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Abstract

Förskolor med passivhusteknik

Infant schools with Passive house technology

Simon Johannesson

As a result of directives from EU, with the ambition to reach environmetal goals, The
German organisation Passivhaus Institut has defined a passive house. A passive house
is a building that is very energy efficient and makes a small impact on the environment.
The energy from the inhabitants as well as the appliances & fixtures in the building
should equal the energy that is required to heat the building. A Swedish version of the
passive house definition has been defined, taking into account the climate conditions
and the difference in building regulations.
This thesis is a request from Skanska on how it can improve and develop an ongoing
passive house project, involving an infant school. The intention of this thesis is to
identify difficulties & display potential development areas for infant schools.
The method of research conducted is as follows: interviews of clients, ventilation
consultant, consultant for heating system and an energy calculation consultant, an
inspection of the infant shcool in process, investigation of completed infant schools
and a study of relevant literature.
From this research it was found that it is difficult for infant schools to pass the criteria
for passive houses. The conclusion of this thesis provide several guidelines on how to
improve the outcome of existing projects & the steps needed to be taken for future
development in this area.
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SAMMANFATTNING 
 
Som ett resultat av EU-direktiv för energisparande åtgärder har en 
internationell kravspecifikation för passivhus tagits fram i Tyskland. 
Utifrån denna har en svensk anpassad version tagits fram med hänsyn 
till Sveriges byggregler och klimat. 
 Konceptet med passivhus bygger på att byggnaden är så väli-
solerad och energieffektiv att den inte ska behöva någon värmekälla. 
Den ska klara sig på den värme som människor, solinstrålning och 
apparater inom byggnaden avger. Den enda värme som tillsätts är via 
det luftflöde som ventilationssystemet ändå behöver för att uppfylla 
hygienkraven. Användandet av ett separat värmesystem är dock inte 
förbjudet, varför ett system med till exempel radiatorer, golvvärme eller 
värmepump med begränsad effekt kan installeras som komplement. 
  Kommuner vill gärna ligga i framkant och vara en förebild för sina 
invånare vad gäller miljöfrågor. Därmed byggs fler och fler kommunala 
byggnader som passivhus, bland annat förskolor vilket är ämne för 
denna rapport. 
 Karlstads kommun i samarbete med Skanska bygger Alsters för-
skola med passivhusteknik. Bakgrunden för detta examensarbete är så-
ledes en efterfrågan från Skanska om vilka utvecklingsmöjligheter och 
förbättringar som finns att vidta för förskolan och framtida projekt med 
passivhusteknik. 
 Ytterligare tre förskolor undersöks, där erfarenheter och alternativa 
lösningar betraktas. Ett antal intervjuer och en litteraturstudie har ut-
förts. 
 Det visar sig att passivhuskraven är svåra att uppnå för förskolor, 
men med en noggrann projektering och stort fokus på energieffektivitet 
ökar möjligheterna att lyckas. Alsters förskola kommer med stor sanno-
likhet att bli ett föredöme för förskolor som byggs med passivhus-
teknik. Viktiga faktorer för att lyckas är ett gott samarbete och god 
kunskap om passivhustekniken i alla steg genom processen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Passivhus, förskola, energieffektivisering, byggteknik.  
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1. INLEDNING 

Strävan efter ett hållbart byggande i Sverige växer i takt med ökande 
miljömedvetenhet, stigande energipriser och utveckling av prisvärda 
och mer energieffektiva produkter.(1) 
 Boverket har gjort en studie som visar att en större del av Sveriges 
miljöpåverkan utgörs av bygg- och fastighetssektorn. Resultatet av 
studien visar bland annat att de största posterna är energianvändning, 
försämring av luftkvalité på grund av utsläpp och användande av 
kemiska produkter. För inomhusmiljön kunde bullernivå, radonhalt, 
fukt och mögelpåväxt bekräftas som de mest betydande.(2) 

Ofta vill kommuner ligga i framkant vad gäller miljö- och energi-
frågor varför förskolor blir ett allt mer vanligt ämne för passivhus. 
Detta trots att de inte är optimala för ändamålet vilket undersöks i 
rapporten. 

Det har visat sig att det är svårt för förskolor att lyckas uppnå 
passivhuskraven. Detta beror delvis på att verksamhetens önskemål 
och optimalt utförande av ett passivhus inte går hand i hand. En del 
orsaker är kända och dess konsekvenser löses i olika grad och på olika 
sätt i varje projekt. Alternativ till dagens lösningar och andra orsaker är 
vad som ligger i fokus för detta arbete. 

I huvudsak undersöks Alsters förskola i Karlstad och dess möjlig-
heter till utveckling vad gäller energiprestanda och de effektivaste 
åtgärderna för att nå dit. I samband med detta undersöks också i 
allmänhet liknande utvecklingsmöjligheter för andra förskolor som 
utförs i passivhusteknik. 

Förutom Alsters förskola undersöks tre färdigställda förskolor som 
har byggts med målet att nå passivhus. De bidrar med erfarenheter och 
utgör referensobjekt för att identifiera svårigheter och utvecklings-
möjligheter samt alternativa lösningar. 

Passivhusprojekt påverkas av många faktorer under bygg-
processen, inte bara byggteknik och konstruktionslösningar utan också 
faktorer som arkitektur, installationer, placering och materialval. Det är 
helheten som till slut avgör hur långt ett projekt kan gå i jakten på att 
nå energibesparingar och miljömål. 

Syftet med examensarbetet är att finna ytterligare steg och 
utvecklingsmöjligheter för förskolor utförda i passivhusteknik, samt 
identifiera fällor och svårigheter vid utförandet av förskolor med 
passivhusteknik och ge förslag för lösningar eller metoder för att över-
brygga dessa. 

Bakgrunden till arbetet är förskolan Alster som är under bygg-
nation med målet att nå passivhus. Skanska efterfrågar en utredning av 
projektet med syfte att identifiera och undersöka möjligheter för 
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utveckling och ytterligare åtgärder för att nå längre i energibesparingar 
för förskolan. 

Examensarbetet avgränsas från den ekonomiska aspekten och 
fokuserar istället helt på energiprestanda. 



Institutionen för teknikvetenskaper, Byggteknik, Uppsala Universitet 
Examensarbete 2013 

2. BAKGRUNDSBESKRIVNING 

I detta kapitel förklaras de begrepp och funktioner som är centrala för 
arbetets fokus. Information från litteraturstudier och intervjuer ligger 
till grund för beskrivningar av dagens kunskapsläge inom området för 
detta examensarbete.  

2.1 Passivhus 

Ett passivhus innebär en byggnad där den förlorade värmen är så pass 
liten att den ska kunna ersättas med ventilationen genom den luft-
omsättning som ändå krävs för verksamheten i byggnaden. Därmed 
ska ett värmesystem för byggnaden inte behövas. Det finns dock inget 
krav på att det inte får finnas ett värmesystem, varför man för att 
garantera en fullgod inomhustemperatur kan installera ett värme-
system för att hjälpa upp kritiska delar av byggnaden under de kallaste 
dagarna av året.(3) 

 
Figur 2.1.1. Princip för passivhus (1) 

Den primära värmekällan i ett passivhus är internvärme från 
människor och apparater vilket visualiseras av figur 2.1.1 ovan. Även 
solinstrålning bidrar till uppvärmningen, men eftersom solen skiner 
som mest när det är som varmast och värmebehovet är som minst, 
installeras solavskärmning. Den har till uppgift att skärma av för solin-
strålning när värmen inte behövs, samtidigt som den ska släppa in sol 
och dagsljus för en trivsam innemiljö. En ljus- eller tidsstyrd 
avskärmning kan därför vara motiverad, men vanligt är också en fast 
utvändig skärm som stoppar solinstrålningen när solen står som högst 
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men släpper in solen när den står lägre. Detta illustreras i figur 2.1.1 
ovan.(3) 

Till vänster i figur 1 syns en värmeväxlare för ventilationssystemet 
vilket är en viktig funktion för att behålla värmen i byggnaden. Mer om 
ventilation i kapitel 2.7. 

Definitionen för passivhus kommer från början från det tyska 
institutet Passivhaus Institut (PHI). Utifrån denna definition har sedan 
Forum för Energieffektiva Byggnader (FEBY) tagit fram en specifikation 
anpassad för Sverige för att ta hänsyn till skillnaden i klimat och bygg-
regler. Ansvaret ligger nu hos Sveriges Centrum för Nollenergihus 
(SCNH) att sprida kunskapen om energieffektivt byggande i Sverige 
och de tillhandahåller FEBY12, den gällande kravspecifikationen för 
Passivhus, Nollenergihus och Minienergihus. Se kapitel 2.2 om 
FEBY.(4)  

Alla de krav som är satta för passivhus resulterar i en god 
inomhusmiljö med hög komfort och en byggnad med kvalité och 
minimal energiförbrukning.(4) 

För att klassa byggnaden som passivhus måste kraven uppfyllas i 
flera steg och då passivhus är ett skyddat varumärke får en byggnad 
inte kallas passivhus förrän kraven är uppfyllda och godkända. 
Klassningen för ett passivhus görs i tre steg. I det första steget uppfyller 
byggnadens beräknade prestanda kraven i FEBY och benämns 
projekterat för passivhus, i nästa steg granskas byggnaden av ett utom-
stående granskningsorgan och benämns certifierat passivhus. Det sista 
steget i klassningen sker när byggnaden är i bruk och uppföljning kan 
utföras, efter redovisade mätningar får byggnaden tillslut benämnas 
verifierat passivhus.(4) 

2.2 FEBY12, lokaler 

FEBY står för: Forum för energieffektiva byggnader, vilket är den 
grupp av specialister som har tagit fram den svenska versionen av 
kravspecifikationen för passivhus. 

Detta avsnitt sammanfattar det som för arbetet är relevant i FEBY12 
kravspecifikation för lokaler. I de tillfällen där specifikationen ger alter-
nativ för olika typer av lokaler har skolor och förskolor valts. För en 
fullständig förklaring hänvisas till FEBY12. 

2.2.1 Allmänt 

FEBY12 är det dokument som FEBY (Forum för energieffektiva 
byggnader) har tagit fram för att beskriva kravspecifikationen för 
passivhus. Det finns två versioner där den ena gäller bostäder och den 
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andra gäller lokaler. Då förskolor klassas som lokal är det just FEBY12 
lokaler som beskrivs här. 

2.2.2 Energianvändning 

FEBY börjar med att ställa upp de två största kraven där det första 
kravet gäller maximalt värmeförlusttal. Värmeförlusten är enligt 
definitionen summan av förlusterna via transmission, ventilation och 
luftläckage genom klimatskärmen. Detta beräknas enligt anvisningar i 
kravspecifikationen och baseras på den dimensionerande vinterute-
temperaturen (DVUT). Kravet varierar därmed beroende av klimatzon 
enligt tabell 2.2.1 nedan. Alternativt kan värmeförlusttalet räknas ut 
med ortens specifika DVUT för att få ett exakt värde för byggnads-
platsen.(4) 

 
Klimatzon I II III 

Värmeförlussttal 17 16 15 
Tabell 2.2.1 Krav maximalt värmeförlusttal (W/m2) 

Det andra kravet gäller årsenergiförbrukningen, även kallad specifik 
energianvändning. Detta avser den till byggnaden årliga levererade 
energin för värme, varmvatten och fastighetsenergi i kWh/m2,år enligt 
tabell 2.2.2 nedan.(4) 
 

Klimatzon I II III 

Ej eluppvärmd 58 54 50 

Eluppvärmd 29 27 25 

Viktad 73 68 63 

 Tabell 2.2.2 Krav för högsta energianvändning (kWh/m2år) 

Som det framgår av tabell 2.2.2 ovan skiljer sig kravet för 
byggnaden beroende av värmekälla. Är byggnaden eluppvärmd ställs 
det hårdare krav, dessutom skiljer sig definitionen av eluppvärmd 
byggnad i FEBY:s kravspecifikation jämfört med BBR. I denna krav-
specifikation avser eluppvärmda byggnader alla slag av elvärmda 
system, alltså även värmepumpar, för värme och varmvatten oavsett 
installerad eleffekt. 

Den sista raden i tabellen med värden för viktad energi gäller de 
byggnader som inte har varken renodlat eluppvärmt system eller ren-
odlat icke eluppvärmt system. Det viktade värdet räknas ut med en 
formel där olika faktorer sätts på elförbrukning, förnybar energi och 
kyla. Även driftsel för byggnaden räknas med i detta viktade värde.(4) 
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2.2.3 Inomhusmiljö 

Som beskrivet i kapitel 2.1, innebär ett passivhus inte bara en energi-
effektiv byggnad utan även en bättre inomhusmiljö. Detta försäkras i 
FEBY med ett flertal krav för en god inomhusmiljö. 

Kravspecifikationen anger minst ljudklass B för ljud från 
ventilationssystem. 

För att undvika övervärmning anges ett redovisningskrav på den 
beräknade inomhustemperaturen mellan april och september då över-
värmning riskeras. Alternativt kan en solvärmefaktor beräknas där 
hänsyn tas till hur mycket solvärme som släpps in. För att säkra den 
termiska komforten anges att den operativa temperaturen bör 
kontrolleras där större fönsterpartier finns samt i rum med stora intern-
laster.(4) 

2.2.4 Övriga byggnadskrav 

Lufttätheten är en viktig faktor för att uppnå passivhuskraven, varvid 
FEBY12 ställer höga krav på just detta. Maximalt luftläckage genom 
klimatskärmen får högst uppgå till 0,30 l/s, m2 Atemp vid en tryck-
differens på 50 Pa. Undantaget är om formfaktorn, vilken beskriver 
förhållandet mellan klimatskärm och golvarea, överstiger 1,7 då ett luft-
läckage på 0,5 l/s, m2 Atemp tillåts. 
 Krav på maximalt genomsnittligt U-värde för fönster inklusive 
karm och infästning anges i FEBY12 till 0,8 W/m2K. 
 Utöver dessa krav finns krav på fuktkvot i trä och mikrobiologisk 
påväxt samt flera krav på redovisning för bland annat elanvändning, 
spillvärme och möjlighet för energimätning i efterhand. För fullständig 
kravspecifikation hänvisas till vidstående referens.(4) 

2.2.5 FEBY09 mot FEBY12 

Då de flesta hittills byggda passivhusen är utförda med 2009 års krav-
specifikation som grund anges här de väsentliga skillnaderna mellan 
FEBY09 och FEBY12. 

I den tidigare definitionen och kravspecifikationen för passivhus 
fanns inget krav för effektförlust, istället fanns ett krav på värme-
effektbehov enligt tabell 2.2.3 nedan.  

 

Klimatzon I II III 

Effektbehov 12 11 10 

 Tabell 2.2.3 värmeeffektbehov i W/m2 enligt, FEBY09(5) 

Skillnaden mellan detta krav på värmeeffektbehov och värmeförlust-
talet i FEBY12 är att det senare inte påverkas av solenergi, spillvärme 
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eller verksamhet. Värmeeffektbehovet anges i W/m2 medan 
värmeförlusttalet anges i kWh/m2år. Värmeförlusttalet är således ett 
krav på funktion medan värmeeffektbehovet är ett krav för behov och 

speglar därmed inte byggnadens förbrukning.(4) 
Efter värmeeffektbehovet angavs ett krav på köpt energi enligt 

tabell 2.2.4 nedan. 
 
 Tabell 2.2.4 maximal levererad energi i kWh/m2år, FEBY09 

I en jämförelse mellan tabell 2.2.4 från FEBY09 och tabell 2.2.2 från 
FEBY12 syns att kraven har skärpts för eluppvärmda byggnader. 
Kraven för byggnader med viktad energi, vilket är en byggnad med 
flera värmekällor av olika energislag, har ändrats efter el- och värme-
bolagens ändrade överenskommelse och är därför inte jämförbar 
mellan tabellerna.(4) 

2.3 Förskola 

Ur synvinkel för detta examensarbete kan en förskola enkelt beskrivas 
som en byggnad där en varierad daglig verksamhet bedrivs med barn i 
åldrarna 1-5 år. När en förskola byggs finns det ett flertal parametrar att 
ta hänsyn till för ett tillfredsställande samspel mellan byggnad och 
verksamhet. Samspelet kan bland annat innebära att byggnaden bidrar 
till barnens utveckling och ger möjligheter för verksamheten samtidigt 
som en skyddad miljö uppnås. 
 Placeringen av förskolan är viktig för att barnen ska få tillgång till 
en rymlig uteplats och lekgård i direkt anslutning till byggnaden. 
Dessutom ska det, enligt utdraget från läroplanen för förskolor (lpfö98) 
nedan, finnas både planerad utemiljö och naturmiljö.(6) 
 

Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra 
aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö.(6) 

 
 Utformningen sker oftast i ett våningsplan av flera anledningar. 
Verksamhet på andra våningsplan är inte att föredra för små barn med 
tanke på fallrisken i trappor, utrymning och personalens arbetsmiljö. 
Närheten till utemiljö och dess lättillgänglighet är också ett argument 
för att placera verksamheten på marknivå. Det finns dock förskolor som 
utformats i två plan där övervåningen består av en avdelning för de 
äldsta barnen samt kontor och andra utrymmen för personal. 

Klimatzon I II III 

Ej eluppvärmd 58 54 50 

Eluppvärmd 34 32 30 

Viktad 68 64 60 
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 Vanligtvis byggs förskolor för ungefär 100 barn, byggnaden delas 
sedan in i flera avdelningar där grupper om 20-30 barn har sina egna 
lokaler. Dessa avdelningar har egna entréer från utegården vilket också 
underlättas om utförandet endast är i markplan. 
 Orienterbarheten på en förskola är viktig för att barn och föräldrar 
lätt ska hitta och kunna orientera sig inom området och byggnaden. 
 Enligt läroplanen ska barnen få en förståelse för kretslopp och 
miljö, se utdrag ur lpfö98 nedan. 
 

Förskolan skall lägga stor vikt vid miljö- och naturvårds-
frågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtids-
tro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan skall 
medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållning-
ssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens 
kretslopp. Verksamheten skall hjälpa barnen att förstå hur 
vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en 
bättre miljö både i nutid och i framtid.(6) 

 
Ett passivhus är i denna aspekt en mycket bra byggnad för att 

inspirera barnen. Bland referensobjekten, vilka presenteras senare i 
rapporten, finns flera förslag på hur barnen kan bli inspirerade av sin 
förskola. 

Det mest efterfrågade distributionssystemet för värme i förskolor är 
golvvärme. Dels för att barnen spenderar mycket tid på golvet, dels för 
att undvika radiatorer som kan vara en skaderisk för barnen, men också 
för att garantera att klara det enligt socialstyrelsen rekommenderade 
kravet 20 °C golvtemperatur i skolor och förskolor. 
 Ett passivhus ställer höga krav på ventilationssystemet. Är det 
dessutom en förskola ställs ytterligare krav då personbelastning är 
mycket varierande. Det finns många rum med olika funktioner i en 
förskola. Varje avdelning har sannolikt flera mindre rum för lek och 
andra aktiviteter med smågrupper. Dessutom finns större gemen-
samma utrymmen som matsal, samvarorum och samlingslokaler. 
Ventilationssystemet måste därmed kunna styras separat för de olika 
rummen allt efter storlek och varierande belastning. I förskolor kan 
stora lokaler stå tomma i flera timmar för att sedan fyllas med stora 
antal barn och personal vilket kräver stor omsättning av luften i 
lokalen. Samtidigt ska luftomsättningen i oanvända utrymmen vara så 
liten som möjligt för att minimera värmeförluster. Ventilation beskrivs 
ytterligare i kapitel 2.7. 
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2.4  Boverket 

Boverkets Byggregler (BBR) är en författning med Plan- och Bygglagen 
(PBL) och Plan- och Byggförordningen (PBF) samt föreskrifter och 
allmänna råd till dessa. Boverket är myndigheten ”för samhällsplanering, 
byggande och boende”.(2) 
 PBL är framtagen av riksdagen medan PBF är framtagen av 
regeringen. Därmed är lagar, förordningar och föreskrifter i BBR 
tvingande och måste följas medan allmänna råd kan innehålla en upp-
lysning, hänvisning eller förslag på hur de tvingande kraven kan upp-
fyllas.(2) 
 Kapitel 9 i BBR behandlar energihushållning. Huvudbudskapet i 
detta kapitel är att: 

Byggnader ska vara utformade så att energianvändningen 
begränsas genom låga värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv 
värme- och kylanvändning och effektiv elanvändning.(7) 

I kapitlet anges bland annat kraven för en byggnads specifika 
energianvändning enligt tabell 2.3.1. I detta ingår den levererade 
energin till en byggnad under ett normalår för värme, kyla, tapp-
varmvatten och fastighetsenergi. Däremot ingår inte hushållsenergi 
eller verksamhetsenergi utöver det anpassade kravet för värme, varm-
vatten och ventilation.(7) 

Då klimatet skiljer sig från norr till söder delas hela landet in i tre 
klimatzoner där III är den södra, II mellersta och I norra Sverige. På 
Boverket.se finns en karta över indelningen av Sverige. Efter hänsyn 
tagen till dessa klimatzoner har följande krav för årlig energi-
användning tagits fram, vilket framgår av tabell 2.3.1.(7) 
Tabell 2.3.1 Krav för högsta energianvändning lokaler enligt BBR. 
(kWh/m2,år) 

I kapitel 9 anges också ett krav på högsta värmegenomgångskoefficient 
(Um) på 0,6 W/m2,K, vilket är ett mått på hur tätt och isolerat klimat-
skalet är.(7) 

Klimatzon: I II III 

Ej eluppvärmd 120 100 80 

Eluppvärmd 95 75 55 
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2.5 Entreprenadformer 

Detta kapitel beskriver en viktig del i byggprocessen som i största grad 
kan påverka slutprodukten. Speciellt för ett passivhus där aktörerna i 
projektet ofta jobbar mot ett mer eller mindre okänt mål. 

En entreprenadform beskriver bland annat hur projektet är upp-
handlat och vilka parter som bär ansvaret för de olika delarna. Avtalet 
styr även hur mycket de olika parterna kan påverka projektet vilket kan 
få stor betydelse i ett projekt med speciella krav. Här beskrivs de 
vanligaste entreprenadformerna och dess egenskaper. 

2.5.1 Delad entreprenad 

Vid en delad entreprenad har beställaren ett samordningsansvar 
och upphandlar själv samtliga entreprenörer. Varje entreprenör upp-
handlas med separat förfrågningsunderlag för just den del av projektet 
som de ska utföra. Entreprenörerna har inte något avtal sinsemellan 
och blir sidoentreprenörer. Oftast väljs en av entreprenörerna till 
huvudentreprenör, denne tar då över samordningsansvaret istället för 
beställaren.(8) 

2.5.2 Totalentreprenad 

Vid en totalentreprenad ansvarar byggherren för att ta fram en 
programhandling som beskriver objektet med dess funktioner och krav. 
Utifrån denna programhandling tar sedan de tävlande entreprenörerna 
fram sina anbud, vilka lämnas till byggherren som prövar dessa. Den 
entreprenör som vinner blir sedan totalentreprenör och har ansvar för 
såväl projektering som samordning och produktion av objektet. Total-
entreprenören anlitar i sin tur underentreprenörer för olika delar av 
projektet såsom el, ventilation, målare etcetera.  

Vid totalentreprenad har totalentreprenören ett funktionsansvar 
som innebär att de har en skyldighet att uppfylla krav satta av bygg-
herren. Med dessa krav kan en totalentreprenad vara mer eller mindre 
styrd.(8) 

2.5.3 Generalentreprenad 

Vid en generalentreprenad sköter byggherren projekteringen fram 
till ett förfrågningsunderlag för projektet. Detta används för att 
upphandla en entreprenör som får samordningsansvar för projektet och 
därmed själv anlitar de underentreprenörer som behövs. Denna 
entreprenör kallas generalentreprenör. I denna entreprenadform har 
beställaren bara ett entreprenadavtal och därmed bara en part att sam-
arbeta med. 
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En variant av generalentreprenad är så kallad samordnad general-
entreprenad. Denna form ger beställaren mer kontroll över upp-
handlingen då beställaren själv upphandlar samtliga entreprenörer. 
Först efter upphandlingen lämnas kontrakten till generalentreprenören 
och de övriga entreprenörerna blir underentreprenörer till general-
entreprenören. Med den här typen av upphandling kan beställaren 
bestämma vilka entreprenörer som ska anlitas men slipper sam-
ordningen.(8) 

2.6 Partnering 

Partnering kan i många fall benämnas som en entreprenadform fast det 
egentligen är en samarbetsform. Det används ofta i kombination med 
en totalentreprenad men kan också kombineras med andra 
entreprenadformer. Grundtanken med partnering är att samarbetet 
mellan beställare och de som utför arbetet ska utvecklas för att nå en så 
bra slutprodukt som möjligt. 

Partnering härstammar från USA där det skapades för att lösa 
problemet med de många tvisterna i byggbraschen. Många byggprojekt 
ledde till omfattande tvister och pengarna gick till rättstvister istället för 
vinst. Viljan att lyckas var en stor drivkraft när de första projekten med 
partnering genomfördes i förhoppning att slippa tvister. Tack vare en 
god samarbetsvilja och en öppen ekonomi lyckades projekten bra. Med 
partnering som samarbetsform uppnåddes därefter förbättringar inom 
ekonomi, konfliktlösning och samarbete.(9)  
 Byggbranschen i Sverige har inte ett lika omfattande problem med 
just konflikter och tvister. Vilket kan vara en förklaring till varför 
partnering inte heller har slagit igenom med samma kraft. Vid projekt 
som är komplicerade och svåra att definiera är det dock en efterfrågad 
samarbetsform.  

Vid partnering samlar byggherren ihop en grupp bestående av till 
exempel arkitekt, konstruktör, installatör och andra viktiga parter som 
byggherren har god tillit för. Tillsammans enas de om projektets 
utformning, ekonomi, tid, kvalitet med mera och skriver ett juridiskt 
bindande partneringavtal. 

Entreprenadformens öppenhet kring ekonomi tillsammans med 
förmågan att följa upp hur projektet följer planering för tid och 
ekonomi är en mycket stor fördel som normalt inte kan uppnås med en 
traditionell entreprenadform.(8) 

Med partnering kan en bred kompetens uppnås i projekteringen 
där alla parter har möjligheten att tidigt i projektet påverka för-
utsättningarna för slutprodukten. 
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Partnering blir allt vanligare inom byggsektorn och det diskuteras 
huruvida det kan vara lösningen för framtidens byggande med ökande 
utmaningar och krav från samhället. 
 Begreppet partnering kan tolkas på många sätt och det finns ingen 
definition av hur en partnering ska fungera.  
 Ett partneringavtal kan antingen utföras som projektpartnering där 
avtalet gäller ett projekt eller som strategisk partnering där avtalet 
sträcker sig över en bestämd tidsram med flera projekt. Möjligheten att 
använda lärdom och erfarenhet från tidigare projekt är en stor fördel 
vid strategisk partnering. 

2.7 Ventilation 

Ventilationens huvuduppgift är att förse byggnaden med frisk luft och 
föra bort använd och förorenad luft. Systemet dimensioneras efter den 
största personbelastningen för byggnaden på ett sådant sätt att 
erforderligt luftutbyte kan tillgodoses.(2) 

Det finns tre huvudsakliga typer av system för att ventilera en 
byggnad såsom självdrag, frånluft och från- och tilluft. Det system som 
oftast används i ett passivhus är från- och tilluft med värmeåtervinning, 
FTX. Detta system ger en kontrollerad ventilation av byggnaden. 
Tilluftsdon placeras i vistelserum och gemensamma utrymmen medan 
frånluftsdon placeras i kök och på toaletter, därmed tillsätts ren luft där 
man vistas mest medan frånluften ser till att dålig luft sugs ut. För att 
den tillsatta uteluften ska kunna transporteras från ett tilluftsdon till ett 
frånluftsdon i ett annat rum placeras överluftsdon mellan rummen. 

För att sedan uppnå en effektiv värmeåtervinning i systemet 
används en värmeväxlare som tar vara på värmen i frånluften för att 
värma tilluften innan den fördelas ut i byggnaden. Värmeåtervinningen 
fungerar bättre i en tätare byggnad där oönskat luftläckage genom 
klimatskalet minimeras och så mycket som möjligt av frånluften 
därmed passerar genom värmeväxlaren innan den lämnar byggnaden. 

Då ventilationen trots värmeåtervinning står för en av de största 
värmeförlusterna i en byggnad är det av stor vikt att systemet regleras 
för att nå så låga luftflöden som möjligt, men utan att påverka luft-
kvaliteten. Detta kan styras på flera sätt, till exempel genom tids-
styrning, rörelsedetektor, temperatur, koldioxidmätning eller genom en 
kombination av flera av dessa.  

Ett FTX-system kräver mycket tid i projekteringen för att fungera 
effektivt, men det kan löna sig för slutprodukten då ett effektivt FTX-
system ger komfort, bra kontroll på luftkvalité och värme-
återvinning.(10) 
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3. METOD 

I detta kapitel beskrivs hur examensarbetet har genomförts avseende 
informationssamling, omfattning och avgränsning. 
 Sedan efterfrågan för arbetet gällde en specifik förskola, Alsters 
förskola, och dess möjligheter att utvecklas har de inblandade parterna 
i projektet intervjuats. Dels för att få en tydlig bild av projektet och 
därefter kunna kartlägga utvecklingsmöjligheterna för projektet, men 
också för att ta del av konsulternas specialkompetens inom sitt område.  

3.1 Litteraturstudie 

Tack vare det ökade intresset för energieffektiva byggnader de 
senaste åren börjar det komma mycket material inom området. Men 
eftersom konceptet med passivhus är så pass nytt är det viktigt att vara 
källkritisk och skilja på fakta och teorier. 

Arbetet började därför med en litteraturstudie där befintlig 
information inom området undersöktes och kartlades. Lagar, 
förordningar, myndigheter och dess hänvisningar har använts som 
grund för att hitta relevant information i både litteratur och på internet. 
Även förfrågningsunderlag och byggtekniska dokument från referens-
projekten har använts för att kartlägga information om hur projekten 
utförs. 

 För att ta del av vad som efterfrågas och krävs har också läroplan 
för förskolor samt tidigare arbeten inom pedagogik studerats. 

3.2 Referensobjekt 

I första hand är Alsters förskola i Karlstad undersökt vad gäller bland 
annat byggteknik, utformning och energiprestanda. För att finna 
utvecklingsmöjligheter för projektet utnyttjas erfarenheter från tre 
färdigställda energieffektiva förskolor. Den första förskolan är 
Skogsgläntan, belägen i Kil, den andra är Skogslunden i Åkersberga 
och den tredje är Stadsskogens förskola i Alingsås. Tillsammans bidrar 
dessa förskolor med en bred bas för erfarenheter då de är byggda under 
olika år med olika förutsättningar och mål. Det gemensamma för dessa 
förskolor är att de alla har byggts i förhoppningen att nå passivhus-
standard. 

Platsbesök har utförts på byggarbetsplatsen för Alsters förskola 
samt den färdigställda Skogsgläntan i Kil. Detta har bidragit med 
förståelse för byggprocessen samt ökat detaljförståelsen för passivhus-
tekniken.  
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3.3 Intervjuer 

Informationen om Alsters och Skogsgläntans förskola är huvudsakligen 
från intervjuer men också från förfrågningsunderlag och tekniska 
dokument. Ett flertal intervjuer har genomförts med flera olika 
inblandade parter i projektet för att bland annat få inblick i hur arbetet 
går till och vad som skiljer ett passivhusprojekt från ett traditionellt 
projekt. Fyra intervjuer med olika parter i projektet Alsters förskola har 
utförts med syfte att dels ge information om projektet men också för att 
ta del av de olika parternas erfarenheter och tankar om passivhus-
teknik. 

Intervjuer med byggherre och energiförvaltare för Skogsgläntan 
har bidragit med information om byggprocess och uppföljning av 
förskolans prestanda. 

Även en partneringexpert har intervjuats för att få inblick i hur 
viktigt samarbetet och entreprenadformen är för ett komplext projekt 
som ett passivhus. 

Dessa intervjuer ligger också till grund för att identifiera 
utvecklingsmöjligheter för förskolor som utförs i passivhusteknik. 

3.4 Internet 

Information om Skogslundens och Stadsskogens förskola är mestadels 
tagen från internet, men också litteratur. Den internetbaserade 
informationen är tagen från kommuners, entreprenörers och intresse-
gruppers hemsidor.
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4. ALSTERS FÖRSKOLA 

Förskolan är vid tillfället för denna rapport fortfarande under 
byggnation varför många av de värden som presenteras endast är 
beräknade och ännu inte har kunnat bekräftas med mätningar. 

4.1 Allmänt 

I ett område i utkanten av Karlstad bygger Skanska Alsters förskola 
med uppgift att ersätta flera mindre förskolor i närområdet. Projektet 
utförs med förhoppning att nå passivhus efter förfrågan från 
kommunen. Byggnaden utrustas bland annat med behovsanpassad 
från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning (FTX), välisolerat 
klimatskal, rejäl solavskärmning och solcellsanläggning på taket.(10) 

Efterfrågan för förskolan grundades i ett behov från samhället och 
en önskan till kommunen som är beställare för detta projekt. 
Kommunen började med att ta fram programhandlingar med 
information om hur förskolan skulle utformas och vilka specifika krav 
de hade från verksamheten. I ett tidigt skede anlitades en arkitekt för 
att ge förslag för utformningen utifrån ett lokalprogram. Det var inte 
förrän efter att detta var gjort som kommunen fick nya direktiv om att 
byggnaden skulle byggas med ambition att nå kraven för passivhus. 
Först nu upphandlades också totalentreprenören Skanska. För att få ett 
bra samarbete och bästa förutsättningar för projektet skrevs ett 
partneringavtal mellan kommunen och Skanska.(11) 
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4.2 Utformning 

Byggnadens bruttoarea är 1420 m2. Utformningen delar tydligt upp 
förskolan i tre enheter med separata ingångar. Se figur 4.2.1, figur 4.2.2 
samt figur 4.2.3. Varje av dessa enheter delas sedan in i två avdelningar 
var där ungefär 20 barn beräknas tas emot. Dessa sex avdelningar 
tillsammans kommer därmed att ta emot ungefär 120 barn i åldrarna 0-
5 år. Avdelningarna har egna ytor för lek och vila, medan förskolan 
gemensamt har samlingssal, större lekytor, matsal, kök, ateljé samt 
administrativa lokaler. Se figur 4.2.1.(12) 

 
Figure 4.2.1 Planlösning Alsters förskola.(12) 

För att förskolan ska smälta in i den omgivande miljön, som består 
av grönytor och skog, hålls byggnaden låg och utförs i ett plan med 
naturfärgad sioo-behandlad liggande träpanel. Sioo-behandlingen gör 
att panelen inom några år ser gammal och grå ut, vilket ger ett lugnare 
uttryck och förväntas smälta in i miljön. Även sedumtak bidrar till att 
byggnaden smälter in ytterligare, samtidigt som både sedumtaket och 
sioo-behandlingen förväntas visualisera för barnen att byggnaden är 
miljövänlig.(11)  

 
Figur 4.2.2 – 3D-vy, vy från nordväst. Alsters förskola, Karlstad(12) 

Figur 4.2.2 visar den norra fasaden med dess stora fönster och mer 
än fem meter höga vägg. De största fönstren är placerade i 
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gemensamma utrymmen och utgör en stor källa för dagsljuset i 
byggnaden. De stora fönstren har dessutom snedställda fönsternischer 
för maximalt ljusinsläpp. Dessa rum har också en mycket stor rymd 
tack vare den stora takhöjden sedan innertaket följer yttertaket för att 
ge maximal rumshöjd. De små byggnader som syns i figuren är tre 
förråd samt en miljöstation. I sydöst, vilket är i överkant av figuren 
ovan, möter skolgården en stor skog som bidrar med naturmiljö och 
möjlighet för lek. 
 

 
Figur 4.2.3 – 3D-vy, vy från sydväst. Alsters förskola, Karlstad(12) 

Den södra fasaden, som syns i figur 4.2.3, är ungefär tre meter hög 
och har färre stora fönster, men fler mindre fönster. Solavskärmningen 
på söderfasaden utgörs av stora takutsprång och kompletteras med 
invändiga rullgardiner. Ingångarna till avdelningarna syns i figur 4.2.3 
som svarta utbyggnader med solceller på taket. Dessa utbyggnader 
fungerar som luftslussar där ytterdörren i sin tur leder till ett rum med 
ytterligare två dörrar, en till varje avdelning. 

4.3 Teknisk utrustning 

Ventilationssystemet i bygganden är ett FTX-system, från- och tilluft 
med värmeåtervinning, där en roterande värmeväxlare används med 
verkningsgrad på 83 %. Detta ventilationssystem styrs efter behov med 
mätare för temperatur och koldioxid där luftflödet ökar steglöst mot ett 
förinställt maxflöde. När lokalerna inte används går systemet således 
på ett minimiflöde, men när lokalerna tas i bruk ökar flödet beroende 
på lokalens storlek och antalet personer som vistas där. 
 När värmeväxlaren inte klarar att höja tilluftstemperaturen 
tillräckligt finns även ett värmebatteri kopplat till bergvärmepumpen. 
Detta värmebatteri är dock endast till för att undvika för låga tillufts-
temperaturer, ventilationen är inte en del av uppvärmningen. 

Efter erfarenhet från de nuvarande förskolorna i området har 
personalen ställt krav på golvvärme. Därmed installeras golvvärme i 
hela byggnaden och fungerar som värmedistributionssystem. För att 
driva golvvärmen installeras en bergvärmepump om 14 kW som 
beräknas täcka värmebehovet. Golvvärmen sekvensstyrs med 
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ventilationen på ett sådant sätt at de inte ska motverka varandra. Om 
ventilationen indikerar övertemperatur stängs golvvärmen av. Dock 
finns en viss tröghet i golvvärmen som gör att värme avges även efter 
att systemet stängts av. Med en cirkulationspump används också borr-
hålet sommartid för att ge frikyla som distribueras ut i byggnaden med 
ventilationssystemet. 

4.4 Konstruktion 

 Konstruktionen är helt i trä där ytterväggarna består av ett regel-
system med mineralullsisolering. Grunden är platta på mark och taket 
är ett system av limträbalkar. 

Grundplattan är isolerad med 300 mm cellplast, väggarna har totalt 
390 mm mineralull varav 100 mm är en fasadskiva vilken bryter köld-
bryggorna. Taket är isolerat med 500 mm lösull. Följande beräknade 
värden är framtagna för byggnadsdelarnas värmegenomgångs-
koefficienter. Det genomsnittliga U-värdet för byggnaden är Um=0,13 
W/m2K och luftläckaget är uppmätt till 0,19 l/sm2. 
 

 

4.5 Energiprestanda 

För att utnyttja förnybara energikällor i så stor utsträckning som 
möjligt placeras solceller på taket med en area av 145 m2 vilka beräknas 
leverera minst 16 kWh/m2 år. Solcellerna skulle kunna ge ytterligare 
kilowattimmar om de optimerats för sommarhalvåret, men för att täcka 
den största delen av energibehovet i byggnaden, och därmed också 
uppnå bästa ekonomi, placeras panelerna med en sådan vinkel att de 
ska ge största möjliga effekt under vinterhalvåret. Under sommaren är 
elanvändningen som minst sedan större delen av verksamheten är 
stängd för sommarledighet och värmesystemet stängs av. Därmed 
beräknas det under högsommaren ändå bli ett överskott från solcellerna 
vilket förväntas kunna matas ut på elnätet där andra konsumenter 
sedan kan använda elen. 

Kravet för köpt energi enligt FEBY09 är 32 kWh/m2 år. Karlstads 
riktlinjer för miljöhänsyn i upphandling anger 30 kWh/m2 år. Detta låg 
till grund för projektet fram tills att FEBY12 kom och kravet skärptes till 

Värmegenomgångskoefficienter 
Yttervägg:  U=0,095  W/m2K 
Platta på mark: U=0,10   W/m2K 
Tak:   U=0,08   W/m2K 
Fönster:   U=0,80  W/m2K  
Ytterdörr:  U=1,60  W/m2K 
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27 kWh/m2 år. Projektet fick därmed skärpas ytterligare och beräkning-
arna visar nu att behovet för köpt energi (specifika energi-
användningen) är 26,3 kWh/m2 år. Värmeförlusttalet var på grund av 
utformningen och tidigare konstruktionslösningar det svåraste att 
uppnå, men är beräknat till 15,9 kWh/m2 år uppfyller kravet enligt 
FEBY12 som är 16 kWh/m2 år. 
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5. REFERENSOBJEKT 

Passivhustekniken är fortfarande relativt ny, i synnerhet vad gäller 
förskolor, och det finns ingen tydlig rutin i hur ett passivhusprojekt ska 
utföras. Därmed är det viktigt att ta tillvara de erfarenheter som finns 
så att problem kan förutses och ett effektivt byggande kan uppnås. I 
detta kapitel beskrivs således tre färdigställda energieffektiva förskolor 
med den information som är relevant för detta arbete. 

5.1 Skogsgläntan 

Skogsgläntan i Kil byggdes år 2009-2010 och var det första projektet i 
kommunen efter att de satt nya krav för all nyproduktion. Detta var del 
av en stor miljösatsning i kommunen där minskad klimatpåverkan och 
minskad energiförbrukning stod i fokus. Bland annat sattes mål om 
minskning av oljeuppvärmning, energisnål gatubelysning, och fri råd-
givning vilket skulle bidra till en miljömedvetenhet och minskad 
klimatpåverkan inom kommunen. 

Just för nyproduktion inom kommunkoncernen bestämdes att 
avgiven effekt för kommunala byggnader högst får uppgå till 14 W/m2 
och en rekommendation för maximal total köpt energi på 
55kWh/m2,år. Detta ligger i linje med kriterierna för passivhus med 
2007 års specifikation. Förskolan byggdes därför i förhoppning att 
klassas som passivhus. Denna förhoppning låg till grund för projektet 
redan vid projekteringen för den nya förskolan. 

Skogsgläntan ersätter den tidigare förskolan som var belägen precis 
bredvid den plats där den nuvarande förskolan är byggd. Den gamla 
byggnaden var gammal och hade många brister som otätheter, drag, 
dålig isolering och stora problem med kalla golv. Därmed fanns ett 
antal krav från personalen när den nya förskolan byggdes. Bland annat 
krävdes golvvärme för att inte riskera fortsatta problem med kalla golv. 

5.1.1 Utformning 

Skogsgläntan är byggd i ett plan på 1100 m2 som är indelat i sex 
avdelningar med en kapacitet för totalt ungefär 100 barn. Varje 
avdelning delar luftsluss med avdelningen bredvid, vilket innebär att 
det finns tre luftslussar. Dessa har två entréer var och sedan också två 
ingångar, en till varje avdelning. De är inte uppvärmda och har endast 
till uppgift att hindra stora förluster av varm inneluft när ytterdörren 
öppnas. 
 På båda sidor av luftslussarna, vilka ligger i söderläge, finns 
skärmtak med funktion av både solavskärmning och väderskydd för 
barnvagnar mm. Ytterligare solavskärmning finns vid fönstren i söder- 
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och västerläge där balansen mellan ljusinsläpp och avskärmning är väl 
beaktad. 

Förskolan är utformad efter Reggio Emilia, vilket är en pedagogik 
som bygger på stora gemensamma ytor där barnen samlas och leker 
tillsammans. Detta påverkar tydligt planlösningen där centrum av 
byggnaden är en stor öppen lokal med stor rymd och högt i tak. Från 
denna större yta kan de sex avdelningarna nås med varsin dörr. Många 
invändiga fönster bidrar till en öppnare känsla och en ökad kontakt 
mellan rummen. För att tillgodose ett fullgott dagsljus i det centrala 
rummet är nästan hela den del av ytterväggen som angränsar till 
rummet fylld med fönster. Dessutom används taklanterniner utefter 
hela rummets längd för ytterligare ljusinsläpp. 

Takets lutning ger en stor takhöjd som hålls så hög som möjligt 
inne i byggnaden genom att innertaket följer yttertaket. Dessutom är 
ventilationskanaler och andra installationer dragna i rummet under 
taket för att slippa sänka taknivån. 

5.1.2 Teknisk utrustning 

Värmesystemet består av solfångare och fjärrvärme som tillför värmen 
till byggnaden via golvvärme och eftervärme i ventilationssystemet.  
 Ventilationssystemet är från- och tilluft med värmeåtervinning. 
Värmeväxlaren har en verkningsgrad av 80 %, och extra tillskott för att 
tillgodose värmebehovet sker med eftervärmare i ventilations-
kanalerna. Systemet är endast tidsstyrt och går upp till ett förinställt 
värde under verksamhetens öppettider samt ett grundflöde under övrig 
tid.  

5.1.3 Konstruktion 

Konstruktionen är en lätt konstruktion av ett träregelsystem där 
väggarna isolerats med 410 mm och taket med 500 mm mineralull. 
Grunden är platta på mark med 280 mm cellplast. Dessa konstruktioner 
ger följande U-värden. 
 

 

Värmegenomgångskoefficienter 
Yttervägg:  U=0,09   W/m2K 
Platta på mark: U=0,11   W/m2K 
Tak:   U=0,09   W/m2K 
Fönster:   U=0,96  W/m2K  
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5.1.4 Energiprestanda 

Lufttätheten var beräknad till 0,30 l/sm2, men provtryckningar visade 
0,20 l/sm2 vilket ger en god förutsättning att lyckas.  

Solfångarna har en total effektiv yta om 36 m2 och beräknas 
generera 14 700 kWh/år till tappvarmvattenproduktion och golvvärme. 
Byggnaden har ingen installerad eleffekt för uppvärmning. 

Specifik energianvändning (fjärrvärme) 2012: 75 kWh/m2 år och 
effektförlusten är beräknad till 14 W/m2. Läs mer i resultat och analys 
om varför förskolan inte klarade de uppsatta målen. I korthet kan den 
höga energianvändningen förklaras i bristfällig injustering av tekniska 
system.(13) 

5.2 Skogslunden 

Förskolan Skogslunden i Åkersberga är Sveriges första internationellt 
certifierade passivhus. Projektet är inspirerat av Lindåshusen i Sveriges 
första passivhusområde och projektet är draget till sin spets vad gäller 
energisparande åtgärder. Certifieringen uppfyller kraven för den 
internationella passivhusstandarden enligt PHI (Passivhaus Institut). 

Möjligheten att inspirera barnen till en hållbar framtid har tagits 
tillvara genom en bildskärm i samlingslokalen där den aktuella energi-
förbrukningen och energikällan simuleras. Dessutom är ett fönster 
placerat i väggen mot fläktrummet så att barnen kan se ventilations-
aggregatet. 

Entreprenadformen för projektet var samordnad general-
entreprenad där en passivhusutbildad energisamordnare hade en 
huvudroll genom hela projektet. 

5.2.1 Utformning 

Förskolan är på 880 m2 som är fördelade på fem avdelningar med 
plats för totalt ungefär 90 barn. Även här är pedagogiken Reggio Emilia 
tillämpad vad gäller planlösning, med stora gemensamma utrymmen 
som en central del i byggnaden. Utförandet är i två våningsplan, med 
formfaktorn 2,1, för att öka förutsättningarna att lyckas nå passivhus-
kriterierna. Det var dock ingen självklarhet med tanke på verksamheten 
och krävde noggrann projektering och genomtänkta planlösningar. 
Anslutningen mellan planen sker med både hiss och trappa. För att 
utnyttja möjligheterna med två plan finns ett lekrum med full takhöjd, 
där finns även en invändig rutschkana mellan planen. 
 En viktig del i byggprocessen för att nå passivhuskraven var den 
väl genomförda projekteringen för utformningen av klimatskärmen. 
Den är välisolerad, lufttät och utan köldbryggor. Fönstren är anpassade 
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för passivhustekniken genom sin inskjutna placering i vägg-
konstruktionen och dess genomtänkta solavskärmning och solinsläpp. 

Den fasta utvändiga solavskärmningen består på den sydöstra 
fasaden av balkong samt tak över balkong, och på den sydvästra 
fasaden av ett skärmtak med solfångare. Alla dessa solavskärmningar 
har ytterligare funktioner utöver solavskärmningen då de bland annat 
fungerar som en möjlighet för en skyddad utemiljö och skärmtak över 
barnvagnsplatser. Dessutom undviks frost på glasen då nattstrålning 
mot fönstren hindras.(14) 

Fönsterarean motsvarar i snitt 13 % av golvarean. Även invändiga 
fönster mellan rummen inne i byggnaden används för att släppa in 
dagsljuset längre och samtidigt få bättre kontakt mellan rummen. 

Figur 5.2.1 nedan visar förskolans planlösning och visar 
tillsammans med figur 5.2.2 hur solavskärmningen fungerar.  

 
Figur 5.2.1 Planlösning Skogslunden(15) 

 

 

Figur 5.2.2 Tvärsnitt Skogslunden(15) 

 
 



Kap5. Referensobjekt 

 

 

 25 

5.2.2 Teknisk utrustning 

 Förskolan har inget konventionellt värmesystem utan värms helt 
via från- och tilluftsventilation. För att minska behovet av tillsatt energi 
för uppvärmning och kyla av byggnaden har en 50 meter lång intags-
kanal grävts ner i marken, vilket framgår av figur 5.2.2. Genom att 
uteluften tas in via denna kanal värms luften upp av marken vintertid, 
medan den kyls sommartid, innan den tas in i byggnaden via 
ventilationssystemet. En roterande värmeväxlare är installerad för att ta 
tillvara värmen i frånluften och överföra denna till tilluften med en 
verkningsgrad på 79-84%. Utöver detta är en bergvärmepump på 
8,4kW installerad för att via ett värmebatteri tillföra värmen i tilluften. 
För de mest utsatta hörnrummen har i efterhand eldrivna eftervärmare 
installerats, dessa är dock med i resultaten för uppvärmning som 
redovisas i detta arbete.(3)  

Förskolan Skogslunden kan bekräfta det befarade problemet med 
temperaturskillnader i olika rum när ventilationen används som värme-
system. Det framgår av uppföljningen att de rum som ligger mot 
yttervägg var kallare än väntat medan rummen i mitten, utan kontakt 
med yttervägg, var varma och fick problem med koldioxidhalten under 
vinterhalvåret. Värmen i tilluften blev överflödig för rummen i mitten 
då de behövde en större luftomsättning men ingen värme. Samtidigt 
blev luftomsättningen för de yttre rummen överflödig medan värmen i 
luften inte kunde ökas på grund av övertemperaturen i de centrala 
rummen.(14) 

5.2.3 Konstruktion 

Den bärande konstruktionen utgörs av en invändig betongstomme 
medan ytterväggarna är lätta utfackningsväggar av träreglar och 
cellulosaisolering. 
 

 
 
Den tunga betongkonstruktionen gör byggnaden värmetrög medan den 
lätta träregelkonstruktionen i ytterväggen är välisolerad och utan köld-
bryggor. Medelvärdet för hela byggnadens U-värde är Um=0,14 W/m2K 
och luftläckaget är 0,05 l/sm2. 

Värmegenomgångskoefficienter 
Yttervägg:  U=0,11   W/m2K 
Platta på mark: U=0,09-0,17  W/m2K 
Tak:   U=0,08   W/m2K 
Fönster:   U=0,62-0,76 W/m2K  g=0,5 
Ytterdörr:  U=0,77  W/m2K 
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 G-värdet för fönstren i sammanställningen ovan beskriver hur 
mycket solenergi fönstren släpper igenom. Begreppet beskrivs mer 
ingående i kapitlet ”Dagsljus”. 

5.2.4 Energiprestanda 

Det första året i drift visar att bergvärmepumpen förbrukat 5100 kWh i 
eldrift för värme och varmvatten, vilket motsvarar 5,8 kWh/m2år. 
Solfångaren gav 2470 kWh, 2,8 kWh/m2år. Det beräknade värme-
behovet för Skogslunden var 14 kWh/m2år och det uppmätta värdet för 
första året är 14,1 kWh/m2år. Kravet för passivhus enligt internationell 
standard är 15 kWh/m2år varför Skogslunden därmed kan verifieras 
som passivhus.(14) 
 

5.3 Stadsskogens förskola, Alingsås 

Stadsskogens förskola i Alingsås utnämner sig själva som Sveriges 
första förskola byggd med passivhusteknik. Redan i juni 2008 togs 
förskolan i bruk. Tyvärr uppnås inte alla krav för passivhus, vilket det 
finns flera förklaringar till, men ändå har en mycket energieffektiv 
byggnad uppnåtts.(16) 

5.3.1 Utformning 

Den uppvärmda arean är totalt 940 m2 med plats för ungefär 100 barn i 
fem avdelningar.  
 Från början ritades förskolan som en traditionell byggnad. När 
sedan Alingsås kommun beslutade att satsa på energieffektivt 
byggande tog projektet en helvändning. Byggnaden skulle uppnå 
passivhusstandard och många åtgärder vidtogs för att klara detta. 
 Byggnaden utförs i ett plan och har en formfaktor på 2,5, som en 
följd av att byggnaden först ritades som en traditionell förskola. 
Utformningen medför också att värmeförlusterna per kvadratmeter 
uppvärmd golvarea  
ökar.  
 Dagsljusinsläppet uppfylls med en fönsterarea på 16 % av golvytan 
och ytterligare invändiga fönster används för att sprida ljuset längre in i 
byggnaden. Dessutom kan personalen hålla koll på barnen genom de 
invändiga fönstren utan att störa. Fönstren är lågt placerade för att 
barnen ska kunna se ut, och fönsterbänkarna är djupa så att barnen kan 
vistas även där.(3) 
 Solavskärmningen utgörs av stora skärmtak som också bidrar med 
väderskyddade utemiljöer. För att undvika köldbryggor vid 
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anslutningen mot yttervägg står skärmtaken på fristående pelare varför 
anslutningen endast har till uppgift att leda ut vatten. 
 Taket är utrustat med sedumväxter vilket ger byggnaden liv då 
färgerna varierar med årstiderna. Samtidigt tas dagvatten tillvara på ett 
effektivt sätt.(16) 

5.3.2 Teknisk utrustning 

 Inget traditionellt värmesystem är installerat då byggnaden värms 
helt via ventilationen. Ventilationssystemet är från- och tilluft med en 
roterande värmeväxlare med 85 % verkningsgrad. Ett centralt aggregat 
sköter ventilationen för hela byggnaden och styrs med koldioxid- och 
temperaturmätare separat för varje avdelning. För att täcka värme 
behovet har också varje avdelning utrustats med värmebatteri för efter-
värmning i tilluftskanalen. Dessa värmebatterier värms med fjärrvärme. 
För att vädra vid övertemperaturer finns ett öppningsbart takfönster. 
Nattetid och helger går ventilationssystemet på grundflödet 0,35 l/s m2, 
medan det under dagtid går på 1.73 l/s m2.(16) 
 Sedan den största värmekällan är personer och apparater sjunker 
temperaturen något nattetid, helger och de perioder som verksamheten 
är stängd. Men för att förhindra en allt för stor temperaturändring tas 
ingen uteluft in under denna tid. Luften cirkulerar då inom byggnaden, 
och om ett värmebehov uppstår tillsätts det med värmebatterierna i 
ventilationssystemet. En viss temperatursjunkning tillåts dock, 
eftersom temperaturen stiger snabbt när verksamheten drar igång.(3) 

5.3.3 Konstruktion 

 Konstruktionen är en bärande stomme av stål, med ytterväggar av 
lättreglar med 400 mm isolering, taket är trätakstolar med 500 mm 
lösullsisolering och grunden är platta på mark med 300 mm cellplast-
isolering. Dessa konstruktioner har följande U-värden. 
 

 
  
 Det genomsnittliga U-värdet för byggnaden är 0,17 W/m2K och 
luftläckaget 0,19 l/s, m2.(3) 

Värmegenomgångskoefficienter 
Yttervägg:  U=0,10  W/m2K 
Platta på mark: U=0,12   W/m2K 
Tak:   U=0,09   W/m2K 
Fönster:   U=0,85  W/m2K  
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5.3.4 Energiprestanda 

Det beräknade värmeeffektbehovet är 16-17 W/m2 och värmebehovet 
42 kWh/m2 år. 
 När Stadsskogens förskola byggdes gällde 2007 års krav-
specifikation av passivhus, utgiven av energimyndigheten, vilken satte 
kravet på maximal tillförd effekt 10 W/m2 vid dimensionerande ute-
temperatur och energikrav 45 kWh/m2 år för den aktuella klimatzonen. 
Därmed uppfyller inte förskolan kravet på värmeeffektbehov.(17) 
 



 
 

 

Institutionen för teknikvetenskaper, Byggteknik, Uppsala Universitet 
Examensarbete 2013 

6. IMPLEMENTERA PASSIVHUS PÅ FÖRSKOLOR 

Detta kapitel beskriver de problem som uppstår med förskolor samt 
passivhus och just kombinationen av dessa två. 

6.1 Ventilation 

Trots att ventilationssystemen effektiviseras med allt bättre värme-
växlare och energisnåla aggregat är det just ventilationen som gör det 
svårast att uppnå passivhuskraven. Då förluster genom klimatskärmen 
minimeras i ett passivhus med kraftig isolering kvarstår ventilationen 
som en av de största förlustposterna för energi trots god effektivitet hos 
värmeväxlaren. Konstant ventileras värme ut ur byggnaden med 
frånluften. För att minska förlusterna strävar man därför efter så låga 
luftflöden som möjligt. Samtidigt får inte inomhusmiljön påverkas 
negativt med försämrad luftkvalité. Detta löses genom att ventilations-
systemet styrs efter behovet för stunden. Med hjälp av mätare för rums-
temperatur och koldioxidhalt i frånluften varierar flödet steglöst från 
ett grundvärde till maximalt flöde beroende av aktuell person-
belastning. Utöver denna styrning finns det också tryckmätare som 
hjälper systemet att hålla rätt balans mellan till- och frånluft, vilket 
annars kan störas ut av en köksfläkt eller vädring.(10) 

 

 
Figur 6.1.1 – FTX-system (18) 

Figur 6.1.1 visar principen för ett från- och tilluftssystem med värme-
växlare där frånluften tas från de utrymmena med förorenad luft 
medan fräsch luft tillsätts i vistelserum. 

Under de varmaste dagarna av året uppstår ett kylbehov i 
byggnaden. Trots att isoleringen även isolerar mot värmen utifrån 
kommer internvärme och solinstrålning i de flesta fall skapa ett 
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kylbehov. För att motverka detta kan värmeväxlaren då ta kylan från 
frånluften och föra över den till tilluften. 

För att kyla ytterligare kan ett kylbatteri installeras i ventilations-
systemet som förslagsvis kyls av en bergvärmepump eller liknande. 
Alla dessa metoder för kylning av tilluften är dock energikrävande och 
skapar dessutom ett visst motstånd i ventilationssystemet. Ett alternativ 
kan därför vara att utnyttja nattkyla. Då ventileras kall luft in i 
byggnaden nattetid för att sänka temperaturen till ungefär 18°C. 
Därmed kan en temperaturhöjning på fem grader tolereras under 
dagen utan att övertemperatur nås. Viktigt vid denna metod är dock att 
brukaren är medveten om hur systemet fungerar och är beredd på den 
låga temperaturen på morgonen. 

Nattkyla är också bra för att slippa de problem som uppstår med 
kyla via ventilation då låga tilluftstemperaturer lätt kan skapa en känsla 
av drag.(10) 

6.2 Värmesystem 

Som definitionen av passivhus beskriver och som namnet också 
antyder ska ett passivhus vara passivt och inte behöva något värme-
system. Ofta installeras ändå ett värmesystem för att försäkra sig om att 
klara de kallaste dagarna av året. 

I förskolor installeras ofta golvvärme, vilket bekräftas av referens-
objekten, även om det för värmebehovets skull inte behövs. Dels finns 
ett lagkrav på minsta yttemperatur på golvet i förskolor, och dels vill 
verksamheten också kunna garantera ett varmt golv när barnen vistas 
mycket tid just på golvet. En nackdel med golvvärmen är dess tröghet. 
När den är igång byggs det upp en värmekudde i plattan som sedan 
avger värme långt efter att golvvärmen stängts av. Detta in sin tur gör 
att ventilationen går onödigt mycket för att motverka övervärmning. 
Det är svårt att i ett sådant fall beräkna hur tidigt golvvärmen ska 
stängas av, men en åtgärd är att ventilationen och golvvärmen 
samarbetar på ett sådant sätt att golvvärmen stängs av senast när 
ventilationen slår till för att kyla. En alternativ teori för att undvika 
denna problematik är att köra golvvärmen med låg framlednings-
temperatur. Då ett passivhus bara behöver ungefär 10-15W i 
uppvärmning skulle det räcka att golvet håller en yttemperatur på 23°C 
och i sådana fall skulle kunna gå näst intill konstant utan att 
övervärmning skulle bli ett problem. De varmaste dagarna när inne-
temperaturen överstiger 23°C skulle det till och med kunna bidra som 
kyla.(19) 

Rent teoretiskt skulle värmebehovet kunna täckas av ventilations-
systemet, men det blir mycket omfattande och komplicerat då hänsyn 
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måste tas till varierande värmebehov och personbelastning i olika delar 
av byggnaden. Vissa rum mitt i byggnaden kanske inte märker av 
skillnaderna i årstider medan andra rum påverkas radikalt. Förses då 
alla rum med samma temperatur på tilluften kommer några att 
övervärmas medan andra undertempereras. För att ta hänsyn till detta 
med ventilationssystemet krävs enskild värmereglering för tilluften i 
varje rum. Sköts värmebehovet däremot av ett separat system kan 
istället hela byggnaden förses med samma temperatur av tilluften 
medan värmesystemet reglerar efter behov.  

Att värma med ventilationssystemet skulle också bli problematiskt 
i rum mot yttervägg som endast har frånluft, till exempel skötrum, då 
tillräcklig cirkulation för att tillgodose temperaturen i hela rummet blir 
svårt.(10) 

6.3 Ljud 

Ljudkraven vid klassning för passivhus är extra skärpta. Ett passivhus 
har en mycket välisolerad konstruktion för att uppnå energiprestanda. 
Men det innebär också ett mycket tyst och ostört inomhusklimat utan 
buller från trafik eller andra oljud utifrån. Samtidigt innebär det att ljud 
inne i byggnaden uppfattas tydligare. 

Utan en grundnivå av ljud i byggnaden blir låga ljud, som annars 
inte skulle uppmärksammas, tydliga. Detta ställer i sig högre krav på 
ljud från installationer så som ventilationssystem. Därför utrustas 
ventilationssystemet med extra många ljuddämpare för att minska 
fläktljud, överhörning och vinande ljud från luftströmmar. En 
hjälpande åtgärd är också att använda större diameter på ventilations-
kanalerna vilket minskar lufthastigheten och en tystare gång av 
systemet uppnås. 
 Just överhörning är mycket aktuellt i en förskola där barnen i ena 
avdelningen kan vila samtidigt som avdelningen bredvid har lek och en 
högljudd miljö.  
 Ljudnivån på förskolor är en ständig debatt och ett problem som 
försöker lösas med ljuddämpande tavlor på väggarna och ljud-
absorberande plattor i taket. En välisolerad byggnad är därför ett steg i 
rätt riktning för att motverka problemen med ljudnivån. Därmed är ett 
passivhus en lämplig lösning ur ljudsynpunkt vad gäller förskolor.(10) 

6.4 Utformning 

Vid utformning av ett passivhus eftersträvas att minimera köldbryggor 
och att mantelarean är så liten som möjligt i förhållande till golvarea. 
Den optimala utformningen är därför en byggnad i flera plan, med få 
hörn och vinklar i klimatskalet. 
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 För att bedöma utformningen finns en formfaktor som beskriver 
hur stor andel klimatskalet utgör i förhållande till uppvärmd golvarea. 
Figur 6.4.1 visar med enkla exempel hur formfaktorn påverkas 
beroende på byggnadens utformning och antal plan.(3) 
 

 
Figur 6.4.1 - Formfaktor ur boken passivhus för skolor och förskolor 

Enligt figur 6.4.1 ändras formfaktorn betydligt i steget från ett plan till 
två plan. Detta beror på att den omslutande arean minskar i förhållande 
till uppvärmd golvarea. Vad som inte ingår i den förenkling av form-
faktorn i figur 6.4.1 ovan är att även utbuktningar och vrår påverkar 
formfaktorn då väggarean ökar i förhållande till golvarean. 
 Formfaktorn speglar även mängden köldbryggor då anslutningar 
vägg mot tak samt vägg mot platta ökar i förhållande mot golvarea vid 
högre värde på formfaktor.(3) 
 Om projektet av olika skäl inte kan undvika en hög formfaktor 
ställs därmed hårdare krav på andra åtgärder vidtas som effektivare 
ventilationssystem, mer isolering i klimatskalet, minskad glasarea, 
utvecklade konstruktionslösningar för minskning av köldbryggor 
etcetera. 
 Trots dessa tydliga och bevisade svagheter vid utformning utförs 
många förskolor i ett plan efter krav från verksamheten. Motiveringen 
till att bygga i ett plan är att barnen ska ha nära och enkel tillgång till 
lekplatser och utemiljö, utrymning förenklas avsevärt, arbetsmiljön för 
personal förbättras och barnen utsätts inte för fallrisk i trappor. Även 
andra projektspecifika anledningar som att byggnaden ska smälta in i 
miljön kan påverka byggnadens tillåtna höjd. 
 Ett alternativ för att utforma byggnaden med låg formfaktor och 
samtidigt uppfylla önskemål om att placera verksamheten i markplan 
skulle vara att dra upp marknivån till andra våningen på delar av 
byggnaden, som ett suterränghus. Därmed skulle även andra våningen 
vara tillgänglig och direktkopplad med utemiljön. Detta förutsätter 
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dock att tomten sluttar och har de rätta egenskaperna som möjliggör en 
sådan utformning.(3)  

6.5 Dagsljus 

I BBR 6:322 om dagsljus i byggnader anges att minsta fönsterarea bör 
vara 10 % av golvarean i rummet. Arkitekter förespråkar större andel 
glas, snarare 20-25 %, för att uppnå en trivsam innemiljö och en 
tilltalande arkitektur. 

Det finns flera aspekter att uppnå med rätt fönsterarea. Dels ska 
dagsljuskraven tillgodoses, dels får energiförlusterna inte bli för stora 
och dels ska möjligheterna att se utemiljön uppfyllas med en nog låg 
bröstningshöjd. 

För passivhusets prestanda eftersträvas att fönsterareorna utförs i 
stora samlade partier. Detta på grund av att glaset i sig har bättre U-
värde än karmen och infästningen mot väggen. Infästningen utgör 
också en mer eller mindre oundviklig köldbrygga. Används stora 
fönster uppnås mycket ljusinsläpp samtidigt som köldbryggorna 
minimeras jämfört med många små fönster. 

Faran vid större glaspartier på ett passivhus är risken för över-
värmning på grund av solinstrålning sommartid och kallstrålning 
vintertid. Viktigt att tänka på är i vilka väderstreck de största 
glasareorna vänder. För ett passivhus ska de största glasareorna riktas 
mot söder, dels för att kunna ta tillvara på så mycket av vintersolen 
som möjligt vilket bidrar till uppvärmningen, men också för att 
sommarsolen i står som högst i söder och därmed är relativt lätt att 
skärma av med fast solavskärmning. Solavskärmningen kan dock inte 
antas avskärma all överflödig sol, varför allt för stora glaspartier ändå 
bör undvikas för passivhus.[4] 
 Även omgivningen påverkar ljuset mycket, varför placering och 
orientering av byggnaden är en viktig parameter. Generellt sett efter-
strävas att placera byggnaden i ett soligt läge där skuggning från 
omgivningen är liten. En kontrollerad solavskärmning sker istället med 
till exempel takutsprång, balkonger eller skärmtak över fönstren. 
Därmed kan ljusinsläppet kontrolleras bättre jämfört med omgivande 
naturlig skuggning då denna skuggning förändras med åren. Med 
fördel orienteras byggnaden så att ena långsidan vänder mot söder för 
att förenkla fönsterplacering och ljusinsläpp i byggnaden. 

Solavskärmning utnyttjas oftast på fönster mot väster, söder och 
öster medan fönstren på norrsidan inte behöver avskärmas alls utan får 
släppa in all sol de träffas av. 

Vid val av fönster finns det många värden att ta hänsyn till, de 
viktigaste är U-värde och g-värde. U-värde är ett mått på hur väl 
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fönstret isolerar värme och ska för ett passivhus vara under 0,8 W/m2K. 
Observera att detta gäller U-värdet för hela fönstret med karm, själva 
glaset har ett ännu lägre U-värde medan karmen har ett högre. Däri 
förklaras också varför ett stort fönster är bättre än flera små. Det andra 
värdet, g-värde, är ett mått på fönstrets solenergitransmittans. Värdet 
anges som en procentsats av hur mycket solenergi som släpps igenom 
glaset. Med ett lägre g-värde kan således en större fönsterarea användas 
utan att öka risken för övervärmning.(20) 

6.6 Entreprenadformens påverkan 

För ett passivhusprojekt kan funktionen av entreprenadformen spela 
stor roll för vilket resultat projektet når. Frågan för beställaren vid val 
av entreprenadform är hur de bästa förutsättningarna för 
entreprenören uppnås så att projektet når bästa resultat. Det gäller att 
hitta en balans mellan att beställaren får bestämma för att resultatet ska 
uppnå förväntningarna samtidigt som entreprenören ska kunna 
påverka och bidra med erfarenhet och kunskap. 
 För att kunna utforma en byggnad med ett bra samspel mellan 
energiförbrukning och arkitektur är det sannolikt viktigt att i ett tidigt 
skede skapa ett samarbete mellan de inblandade parterna. Det är här 
samarbetsformen partnering har sin starka sida. 
 Största skillnaden i projekteringen för ett passivhus jämfört med ett 
traditionellt projekt är att projekteringen för ett passivhus arbetar mot 
ett främmande mål medan en traditionell projektering arbetar mot ett 
känt mål, då detta är vanligt förekommande, och fokus kan läggas på 
funktionen för byggnaden medan energiprestanda kan komma i andra 
hand. 
 Vid upphandling av entreprenörer för traditionella projekt är ofta 
lägsta pris en tungt vägande faktor, men gäller det ett passivhusprojekt 
ligger största vikt vid kompetens och kvalité. Detta har i många fall en 
direkt koppling till projektets entreprenadform då olika entreprenad-
former ger olika förutsättningar. 

Olika entreprenadformer ger olika drivkrafter för entreprenören i 
sina val och utförande under projektets gång. Ett exempel är en total-
entreprenad med fast pris, där har entreprenören ett funktionsansvar 
vilket innebär att entreprenören själv kan välja en lösning som 
uppfyller funktionen som beskrivs i handlingarna. Ofta väljs en billig 
lösning för att göra en så stor vinst som möjligt. Om detta sker i ett 
passivhusprojekt där kraven är hårt skärpta kan det få stora 
konsekvenser. Beställarens sätt att påverka de val som entreprenören 
gör under projektet är att göra en mycket utförlig handling där ingen 
plats lämnas för antaganden. När en fråga uppstår hos total-
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entreprenören finns nämligen svaret i handlingarna. Detta ställer 
mycket höga krav på beställarens förarbete. 

Ett alternativ för beställaren är att skriva ett partneringavtal med 
entreprenören, vilket innebär att de istället för att kommunicera med 
handlingar kan föra en kontinuerlig konversation. De kan därmed 
tillsammans diskutera fram den bästa lösningen med gemensamma 
beslut.  
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7. OBSERVATIONER OCH RESULTAT 

Här beskrivs observationer och resultat från arbetets gång. Möjliga 
förbättringar och utvecklingsmöjligheter sammanfattas och redovisas i 
detta kapitel. 

Detta examensarbete kan bekräfta det inledande påståendet om att 
förskolor är svåra att anpassa till passivhus. Huvudorsakerna till detta 
enligt de erfarenheter som delgivits i rapporten är utformning, 
ventilation, verksamhetens önskningar och krav samt bristande 
utbildning och kunskap inom passivhusteknik. 

Förskolorna som undersöks i arbetet har klarat kraven olika bra. 
Att beakta är att de har haft olika mål och förutsättningar då olika krav-
specifikationer legat till grund för varje projekt. 

Följande tabell 7.1.1 sammanställer några enkla data som är mer 
eller mindre jämförbara mellan förskolorna. Observera att vissa data är 
uträknade enligt olika principer beroende av gällande kravspecifikation 
för respektive förskola. Det bör också nämnas att Skogslunden har en 
uträknad formfaktor, medan de övriga har lästs ut ur den förenklade 
tabellen i kapitel 6.4. 

Tabell 7.1.1 Sammanställning energieffektiva förskolor 

Raden som benämns ”FEBY” i tabell 7.1.1 anger vilken version av 
kravspecifikation som gäller eller gällde för projektet. Där två årtal 
anges har den senare kommit ut under projektets gång. 

Utifrån sammanställningen i tabell 7.1.1 kan utläsas att några 
parametrar bara har små skillnader så som verkningsgrad för FTX, 
fönsterarea och effektförluster. Även för värdet på luftläckage ligger tre 

Förskola Alster Skogsgläntan Skogslunden Stadsskogen 

Storlek 1420 1100 880 940 

År 2013 2009 2009 2008 

FEBY 09-12 2007-09 PHI 2007 

Värme Golv Golv Ventilation Ventilation 

Um-värde 0,13 - 0,14 0,17 

Luftläckage 0,19 l/s 0,2 l/s 0,10 l/s 0,19 l/s 

Ventilation FTX 83 % FTX 80 % FTX 84 % FTX 85 % 

Plan 1 1 2 1 

Formfaktor 2,5 2,5 2,1 2,5 

Fönsterarea 10 % - 13 % 16 % 

Energiåtgång 26,3kWh/m2år 75kWh/m2år 23kWh/m2år 42kWh/m2år 

Effektförlust 15,9W/m2år 14 W/m2år 14,1 W/m2år 16W/m2år 

Solenergi-
anläggning 

136m2  
21 000kWh 

36m2  
14 700 kWh 

 
2 470 kWh 

0 
0 
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av de fyra mycket nära varandra medan Skogslunden däremot har 
ungefär hälften jämfört med de andra. Gemensamt för samtliga 
förskolor i studien är dock att de, vad gäller luftläckage, har bättre 
värden än vad som krävs, vilket visar att byggtekniken och 
noggrannheten vid utförandet av klimatskärmen är tillräcklig. 
 Hittills har, av de förskolor som är betraktade i detta arbete, bara 
Skogslunden klarat passivhuskraven. Alsters förskola kommer dock 
med de värden som idag är beräknade också att klara kraven. Men det 
återstår att se om utvärderingen efter första året i drift bekräftar detta 
eller ej, innan förskolan kan erhålla stämpeln verifierat passivhus.  

Sedan projekten i rapporten använder sig av olika entreprenad-
former, och alla är nöjda med utfallet och funktionen av sin 
entreprenadform, kan inte någon specifik entreprenadform utnämnas 
som bättre än någon annan. Gemensamt för alla projekten i studien är 
dock att samarbetsformen partnering är tillämpad. 
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8. ANALYS 

I detta kapitel analyseras resultaten och observationerna från 
föregående kapitel. Större delen av resultaten som är redovisade kan ha 
flera följder varför en analys är motiverad för att förklara vad resultaten 
innebär. 

8.1 Hänsyn till omständigheter 

Erfarenheten från detta arbete visar att en stor hänsyn tas till 
verksamheten och att energiprestandan ofta får anpassas efter detta. 
Det som anges i resultat som verksamhetens krav och önskemål 
innefattar planlösning, golvvärme, varierande användning av lokaler, 
stor fönsterarea och tillgänglighet. 

Det faktum att personalen ställer krav på golvvärme även om det 
är ett passivhus som byggs kan påverka resultatet på flera sätt. Dels är 
det ett trögt system vilket innebär att grundplattan avger värme långt 
efter att golvvärmen stängts av. Detta kan ge problem med 
övervärmning vilket leder till ett kylbehov. Ofta stiger temperaturen 
relativt snabbt i ett passivhus bara av verksamheten, så den värme som 
ska tillfogas från ett värmesystem behöver vara snabbt och 
kontrollerbart. På samma sätt som golvvärmen är trög vad gäller att 
hålla kvar värmen så är det också långsamt när det gäller att få upp 
temperaturen då en platta på mark är en stor och tung massa att värma 
upp. 

Ännu en fara med golvvärme är att många onödiga kilowatt går till 
att värma marken under byggnaden. En platta utan golvvärme 
fungerar tillsammans med isoleringen som en värmestoppande 
konstruktion där värmen behålls i byggnaden. Om däremot plattan 
värms upp i sig går värmen både uppåt och nedåt, varför delar av 
värmen som distribueras i systemet aldrig når in i byggnaden utan går 
till att värma grunden och marken under huset. 

Att installera golvvärme i ett passivhus kräver en noggrann 
injustering för att undvika onödiga förluster. Golvvärmens långsamma 
verkningssätt kräver god kontroll, vilket innebär att tillförseln av värme 
måste brytas nog tidigt men också startas nog tidigt för att värmen ska 
avges under den önskade tidsperioden. 

Vad gäller förskolors utformning i allmänhet byggs de flesta 
förskolor i ett plan, enligt studien i detta arbete gäller detta även 
förskolor som byggs med mål att nå passivhus. Det försämrar 
byggnadens energiprestanda jämfört med att bygga i två plan eller mer 
då klimatskalets andel minskar, vilket beskrivs i kapitel 6.4. 
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8.2 Teknisk utrustning 

För att uppnå en så effektiv uppvärmning som möjligt önskas att 
värmningen är exakt och därmed inte ger för lite värme men inte heller 
för mycket så att övervärmning uppstår. 

Det finns väldigt mycket information om ventilationssystem för 
passivhus och precis som detta arbete belyser så finns det ännu mer att 
tänka på om det är fråga om en förskola. Det läggs stor vikt vid att 
utforma systemet så effektivt som möjligt och med så små förluster som 
möjligt. En av de energisparande åtgärder som presenterats i rapporten 
är den nergrävda intagskanalen för uteluft. Vilket är en intressant 
lösning på många vis då det innebär ett minskat behov av tillsatt energi 
för både värme och kyla. Denna metod är dock ännu inte väl beprövad 
och har inte fått något genomslag i Sverige. 

8.3 Förbättringar och utvecklingsmöjligheter 

Kunskapen och andelen utbildade inom passivhusteknik är 
bristfällig i byggbranschen. Tack vare de utförliga krav-
specifikationerna kan vem som helst ta reda på vad som gäller för ett 
passivhus. Om man ska lyckas att bygga ett passivhus måste man också 
veta hur man ska gå till väga för att uppnå de specificerade värdena. 
Det är den kunskapen som måste få en större spridning i 
byggbranschen bland alla inblandade parter. Redan från början, vid 
projektering och när de första skisserna görs, behövs kunskapen av att 
utforma en energieffektiv byggnad. 

8.4 Alsters förskola 

Det är en stor utmaning för Alsters förskola att klara passivhuskraven 
då svåra förutsättningar finns. Den arkitektoniska utformningen med 
många hörn och stora fönsterpartier samt en planlösning där stor 
takhöjd delvis förekommer. Detta tillsammans med att byggnaden är 
utförd i ett plan gör att formfaktorn blir stor, då klimatskalets area i 
förhållande till den uppvärmda golvarean ökar. 
 För att ändå klara att uppfylla de hårt ställda kraven för passivhus 
har Skanska utfört ett noggrant arbete där klimatskalet är välisolerat 
och mycket tätt, köldbryggor har motverkats med genomtänkta 
konstruktionslösningar där ett lager av isolering omsluter hela 
byggnaden. Dessutom är ventilationssystemet väl utfört för att hålla 
kvar så mycket som möjligt av värmen inom byggnaden genom en 
effektiv värmeåtervinning och ett behovsanpassat ventilationsflöde. 
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9. DISKUSSION 

Resultaten och analysen av dessa väcker en hel del frågor och 
funderingar. I detta kapitel diskuteras de olika delarna i rapporten. 

9.1 Hänsyn till omständigheter 

Det är tydligt bland de projekt jag behandlat, och även de förskolor jag 
läst om men inte valt att ta upp i rapporten, att utformningskrav och 
verksamhetens önskemål i största utsträckning än så länge går före 
energisparande. Den enda förskolan som klarat passivhuskraven är 
Skogslunden, vilken är byggd i två plan fastän verksamheten vill 
undvika det. Det krävde en noggrann planering av planlösning, 
tillgänglighet och säkerhet för att lyckas. Det faktum att Skogslunden 
faktiskt har klarat passivhuskraven samtidigt som verksamheten 
tillfredsställs är ju ett bevis på att det går att lyckas. 
 Alsters förskola har egentligen gjort tvärtom, där verksamhetens 
önskemål tillfredsställs fullt ut och kompenseras genom ett mycket 
noggrant utförande och väl bearbetade konstruktionslösningar där 
köldbryggor elimineras. 
 Med dessa två förskolor bevisas att passivhuskraven kan uppfyllas 
på flera sätt för förskolor utan at kompromissa med förskolans krav och 
önskemål. 

9.2 Att utföra ett passivhusprojekt 

Vad gäller entreprenadformens påverkan för resultatet tror jag att 
det har mindre betydelse, så länge det går att kombinera med en 
partnering. Mina lärdomar utifrån detta arbete är bland annat hur 
omfattande en passivhusklassning faktiskt är, det kräver stor kunskap 
inom varje konsultområde. Därför tror jag att samarbetet är avgörande 
för resultatet där samarbetet bidrar med specialkunskap från varje 
deltagande part. Det handlar inte bara om att ta del av varje parts 
specialkompetens utan att dessa måste samverka på rätt sätt för det 
specifika projektet. I en partnering kan beställare och entreprenör 
utefter projektets gång tillsammans komma fram till den bästa 
lösningen för varje fråga som uppstår. 

Det finns en viss drivkraft att spara pengar i byggskedet och 
minska byggkostnaden för båda parter då entreprenören får en högre 
vinstprocent när totalsumman sjunker samtidigt som beställaren sparar 
pengar men når den produkt som är mest kostnadseffektiv. Skulle det 
däremot bli dyrare under processens gång kvarstår fortfarande det 
faktum att bästa produkten levereras då alla beslut tas i samråd med 
berörda parter. Både beställare och entreprenörer blir nöjda. 
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 I en traditionell totalentreprenad kan svaret till alla funderingar 
hittas i underlaget från projekteringen. När underlaget inte täcker allt 
innebär det att entreprenören med egen metod får lösa uppgiften för att 
täcka funktionskraven i avtalet. Av naturliga skäl väljer då 
entreprenören allt som oftast det billigaste alternativet då det innebär 
en större vinst för dem. Det är kostnaden som är drivkraften i ett sådant 
projekt där alltså entreprenören med minsta medel uppfyller funktions-
kraven. 
 Om entreprenören råkar i samma situation i ett partneringprojekt 
skulle istället en kontinuerlig konversation föras med beställaren och de 
skulle tillsammans kunna komma fram till den mest prisvärda 
lösningen. 
 Under byggprocessen uppstår många val och många beslut måste 
fattas. Med en förenkling och kategorisering av dessa beslut skulle man 
kunna beskriva dess utfall med tre alternativ: billigt, kostnadseffektivt 
eller dyrt. Vilket av dessa utfall som är det bästa för varje specifikt 
beslut beror på vad beställaren efterfrågar. I vissa lägen vill beställaren 
ha den enklaste lösningen, ibland den dyraste, men oftast nås det bästa 
resultatet om utfallet landar på det mest kostnadseffektiva där inte bara 
den kortsiktiga kostnaden räknas in utan hänsyn tas till produkten och 
dess hållbarhet eller hur användarvänlig den blir. Man ser längre än 
slutsumman och den produkt man lyckas framställa vid bygg-
produktionens slut utan väger in de långsiktiga aspekterna med en 
möjlig besparing på lång sikt.(9) 
 Det kan också utvecklas åt andra hållet där det dyrare alternativet 
väljs till exempel på grund av arkitektur eller energikrav. Vissa anser 
att detta ofta är fallet vid passivhusbygge där de många kraven anses 
för dyra att uppnå och att det inte kan löna sig att ta ett projekt hela 
vägen till en passivhusklassning. 

Jag tycker det är en viktig del i passivhusklassningen att man måste 
redovisa att resultaten uppnås i verkligenheten, förutom att det ställer 
krav på byggnadens kvalité och funktion så är det också en stor hjälp 
för utveckling och erfarenhetsåterförande. 

9.3 Teknisk utrustning 

Jag tror det är av stor vikt att systemen injusteras rätt och det är 
nog mer arbete än man kan tro innan systemen har optimerats med 
varandra. Precis som Skogsgläntan har erfarit så kan det, trots 
beräkningar och noggranna inställningar, uppstå fel som är svåra att 
upptäcka och samtidigt utgör en stor energibov. 
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Vad gäller just Skogsgläntans oväntat höga energiförbrukning tror 
jag att stora delar kan lösas genom injustering för att uppnå ett samspel 
mellan ventilation och golvvärme. 

En möjlig lösning för problemet med över- och undertemperaturer 
med golvvärme är att förse systemet med en låg framlednings-
temperatur och låta systemet gå nästan konstant. Nackdelen med detta 
är att systemet får en förlängd driftstid vilket ökar förbrukningen av 
driftsel. 

Under sommaren när kanalen ska kyla luften innan den tas in i 
byggnaden finns en stor risk för fuktutveckling när den varma 
uteluften möter den kalla kanalens väggar. Denna fukt måste därmed 
kunna dräneras bort med en lutning av kanalen och ett hål för att leda 
ut vattnet. En risk finns för mikrobiologisk påväxt som skulle kunna 
påverka luftkvalitén negativt. Dessutom finns andra problem som hur 
dräneringen av fukten kan ske samtidigt som kanalen måste vara tät 
mot markradon. Värmeväxlaren är fortfarande motiverad men ger inte 
samma höga verkningsgrad eftersom temperaturdifferensen inte blir 
lika stor som vid normalt utförande. 

9.4 Förbättringar och utvecklingsmöjligheter 

 Just Skogslunden tycker jag utmärker sig med en stor satsning på 
energieffektivitet som till och med är utöver de svenska passivhus-
kraven. Om man är ute efter att hitta en bra nivå för att uppfylla kraven 
och samtidigt bygga så ekonomiskt och effektivt som möjligt finns det 
fortfarande ett behov av utveckling. I detta avseende har Skogslunden 
tagit det ett steg längre än vad som faktiskt krävs, medan Skogsgläntan 
och Stadsskogens förskola inte har lyckats nå kraven. 
 Om Alsters förskola klarar de uppsatta målen, vilket ju 
beräkningarna visar, så kommer det att bli ett föredöme för de framtida 
passivhusprojekten i Sverige. Detta på grund av att förskolan byggs i 
enplansutförande med en tilltalande arkitektur och ur energisynpunkt 
ofördelaktig utformning. Dessutom med golvvärme i hela byggnaden 
och en planlösning som ställer stora krav på ventilationssystemet. Detta 
kommer att uppnås tack vare Skanskas genomtänkta lösningar och gott 
samarbete med de inblandade parterna. 
 Med erfarenhet från referensobjekten i detta arbete kan jag 
konstatera att det är av stor vikt att systemen på Alsters förskola 
injusteras riktigt, så att golvvärme och ventilationssystem inte 
motverkar varandra och att de inte går med ett onödigt stort flöde. 
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9.5 Passivhusets lönsamhet 

Även om resultaten visar att det går att bygga ett passivhus i ett 
plan så är det inte optimalt. Det skulle kunna diskuteras huruvida det 
lönar sig att bygga passivhus jämfört med att bygga ett välisolerat och 
energieffektivt hus. 

Utan att ha undersökt den ekonomiska aspekten för ett passivhus 
känns det som att det kan vara svårt att nå en ekonomisk lönsamhet 
med passivhus. En vanlig uppskattning är en ökad investeringskostnad 
på 5-10 % för passivhus. Alternativt skulle en välisolerad och därmed 
energieffektiv byggnad kunna uppnå vinst för både ekonomi och miljö. 
Men om man ser till samhällets miljöpåverkan och de mål som är satta 
av regeringen så måste något drastiskt som passivhus byggas. Det 
räcker inte att de nybyggda husen klarar energikraven utan de måste 
även kompensera för de äldre byggnader som fortfarande är i bruk och 
har en väsentligt högre förbrukning. 

De projekt som undersöks i detta arbete känns verkligen som 
utvecklingsprojekt. Det är inget av projekten som känns välutarbetade i 
förväg utan de ändras mycket allteftersom att projektet fortlöper.
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10. SLUTSATSER 

Alsters förskola har goda förutsättningar att nå passivhuskraven och 
skulle i sådana fall bli en förebild för framtida förskolor. Passivhus-
kraven uppfylls i sådana fall samtidigt som verksamheten får en 
byggnad som passar mycket bra för ändamålet och är utformad efter 
verksamhetens önskemål. 
 För att uppnå passivhuskraven med en förskola krävs en noggrann 
projektering och en god kunskap om tekniken. Trots att utmaningen är 
stor, vid byggnation av just en förskola, så är det fortfarande motiverat 
att bygga den som ett passivhus. 
 En slutsats av detta arbete är att branschen har ett stort behov av 
utbildning inom passivhusteknik, både i projektering och bland 
hantverkare. 

Med tanke på detta arbetes omfattning av olika specialområden 
som ventilation, ljud, ljus, arkitektur, konstruktion och energi kan 
slutsatsen dras att det är av stor vikt att ett gott samarbete mellan dessa 
områden uppnås.  Och att dessa kontaktas tidigt i projekteringen för att 
kunna dra nytta av varje områdes specialist och dennes kunskap och 
därmed öka chansen att nå så långt som möjligt med projektet. Detta 
uppnås enklast genom en partnering. 
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11. FÖRSLAG PÅ FORTSATTA STUDIER 

Det finns stora byggtekniska möjligheter att bygga energieffektivt, men 
en möjlig vidare studie av detta skulle vara att undersöka huruvida det 
är ekonomiskt försvarbart att bygga förskolor enligt passivhus-
standarden. 
 Det skulle vara intressant att undersöka och utveckla metoden med 
nergrävd intagskanal för friskluft. Förslagsvis genom en uppföljning av 
befintliga kanaler och sedan undersöka möjligheterna för en utbredd 
användning i Sverige. 
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