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Herrgårdsängen detaljplan



Herrgårdsängen



StyckebyggartomterStyckebyggartomter

Medelpris:   647.000:-
(exkl. VA och el: 170.000:-)

Medeltomt: 1227 kvm.



Marknadsföring



Marknadsföring



Nya småbåtshamnen



Västerås stads EnergikravVästerås stads Energikrav

K f ll äkti b l t d 2008• Kommunfullmäktigebeslut dec 2008
• Alla kommande bebyggelser på mark ygg p

som ägs av staden ska klara stadens 
lågenergikravg g

• Herrgårdsängen är första området
Privata byggherrar har frivilligt påbörjat• Privata byggherrar har frivilligt påbörjat 
lågenergibostäder

• Lillhamra är nästa stora kommunala 
exploatering med ca 450 bostäder



LågenergihusUppdraget

Styrning

Tillförselsystem värme

•Låg temp Fjärrvärme

Värmedrivna vitvaror

pp g
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till Fastighetskontoret att 
utveckla 

lågenergihuskonceptet i 
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Fastighetskontorets Ledning

Styrning •Värmedrivna vitvarorVästerås
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Energikrav
1. Herrgårdsängen
• Ett Energikrav

Byggnadens behov av köpt viktad energi får inte överstiga summan 
av följande tal:
Eviktad = Ebränsle + Eel x 2,5 < 100 kWh/m² 
I energisumman ingår energi för varmvatten värme och drift avI energisumman ingår energi för varmvatten, värme och drift av 
pumpar och fläktar.

• Ett Effektkrav
Byggnaden får ha en maximal effektförlust vid dimensionerandeByggnaden får ha en maximal effektförlust vid dimensionerande 
utetemperatur enligt:
P  =  <  20 W/m².

2. Markanvisning stadsdelen Lillhamra
• 52 – 75 kWh/m² ca 450 bostäder/Fjärrvärme

3. Definition Västerås3. Definition Västerås
• 75 kWh/m², annan uppvärmning än el, gäller för småhus
• 60 kWh/m², byggnader över 400m², gäller även lokalbyggnader



Första grupphuset 151 kvm
b ggde Aroseken 2009byggde Aroseken 2009



Ett lågenergihus inom Västerås stad 
innebär följande;innebär följande;

Bostäder som har annat uppvärmningssätt än elvärme –
övergripande nivå.övergripande nivå.

• Byggnadens specifika energianvändning [kWh per m² Atemp
och år] högst tillåtna 75 kWh/m²/år  för småhus.

Bostäder med elvärmeBostäder med elvärme
• Högst tillåtna 40 kWh/m²/år för småhus.
Lokaler som har annat uppvärmningssätt än elvärme
• Högst tillåtna 60 kWh/m²/år för byggnader över 400m²• Högst tillåtna 60 kWh/m /år för byggnader över 400m .
Lokaler med elvärme
• Högst tillåtna 35 kWh/m²/år  för byggnader över 400m².
Effektkra för samtliga b ggnaderEffektkrav för samtliga byggnader
• Byggnaden får ha en maximal effektförlust vid 

dimensionerande utetemperatur < 20 W/m² för småhus.
Lokaler och byggnader över 400m² 16 W/m²• Lokaler och byggnader över 400m² = 16 W/m².

För alla byggnader
• Lufttäthet 0,4 l/s m² vid 50Pa.



KöpeavtaletKöpeavtalet

Skyldigheter tomtköparen:
• att uppföra ett lågenergihusatt uppföra ett lågenergihus
• Energi- och effektberäkna huset för 

k t ll i bb d ik lk lkontroll i webbaserad energikalkyl
• vid slutbesiktning fylla i en bilaga till d s utbes t g y a e b aga t

besiktningsprotokoll
tillåta att staden gör en eftermätning a• tillåta att staden gör en eftermätning av 
effektkravet och energiåtgången.



KöpeavtaletKöpeavtalet

Skyldigheter Västerås stad:
Gäller endast Herrgårdsängen somGäller endast Herrgårdsängen som 
pilotprojekt.

E id kl ti i å i t t i t• Energideklaration ingår i tomtpriset
• Vid godkänd energiuppföljning d god ä d e e g upp ö j g

utbetalas energibonus:
Lågenergihus - 25 000:-Lågenergihus - 25.000:-
Passivhus - 50.000:-



Arosekens grupphus 7 av 27



Hemsidan
www.gäddeholm.se innehåller information om: 

Herrgårdsängen• Herrgårdsängen
• Naturen – kulturreservatet
• ”Köp till inflytt”
• Infrastruktur
• Lågenergiinformation

Beräkningsmall = EnergikalkylBeräkningsmall = Energikalkyl
(samarbete med Linköpings kommun)
LänkarLänkar 
mailfunktion till 
”Bosse Energidoktorn”Bosse Energidoktorn



Hemsida
• www.gäddeholm.se

eller

• www.bostadvasteras.se

eller direkt till energikalkyleneller direkt till energikalkylen

• www.energihuskalkyl.se



Energikalkyl bil 2 i köpeavtal, sid 1



sid 2



Sid 3



Sid 4



Sid 5



V fi i
Projekteringsfas Byggfas Driftfas

Verfiering

Byggstartsbesked Kontroll Mätning ochByggstartsbesked Kontroll
Tryckprovsmätning

Mätning och 
avläsning för Effekt 
och energiberäkning

Energideklaration

Kvalitetsdokument Reviderad Effekt och 
ib äk iEffekt och 

energiberäkning
energiberäkning

Jä fö l

.
Bonus = Herrgårdsängen

Jämförelse



Verifiering



Pilotprojektet HerrgårdsängenPilotprojektet Herrgårdsängen

•Metodutveckling
–Hur kan en kommun ställa energikrav
–Definiera energikrav
–Beräkningsmetodik
–Uppföljning



Projekt HerrgårdsängenProjekt Herrgårdsängen

• Fastighetskontoret
– Utveckling & Affärsstödg
– Mark & Exploatering 

E t töd• Expertstöd
– Aton-teknikkonsult - beräkningsmetodik
– SWECO Norrköping – mätuppföljning, 

energideklarationerg
– Nära kontakt med FEBY (nu Sveriges 

Centrum för Nollenergihus)Centrum för Nollenergihus)



Kontakt DialogKontakt - Dialog
• Fastighetskontoretg

– Husleverantörer
Tomtintressenter– Tomtintressenter

– Hemsida – Gäddeholm
– Bosse Energidoktorn

Di l åd i i– Dialog, rådgivning
– Information inför Mätuppföljning
– Resultat av mätningar – indivuellt,  

h l tö ( å å )grupp , husleverantörer (pågår)



Viktiga momentViktiga moment

• Utveckla konceptet lågenergihus
– Beräkningsstödg
– Information

Dialog rådgivning vägledning– Dialog, rådgivning, vägledning
– Energiberäkning www.energihuskalkyl.se

– Köpeavtal  tomt - energiparagraf
– Uppföljning (verifiering)pp j g ( g)



Kravspecifikation EnergiKravspecifikation Energi

• Energi
• EffektEffekt
• Lufttäthet
• Övriga tekniska krav



Uppföljning ( ifi i )Uppföljning (verifiering)

• I projekt Herrgårdsängen ingår ett unikt 
delmoment med uppföljning (energi) av pp j g ( g )
byggnader. 

• Den fråga som man inte tidigare haft 
något svar på  – blev byggnaderna 
som de var projekterad att bli?som de var projekterad att bli?



Herrgårdsängeng g

Resultat av Mätuppföljning



R lt tResultat
38 hus38 hus

Foto: Clifford Shirley



Förutsättningar för 
mätuppföljning

• Färdig byggnad
• Den ”mörka och kalla perioden på året”Den mörka och kalla perioden på året

– Mitten november till mitten februari ( ej Jul 
& Nyår)& Nyår)

– 3 – 5 veckor
– Minimalt med solinstrålning (solvärme)



TillvägagångssättTillvägagångssätt

Hembesök två tillfällenHembesök – två tillfällen 
Bokning av besök – ”tvättstugeschema”

K t ll tt f d li ät t t i fi å l t li t• Kontroll att erforderlig mätutrustning finns på plats enligt 
köpeavtal.

• Kontroll att Atemp yta överensstämmer med energikalkylen 
från projekteringenfrån projekteringen.

• Kontroll att eventuell värmepump är i drift och bedöms vara i 
funktionsdugligt skick (dock ingen mätningsinsats utan endast 
en bedömning Större avvikelser fångas upp av mätresultatet)en bedömning. Större avvikelser fångas upp av mätresultatet).

• Placering av inne- och utetemperaturmätare (loggers), två 
inomhus och två utomhus i området.



Alla hus ska klara gränsernaAlla hus ska klara gränserna….

38 hus verifierade 
• Inget underkäntInget underkänt
• kompletterande mätningar i sex hus 

– Mätningarna utfördes under vintrarna 
2010, 2011 och 2012.

– Inför mätning säkerställs 
driftinställningarna i husetg



Slutsats
• Energi

– Täta och välbyggda hus– Täta och välbyggda hus
– Resultat över förväntan

• Kontakt
– Mycket bra kontakt med tomköparey p
– Mycket bra kontakt med husleverantörer

Västeråskonceptet för lågenergihus• Västeråskonceptet för lågenergihus –
håller

• MEN, det går att trimma husens
värmesystem mycket bättre !värmesystem mycket bättre !





Effektbehovet beräknas som summan av byggnadens värmeförluster via 
transmission och ventilation vid dimensionerande utetemperatur



Luftläckning Herrgårdsängen
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Erfarenheter Herrgårdsängeng g
• Ett lågenergihus blir varmt på 

Sk fö t d tsommaren. Skugga fönstren med t.ex:
Markiser
Lövträd, ger ljus på vintern

• Eldstad behöver separat tilluftkanal• Eldstad behöver separat tilluftkanal 
med spjäll

• De boende har varit positiva till 
uppföljningen/verifieringen och upplevt pp j g g pp
den som en kvalitetssäkring av det 
levererade husetlevererade huset



Erfarenheter och tankar
Efter drygt 3 års byggande och uppföljning 
av byggnaderna på Herrgårdsängen:av byggnaderna på Herrgårdsängen: 
• Processen att få ”energisäkrade” g

lågenergihus kan lätt anpassas och 
implementeras som generellt byggkrav iimplementeras som generellt byggkrav i 
BBR och hanteras inom 
bygglovprocessen av bygginspektörenbygglovprocessen av bygginspektören 
som handlägger bygglovet utan att 
k b hö tillfö tkommunerna behöver tillföra extra 
resurser.



Nya friluftsbadet



Erfarenheter och tankar
• BBR–hus, uppfyller nuvarande kraven?pp y
• BBR-hus har förmodligen samma 

potentiella injusteringsvinster för VPpotentiella injusteringsvinster för VP, 
uppvärmningssystem och installationer.

• Sverige är inte bland de främsta 
länderna att ställa energikrav.g

• Sverige måste anpassa sig till EU-
kraven som börjar gälla 2020kraven som börjar gälla 2020.



Erfarenheter och tankar
• Flerfamiljshus på byggherrens egen 

mark som frivilligt byggt enligt stadensmark som frivilligt byggt enligt stadens 
energikrav, men då i egen förvaltning.

• Det saknas en koppling mellan 
byggare/byggherre och blivandebyggare/byggherre och blivande 
bostadrättsförening som inte är bildad 
och har representanter när byggnadenoch har representanter när byggnaden 
planeras och kostnadsberäknas oftast 
h lt t tt f tid d ift hhelt utan ett framtida drift- och 
energikostnadsperspektiv.



Övriga lågenergiprojekt
• Stadens egna lokaler är genomgångna
• Gruppboende
• Nytt konst- och länsmuseum• Nytt konst- och länsmuseum
• Förskola
• Flerfamiljshus
• Flerfamiljshus på byggherrens mark som• Flerfamiljshus på byggherrens mark som 

frivilligt byggt enligt stadens energikrav
• Ca 950 bostäder har byggts eller 

påbörjats med lågenergikrav i Västeråsp j g g



Lågenergihus - Passivhusg g

• Är det ett måsteÄr det ett måste
• Är det framtiden



Konst- och länsmuseum



SlutSlut

• Tack för att ni lyssnade så intresserat
/Uffe

• Mail-adress: 

ulf.edvardsson@vasteras.se@



Foto: Clifford Shirley



Foto: Clifford Shirley



Ooops Hotell VästeråsOoops Hotell Västerås


