Eje Sandberg.

ABC för det klimatsmarta
byggandet presenteras här
av Eje Sandberg, FEBY,
som guide
Steg A. Låga värmeförluster

Solceller på tak. Vallda Heby, samtliga byggnader certifierade enligt FEBY klassning för passivhus och Eksta Bostad som byggherre.

ABC för en klimatsmart byggnad
FEBY, Forum för Energieffektivt Byggande, arbetar med att stimulera byggande
av lågenergihus. Sedan starten 2008 har syftet varit att lansera klassningssystem som begränsar byggnadens värmeförluster och som ger en helhetssyn på
byggnad och försörjningssystem.
Med tre alternativa nivåer certifieras byggnader utifrån ett pedagogiskt upplägg. Det ger stadga för entreprenören och ökar byggnadens värde och kvalitet.

M

edvetenheten kring klimatfrågorna är mer i ropet än någonsin.
Nu gäller aktiva val och större
eftertänksamhet för att verkligen göra skillnad. De politiska målen inom byggsektorn
- att Sverige ska vara koldioxidneutralt 2040
samt halvera energianvändningen till 2030.
Det kommer kräva, kunskap, starka politiska
styrmedel och aktiva fastighetsägare. Hus som
byggs nu måste kunna klara framtida krav
och energipriser eftersom åtgärder i efterhand
kan bli är allt för kostsamma.

Certifiering av byggnader
En certifiering ökar byggnadens status, ökar
arbetsglädjen och ger en tydlig struktur för
energifrågornas hantering. Klassningssystem
måste därför vara tydliga, jämförbara och
enkla att följa upp. Redan i programskede
ska projektgruppen kunna se att kraven har
förutsättningar att klaras. Det ger transparens
och möjliggör extern granskning.
Eksta Bostad AB i Kungsbacka kommun
certifierar enligt FEBY18.
Christer Kilersjö, VD, menar på att redan
vid anbudstillfället vet alla entreprenörer att
projektet kommer granskas av en kvalificerad
tredje part.
Vi hör ofta att byggprojekt drar mer energi
än beräknat men det gäller inte våra projekt,
som snarare hamnar under angiven kravnivå.

Drift- och totalkostnad
blir lägre genom att
investeringskostnaden för
värmeväxling och extra
isolering kompenseras med
att ett helt separat
uppvärmningssystem
kan sparas in
– Vi har valt FEBY Guld. Det kostar lite
mer, men det får vi igen genom högre kvalitet
och lägre driftkostnader, menar Christer
Kilersjö.
– Vi kör med samma projekteringsteam
för olika projekt, så de har lärt sig vad vi vill
ha och de kan känna sig bekväma med de
lösningar de väljer. Eftersom vi byggt passivhus sedan 15 år tillbaka vet vi att konceptet
håller, säger Christer med en viss stolthet.
– I Fjärås har de även satsat på egen solelproduktion och byggt ett eget likströmsnät
för fördelning mellan fyra olika bostadsbyggnader.

Energiklassning enligt FEBY
För att underlätta byggandet av energief-

fektiva hus har FEBY utvecklat ett system för
klassificering,
FEBY 18, som har tre nivåer; brons, silver
och guld. Guldnivån motsvarar bästa tillgängliga teknik, vilket även innebär att uppvärmning kan ske via tilluftssystemet.
– Investeringskostnaden för värmeväxling
och extra isolering kompenseras med att ett
helt uppvärmningssystem kan sparas in.
Drift- och totalkostnad blir lägre, säger Eje
Sandberg på FEBY och fortsätter:
– En mer genomtänkt utformning ner på
detaljnivå har också stor betydelse för kostnadsnivån. Redan när arkitekten börjar
skissa på byggnaden ska energiaspekter och
förståelse för vad som påverkar byggnadens
förluster finns med.

Maximera nyttan
av egenproducerad el
Egen el ger överskott under dygnet och året.
Lagring av överskott ger minskat omvärldsberoende och lägre skatt (elskatt och moms),
men ger omvandlingsförluster.
Små för batterier och större för vätgaslagring, men samtidigt sjunker priset för
solceller. Integrering i fasad- och takmaterial
verkar lovande och teknik för styrning och
optimering mellan produktion, lagring, laddning av bilar och annan användning finns
redan utvecklad.
– Därmed finns tekniken som är avgörande
för att hantera både dagens och morgondagens utmaningar för klimatsmarta hem, säger
Niclas Wadestig, Sälj & Marknadschef på
Ferroamp. Ett företag som med sina helhetslösningar haft en flerfaldig ökning under
2019.
n

n En bra byggnad med bra isolering
och effektivt ventilationssystem ger låga
värmeförluster under hela dess livstid.
Bra för klimatet och ger lågt energi- och
effektbehov när el och fjärrvärmesystem är
som mest belastat. Värmeförlusttalet som
indikator på en energieffektiv byggnad
skapar tydlighet gentemot arkitekter och
entreprenörer redan i programskedet och
leder till yteffektiv byggnads-layout och låg
totalkostnad.
Steg B. Materialval med låg klimatpåverkan

n Beroende på materialval kan klimatpåverkan för en byggnad halveras, så som
trästomme istället för betong, eller att
klimatförbättrad betong väljs. Detta kan
beräknas med hjälp av en LCA-kalkylator
som IVL har utvecklat (Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg). Den används i allt fler
projekt enligt Martin Erlandsson vid Miljöinstitutet, som också anger att det kommer
bli ett lagkrav att ta fram en klimatdeklaration för en byggnad redan 2022.
Steg C. Egen el

n Med hjälp av solceller genereras egen el
under det ljusa halvåret:
4För byggnadens drift (fläktar, pumpar,
mm). Detta ska ses som ett plusvärde, inte
utnyttjas för att tumma på byggnadens
övriga egenskaper.
4För hushåll och laddning av elbilar. Då
kan ytterligare el sparas in. Överskott via
nätet kan minska, men kräver samarbete
mellan förvaltare och hushåll.
4Självförsörjning på årsbasis med elnätet
som lagring av överskott sommartid. Klassningen FEBY Guld Plushus innebär att
byggnaden utöver självförsörjning på årsbasis också har minimala värmeförluster.
4”Off Grid” eller total självförsörjning; kräver att elöverskottet sommartid omvandlas
och lagras som vätgas för säsongslagring.
Detta är kostsamt idag men en möjlig
framtidslösning.
n I FEBY18 anges ett krav på max värmeförlusttal när det är som kallast, en indikator på byggnadens energiegenskaper.
Det ställs även krav på ljudklass B för att
få en tyst ventilation, fuktsäkert byggande,
termiskt inneklimat och energieffektiva
installationer.

Källa: www.feby.se
www.feby.se

