Utbildningsprojekt CO2mpakt:
Kompakt boende, till stor del självförsörjande på el

CO2mpakt-huset
CO2mpakt, ett hus på 25 kvm, är ett konkret exempel på hur vi kan bygga små,
energieffektiva boenden med smarta kompakta lösningar. Huset är byggt med
hållbara material i passivhusteknik, där syftet är att minimera energiförluster
genom ett tätt och välisolerat klimatskal. Taket är täckt med solceller och för att
skapa flexibilitet har en energilagringslösning installerats, vilket gör huset
självförsörjande på elektricitet åtta av årets tolv månader.
Bakgrund
CO2mpakt-huset projekterades av Passivhuscentrum Västra Götaland (PHC)
under våren 2016. I augusti 2016 startades ett utbildningsprojekt tillsammans med
Alströmergymnasiet i Alingsås och yrkeshögskoleutbildningen
Byggproduktionsingenjör med fördjupning inom hållbart byggande. Projektet
avslutades i maj 2017 då huset stod färdigt.
Målsättningen var att ge gymnasieelever och YH-studenter ökad kunskap om
energieffektivt byggande och förnybar energi. Ett annat syfte var att ta fram en
konceptbeskrivning för hur ett liknande byggprojekt kan genomföras. Ritningar,
tekniska beskrivningar och materialspecifikationer är en förutsättning. En annan är
att ta lärdom av de erfarenheter som har uppnåtts. I detta dokument summeras
synpunkter och erfarenheter från alla inblandade parter i CO2mpakt-projektet. Det
ger en vägledning i vad som är viktigt att tänka på före och under ett byggprojekt
där gymnasie- eller yrkesskolan står i mitten och utför byggarbetet.
I utbildningsprojekt CO2mpakt har utrustning för produktion och lagring av el samt
FTX-aggregat valts med mycket hög kvalitet och prestanda. Ett syfte med
utbildningsprojektet var att skapa uppmärksamhet hos medier, allmänhet, politiker
och byggbransch, vilket bäst uppnås med höga krav på prestanda. Det är inte lika
viktigt att välja det absolut bästa utrustningsalternativen i ett projekt med annat
syfte.
Följande tips och råd bygger på erfarenheter gjorda i detta projekt:
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Förberedelsefasen:
Ett byggprojekt av denna art är ett samarbete och en viktig förutsättning är att hitta
partners och komma överens om former för samarbetet. Högsta ledningen på
skolan måste vara engagerad och delaktig från start. Det ger också förutsättningar
för att projektet kan ge vinster och lärdomar inom flera olika områden, inte bara för
elever och lärare på yrkesprogrammen. Ett projekt av denna art kan involvera
elever och lärare från ett flertal olika program inom gymnasie- och yrkesskolan.
Hållbart bygg handlar inte bara om själva byggarbetet utan även
samhällsplanering, ekonomi, energi- och miljöfrågor är viktiga delar. Olika
aktiviteter, temaarbeten, undersökningar mm kan kopplas till projektet för att
engagera elever från andra program.
En förankring i skolans högsta ledning tryggar också för att projektet kan fortlöpa
enligt plan även om nyckelpersoner inom projektet av någon anledning byts ut.
Starta projektet med en grundlig planeringsfas, låt planeringen ta minst en termin
för att säkra att alla viktiga detaljer kommer på plats inför byggstart. För att få hög
kvalitet på projektet ur utbildningshänseende, är det viktigt att undvika byggstopp
så långt det är möjligt.
En del i förberedelsen är att informera alla på skolan om syftet med projektet. Det
gäller både elever och lärare. Det ger förutsättningar för att få ett engagemang i
och kring projektet och att skapa en positiv känsla inom hela skolan. Det krävs
också att vara ute i god tid om andra program ska kunna planera in aktiviteter kring
husbygget som en del i den ordinarie undervisningen.

Planeringsfasen:
Inled planeringsfasen med att lista alla viktiga moment och kritiska punkter, t ex:
 Bygglokal
 Vilka elever ska delta, har vi på skolan förutom byggprogram även el- eller
vvs-program? Finns andra program som kan delta (ex med
samhällsplanering, ekonomiska beräkningar, dokumentation)
 Vilka lärare ska delta, inom vilka ämnesområden och i vilken omfattning?
 Vem ska äga boden? Har vi en köpare från början som gör beställningen?
Har kommunen någon lokal samarbetspartner som vill/kan sponsra?
 Vilka kan vi behöva hjälp från? (Ritningar, göra mängdberäkning, skriva
samarbetsavtal, bistå med kunskap inom energieffektivt byggande)
 Hur löser vi finansieringen? Ta kontakt med näringslivet för att hitta partners
som vill stötta med material, tjänster och annat som skolan inte har i egen
regi.
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Avsätt tid till att ta fram en detaljerad tids- och handlingsplan. Låt denna plan
omfatta HELA projekttiden inklusive planeringsfasen.
 Excel är ett bra verktyg för tidsplan
 Lägg in tid för möten som behövs
 Markera viktiga deadlines: leverans av material, sista datum för färdiga
ritningar/detaljlösningar osv.
 Lägg in plan för undervisning. En idé är att utgå från lärandemål och bryta
ned till konkreta övningar. Genomför exempelvis en övning i tejpning som
en del i att skapa ett tätskikt. Viktigt att det från start finns en plan för hur
lärandemål följs upp.
 Lägg en översiktsplan för byggfasen: viktigt att planera in teori som matchar
respektive byggmoment, även viktigt att för lärandet planera in
kvalitetskontroller.
 Lägg in moment som ni kan använda för att marknadsföra ert projekt: t ex
kick-off, taklagsfest, provtryckning, invigning av färdigt hus
Avsätt tid innan byggstart för att förbereda eleverna på vad projektet kommer att
innebära i form av syfte och mål. Visa även på värdet i att lära sig bygga
energieffektivt och att det är en efterfrågan på den kompetensen när
byggbranschen nu ska ställa om för att möta de hårdare byggreglerna och med det
bidra till att uppnå de nationella klimatmålen, ex för utsläpp av växthusgaser.

Utbildningsprojektets tips och råd:
En planeringsfas på en termin krävs för att ta fram underlag, ritningar,
materialspecifikationer, sätta organisation, roller, etablera kontakt med
samarbetspartners och sponsorer.
För att ge eleverna kunskap om varför det är viktigt med energieffektivt byggande
och peka på de viktiga grundpelarna i det arbetet kan med fördel den webbaserade
utbildningen Energibyggare användas. Utbildningen är kostnadsfri och finns
tillgänglig via energibyggare.se och här kan valda delar användas. En
rekommendation är Inledningsavsnittet: ”Energibyggare gör skillnad” och
”Byggnaden som system”.
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Organisation och resurser
En projektledare krävs med avsatt tid på minst 25 procent periodvis, under de mest
intensiva faserna, såsom förberedelser och vid etablering av kontakt med
samarbetspartners och sponsorer. Det krävs en person som har övergripande
ansvar för att tid- och aktivitetsplaner följs, under hela projekttiden. Projektledaren
rapporterar till styrgrupp.
Det behövs en huvudansvarig för elevernas arbete vilket mest naturligt är en
bygglärare. Det bästa är om fler lärare kan engageras, dels för att skapa tid och
möjlighet till repetition och reflektioner men också för att arbetet kan ge mycket
kunskap även till läraren.
Regelbundna projektmöten behövs varannan eller varje vecka, beroende på
intensitet i projektet.
Styrgruppsmöten hålls regelbundet för rapportering av hur projektet går samt vid
behov av beslut, t ex:
 projektstart (godkännande av projektplan och budget)
 ändringar (i projektplan, budget)
 projektavslut

Utbildningsprojektet CO2mpakt på Alströmergymnasiet hade följande organisation:
Projektgrupp

Huvudprojektledare (PHC)
Tekniskt ansvarig (PHC)
Byggprojektledare (Elever från YH-utbildningen)
Stöd till byggprojektledare (samarbetspartner)
Arbetsledare/Lärare (bygglärare från gymnasieskolan)
Huvudansvarig YH (Utbildningsansvarig YH)
Styrgrupp

Representant från PHC
Representant från skolans ledning
Representant från samarbetspartner/sponsor
Projektledaren (sammankallande)

Passivhuscentrum Västra Götaland
Stora Torget 3A
SE-441 30 Alingsås

+46 322 616 800
info@passivhuscentrum.se
www.passivhuscentrum.se

4

Utbildningsprojektets tips och råd:
I utbildningsprojektet utvecklades konstruktionen under projektets gång vilket
krävde en teknisk ansvarig. I efterföljande projekt kan man utgå från färdiga
ritningar och då är det behovet inte lika stort. Det är dock viktigt att det finns
resurser med kompetens inom energieffektivt byggande, antingen i projektet eller
externt som kan ge stöd vid behov.
I utbildningsprojektet deltog elever från yrkeshögskoleutbildningen
Byggproduktionsingenjör med fördjupning inom hållbart byggande. Två elever
delade på rollen som byggprojektledare. Deras uppgift var att beräkna mängden
material, skapa en tid- och aktivitetsplan för byggprojektet samt utföra
mottagningskontroll av material. Det är en bra praktisk uppgift men det är viktigt att
integrering med befintligt schema kan ske så eleverna har tid för projektet. Det
krävs även stöttning då uppgiften är en lärprocess.
Det var elever vid byggprogrammets årskurs 2 som byggde huset.
Alströmergymnasiet har lagt upp utbildningen så att eleverna är ute på APL 2
dagar i veckan i åk2 och 3 dagar i veckan i åk3. Detta innebär att det varje dag i
veckan finns en årskurs i skolans lokaler som har teori. Eleverna i åk2 turades om
att arbeta på huset vilket då betraktades som APL. Varje vecka var det 2-3 elever
som var kvar på skolan och arbetade i projektet medan övriga elever var på extern
APL. Nästa vecka var det nya elever som arbetade på huset. Detta upplägg hade
en nackdel och det var att varje enskild elev arbetade på huset med flera veckors
mellanrum, vilket inte skapade den bästa känslan av kontinuitet och helhetssyn.
För att säkerställa att alla elever får del av alla arbetsmoment och för att uppnå
maximal inlärningseffekt bör arbetet som utförs på huset även tas upp i den
teoretiska undervisningen, antingen i klassrummet eller på plats i huset, för en
repetition och för att befästa förståelsen för vad som utförts och varför. Som stöd
för detta kan eleverna veckovis dokumentera arbetet och även skriva ner
kommentarer och gjorda erfarenheter.

Sponsring/ekonomi
En förutsättning för att kunna genomföra ett projekt i denna storlek är att de
ekonomiska medlen finns, alternativt att det finns sponsorer som kan stötta med
material och kunskap. För att säkerställa materialleveranser enligt tidplan krävs det
ett bra förarbete i form av samarbetsavtal med tilltänkta sponsorer. Det är bra att i
samråd med sponsorn upprätta en detaljerad specificering av vad sponsorn skall
tillhandahålla och vid vilken tidpunkt leverans skall ske. Beskriv även vad sponsorn
får tillbaka exempelvis i form av att företagslogotype är med i presentationer och
tryckt material eller att sponsorn får medverka vid planerade event. Arbetet med
att söka sponsorer behöver starta tidigt och det kräver ofta mer tid än vad man kan
tro.
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Utbildningsprojektets tips och råd:
Gymnasieskolan saknade plats för att bygga huset under tak vilket innebar att en
tillfällig byggarbetsplats krävdes. Arbetet med att hitta en lösning för det var
tidskrävande. Med hjälp av sponsorer byggdes ett väderskydd upp i anslutning till
gymnasieskolans lokaler. Väderskyddet rymde såväl hus som viss lagring av
material och verktyg. Kostnaden blev hög och trots sponsring landade kostnaden
för väderskydd och ställningar på ca 75 000 SEK för drygt 6 månader.
Eftersom huset byggdes av elever som i annat fall skulle varit ute på praktik hos
externa företag innebar husbygget att det krävdes mer verktyg i skolans lokaler.
Lösningen blev att en del verktyg, elcentral, kablar och annan utrustning fick lånas
utan kostnad av en lokal leverantör. Dock tillkom kostnad för försäkring av
utrustningen på 15 000 kr vilket inte var med i den ursprungliga budgeten.

Byggfas
Projektgruppen bör ha regelbundna möten under hela projekttiden. Under vissa
faser i projektet kan det finnas anledning att skapa arbetsgrupper som arbetar med
specifika områden, ex konstruktion, elteknik. Eleverna kan vara delaktiga så långt
det är möjligt exempelvis genom att:
 Delta i projektmöten
 Ta fram detaljlösningar i SketchUp
 Utföra kvalitetskontroller, egenkontroller
 Medverka vid arbetsmiljökontroller
 Arbeta med problemlösning
I byggarbetet ingår ett antal moment som är utmärkande för passivhus och det är
viktigt att dessa moment genomförs på korrekt sätt. En förutsättning för att uppnå
ett tätt klimatskal är att tätning utförs med kvalitet och här är tejpning ett viktigt
moment. För att minimera värmeförluster krävs en god isolering och även detta bör
alla elever på något sätt vara delaktiga i för att förstå vikten av rätt materialval och
resultatet i uppnådda U-värden.
För att kontrollera klimatskalets täthet kan provtryckning och termografering
användas. Båda momenten är visuella och ger feedback på utfört arbete, samt bra
förståelse för vad som krävs för att förhindra köldbryggor.

Utbildningsprojektets tips och råd:
Projektet bjöd in en tejptillverkare som kom och demonstrerade sina produkter och
i samband med det fick eleverna chans att praktiskt öva sig på att tejpa. Detta
inslag var mycket uppskattat av eleverna och gav gott resultat för inlärningen.
När provtryckning utförs kan det videofilmas med syftet att alla elever och lärare får
möjlighet att se hur det går till.
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Dokumenthantering
Projektdokumentation såsom mötesprotokoll, projekt och tidplan bör göras
tillgängligt för alla projektdeltagare. Skapa tidigt en struktur för hur dokument
sparas, till exempel på en gemensam server.
Ritningar och materialspecifikationer bör också förvaras på så sätt att
projektdeltagare som arbetar med byggprocessen har tillgång till det.

Utbildningsprojektets tips och råd:
Alla dokument inom utbildningsprojektet sparades på den digitala plattformen
Byggnet, vilket fungerade bra. Tillgången till Byggnet erhölls som en sponsring från
tillverkaren.

Dokumentation av arbetet
I syfte att dokumentera arbetet kan man använda en enkel veckomall där man
noterar hur arbetet har utförts: metod och tidsföljd. Ange även ev problem och hur
de löstes. Kommentarer från elever kan också skrivas in. Både lärare och elever
kan uppdatera veckomallen.
Det är även av stor vikt att det sker en fotodokumentation, dels för reflektion och
inlärning men även för att sprida information utanför projektet. Om man kan
använda sociala medier för att presentera bilder med tillhörande uppdateringar från
de elever som är involverade i projektet blir det än mer intressant för omvärlden att
följa.

Utbildningsprojektets tips och råd för dokumentation och spridning på
sociala medier:
I utvecklingsprojektet saknades rutin för veckovis uppdatering av arbetets
detaljutförande. De bilder och den bloggtext som presenterades via
Passivhuscentrums hemsida var skrivna av personer utanför projektet. För att få till
en intressant blogg (eller instagramflöde) över projektarbetet krävs det en specifik
resurs, gärna en elev antingen från byggprogrammet eller från ett annat program
på gymnasieskolan, som kan skriva aktuella inlägg och personliga reflektioner. Här
är det viktigt att syftet med kommunikationen tydliggörs, för vilken målgrupp är den
avsedd - det sätter förutsättningarna för vem som är bäst lämpad att skriva.
Bilddokumentation av arbetet kan användas både i undervisningen och för att
sammanfatta projektet. För att nå bra resultat kan en plan skapas för vad som ska
dokumenteras och hur. Dessutom krävs det resurser som får i uppgift att
dokumentera. En idé är att sätta upp en kamera som regelbundet tar ett foto av
husbygget för att få en kontinuerlig uppföljning av processen. Om en provtryckning,
exempelvis ett ”blower-door” test utförs, kan det filmas.
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Utbildningsprojektet som lärandeprojekt:
En lärdom som drogs i utbildningsprojektet var att det i projektets tidplan måste
planeras in tid för teoretisk genomgång och reflektioner. Efter varje utfört moment i
husbygget kan momentet tas upp i klassrummet och diskuteras för att dels
säkerställa att alla elever har tagit del och förstått vad momentet innebar. Det är
också viktigt att de olika momenten bör sättas i relation till vad det utförda arbetet
betyder för helheten i huskonstruktionen. Exempelvis vad ett tejputförande har för
betydelse för den kommande provtryckningen. Och att installationsarbetet som
utförs får stor betydelse för om tätskiktet hålls intakt och att det krävs noggrannhet
vid alla anslutningsdetaljer. Tid för repetition och möjlighet att ställa frågor och
diskutera alternativa lösningar är en förutsättning för att säkerställa att uppsatta
lärandemål uppnås.
Det krävs även tid för uppföljning av hur kunskapsöverföring har lyckats. Det kan
redan under förberedelsefasen planeras in avstämningar av kunskapsnivå.
Exempelvis kan eleverna i början av projektet göra ett test för att i slutet göra om
samma test. För att säkerställa en bra uppföljning av lärandemålen bör man tidigt i
projektet ta fram underlag, till exempel individuellt kunskapstest (frågeformulär)
eller diskussionsunderlag för grupp. Dessutom kan det löpande under projektets
gång även genomföras enskilda samtal med lärare-elev.

Utbildningsprojektets tips och råd:
Ett både uppskattat och lärorikt inslag var teorigenomgångar utförda av
materialleverantörer och samarbetspartner, ex inom tejpning och
kvalitetsuppföljning.
Sätt redan före projektstart upp lärandemål och skapa en plan för hur de ska följas
upp.
Aktiviteter/Events
Under projektets gång är det viktigt att uppmärksamma uppnådda delmål och
samtidigt kan det ge ett välförtjänt avbrott i arbetet. Som exempel kan det förutom
taklagsfest även anordnas en ”blower door” fest, då man firar att provtryckningen
är avklarad. Efter avslutat byggarbete är det bra med ett slutmöte där en kort
summering av projektet sker. Om övriga delar av gymnasieskolan samt även
eventuella sponsorer bjuds in ger detta ett bra tillfälle för eleverna att visa upp vad
de åstadkommit. Eleverna får en bekräftelse på att de utfört ett arbete som är av
värde.

Passivhuscentrum Västra Götaland
Stora Torget 3A
SE-441 30 Alingsås

+46 322 616 800
info@passivhuscentrum.se
www.passivhuscentrum.se

8

Utbildningsprojektet genomförde följande aktiviteter:


Besök av regional politiker
Gymnasieskolan visade upp sin verksamhet när regional politiker besökte
husbygget. För att kunna bygga tillräckligt många bostäder är det viktigt att
det utbildas tillräckligt många inom bygg, vilket är intressant ur ett politiskt
perspektiv. Då är det viktigt att visa upp goda exempel på hur man kan öka
intresset för yrkesprogrammen på gymnasieskolan.
Resultat: Besöket gav projektet positiv medial uppmärksamhet och lyfte
även fram gymnasieskolans verksamhet och dess satsning på
byggprogrammet.



Förhandsvisning
Husbygget visades upp för inbjudna gäster, bland annat lokal- och
regionpolitiker, sponsorer och andra intresserade målgrupper.
Kommunalrådet och rektorn för byggprogrammet fick berätta om betydelsen
av projektet och det goda samarbetet med näringslivet lyftes fram. Även
elever och lärare fick berätta om projektet från sin synvinkel. PHC stod för
demonstration av huskonstruktionen och visade hur en termografering går
till. De hårdare BBR-reglerna och NNE-begreppet lyftes också.
Huset hade i detta läge ett färdigt klimatskal och på taket fanns solceller
som kunde beskådas.
Resultat: Förhandsvisningen blev mycket lyckad. Många besökare tyckte
husvisningen var mycket intressant och många elever var med, både
byggelever och andra. Flera media bevakade händelsen och det blev flera
positiva artiklar om projektet.



BYN-träff
BYN regionalt och Alströmergymnasiet bjöd in yrkeslärare för att visa upp
projektet som ett bra exempel på samverkan mellan gymnasieskola,
yrkeshögskola och näringsliv. PHC höll en presentation om passivhusteknik
och vikten av att se huset som ett system där alla delar är lika viktiga. Det
informerades även om den nya utbildningen Energibyggare som i projektet
SWEBUILD erbjuds avgiftsfritt till yrkesarbetare, men som även vänder sig
till yrkeslärare i projektet Nya Glasögon.
Resultat: Yrkeslärarna uppskattade presentationen av projektet och av den
information som gavs om energieffektivt byggande. Besöket i huset gav
inspiration och ritningar och övrigt material har efterfrågats då flera skolor
har intresse av att starta liknande projekt.
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Byggmässa
Det färdiga huset invigdes på en ”mini-mässa” där projektets
samarbetspartners och sponsorer fick chansen att visa upp sig och sina
produkter. Inbjudan gick ut i lokalpress, direktutskick och via affischer i
Alingsås. Målgruppen var privatpersoner – ”alla som gillar att snickra”. Alla
deltagande elever fick komma upp på scen och tackades för sin insats.
Resultat: Byggmässan blev inte så välbesökt som vi hade hoppats.
Öppettiden var satt från kl 12 till kl 18 och med facit i hand var det för lång
tid. En solig fredageftermiddag i maj finns det mycket annat som lockar. Ett
kortare event hade bättre fyllt upp målsättningen att skapa ett avslut för
deltagande elever och lärare.

Summering
Sammanfattningsvis har projektet CO2mpakt varit lärorikt och intressant, och
förhoppningsvis har kunskapsnivån om hållbart byggande ökat hos elever, politiker
och allmänhet. Den tid man lägger ner i planeringsfasen har man god nytta av
senare i projektet. Använd lärdomarna i detta dokument, för att få de bästa
förutsättningarna att skapa ett utbildningsprojekt inom hållbart byggande.
Lycka till!
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