. Med hänsyn till just 
byggbarheten kan lösningar som betraktas som okonventionella 
ifrågasättas, trots att de fungerar i teorin. 
	
Byggbarheten relaterar även till investeringskostnaden och 
beställarnas nämnda budget, inte enbart resulterande 
energiprestanda. Teamet på VAB påpekar att tillämpning av nya 
tekniker riskerar att orsaka höjda kostnader, som följd av att de 
kanske inte hanterats av entreprenörerna tidigare. Ekonomiskt 
övervägda val är därför nödvändiga för att anpassa 
gestaltningsförslaget till budgeten, genom byggbara lösningar. 
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G E S T A L T N I N G S F Ö R S L A G E T

 

Detta gestaltningsförslag klassas av Skellefteå Kommun som 
ytterligare huvudbyggnad på fastigheten vid bygglovsansökan, dock 
presenteras den här som ett Trädgårdshus. Totalhöjden uppgår till 
4,4 m och taklutningen till 16°. Den invändiga ytan uppgår till 55 m2 
Atemp, byggnadsarean till 78 m2 BYA inklusive tak ovan entré och 
den omslutande arean till 194 m2. 
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BYGGNADENS BASFORM 
Trädgårdshuset volym har utformats med hänsyn till att försöka 
maximera byggnadsarean och Atemp mot 78 m2 respektive 55 m2 i 
enlighet med angivna förutsättningar. Byggnaden 
har en basform som syftar till att upplevas som kvadratisk 
där den relativt låga totalhöjden ger ett satt och ”tungt” 
uttryck. Det tunga uttrycket eftersträvas dels för att matcha 
formen hos fastighetens befintliga huvudbyggnad som även 
den är nära kvadratisk, se figur B1: 4. Dessutom skapar en  
kompakt byggnadsform närhet mellan alla funktioner i bostaden, 
vilket främjar värmecirkulation och längre ventilationskanaler  
kan undvikas. Byggnaden är dock varken helt kvadratisk eller 
rektangulär utan basformen är en vinkel. Figur B1: 6 beskriver 
stegvis hur formen skapats. 
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Figur B1: 6 Illustration av hur byggnadens form skapats. 

En rektangulär byggnadsform är utgångspunkten, i enlighet med 
beställarnas önskemål. Ett vindfång bedöms vara nödvändigt för en 
så småskalig byggnad som detta trädgårdshus är. Hela byggnadens 
tempererade inomhusluft riskerar annars att kylas när ytterdörr 
öppnas (Andrén & Tirén, 2012). Byggnadens norra sida bedöms 
som den lämpligaste för entré med hänsyn till beställarnas 
önskemål. Vindfångets placeras utvändigt på den ursprungliga, 
rektangulära formen snarare än att göra en ”ficka” eller ”indrag” i 
fasaden (1). 
 
Under projekteringen framförde beställarna tydliga önskemål om ett 
uppvärmt vindfång för att slippa förvara ytterkläder kallt under 
vintermånaderna. Av den anledningen är vindfånget isolerat, dock 
är det inte nödvändigt att hålla samma temperatur (21˚ C) i 
vindfånget som i övriga utrymmen utan 16-18˚ C medges (2). 
 
Ett eget utrymme för teknik bedöms vara nödvändigt på grund av 
byggnadens installationer. Teknikutrymmet kräver dock inte heller 
en rumstemperatur om 21˚ C och därför bedöms det som lämpligt 
att placera teknikutrymmet i anslutning till vindfånget. Vidare är det 
önskvärt att nå teknikutrymmet med kort avstånd från entrén. Av 
dessa anledningar placeras teknikutrymmet ”som en del av” 
vindfånget (3). 
 
Att placera del med vindfång/teknikutrymme så att det skapar ett så 
litet antal hörn och vinklar som möjligt är eftersträvansvärt, för att 
undvika köldbryggor. Därför placeras del för 
vindfång/teknikutrymme i liv med byggnadens gavelsida. Detta 
skapar även en naturlig entréyta utanför byggnadens som kan 
väderskyddas med tak. (4) 
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PLANLÖSNING 
Utifrån vindfångets placering och en central entré till byggnadens 
invändiga delar, har ytan för samvaro, placering av kamin och 
hänsyn till ventilationskanaler legat till grund för planlösningen som 
presenteras i detta gestaltningsförslag. Kaminen har placerats så 
centralt som möjligt för värmespridning. Fönster mot norr minimeras 
och därför lämpar sig badrum väl för byggnadens norra del. 
Placering av badrum här ger dessutom förutsättning att dra 
frånluftskanal utan omvägar via kök, till ventilationsaggregat 
i teknikutrymmet. Således hamnar även de rumsfunktioner som 
behöver tilluft i varandras närhet vilket underlättar kanaldragning för 
ventilation. 
 
Trots att byggnaden är helt friliggande har dagsljusinsläpp 
begränsats till två väderstreck. Detta bedöms vara motiverat 
eftersom den invändiga ytan är så pass liten och fönstren som 
placerats i den östra fasaden ger generöst med ljus till stora delar 
av bostaden. 

FASAD/EXTERIÖR 
Trots att byggnaden utformas med en stomme av betong 
eftersträvas att ge uttryck för en träkänsla, mot allmänheten. Detta 
eftersom trä som fasadbeklädnad är den dominerande i området 
och byggnaden med sin särskilda energiinriktning önskas smälta in i 
omgivningen av trähus. Istället för att tydligt utmärka sig som en 
”speciell” byggnad bedöms det vara viktigare att påvisa hur ”vanlig” 
även en byggnad med tillämpad passivhus-teknik kan se ut. 
Avsikten är alltså att smälta in. En panelklädd fasad bedöms även 
generellt ge ett lättare, luftigare intryck än exempelvis en putsad  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
eller murad beklädnad. Att välja träbeklädnad skapar därmed en 
kontrast till det bastanta, tunga uttrycket som byggnaden utstrålar. 
   Dock har inte en genuin träpanel valts. Istället, med hänsyn till 
beställarnas önskan om underhållsfrihet, väljs träkompositpanel 
som fasadbeklädnad – ett material av återvunnen plast och träfiber.  
 
Fönsterfoder såväl som hörnfoder är överflödiga, istället används 
endast en täcklist för att täcka skarvar och övergångar i olika vinklar 
i fasaden. Avsaknad av hörn-och fönsterfoder gör dock fasaden 
tillsynes kal och livlös, särskilt de fasader som saknar fönster.  
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För att lindra detta har trädgårdshuset kompletterats med 
fasadbelysning. Spotlights som monteras nedåtriktat på valda 
punkter under taksprånget skapar en viss dynamik när de är tända 
och infästning i takfot gör att ingrepp i yttervägg som riskerar 
köldbryggor kan undvikas. Denna åtgärd bidrar dock endast med 
eftersträvad dynamik i mörker, när skenet från belysningen kan ses. 
För att ge fasaden ytterligare liv har inspiration tagits från 
omgivande bebyggelse. I syfte att stärka trädgårdshusets bastanta 
karaktär samt göra en koppling till  20-talsklassicism, har diskreta 
hörnpilastarar tillämpats genom förskjutning av fasadpanelen i 
djupled.  
 

TAK 
Avgörande för byggnadens uttryck och samspel med omgivande 
bebyggelse, bedöms vara hur dess tak utformas. Utformningen med 
pulpettak bedöms ge försämrade förutsättningar för att producera 
solel (Stridh (b), u.d.). Eftersom byggnadens totalhöjd är begränsad 
uppåt och även byggnadshöjden (från mark till takfot) är begränsad 
nedåt, skulle ett enkelt takplan inte kunna ges lika brant lutning mot 
söder som ett sadeltak med två takplan kan. Detta redovisas 
översiktligt i Figur B1: 7. 
 
Å andra sidan erbjuder pulpettaket en betydligt större yta för 
solcellspaneler än sadeltaket gör med lutning mot söder. Dock 
bedöms inte pulpettakets hela yta kunna nyttjas ändå, på grund av 
andra infästningar som är nödvändiga på taket så som 
taksäkerhetsutrustning. Vidare kräver den kamin som inkluderas i  

 
Figur B1: 7 Sadeltak erbjuder en brantare lutning 

 
gestaltningsförslaget en genomföring i taket för rökkanal, vilken tar 
takyta i anspråk tillsammans med takstege som rökkanalen 
eventuellt kräver för att ge åtkomst för sotning. Val av sadeltak 
möjliggör att sådana detaljer kan förläggas till det norra takplanet 
och därmed hålla söder takplan fritt, med undantag för rökkanalen 
till kaminen enligt projekterat utförande. Denna kanal bedöms dock 
kunna placeras så nära byggnadens nock att den inte inkräktar på 
yta för solcellspaneler. 
 
Utformning med sadeltak matchar dessutom stilspråket med 
fastighetens befintliga huvudbyggnad och ytterligare en fördel är att 
eventuellt kryploft kan placeras under högsta invändiga takhöjd. Av 
dessa anledningar har beställarnas initiala önskemål åsidosatts och 
utformning med sadeltak valts. 
 
För projektering av byggnadens takkonstruktion ges frihet åt 
entreprenörerna. Entreprenörernas egna kompetenser bedöms vara 
de bästa källorna för att projektera fram lösningar som är 
kostnadseffektiva och byggbara, med hänsyn till den 
entreprenadform som valts. Därför ges endast ett antal 
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förutsättningar för utformningen i FFU: Att taket uppnår 
tillfredsställande värmeisolerande förmåga samt att täthet och 
köldbryggor beaktas för genomföringar samt anslutningar, är de 
energirelaterade föreskrifter som anges. Därför bedöms det som 
viktigt att väl tilltagen konstruktionstjocklek medges, för att ge 
förutsättningar att nå föreskrivna värden. Bedömningen av vad som 
är ”tillfredsställande värmeisolerande förmåga” har sin utgångspunkt 
i studerad litteratur, se kapitel 3. Att understiga U-värde 1,0 W/m2 K 
enligt (Ekblom & Ernér, 2010) var därför utgångspunkten och 
möjliggöra åtminstone 500 mm isolering. Även 
konstruktionslösningen för den del av taket som täcker byggnadens 
entré överlåts till entreprenörerna men åter igen uttrycks vikten av 
att köldbryggor reduceras som föreskrift till gestaltningsförslaget.  
 
Långa taksprång riskerar att räknas in i byggnadsarean, som är 
begränsad för denna byggnad. Med hänsyn till rådet av 
bygglovshandläggare (personligt möte, 2018) om att inte överskrida 
78 m2 BYA väljs ett litet/kort taksprång. 500mm taksprång är inom 
reglerna för att inte räknas in i byggnadsarean enligt 
bygglovshandläggare (personligt möte, 2018) men ändå väljs ett 
kortare språng med hänvisningen till huvudbyggnadens stilspråk, se 
Figur B1: 3. 
 

SOLAVSKÄRMNING 
Kriteriedokument från FEBY 18 (FEBY(b), 2018) tolkas som att 
eftermontage av solskydd är godkänt, under förutsättning att 
installation förbereds. Därför är gestaltningsförslaget utformat utan 
system för solavskärmning och förberedelse av eftermontage 
föreskrivs.  

YTTERVÄGG 
Trädgårdshusets yttervägg är en av få byggnadsdelar som 
projekterats i detalj. Den huvudsakliga anledningen till detta är att 
ytterväggen bedöms vara den del i klimatskalet som löper stor risk 
att utsättas för bristande noggrannhet vid produktion/utförande på 
grund av erfarenhetsbrist hos hantverkare. Om entreprenörerna 
tillåts välja byggsystem själva, endast med U-värde som angivet 
villkor bedöms att andra viktiga parametrar missas. Av den 
anledningen bedöms det som eftersträvansvärt att väggens färdiga 
utförande och prestanda är oberoende av den person som utför 
entreprenaden, med hänsyn till förutsättningarna Entreprenadform 
och Byggbarhet. Jackons system Thermomur (Jackon AB, u.d.) har 
valts som byggsystem för trädgårdbyggnaden, för att skapa 
förutsättningar för detta.  
 
Byggsystemet består av byggblock som ”byggs ihop” till väggar av 
önskad höjd och form. Blocken består av två stycken cellplastskivor 
som distanseras från varandra med 150mm plasthållare. Blocken 
finns även i vinkelformat för att smidigt kunna skapa hörn och när 
väggen byggts ihop genom att stapla/mura blocken fylls betong i 
utrymmet som skapas av distanserna. På så sätt uppnås en 
betongvägg som är isolerad med cellplast på var sida. Cellplasten 
ger byggsystemet en hög lufttäthet och dessutom skapas inga 
köldbryggor i väggen, eftersom skikten av cellplast är helt 
homogena. Vidare är inte heller byggsystemet fuktkänsligt tack vare 
att organiska material saknas (Jackon AB, u.d.). 
Dessa tre attribut - byggsystemets påstådda täthet, reducering av 
köldbryggor och intuitiva tillvägagångssätt vid uppbyggnad är de 
avgörande argumenten som gör att byggsystemets väljs.  



B I L A G A   1   -   G E S T A L T N I N G S F Ö R S L A G E T   O C H   D E S S   F Ö R U T S Ä T T N I N G A R 

 19 

Thermomuren finns i flera utföranden, för 
detta projekt väljs alternativet som är 350mm 
tjockt och av extra god isolerande förmåga, 
”Thermomur 350 Super” (Jackon AB, u.d.). 
För att uppnå ytterligare värmeisolerande 
förmåga som bedöms vara nödvändigt 
utifrån Hallebrands (2015) och Andrén & 
Tiréns (2012) förslag, kompletteras stommen 
med invändig isolering. Att placera 
ytterligare isolerande skikt på stommens 
insida medför dels att fönster och dörrar kan 
placeras närmare ytterväggens utsida, 
eftersom betongskiktet som dörrar och 
fönster indirekt ska fästas i då hamnar 
”längre ut”. Kompletterande, invändig 
isolering av stommen ger även möjlighet att 
placera installationer i väggen utan ingrepp i 
Thermomuren.  
 
Installationsskiktet är utfört med en tjocklek 
av 95mm. Tjockleken är vald dels utifrån 
värmeisolerande förmåga. 
Ett tjockare installationsskikt skulle innebära 
en orimligt tjock vägg i förhållande till 
byggnadsstorleken, enligt beställarna. 

 
Eftersom detta gäller en byggnad där lufttätheten inte kan äventyras 
väljs diffusionsspärr i väggen, trots att byggsystemet i sig skapar en 
relativt tät vägg (Jackon AB, u.d.). 
Med plastfolie som diffusionsspärr avses tätning i anslutningar 
mellan byggnadsdelar underlättas. 

Vilken kostnad valet av alternativet ”Super” innebär i jämförelse 
med standardalternativet är oklart och därför efterfrågas specifikt 
pris för denna byggnadsdel i anbudsformuläret, för anbudsförfrågan. 
Avsikten är att kunna bedöma ifall valet är kostnadsmässigt 
motiverat inför upphandlingsskedet.  
 

FÖNSTER OCH DÖRRAR I 

YTTERVÄGG 
Studerat material i kapitel 3 tydliggör vikten av att glasade ytor i 
klimatskalet som helhet utformas med energieffektivitet i sikte. 
Avsikten vid projekteringen har varit att ta hänsyn till de insikter som 
kunnat delges genom materialinhämtningen, i vissa fall har dock 
källorna varit något motsägelsefulla. För att välja mellan 
tillvaratagande av vintersol genom fönster mot söder som Andrén & 
Tirén (2012) poängterar, kontra värmeförluster och risk för 
övertemperatur enligt Ekblom & Ernér (2010), har beställarnas 
önskemål fått fälla avgörandet. Eftersom de inte anser att utsikt mot 
söder är nödvändigt har fönsterantalet begränsats till två på den 
fasaden. Den relativt lilla fönsterytan mot söder motiverar även att 
solskydd kan eftermonteras och då endast för dessa, söderriktade 
fönsterytor utan att frångå krav, vid tolkning av kravspecifikation från 
FEBY (FEBY(b), 2018). Höga fönster har placerats längs i den östra 
fasaden med avsikt att bjuda dagsljuset långt in i rummet. 
 
Med anledning av det byggsystem som valts för byggnadens 
yttervägg och Byggbarheten, har byggnadens fönsterformat 
anpassats till byggsystemets standard. Fönsterbröstning, bredd 
samt höjd har projekterats med hänsyn till Themomurens 
blockhöjder och lämplig placering.  

Figur B1: 8 Skiss av 
ytterväggssnitt. 
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Motivet till detta har sin grund i avsikten att begränsa kostnader vid 
utförande genom tidseffektivt uppförande av stommen.  
 
Precis som för trädgårdshusets fasad, har ingen specifik leverantör 
valts för byggnadens fönster men dock har en särskild sort 
föreskrivits. Valet har fallit på ”kompositfönster” med så kallade Kipp 
Dreh-beslag, som både Ekstrands via Bosses Blogg (2015) och 
Ekblom & Ernér (2010) nämner. 
 
Fönstrens bredd har anpassats till byggsystemet och därför är 
fönstren relativt smala. Utformning med snedställd fönstersmyg som 
föreslås av Andrén & Tirén (2012) för att öka ljusinsläpp bedöms 
dock motverka byggsystemets fördelar. Valt byggsystem kan 
anpassas vid fönster och dörrar med speciella smyglister som 
hämmar köldbryggor och underlättar fönstermonteringen med 
träreglar (Jackon AB, 2011). Möjlighet att nyttja denna lösning skulle 
dock hindras med vinklade invändiga fönstersmygar som då kräver 
en specialanpassad lösning och för att uppnå samma resultat ur ett 
energimässigt perspektiv, framförallt med avseende på köldbryggor, 
skulle sannolikt ett mer krävande arbete vara nödvändigt i 
produktionen. Detta skulle i sin tur riskera en högre kostnad med 
risk för hotande köldbryggor kring fönstren, vilket inte bedöms vara 
en risk som är värd att ta.  
 
Eftersom detaljutförande eller leverantör av fönster inte föreskrivs 
och entreprenörerna ges möjlighet att välja fönsterleverantör, är det 
nödvändigt att föreslagen fönstermodell i anbud kan analyseras. 
Därför efterfrågas specifika uppgifter på fönstren i frivilligt 
anbudsformulär. Noggrannheten vid fönsterdrevning poängteras 
som föreskrift.  

GRUND 
Platta på mark väljs som grundläggningsmetod men projekteras inte 
med styrande detaljutformning. Istället beskrivs ett antal 
förutsättningar som är centrala för att nå önskvärt resultat och som 
entreprenörer har att förhålla sig till vid projektering av färdigt 
utförande, se rambeskrivning i förfrågningsunderlag, Bilaga X.  
 
Att plattan isoleras enligt inspiration från Hallebrand (2015) med 
minst 400mm cellplast och utkragande tjälisolering är en av dessa 
förutsättningar. Kantbalk med bruten köldbrygga föreskrivs, med 
inspiration av Ekblom & Ernér (2010). Dock projekteras inte 
utförandet för kantbalk eller valt kantelement i detalj utan lösningen 
med bruten köldbrygga överlåts till entreprenörernas förslag. 
Motivet till detta är att entreprenörerna då ges möjlighet att hitta den 
bäst lämpade lösningen genom ett utförande de själva föredrar att 
arbeta med, i enlighet med vald entreprenadform och Byggbarhet. 
 

UPPVÄRMNINGSSYSTEM, 

VENTILATION OCH ENERGIKÄLLOR 
Solceller var den första energikällan som valdes för byggnaden. Att 
investera i solenergi var en självklarhet med tanke på de goda 
förutsättningarna med avseende på byggnadens placering och ej 
skymda läge. Solcellerna valdes framför solfångare, den 
huvudsakliga motiveringen till detta är möjligheten som solceller ger 
att distribuera elektricitet till andra delar av fastigheten och vidare.  
 
 

2.
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Med hänsyn till det studerade material som beskrivs i kapitel 3 var 
även val av FTX-system en självklarhet. En verkningsgrad på minst 
80% för återvinning föreskrivits för ventilationsaggregatet då 
projektering av ventilationssystem och val av produkter överlåts till 
totalentreprenör. Utöver dessa värmekällor har hänsyn även tagits 
till beställarnas önskemål om fjärrvärmeanslutning och möjlighet att 
tända brasa i trädgårdshuset. Vattenmantlad kamin utgör därför en 
värmekälla i gestaltningsförslaget med möjlighet att producera 
varmvatten när det eldas. 
 
Fjärrvärme och framförallt vattenburen golvvärme är generellt inte 
nödvändig enligt Andrén & Tirén (2012) men beställarna är tydliga 
med sina önskemål gällande detta. Därför har trädgårdshuset 
golvburen komfortvärme i hela plattan, där egen krets för vindfång 
föreskrivs med avsikt att kunna styra den separat. Eftersom 
fjärrvärmeanslutning har valts nyttjas denna även för tillskottsvärme 
till ventilationen, i syfte att undvika el som värmekälla i enlighet med 
Andrén & Tirén (2012). 
 
För att kombinera dessa valda, vattenburna värmekällor och få en 
värmebuffert i byggnadens uppvärmningssystem har en 
ackumulatortank valts som kärna i systemet. Denna avser dels 
samordna den vattenburna värmen och genom att ansluta den 
vattenmantlade kaminen till denna, är avsikten att behålla värmen 
längre.  
 
Jordvärmeväxlare föreskrivs som lösning för uteluftskanal till 
ventilationen, som ett sätt att försöka förbättra byggnadens 
energiprestanda (Andrén & Tirén, 2012). Dock lämnas utförandet 
helt åt förslag enligt entreprenör. För ingångsdata till energikalkylen 
antas jordvärmeväxlaren utföras så att uteluft värms till 

markmedeltemperatur innan den når byggnadens aggregat. Att krav 
om verkningsgrad för att motsvara detta inte föreskrivs motiveras 
främst av att Andrén & Tirén (2012) nämner denna teknik som 
ovanlig. För denna installation bedöms det därför som lämpligt att 
entreprenörer ges frihet att projektera den lösning som de själva 
bedömer som kapabel och sund, i enlighet med förutsättningen 
Byggbarhet. 
 

ALTERNATIV FASADGESTALTNING 
Trädgårdshuset har inte projekterats med rörliga solskydd utan 
endast förberedelser ”i erfordelig omfattning” av eftermontering 
förskrivs. På så sätt kan eventuell installation av solskydd i 
efterhand underlättas, tack vare att eldragning redan gjorts. Utifrån 
detta resonemang finns alltså risk för att gestaltningsförslaget som 
presenteras inte är det slutgiltiga utförandet även om utförandet 
fullföljs. Eftermontering av solskydd innebär dels en merkostnad 
men eftersom det ingreppet möjligtvis blir nödvändigt har ett förslag 
på hur solskydd kan utformas, tagits fram. Detta förslag är helt 
uteslutet från det resultat som presenteras i detta arbete men 
redovisas ändå i text och figurer nedan för att belysa möjligheterna.  
 
Solskydden i detta alternativa utförande nyttjas som ett verktyg för 
att komplettera fasader som anses sterila eller tråkiga, framförallt 
den södra fasaden i detta projekt. Solskydden utförs som 
motorstyrda ”täckluckor”, med avsikt att imitera fönster och på så 
sätt ytterligare dynamik i fasaden. Luckorna utgörs av 
solcellspaneler som kompletteras med en ram och fästs i skenor i 
fasaden för horisontell rörelse. På så sätt utgör luckorna både en 
del av fasadens karaktär och bidrar med elproduktion oavsett om de 
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nyttjas för solskydd eller inte. Med hänsyn till vinterklimatet löper 
inte täckluckorna hela vägen ner till väggens sockel, för att undvika 
motstånd från snö vid drift. Eftersom solskyddet utförs helt täta 
medges mycket begränsat ljusinsläpp.  
 
Åter igen poängteras att detta alternativa förslag endast är en 
spekulation på vidare gestaltning och inte beaktas i arbetet i övrigt. 
Skulle det dock visa sig att detta alternativ är önskvärt som 
utgångsläge och därmed öka budgeten för detta projekt, kan 
utveckling av fler fasader vara relevanta. Därför behandlar den 
redovisade, alternativa fasadgestaltningen även karaktären för den 
östra och norra fasaden av gestaltningsförslaget.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den norra fasaden med sitt kala uttryck och avsaknad av fönster, 
behandlas genom ytterligare förskjutning i djupled av fasadpanelen 
för att skapa mer dynamik. Två partier formas som i sin form 
relaterar till fasader med fönster. På samma sätt skapas subtila 
fönster- och dörromfattning på väster respektive öster fasad, för att 
eftersträva ett helhetsintryck av fönster, solskydd och kala 
fasadpartier. Trädgårdshusets västra fasad omfattas inte av detta 
alternativa förslag. 
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  .1 Rambeskrivning 2018-12-05 
 
 1-12 Ritningar 
  .1 Arkitektritningar enligt ritningsförteckning daterad 2018-12-05 
     
 1-14 Övriga handlingar   
  .1 Arbetsmiljöplan  2018-12-05 
  .2 Bilaga Specifika uppgifter 
 
AFB.25 Frågor under anbudstiden 
 Frågor med anledning av förfrågningsunderlaget ska ställas till beställarens kontaktperson 
 Johan Ignberg, via e-post till följande adress 
 johan.ignberg@hotmail.com 
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AFB.312 Sidoanbud 
 Anbudsgivare uppmuntras att lämna sidoanbud med alternativt utförande av huvudanbud 
 enligt förutsättningar i detta förfrågningsunderlag. 
 Sidoanbud beaktas endast under förutsättning att även huvudanbud lämnas av 
 anbudsgivare. 
 
 Minimikrav samt villkor för presentation av alternativt utförande anges i Rambeskrivning. 
   
 
 ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD 
 
 AFD.1 Omfattning 
 Omfattning i detalj framgår av handlingar angivna under AFB.22. 
 
AFD.11 Kontraktshandlingar  
 Omfattning och innebörd regleras i beställningsskrivelse med däri åberopade handlingar 
 som efter blivande entreprenörs godkännande och respektive underskrift kommer att gälla 
 som kontrakt. 
 
AFD.114 Undantagna arbeten 
 Beställaren utför demontering, rivning och bortforsling av befintlig komplementbyggnad. 
 
AFD.121 Arbetsområdets gränser 
 Hela trädgårdstomten utgör arbetsområde. 
 Åtkomst från Åsgatan är ett tillfälligt arbetsområde med krav på 
 återställande, se även AFG.13 respektive AFG.85. 
 
AFD.122 Syn före påbörjande av arbete 
 Gemensam syn av arbetsområdet ska utföras före det att arbetet påbörjas.  
 Entreprenör ska underrätta byggledaren om lämplig tid för syn. 

 Entreprenör kallar till syn och iakttagelser vid syn dokumenteras av entreprenör med 
 protokoll och foto. 

 
AFD.133 Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet 
 Genomförandet av entreprenaden skall planeras i samråd med byggledaren. 
 
AFD.151 Varor från entreprenören 
 
AFD.16 Tillstånd m m 
AFD.161 Tillstånd från myndigheter 

 Bygglov är inlämnat, tekniskt samråd har ej hållits. 
 

AFD.162 Myndighetsbesiktning 
 Se ABT 06 kap 1 § 11. 

 
AFD.171 Anmälningar till myndigheter 
 Entreprenören ska göra förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket. 
 
AFD.18 Författningar 
AFD.181 Tillsyn och kontroll enligt PBL 

  Entreprenören ska medverka vid de besiktningar, möten med mera som 
 verkställs med stöd av plan- och bygglagen, PBL. 
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AFD.1811 Kontrollplan enligt PBL 
 Entreprenör ska utföra och dokumentera egenkontroll enligt krav för projektet  
 gällande kontrollplan enligt PBL. 
 Fastställd kontrollplan skickas ut vid senare tillfälle. 
 
AFD.1812 Kontrollansvarig enligt PBL 
 Kontrollansvarig är Arne Andersson, Byggkontroll i Skellefteå AB 
 Telefon 070-330 02 90 
 

 AFD.183 Ansvar för byggarbetsmiljö 
  Se arbetsmiljölagen kap 3 § 6 samt i ändringsföreskrift AFS 2008:16 till 
  föreskrifterna i AFS 1999:3, Byggnads- och anläggningsarbete. 
 
AFD.1831 Arbetsmiljöplan 
 BAS-P svarar för att arbetsmiljöplan upprättas, BAS-U svarar för att arbets- 
 miljöplanen anpassas med hänsyn till hur arbetet fortskrider och till 
 eventuella förändringar. 
 Arbetsmiljöplanen behandlas i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1999:3, 
 Byggnads- och anläggningsarbete. 
 
AFD.1832 Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering ( BAS-P ) 
  Kent Eriksson, Vi på ArkitektByrån Tre Streck ska vara 
  byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering av entreprenaden 
  med de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 §§ 7a samt i anslutande 
  föreskrifter. 
  Erforderliga kvalifikationer hos företaget eller fysik person,  
  (utbildning, kompetens och erfarenheter ) anges i anbud 
 
AFD.1833 Byggarbetsmiljösamordnare för utförande ( BAS-U ) 
  Byggentreprenören skall vara byggarbetsmiljösamordnare för utförandet  
  av entreprenaden med de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen  
  kap 3 §§ 7b och 7f samt i anslutande föreskrifter. 
  Erforderliga kvalifikationer hos företaget eller fysisk person,  
  (utbildning, kompetens och erfarenheter) anges i anbud. 
 
AFD.187 Registrering enligt elsäkerhetslagen 

 Elinstallationsföretag ska från den 1 juli 2017 vara registrerade hos 
 Elsäkerhetsverket enligt elsäkerhetslagen ( SFS 2016:732). I den 24§ 

 fastställs att elinstallationsföretaget ska utöva egenkontroll över arbetet enligt   
 egenkontrollprogram som säkerställer att elinstallationsarbete utförs enligt de   
 krav som ställs i lag och förskrifter som har meddelats med stöd av lagen och se   
 till att elinstallationsarbete endast utförs av en auktoriserad elinstallatör eller av   
 någon som omfattas av elinstallationsföretagets egenkontrollprogram. 

   
AFD.2 Utförande 
AFD.21 Kvalitetsangivelser 

  Utförandet ska minst svara mot något standardutförande enligt gällande 
  bransch AMA om inget annat anges. 
  

 AFD.23 ÄTA-arbeten 
 Se ABT 06 kap 2 §§ 3-8,    
 Arbete enligt ABT 06  kap 2 §6 kräver skriftlig beställning för att   

   betalningsskyldighet skall föreligga, kan även ske via e-post. 
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AFD.241  Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från   
   beställaren under entreprenadtiden 

 Beställaren tillhandahåller elektroniskt erforderliga kopior av under AFB.22 
 angivna handlingar, exklusive ABT 06. 

 Entreprenaden får endast utföras enligt handlingar stämplad  

 BYGGHANDLING / -RITNING. 

AFD.242 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från 
 entreprenören under entreprenadtiden 

Entreprenör tillhandahåller de beräkningar och ritningar som är erforderliga för 
arbetets genomförande utöver vad av beställaren tillhandahållna handlingar enligt 
AFB.22 anger. 
Senast 2 veckor efter antaget anbud skall entreprenören tillhandahålla beställaren, för 
godkännande: 
-Disponering av arbetsområdet enligt AFA.22 
-Samordnad tidsplan enligt AFD.41 
-Försäkringsbevis enligt AFD.54 
-Säkerheter enligt AFD.631 
 
Arbetsmiljöplanen skall vara kompletterad  när etablering på arbetsområdet påbörjas. 
-Plan för hantering av avfall 
Entreprenören skall på arbetsplatsens kontor förvara en omgång av aktuella 
handlingar enligt AFB.22. 
 
Ändringar som sker på arbetsplatsen i förhållande till arbetshandlingar skall införas 
direkt i aktuell handling och förvaras på arbetsplatsen. 
Byggledaren skall beredas möjlighet att kontrollera att dessa uppgifter  
är införda inom en vecka och att de är riktiga. 
 

 I entreprenaden ingår att upprätta och överlämna relationshandlingar. 

 I samband med slutbesiktning ska all teknisk dokumentation och instruktioner 
levereras i en (1) omgång digitalt i pdf-format på USB-minne ordnat i mappstruktur, 
med filerna namngivna i klartext beroende på innehåll. 

 

AFD.27 Underrättelser om avvikelser o d 
 Underrättelse om avvikelser och dylikt enligt ABT 06 kap 2 § 9 ska   
 lämnas skriftligen.  

AFD.28 Entreprenörens kontroll 
 Intyg och protokoll över föreskriven provning eller mätning skall lämnas till 

 beställaren snarast efter provningen eller mätningen.  
 Entreprenören skall i god tid underrätta beställaren om tidpunkten för  
 sådan provning på arbetsplatsen enligt respektive teknisk anvisning. 

   
AFD.343 Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning, ID06  

 
AFD.345 Elektronisk personalliggare 
  Entreprenören ska överta samtliga skyldigheter avseende elektronisk 
  personalliggare enligt 39 kap.11b och 12§§ samt 7 kap 2a och 4§§ 
  Skatteförfarandelagen ( 2011:1244 ) 
  Överlåtelsen ska göras skriftligt 
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AFD.3451 Upplysning om elektronisk personalliggare 
  Elektronisk personalliggare tillhandahålls av entreprenören. 
 
AFD.4 Tider 
AFD.41 Tidplan 

 Entreprenören skall i samråd med byggledaren och underentreprenörer upprätta 
 Samordnad tidplan. 

 
AFD.42 Igångsättningstid 

 Kontraktsarbetena på plats kan påbörjas enligt förslag av entreprenör som anges i anbud. 
 
 AFD.45 Färdigställandetider 
 Beställarens önskemål är att entreprenaden ska vara färdig för slutbesiktning 
 2019-10-30 

   
AFD.47 Garantitid 
AFD.471 Garantitid för entreprenaden 
  Enligt ABT 06 kap 4 §7. 

 AFD.53  Ansvar mot tredje man 
 Med ändring av ABT 06 kap 5 § 13 skall entreprenören alltid vara ansvarig i
 förhållande till beställaren för dennes skadeståndsskyldighet gentemot tredje man till 
 följd av entreprenadarbetena. 

 
AFD.54 Försäkring 

  Om inte annat anges i kontraktshandlingarna ska entreprenören teckna   
  allriskförsäkring och ansvarsförsäkring enligt ABT 06 kap 5 § 23 som minst ska  
  omfatta Miniomfattning för allriskförsäkring och ansvarsförsäkring för  
  entreprenadverksamhet, Bilaga 1 i AMA AF 14.  
 
  Försäkringsbevis överlämnas av entreprenören till beställaren innan 
  entreprenadarbetet påbörjas samt att bevis om att förnyad försäkring finns skall 
  överlämnas till beställaren en vecka före det att försäkringen utlöper. 
 
 
  

AFD.55 Ansvar för brandskydd 
AFD.551 Ansvar för brandfarliga heta arbeten  

 
  AFD.5512 Entreprenörens tillståndsansvarige 
  Namnges i anbudet. 
 
  AFD.5513 Samordning av tillståndsansvariga 

 Entreprenören ska vara samordningsansvarig. 
 Denne anges i anbudet. 
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AFD.6 Ekonomi 
AFD.611 Ersättning för ÄTA-arbeten  

 Kostnadsreglering enligt följande; 

1) Överenskommelse fast pris. 

2) Enligt a-pris som ska avse samtliga kostnader för räntor och 
administration samt vinst för i kontrakthandlingarnas mening färdigt 
arbete. 

3) Självkostnadsprincipen. 
 
 Då värde av tillkommande arbeten ska bestämmas enligt 
 självkostnadsprincipen enligt ABT 06 kap 6 § 9 tillämpas följande; 
  
 *  Material och varor verifierad självkostnad med påslag 10 % 
 *  Större hjälpmedel verifierad självkostnad med påslag 8 % 
 *  Underentreprenörs verifierade självkostnad 5 % 
 *  Yrkesarbetare avtalat a-pris.  
 
 Ersättning ovan utgör ersättning för samtliga inklusive Entreprenörarvode 
 (ABT 06 kap 6 § 9 mom 1-8a) 
 
 Större hjälpmedel; exempelvis vält, traktor, lastbil, kranar och tryckluftsutrustning 
 
 AFD.622 Betalningsplan 
  Beställaren är skyldig att erlägga delbetalning av kontraktssumman för utfört 

arbete. Av de fakturerade beloppen får beställaren innehålla 10% av värdet av 
utförda kontraktsarbeten som säkerhet för framtida avhjälpande av fel. Sålunda 
innehållna medel får dock inte överstiga 5% av kontraktssumman, 

  se ABT 06 kap 6 § 12 
 

AFD.614 Ersättning för kostnadsändring (indexreglering) 
 Kontraktssumman indexregleras ej. 

 
AFD.62 Betalning 
AFD.622 Betalningsplan 
 Enligt ABT 06 kap 6 § 12 andra stycket. 

  
AFD.623 Förskott 

 Förskott utgår ej. 
 
 AFD.624 Fakturering  

  Faktura avseende del av kontraktssumman enligt betalningsplan  
  utställs på; 

  Familjen Lindqvist 
  Åsgatan 2 
  93141 Skellefteå   
 märks med ”Nybyggnad Trädgårdshus ” och lämnas i ett (1) original. 
 

  Faktura skall innehålla uppgifter om: 
  - kontraktssummans storlek 
  - uttagna lyftningsbelopp 
  - aktuellt lyftningsbelopp 

- resterande belopp av kontraktssumman att fakturera 
  - Er referens (beställare; Mikael Lindqvist) 
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  Eventuella  ändrings- och tilläggsarbeten skall faktureras separat och ges särskilda 

nummer för identifiering. 
  Faktura lämnas högst 1 gång/månad. 
 Faktura får endast uppta arbete som utförts då fakturan utställts. 
   

AFD.718 Besiktningsman  
  Se ABT 06 kap 7 § 7 Besiktningsman utses av beställaren. 

 
 AFD.8 Hävande 

  Med tillägg till ABT  06 kap 8 § 1  skall följande gälla: 
 Beställaren har rätt att häva avtalet om leverantören/ entreprenören inte erlägger 

skatter eller fullgör andra förpliktelser gentemot det allmänna som följer av lag 
eller laga kraft vunna domar eller beslut. 

AFD.9  Tvistelösning 
Tvist enligt ABT 06 kap 9 § 1 ska avgöras av svensk domstol i den 
domkrets beställaren har sin hemvist, varvid svensk rätt skall tillämpas. 

 
AFG ALLMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL 
 Entreprenören ska på egen bekostnad anskaffa erforderliga allmänna arbeten och 

hjälpmedel för den egna entreprenaden, där inte annat anges i detta avsnitt. 
 
AFG.12 Bodar 
 Entreprenören håller bod för egna arbeten. 
 
AFG.13 Tillfällig väg och plan 
 Åtkomst från Åsgatan kan användas för intransport av material m m. 
 
AFG.14 Tillfällig el- VA- försörjning 
 Samråd med beställaren om lämplig inkoppling. 
 
AFG.31 Skydd av arbete och egendom m m 
AFG.311 Skydd av arbete 

 
AFG.312 Skydd av ledning, mätpunkt m m 

 
AFG.313 Skydd av vegetation 
 
AFG.315 Skydd av egendom 

  Iaktta omdöme och i samråd med beställare och vidta de åtgärder som överenskoms  
  vid arbete för entreprenaden. 
  Entreprenören skall skydda  angränsande byggnader och byggnadsdelar mot skada och 
  försmutsning på grund av entreprenaden. 
  Byggnadsdelar som kan skadas eller påverkas av arbeten eller transporter skall 
  skyddstäckas. Gäller även beställarens och tredje mans lösöre. 
  Skydd skall minst vara 3,2 mm hård träfiber eller likvärdigt. 

 Intäckning skall vara fukt- och dammtät.  
 
AFG.34 Bullerskydd 

 Ansvaret för bullerskydd åligger Entreprenören. 
 Ljudnivån på maskiner och arbeten skall i relation till berörd omgivning hållas inom 

acceptabla värden, jämför AFS 2005:16. 
 Ifall kompressor används skall denna placeras i ljuddämpat utrymme alternativt 

används ljuddämpad kompressor. 
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 AFG.35 Dammskydd 

 Ansvaret för dammskydd åligger Entreprenören. 
 Arbetena skall bedrivas så att på arbetsplatsen andra förekommande arbeten,   
 och omgivande bebyggelse inte störs av damm. 
 Ventilationskanaler och don skall tätas av entreprenören för att undvika nedsmutsning. 
 Inom arbetsområdet ”proppas” till- och frånluft. 

 
 AFG.36 Begränsning av miljöstörande utsläpp 

 Ansvaret för miljöstörande utsläpp åligger Entreprenören. 
 Lösningsmedel, färgrester, nedskrapade färgrester etc. tas om hand och hanteras på ett 

ur miljösynpunkt godkänt sätt. 
 
 
  AFG.7 Uppvärmning, uttorkning och väderberoende arbeten m m 
  AFG.75 Väderberoende arbeten 
  AFG.751 Väderskydd  
   Arbetena med håltagning / öppningar i bjälklag, inner- och yttertak skall bedrivas så att 
   vattenintrång förhindras.  

 
AFG.752 Snöröjning 
 Entreprenören ska utföra snöröjning och halkbekämpning inom arbetsområdet. 
 
AFG.8 Länshållning, renhållning, rengöring m m 
AFG.81  Länshållning  
AFG.82 Renhållning 

 AFG.832 Städning och slutrengöring 
  Slutrengöring omfattar såväl invändig som utvändig rengöring. 
  Vid slutrengöring ska anläggning och i den ingående delar rengöras. Tillfälliga 

anordningar ska tas bort. Entreprenörens kvarvarande varor och hjälpmedel ska föras 
bort i den mån de inte erfordras för slutbesiktning. 

 
AFG.85 Återställande av mark 

  Entreprenören ska återställa ianspråktagen mark. Tillfällig väg och plan ska tas bort. 
Entreprenören ska laga väg, plan eller annan anläggningsdel som han skadat genom 
åverkan.  
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ANBUDSFORMULÄR 
Familjen Lindqvist 
Åsgatan 2 
931 41 Skellefteå 
 
Anbud Nybyggnad Trädgårdshus, Kv Almen 36 Skellefteå 
Härmed erbjuder vi oss att för Er räkning som totalentreprenör utföra rubricerad entreprenad. 

 
1. Arbetet utförs i full överensstämmelse med Anbuds PM daterade 2018-12-05 och där 

åberopade handlingar, eventuella kompletterande föreskrifter samt enligt nedanstående 

förutsättningar. 

 
2.1. Anbudssumma rubricerad entreprenad, huvudanbud 

Arbetet utförs mot en ersättning av __________________________________ SEK exkl. moms 

 

2.2. Anbudssumma av anbudsgivares eget, alternativa utförande enligt förutsättningar för 

sidoanbud 

Arbetet utförs mot en ersättning av __________________________________ SEK exkl. moms 

 

3.1  I huvudanbudssumman ingår kostnad för fullständigt utförande av stomme i yttervägg, 

Jackon Thermomur 350 Super   

 Till en kostnad om _______________________________________________ SEK exkl. moms 

 

3.2  Separat pris (som ej ingår i anbudssumman) lämnas för fullständigt utförande av 

alternativ stomme i yttervägg, Jackon Thermomur 350 (standard) 

 Till en kostnad om _______________________________________________ SEK exkl. moms 

  
4. I ersättning per arbetstimma skall för ändrings- och tilläggsarbeten utgå följande 

 timdebiteringar (Timpriser inkluderar samtliga kostnader enligt AFD.611): 

Byggnadsarbetare    ____________ kr/tim   

Golvläggare                                  ____________ kr/tim  

Plattsättare ____________ kr/tim 

Målare                                  ____________ kr/tim  

 Städare                              ____________ kr/tim 

 Markarbetare                             ____________ kr/tim 

 Maskinförare ____________ kr/tim 

 Elektriker  ____________ kr/tim 

 VS-montör  ____________ kr/tim 

 Ventilations-montör  ____________ kr/tim 

  

  

 

 

 

5. Ersättning för tillkommande arbeten enligt självkostnadsprincipen (löpande räkning)

 För ändrings- eller tilläggsarbeten som ej kan regleras enligt a´prislista eller träffad 

 överenskommelse skall kostnaderna beräknas enligt löpande räkning, varvid ersättning utgår 

 enligt de procentsatser som anges nedan 

 ABT 06 kap 6 § 9 pkt 8a _________________________________________________%

 ABT 06 kap 6 § 9 pkt 8b _________________________________________________% 

 

6. Namnge följande  

 

 AFD.321 Ombud kommer att vara ______________________________________________ 

 

 AFD.324 Er Kvalitetsansvarig kommer att vara ____________________________________ 

 

 AFD.325 Miljöansvarig kommer att vara _________________________________________ 

 

 AFD.551 Ansvarig för brandfarliga heta arbeten kommer att vara _____________________ 

 

 AFD.5512 Tillståndsansvarig kommer att vara _____________________________________ 

 

 AFD.5513 Samordnare för tillståndsansvariga kommer att vara ________________________ 

 

7. AFD.1833 Ange kvalifikationer mm för BAS-U ____________________________________ 

 

 ____________________________________________________________________________ 

 

8. AFG Ange % rabattsats på gällande maskinprislista _____________________________ 
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9. Förfrågningar beträffande anbudet besvaras av 
  
 _____________________________________________________________________________ 
 Firmanamn 
 
 _____________________________________________________________________________ 

Adress     tel. 
 
 
_________________________________________________ 
Organisationsnummer 
 
_________________________________________________ 
Datum 
  
 
_________________________________________________ 

 Underskrift firmatecknare 
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BILAGA
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
KV ALMEN 36 - KOMPLEMENTBYGGNAD

SPECIFIKA UPPGIFTER

Sida 1 av 3

Betckningen "TE" i detta formulär är en förkortning och står för Totalentreprenören.
Som komplement till av TE redovisade utföranden för konstruktionsdelar (se rambeskrivning) anges uppgifter i detta formulär.
Vänligen fyll i ett exemplar av detta formulär och bifoga, för respektive anbud (huvudanbud, sidoanbud).
Dessa uppgifter syftar till att underlätta för beställaren och motivera val som påverkar byggnadens energi- och effektbehov.
Notera att komplett ifyllt formulär ej begärs, för godkänt anbud - dock ökar det attraktiviteten av anbudet i hög grad.
Tekniska detaljer önskas framför kostnadsuppgifter ifall vissa uppgifter förbises.

Angivna uppgifter i detta formulär avser: Huvudanbud
Vänligen markera ett av följande alternativ, Notera att även sidoanbud uppmuntras - av alternativt

utförande med minimikrav enligt BBR som standard.

Sidoanbud
Notera att sidoanbud endast beaktas under förutsättning
att huvudanbud levereras.

Fönster Totalt pris ink. U-värde W/m2 

montage kr ex. Angivet värde tar hänsyn till hela 
fönsterenhetens totala U-värde.

G-värde %

Ytterdörr Totalt pris ink. U-värde W/m2 

montage kr ex. Angivet värde tar hänsyn till hela 
dörrenhetens totala U-värde.

Fönsterdörr Totalt pris ink. U-värde W/m2 

montage kr ex. Angivet värde tar hänsyn till hela 
enhetens totala U-värde.

G-värde %

Takkonstruktion Avser konstruktionsskikten från installationsskikt  till luftspalt , dvs skikt av bärande delar och/eller isolering.

Kostnad fullst. U-värde, konstruktion
utförande kr ex. ryggåstak W/m2 

Angivet värde tar hänsyn till köldbryggor i 
konstruktionens skikt, mellan exempelvis reglar.

U-värde, ev. konstruktion
platt takdel W/m2 

Ifall TE:s förslag inte innebär platt takdel i 
byggnaden stryks denna uppgift.
Angivet värde tar hänsyn till köldbryggor i 
konstruktionens skikt, mellan exempelvis reglar.

Stomme Avser konstruktionsskikten fr.o.m. installationsskikt  t.o.m luftspalt , dvs skikt av bärande delar 
yttervägg och/eller isolering. För huvudanbud avses Thermomur + ångspärr + installationsskikt.

Kostnad fullst. U-värde W/m2 

utförande kr ex. Angivet värde tar hänsyn till köldbryggor i 
konstruktionens skikt, mellan exempelvis reglar.
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Platta på Totalt pris kr ex. Tjocklek
mark isolering mm

Kantelement,
fabrikat och Ifall betongplattan tjälisoleras,
modell ange bredd på isolering (mått från

betongplattans
kant) mm

FTX-ventilation För sidoanbud som ej innebär FTX-ventilation stryks denna uppgift.

Totalt pris ink. Värmeåter-
rör, ev förvärmare, vinningsgrad %
don, anslutningar,
installation etc. kr ex.

Tilluftsflöde l/s

Jordvärme- Avser nedgrävd uteluftskanal. För sidoanbud som ej innebär nedgrävd uteluftskanal stryks denna uppgift.
växlare

Rörlängd
Djup i mark % i mark m

Merkostnad jordvärmeväxlare (ink. schaktning, 
anslutningar etc.) jämfört med "standard"
utförande uteluftskanal direkt genom yttervägg / tak kr ex.

Vattenmantlad För sidoanbud som ej innebär vattenmantlad kamin anges endast modell.
kamin

Fabrikat och modell

Merkostnad vattenmantlad kamin (ink. anslutningar, 
tilluft, ev. förstärkning grundkonstruktion, installation etc.) 
jämfört med kamin enl. TE:s förslag utan vattenmantling kr ex.

Ackumulator- För sidoanbud som (med fjärrvärme som enda uppvärmningskälla) stryks dessa uppgifter.
tank

Fabrikat och modell

Totalt pris ink. erfordeliga anslutningar till,
uppvärmningskällor, installation etc. kr ex.

Signal- Avser system som avhjälper problem med mobiltäckning invändigt i byggnaden.
förstärkare

Totalt pris ink. erfordeliga anslutningar 
och montage för god funktion kr ex.

Valt system
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Lufttäthet Avser utförande lufttäthet i klimatskal utförd med hög noggrannhet och omsorg för att motverka luftläckage
och uppnå föreskrivet krav om q50 < 0,20 l/s2.

Uppskattad merkostnad, jämfört med utförande enligt
TE:s normala standard för lufttätning kr ex.

Firmanamn

Datum Underskrift firmatecknare
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 Denna beskrivning ansluter till AMA Hus 14. 
 
 INNEHÅLLSFÖRTECKNING  
 
 RITNINGSFÖRTECKNING  
 
 BESKRIVNING AV PROJEKTET 
 
 FÖRESKRIFTER 
 
1 MARK 
 
15 GRUNDKONSTRUKTIONER 
27 BÄRVERK I HUSSTOMME 
41 KLIMATSKILJANDE DELAR OCH KOMPLETTERINGAR I   
 YTTERTAK OCH YTTERBJÄLKLAG 
42 KLIMATSKILJANDE DELAR OCH KOMPLETTERINGAR I YTTERVÄGG 
43 INRE RUMSBILDANDE BYGGDELAR 
44 INVÄNDIGA YTSKIKT 
45 RUMSKOMPLETTERINGAR 
YS MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION MM I HUS 
 
5 VVS-INSTALLATION 
 
6 EL-INSTALLATION 
  
 

  

  

 

 

B I L A G A   2   -   F Ö R F R Å G N I N G S U N D E R L A G



 Titel /Kapitelrubrik Projektnamn Kapitelbokstav / Sidnr 

 
RAM- 

BESKRIVNING 
 

  
Familjen Lindqvist 

Almen 36 
Nybyggnad Trädgårdshus 

       

2(29) 
Handläggare 

Johan Ignberg 
Projektnr 

 
Datum 

2018-xx-xx 
Status 

Förfrågningsunderlag 
Rev. Datum 

 
Kod Text Rev 

 

 Ó AB Svensk Byggtjänst 2000 
 
 

  RITNINGSFÖRTECKNING 

 

Huvudritningar 
 

A-01  Situationsplan 
A-40-1-100 Planer, 3D-vy 
A-40-2-100 Sektion, Ytterväggssnitt 
A-40-3-100 Fasader 
A-43-4-100 Köksuppställningar  
 
Skisser 

 

A-02  Översikt Anslutningspunkter och Ledningar 
A-03  Eluttag, Strömbrytare, belysningsarmaturer etc.  
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 BESKRIVNING AV PROJEKTET 
 Projektet omfattar nybyggnad av enbostadshus som komplement till befintlig 

huvudbyggnad på fastigheten Almen 36 i Skellefteå. På fastigheten står i 
dagsläget en befintlig komplementbyggnad på betongplatta som rivs, utan 
återfyllning av marken och med markering av befintliga anslutningar för vatten 
och el. Beställaren ombesörjer denna rivning innan entreprenaden påbörjas.  

  
 Projektet uförs som styrd totalentreprenad. Byggnadsstandarden för projektet 

överträffar myndighetskrav, gällande energiprestanda och inriktning mot hållbart 
byggande.  

 
 Total Byggnadsarea ca 78 m2, Boarea ca 54 m2.  

 
 
 Föreskrifter  

 
 Denna beskrivning, upprättad med primär indelning i byggdelar och -typer enligt  

 AMA Hus 14 alt 2, anger produktkrav för byggnads- och målnings-arbeten. 
 För kvalitet, konstruktion, utseende, materialval och utförande ska, där utförande 

enligt AMA Hus 14 inklusive föreslagen beskrivningstext i handlingarna inte 
detaljerat styra anbudsgivarens/entreprenörens val, anslutande RA Hus 14 och 
god branschstandard utgöra referens för nivå som ur ovan nämnda aspekter ska 
motsvara utfört arbete. 

 
 Som komplement ska nedan angivna handlingar i tillämpliga delar gälla för 

arbetenas utförande:  
o AMA Anläggning 17, för delar som omfattas av Mark. 
o AMA VVS & KYL 16, för delar som omfattas av VVS. 
o AMA EL 16, för delar som innefattas av El. 

 
 Om avvikelser från AMA föreligger, ska den föreslagna ändringen anges i anbud. 
 Endast typgodkända eller tillverkningskontollerade produkter får användas. Vid 

val av andra produkter måste redovisning ske att de uppfyller bygglagstiftningens 
krav för avsedd användning. 
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Beträffande utförandeföreskrifter gäller Boverkets Byggregler BBR 25 (BFS 
2011:6 med ändringar tom BFS 2016:13) samt gällande föreskrifter om 
tillämpning av Europeiska konstruktionsstandarder (Eurokoder) EKS 10 (BFS 
2011:10 med ändringar tom 2015:6). 

 
 Byggnaderna ska uppfylla, vid projekteringstillfället, gällande myndighetsnormer 

och anvisningar. Råd i BBR och EKS ska tillämpas.  
 Energibalansberäkning ska upprättas för energiförbrukningskrav enligt BBR. 
 Nedan angivna programkrav kompletterar ritningar enligt förteckning daterade  
 2018-12-05. 

 
 Beteckningen ”TE” i denna beskrivning är en förkortning och står för 

Totalentreprenören. 
 
 Brandskydd 

 Brandskyddsbeskrivning och dokumentation ska upprättas av TE. 
  
 Miljökrav 

 Material och produkter som innehåller ämnen som finns med i 
kemikalieinspektionens begränsnings och OBS- lista får ej användas om 
motsvarande produkt finns utan dessa ämnen. 

 Vid val av material och varor ska Kemikalieinspektionens prioteringsguide PRIO 
användas för att om möjligt hitta alternativa varor och material. 

 PRIO ersätter Kemikalieinspektionens OBS-lista (www.kemi.se). 
 
 Fuktsäkerhet 

 För att förhindra mikrobiologisk påväxt ska en fuktsäkerhetsplan upprättas av TE 
och samtliga fuktsäkerhetskrav ska dokumenteras. 
Fuktkvot för trä ska uppfylla <0,20 kg/kg under byggtid (gäller även 
leveransfuktkvot till byggarbetsplatsen). Kravet innebär att materialet behöver 
väderskyddas. Fuktkvot <0,16 kg/kg vid inbyggnad och under förvaltningsskedet. 
Material skall inte ha mikrobiologisk påväxt av onormal mängd eller ha avvikande 
lukt.  

 Synlig påväxt och blånader på material får inte förekomma. Enstaka påväxt på trä 
slipas eller hyvlas bort. 
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 Ljudisolering 
 Dimensionering som bostäder enligt BBR där ej annat anges. 
 
 Lufttäthet 

 Stor omsorg ska ägnas åt byggnadens lufttäthet. Lufttäthetskontroll med 
provtryckning kommer att utföras då byggnaden är färdig, dock före 
slutbesiktning.  

 Byggnaden ska uppfylla täthetskravet q50 < 0,20 l/s m2 omslutande area. 
 

 Detta täthetskrav medför att byggnadens diffusionsspärr måste ägnas stor 
nogrannhet och omsorg kring skarvar och möten mellan olika byggnadsdelar samt 
kring genomföringar och anslutningar i klimatskalet. Detta ska beaktas 
genomgående av samtliga aktörer inblandade under entreprenadtiden, för att 
minimera risk att diffusionsspärren omedvetet penetreras eller att genomföringar, 
anslutningar och/eller skarvar undgår tätning.  

 
 U-värden för specifika byggnadsdelar 

 Högsta tillåtna U-värden: 
 Betongplatta grund   0,095 W/m2 ˚K 

Yttervägg   0,111 W/m2 ˚K 
 Takkonstruktion öppet till nock 0,075 W/m2 ˚K 
 Takkonstruktion övriga delar 0,075 W/m2 ˚K 
 Fönster & Fönsterdörrar  0,800 W/m2 ˚K 
 Dörrar   0,750 W/m2 ˚K 

 
 Belastningsförutsättningar  Generella föreskrifter 
 Nyttig last enligt EKS 10.  Rostskydd utföres enligt norm. 
   
 Referens 
 Bilagda huvudhandlingar / Fasader, sektion, planer och situationsplan / redovisar 

 de begränsningar och funktioner som tillsammans med föreskrifter och 
specifikationer i denna rambeskrivning utgör beställarens krav.  

  
 Förutsättningar för sidoanbud 

Alternativ utformning enligt förslag av TE begränsas av förutsättningarna som ges 
av handlingarna i detta förfrågningsunderlag, med undantag av delar som relaterar 
till byggnadens energiprestanda. Följande delar i dessa handlingar begränsar inte 
utförande i sidoanbud: 
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o Uppbyggnad av innerväggar och klimatskiljande byggnadsdelar samt krav 
på värmegenomgångsmotstånd (U-värde) för dessa.  

o Krav på lufttäthet. 
o System för uppvärmning och energikällor, inklusive ventilationssystem. 
o System för signalförstärkning med avseende på mobiltäckning inomhus. 
o Förberedelser för montage av solskydd i fasad. 

 
 För dessa ovan nämnde delar är TE i sidoanbud fri att ge förslag på alternativ 

utformning inom ramen för gällande (minimi)krav från BBR och med följande 
förutsättningar: 

o Föreskrivna färgsättningar och material för beklädnader och beläggningar, 
såväl invändigt som utvändigt, på golv- tak- och väggkonstruktioner gäller 
för sidoanbud. Färgsättningar på fönster, dörrar och fönsterdörrar gäller. 

o Förslag på tunnare ytterväggar ska ej medföra att invändig golvyta ökar. 
Boarea får ej överstiga 55 m2. 

o Primärt uppvärmningssystem för alternativt utförande ska vara fjärrvärme. 
o Braskamin (ej vattenmantlad) ska finnas, placeras enligt planritning. 

 
 Alternativt utförande enligt TE:s eget förslag med hänsyn till ovan givna 

förutsättningar redovisas i sidoanbud med ritningar och övriga handlingar för att 
beskriva föreslaget utförande. Utförandet i dessa handlingar redovisas på ett 
sådant överskådligt sätt så att byggnadstekniska kontrollberäkningar underlättas.  

 TE rekommenderas starkt att fylla i och bifoga Bilaga Specifika uppgifter för 
sidoanbud, som komplement till sidoanbudet. 

  
 
1 MARK 
 

 I TE:s åtagande ingår samtliga markarbeten, såsom grundläggning av byggnad, 
ledningsarbeten, gräs och planteringsytor mm. inklusive schakt, fyllning, 
återfyllning, avstädning. Allt överblivet material borttransporteras. 

 Entreprenören ska projektera bygghandlingar och upprätta relationshandlingar för 
markanläggningen. Gräns för arbetsområde är tomtgränsen.  

 Utsättning utförs av Skellefteå kommun via beställning av nybyggnadskarta. 
 

 Markhöjder enligt förslag av TE, med hänsyn till A-ritningar. 
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 Bakfall mot hus får ej förekomma. Fall från hus ska vara min 2% minst 3 m ut 
från hus. Dränering utförs i enligt förslag av TE, för effektiv dränerande funktion 
av vatten kring byggnaden. 

  
 Förekommande matjord tas av och läggs upp för återbruk i entreprenaden.  
 
 Materiallager under och omkring bottenplatta ska vara dränerande och 

kapillärbrytande.  
  
 Schakt och återfyllning ska utföras för ny fjärrvärmekulvert från anslutningspunkt 

på fastigheten anvisad av Skellefteå Kraft, fram till byggnaden. Nedläggning av 
fjärrvärmekulvert utförs av TE från anslutningspunkt och till insida yttervägg. Se 
även Skiss Anslutningspunkter och ledningar. 

 
 Schakt och återfyllning ska utföras för bredbandsanslutning till befintlig 

anslutning i fastighetens huvudbyggnad, fram till byggnaden. Nedläggning av 
nätverkskabel skyddad i erfordelig omfattning utförs av TE från anslutningspunkt 
och till insida yttervägg. Se även Skiss Anslutningspunkter och ledningar. 

 
 Schakt och återfyllning ska utföras för uteluftskanal, från av TE föreslagen plats 

för rörmynning på fastigheten fram till byggnaden. Nedläggning av isolerat 
uteluftsrör utförs av TE från anslutningspunkt och till anslutning FTX-aggregat. 
Se även Skiss Anslutningspunkter och ledningar. 

  
 Samtliga genomföringar i byggnadens klimatskal utförs med stor omsorg gällande 

täthet och motverkning av köldbryggor. 
 
 Ledningsbädd och kringfyllnad ska alltid utföras för ledningsschakt.  

 
    
15 GRUNDKONSTRUKTIONER 
 

 Byggnaden utförs med betongplatta på mark enligt TE:s förslag med följande 
förutsättningar:  

o Betongplattan ska anpassas till av TE föreslaget utförande för betonggolv 
som innergolv i byggnaden. Innergolv i matt utförande och i möjlig mån 
utan synlig ballast. 
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o Plattan anpassas så att alla golvytor kan utföras utan nivåskillnader, med 
undantag för ytor med fall mot golvbrunn. 

o Samtliga rum förses med golvvärme. Golvyta i väggöppningar beaktas 
extra. 

o Plattans ytterkant mot utomhusklimat isoleras omsorgsfullt. Köldbryggan 
som uppstår i plattans kantbalk ska brytas, se konstruktionsexempelvis 
med dubbla L-kantelement hos www.isover.se. 

o Isolering under betongplatta ska vara kapillärbrytande och utföras med 
minst 400mm tjocklek av fuktbeständigt material med värmekonduktivitet 
l ≤ 0,038 W/m2 K, exempelvis cellplast. 

o Utkragande isolering (tjälisolering) runt betotongplatta utförs i erfordelig 
omfattning för att hålla marketemperaturen kring husgrunden över 
fryspunkten. 

o Nedgrävd inluftskanal till ventilationsaggregat, enligt föreskrift i kapitel V, 
ansulter byggnaden underifrån via mark och därmed genom betongplatta. 

 
TE redovisar föreslaget utförande av Grundkonstruktion i anbud, där ingående 
materialskikt redovisas på ett överskådligt sätt så att byggnadstekniska 
kontrollberäkningar underlättas. 
 
 Extern betongplatta placeras i anslutning till entré och utförs enligt TE:s förslag 

med följande förutsättningar: 
o Placering och form enligt A-ritning. 
o Anpassas till av TE föreslagna markhöjder och färdigt golv i byggnaden. 
o Anpassas till byggnadens grundkonstruktion med bruten kölbrygga. 

 
 

 Belastningsförutsättningar mm. 
o Vattenmantlad kamin i utförande enligt TE placeras enligt plan på A-

ritning. 
o Ackumulatortank i utförande enligt TE placeras i teknikkrum. 
o Innervägg mellan vindfång/teknikrum och kök/samvaro utförs i 

stenmaterial för tyngd, med avseende på ljudreduktion och 
värmelagringskapacitet. 
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27 BÄRVERK I HUSSTOMME 
 

Byggsystemet Jackon Thermomur 350 Super utgör stomme i yttervägg och utförs 
enligt föreskriven yttervägg, se väggsnitt i A-ritning. 

  
Takbjälklag utförs enligt TE:s förslag: 

o Sadeltak med taklutning 16˚. 
o Innertak är öppet upp till nock i utrymme för Samvaro/Kök/Matplats. 
o Takkonstruktionen ska utföras så att genomgående köldbrygga via regler 

ej uppstår. 
o Eventuell ryggås i takkonstruktion ska utföras och placeras på ett sådant 

sett att köldbrygga beaktas mellan ryggås och bärande stöd av sten 
(murade innerväggar). 

o Samtliga innertaksytor kläs med målad gips. 
o Takets konstruktion anpassas till genomföring av rökkanal till föreskriven 

utrustning, vattenmantlad kamin. Se även 5 VVS-Installationer. 
o Takkonstruktionens största tillåtna U-värde ≤ 0,075 W/m2 K. 
o Yttertak anpassas till installation och anslutning av solcellspaneler (egen 

entreprenad) på det södra takplanet med vikt ca 15 kg/m2. 
o Del av tak ovan byggnadens entré är endast väderskydd, ej 

klimatskiljande. Isolering i denna takdel är överflödig och köldbryggor 
från denna till takkonstruktionens klimatskiljande delar beaktas och 
redovisas av TE.  

o Rökrör från kamin placeras för genomföring så nära det norra takplanet 
som konstruktionen tillåter. 

 
 Håltagningar, genomföringar och skarvar i klimatskalet ska utan undantag tätas 

med stor omsorg för att undvika otätheter i byggnadens klimatskiljande delar. 
 

 TE redovisar föreslaget utförande av takkonstruktion i anbud, där ingående 
materialskikt redovisas på ett överskådligt sätt så att byggnadstekniska 
kontrollberäkningar underlättas. Vid olika utföranden av takkonstruktion för rum 
med innertaktak öppet till nock respektive takkonstruktion för rum platt innertak, 
redovisas bägge utföranden i anbud. 
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41  KLIMATSKILJANDE DELAR OCH KOMPLETTERINGAR I   
 YTTERTAK OCH YTTERBJÄLKLAG 
 

 Takytorna ska beläggas med plåt, i kvalitet PVDF eller likvärdigt med profil TRP 
20, i omfattning enligt ritningar och kulör svart, NCS S 9000-N. 

 Luftning av yttertak redovisas av TE. 
 Yttertaket anpassas för installation av solcellspaneler (egen entreprenad) på det 

södra takplanet där övriga infästningar i yttertaket i största möjliga mån förläggs 
till det norra takplanet. 

 Snörrasskydd utförs i svart kulör lika takbeklädnad, enligt myndighetskrav på det 
norra takplanet. Snörraskydd på det södra takplanet undviks. 

 Taksäkerhetsdetaljer utförs i erfordelig omfattning enligt myndighetskrav för 
tillträde till skorstenar samt underhåll av solcellspaneler och övrigt yttertak. 

 Inklädnad av rökrör från kamin inklusive huvar på yttertak anpassas för att kräva 
minsta möjliga takyta av det södra takplanet.  

 Hängrännor och stuprör med omfattning enligt ritningar utförs i lackerad plåt, 
kulör svart lika övriga plåtdetaljer i fasad. 

 Takfotsbräda och vindbräda utförs lika fasadpanel i träkomposit. 
 Takusprång ska vara 200 mm och synliga delar av utsprång kläs lika fasadpanel i 

träkomposit. 
 Synligt undertak av tak ovan entré kläs lika synliga delar av takutsprång med 

panel i taknockens längdriktning. 
 Nedåtriktad fasadbelysning av utomhusanpassade LED-spotlights med varmt sken 

fälls in i takfot och undertak entré, i omfattning enligt ritning. 
 Eventuellt pelarstöd enligt del av TE:s förslag på takkonstruktion ovan entré kläs 

med längsgående täckbrädor lika fasadpanel. 
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42 KLIMATSKILJANDE DELAR OCH KOMPLETTERINGAR I 
 YTTERVÄGG 

 
 Fasader 

 Ytterväggar i kulör grå, lika NCS S 4000-N eller likvärdigt utförs enligt 
föreskriven yttervägg i ritning, med liggande träkompositpanel motsvarande 
fasadpanel från Scandinavian Plank. Färgprov på fasadpanel redovisas för 
byggherren, för godkännande innan beställning. 

 Väggpelare i hörn i omfattning enligt fasadritningar utförs i panel lika övrig fasad 
med en brädtjockleks förskjutning utåt i väggens djupled.  

 
 Fönster/Fönsterdörr  

 Fönster och fönsterdörr ska utföras med karmar och bågar av komposit (PVC) i 
omfattning och format enligt ritning. Utförs i kulör vit enligt senare anvisning. 

 Fönster med 3-glas, totalt U-värde ≤ 0,8 W / m2 °C, utförs fasta i fasad mot öst 
och vändbara alternativt underkantshängda (Tilt & Turn/ Kipp-Dreh) i fasad mot 
söder.  

 Fönsterbleck, tröskelbleck och överbleck utförs i lackerad plåt av kvalitet PVDF 
eller likvärdigt, kulör svart NCS S 9000-N. 

 Fönster och fönsterdörr placeras så nära väggens yttre sida som föreskrivet 
byggsystem tillåter. 

 Mått på fönsterhöjder och bröstningshöjder väljs med hänsyn till föreskrivet 
byggsystem Thermomur 350 och anpassas till byggsystemets höjder på 
standard/halvblock inklusive smyglister. Se www.jackon.se. 

 Beslagning enligt TE:s förslag ska uppfylla såväl försäkringsbolagens krav på 
intrångsskydd som räddningstjänstens krav på utrymning.  

 
 Utvändiga dörrar  

 Dörr med karm och beslag utförs enligt TE:s förslag, i omfattning och format 
enligt A-ritning samt med följande förutsättningar: 

o  Målas i kulör lika NCS S 7500-N, mörkgrå. Glasning av isolerglas. 
o  Dörrkarm placeras så nära väggens yttre sida som föreskrivet byggsystem 

 tillåter. 
o  Totalt U-värde ≤ 0,75 W/m2 K. 
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 Drevning 
 Drevning av fönster och dörrar utförs med stenull alternativt fogskum. Se även 

anvisningar från leverantar. Vid Stenull tätas drevningsspalt och skarv mot 
ångspärr i yttervägg med stor omsorg och nogrannhet. Fogskum ska vara 
isocyanatfri, se Sika Boom-Top eller likvärdig.  

 
 Inklädning smygar 

 Utvändiga smygar kläs med täckbräda, lika fasadpanel. 
 Invändiga smygars över- och sidostycken kläs med gips och målas mot fönster, i 

kulör lika väggens insida. För understycke se Inbyggda fönsterbrädor. 
Hörnförstärkningar placeras och spacklas i möte mellan gips (smyg) och gips 
(insida vägg).  

 
 Inbyggda fönsterbrädor 

 Kläs med MDF och målas i kulör lika väggens insida. Djup utföres med 30mm 
överhäng på insida vägg samt bredd utföres med 20 mm överhäng båda sidor 
vägg. 

 
 Montage av solskydd förbereds 

 Solskydd ingår inte i denna entreprenad, dock ska byggnads södra yttervägg 
förberedas för eventuellt eftermontage av utanpåliggande solskydd (markiser) vid 
fönster. Montaget ska vara föberett för eldragning och infästningsmöjligheter.  

 
 

 
43 INRE RUMSBILDANDE BYGGDELAR 
  
 Golvytor med golvbrunn 

 I dusch/WC/tvätt ska golv i WC-delen utföras med fall 1:100, i duschdelen med 
fall 1:50 mot golvbrunn. Bakfall får ej förekomma. 

 I övriga utrymmen med golvbrunn utförs lokalt fall 1:50 kring brunn. 
 
 Innerväggar av regelstomme 

 Innerväggar som löper i riktning vinkelrätt mot byggnadens nock ska utföras som 
ljudisolerade regelväggar, beklädda med ett lager gips samt ett lager OSB på 
vardera sida. Även ytterväggar bekläs invändigt på samma sätt. 

 Väggstommar ska i erfoderlig omfattning förstärkas med kortlingar eller  
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 andra horisontella reglar för infästning av konsoler, blandare, tvättställ, eldosor, 
belysning, TV, hyllor, skåpinredningar mm. 

 Vid inklädnad av rör och andra installationer monteras inspektionsluckor. 
 

 Tätskikt av väggar mot våtutrymme utförs enligt TE:s förslag. 
 Beakta branschregler utgivna av YGB, Yrkesmässig behandling av gipsskivor 

2009, angående utförandekrav för montering av gipsskivor och regelstommar. 
 

 TE redovisar föreslaget utförande av Innerväggar i anbud, där ingående 
materialskikt redovisas på ett överskådligt sätt så att byggnadstekniska 
kontrollberäkningar underlättas. 

 
 Innerväggar av murad stomme i sten 

 Innerväggar som löper i riktning parallellt med husets nock ska utföras enligt TE:s 
förslag med följande förutsättningar: 

o Väggar med stomme i sten för värmelagringskapacitet, obrännbarhet och 
ljudisolering. 

o Köldbrygga beaktas vid anslutning mellan innervägg och yttervägg. 
o Tätskikt av väggar mot våtutrymme utförs enligt TE:s förslag. 

  
 TE redovisar föreslaget utförande av Innerväggar i anbud, där ingående 

materialskikt redovisas på ett överskådligt sätt så att byggnadstekniska 
kontrollberäkningar underlättas. 

 
 Innerdörrar  

 Innerdörr som skiljer vindfång och Kök/Samvaro ska utföras med glasning som 
Swedoor Purity GW01L eller likvärdig och målad i kulör NCS S 0502-Y, i 
omfattning och format enligt ritning. Dörrkarm ska tätas med tätningslist för 
reducerat luftläckage. Dörrkarm, dörrfoder, smyglister och dylikt ska vara av trä 
och fabriksbehandlade i kulör NCS S 0502-Y. 

 Övriga innerdörrar ska utföras som Swedoor Purity 01L eller likvärdig med enkel, 
slät spegel och målade i kulör NCS S 0502-Y i omfattning och format enligt 
ritning. Trösklar undviks, med undantag för dörr till dusch/WC/Tvätt samt 
teknikrum. Dörrkarm, dörrfoder, smyglister o dyl ska vara av trä och 
fabriksbehandlade i kulör NCS S 0502-Y. 

 
 Invändiga glaspartier 
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 Fönster/Ljusinsläpp på vägg ovan köksinredning samt på vägg mellan Sovrum 
och Samvaro i omfattning och format enligt ritning, utförs med båge och karm i 
trä, målad i kulör NCS S 0502-Y. Fast enkelglas med enkel (1 st) vertikal 
mittspröjs och fyra (4 st) horisontella spröjs. Fönster placeras i vägg så att 
eventuell smyg vänds mot Kök respektive Samvaro. Bröstningshöjd för fönaster i 
kök anpassas till köksinredning och höjd på bänkskiva. 

 Smyglister, foder och spröjs ska vara av trä och fabriksbehandlade i kulör 
 NCS S 0502-Y. 

 Innertak i Samvaro/kök 
 Utförs i omfattning enligt A- ritning och enligt nedan. 
 Innertak är öppet upp till nock, likt ryggåstak. 
 Kortlingar/förstärkningar för montage av armaturer mm. 
 Takhöjder angivna på A-ritning anger eftersträvad höjd vid montage av innertak. 
 Innertak är öppet upp till nock. 
 Heltäckande innertak av gipsskivor som målas i kulör NCS S 0502-Y. 
 Inklädnader av installationer utförs i takvinkel med gipsskivor. 

 
 Innertak i Sovrum, Dusch/WC/Tvätt och Vindfång 

 Utförs i omfattning enligt A- ritning och enligt nedan. 
 Innertak är platt, takhöjder 2,4 m anger eftersträvad höjd vid montage av innertak. 

Där takets konstruktion inte tillåter denna eftersträvade höjd i anslutning mellan 
innertak och yttervägg medges lutande innertak. 

 Kortlingar/förstärkningar för montage av armaturer mm. 
 Heltäckande innertak av gipsskivor som målas i kulör NCS S 0502-Y. I dusch 

VA. 
 Inklädnader av installationer utförs i takvinkel med gipsskivor. 
 

 Innertak i Teknikrum 
 Utförs enligt förslag på platt/lutande tak enligt TE och enligt nedan. 
 Kortlingar/förstärkningar för montage av armaturer mm. 
 Heltäckande innertak av gipsskivor som målas i kulör NCS S 0502-Y. 
 Beakta branschregler utgivna av YGB, Yrkesmässig behandling av gipsskivor 

2009, angående utförandekrav för montering av gipsskivor och regelstommar. 
  
 Brandtätningar 

 Cellplast i ytterväggsstomme av föreskrivet byggsystem (Jackon Thermomur 350 
Super) får inte exponeras för öppen låga. För samtliga öppningar i yttervägg där 
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cellplasten exponeras måste den brandsskyddas. Invändiga fönster- och 
dörrsmygar kläs enligt föreskrift med gipsskivor. 
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44 INVÄNDIGA YTSKIKT 
 

 Ytskikt på golv 
Utförande föreskrifter 

 Den relativa fuktigheten i underlaget får ej överstiga 85%, se även den RF som 
tillverkaren anger.  

   
 Övergång mellan golvbeläggningar utförs med mjukfog och beläggs med   
 övergångslist i metall. Beläggningarna utförs utan nivåskillnad mellan rummen. 
 All golvbeläggning dras in under fast och flyttbar inredning i alla rum. 
 Läggning, montering, byggstädning, installationsbehandling och skötsel ska 

utföras enligt tillverkarens anvisningar. 

Tabell LCS/1 
 Hänvisningen i tabell LCS/1 till SS 18 41 84 utgår och ersätts av 

SS-EN ISO 2813. 
 
 Toleranser 

 Golvbeläggningar ska uppfylla krav enligt tabell nedan. 
 AMA Tabell 44.BB/-1 Golvbeläggningar. 

 
 Golvbeläggningar 

 Ytskikt enligt TE:s förslag och enligt nedan. 
 Prover på samtliga beläggningar visas för beställaren före beställning. 

 
 PLASTMATTA I DUSCH/WC/TVÄTT, TEKNIKRUM. 
 Homogen plastmatta inkl. uppvik, i kulör antracit/grafit/mörkgrå. 

 
 LAMINATGOLV I SOVRUM. 
 1-stavs laminatgolv i prisklass ≤ 200 kr/m2. 

 
 BETONGGOLV I ÖVRIGA UTRYMMEN. 
 Ytskikt av betong i sidenmatt utförande. Synlig ballast undviks i största möjliga 

mån. 
 

 Av TE föreslaget system för betonggolv redovisas i anbud. 
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 Ytskikt på väggar 
 Ytskikt enligt TE:s förslag och enligt nedan. 

 
 Glansvärden 

till tak  helmatt  
till väggar i våtutrymmen och kök lägst 20 skaldelar 
till övriga väggar lägst 7 skaldelar 
 
Färg till behandling av snickerier, socklar, lister, ståldörrar och –karmar o d ska 
ha ett glansvärde av min 30, max 59 skaldelar (halvblank). 

 Före behandling av vägg- och takytor ska underlaget vara uttorkad till RF mindre  
 än 85 %. 
 
 Toleranser 
 Väggbeklädnader och målade ytskikt med underbehandling ska uppfylla kraven enligt   
 AMA tabell 44.C/-1. 
 

Målning 
 

 Material- och varuföreskrifter 
 Innan arbetet påbörjas ska till beställaren i ett exemplar överlämnas en förteckning 

över de målningsmaterial som entreprenören har för avsikt att använda. 
Förteckningen ska godkännas av beställaren före arbetets igångsättning. 

 Tillverkarens anvisningar på förpackningen ska följas. 
 I brandklassade utrymmen ska målningsmaterial fylla fordringar för  
 flamsäkert respektive flamhärdigt ytskikt klass I resp II enligt PB 1988. 
 Beakta föreskrifter och rekommendationer utgivna av YBG,  
 Yrkesmässig behandling av gipsskivor 2009. 
 Material till underbehandlingar ska anpassas till förekommande  
 underlag och till använd färdigstrykningsfärg. 
 Färger ska ha kvalitet enligt föreskrivet glansvärde enligt tabell. 
 Missfärgningar på vägg och i tak isoleras före målningsbehandling med shellack 

eller likvärdigt. 
  

B I L A G A   2   -   F Ö R F R Å G N I N G S U N D E R L A G



 Titel /Kapitelrubrik Projektnamn Kapitelbokstav / Sidnr 

 
RAM- 

BESKRIVNING 
 

  
Familjen Lindqvist 

Almen 36 
Nybyggnad Trädgårdshus 

       

18(29) 
Handläggare 

Johan Ignberg 
Projektnr 

 
Datum 

2018-xx-xx 
Status 

Förfrågningsunderlag 
Rev. Datum 

 
Kod Text Rev 

 

 Ó AB Svensk Byggtjänst 2000 
 
 

 Utförande föreskrifter 
 Stor vikt ska läggas vid effektiv rengöring av ytor och en omsorgsfull utförd 

underbehandling. 
 Rostiga stålytor ska efter rengöring underbehandlas med alkydfärg. 
 I utrymmen där elektrisk utrustning ska monteras ska målning utföras innan den 

elektriska utrustningen monteras. 
 Om smygar är infodrade, ska de räknas och behandlas som snickerier. 
 Väggar och tak bakom inredningar utan bakstycke samt ytor bakom skåp och 

inredningar som inte är väggfasta ska behandlas på samma sätt som omgivande 
ytor. 

 Skyltar på branddörrar, luckor och dylikt får ej övermålas. Doslock och 
inspektionsluckor får ej fastmålas. 

  
 Vattenavvisande resp vattentät målning 

 Ytskikt utförs enligt ”Måleribranschens standard för våtrum” med färg och 
beklädnadssystem godkända av Måleribranschens Våtrumskontroll AB. 

 Vattenavvisande målning anges med VA efter målningskod. 
 Vattentät målning anges med VT efter målningskod. 

 
 VÄGGPLASTMATTA I DUSCH/WC/TVÄTT 
 Samtliga väggar kläs med plastmatta i kulör Vit. Väggplastmattan bekläs upp till 

tak. 
 

 STÄNKSKYDD I KÖK 
 Kakel ovan bänkskiva i kök, höjd upp till underkant överskåp. Vit glaserad platta 

100x200 mm med fasade kanter, prisklass 150 kr/m2. Grå fog. 
 
 Lim 
 Lim ska vara vattenbeständigt, mögelresistent och avpassat till underlag och 
 målningsmaterial. 

 
 Latexfärg 

 Latexfärg till målning inomhus av väggar och tak ska vara Nordsjö  
 Bindoplast, Beckers, Scotte eller likvärdigt. 
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 Olje-, alkyd- och latexspackelmassa 
 Latexspackel till trä-, plåt- och stålytor inomhus ska vara Beckers Snickerispackel 

eller likvärdigt.   
 
  

 MÅLADE VÄGGAR I SAMVARO/KÖK, VINDFÅNG, TEKNIKRUM, 
SOVRUM 

 Gipsklädda väggar utförs med erfordelig spackling och målning så full täckning 
erhålls. Målas i kulör vit, S 0502-Y, VA i Teknikrum. 

  

 Ytskikt på innertak 
 Ytskikt enligt nedan. 
 Samtliga gipsklädda innertak utförs med erfordelig spackling och målning så full 

täckning erhålls. Målas i kulör vit, S 0502-Y, VA i Teknikrum samt 
Dusch/WC/Tvätt. Se glansvärde i tabell ytskikt väggar. 

 
 Övrigt 
 Brandtätningar 

 För fogar och genomföringar  
 SFR-rekomendation nr 2 Sveriges Fogentreprenörers Riksförening 
 Rev. aug-2004, se även VVS AMA 98, El AMA 98 och Kyl AMA 98, 
 ( www.sfr.nu ) 
 Försegling med brandklassad fogmassa ska utföras på konstruktionens 
 båda sidor vid brandtätning av invändiga fogar. Fogbredd får vara högst 20 mm. 

 
 Fukt-luft- och ljudtätning av genomföringar i hus 

 Till fogar mellan fogplattor och rörgenomföringar ska användas elastisk fogmassa 
med samma kulör som fogbruket respektive fogningsmassan. 

 
 Avjämningsmassa 

Enligt Svensk Standard SS-EN 13813 
På betong: Får ej innehålla slaggprodukter. Ska hålla ett lågt ph-värde samt 
innehålla aluminatcement.  
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46  RUMSKOMPLETTERINGAR 
 
 Utrustning & Fast inredning i kök 

 Utförs enligt ritning och enligt nedan. 
o Samtliga skåpstommar och luckor till köksinredning ska vara vita av 

fabrikat IKEA, enligt omfattning i köksuppställningar, se A-ritning. 
o Bänkskiva ska utföras i ljusgrå mineralmönstrad kvarts av 3,9 mm tjocklek 

med underlimmad diskho. 
o Engreppsblandare av energiklass A enligt TE:s förslag. 
o Köksfläkt ska vara fabrikat IKEA, modell Matälskare, rostfritt stål.  
o Diskho ska vara fabrikat IKEA, modell Långudden, 1 ho. 
o Integrerad diskmaskin ska vara fabrikat IKEA, modell Skinande. 
o Induktionshäll ska vara fabrikat IKEA, modell Smaklig. 
o Inbyggnadsugn ska vara fabrikat IKEA, modell Smaksak. 
o Kyl-/frysskåp ska vara fabrikat IKEA, modell Kylslagen. 

  
 Utrustning & Fast inredning i Dusch/WC/Tvätt 

 Utförs enligt ritning och enligt nedan. 
o WC-stol enligt TE:s förslag. 
o Spegelskåp ska vara fabrikat IKEA, modell Storjorm, 2-dörr med inbyggd 

belysning, vit 600x210x640 mm. 
o Högskåp ska vara fabrikat IKEA, modell Långudden, 380x300 mm. 
o Kommod ska vara fabrikat IKEA, modell Godmorgon / Odensvik, 2 lådor 

med släta, vita lådfronter. 
o Engreppsblandare av energiklass A till kommod enligt TE:s förslag. 
o Vatten- och energibesparande duschset (energiklass A) enligt TE:s förslag, 

med termostatblandare, handdusch och väggmonterad duschstång. 
o Tvättmaskin och torktumlare enligt TE:s förslag ska vara frontmatade, 

med lägst energiklass A++ och maximalt djup (yttermått) ska vara 53 mm.  
o Vikväggar till dusch enligt TE:s förslag ska vara i glas, rundade och med 

ca 20 mm släpp mot färdigt golv i läge uppställt för användning a dusch.  
 
 Utrustning & Fast inredning i Sovrum 

 Utförs enligt ritning och enligt nedan. 
o Garderober ska vara fabrikat IKEA, vita stommar modell Pax, 

500 x 380 x 2360  mm.   
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 Hörnskydd  
 Alla utgående hörn av gipsskivor förses med hörnskydd som spacklas. 

 
 Inklädnader 

o Utrymme ovan överskåp, väggskåp och köksfläkt i kök kläs in enligt A-
ritning, i djup lika överskåp upp till lutande innertak. Eventuella 
installationer, ventialtionsrör och dyl. placeras bakom denna inklädning. 

o Utrymme ovan garderober i sovrum kläs in med täckskiva, i djup lika skåp 
upp till innertak. Eventuella installationer, ventialtionsrör och dyl. placeras 
bakom denna inklädning.  

   
 

YS MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M I HUS 
YSB MÄRKNING, SKYLTNING MM I HUS 

YSB.1 Märkning i hus 
 Märkningen för installationer anbringas med skruv. 
 
YSC PROVNING,INJUSTERING MM I HUS  

YSC.1 Provning i hus  
 Provning av relativ fuktighet (RF) i undergolv. 
 Syftet är att säkerställa rätt RF i underlaget före läggning av ytskikt. 
 Mätning ska utföras i borrhål.  
 
 Provning av vattentäthet i våtrum  (tätskikt under ytskikt) 

• Alla våtrum ska kontrolleras enligt GVK:s kvalitetsdokument 
• Kontrollerna ska omfatta punkterna 11 - 19 (golv) och 21 - 25 (vägg).  
• Täthetskontroll ska utföras på fogar enligt SS 923621 och avse punkterna 12, 

14 och 15 (golv) och 22 (vägg).  
• Övrig kontroll ska ske okulärt.  
• Kontroll/Provning ska redovisas enligt GVK:s kvalitetsdokument. 

 
 Entreprenörens egenprovning 
TE ska utföra egenkontroll/funktionsprovning med protokoll. 
 

 Samordnad funktionskontroll 
 TE kallar till samordnad funktionskontroll. 
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YSD IDRIFTSÄTTNING AV HUS 
YSD.1 Information till drift- och underhållspersonal för hus 
 TE ska gå igenom drift- och underhållsinstruktioner med Byggherren. 
 
YSK TEKNISK DOKUMENTION FÖR HUS 

YSK.1 Ansökningshandlingar 
 TE ska upprätta erforderliga handlingar för kommande byggsamråd samt 
 eventuella kompletteringar av handlingarna som krävs i byggsamrådet. 

 
YSK.2 Bygghandlingar för byggande av hus 
 TE ska upprätta följande handlingar som efter byggherrens granskning 
 ligger till grund för utförande 

- Bygghandlingar enligt denna rambeskrivning. 
- Installationsritningar enligt Rambeskrivningar avseende El, Vs, Värme och 

Vent, Styr- och övervakningssytem. 
- Energiberäkning enligt myndigheternas krav. 
 

YSK.3 Relationshandlingar för hus 
YSK.31 Underlag för relationshandlingar för hus 
 TE ska på särskild ritningsomgång som förvaras på arbetsplatsen 

kontinuerligt föra in ändringar som utgör underlag till relationshandlingar. 
 

YSK.32 Upprättade relationshandlingar för hus 
TE ska upprätta relationshandlingar i format .dwg och .pdf för Bygg baserade 
på huvudhandlingar (Situationsplan, fasader sektioner och planer i skala 1:400 
resp 1:100). 

YSK.6 Driftinstruktioner för hus 
 Handlingar som ska ingå bestäms i samråd med byggherren. 
 Driftinstruktioner, ska levereras 1 omgång på papper samt på 2 st USB-minnen till 
 byggherren senast i samband med slutbesiktning. 
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YSK.71 Underlag för underhållsinstruktioner för hus 
 
TE ska leverera en förteckning över de målningsmaterial som har använts i 
projektet samt förteckning med informationsblad över i entreprenaden 
förekommande kemikalier, som tex lim, spackel fog mm. Underlaget ska bestå 
av en kopia av målningsbeskrivning och rumsbeskrivning på vilken använt 
målningsmaterial förts in. 
 

 Leverantörsförteckning. 
 Adress- och telefonnummer till leverantörer. 
 Materialförteckning. 
 Datablad, broschyrer för levererad utrustning, inredningar och komponenter. 
 Underhållsanvisningar med arbetsrutiner.  
 
 Förteckning över ytor, material  och utrustning med speciella krav på skötsel och 

underhåll samt anvisningar för skötsel och underhåll av dessa. 
 Förteckning över besiktningspliktiga objekt (mot myndighet). 
 Garantier/Typgodkännande 
 Handlingarna ska levereras i 1 omgång på papper och 2 USB-minnen, ordnat i 

mappstruktur, med filerna namngivna i klartext beroende på innehåll, senast 2 veckor 
före slutbesiktning. 

  

5 VVS-INSTALLATION 
  
 Allmänt 

 Anläggningen utförs enligt gällande normer och bestämmelser. 
 VVS-arbeten omfattar samtliga arbeten som ingår i totalentreprenaden även om 

dessa inte är specificerade i denna beskrivning. 
 

 TE utför erforderlig dimensionering av ledningar och upprättar erforderliga 
arbetsritningar. Entreprenaden ska innefatta en fullständigt komplett och driftsäker 
anläggning och ska anpassas till övriga för totalentreprenaden gällande 
handlingar. TE ombesörjer erforderliga anmälningar, ansökningar etc. till 
myndigheter samt deltar och redovisar detta vid tekniskt samråd. TE ska ta hänsyn 
till vad som står i hela rambeskrivning eftersom det under denna punkt ej 
redovisas alla nödvändiga installationer för övriga delar av entreprenaden.  
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 Generellt gäller att om inget framgår av denna beskrivning och befintligt utföran- 
de ska material, arbetsutförande och konstruktionssätt föreslås av TE och ingå i 
dennes åtagande. 

 
 Material med framtida tillgång på reservdelar ska väljas.  
 Avstängningsventil ska placeras vid varje tappenhet eller apparat eller utrustning 

där det kan tänkas vara i behov av utbyte eller underhåll, gäller generellt för både 
på vattensidan och på värmesidan.  

 
 Vatten och Avlopp 

Befintlig ledning i befintlig komplementbyggnad (som rivs innan entreprenad), 
från fastighetens huvudbyggnad på fastigheten, nyttjas och vattenledning ansluts 
till denna. Se Skiss Anslutningar och ledningar. Vattenmätare placeras i 
Teknikrum och ska vara utrustad med mätuttag för registering av förbrukad 
mängd. 

 
Ny vattenledning ansluts till ackumulatortank för tappvarmvatten.  

  
 Ny avloppsanläggning ansluts till kommunalt avlopp. Anslutningspunkt för 

avlopp anvisas av Skellefteå kommun, se även beskrivning under 1 Markarbeten i 
denna beskrivning samt Skiss Anslutningar och ledningar.  

 
 Golvbrunn placeras i Dusch samt i Teknikrum enligt planritning. 
 Se 46 Rumskompletteringar för utrustning gällande VA-installationer. 

 
 Värme 

 Värmesystem utförs som lågtempererat, vattenburet golvvärmesystem med stöd 
av återvinningsvärme via FTX-ventilation. Golvvärmen ska styras av centrala 
inomhusthermostater för respektive grupp av ett antal lämpliga rum. Särskilt ska 
golvvärme i Vindfång kunna regleras individuellt. 

 Ekvivalent inomhustemperatur under vinterhalvåret ska vara 21 ˚C, med tillåten 
variation 20-24 ˚C. Undantag medges för Vindfång, där variation tillåts med 18 ˚C 
som undre gräns. 

 
 Ackumulatortank installeras i anläggningen, med anslutning från tre värmekällor: 
 Vattenmantlad kamin, Solcellspaneler (Installation i egen entreprenad) samt 

fjärrvärme. 
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 Ackumulatortank utförs enligt TE:s förslag med följande förutsättningar: 
o Erfordelig kapacitet för drift av anläggningen, med elpatron och 

varmvattenslinga. 
o Placeras i Teknikrum. Rummets volym samt öppningsmått av dörrar 

beaktas vid dimensionering av ackumulatortank, med hänsyn till 
installation, service och eventuellt byte av tank. 
 

 Vattenmantlad kamin utförs enligt TE:s förslag med följande förutsättningar: 
o Placeras enligt ritning vid vägg av ej brännbart material. 
o Utförande i täljsten. Plåtytor inklusive rökrör i grå/svart kulör. 
o Vattenrör samt tilluft ansluts i erfordelig omfattning för god funktion. 
o Ansluts till ackumulatortank i teknikrum. 

 
 Solcellspaneler 

o Anläggningen anpassas för installation av solcellspaneler. 
o Ansluts till elpatron i ackumulatortank. 
o Utförs med möjlighet att sälja överskottsel till aktörer i el-nätet. 

 
 Fjärrvärme 

 Anläggningen ansluts till fjärrvärmesystem. Befintlig fjärrvärmecentral finns i 
fastighetens huvudbyggnads källare, anslutningspunkt anvisas av leverantören 
(Skellefteå Kraft). Se även Skiss Anslutningar och ledningar redovisas på ritning. 

 
 Förvärmning av tilluft 

 Eventuell kompletterande förvärmning av uteluft till ventilationssystemet (se 5 
Ventilation) utförs med vattenburen värmekälla från ackumulatortank. 

  
 Ventilation 

 TE ska tillhandahålla beställaren fullt driftsfärdiga anläggningar. TE utför 
erforderlig dimensionering av kanaler och upprättar erforderliga arbetsritningar, 
deltar vi tekniskt samråd samt redovisar detta. 

 Anbud ska innefatta en fullständigt komplett och driftsäker anläggning.  
 Ritningar, drift och skötselinstruktioner samt intyg över inreglering ska över- 

lämnas senast i samband med slutbesiktning.  
  

B I L A G A   2   -   F Ö R F R Å G N I N G S U N D E R L A G



 Titel /Kapitelrubrik Projektnamn Kapitelbokstav / Sidnr 

 
RAM- 

BESKRIVNING 
 

  
Familjen Lindqvist 

Almen 36 
Nybyggnad Trädgårdshus 

       

26(29) 
Handläggare 

Johan Ignberg 
Projektnr 

 
Datum 

2018-xx-xx 
Status 

Förfrågningsunderlag 
Rev. Datum 

 
Kod Text Rev 

 

 Ó AB Svensk Byggtjänst 2000 
 
 

 Ventilationssystemet ska utföras enligt TE:s förslag som ett från-och tilluftssytem 
med värmeväxlare, med minst 80 %verkningsgrad. Aggregatet placeras i 
teknikrum.  

 
 Ventilationssystemet utförs med nedgrävd uteluftskanal anslutet till FTX-

aggregat. Kanalen utförs markförlagd enligt TE:s förslag i erfordelig omfattning 
och kanallängd för tillfredsställande luftflöde, dränering och 
upvvärmnings/kylningskapacitet. Kanalen syftar till att nyttja markens temperatur 
under kalla respektiva varma måndader, för att höja eller sänka 
inluftstemperaturen via värme/kyla i mark. Kanalen utförs i åldersbeständigt, ej 
organiskt material och läggs i erfordelig lutning för dränering och luftflöde. 

 Kanalen utförs isolerad för att reducera nedkylning av omgivande mark. Kanalens 
mynning placeras ≥ 1 m från tomtgräns och väderskyddas samt hindras från 
intrång i erfordelig omfattning för god, beständig funktion. 

 Kanalens utförande ska ej medge mikrobiell påväxt i kanalen. Spolning av 
kanalen för återkommande rengöring ska möjliggöras. 

 
 Tillskottsvärme utöver nedgrävd uteluftskanal ska utföras som vattenburet system, 

se även föreskrift under Värme. 
 Aggregatet ska vara försett med EC-fläktar, ej AC-fläktar.  
 Tilluftsdon ska vara sk smarta med integrerad närvarogivare och rumstemperatur. 

Temperaturen ska styra värmesystem och tilluftstemperatur, närvarogivaren ska 
styra fläktflödet och därigenom ge energibesparningar. 

 
 Ljud från ventilationssystemet ska klara minst ljudklass B i sovrum och 

vardagsrum, enligt SS 02 52 67.  
 
 Ute- och avluftskanaler förses med erforderlig avdämpning av ljud.  

Ventilationssystemet ska kunna övervakas och styras digitalt.  
 
6 EL-INSTALLATION 
 
 Allmänt 

 Anläggningen utförs enligt gällande normer och bestämmelser. 
 El-arbeten omfattar samtliga arbeten som ingår i totalentreprenaden även om 

dessa inte är specificerade i denna beskrivning. 
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 Denna beskrivning kompletteras dels av ritningar och dels av föreskrifter under 43 
Rumskompletteringar. 

 
 Ritningsförslag över elinstallation ska godkännas av brukaren före igångsättning 

av arbetena.  
 TE utför erforderlig dimensionering av ledningar och upprättar erforderliga 

arbetsritningar. Utförandet ska innefatta en fullständigt komplett och driftsäker 
anläggning. Elentreprenör ska ta hänsyn till vad som står i hela ramprogrammet 
eftersom under denna punkt redovisas ej alla nödvändiga installationer för övriga 
delar av entreprenaden.  

 Generellt gäller att om inget framgår av denna beskrivning och befintligt utföran- 
de ska material, arbetsutförande och konstruktionssätt föreslås av anbudsgivare. 
Ledningar, kablar och skyddsrör, apparater, elsäkringsskåp mm ska anpassas till 
förläggningssätt och rummets klassning. Uttag och strömbrytare respektive 
belysning ska där inte annat angives vara i omfattning enligt Svensk Standard. 

 Material och apparater ska vara typgodkända och ce-märkta i den utsträckning 
som de finns tillgängliga på marknaden. 

 
 Eluttag 

 Se även 43 Rumskompletteringar samt Planskiss över elluttag, strömbrytare, 
utrustning och belysningsarmaturer för placering eluttag. 

 Uttag placeras i erfordeligt utförande och omfattning för utrustning och 
installationer. 

 
 Byggnadens södra yttervägg ska förberedas för eventuellt eftermontage av 

utanpåliggande solskydd (motordrivna markiser), se även 42 Klimatskiljande 
delar och kompletteringar i yttervägg. Montaget ska vara föberett för eldragning. 

 
 Belysning 

 Se även 43 Rumskompletteringar samt Planskiss över elluttag, utrustning och 
belysning för placering och omfattning av belysning. 

 
Lamputtag ska finnas ovan varje fönster, dessa ska styras på separat strömbrytare i 
varje rum. 
Fönster-spotlights ska placeras centrerat infällt i överstycke av varje fönstersmyg, 
dessa ska styras på separat strömbrytare i varje enskilt rum. 

 Samtliga spotlights ska utföras enligt TE:s förslag, av LED-lampor med varmt 
sken. 
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 KÖK 
 Infällda spotlights placeras i tak, i omfattning enligt skiss. Belysningen ska vara 

dimbar. 
 

 DUSCH/WC/TVÄTT 
 Infällda spotlights placeras i tak, i omfattning enligt skiss. Belysningen ska vara 

dimbar. 
Belysning integrerat i spegelskåp beaktas, se utrustning under 43 
Rumskompletteringar. 

 
 TEKNIKRUM 
 Infällda spotlights placeras i tak, i omfattning enligt skiss. 

 
 UTVÄNDIGT 
 Infällda, nedåtriktade spotlights placeras i tak ovan entré samt i takutsprång, i 

omfattning enligt skiss.  
 Utvändig belysning ovan entré ska kunna styras med invändig brytare i Vindfång. 

Övrig utvändig belysning ska styras med timer och skymningsrelä. 
 Fasadbelysning på gavel mot öst ska även kunna styras med invändig brytare. 

  
  

 Data & Tele 
  
 BREDBAND 
 Anläggningen ansluts till fibernät, antingen via fastighetens huvudbyggnad eller 

via anslutningspunkt anvisad av Skellefteå Kraft. Genomföring i byggnadens 
klimatskal beaktas med stor nogrannhet med avseende på tätning och 
köldbryggor. 

 
 TELE 
 Mot bakgrund av energieffektivt byggande med täta klimatskal som påföljd, 

påverkas telekommunikationsmöjligheterna med mobilnät genom byggnaders 
klimatskal. Därför utförs byggnaden med åtgärder i erfordelig omfattning enligt 
TE:s förslag, med signalförstärkare för mobilnät. Eventuella genomföringar i 
byggnadens klimatskal beaktas med stor nogrannhet med avseende på tätning och 
köldbryggor. 
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Ort: Skellefteå Byggnad: Trädgårdshus Almen 36 Utskriven av: Johan Ignberg Egna indata
Område: Ej definierat område Kalkylnamn: Gestaltningsförslag Senast ändrad: 2019-05-05 Utdata resultat
Kommentar: Arbetskopia av Huvudkalkyl - Kalkylversion 2

Låsta indata

Resultatsammanfattning
Värmeförlusttal (VFT) 23,9 W/m2 Atemp Tidskonstant: 12,9 dagar Klimatskal Um: 0,15 W/m2K

Köpt energi: 99,8 kWh/m2 Atemp Summa viktad energi: 0 kWh/m2 Atemp

    -varav elenergi: 76,8 kWh/m2 Atemp viktningstal El: 0 Fjärrvärme: 0 Biobränsle: 0
    -varav fjärrkyla: 0 kWh/m2 Atemp Naturgas: 0 Fjärrkyla: 0

Köpt energi - BBR: 103,9 kWh/m2 Atemp

Värmeförlusteffekt (FEBY12)
Klimatdata dimensionerande
Klimatdata för ort Umeå
Dimensionerande utetemperatur -19,5 °C
Marktemperatur, dimensionerade -2,8 °C
Rumstemperatur 21 °C

Byggnadskonstruktion
Byggnadstyp Tung Atemp 55 m2 Boarea BOA 55 m2

Agarage 0 m2 Lokalarea LOA 0 m2

Klimatskal Area U-värde Temp. diff. PT

Byggnadsdel m2 W/(m2K) K Watt

Yttervägg 71,8 0,106 40,5 = 308
Ytterdörr 2,1 0,75 40,5 = 64
Tak mot uteluft 55,8 0,075 40,5 = 169
Terasstak -2 0 40,5 = 0
Golv mot platta på mark  + krypgrund 55 0,095 23,8 = 113
Vägg mot mark 0 0,15 23,8 = 0
Köldbryggor mot mark 1 0 23,8 = 0
Köldbryggor mot uteluft 1 3,8972 40,5 = 158
Fönster 6,63 0,8 40,5 = 215
Glasade altandörrar 1,89 0,8 40,5 = 61
Aom 193 m2 Summa 1089

Sida 1/5

Ort: Skellefteå Byggnad: Trädgårdshus Almen 36 Utskriven av: Johan Ignberg Egna indata
Område: Ej definierat område Kalkylnamn: Gestaltningsförslag Senast ändrad: 2019-05-05 Utdata resultat
Kommentar: Arbetskopia av Huvudkalkyl - Kalkylversion 2

Låsta indata

Köldbryggor Längd L Y L*Y
m W/(mK) W/K

Bottenbjälkslag 34,8 0,059 2,0532
Fönster och dörrar 33,4 0,01 0,334
Mellanbjälkslag 0 0 0
Balkonginfästningar 0 0 0
Takfot 36 0,03 1,08
Ytter- och innerhörn 14 0,02 0,28
Taknock 5 0,03 0,15

Summa mot luft 4
Köldbryggor mot mark 0 0 0
Punktköldbryggor mot mark 0 0 0

Summa mot mark 0
Köldbryggors andel av klimatskalets förluster 14 %

Fönster och glasade dörrar
Syd Väst Norr Öst Summa

Fönsterarea brutto (m2) 2,68 0 0 3,95 6,63
Glasade dörrar (m2) 0 0 0 1,89 1,89

Fönsterandel (inkl. dörr) 15,5 %

Ventilationsdata Dimensionerade
Genomsnittligt frånluftsflöde (Vex) 19,25 (l/s) Vindskyddskoefficient, e 0,07
Läckageflöde q50/Aom vid provtryckning 0,14 l/s, m2 Aom Vindskyddskoefficient, f 15
Läckageflöde q50/Atemp vid provtryckning 0 l/s, m2 Atemp

Värmeåtervinningsdata dimensionerande, placerad inom klimatskal
Tilluftsflöde 95 (% av Vex)
Värmeväxlarens återvinningsgrad, heff 80 %
Värmekonduktivitet uteluftkanal, Y 0,25 W/(mK)
Längd uteluftkanal 0 m
Värmekonduktivitet avluftkanal, heff 0,5 W/(mK)
Längd avluftkanal 0 m
Avfrostningstid vid DUT 0 (minuter per timme)
Jordvärmeväxlarens återvinningsgrad 40 % heff

Resultat effekt
Infiltration 1,5 l/s Värmeväxlat luftflöde 18
Systemverkningsgrad 88 % heff Oväxlat luftflöde 1
Summa förlustflöden Vf 4,6 l/s
Effektbehov ventilation 226 Watt

Värmeförlusttal (VFT) 23,9 Watt / m2

Sida 2/5
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99,8

KOMMENTAR:
Svårigheter att anpassa beräkningsverktyget till 
gällande utformning med Fjärrvärme så väl som 
Vattenmantlad Kamin har endast Kamin valts som 
värmekälla (antas stå för 1/3 av värmen) som 
ingångsdata. Således anges el som resterande 
energidel i verktygets resultat - med undantag från 
driftel (3,2 kWh/år, se sida 3/5) utgörs i själva verket 
denna summa av fjärrvärme.

KOMMENTAR:                                                            
Justeras till 26,3 W/m2 Atemp
med hänsyn till aktuell ort (Skellefteå) och 3-dagars 
tidskonstant.



Ort: Skellefteå Byggnad: Trädgårdshus Almen 36 Utskriven av: Johan Ignberg Egna indata
Område: Ej definierat område Kalkylnamn: Gestaltningsförslag Senast ändrad: 2019-05-05 Utdata resultat
Kommentar: Arbetskopia av Huvudkalkyl - Kalkylversion 2

Låsta indata

Schablonkalkyl för energianvändning
Följande energiresultat avser en typisk familj med typiskt beteende och varmvattenbehov, samt normala utetemperaturer och väderleksförhållanden.
Hushållselanvändningen har antagits bli lägre än för genomsnittsvärden i Sverige, eftersom här finns krav på eleffektiva installationer. Att använda
schablonvärden innebär att verkliga värden alltid kommer att avvika en del, men ger en bättre grund för jämförelser.

Resultat
Byggnadstyp Småhus
Indata småhus/flerbostadshus
Antal lägenheter 1
Innetemperatur 21 °C
Antal personer 1,2
Effektiva varmvattenarmaturer Nej
Förd. mätning av, eller, eget varmvatten Ja
Varmvatten 20 m3 / år
Förluster VVC-ledning 40 W / lägenhet
Stilleståndsförluster 80 W
Evakuerande kökskåpefläkt med VÅ / kolfilter Ja
Spiskåpa. Forcerat luftflöde per bostad 0 (l/s, lgh) 

Indata driftel
Fläkteffekt normaldrift 15 W
Frånluftsfläktens placering i FTX 0
Pumpdrift 5 W

Komfortkyla / Fjärrkyla
Fjärrkyla för komfort i lokaler 0 kWh/m2 (LOA)
El till komfortkyla 0 kWh/m2 (LOA)

Utdata
Varmvattenenergi 20 kWh/m2 Atemp
Hushållsel exkl driftel 30 kWh/m2 Atemp
Driftel 3,2 kWh/m2 Atemp
Spillvärme medel/dygn 5,8 W/m2
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Ort: Skellefteå Byggnad: Trädgårdshus Almen 36 Utskriven av: Johan Ignberg Egna indata
Område: Ej definierat område Kalkylnamn: Gestaltningsförslag Senast ändrad: 2019-05-05 Utdata resultat
Kommentar: Arbetskopia av Huvudkalkyl - Kalkylversion 2

Låsta indata

Solenergi vinter och sommar
Syd Väst Norr Öst

Fönster brutto (m2) 2,68 0 0 3,95
Glasandel fönster, Fa 0,7 0 0 0,7

Altandörrar brutto (m2) 0 0 0 1,89
Glasandel altandörrar, Fa 0 0 0 0,8
Skuggfaktor, karm, mm 0,8 0,8 0,8 0,8

Horisontalvinkel (skuggningsfaktor) 0,7 0,7 0,7 0,7
Glasrutans g-värde 0,55 0,55 0,55 0,55

Sido- och överhängsavskärmning, sommarperiod 1 1 1 1
Rörliga solskydd vinter 0 0 0 0

Rörliga solskydd sommar 0,93 0,93 0,93 0,93
Produkt skuggning vinter 0 0 0 0

Reglersystemets verkningsgrad 88 %

Resultat värme netto 77 kWh/m2
Resultat värme + VV + driftel 100 kWh/m2
Solvärmefaktor (SVF) 4,6 %

Andel solvärme för varmvatten 0 %
Värmepump, V+VV 1
Värmepump, endast V 1
Värmepump, endast VV 1

Fjärrvärmeansluting Nej
Bränsleanvändning Pelletskamin
Pannverkningsgrad vid avsedd effekt 0,85

Sida 4/5



Ort: Skellefteå Byggnad: Trädgårdshus Almen 36 Utskriven av: Johan Ignberg Egna indata
Område: Ej definierat område Kalkylnamn: Gestaltningsförslag Senast ändrad: 2019-05-05 Utdata resultat
Kommentar: Arbetskopia av Huvudkalkyl - Kalkylversion 2

Låsta indata

Valt kravalternativ FEBY12

Viktad energi 0 kWh/m2
Obs, detta värde ska vara mindre än 0 kWh/m2

Denna information om kravgräns för viktad energi har bara relevans för byggnader med kombinerade energislag för värme- och

varmvattensystem och där lokala energikrav ställts eller där energikrav enligt metodiken i FEBY12 tillämpas. Där energikrav enligt äldre

kriterier ställs får resultatet räknas om enligt de viktningstal som då gällde.

För viktad energi har viktningsfaktorer använts.
Varje energislag har multiplicerats enligt följande: 

El: 0
Fjärrvärme: 0
Biobränsle: 0
Naturgas: 0
Fjärrkyla: 0

Beräknat energiprestandavärde 103,9 kWh/m2 Atemp. 
Obs detta värde, motsvarande begreppet Byggnadens specifika energianvändning i BBR och ska vara lägre än gällande byggreglers

minimikrav. I detta begrep finns inte garagearean medtagen enligt Boverkets definition.

Av detta utgör elenergi 76,8 kWh/m2 Atemp. 

I värdet för värme ingår även förluster från varmvatten- och produktionssystem (stilleståndsförluster och varmvattencirkulationsförluster).

Sida 5/5
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KONVENTIONELLT UTFÖRANDE ENLIGT KALKYLATOR

300 MM CELLPLAST UNDER PLATTA
1200 MM UTKRAGANDE
100 MM BETONG
ISOLERAD KANTBALK
TJOCKLEK: 400 mm
U-VÄRDE = 0,121 W/m2 K  - Beräknad med U-värdesberäknaren , Isover.
KÖLDBRYGGA = 0,136 W/m K  - Beräknad med U-värdesberäknaren , Isover.

TAK - RYGGÅS
YTTERTAK, LUFTAT M PLÅT
300 MM MIN. ULL, 220MM REGLAR
70 MM  INST. SKIKT, GIPS
500 MM LT-BALK (BÄRANDE, I ISOLERINGSSKIKT)
TJOCKLEK: - mm
U-VÄRDE = 0,107 W/m2 K  - Beräknad med U-värdesberäknaren , Isover.
KÖLDBRYGGA = 0,1 W/m K  - Enligt anvisning förklaringstext till indata i Energihuskalkyl.
TAKFOT

KÖLDBRYGGA = 0,1 W/m K  - Uppskattad till lika takfot, egen bedömning.
LIMTRÄ-BALK

TAK - TAKSTOL (NEDSÄNKT)
YTTERTAK, LUFTAT M PLÅT
350 MM MIN. ULL / TAKSTOL
GLESPANEL, GIPS
TJOCKLEK: 386 mm
U-VÄRDE = 0,105 W/m2 K  - Beräknad med U-värdesberäknaren , Isover.
KÖLDBRYGGA = 0,1 W/m K  - Enligt anvisning förklaringstext till indata i Energihuskalkyl.
TAKFOT

YTTERVÄGG
GIPS + OSB
45 MM INST. SKIKT
145 MM STOMME + MIN. ULL
120 MM REGLAR + MIN. ULL
VINDSKYDD
LUFTAD FASAD
TJOCKLEK: 395 mm
U-VÄRDE = 0,123 W/m2 K  - Beräknad med U-värdesberäknaren , Isover.
KÖLDBRYGGA = 0,06 W/m K  - Enligt anvisning förklaringstext till indata i Energihuskalkyl.
YTTERHÖRN

FÖNSTER / FÖNSTERDÖRR
U-VÄRDE = 1,1 W/m2 K  - Enligt bedömning av kalkylator.
KÖLDBRYGGA = 0,03 W/m K  - Enligt anvisning förklaringstext till indata i Energihuskalkyl.

YTTERDÖRR
U-VÄRDE = 0,9 W/m2 K  - Enligt bedömning av kalkylator.
KÖLDBRYGGA = 0,03 W/m K  - Enligt anvisning förklaringstext till indata i Energihuskalkyl.

PLATTA

UTFÖRANDE ENLIGT GESTALTNINGSFÖRSLAG

PLATTA - UTFÖRANDE ENLIGT FÖRESKRIFT OCH FÖRSLAG ENTREPR.

400 MM CELLPLAST UNDER PLATTA
ANTAR 1200 MM UTKRAGANDE
100 MM BETONG
ISOLERAD KANTBALK MED BRUTEN KÖLDBRYGGA
TJOCKLEK: 500 mm

U-VÄRDE = 0,121 W/m2 K  - Beräknad med U-värdesberäknaren , Isover.

KÖLDBRYGGA = 0,059 W/m K  - Beräknad med U-värdesberäknaren , Isover.

TAK - RYGGÅS ENLIGT FÖRESKRIFT FFU, ÖVRIGT ENLIGT ENTREPR.

YTTERTAK, LUFTAT M PLÅT 0,03 W/m K
ANTAR LIMTRÄBALK SOM RYGGÅS

TJOCKLEK: ca 800 mm

U-VÄRDE = 0,075 W/m2 K  - Enligt föreskrift.

KÖLDBRYGGA = 0,3 W/m K  - Uppskattad till 1/3 av konventionellt utförande.
TAKFOT

KÖLDBRYGGA = 0,3 W/m K  - Uppskattad till 1/3 av konventionellt utförande.
LIMTRÄ-BALK

YTTERVÄGG
GIPS + OSB

95 MM INST. SKIKT

STOMME THERMOMUR 350 SUPER

VINDSKYDD

LUFTAD FASAD

TJOCKLEK: 528 mm

U-VÄRDE = 0,106 W/m2 K  - Beräknad med U-värdesberäknaren , Isover.

KÖLDBRYGGA = 0,02 W/m K  - Uppskattad till 1/3 av konventionellt utförande.
YTTERHÖRN

FÖNSTER / FÖNSTERDÖRR
U-VÄRDE = 0,8 W/m2 K  - Enligt föreskrift.

KÖLDBRYGGA = 0,01 W/m K  - Uppskattad till 1/3 av konventionellt utförande.

YTTERDÖRR
U-VÄRDE = 0,75 W/m2 K  - Enligt föreskrift.

KÖLDBRYGGA = 0,01 W/m K  - Uppskattad till 1/3 av konventionellt utförande.
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Ort: Skellefteå Byggnad: Trädgårdshus Almen 36 Utskriven av: Johan Ignberg Egna indata
Område: Ej definierat område Kalkylnamn: Utförande Kalkylator Senast ändrad: 2019-05-05 Utdata resultat
Kommentar: Arbetskopia av Kopia - Kalkylversion 2

Låsta indata

Resultatsammanfattning
Värmeförlusttal (VFT) 41,4 W/m2 Atemp Tidskonstant: 3,5 dagar Klimatskal Um: 0,22 W/m2K

Köpt energi: 163,1 kWh/m2 Atemp Summa viktad energi: 0 kWh/m2 Atemp

    -varav elenergi: 3,2 kWh/m2 Atemp viktningstal El: 0 Fjärrvärme: 0 Biobränsle: 0
    -varav fjärrkyla: 0 kWh/m2 Atemp Naturgas: 0 Fjärrkyla: 0

Köpt energi - BBR: 163,1 kWh/m2 Atemp

Värmeförlusteffekt (FEBY12)
Klimatdata dimensionerande
Klimatdata för ort Umeå
Dimensionerande utetemperatur -22,6 °C
Marktemperatur, dimensionerade -2,8 °C
Rumstemperatur 21 °C

Byggnadskonstruktion
Byggnadstyp Halvlätt Atemp 55 m2 Boarea BOA 55 m2

Agarage 0 m2 Lokalarea LOA 0 m2

Klimatskal Area U-värde Temp. diff. PT

Byggnadsdel m2 W/(m2K) K Watt

Yttervägg 71,8 0,123 43,6 = 385
Ytterdörr 2,1 0,9 43,6 = 82
Tak mot uteluft 38,8 0,107 43,6 = 181
Terasstak 17 0,105 43,6 = 78
Golv mot platta på mark  + krypgrund 55 0,121 23,8 = 141
Vägg mot mark 0 0,15 23,8 = 0
Köldbryggor mot mark 1 0 23,8 = 0
Köldbryggor mot uteluft 1 10,6748 43,6 = 465
Fönster 6,63 1,1 43,6 = 318
Glasade altandörrar 1,89 1,1 43,6 = 91
- -2 0 43,6 = -0
Aom 193 m2 Summa 1741

Sida 1/5

Ort: Skellefteå Byggnad: Trädgårdshus Almen 36 Utskriven av: Johan Ignberg Egna indata
Område: Ej definierat område Kalkylnamn: Utförande Kalkylator Senast ändrad: 2019-05-05 Utdata resultat
Kommentar: Arbetskopia av Kopia - Kalkylversion 2

Låsta indata

Köldbryggor Längd L Y L*Y
m W/(mK) W/K

Bottenbjälkslag 34,8 0,136 4,7328
Fönster och dörrar 33,4 0,03 1,002
Mellanbjälkslag 0 0 0
Balkonginfästningar 0 0 0
Takfot 36 0,1 3,6
Ytter- och innerhörn 14 0,06 0,84
Taknock, limträbalk 5 0,1 0,5

Summa mot luft 11
Köldbryggor mot mark 0 0 0
Punktköldbryggor mot mark 0 0 0

Summa mot mark 0
Köldbryggors andel av klimatskalets förluster 27 %

Fönster och glasade dörrar
Syd Väst Norr Öst Summa

Fönsterarea brutto (m2) 2,68 0 0 3,95 6,63
Glasade dörrar (m2) 0 0 0 1,89 1,89

Fönsterandel (inkl. dörr) 15,5 %

Ventilationsdata Dimensionerade
Genomsnittligt frånluftsflöde (Vex) 19,25 (l/s) Vindskyddskoefficient, e 0,07
Läckageflöde q50/Aom vid provtryckning 0,3 l/s, m2 Aom Vindskyddskoefficient, f 15
Läckageflöde q50/Atemp vid provtryckning 0 l/s, m2 Atemp

Värmeåtervinningsdata dimensionerande, placerad inom klimatskal
Tilluftsflöde 95 (% av Vex)
Värmeväxlarens återvinningsgrad, heff 75 %
Värmekonduktivitet uteluftkanal, Y 0,25 W/(mK)
Längd uteluftkanal 2 m
Värmekonduktivitet avluftkanal, heff 0,5 W/(mK)
Längd avluftkanal 2 m
Avfrostningstid vid DUT 0 (minuter per timme)
Jordvärmeväxlarens återvinningsgrad 0 % heff

Resultat effekt
Infiltration 3,8 l/s Värmeväxlat luftflöde 18
Systemverkningsgrad 70 % heff Oväxlat luftflöde 1
Summa förlustflöden Vf 10,2 l/s
Effektbehov ventilation 536 Watt

Värmeförlusttal (VFT) 41,4 Watt / m2

Sida 2/5
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Ort: Skellefteå Byggnad: Trädgårdshus Almen 36 Utskriven av: Johan Ignberg Egna indata
Område: Ej definierat område Kalkylnamn: Utförande Kalkylator Senast ändrad: 2019-05-05 Utdata resultat
Kommentar: Arbetskopia av Kopia - Kalkylversion 2

Låsta indata

Schablonkalkyl för energianvändning
Följande energiresultat avser en typisk familj med typiskt beteende och varmvattenbehov, samt normala utetemperaturer och väderleksförhållanden.
Hushållselanvändningen har antagits bli lägre än för genomsnittsvärden i Sverige, eftersom här finns krav på eleffektiva installationer. Att använda
schablonvärden innebär att verkliga värden alltid kommer att avvika en del, men ger en bättre grund för jämförelser.

Resultat
Byggnadstyp Småhus
Indata småhus/flerbostadshus
Antal lägenheter 1
Innetemperatur 21 °C
Antal personer 1,2
Effektiva varmvattenarmaturer Nej
Förd. mätning av, eller, eget varmvatten Ja
Varmvatten 20 m3 / år
Förluster VVC-ledning 40 W / lägenhet
Stilleståndsförluster 80 W
Evakuerande kökskåpefläkt med VÅ / kolfilter Ja
Spiskåpa. Forcerat luftflöde per bostad 60 (l/s, lgh) 

Indata driftel
Fläkteffekt normaldrift 15 W
Frånluftsfläktens placering i FTX 0,8
Pumpdrift 5 W

Komfortkyla / Fjärrkyla
Fjärrkyla för komfort i lokaler 0 kWh/m2 (LOA)
El till komfortkyla 0 kWh/m2 (LOA)

Utdata
Varmvattenenergi 20 kWh/m2 Atemp
Hushållsel exkl driftel 30 kWh/m2 Atemp
Driftel 3,2 kWh/m2 Atemp
Spillvärme medel/dygn 5,9 W/m2

Sida 3/5

Ort: Skellefteå Byggnad: Trädgårdshus Almen 36 Utskriven av: Johan Ignberg Egna indata
Område: Ej definierat område Kalkylnamn: Utförande Kalkylator Senast ändrad: 2019-05-05 Utdata resultat
Kommentar: Arbetskopia av Kopia - Kalkylversion 2

Låsta indata

Solenergi vinter och sommar
Syd Väst Norr Öst

Fönster brutto (m2) 2,68 0 0 3,95
Glasandel fönster, Fa 0,7 0 0 0,7

Altandörrar brutto (m2) 0 0 0 1,89
Glasandel altandörrar, Fa 0 0 0 0,8
Skuggfaktor, karm, mm 0,8 0,8 0,8 0,8

Horisontalvinkel (skuggningsfaktor) 0,7 0,7 0,7 0,7
Glasrutans g-värde 0,55 0,55 0,55 0,55

Sido- och överhängsavskärmning, sommarperiod 1 1 1 1
Rörliga solskydd vinter 0 0 0 0

Rörliga solskydd sommar 0,93 0,93 0,93 0,93
Produkt skuggning vinter 0 0 0 0

Reglersystemets verkningsgrad 88 %

Resultat värme netto 140 kWh/m2
Resultat värme + VV + driftel 163 kWh/m2
Solvärmefaktor (SVF) 4,6 %

Andel solvärme för varmvatten 0 %
Värmepump, V+VV 1
Värmepump, endast V 1
Värmepump, endast VV 1

Fjärrvärmeansluting Värme + Varmvatten
Bränsleanvändning Nej
Pannverkningsgrad vid avsedd effekt 0,01

Sida 4/5



Ort: Skellefteå Byggnad: Trädgårdshus Almen 36 Utskriven av: Johan Ignberg Egna indata
Område: Ej definierat område Kalkylnamn: Utförande Kalkylator Senast ändrad: 2019-05-05 Utdata resultat
Kommentar: Arbetskopia av Kopia - Kalkylversion 2

Låsta indata

Valt kravalternativ FEBY12

Viktad energi 0 kWh/m2
Obs, detta värde ska vara mindre än 0 kWh/m2

Denna information om kravgräns för viktad energi har bara relevans för byggnader med kombinerade energislag för värme- och

varmvattensystem och där lokala energikrav ställts eller där energikrav enligt metodiken i FEBY12 tillämpas. Där energikrav enligt äldre

kriterier ställs får resultatet räknas om enligt de viktningstal som då gällde.

För viktad energi har viktningsfaktorer använts.
Varje energislag har multiplicerats enligt följande: 

El: 0
Fjärrvärme: 0
Biobränsle: 0
Naturgas: 0
Fjärrkyla: 0

Beräknat energiprestandavärde 163,1 kWh/m2 Atemp. 
Obs detta värde, motsvarande begreppet Byggnadens specifika energianvändning i BBR och ska vara lägre än gällande byggreglers

minimikrav. I detta begrep finns inte garagearean medtagen enligt Boverkets definition.

Av detta utgör elenergi 3,2 kWh/m2 Atemp. 

I värdet för värme ingår även förluster från varmvatten- och produktionssystem (stilleståndsförluster och varmvattencirkulationsförluster).

Sida 5/5



Ort: Skellefteå Byggnad: Trädgårdshus Almen 36 Utskriven av: Johan Ignberg Egna indata
Område: Ej definierat område Kalkylnamn: Utförande Optimal Formfaktor Senast ändrad: 2019-06-02 Utdata resultat
Kommentar:  - Kalkylversion 2

Låsta indata

Resultatsammanfattning
Värmeförlusttal (VFT) 22,7 W/m2 Atemp Tidskonstant: 13,6 dagar Klimatskal Um: 0,15 W/m2K

Köpt energi: 95,2 kWh/m2 Atemp Summa viktad energi: 0 kWh/m2 Atemp

    -varav elenergi: 73,6 kWh/m2 Atemp viktningstal El: 0 Fjärrvärme: 0 Biobränsle: 0
    -varav fjärrkyla: 0 kWh/m2 Atemp Naturgas: 0 Fjärrkyla: 0

Köpt energi - BBR: 99 kWh/m2 Atemp

Värmeförlusteffekt (FEBY12)
Klimatdata dimensionerande
Klimatdata för ort Umeå
Dimensionerande utetemperatur -19,5 °C
Marktemperatur, dimensionerade -2,8 °C
Rumstemperatur 21 °C

Byggnadskonstruktion
Byggnadstyp Tung Atemp 55 m2 Boarea BOA 55 m2

Agarage 0 m2 Lokalarea LOA 0 m2

Klimatskal Area U-värde Temp. diff. PT

Byggnadsdel m2 W/(m2K) K Watt

Yttervägg 60,6 0,106 40,5 = 260
Ytterdörr 2,1 0,75 40,5 = 64
Tak mot uteluft 55,8 0,075 40,5 = 169
Terasstak -2 0 40,5 = 0
Golv mot platta på mark  + krypgrund 55 0,095 23,8 = 113
Vägg mot mark 0 0,15 23,8 = 0
Köldbryggor mot mark 1 0 23,8 = 0
Köldbryggor mot uteluft 1 3,6612 40,5 = 148
Fönster 6,63 0,8 40,5 = 215
Glasade altandörrar 1,89 0,8 40,5 = 61
Aom 182 m2 Summa 1031

Sida 1/5

Ort: Skellefteå Byggnad: Trädgårdshus Almen 36 Utskriven av: Johan Ignberg Egna indata
Område: Ej definierat område Kalkylnamn: Utförande Optimal Formfaktor Senast ändrad: 2019-06-02 Utdata resultat
Kommentar:  - Kalkylversion 2

Låsta indata

Köldbryggor Längd L Y L*Y
m W/(mK) W/K

Bottenbjälkslag 34,8 0,059 2,0532
Fönster och dörrar 33,4 0,01 0,334
Mellanbjälkslag 0 0 0
Balkonginfästningar 0 0 0
Takfot 30 0,03 0,9
Ytter- och innerhörn 11,2 0,02 0,224
Taknock 5 0,03 0,15

Summa mot luft 4
Köldbryggor mot mark 0 0 0
Punktköldbryggor mot mark 0 0 0

Summa mot mark 0
Köldbryggors andel av klimatskalets förluster 14 %

Fönster och glasade dörrar
Syd Väst Norr Öst Summa

Fönsterarea brutto (m2) 2,68 0 0 3,95 6,63
Glasade dörrar (m2) 0 0 0 1,89 1,89

Fönsterandel (inkl. dörr) 15,5 %

Ventilationsdata Dimensionerade
Genomsnittligt frånluftsflöde (Vex) 19,25 (l/s) Vindskyddskoefficient, e 0,07
Läckageflöde q50/Aom vid provtryckning 0,14 l/s, m2 Aom Vindskyddskoefficient, f 15
Läckageflöde q50/Atemp vid provtryckning 0 l/s, m2 Atemp

Värmeåtervinningsdata dimensionerande, placerad inom klimatskal
Tilluftsflöde 95 (% av Vex)
Värmeväxlarens återvinningsgrad, heff 80 %
Värmekonduktivitet uteluftkanal, Y 0,25 W/(mK)
Längd uteluftkanal 0 m
Värmekonduktivitet avluftkanal, heff 0,5 W/(mK)
Längd avluftkanal 0 m
Avfrostningstid vid DUT 0 (minuter per timme)
Jordvärmeväxlarens återvinningsgrad 40 % heff

Resultat effekt
Infiltration 1,4 l/s Värmeväxlat luftflöde 18
Systemverkningsgrad 88 % heff Oväxlat luftflöde 1
Summa förlustflöden Vf 4,5 l/s
Effektbehov ventilation 220 Watt

Värmeförlusttal (VFT) 22,7 Watt / m2
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KOMMENTAR:                                                            
Justeras till 25,0 W/m2 Atemp
med hänsyn till aktuell ort (Skellefteå) och 3-dagars 
tidskonstant.
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Låsta indata

Schablonkalkyl för energianvändning
Följande energiresultat avser en typisk familj med typiskt beteende och varmvattenbehov, samt normala utetemperaturer och väderleksförhållanden.
Hushållselanvändningen har antagits bli lägre än för genomsnittsvärden i Sverige, eftersom här finns krav på eleffektiva installationer. Att använda
schablonvärden innebär att verkliga värden alltid kommer att avvika en del, men ger en bättre grund för jämförelser.

Resultat
Byggnadstyp Småhus
Indata småhus/flerbostadshus
Antal lägenheter 1
Innetemperatur 21 °C
Antal personer 1,2
Effektiva varmvattenarmaturer Nej
Förd. mätning av, eller, eget varmvatten Ja
Varmvatten 20 m3 / år
Förluster VVC-ledning 40 W / lägenhet
Stilleståndsförluster 80 W
Evakuerande kökskåpefläkt med VÅ / kolfilter Ja
Spiskåpa. Forcerat luftflöde per bostad 0 (l/s, lgh) 

Indata driftel
Fläkteffekt normaldrift 15 W
Frånluftsfläktens placering i FTX 0
Pumpdrift 5 W

Komfortkyla / Fjärrkyla
Fjärrkyla för komfort i lokaler 0 kWh/m2 (LOA)
El till komfortkyla 0 kWh/m2 (LOA)

Utdata
Varmvattenenergi 20 kWh/m2 Atemp
Hushållsel exkl driftel 30 kWh/m2 Atemp
Driftel 3,2 kWh/m2 Atemp
Spillvärme medel/dygn 5,8 W/m2
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Solenergi vinter och sommar
Syd Väst Norr Öst

Fönster brutto (m2) 2,68 0 0 3,95
Glasandel fönster, Fa 0,7 0 0 0,7

Altandörrar brutto (m2) 0 0 0 1,89
Glasandel altandörrar, Fa 0 0 0 0,8
Skuggfaktor, karm, mm 0,8 0,8 0,8 0,8

Horisontalvinkel (skuggningsfaktor) 0,7 0,7 0,7 0,7
Glasrutans g-värde 0,55 0,55 0,55 0,55

Sido- och överhängsavskärmning, sommarperiod 1 1 1 1
Rörliga solskydd vinter 0 0 0 0

Rörliga solskydd sommar 0,93 0,93 0,93 0,93
Produkt skuggning vinter 0 0 0 0

Reglersystemets verkningsgrad 88 %

Resultat värme netto 72 kWh/m2
Resultat värme + VV + driftel 95 kWh/m2
Solvärmefaktor (SVF) 4,6 %

Andel solvärme för varmvatten 0 %
Värmepump, V+VV 1
Värmepump, endast V 1
Värmepump, endast VV 1

Fjärrvärmeansluting Nej
Bränsleanvändning Pelletskamin
Pannverkningsgrad vid avsedd effekt 0,85
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Valt kravalternativ FEBY12

Viktad energi 0 kWh/m2
Obs, detta värde ska vara mindre än 0 kWh/m2

Denna information om kravgräns för viktad energi har bara relevans för byggnader med kombinerade energislag för värme- och

varmvattensystem och där lokala energikrav ställts eller där energikrav enligt metodiken i FEBY12 tillämpas. Där energikrav enligt äldre

kriterier ställs får resultatet räknas om enligt de viktningstal som då gällde.

För viktad energi har viktningsfaktorer använts.
Varje energislag har multiplicerats enligt följande: 

El: 0
Fjärrvärme: 0
Biobränsle: 0
Naturgas: 0
Fjärrkyla: 0

Beräknat energiprestandavärde 99 kWh/m2 Atemp. 
Obs detta värde, motsvarande begreppet Byggnadens specifika energianvändning i BBR och ska vara lägre än gällande byggreglers

minimikrav. I detta begrep finns inte garagearean medtagen enligt Boverkets definition.

Av detta utgör elenergi 73,6 kWh/m2 Atemp. 

I värdet för värme ingår även förluster från varmvatten- och produktionssystem (stilleståndsförluster och varmvattencirkulationsförluster).

Sida 5/5



B I L A G A   9   -   S A M M A N S T Ä L L N I N G    S L U T G I L T I G T   B E S K E D   
F R Å N   E N T R E P R E N Ö R E R

S I D A   1 / 2

Entreprenör Ort Beskrivning Slutgiltigt besked

A Piteå Stor byggentreprenör, verksam främst i 
Norrbotten

Har få projekt i Skellefteå men anställda som bor där, 
intressant projekt. Deltar dock inte då det är "för litet".

B Skellefteå Stor byggentreprenör, verksam runtom i 
Västerbotten

Svårt att få priser från underentreprenörer på 
installationer. Får endast in budgetpriser från 
respektive UE och kan därför inte delta men bedömer 
entreprenaden som "väldigt dyr".

C Skellefteå Mellanstor byggentreprenör med ca 40 
anställda.

Deltar inte med skarpt anbud på grund av osäkerhet. 
Visar dock intresse för projektet och erbjuder 
ersättning av löpande räkning då projektet innebär 
tekniker de saknar erfarenhet av och uppskattar 
entreprenadkostnad till 2 milj. kr.

D Skellefteå Mindre byggfirma i Skellefteå med <10 
anställda.

Meddelar sent (1 månad efter anbudstidens utgång) 
att de avser lämna anbud. Ännu ingenting hört efter 2 
månaders fördröjning.

E Skellefteå Mellanstor byggentreprenör med ca 40 
anställda.

Är mer konkurrenskraftiga med andra byggsystem, 
varför de avstår. Vid fråga om intresse finns att lämna 
anbud på utförande med trästomme meddelas att 
resurser på kalkylsidan är för tunn för stunden.

F Skellefteå Landstäckande bygg- och 
anläggningsantreprenör

Tackar men har tyvärr inte möjlighet att delta. 
Anledningen är resurser som krävs till ett flertal 
mindre projekt de har i klassen 3-4 miljoner, som dock 
är större än detta.

G Skellefteå Liten byggfirma med ca 5 anställda som 
startade under 2010-talet.

FFUn kräver oproportionerligt mycket tid och arbete 
för att lämna anbud, ändå vet de inte ens om de får 
projektet. Avstår därför.
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- Skellefteå Liten byggfirma som drivits i nuvarande 
format sedan 2006. Inget besked.

- Skellefteå Mellanstor byggfirma i Skellefteå med ca 20 
anställda. Tackar men deltar ej.

- Skellefteå Mindre byggfirma i Skellefteå med ca 10 
anställda som startade under 2010-talet.

Sjuk personal i kombination med mycket att göra, 
därför ingen tid för kalkyl och inhämtning av priser

- Skellefteå Mindre byggfirma i Skellefteå med <10 
anställda som startade under 2010-talet Inget besked.

- Umeå
Mellanstor byggfirma som verkat i Umeå 
sedan 15 år tillbaka, gör i regel inte arbeten 
så avlägset som skellefteå.

Tackar men deltar ej.

- Skellefteå Liten byggfirma som startade under 2010-
talet Inget besked.

- Piteå Mellanstor byggfirma, framförallt verksam i 
Norrbotten med ca 20 anställda. Tackar men deltar ej.

- Skellefteå Mindre byggfirma med ca 10 anställda som 
verkat i Skellefteå sedan 25 år tillbaka. Deltar inte.

- Skellefteå Liten byggfirma med < 5 anställda som 
startade under 2010-talet. Tackar men deltar ej.

- Piteå Mellanstor byggfirma, framförallt verksam i 
Norrbotten med ca 20 anställda. Inget besked.


