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  Projektledaren Örjan och rektorn Assar 

+ en arbetsledare för varje hus  



Byggteamet  

+   45 elever årskurs 2 

+     3 arbetsledare  

från och med december 2011  

+ 100 elever årskurs 3 

+     6 arbetsledare 

mars 2012  byggstart hus 4 till 9 



     Team ”Akterskeppet”  





Plankarta Tomtebo-Tavleliden i Umeå 



Situationsplan 

 



     

  
  Fasader  



   Visualisering och sektion  



Anpassningsbara planlösningar  

 



      Byggplatsen igår  



Skolans vision 

 

 

• Utbilda byggarbetare som kan bygga 

framtidens byggnader 

• Utbilda byggarbetare som klarar framtidens 

byggprocesser 

• Sprida kunskap om hållbart byggande även 

utanför skolan 

 



    Gemensamt arbete med visioner och mål     

• Visionsarbete och uppdragsformulering i ett första skede tillsammans 

med uppdragsgivaren och konsultgruppen Sweco 

• Implementering av politiska mål på internationell, nationell, 

Västerbottens och kommunens nivå. 

• Beskrivning vilka egenskaper framtidens byggnader måste uppfylla för 

att klara en tid utan tillgång till oändliga energiresurser och råvaror. 

• Nära-Noll-Energibyggnader som följer EU direktivet 

• Passivhus i ett större sammanhang: ekologi, resurseffektivitet och 

hållbarhet   

 



Ekologiskt – hållbart – resurseffektivt 

 

 

Långsiktigt hållbar utveckling  

 

• Resurseffektivt  

• Miljöanpassat byggande 

• Ekologisk helhetssyn 

 

 

 



  

 

 Alla miljö- och kvalitetsmål finns i två styrdokument för 
projekteringsarbete, upphandlingar, materialinköp  

 

• Miljö- och kvalitetsprogram  

• Kvalitetskontrollplan 



Triple Zero Koncept  

  

med passivhuscertifikat enlig FEBY´s definition  

med hållbarhetscertifikat Miljöbyggnad ”Guld” 

med verifiering genom mätningar, luftkvalitet inomhus, 
energi, vatten 

  

 



    Tre långsiktiga EU-mål  Zero – Zero - Zero 

Mål 1:   Zero Energy  –  byggnader får inte 
 använda mer energi än de själva producerar 
 i årsmedel, år 2019 

 

Mål 2 Zero Emission – byggnader får inte 
 släppa ut farliga ämnen 

 

Mål 3 Zero Waste – byggkonstruktioner och alla 
 byggmaterial måste vara helt 
 återvinningsbara eller återanvändbara   



        Livscykelkostnader  

Anna Joelsson 2011 

Kostnader för drift, 

underhåll och rivning 

påverkas mest i början. 



Sweco´s första skisser och idéer 

BOA          148 m2          +/- 0                                148 m2  

Klimatskalyta:            585 m2          - 23% (-135 m2)             450 m2 

Byggkostnader                                - 135 m2 x 2200 kr/m2   297.000 kr 

Värmeenergiförlust:                         - 19% 

Avtryck på tomten:    161 m2           - 42% (-68 m2)                93 m2  

  



 98,2% förnybart eller återvunnit  material (träbaserad)  

84,6 

4,7 
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returpapper
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Limträ och fasadskivor

Gipsskivor

Glas

Plåttak Titanzink

1,77 % av materialen är inte förnybar 

men återvinningsbar  



        Verktygen  

 

• Processverktyg  
Kommunikation, dialog, BIM 

• Integrerad planering,  
Miljö- och kvalitetsprogram med kvalitetskontrollplan 

• Life cycle engineering 

• Beräkningsverktyg  
Passivhusprojekteringsprogram (PHPP) 
Livscykelanalyser (LCA) 
Livscykelkostnadsanalyser (LCC, nuvärdesmetod) 
Therm eller Heat 
Wufi  

Anna Joelsson 2011 



        Verktygen  

 

 

 

• Kvalitetssäkring  
Passivhuscertifikat 
Hållbarhetscertifiering 
Lufttäthet, termografi 

• Verifiering 
Mätprogram Umeå universitet  

 

Anna Joelsson 2011 



 

 

In many ways the environmental crisis is a design crisis. 

 

It is a consequence of how things are made,  

buildings are constructed and landscapes are used. 

                                                                            Van der Ryn 

Anna Joelsson 2011 



 

    Vad är skillnaden jämfört med vanliga projekt? 

 

  

 Medvetenhet om vad som är viktigt 

 
• Kommunikation och integrerad planering  
• Kompetens: beställare, projektör, byggare 
• Kvalitet 
• Kontroll av kvalitet 
• Ansvar för helheten, eget ansvar 
• Engagemang 
• Öppenhet 
 



                 Skillnaden  

 



    Man får vad man beställer  

 

 

• Tydliga krav 

• Lufttäthetskoncept 

• Detaljritningar  

• Materialbeskrivning 

• Användarmanual  

• Kontrollplan 

• Löpande besiktning och 
rådgivning  

• 2 lufttäthetsmätningar 

 enligt SS-EN 13829 

  

 

 

 

 eller  

• Konstruktionen ska vara  
lufttät enligt BBR avsnitt 9:21 
och 9:31 

 

 

    Billigt i byggfasen eller prisvärt över en livscykel 

 



                 Skillnaden 



                 Skillnaden 



Installationsskikt  

                 Skillnaden 



Lufttätt skikt med OSB 3 Zero(E0)-skivor 



 

  Lufttäthet och redovisning av detaljer och material  



 

  Lufttäthet och redovisning av detaljer och material  



 

  Lufttäthet och redovisning av detaljer och material  



 
2 lufttäthetsmätningar enligt SS-EN 13829 

 

 



Kvalitetssäkring genom certifiering och verifiering  

• Hållbarhetscertifierad ”Miljöbyggnad guld” i högsta klassen 

• Passivhuscertifikat ”Feby” 

• Verifiering av giftfri inomhusmiljö  

• Verifiering och uppföljning av passivhus genom  

 Umeå universitet. 



Vad tycker jag är viktigast 

Varför lyckas projektet 

 

• Grundläggande utbildning i resurseffektivt och hållbart 
byggande för alla – projektledning, lärare, elever 

• Förmedlar rätt motiv i projektet 

• Skapar delaktighet och begriplighet  

• Beaktar den mänskliga faktor: bara korrekt agerande 
leder till kvalitet och önskat resultat. 



   Resultat genom ett tidigt samarbete? 

• Byggnaden blir det nordligaste passivhuset i Sverige 

• Byggnaden blir det första hållbarhetscertifierade passivhuset i 
Sverige  

• Miljöbyggnad ”Guld”  

• ”Best practices project”  för ”Hållbart byggande och förvaltande 
i kallt klimat”  

 Skapar förutsättningar att: 

• Byggnaden kan bli ett plusenergihus – producerar mer energi 
än den använder  

• Byggnaden kan redan idag uppfylla alla kommande krav för 
”NäraNollEnergibyggnader” enligt EU-direktivet för 2020 

 

Anna Joelsson 2011 



    Nyckeltal energi 

• Specifikt värmebehov  19 kWh(m2år) 

• Specifik energi för varmvatten   21 kWh/(m2år) 

• Specifik driftel    6 kWh/(m2år 

 

• Köpt energi enlig BBR per år     3320 kWh 

• Specifikt köpt energi  21 kWh/(m2år) 

 

• Hushållsel, uppskattad  26 kWh/(m2år) 

• Specifikt effektbehov  14 W/m2 

 
 

Anna Joelsson 2011 



Nyckeltal konstruktion 

• Väggar     U w = 0,07 W/(m2K) 

• Tak     U w = 0,06 W/(m2K) 

• Markplatta med golv  U w = 0,06 W/(m2K) 

• Fönster     U w = 0,78 W/(m2K)  
inklusive köldbrygga för montage i väggen 

• Fönsterglas   U g = 0,6 W/(m2K) och  

      g = 51%,  
 

• Luftläckage (projekterad) 0,3 l/(s,m2) 

  

 

Anna Joelsson 2011 



    Resultaten i projektet genom livscykelanalyser  

• Värmeenergi     -87% = faktor 7,7 

• Köpt energi       -86% = faktor 7,1 

• PE - användning klimatskalet   -73% = faktor 3,7 

• GWP, CO2 ekviv. klimatskalet            -102 % 

• Försurning SO2    -75% = faktor 4,0 

• PE klimatskal, livscykel 50 år, v, vv, el -90% = faktor 10 

• GWP, CO2 för klimatskal, livscykel 50 år       -100% 

  

 En utjämnad CO2 balans för första livscykeln är möjlig 
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