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 Questionnaire Good Practice Sustainable Buildings 

3 categories: 
1) Regional strategies and programs 
2) Model projects buildings 
3) Successful financing instruments 
 

Region / local area considered:  
 
Västerås, Sweden 
 

Good practice submitted by  
 
Åke Persson Länsstyrelsen Dalarna 

1) Short description of the action/strategy/project (200-400 characters) 
 
Västerås stads koncept för lågenergihus 
 
Västerås stad har utvecklat en modell för försäljning av tomtmark som ställer krav på energisnåla 
hus. Tomtköparen skriver under ett avtal som förbinder denne att bygga ett energisnålt hus på 
tomten. Genom ett fullständigt utvecklat system, innehållande såväl modell för 
energibalansberäkningar och uppföljning, styr Västerås all nyproduktion som bedrivs på 
kommunal mark.  
 
Västerås erfarenheter efter ett antal år är mycket goda och har tagits emot bra av branschen.    
 
 
2) Content/background/targets (500-700 characters) 
 
Hur arbetet med energieffektivisering ska läggas upp diskuterades i Västerås stad under lång tid. 
År 2007 antog kommunen en ny energiplan där man bland annat gav fastighetskontoret ett 
uppdrag att definiera begreppet lågenergihus.  
 
Fastighetskontoret utarbetade en modell vars syfte var att styra energianvändningen i 
nyproduktion med hjälp av krav vid kommunens försäljning av tomtmark. Modellen var 
genomarbetad och omfattade allt från rådgivning och information till metoder för uppföljning.   
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Programmet var samordnat med exploateringen av ett nytt bostadsområde Herrgårdsängen, 
vilket gav kommunen utmärkta möjligheter att pröva den nya modellen.  
 

3) Detailed project/program description (1000-1400 characters) 
 
Det första man behövde göra var att definiera vad Västerås Stad anser vara en lågenergibyggnad. 
År 2008 presenterades den första definitionen och 2010 skärptes kraven på större byggnader. 
Man valde att skilja på lokaler och bostäder, men också bostäder över, eller under 400 m2. Stora 
byggnader och lokaler är tekniskt lättare att byggas energisnåla varför gränsen valdes till 60 
kWh/m2/år. Mindre bostäder sattes till 75 kWh/m2/år.  
 
Västerås stad ställer även ett effektkrav om 20 W/m² för att säkerställa att klimatskalet i 
byggnaden är energieffektivt. 
För större byggnader uppvärmda med el sattes gränsen till 35 kWh/m2/år och för mindre 
bostäder 40 kWh/m2/år. Effektkravet var 16 W/m2.  
 
Kunden som förväntas köpa tomten ålades att lämna in en energibalansberäkning som redovisar 
hur huset ska byggas för att klara de mål som satts. Beräkningen ska göras i särskilt anvisat 
program som senare biläggs köpeavtalet. 
 
Till programmet har ett omfattande rådgivnings- och informationspaket utvecklats. Paketet 
innehåller såväl vägledning, stöd som rådgivning. En intressant insats var att marknadsföra 
”Bosse energidoktor” som utvecklades till ett välkänt begrepp bland befolkningen.   
 
Västerås stad rekommenderar kunden att husleverantören gör energiberäkningen, dvs den som 
konstruerat byggnaden. På så sätt kan den fungera som ett underlag vid förhandling och inköp 
av hus.  
 
I det program som Västerås stad hänvisar till och som finns utlagt på hemsidan finns en modul 
som i förlängningen hjälper marknaden att själv sköta uppföljningen. I området Herrgårdsängen 
testades uppföljningens alla delar och resultatet föll väl ut. 
Verifieringen består av följande moment: 
 

• Provtryckning av byggnad som kund/husleverantör genomför under byggnationen. 
• En korttidsmätning under årets mörka och kalla tid, mitten av november till början av 

februari,   
dvs. den tid på året då solinstrålningen är minimal och vädringsbeteendet litet. 

• Kontroll att erforderlig mätutrustning finns, att ytorna överensstämmer med 
energikalkylen och mätare för inne- och utetemperatur (loggers) placerats ut.   

 
Senast efter två år ska husägaren redovisa ett dokumenterat resultat. I redovisningen ska bl. a. 
följande ingå: 
 

- Energibalansberäkningen 
- Provtryckningsprotokoll 
- Verifiering av byggnad, kontroller av ex innetemperatur, avläsning varmvatten etc.  
- Energideklarationen lämnas in, innehållet granskas  
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Västerås stad har i Herrgårdsängen valt att inte sätta vite för husägare som misslyckas att nå 
kravnivåerna. Området ska betraktas som möjligheternas område samtidigt som man ansåg att  
de fel som upptäcks åtgärdas genom att tydliga krav ställs.  
 

4) Funding/financing/costs (200-400 characters) 
Västerås stad använder sin mark strategiskt genom att sälja tomtmark med energikrav. Om 
kraven inte uppfylls kan inte kunden köpa tomt av kommunen. 
5) Main results (800-1200 characters) 
Modellen testades omgående på ett bostadsområde med namnet Herrgårdsängen. Man 
genomförde effektmätning på 33 hus, täthetsprovning på lika många, kontrollerade 
användningen av energi i 26 energideklarerade hus etc.  
 
Slutsatserna är entydiga:  

- Tätheten visar sig vara bättre än förväntat och lägre än kraven för passivhus 
- Husen är ur ett energiperspektiv välbyggda 
- Det kalkylerade effektbehovet överensstämmer med verkligheten   
- Resultatet är över förväntan 
- Mycket goda kontakter etableras med tomtköparen och husleverantören 

 
Modellen håller även i verkligheten! 
 
Fram till hösten 2012 har över 900 bostäder i lågenergihus färdigställts eller påbörjats. Modellen 
driver på utvecklingen och ökar kunskapen om hur man bygger lågenergihus. Den har också har 
bidragit till att stadens kontakter med byggherrar och exploatörer fördjupats.  
 
Fjärrvärmen har genom modellen satts i fokus. Det har medfört att ett utvecklingsarbete av 
produkterna inletts. 95 % av elanvändningen reduceras och växlas till fjärrvärme genom 
fjärrvärmestyrda vitvaror, ex tvättmaskin, disk och torktumlare. 
En ny typ av fjärrvärme, s.k. lågtempererad fjärrvärme som innebär mindre systemförluster, har 
utvecklats och används nu kommersiellt. Metoden innebär att man halverar traditionell 
fjärrvärme, får lägre kostnader för infrastrukturutbyggnaden av fjärrvärme och använder 
modellen på nya områden med energieffektiva byggnader.  

6) Analysis – lessons learnt and success factors (600-800 characters) 
Genom uppföljning och utvärdering av bostadsområdet Herrgårdsängen har modellens funktion 
vederlagts. Det är en modell som effektivt styr nyproduktionen av byggnader till låga 
energinivåer. Samtidigt sätts en process igång bland sektorns aktörer, en kunskapsuppbyggnad, 
som leder till att byggprocessen görs än mera smart.  
 
Västerås stad är en av landets främsta på området och används av allt flera det goda exemplet.  
 

7) Time frame 
Utvecklingsarbetet startade 2007 – 2008 och fortsätter som en naturlig verksamhet.  
 

8) Contact project owner 
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Organisation: Västerås stad 
Name contact person::Bo Göransson  
Address: Fasighetskontoret 
Phone: +4621392671 
Email: bo.tord.eric.goransson@vasteras.se 
Web site: www.vasteras.se 
 

9) Add Logo and 2-3 pictures or diagrams if appropriate! 
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