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Abstract 

Purpose: Production and utilization of buildings contributes immensely to global 
carbon dioxide emissions. The construction sector today accounts for over a third of 
global energy use will increase as the world population increases. According to the EU 
Directive from 2010, all new buildings in EU member countries as of December 31, 
2020 are to be classified as near-zero energy buildings (NZEB).  

The goal is to investigate the various energy-affecting measures of the involved 
architects, structural engineers and planners that can improve the energy performance 
of a kindergarten to be closer to near-zero and identify obstacles that make it more 
difficult to achieve NZEB. 

Method: The investigation strategies for the project are qualitative methods in the form 
of semi-structured interviews with architects, planners and ventilation engineers for six 
different kindergartens. The interviews were conducted by telephone in which the 
questions were sent in advance to those interviewed. Mail interviews were conducted 
early on which resulted in either short answers or not answers at all. The energy 
performance documents of the different kindergartens were analyzed to get information 
about the different energy performances. 

Findings: The result does not contain a solution as to what the near-zero energy 
definition is or how to define it, but is more like guidance concerning what factors you 
can influence to get closer to near-zero energy for a kindergarten. Recurring problems 
surfacing in the interviews is that not all the involved roles have been able to influence 
predetermined choices of shape and space that, among other things, contribute to a 
limited space for services that planners are having difficulty influencing afterwards. 

Implications: The result helps contribute to making sure buildings are built in a more 
energy-efficient way and by such reducing the construction sector's share of the global 
energy consumption. The building's energy efficiency may not contribute to poor 
indoor climate in such a way that it affects children's health in a negative manner. 

This results in a need for careful planning where all parties can contribute with their 
best energy efficiency solutions without being too limited by the architectural 
constraints of shape and space. Alternatively, better communication between planners 
and architects in the earlier stages. Good planning contributes to a better result. 

Limitations: The result is based on Swedish kindergartens in a Nordic climate and 
should not be applied in countries without a Nordic climate. The result is not only 
applicable to kindergartens but is largely applicable to most similar buildings. Contact 
with more architects, constructional engineers, planners and more kindergartens would 
have given a better result. 

Keywords: Near-zero energy building, NZEB, low-energy building, kindergarten, 
project 
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Sammanfattning 

Syfte: Produktionen och brukandet av byggnader står för en väldigt stor del av de 
globala koldioxidutsläppen. Byggsektorn står i dagsläget för drygt en tredjedel av den 
globala energianvändningen och kommer att öka i takt med att världens befolkning 
ökar. Enligt EU direktiv från 2010 skall alla nya byggnader i EU-medlemsländer från 
och med 31 december 2020 klassas som nära-nollenergi (NNE) byggnader. 

Målet är att utreda vilka olika energipåverkande åtgärder från de inblandade 
arkitekterna, konstruktörerna och projektörerna som kan förbättra en förskolas 
energiprestanda för att komma närmare nära noll och identifiera hinder som försvårar 
att de uppnås.  

Metod: Undersökningsstrategierna för arbetet är kvalitativa metoder i form av 
semistrukturerade intervjuer med arkitekt, konstruktörer och ventilationsprojektörer för 
sex olika förskolor. Intervjuerna utfördes per telefon där frågorna skickats i förväg till 
de intervjuade. Mailintervjuer genomfördes i början vilket gav korta svar eller 
besvarades ej alls. Dokumentanalys genomfördes av förskolornas energideklarationer 
för att få fram deras energiprestanda. 

Resultat: Från de arkitekter, konstruktörer och projektörer som har intervjuats för de 
olika förskolorna har resultatet och rekommendationer från dem samlats i en punktlista 
på kapitel 6.4. Resultatet tar inte upp en lösning på vad nära-nollenergi är eller hur man 
löser det utan är en god vägledning på vilka delar man kan påverka för att komma 
närmare nära-noll för en förskola. Återkommande problem i intervjuerna är att alla 
inblandade roller inte har kunnat påverka förutbestämda val av form och utrymmen som 
bland annat bidrar till begränsat utrymme för installationer som projektörerna har svårt 
att påverka. 

Konsekvenser: Resultatet bidrar till att byggnader idag kan byggas på ett 
energieffektivt sätt och att de kan minska byggsektorns del av den globala 
energianvändningen. Byggnadens energieffektivitet skall inte bidra med dåligt 
inomhusklimat på ett sådant sätt att det påverkar barnens hälsa negativt. 

Detta resulterar i ett behov av en noggrann projektering där alla parter får bidra med sin 
bästa energieffektivaste lösning och inte är för beroende av arkitektens begränsningar 
av former och utrymmesbegränsningar. Alternativt, en bättre kommunikation mellan 
projektörer och arkitekten i tidigare skeden. En god projektering bidrar till ett bättre 
resultat. 
 
Begränsningar: Resultatet är baserad på svenska förskolor i ett nordiskt klimat och bör 
ej appliceras i länder utan ett nordiskt klimat. Resultatet är inte enbart tillämpligt på 
förskolor utan är i största del tillämpligt på de flesta likartade byggnader. Kontakt med 
fler arkitekter, konstruktörer, projektörer och fler förskolor skulle kunnat ge ett bättre 
resultat. 

Nyckelord: nära-nollenergi, NNE, lågenergibyggnad, förskola, projektering 
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1 Inledning 
I detta kapitel beskrivs bakgrunden och problemen för nära-nollenergi projektering av 
förskolor. Frågeställningarna kommer att besvaras med stöd i aktuell forskning och 
med hjälp av olika datainsamlingsmetoder. För att förhindra att arbetet blir för stort 
måste vissa avgränsningar göras. Rapportens disposition ger en enkel överblick över 
rapporten. 

1.1 Bakgrund 
Produktionen och brukandet av byggnader står för en väldigt stor del av de globala 
koldioxidutsläppen. Byggnader står i dagsläget för drygt en tredjedel av den globala 
energianvändningen och kommer att öka i takt med att världens befolkning ökar. Detta 
leder till att ett stort ansvar vilar på byggsektorn att minska energibehovet och bidra till 
att minska de globala koldioxidutsläppen med 80 % (Williams et al, 2016). Den 
drivande faktorn för nära-nollenergi projektering är att från den 31 december 2020 skall 
alla nya byggnader vara klassade som nära-nollenergibyggnader enligt direktiv från 
EU. Det gäller även för byggnader som brukas och ägs av offentliga myndigheter. 
Dessa skall vara nära-nollenergi klassade från den 31 december 2018. Boverket och 
Energimyndigheten har haft som uppdrag från regeringen att ta fram förslag på hur 
nära-nollenergikrav kan införas i Sverige, se bilaga 1. 

1.2 Problembeskrivning 
Enligt EU direktiv från 2010 behöver alla nya byggnader i EU-medlemsländer från och 
med 31 december 2020 klassas som nära-nollenergi (NNE) byggnader, se bilaga 1. En 
NNE-byggnad kan definieras som en byggnad som, under ett års tid, producerar lika 
mycket energi som behöver köpas för att uppnå en neutral energibalans (Lopes et al, 
2015). Officiella direktiv för vad som krävs för att en byggnad skall få klassas som 
NNE är ännu inte satta och EU har låtit medlemsländerna själva tolka och tillämpa 
direktivet som de anser lämpligt (Rodriguez-Ubinas et al, 2014). Boverket gav ut 
rapporten 2015:26, förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader med 
förslag för riktlinjer och energikrav inom nära- nollenergi. För att införa sina förslag i 
Boverkets byggregler (BBR) inom en snar framtid planerar Boverket på att skicka ut 
en remiss av deras förskrifter om nära-nollenergi, se bilaga 2. Rapport 2015:26 är i 
dagsläget den mest konkreta källan att använda för att få en förståelse av hur man 
tillämpar nära-nollenergi i Sverige. Detta betyder att riktlinjerna för det här projektet 
kommer i huvudsak vara från Förslag till svensk tillämpning av nära-
nollenergibyggnader, se bilaga 3. Utformningen av förskolor påverkar barnens hälsa 
och inlärning (Ata et al, 2012).  
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1.3 Mål och frågeställningar 
 

1.3.1 Mål 
Målet är att utreda vilka olika energipåverkande åtgärder, förbättringsåtgärder och 
hinder som förekommer vid projektering av en förskola för de inblandade rollerna. 

1.3.2 Frågeställningar 
Frågeställning 1: Vilka särskilda behov har en förskola som måste tas hänsyn till vid 
projektering? 

Frågeställning 2: Vilka energibesparande åtgärder som är specifika för förskolor har en 
inverkan för att nå NNE-standard?  

Frågeställning 3: Vilka hinder och möjligheter för att uppnå NNE-standard finns det för 
en förskola? 

1.4 Avgränsningar 
Rollerna som intervjuas för empiri är arkitekter, ventilationsprojektörer, konstruktörer 
och förskolelärare. 
 
Ekonomiska aspekter har inte tagits med i det här arbetet men åtgärderna har varit 
genomförbara inom rimliga gränser. 
 
Rapportens fokus ligger på projekteringsskedet. Det vill säga att varken förstudie, 
produktion eller förvaltning har behandlats i projektet. 
 
All klimatdata är avgränsad till Sverige och länder med ett nordiskt klimat.  
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1.5 Disposition 
Rapporten kommer att ta upp teori bakom nära-nollenergi och grundläggande 
förutsättningar för att uppnå ett gott inomhusklimat för en förskola. Olika faktorer 
kommer analyseras för att identifiera svagheter och möjligheter för en förskola att bli 
en nära-nollenergibyggnad. Tillvägagångsätten kommer att diskuteras och analyseras 
för att skapa en bild av de kritiska aspekterna för att minska energiförbrukningen. 
 
Kapitel 1 ger en inledning till examensarbetets bakgrund, problembeskrivning, mål, 
frågeställningar och avgränsningar. 
 
Kapitel 2 omfattar metod och genomförande. I detta kapitel beskrivs arbetsgången och 
vilka undersökningsmetoder för datainsamling för att kunna besvara frågeställningen. 
 
Kapitel 3 omfattar det teoretiska ramverket. I detta kapitel kommer den teoretiska 
grunden för examensarbetet att tas upp för att få en förståelse och förutsättningarna för 
NNE och förskolor. 
 
Kapitel 4 omfattar empiri. I detta kapitel kommer insamlad empiri redovisas som har 
insamlats från intervjuer och dokumentanalyser. 
 
Kapitel 5 omfattar analys och resultat. I detta kapitel analyseras insamlad empiri och 
resultatet på detta skall besvara frågeställningen. 
 
Kapitel 6 omfattar diskussion och slutsatser. I detta kapitel sammanfattas resultaten 
som diskuteras samt hur tillvägagångssättet har påverkat slutresultatet. Begränsningar 
av arbetet kommer att nämnas och slutsatser kommer att dras från resultatet. Förslag till 
vidare forskning avslutar detta kapitlet. 
 
Rapporten avslutas med referenser och bilagor. 
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2 Metod och genomförande 
Kapitel 2 behandlar metoder och genomförandet för arbetet. Den tar upp vilka 
undersökningsstrategier som kommer användas och kopplingar mellan metoder för 
datainsamling och frågeställningarna. Arbetsgång och trovärdighet kommer även att 
täckas här. 

2.1 Undersökningsstrategi 
Undersökningsstrategierna för examensarbetet är kvalitativa metoder vilket innebär 
metoder som ger beskrivande data. Beskrivande data kan vara svar och formuleringar 
vid intervjuer eller observerbara beteenden och är mer flexibelt än vad kvantitativa 
metoder är (Olsson & Sörensen, 2011). De kvalitativa metoderna som använts är 
litteraturstudier, dokumentanalyser och intervjuer. Intervjuerna var med personer som 
har kunskap och erfarenhet av förskole projektering. Relevanta kompetenser för att 
identifiera energipåverkande aspekter är arkitekter, konstruktörer och projektörer för de 
förskolorna som undersökts. Litteraturstudier gjordes även för att hjälpa till att ge en 
mer korrekt och heltäckande bild av vilka behov förskolor har som behövs tas hänsyn 
till i projekteringsskedet. 

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 
 

 Frågeställning 1: Vilka särskilda behov har en förskola som måste tas hänsyn till vid 
projektering? 
 
Innan intervjuer kan påbörjas krävs noggranna litteraturstudier för att skapa en insikt i 
hur förskolor fungerar och på så sätt formulera relevanta frågor. Den här 
frågeställningen besvarades till stor del av intervjuer. Personer med olika kompetenser 
angående projektering av förskolor har intervjuats, i detta fall ventilationsprojektörer 
och arkitekter. Den sprida kompetensen är nödvändigt för att få bästa uppfattningen om 
förskolors behov och förutsättningar.  
 
Frågeställning 2: Vilka energibesparande åtgärder som är unika för förskolor har störst 
inverkan för att nå NNE-standard? 

Förslag på åtgärder togs fram av oss baserat på information erhållet från intervjuer. 
Intervjuerna gav insikt i vilka aspekter som går och bör förbättras baserat på existerande 
förskolor. Sex olika förskolor i Sverige har granskats och för varje förskola har en 
ansvarig konstruktör, arkitekt och projektör intervjuats. 
 
Frågeställning 3: Vilka hinder och möjligheter finns det för en förskola att uppnå NNE-
standard? 
 
För att besvara den här frågeställningen behövs en sammanställning av 
dokumentanalyser och intervjuer med konstruktörer, arkitekter och ventilations-
projektörer. Utifrån svaren från dessa kan likheter, olikheter och mönster identifieras 
hos förskolor som har en inverkan på deras förutsättningar att uppnå NNE-standard. 
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2.3 Valda metoder för datainsamling 
Detta kapitel ger en genomgång av valda metoder med stöd i litteratur. Datainsamlingen 
ökade kunskapen inom området och skapade möjlighet att besvara frågeställningarna. 
Metoder som användes för datainsamlingen är litteraturstudier, intervjuer och 
dokumentanalys. 

2.3.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudien är viktig för att den ökar kunskapen och förståelsen för det undersökta 
området. Studien ger en övergripande bild över vad som redan har gjorts, hur det har 
undersökts och var problemen inom området finns (Hart, 2003). 

Litteraturstudien består av vetenskaplig litteratur som publikationer, avhandlingar, 
journaler och artiklar. Dessa skall kritiskt granskas och återges på samma noggranna 
och trovärdiga sätt som författaren har skrivit dem (Olsson & Sörensen, 2011). 
Litteraturstudien ger en god grund att starta arbetet på och ger idéer till intervjufrågor. 

2.3.2 Intervjuer 
Syftet med intervjuer är att med frågorna få kunskap om undersökningspersonens värld 
(Olsson & Sörensen, 2011) 

Intervjuer kan delas upp i tre grundläggande metoder: Strukturerade-, 
semistrukturerade- och ostrukturerade intervjuer (Wilson, 2014). 

Strukturerade intervjuer består av att intervjufrågorna är begränsade av spikade frågor 
som man vill ha svar på. Frågorna ställs i en viss ordning och används till alla 
deltagande och skall inte innehålla många avvikelser (Wilson, 2014). 

Semistrukturerade intervjuer består av en kombination av strukturerad- och 
ostrukturerade intervjuer med bestämda frågor och möjligheten att utforska vidare inom 
frågorna och runt om då något nytt område som kan vara relevant för studien har dykt 
upp i intervjun (Wilson, 2014). 

Ostrukturerade intervjuer består av att man har ett generellt område man vill få kunskap 
om utan att ha några fastställda frågor till intervjun. Både intervjuaren och den 
intervjuade påverkar riktningen på intervjun (Wilson, 2014). 

Telefonintervjuer består vanligen av semistrukturerade- eller strukturerade intervjuer 
över telefon eller en internetbaserad kommunikationsprogram (Wilson, 2014). 

2.3.3 Dokumentanalys 
Dokumentanalys är som namnet indikerar analysering av dokument. Dokument kan 
vara allt från brev/mail, självbiografier och foton till officiella dokument och dokument 
från organisationer (Blomkvist & Hallin, 2012). Man behöver även vara noga med att 
skilja på tydligt uttryckt information och underförstådd information (Davies, 2007). 
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2.4 Arbetsgång 

För att sätta oss in i områdena användes litteraturstudier för att ge en stadig grund och 
ökad förståelse. Litteraturstudierna bestod av artiklar och publikationer med relevant 
information om energieffektivisering och andra berörda områden och fortsatte sedan 
genom hela arbetets gång som stöd och komplement till empirin. 

För att besvara frågorna behövdes det samlas in empirisk information i form av 
intervjusvar. Intervjuerna var av personer som hade relevanta roller för 
energieffektiviseringen inom projekteringen av förskolorna. Dessa roller var arkitekter 
(A), konstruktörer (K) och ventilationsprojektörer (V) med grund i teorin i kapitel 3. 
Intervjufrågorna bestod av anpassade frågor till respektive roll och även några allmänna 
frågor, se bilaga 4. 

Första steget innan intervjuerna gjordes var att hitta några förskolor av intresse med en 
bra spridning på byggår och utformning. Göteborgs lokalförvaltning har sen 2011 byggt 
sina byggnader som lågenergibyggnader, se bilaga 5. Förskolor som var byggda både 
före och efter 2011 valdes för att lättare kunna se skillnader i metoder och lösningar. 
Sedan kontaktades Lokalförvaltningen i Göteborg för att få kontaktuppgifter till de 
inblandade i de förskolor som valts ut. Utifrån det materialet kontaktades de ansvariga 
för A, K och V för de utvalda förskolorna och kontrollerades ifall de var villiga att svara 
på några intervjufrågor via mail. När godkännandes fått skickades mailen med frågorna 
ut till respektive ansvarig person. 

När svar från alla kontaktade parter inte erhölls blev ytterligare intervjuer nödvändiga. 
Dessa gjordes i form av telefonintervjuer där relevanta, lågenergiförskolor, letades upp 
och de ansvariga för A, K, V såväl som en föreskolepedagog kontaktades per telefon 
för att boka tid för intervju. När intervjutiderna bokats in skickades frågorna till de 
berörda parterna för att kunna förbereda sig bättre och ge mer informativa och pålästa 
svar. Förskolorna som användes som underlag var belägna i olika delar av Sverige med 
det nordiska klimatet.  

När svaren erhållits i form av inspelningar gicks dessa igenom och svaren på frågorna 
skrevs ner som empiri, varpå analysering av svaren påbörjades. När svaren analyserades 
söktes likheter och olikheter i tillvägagångssätt mellan de olika förskolorna och 
återkommande problem i alla projekt. Empirin analyserades mot teorin och förankrades 
där. Efter genomförd analys kunde frågeställningarna besvaras och slutsatser dras. 
Metod och resultat kunde diskuteras i slutet samt komma med förslag på vidare 
forskning. 
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2.5 Trovärdighet 
 

2.5.1 Validiteten 
“Validitet avser ett mätinstruments förmåga att mäta det som ska mätas (att rätt sak 
mäts)”  (Olsson & Sörensen 2011, 124).  

Validiteten i arbetet är beroende av hur välformulerade frågorna är och hur de kan tolkas 
av olika personer. På de frågor som hade störst risk att tolkas olika gavs det extra 
förtydliganden, vid mailintervju, i form av exempel och förslag på vad som söktes. 
Detta hjälpte till att eliminera brister som kunde påverka validiteten negativt. 

För att säkerställa en viss grad av validitet vid telefonintervjuerna hade frågorna mailats 
ut till de intervjuade i förväg så de kunde sätta sig in i frågorna och projekten de berörde. 
Detta ökade sannolikheten för att den intervjuade kom ihåg mer detaljer och kunde ge 
mer informativa och pålästa svar. 

2.5.2 Reliabilitet 
“Reliabiliteten är graden överensstämmelse mellan mätningar med samma 
mätinstrument, dvs. att det blir samma resultat vid varje mätning”  (Olsson & Sörensen 
2011, 123). 

Reliabiliteten är beroende av vilka förskolor som studerades, vilka personer som 
intervjuades, vilka frågor som ställdes och hur intervjuerna utfördes (dvs mail, telefon 
eller i person). Att intervjua en ansvarig part inom A, K och V för projekteringen av 
varje förskola ökar reliabiliteten då det är specifika personer med en viss kunskap om 
projektet som behövs intervjuas och därmed kan intervjuerna upprepas och, med samma 
frågor och intervjumetod, kan svaren med stor sannolikhet återskapas till stor del. 

Mailintervjuer innebär att frågorna blir identiska oavsett hur många personer som 
intervjuas och att intervjuaren inte har någon påverkan på den intervjuades svar. Den 
här sortens intervjuer kräver dock att frågorna är genomtänka och skrivna på ett sådant 
sätt att den intervjuade tolkar dem på det sätt som intervjuaren avsåg. 
 
Mailintervjuer har dock dålig reliabilitet på grund av detta eftersom tolkning av frågor 
och formuleringar varierar stort från person till person och det finns inget säkert sätt att 
försäkra sig om att något kommer uppfattas likadant av alla. Mailintervjuer innebär 
även att det inte går att ställa följdfrågor eller be de intervjuade att utveckla otydliga 
svar.
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3 Teoretiskt ramverk 
Kapitlet 3 innehåller det teoretiska ramverket som ger den vetenskapliga grunden som 
behövs för arbete om nära-nollenergi för förskolor i projekteringsskedet. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
 
Frågeställning 1: Vilka särskilda behov har en förskola som måste tas hänsyn till vid 
projektering? 

Frågeställning 2: Vilka energibesparande åtgärder som är specifika för förskolor har en 
inverkan för att nå NNE-standard?  

Frågeställning 3: Vilka hinder och möjligheter för att uppnå NNE-standard finns det för 
en förskola?  

Nära-nollenergi (NNE) tar upp en definition av vad nära-nollenergibyggnad kan 
innebära och olika passiva och aktiva konstruktions- och installationslösningar för att 
uppnå en låg energiförbrukning för en byggnad. 

Förskolor tar upp de aspekter som behövs tas hänsyn till för att uppnå ett bra 
inomhusklimat för barnen. Även utformningen av byggnaden berörs som kan påverka 
energiförbrukningen för byggnaden. 

Energi ger en översiktlig bild över de system och lösningar som är i dagsläget aktuella 
för att minska energianvändning. 

Projektering tar upp den översiktlig angående projektering och det är i detta skede som 
man har störst möjlighet att minska en byggnads energiförbrukning. 

En visualisering av kopplingar mellan frågorna och teorin redovisas i figur 1. 

 

Figur 1. Koppling mellan frågeställning och teori 
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3.2 Teori nära-nollenergi 
Rodriguez-Ubinas et al, 2014 skriver att “Nära-nollenergibyggnader definieras som 
byggnader som har väldigt hög energiprestanda och att nära noll mängden eller den 
väldigt låga mängden energi som behövs bör i mycket hög grad tillföras i form av 
energi från förnybara källor, producerad på plats eller lokalt.” 

3.2.1 Passiv energi 
Passiv design innebär lösningar som hjälper till att bibehålla ett gott inomhusklimat 
utan behov av aktiva VVS-system. Klimatskalet är en av de aspekter som erbjuder störst 
möjlighet till passiva förbättringar av energiåtgång samtidigt som en god inomhusmiljö 
försöker uppnås. Den största faktorn i samband med klimatskalet är 
värmegenomsläpplighetskoefficienten, U-värdet. Klimatskalets U-värde är till stor del 
beroende av hur väl isolerat skalet är. Stora mängder isolering har både för och 
nackdelar. Fördelen är att det hjälper byggnaden att behålla värme på vintern men av 
samma anledning förhindrar det även till viss grad att oönskad värme försvinner på 
sommaren (Wang et al, 2009). Problemet på sommaren är dock endast aktuellt när 
temperaturen ute är lägre än temperaturen inne (Rodriguez-Ubinas et al, 2014). 
 
Förutom byggtekniska faktorer finns det även externa faktorer som bidrar med passiv 
värme så som människorna som vistas i byggnaden, solinstrålning och värme från 
utrustning i byggnaden. För fler exempel på passiva lösningar, se figur 2. 
 

 
Figur 2. Passivlösningar för byggnader (Rodriguez-Ubinas, 2014). 

 
3.2.2 Aktiv energi 
När man arbetar med energieffektivisering kollar man på energibalansen. All tillskott 
och förluster av energi läggs ihop och ger hur mycket energi som behöver köpas för att 
gå jämnt ut, se figur 3. I energibalansen ingår passiva såväl som aktiva. De aktiva 
lösningarna är så kallade systemlösningar och består av ventilation och uppvärmning. 
Ventilation har till uppgift att förbättra luftkvaliteten inomhus eftersom den försämras 
av allt från matlagning och städning till utandning. (Persson, 2014). 

Dagens energisnåla byggnader är så pass täta att luften behöver föras ut via 
frånluftsdon. I frånluften finns det en hel del värme som kan tas tillvara på med hjälp 
av värmeväxlare som tar till vara på upp till 80 % av värmen från frånluften och för 
över det till tilluften (Persson, 2014). 
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Förutom bra luftkvalitet behövs även en behaglig innetemperatur. Värmesystemets 
funktion är att se till att det är behaglig temperatur inomhus och att värma vattnet i 
byggnaden. I energieffektiva hus i dagsläget används oftast ett luftburet värmesystem, 
till exempel ett FTX-system istället för radiatorer som är ett vattenburet system 
(Persson, 2014). 

Figur 3. Energibalans i en byggnad (Persson, 2014). 

 

3.3 Teori förskola 
Det finns många aspekter med en förskola som måste tas hänsyn till vid projektering 
som kommer påverka energiåtgången. 

3.3.1 Utformning 
En förskolas utformning påverkar i hög grad inomhusmiljön. Om det är för lite yta per 
barn kan det leda till en för hög grad av interaktion mellan barnen och som följd ökad 
risk för konflikter. För mycket yta är inte heller bra eftersom det minskar hur länge 
barnen är fokuserade och innebär att lärarna behöver ha mer tillsyn över barnen. En bra 
utgångspunkt är att dimensionera ca 13 m2 per barn. Utformningen bör ske på sådant 
sätt att det även är anpassat för barn i rullstol eller andra funktionshinder. Mer än en 
våning på en förskola är inte en bra ide eftersom det försvårar för rullstolar, vagnar och 
gående. Takhöjden i rum bör dessutom vara lite högre än normalt. Drygt 3 meter i 
takhöjd är lämpligt då barn sannolikt lätt felbedömer längden på saker de bär och på 
takhöjden (Inan, 2009). 
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3.3.2 Fönster 
Fönster bör det finnas gott om eftersom dagsljus är väldigt viktigt för barns hälsa, både 
psykisk och fysisk. De bör placeras ungefär en halv meter över golvet så barnen kan se 
ut genom dem. Dock bör det finnas skydd vid fönster i rum med mycket fysisk aktivitet 
för att minska risk för olyckor. En lösning som bör övervägas är kross säkra fönster 
(Inan, 2009). 

3.3.3 Ventilation 
Ventilation av rummen är väldigt viktig eftersom barns lungor inte är fullt utvecklade 
före cirka 6 års ålder (Ata et al, 2012). Olika rum kräver olika mycket luftomsättning. 
Som exempel kräver vilorum mindre mängd än ett konstrum eftersom mer syre går åt i 
ett vaket och aktivt tillstånd. 
 
Ett målar- och pysselrum kräver dessutom högre luftomsättningsgrad då det kan finnas 
mycket föroreningar i luften från bland annat färg och kritor (Ata et al, 2012). 

3.3.4 Sol 
Solinstrålning i tillräckligt stor mäng bidrar till ökad inomhustemperatur som då måste 
ventileras bort. Upp till 60% av den totala energiförlusten är via fönster. Den största 
delen av solinstrålningen är under sommaren men även stor del under vår och höst 
(Young et al, 2014). 

3.3.5 Uppvärmning 
Enligt folkhälsomyndigheten bedöms att den operativa temperaturen i ett hus bör vara 
20-24 °C. Eftersom barn spenderar mycket tid med att leka på golv är det viktigt att de 
har en lämplig temperatur. Riktvärden för golvets yttemperatur är 20-26 °C medan 
under 16 °C bedöms som olämpligt ur ett hälsoperspektiv (Folkhälsomyndigheten, 
2005).  
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3.4 Teori energi 
Detta kapitel ger en överblick över de faktorer som kan påverka en byggnads 
energianvändning. 

3.4.1 Klimatskal 
Byggnadens klimatskal är till för att skydda personer inuti ifrån påfrestningar från 
utomhusklimatet. Genom att minska läckagen och isolera byggnaden på rätt sätt kan 
man minska energibehovet. 

Transmission 
Transmissionsförluster sker genom olika konstruktionsdelarna golv, väggar, fönster 
och tak. Dessa förluster kan minskas genom att öka tjockleken av värmeisoleringen 
(Sandin, 2010).  

Köldbryggor 
En köldbrygga uppkommer i konstruktionsdetaljer där ett material med dålig 
värmeisolering bryter igenom ett material med god värmeisolering. Köldbryggor 
förekommer i anslutningar mellan plattor, bjälklag, väggar, tak, hörn och balkonger. 
För energieffektiva hus är det viktigt att försöka minimera eller eliminera 
köldbryggorna för att reducera värmeförlusterna  (Sandin, 2010). 
 
Köldbryggor medför de oönskade effekterna att: 

 Ökade värmeförluster 
 Invändig lokal nedsmutsning på grund av smuts lättare avsätts på kallare ytor 
 Risk för kondensation 
 Felaktig temperaturreglering om en termostat är placerad nära köldbrygga 

(Sandin, 2010) 

Specifik energianvändning 
Resultatet av byggnadens energianvändning under ett år dividerat med byggnadens 
uppvärmda area (Atemp) är den specifika energianvändningen. Där byggnadens 
energianvändning är den köpta energi som levereras till byggnaden under ett normalår 
vid normalt brukande. Den specifika energianvändning är olika beroende var i Sverige 
byggnaden är belägen, bostad eller lokal och om den värms upp med el, se bilaga 6. 

Formfaktor 
En byggnads formfaktor påverkar antalet köldbryggor och värmeförlusterna. Formen, 
burspråk och våningar påverkar hur stor den faktorn blir. En låg formfaktor eftersträvas 
och uppnås genom att bygga i våningar och bygga kvadratiskt. Formfaktorn räknas ut 
genom att dividera den omslutande arean för byggnaden med den uppvärmda arean. 
Aom/Atemp. (Sandberg, 2011) 

3.4.2 Värmedistributionssystem 

Luftvärmesystem 
Luftvärmesystem är det snabbaste reglerbara värmedistributionssystemet och med detta 
klarar av temperaturförändringar inne i byggnaden och behåller önskat inneklimat 
bättre än de andra systemen. Värmen bärs med tilluften och värmeläckagen från 
oisolerade kanaler skall inte vara för stora (Sandberg, 2011) 
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Radiatorsystem 
Små radiatorsystem ger en relativ snabb reglering och är ett bra val där luftbehov och 
värmebehov inte följs åt till exempel i utsatta rum där många vistas i samtidigt och 
kräver mer luftomsättning än värme (Sandberg, 2011). 

Golvvärmesystem 
Golvvärmesystem förekommer i förskolor för att barn leker på golvet och dessa brukar 
anses vara dragiga och kalla. Förutsättningarna för passivhus är annorlunda där golv 
och väggar är välisolerade vilket bidrar till att golvtemperaturen ligger nära 
rumstemperaturen. Golvvärmesystem är inte ett energieffektivt alternativ på grund av 
att de är mycket tröga att reglera och bidrar med mycket förluster vid vädring för att få 
bort oönskade övertemperaturer. Kan användas som lösning vid entréer där blöta 
ytterkläder brukar förekomma eller användas med en acceptabel reglerbarhet och som 
ett lågt temperatursystem (Sandberg, 2011) 

3.4.3 Gratis energi 

Solen 
Världen idag använder sig av en stor mängd fossila bränslen som bidrar till förorening 
och kommer i framtiden att ta slut. Av den strålning från solen som träffar jorden under 
en dag innehåller denna bestrålning 10,000 gånger mer energi än vad som förbrukas på 
jorden av människorna på en dag (Jelle et al, 2010). Solenergi är en oförstörbar, ren och 
förnybar energikälla som inte skadar miljön. Solenergi ger möjligheten att producera 
elektricitet nära byggnaden med hjälp av solceller (Young et al, 2014). 

Fönster dimensioneras med utgångspunkt att enbart att få in nödvändigt dagsljus och 
inte mer och den mest uppglasade fasaden är söderorienterad. Solskydd gärna bestående 
av byggnadskonstruktioner som balkonger, solceller och solfångare som tillför med en 
andra nytta (Sandberg, 2011). Solskydd kan användas för att reducera värme insläppet 
från solstrålningen och har en betydande roll för byggnadens kylning, uppvärmning och 
dagsljusinsläpp. Solskydd bidrar till en minskad energianvändning och samtidigt 
behåller en god inomhusmiljö (Yao, 2014) Taksprång och balkonger kan skydda från 
den högtstående solen på sommaren medans den släpper in den lågt stående solen på 
vintern (Sandberg, 2011). 

Värmeåtervinning 
Värmeförluster sker via ventilation har stor betydelse i kalla klimat. För att få ner 
energianvändningen krävs energieffektiva ventilationslösningar och 
luftbehandlingsaggregat med värmeväxling. I kalla klimat i Europa är det vanligt att 
använda sig utav roterande värmeväxlare. Dessa värmeväxlare har en verkningsgrad 
mellan 50-80%. Plattvärmeväxlare är ett annat alternativ och med motflöde kan uppnå 
en verkningsgrad mellan 60-90% medan korsflöde har 50-80%. Roterande har lägre 
frysrisk än plattvärmeväxlare men kan föra över dofter (Alonso et al, 2014). 

En stor del av energiförlusterna står varmvattnet för, där 15-30% av energin i försvinner 
ner i avloppssystem. Energin beror på hur mycket vatten som används i byggnaden från 
duschar, badkar, diskmaskin, tvättmaskin med mera. Energin från spillvattnet kan 
återvinnas upp till 50% med spillvattenvärmeväxlare (Alnahhal & Spremberg, 2016)  
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3.4.4 Energibesparende åtgärder 
Det finns möjlighet att påverka energianvändningen under brukandet av byggnaden 
genom närvarostyrning, behovsstyrning och energisnåla energimärkta produkter 
(Sandberg, 2011). 

Belysningen kan påverkas genom närvarostyrning med kombination med 
konstantljushållning som dimmar ner om tillräckligt med solljus kommer in under 
dagarna (Sandberg, 2011). 

Ventilationen kan påverkas genom att vara behovsstyrt vilket minskar luftflödet i rum 
där ingen vistas och sparar både energi och uppvärmningskostnader (Sandberg, 2011). 

Användandet av varmvatten kan minskas med runt 20% med rätt typ av blandare, vilket 
är engreppsblandare som har en inbyggd flödes- och temperaturbegräsning med hjälp 
av en fjädring eller spärr (Sandberg, 2011). 

3.5 Teori projektering 
Detta kapitel ger en övergripande bild av projekteringsprocessen. 

3.5.1 Allmänt 
Projektering är en del i byggprocessen där man utvecklar en idé till en konkret produkt. 
Detta genom gott samspel mellan de olika aktörerna (arkitekten, konstruktör, 
installationstekniker med flera) i projektet för att undvika kollisioner mellan 
byggnadselement och tillräckligt med utrymmen för installationer. Projekteringen 
kommer efter programutformningen och före produktion och förvaltning i 
byggprocessen (Nordstrand, 2008). 
 
Nordstrand skildrar i boken Byggprocessen projekteringsprocessen på följande sätt: 
“Projektering innebär att skapa ett byggnadsverk som uppfyller byggherrens alla 
önskemål och krav enligt byggnadsprogrammet och att redovisa byggnaden eller 
anläggningen på ritningar och i beskrivningar. Dessa bygghandlingar ska sedan kunna 
användas som underlag för dem som ska uppföra byggnaden eller anläggningen.” 
(Nordstrand 2008, 77). 
 
Projekteringsprocessen kan delas upp i tre delprocesser, se figur 4. Delprocesserna är 
gestaltning, systemutformning och detaljutformning och dessa skall mynna ut i olika 
handlingar. Den sista handlingen som är bygghandlingen skall sedan kunna användas 
av entreprenörerna för att upprätta byggnaden. Nedan beskrivs de olika delprocesserna. 

 

Figur 4. Projekteringens tre skeden och resultat (Nordstrand, 2000) 
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3.5.2 Gestaltning (förslagshandlingsskede) 
Utifrån byggnadsprogrammets krav på byggnaden kan arkitekten utarbeta ett eller flera 
förslag på utformningen av byggnaden. Arkitekten har huvudansvar under 
gestaltningen, men övriga projektörer måste delta i arbetet för att kunna kontrollera att 
den bärande konstruktionssystem och de tekniska installationssystemen passar ihop 
med arkitektens förslag (Nordstrand, 2008). 

Målet med gestaltningen är att komma fram till ett huvudalternativ som sedan skall 
arbetas vidare med i detalj. Handlingarna som denna fas leder till kallas för 
förslagshandlingar och utgör underlag för den fortsatta projekteringen. (Nordstrand, 
2008). 

3.5.3 Systemutformning (systemskede) 
Systemutformning innebär att uppfylla kraven från byggnadsprogrammet med 
utformningen och fastställningen av byggnadens konstruktionssystem och de olika 
installationssystemen. Analysera konstruktionssystemet och installationssystemen i 
kritiska snitt för att undvika kollisioner, samt att utrymme finns för installationerna. Det 
för att fastställa byggnadens huvudmått och våningshöjder (Nordstrand, 2008). 

Målet med systemskedet är att produktbestämningen skall vara avklarad. Handlingarna 
som denna fas leder till kallas för systemhandlingar och utgör underlag för 
detaljutformningen. Byggherren kan med detta underlag kontrollera att projektet har 
utvecklats enligt alla önskemål och krav. (Nordstrand, 2008) 

3.5.4 Detaljutformning (bygghandlingsskede) 
I detta skede skall alla frågor vara lösta. All dimensionering av samtliga 
byggnadskonstruktioner och installationskomponenter slutförda. Placering och val av 
olika material för olika byggnadselement skall bestämmas och fastställning av 
måttsättningen. Arbetet utförs i nära samarbete mellan projektörerna (Nordstrand, 
2008). 

Detaljutformningen skall utmynna i de bygghandlingarna i form av ritningar, 
beskrivningar, förteckningar med mera skall kunna användas av entreprenörerna för att 
kunna uppföra byggnaden. (Nordstrand, 2008) 
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3.6 Sammanfattning av valda teorier 
Nära-nollenergi (NNE) tar upp hur definitionen av en nära-nollenergibyggnad tolkas 
och olika konstruktions- och installationslösningar för att uppnå en låg 
energiförbrukning för en byggnad. Detta kapitel ger förståelse och kunskap om vad 
NNE innebär och som följd vad som kan påverka energiprestandan hos en byggnad. 
Detta ger en tydligare bild av vad för system och lösningar hos en förskola som faktiskt 
är relevanta och påverkar energiprestandan. 

Förskolor tar upp de aspekter som behövs tas hänsyn till för att uppnå ett bra 
inomhusklimat för barnen. Även utformningen av byggnaden berörs som kan påverka 
energiförbrukningen för byggnaden. Kapitlet om förskolor skall fungera på så sätt att 
den sätter krav på kapitlet om energi angående hur saker skall fungera för att uppnå ett 
gott inomhusklimat utan att kompromissa med inomhusmiljön för barnen. 

Energi ger en översiktlig bild över de system och lösningar som är i dagsläget aktuella 
för att minska energianvändning. Samtliga lösningar kommer att bidra till en helhets 
energiprestanda för byggnaden och den är beroende av de val som har gjorts för de 
system och lösningar som skall tillämpas på byggnaden. 

Projektering tar upp den översiktlig angående projektering och det är i detta skede som 
man har störst möjlighet att minska en byggnads energiförbrukning. Teorin som har 
tagits upp kommer inte medföra något till resultatet av studien utan är mer informativ 
angående vad projekteringen av en byggnad går till och vilken fas de intervjuade var i 
när de skapade byggnaden såväl som när man kan påverka energieffektiviteten i störst 
grad.
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4 Empiri 
Kapitel 4 behandlar insamlad empiri i form av intervjuer och dokumentanalyser. 

4.1 Mailintervjuer 
Intervjufrågorna skickades till tre olika förskolor i Göteborg. Svar erhölls endast från 
två med varierande detaljeringsnivå på svaren. 

4.1.1 Transistorgatans förskola 
Transistorgatans förskola är belägen i Göteborg och byggdes 2013. Den är klassad som 
nollenergihus. 
 
Konstruktör 
Konstruktören Per Hilmersson på COWI informerade oss via mailintervjufrågorna vi 
skickade att kravet på Transistorgatans förskola var att det skulle klassas som en 
nollenergibyggnad exklusive köket, om han hade förstått det rätt. När tillfrågad om 
faktorer som går att påverka för att minska en förskolas energianvändning angav han 
“välisolerade lösningar, fokus på täthet, analys av och minimering av köldbryggor”. 
Han hade inte fått nån information om energianvändningen eller vilka faktorer som 
bidrog med störst läckage etc då han bara var delaktig fram till och med driftsättningen. 

Ventilationsprojektör 
Den ansvariga för ventilation vid projekteringen av Transistorgatans förskola valde att 
va anonym i rapporten och förklarade att kravet på byggnaden var 0 kWh/m². När han 
tillfrågades om vilka aspekter som gick att påverka för att minska en förskolas 
energianvändning svarade han värmekällan, klimatskalet och utformning av 
byggnaden. Några faktorer som var svåra att påverka var “utformning av byggnaden 
och fönsterarea.”. 

På resterande frågor hänvisade han till att ta kontakt med lokalförvaltningen i Göteborgs 
Stad och få informationen från dem. 

4.1.2 Bergartsgatan förskola 
Bergartsgatans förskola är belägen i Göteborg och byggdes år 2015. Den projekterades 
för att uppnå en energiprestanda på 45 kWh/m2 och år. 
 
Samordnare 
Samordnaren Peter Törnquist på Liljewall angav i sina svar på intervjufrågorna att det 
inte fanns något direkt krav gällande energi på Bergartsgatans förskola, det vill säga 
klassificeringar som LEED, Bream, miljöbyggnad och liknande. Vilken 
energiprestanda förskolan uppnådde kunde han ej svara på då de ej tog del av den 
informationen på grund av att det var en totalentreprenad men även eftersom det var en 
driftsfråga. 

När tillfrågad vilka aspekter som gick att påverka för att minska en förskolas 
energianvändning angav han “husets placering, solinstrålning, täthet, val av material i 
fasad, uppvärmningssystem, U-värde på partier, isolering typ och dimension, 
köldbryggor etc.” Han påpekade även att det oftast är V-konsulterna som tar fram en 
energiberäkning. U-värdet på fönster var runt 1,1 då byggnaden ej skulle klassificeras 
enligt Bream, LEED eller liknande. Förskolan hade ingen solenergi av något slag vad 
han kunde minnas. 
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4.2 Telefonintervjuer 
Telefonintervjuer gjordes med fyra olika förskolor där intervjufrågorna skickades i 
förväg och samt mailade tillbaka svaren för att förbättra kvaliteten på svaren. 

4.2.1 Emiliaskolan 
Emiliaskolan är belägen i Landskrona och byggdes år 2011. Den är klassad som 
passivhus. 

Arkitekt 
Arkitekten Stefan Östman från White Arkitekter svarade på frågor gällande 
utformningen av Emiliaförskolan och har erfarenhet av att arbeta med skolor sen 90-
talet. Emiliaskolan var första passivhusprojektet för hans del. 

Emiliaskolan var utformad enligt konceptet Reggio Emilia som var den styrande 
faktorn. En av faktorerna var att det endast skulle finnas en entré och att den skulle ha 
ett bra vindfång. Emiliaskolan, som var byggd i 2 våningar, var både en skola och en 
förskola där skolverksamhet placerades på den övre våningen medan 
förskoleverksamheten placerades på den nedre. 

När det gällde utformningens påverkan på energiprestandan var det formfaktorn och 
husets geometri som påverkade mest där det största problemet var dagsljusfaktorn. 
Detta resulterade i djupa rum med dålig ljusinstrålning. 

Ventilationsprojektör 
Ventilationsprojektören Martin Bengtsson från Bravida svarade på frågor angående 
ventilationen för Emiliaskolan och han har erfarenhet som ventilationsprojektör sedan 
2000. Emiliaskolan var startskottet för projektering för lågenergibyggnader för dem och 
jobbat mer med lågenergibyggnader efter detta. När det kommer till nära-
nollenergibyggnader och EU-direktiven för 2021 har de ingen vetskap om dessa och 
ingen definition vad nära-nollenergi innebär för dem. 

Martin Bengtssons roll för Emiliaskolan var att han projekterade 
ventilationsanläggningen och även projektledare för utförandet av denna. Detta 
ventilationssystem hade ett krav på att den specifika fläkteffekten (SFP) skulle klara 
2,0. Kravet uppnåddes och hamnade på 1,95. Olika sätt att minska energianvändningen 
för ventilationssystemet är belastning, behovsanpassad ventilation, och den specifika 
fläkteffekten. 

Systemlösningarna som användes för Emiliaskolan var att de använde sig av 
behovsstyrt luftflöde (VAV) som påverkas av närvaro, CO2 eller temperatur. De 
använde sig av en stor roterande värmeväxlare för att återvinna energi av frånluften och 
även en separat mindre motströmsvärmeväxlare för att återvinna från köket. Faktorer 
som var svåra att påverka var installationsutrymmen och schakt då arkitekten hade 
redan bestämt utformningen och takhöjd och fick anpassa sig efter dessa. Positiva 
erfarenheter med Emiliaskolan var att arbeta med detta passiv-/lågenergihus. Martin 
Bengtsson nämnde att stor fokus på byggsidan lades på tätning av byggnaden och ett 
flertal provtryckningar av huset. 
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4.2.2 Träffpunkt Stadsskogen 
Träffpunkt Stadsskogen är belägen i Alingsås och byggdes 2013. Den är klassad som 
passivhus. 

Arkitekt 
Arkitekten Stefan Östman från White Arkitekter var även ansvarig arkitekt på 
Träffpunkt Stadsskogen och sa i princip samma om de övriga förskolorna som han sa 
om Emiliaskolan. 

Man tog hänsyn till geometrin och ville undvika konstiga hörn. Den var i 2 våningar 
med både skolverksamhet och  förskoleverksamhet, där skolverksamheten var placerad 
på den övre våningen och förskoleverksamheten på den nedre.. 

Konstruktör 
Konstruktören Benjamin Neale från Ramböll svarade på frågor angående 
konstruktionen för Träffpunkten Stadsskogen och han har erfarenhet som konstruktör 
sedan 2005. De har tidigare jobbat med lågenergibyggnader och energieffektivisering 
med en del skolor i samarbete med Göteborgs Kommun. Han berättar att de är 
beställarkraven som styr vad det jobbar emot när det kommer till energieffektivisering 
av byggnader. De har ingen definition av vad nära-nollenergi innebär. 

Benjamin Neales roll för Träffpunkten Stadsskogen var att han var huvudkonstruktör 
och uppdragsledare för Ramböll. Kravet på byggnadens energiprestanda var att den 
skulle uppnå passivhus standarden och han tror att byggnaden klarade det. Det som går 
att påverka för att minska byggnadens energianvändning är de passiva delarna som 
väggarna, tak, solinsläpp, fönsterstorlek, -omfattning och -kvalitet, ventilations-
styrning, solenergi och formfaktorn. 

De flyttade storkök och duschar till aktivitetshallen som nådde passivhusnivå och 
gjorde att skolan fick mycket lättare att uppnå passivhus kraven. De använde sig av 
välisolerat tak och träväggar. De svåra faktorerna att påverka för byggnaden var 
grundläggning, laster och köldbryggor. För att få bort vissa köldbryggor jobbades 
balkongerna bort. 

4.2.3 Herrestadskolan 
Herrestadskolan är belägen i Järfälla och byggdes år 2015. Den uppnår krav för 
Miljöbyggnad Guld. 

Arkitekt 
Arkitekten Stefan Östman från White Arkitekter var även ansvarig arkitekt på 
Herrestadskolan och sa i princip samma om de övriga förskolorna som han sa om 
Emiliaskolan. 

Man tog hänsyn till geometrin och ville undvika konstiga hörn. Den var i 2 våningar 
med både skolverksamhet och  förskoleverksamhet, där skolverksamheten var placerad 
på den övre våningen och förskoleverksamheten på den nedre.  
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Konstruktör 
Konstruktören Patrik Sterby från Knut Jönson Ingenjörsbyrå i Sigtuna AB svarade på 
frågor angående konstruktionen för Herrestadsskolan och han har 6½ års erfarenhet 
som huskonstruktör hos Knut Jönson Ingenjörsbyrå och innan dess studerade han på 
KTH. Patrik Sterby har sedan tidigare jobbat med energieffektivisering av byggnader 
genom att tilläggsisolera vid ombyggnationer och hamna under BBR vid nybyggnad. 
Kraven och målen för hur energieffektiv byggnaden skall vara kommer från beställaren. 
Företaget har ingen tolkning av vad nära-nollenergi men Patrik Sterbys tolkning är ett 
hus skall inte dra mer energi än vad det själv kan producera, på till exempel ett år. 

Patrik Sterbys roll för Herrestadsskolan var att han var huskonstruktör för 
grundläggningen och stomkomplettering dock inte stommen av limträ som skötes utav 
huskonstruktör från England. Kravet på byggnadens energiprestanda var att den skulle 
uppnå Miljöbyggnad Guld och de hade en samordnare från Structor som angav 
parametrar som de skulle uppfylla som u-värden och täthet. De klarade Miljöbyggnad 
Guld på pappret men ingen uppföljning tros ha gjorts än på byggnaden. För att påverka 
energianvändningen för byggnaden uppnåddes låga u-värden genom mycket isolering 
och att få byggnaden tät för att minska luftläckage. 

De hade använt sig av korslimmat massivträ (CLT) i väggar och dessa har bra förmåga 
att vara täta vilket Skanska som byggde detta kommenterade att de hade inte stött på en 
lika bra täthet tidigare. Vid övergång från totalentreprenad till utförandeentreprenad 
upptäcktes det att u-värdet på väggarna inte klarade kraven och fick tillägas isolering. 
De använde sig av en kombination av PIR isolering och mineralull på utsidan av väggen 
för att sänka u-värdet för att inte göra för tjocka väggar. Faktorer som var svåra att 
påverka var köldbryggor men trä leder inte värme lika bra som stål och betong vilket 
inte bidrog till så farliga köldbryggor. Några svåra punkter som var svåra att påverka 
var arkitektens stora fönsterpartier och eftersom de har sämre u-värden än väggar ställer 
de högre krav på väggen. Takterrassen gav begränsat utrymme för isolering. Att arbeta 
med två konstruktörer ställde till lite problem med gränsdragning och medförde att 
infästningar mellan fasaden och stommen fick lösas på plats under produktionens gång. 
En annan punkt som nämndes var att Miljöbyggnad Guld hade krav på att byggnaden 
skall kunna alstra el vilket bidrog till at stora delar av taket var täckta av solceller. 

4.2.4 Äppelgården 
Äppelgården är belägen i Nödinge och byggdes år 2011. Den är klassad som passivhus 
 
Arkitekt 
Arkitekten Stefan Östman från White Arkitekter var även ansvarig arkitekt på 
Äppelgården och berättade att det man tog hänsyn till var geometrin, dvs att det inte var 
en massa konstiga hörn, och att förskolan var i endast ett plan. 

Ventilation 
Bengt Lingegård från Åf svarade på frågor angående VVS för Äppelgården och han har 
7 års erfarenhet som sektionschef, 10 år som beställare på kommunal regi som VVS-
ansvarig och 15 år som VVS konsult. Åf har egen erfarenhet och Bengt Lingegård har 
också egen erfarenhet inom energieffektivisering sedan 80-talet då energifrågor 
börjades tas upp. Äppelgården hade fokus på att uppnå passivhusstandard vilket var det 
vassaste 2009 och projektet använde sig av en energicontroller. 
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Bengt Lingegårds roll under projektet var rambeskrivning författare och projekterade 
ventilationen. Kravet på byggnaden var passivhusstandard och han har inte fått 
uppföljning om de uppnådde kravet. Faktorer som man kunde påverka för byggnadens 
energianvändning för ventilationen är att använda sig av luftflödestyrning via VAV 
vilket innebär att behovsstyrd ventilation och använda sig av värmeåtervinning. 

Frånluften från köket är lite mer komplicerat att återvinna och brukar oftast blåsas direkt 
ut. De har används sig av luftrening med ozon för att kunna återvinna denna värme, 
men denna lösning kräver god kunskap för att inte istället skapa problem. Även 
återvinna ifrån kökskylan som är ovanligt för förskolor. För faktorer som var svåra att 
påverka nämndes att arkitekten ville ha jätte stora fönster för att få in mycket ljus vilket 
var drivande som påverkar byggnaden värmeläckage. Positiva erfarenheter med 
projektet att det var en stor satsning för passivhusstandarden och var ett unikt projekt 
2009. 

Förskolelärare 
Lisa Aspesson från Äppelgården svarade på frågor angående hur byggnaden fungerar 
för brukandet av den. Hon har tre års erfarenhet och har jobbat på Äppelgården i ett år. 

Temperaturen varierar mellan de olika avdelningarna men upplevs inte att det är för 
kallt på vintern och inte för varmt på sommaren. Men det behövs att man öppnar och 
vädrar på sommaren. Golvtemperaturen upplevs som normal på sommaren men på 
vintern upplevs golven som kalla när man leker på golven med barnen. 
Dagsljusinsläppet är bra på grund av många stora fönster och avskärmningen på 
sommaren varierar där någon avdelning har markis som de kan fälla ut för att skydda 
medan andra inte har det och de rummen blir varmare. Ljud från ventilationssystemet 
är ej märkbart. 

Utformningen av rum kan varieras efter användning. Dagsljus är bra för barnen för att 
de skall vara pigga men i rum som skall fungera som filmrum med projektor och 
liknande behövs inte lika många fönster. Ljudnivån i rummen kan göra barn och vuxna 
trötta och kan sänkas med ljudisolering på golv eller textiler i efterhand. Temperaturen 
skall vara behaglig, det vill säga inte för varmt eller kallt utan ett mellanting. Säkerhet 
som går att påverka är positivt som runda hörn för att motverka onödiga vassa hörn. 
Äppelgården har grind till trappor som leder upp till ett loft som kräver tillstånd från 
vuxen. Att bygga i två våningar istället för en fungerar. Trappan skall fungera som 
transportväg och man kan placera äldre barnen på ovanvåningen och de yngre på 
bottenvåningen. Tomtens yta kan sparas för att få tillgång till en större utegård genom 
att bygga på höjden. 

Äppelgården har en “piazza” vilket är ett torg som ger god kontakt mellan de olika 
avdelningarna där barnen kan träffas inomhus och inte enbart på gården. Piazza ger 
även ett gott samarbete mellan förskollärarna. De har en tambur som är en gemensam 
entré till byggnaden där barnen kan ta av sig utomhuskläder och lämna smutsen där. 
Vid tidigare erfarenhet har hallen använts som utrymme för lek där smuts tagits med 
längre in i byggnaden. 
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4.3 Dokumentanalys 

4.3.1 Emiliaskolan 
Finns ingen digital energideklaration av Emiliaskolan och var därmed inte möjlig att 
hitta. 

4.3.2 Träffpunkt Stadsskogen 
Energiprestandan för Träffpunkt Stadsskogen är 77 kWh/m2 och år och kravet från 
kommunen var på 81 kWh/m2 och år. Det finns ingen solvärme eller solcellssystem 
installerat på förskolan, se bilaga 7. 

4.3.3 Herrestadskolan 
Energiprestanda ej skickad från kommunen.  

4.3.4 Äppelgården 
Energiprestandan för Äppelgården är 46 kWh/m2 och år och kravet från kommunen var 
på 86 kWh/m2 och år. Det finns ingen solvärme men det finns däremot solceller med 
en beräknad elproduktion på 19212 kWh/år fördelat på 144 m², se bilaga 8. 
 

4.4 Sammanfattning av insamlad empiri 
Empirin är insamlad genom intervjuer med sex olika förskolor där arkitekter, 
konstruktörer och projektörer som har jobbat med respektive förskola fick svara på 
frågor som i förhand skickades till dem via mail. Dokumentanalysen innehåller 
energiprestandan för olika förskolor och de har erhållits genom energideklarationer. 

Kopplingen mellan insamlad empiri är att samla in hur de olika rollerna jobbar för att 
förbättra sin del på byggnadens energiprestanda. En annan koppling är att enbart 
förskolor studeras och hur dessa har blivit lösta på ett fungerande sätt. Helhetsbilden 
från empirin är att kunna identifiera vad som går att påverka och vad som är svårt att 
påverka för att förbättra förskolors energiprestanda. Genom att hitta de väl använda 
lösningarna kan man återanvända dessa gemensamt för att uppnå en så bra 
energiprestanda för en förskola som möjligt.



Analys och resultat 

23 

5 Analys och resultat 
Kapitel 5 behandlar analysering och redovisning av resultatet av empirin. 
Frågeställningen besvaras och kapitlet avslutas med koppling till målet. 

5.1 Analys 
Empirin är insamlad genom intervjuer med sex olika förskolor där sakkunniga personer 
inom A, K och V, som har jobbat med respektive förskola fick svara på frågor. De flesta 
intervjuade är överens om att ett återkommande problem är att alla inte varit inblandade 
i de nödvändiga skedena och därmed inte informerats eller kunnat påverka till den grad 
de hade velat. De är även överens om att saker som solinsläpp, formfaktor, isolering 
och fönsterstorlek är aspekter som påverkar energieffektiviteten till stor grad. 

Eftersom arkitekten för Herrestadskolan var samma för Äppelgården, Emiliaskolan och 
Träffpunkts Stadsskogen var mycket av resonemanget om hänsynstagandet samma vid 
intervjun. Det var geometrin som var i fokus och konstiga hörn som skulle undvikas. 
Byggnaden för Herrestadsskolan var i 2 våningar där förskolan var på nedre våningen 
och skola på övre. Många förskolor byggs i en våning, vilket försvårar att NNE-
standard uppnås på grund av dålig formfaktor. Eftersom många förskolor byggs 
samtidigt som man bygger en ny skola är problematiken och faran med en trappa för 
barnen löst genom att placera skolverksamhet på övre våningen/våningarna och 
förskola på markplan. 

Energiprestandan för Herrestadskolan uppnåddes genom mycket isolering och hög 
täthet enligt konstruktören. Det upptäcktes emellertid att u-värdet på väggarna inte var 
tillräckligt och som resultat behövdes det tilläggsisoleras. Man använde sig av PIR 
isolering och mineralull för att få lägre u-värden utan att få för tjocka väggar. En annan 
faktor som påverkade energiprestandan var köldbryggor och arkitektens stora 
fönsterpartier, som hade sämre u-värden än väggarna. Detta ledde till att det ställdes 
högre krav på att väggarna uppnådde ett bra u-värde. Takterrassen gav även begränsat 
utrymme för isolering. Liknande problem fanns även för Emiliaskolan med takhöjd och 
utformning av installationsutrymmen och schakt då de var förutbestämda av arkitekten 
enligt Martin Bengtsson. Dessa problem uppstod antagligen på grund av att 
konstruktörerna och projektörerna inte varit inblandade tillräckligt tidigt så förskolan 
kunde utformats på ett tillfredsställande sätt för alla parter. 

Arkitekten och projektörerna för Träffpunkten Stadsskogen verka ha haft bra kontakt 
då de valde att flytta storköket och duscharna till en annan gemensam byggnad som var 
aktivitetshallen. Detta ledde till att skolan kunde uppnå passivhusstandard då den 
innehöll energisnålare delar. För aktivitetshallen kunde man satsa på lösningar till de 
mer energikrävande delarna och på så sätt hålla isär de olika byggnadernas energibehov 
(Benjamin Neale, 2016). Detta stämmer bra överens med teorin från (Nordstrand 2008) 
att genom gott samspel mellan de olika aktörerna i projektet undviker man kollisioner 
mellan byggnadselement och får tillräckligt med utrymmen för installationer. 

I många av fallen var inte alla parter informerade om förskolorna hade klarat sina 
respektive krav då det ej informeras mellan de olika faserna och rollerna. Utan vetskap 
ifall de lösningar man projekterat var tillräckliga lär man sig inte av sina misstag och 
framgångar till nästa projekt. 
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När det gäller värme är det väldigt viktigt för förskolor att golvet håller en god 
temperatur för barnens trevnad och hälsas skull. Barnen leker mycket på golven såväl 
sommartid som vintertid och är därför en viktig yta att ta hänsyn till. 

Golvvärmesystem förekommer i förskolor för att barn leker på golvet. Utan 
golvvärmesystem brukar dessa anses vara dragiga och kalla. Förutsättningarna för 
passivhus är dock annorlunda där golv och väggar är välisolerade vilket bidrar till att 
golvtemperaturen ligger nära rumstemperaturen. Golvvärmesystem är inte ett 
energieffektivt alternativ på grund av att de är mycket tröga att reglera och bidrar med 
mycket förluster vid vädring för att få bort oönskade övertemperaturer. 

Baserat på empirin är golvvärmesystem att föredra för barnens skull medan om man 
lyssnar på teorin så anses golvvärmesystem vara en dålig lösning. En möjlig lösning på 
det skulle kunna vara så som (Sandberg, 2011) föreslog att golvvärmesystem kan 
användas som lösning vid entréer där blöta ytterkläder brukar förekomma eller 
användas med en acceptabel reglerbarhet och som ett lågt temperatursystem. 

Ett sätt att minska sina energikostnader är att använda sig av solceller. Detta är en 
lösning som fyra av de studerade förskolorna använt sig av. Av den strålning från solen 
som träffar jorden under en dag innehåller denna bestrålning 10,000 gånger mer energi 
än vad som förbrukas på jorden av människorna på en dag enligt (Jelle et al, 2010). 
Solenergi är en oförstörbar, ren och förnybar energikälla som inte skadar miljön. 
Solenergi ger möjligheten att producera elektricitet nära byggnaden med hjälp av 
solceller (Young et al, 2014). 

Bara två av förskolorna hade energideklarationer utförda som var tillgängliga. De som 
hade det var Träffpunkt Stadsskogen och Äppelgården. De övriga förskolorna hade 
antingen inga energideklarationer alls eller så kunde de inte lokaliseras. Träffpunkt 
Stadsskogen hade en energiprestanda på 77 kWh/m2 och år medan Äppelgården hade 
en på 46 kWh/m2 och år. Ingen av förskolorna är klassade som NNE, men majoriteten 
projekterades som passivhus och Transistorgatans förskola var klassad som 
nollenergiförskola och hade kravet på 0 kWh/m2 och år enligt ventilationsprojektören, 
som valde att vara anonym. 

Rodriguez-Ubinas et al, 2014 skriver att “Nära-nollenergibyggnader definieras som 
byggnader som har väldigt hög energiprestanda och att nära noll mängden eller den 
väldigt låga mängden energi som behövs bör i mycket hög grad tillföras i form av 
energi från förnybara källor, producerad på plats eller lokalt.” 

Värmeförluster som sker via ventilation har stor betydelse i kalla klimat. För att få ner 
energi- användningen krävs energieffektiva ventilationslösningar och 
luftbehandlingsaggregat med värmeväxling (Alonso et al, 2014). 

Förskolorna använde sig av lite olika systemlösningar. Emiliaskolan t.ex. använde sig 
av behovsstyrt luftflöde (VAV) som påverkas av närvaro, CO2 eller temperatur. De 
använde sig av en stor roterande värmeväxlare för att återvinna energi av frånluften och 
även en separat mindre motströmsvärmeväxlare för att återvinna från köket enligt 
Martin Bengtsson. 

För Äppelgården var faktorer som man kunde påverka byggnadens energianvändning 
att använda sig av luftflödestyrning via VAV och använda sig av värmeåtervinning. 
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Frånluften från köket är lite mer komplicerat att återvinna och brukar oftast blåsas direkt 
ut. I det här fallet har man används sig av luftrening med ozon för att kunna återvinna 
denna värme, men denna lösning kräver god kunskap för att inte istället skapa problem. 
Även återvinning ifrån kökskylan användes, som är ovanligt för förskolor, enligt Bengt 
Lingegård. 

5.2 Frågeställning 1 
Frågeställning 1: Vilka särskilda behov har en förskola som måste tas hänsyn till vid 
projektering? 

Behoven som en förskola har är åtgärder som värnar om barns hälsa. Åtgärder som 
värnar om barns hälsa är golvtemperaturer, ljudisolering, säkerhet (runda hörn, 
grindar), placering av barnen om förskolan byggs i två våningar, äldre barn på 
ovanvåningen och yngre barn på nedre våningen. Byggnadens geometri med runda hörn 
kan även eliminera några enstaka köldbryggor. 

5.3 Frågeställning 2 
Frågeställning 2: Vilka energibesparande åtgärder som är specifika för förskolor har en 
inverkan för att nå NNE-standard?  

Förskolor skiljer sig inte mycket från andra NNE byggnader med undantag att många 
förskolor byggs i en våning, vilket försvårar att NNE-standard uppnås på grund av dålig 
formfaktor. 

5.4 Frågeställning 3 
Frågeställning 3: Vilka hinder och möjligheter för att uppnå NNE-standard finns det för 
en förskola?  

Hinder 
I dagsläget är nära-nollenergibyggnader relativt outforskat område i byggbranchen och 
tydligen definition av vad det innebär saknas. De intervjuade hade ingen erfarenhet med 
sådana projekt och kunde inte rakt upp och ned säga vad nära-noll innebar.  

För att få mera projekteringar av nära-nollenergibyggnader krävs det att beställaren 
vågar eftersträva att byggnaden skall klara nära-noll standarden.  

Arkitektens val av form och utrymmen kan begränsa för projektörer att få plats med 
nödvändig utrustning vilket leder till att de får anpassa sig efter det underlag som 
arkitekten har gett dem. Ett bättre samarbete i ett tidigare skede kan bidra till de bättre 
och energieffektivare lösningarna. 

En bättre informationsöverföring vid energikontroller kan ge bättre 
erfarenhetsåterföring till projektörerna och man kan ta lärdom om de 
energieffektiviserande lösningarna bidrog till en väl tillämpad lösning. Detta kan 
förhindra upprepning av samma misstag i nästa projekt.  

Förskola har god möjlighet att ta tillvara på dagsljus genom många och stora partier av 
fönster. Väggarna skall uppnå en bra u-värde och många fönster ställer högre krav på 
väggarna. 
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Möjligheter 
Det finns möjligheten att bygga i två våningar för att minska byggnadens formfaktor 
och därmed blir en energieffektivare byggnad. Detta kan leda till att man har god 
möjlighet att få större utegård att leka på. Trappan skall avses att vara enbart för 
transportväg och lek skall undvikas i den. Placering av de mindre barnen på 
undervåningen och de äldre på ovan. 

En förskola är en stor byggnad och kan därmed få gott med utrymme av solceller på tak 
och väggar och kan därmed ta del av god mängd av energi från solen. 

5.5 Koppling till målet 
Målet som sattes för studien var “...att utreda vilka olika energipåverkande åtgärder 
från de inblandade arkitekterna, konstruktörerna och projektörerna som kan förbättra 
en förskolas energiprestanda för att komma närmare nära noll och identifiera hinder 
som försvårar att de uppnås.“ 

Men den insamlade empirin från de intervjuade arkitekterna, konstruktörer, projektörer 
samt förskoleläraren för de olika förskolorna har de tre frågeställningarna kunnat 
besvaras genom att vid analysering av svaren kunnat identifiera de förutsättningar som 
finns för att åstadkomma en god energiprestanda och komma närmare nära-noll. 

Förutsättningarna kan variera vid projekteringen av olika förskolor men genom att 
identifiera och sammanställa de olika åtgärderna och möjligheterna kan man använda 
detta för att projektera en förskola med hög sannolikhet att få en god energiprestanda 
och komma närmare nära-noll.
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6 Diskussion och slutsatser 
Kapitel 6 behandlar diskussion av arbetets resultat och valda metoder. Begränsningar, 
slutsatser och rekommendationer och samt förslag till vidare forskning presenteras i 
detta kapitel. 

6.1 Resultatdiskussion 
Frågeställningarna i arbetet har gett goda förutsättningarna att uppnå målet men 
frågorna till de intervjuade kunde ha formulerats bättre för ett bättre resultat. 

Reliabiliteten i arbetet är god eftersom exakt samma frågor ställdes till de olika parterna 
inom samma område. Frågorna var anpassade så att de passade till den aktuella 
personens roll. Utöver det var det inga individuella variationer. Förutsatt att man ställer 
samma frågor och skickar ut frågorna i förväg och involverar personer inom samma 
roller bör resultatet bli den samma. 

Resultatet som uppnåddes kan anses som trovärdigt eftersom intervjuerna var 
semistrukturerad och ställdes till personer med relevant kunskap i de olika områdena. 
Intervjuerna följde samma struktur till varje roll men varierade lite på grund av området 
och skickades även tillbaka till den intervjuade för att korrigera eventuella 
missuppfattningar. För att höja trovärdigheten skulle fler intervjuer genomförts. 
 
Kontakt med fler arkitekter, konstruktörer, projektörer och fler förskolor skulle kunnat 
ge ett bättre resultat. Vissa frågor kunde dock ha förbättrats för att få mer användbar 
information och vissa kunde ha uteslutits helt. Det kunde även ha lagts större fokus på 
de olika system varje projekt använde sig av, till exempel solceller och värmelösningar. 
Det kunde även ha ställts fler frågor till arkitekten om saker så som utformning med 
avseende på barnen. 

Intervjuer med de ansvariga projektörerna inom VS och EL gjordes inte vilket innebar 
att information om deras energibesparande åtgärder saknas. Solceller som var 
installerade på de förskolor som intervjuades hade de andra projektörer lite kunskap om 
och det skulle varit bättre att intervjua projektören som arbetat med dessa. 

För att komma till ett snabbare resultat skulle rätt intervjumetod använts från början. 
Att använda sig av mailintervju vilket innebar att man förlitade sig på att de som ställde 
upp skulle svara inom avsatt tid eller svara alls är riskabelt. Telefon intervju som senare 
valdes var avsevärt bättre eftersom man fick svaren vid avsatt intervju och man kunde 
följa upp med följdfrågor. Validiteten var hög med avseende på att telefonintervjuer 
genomfördes med hjälp av färdig formulerade frågor som skickades ut i förhand. 
Frågorna kunde få följdfrågor och utförliga svar kundes erhållas. Validiteten sjönk 
däremot när enbart en arkitekt intervjuades för flera förskolor där generella svar och 
olika mycket information per förskola gavs. 

Empirin, i kombination med teorin, gav oss svaren på frågeställningarna i stor 
utsträckning. Dock var det svårt att få fram saker som var specifika för en förskola som 
hade med energi att göra. Det finns många säkerhetsaspekter men få som berör 
energiprestandan. Säkerhetsaspekterna är främst relevanta för arkitekten och 
utformningen av förskolan. Av den anledningen borde vi ha lagt mer fokus på att 
formulera bättre och fler frågor till arkitekten och även intervjua olika arkitekter hade 
gett bättre och mer utförliga svar. Detta bidrog till att validiteten försämrades. 
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6.2 Metoddiskussion 
Metoderna som användes för detta arbete var litteraturstudie, dokumentanalyser och 
intervjuer. Intervjuerna genomfördes på två olika sätt. Mailintervjuerna som gjordes 
gav dåligt resultat eftersom de gav korta svar eller slösade tid genom att man väntade 
samt påminde dem om att svara efter avsatt tid. Mailintervjuerna skulle undvikits redan 
från början men eftersom de hade gått med på att svara på frågorna och gett en tid när 
de kan svara så hade man förlitat sig på det. Intervjuerna som gjordes på telefon gick 
snabbare, gav bättre resultat och man kunde lättare följa upp med följdfrågor. Intervjuer 
med VS och EL gjordes inte även fast de kan ha bra åsikter om hur de jobbar med 
energiåtgärder inom deras område. 

Missar som förekom under de olika intervjuerna är bland annat att enbart en arkitekt 
för fyra förskolorna intervjuades där han tog upp generellt om alla och lyfte fram sitt 
guldägg Emiliaskolan som var ett tidigt passivhusprojekt. Mailintervjuerna var en miss 
och när svar erhölls bestod det bland annat att höra av sig till kommunen vilket i sin tur 
inte var kontaktbara. 

Dokumentanalys gjordes av energideklarationer för att få energiprestandan för de olika 
förskolorna för att se hur pass nära respektive långt ifrån noll de var. För 
mailintervjuerna skaffades inte energideklarationerna för att vid övergången till 
telefonintervjuerna hade det inte beslutats om mailintervjuerna skulle användas eller ej. 
För förskolorna för telefonintervjuerna erhölls två medans de andra antingen saknades 
eller fastnade i ärende hos kommunen. 

Det finns fler metoder att nyttja än de vi valde. Olika metoder är olika bra lämpade 
beroende på ändamålet. En enkätundersökning hade gett större spridning men inte varit 
vidare tillförlitligt då vi hade behov av kunskap från sakkunniga personer  involverade 
i specifikt utvalda projekt. En djupare fallstudie på en enskild förskola hade gett ett 
sämre resultat eftersom en studie av flera ger bredare och större täckning gällande 
scenarion, metodval och lösningar. Anledningen varför intervjuer var bäst lämpade för 
att samla den data vi behövde var för att informationen vi var ute efter var till stor del 
erfarenhetsbaserad. 

6.3 Begränsningar 
Ekonomiska aspekter i arbetet har inte tagits upp men vissa val och lösningar kan bidra 
till en högre produktionskostnad och i slutändan kan bidra till att man tjänar tillbaka 
investeringskostnaderna under brukandet av byggnaden genom lägre driftskostnader.  

Rapporten är fokuserad på projekteringsskedet men det är även viktigt att de andra 
skedena genomför projektet på ett energibesparande sätt. 

Förskolorna som de berörda projektörerna, arkitekter och konstruktörerna blev 
intervjuade om var belägna i Sverige och därmed utsatta för påfrestningar av ett 
nordiskt klimat. Resultatet är inte enbart tillämpligt på förskolor utan är i största del 
tillämpligt på de flesta likartade byggnader.  
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6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Resultatet bidrar till att byggnader kan idag byggas på ett energieffektivt sätt att de kan 
minska byggsektorns del av den globala energianvändningen. Byggnadens 
energieffektivitet skall inte bidra med dålig inomhusklimatet på ett sådant sätt att de 
påverkar barnens hälsa negativt. Resultatet är inte en lösning på vad nära-nollenergi är 
och hur man löser det utan en god vägledning på vilka delar man kan påverka för att 
komma närmare nära-noll. 

Resultatet i punktlistan är de slutsatser och rekommendationer som man kan ta 
hänsyn till för att komma närmare nära-nollenergi för en förskola. 

 Beställaren ställer krav på standarden för förskolorna och därmed blir det 
beställaren som bestämmer om byggnaden skall blir nära-noll. 

 Nära-nollenergi begreppet bör få en tydlig definition av vad det innebär och hur 
det uppnås. 

 Arkitekten och övriga projektörer bör jobba gemensamt i tidigt skede för att 
underlätta problem med utrymmen för installationer. 

 Projektörerna borde få bättre feedback om byggnaden klarat satta energikrav för 
att inte göra samma potentiella fel vid nästa projektering. 

 Bygga i två våningar är en möjlighet för att minska formfaktor. 
 Solceller förekommer på fyra av de granskade förskolorna och är ett effektivt 

sätt att få gratis energi till byggnaden. 
 Stora fönster släpper in både gratis värme och dagsljus men bör ha möjlighet att 

avskärmas på sommaren så att rummen inte blir för varma. 
 Många och stora fönster ställer högre krav på att väggarna har ett bra u-värde. 
 Golvtemperaturen i rum där barn leker på golv bör vara uppvärmda till en 

lämplig temperatur (mellan 20-26 ºC) för att inte påverka barnens hälsa. 
 Värmeåtervinning i ventilationssystemet kan återvinna värme med en hög 

verkningsgrad från frånluften. 
 Värmeåtervinning från köket är en möjlighet. 
 Värmeåtervinning från spillvattnet där stor del av varmvattnet försvinner ned i 

avloppet. 
 Behovsstyrd ventilation kan minska luftflödet i rum där ingen vistas och kan 

spara både energi och uppvärmningskostnader. 
 Närvarostyrd och konstantljushållning kan påverka energin för belysningen 

genom att dimma ned eller släcka belysningen om rum är tomma eller 
tillräckligt med dagsljus kommer in. 

 Eliminera köldbryggor t.ex. genom bättre formfaktor. 
 Separera förskolan i olika byggnader med olika funktioner. 
 En enda gemensam tambur kan spara energi genom minskad ofrivillig 

ventilation. 
 I tidigt skede vara noga med att informera att produktionen skall vara noga med 

isolering och tätning. 
 

6.5  Förslag till vidare forskning 
Vidare forskning inom arbetet om nära-nollenergi effektivisering är med hjälp av 
digitala verktyg göra energianalyser och se hur man kan uppnå nära-noll på bästa 
möjliga sätt. Att göra energianalyser där man kan bedöma hur mycket byggnaden klarar 
själv med dess lösningar utan att tillämpa stor mängd av solceller. 
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Nära-
nollenergibyggnader i
Sverige

Boverket och Energimyndigheten har haft regeringens  uppdrag att ta
fram underlag inför en kontrollstation 2015 avseende nära-
nollenergibyggnader. I det uppdraget ingick att ge förslag på hur nära-
nollenergikrav kan införas i Sverige, utvärdering av beᴀ밄ntliga
lågenergibyggnader och demonstrationsprojekt.

Enligt artikel 9 i direktivet om byggnaders energiprestanda 2010/31/EU ska
medlemstaterna se till att

Alla nya byggnader senast den 31 december 2020 är nära-nollenergibyggnader,
och

nya byggnader som används och ägs av oᴀ洅entliga myndigheter är nära-
nollenergibyggnader efter den 31 december 2018.

Regeringen införde i en handlingsplan, Vägen till nära-nollenergibyggnader
2011/12:131, en s.k. kontrollstation 2015. Till detta år ska följande kvalitativa mål ha
uppnåtts:

Kunskapsunderlaget om relationen mellan skärpta energihushållningskrav och
övriga tekniska egenskapskrav, verkliga merkostnader och verkliga miljövinster
av energieᴀ洅ektivt byggande har förbättrats.

Erfarenheter har inhämtats om lågenergibyggnader med en vidare geograᴀ밄sk
spridning än vad som nu är fallet.

Insatser har gjorts för att påtagligt ökat spridning av kunskap om ett
kvalitetssäkrat energieᴀ洅ektiv byggande.

Energieᴀ洅ektiva byggprojekt som initierats av bygg- och fastighetssektorn bör på
ett tydligt sätt ha uppmuntrats.

För att uppfylla målen i handlingsplanen för nära-nollenergibyggnader för 2015 gav
regeringen Boverket och Energimyndigheten uppdrag att ta fram underlag för
kontrollstation 2015. Det bestod av tre uppdrag. I menyn hittar du projekten.

Granskad: 21 december 2015  Sidansvarig: Webbredaktionen

http://www.boverket.se/sv/
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Tidplan för Boverkets
föreskrifter om nära-
nollenergibyggnader

Boverkets förslag på hur nära-nollenergikrav ska införas i Boverkets
byggregler, BBR avsnitt 9 Energihushållning, kan inte skickas ut på remiss
som planerat i februari månad 2016.

Som en del i införandet av nära-nollenergibyggnader i Sverige ser regeringen över de
bestämmelser i plan- och byggförordningen som reglerar energihushållning i byggnader.
Regeringens översyn av plan- och byggförordningen och Boverkets arbete med ändring
av Boverkets byggregler, BBR avsnitt 9 Energihushållning, sker parallellt. För att
Boverkets förslag ska kunna skickas ut på remiss måste ändringarna i plan- och
byggförordningen ha beslutats av regeringen. Då arbetet med plan- och
byggförordningen har försenats kan inte Boverkets förslag skickas ut på remiss som
planerat i februari månad 2016.

Boverket lämnade den 15 juni 2015 över sitt förslag till svensk tillämpning av nära-
nollenergibyggnader till regeringen. Regeringen skickade därefter förslaget på remiss till
ett stort antal instanser som kom in med synpunkter.

Under hösten 2015 gav EU-kommissionen uttryck för sin tolkning av
energiprestandadirektivet (2010/31/EU) till medlemsstaterna. I arbetet med införandet av
nära-nollenergikrav tas hänsyn till den tolkning av energiprestandadirektivet som EU-
kommissionen har presenterat.

Boverket kommer regelbundet att publicera information om det fortsatta arbetet här på
webbplatsen."

 

Granskad: 25 februari 2016  Sidansvarig: Webbredaktionen

http://www.boverket.se/sv/
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Förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader
Deᴀ밄nition av energiprestanda och kvantitativ riktlinje

Från och med 2021 ska alla nya byggnader i Europa vara nära-
nollenergibyggnader. Boverket har tagit fram förslag på vad nära-noll ska
innebära i Sverige i form av krav på byggnaders energiprestanda.

Från och med 2021 ska alla nya byggnader i Europa vara nära-nollenergibyggnader.
Syftet är att genom höga energikrav, ställda så att berörda företag får tid på sig att ställa
om, driva på takten i utvecklingen mot ett allt mer energieᴀ洅ektivt byggande i Europa.

Boverket har haft i uppdrag att föreslå vad nära-noll ska innebära i Sverige i form av krav
på byggnaders energiprestanda. Ett förslag har tagits fram som omfattar dels hur kraven
ska ställas, det vill säga vilken energimängd som ska räknas in i byggnadens
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Intervjufrågor till examensarbete Jönköpings Universitet Daniel Nilsson & Bilaga 4
Vilhelm Hallberg 

Frågor till arkitekt. 
 
Frågorna berör projekteringen av förskoledelen av Emiliaskolan, Herrestadskolan, Äpplegården, 
Träffpunkt Stadsskogen . Frågorna nedan är kort om företaget du arbetar/arbetade för och sedan i 
mer omfattande utsträckning om projektet och energieffektiviseringen. 
 
Följdfrågor kan förekomma. 
 
 
Uppgifter om dig och företaget 
 
Frågorna nedan berör dig som person och företagets arbete mot energieffektivisering. 
 

● Din bakgrund: Ditt namn 
 

Företag under projektets gång 
  

Erfarenhet inom branschen 
 

● Har ni som företag erfarenhet av att jobba med lågenergi byggnader och energieffektivisering?  
 

● Har ni någon definition om vad näranollenergi innebär enligt er? 
 
 
Frågor om projekt 
 

● Vilka skolor var du arkitekt för? 
 

● Vilka design aspekter behövde du ta hänsyn till med avseende på barnen för respektive 
förskola? 

 
● Hur påverkade kraven på energiprestandan byggnadens gestaltning? 

(val av form,våningar, fönster, solenergi, solskydd, väggar etc) 
 

● Uppkom det några hinder? 
 

● Vad var svårast vid utformningen? 
 

● Kan vi återkomma om ytterligare frågor dyker upp? 
 

 
Vi kommer skicka svaren till er så ni kan kontrollera om vi förstod er korrekt. 
Tack för er medverkan! 

 



Intervjufrågor till examensarbete Jönköpings Universitet Daniel Nilsson & Bilaga 4
Vilhelm Hallberg 

Frågor till konstruktör 
  

Frågorna berör projekteringen av  “förskola” i  “kommun”. Frågorna nedan är kort om företaget du 
arbetar/arbetade för och sedan i mer omfattande utsträckning om projektet och energieffektiviseringen. 

  
Uppgifter om dig och företaget 

  
Frågorna nedan berör dig som person och företagets arbete mot energieffektivisering. 

  
● Din bakgrund: Företag under projektets gång 

  
Erfarenhet inom branschen 

  
● Har ni som företag erfarenhet av att jobba med lågenergi byggnader och energieffektivisering? 
  
● Har ni jobbat mot EUdirektiven att alla nyproducerade byggnader från 2021 skall vara 

näranollenergibyggnader? 
   Hur arbetar/har ni arbetat mot det? 

 varför inte? 
 

● Har ni någon definition om vad näranollenergi innebär enligt er? 
  

Frågor om förskoleprojekt 
  
● Vad var din roll i projektet? 
  
● Vilka krav fanns det på byggnadens energiprestanda? 

 
● Uppnådde ni de satta kraven på energiprestandan? 
  
● Vilka faktorer går att påverka för att minska en förskolas energianvändning? 
  
● Beskriv de konstruktionslösningar ni använde er av för att minska energianvändningen. 
  
● Vilka faktorer var svåra att påverka? 
  
● Vilka faktorer bidrog till de större värme läckagen och varför? 

Vad gjorde ni för att förebygga dem? 
Vad gjorde ni för att lösa dem? 
Hur arbetar ni med det idag? 
 

● Hände det något oplanerat som påverkade resultatet? 
  
● Något annan punkt som kan nämnas som du tror är av intresse för oss? 
  
● Kan vi återkomma om ytterligare frågor dyker upp? 
  

 
Vi kommer skicka svaren till er så ni kan kontrollera om vi förstod er korrekt. 
Tack för er medverkan! 



Intervjufrågor till examensarbete Jönköpings Universitet Daniel Nilsson & Bilaga 4
Vilhelm Hallberg 

Frågor till Vprojektör. 
 
Frågorna berör projekteringen av  “förskola” i  “kommun”. Frågorna nedan är kort om företaget du 
arbetar/arbetade för och sedan i mer omfattande utsträckning om projektet och energieffektiviseringen. 
 
Följdfrågor kan förekomma. 
 
Uppgifter om dig och företaget 
 
Frågorna nedan berör dig som person och företagets arbete mot energieffektivisering. 
 

● Din bakgrund: Företag under projektets gång 
  

Erfarenhet inom branschen 
 

● Har ni som företag erfarenhet av att jobba med lågenergi byggnader och energieffektivisering?  
 

● Har ni jobbat mot EUdirektiven att alla nyproducerade byggnader från 2021 skall vara 
näranollenergibyggnader? 

 Hur har ni arbetat mot det?  
 varför inte?  

 
● Har ni någon definition om vad näranollenergi innebär enligt er? 

 
Frågor om förskoleprojekt 
 

● Vad var din roll i projektet? 
 

● Vilka krav fanns det på byggnadens energiprestanda? 
 

● Uppnådde ni kraven på energiprestandan? 
 

● Vilka faktorer går att påverka för att minska en förskolas energianvändning? 
 

● Beskriv de systemlösningar som ni har använt er av och varför? 
(ventilations, uppvärmnings, solenergisystem, värmeåtervinning, fläktar, förebyggande av 
tryckfall etc)   

 
● Vilka faktorer var svåra att påverka? 

 
● Hände det något oplanerat som påverkade resultatet? 

 
● Positiva erfarenheter med projektet? 

 
● Något annan punkt som kan nämnas som du tror är av intresse för oss? 

 
● Kan vi återkomma om ytterligare frågor dyker upp? 

 
Vi kommer skicka svaren till er så ni kan kontrollera om vi förstod er korrekt. 
Tack för er medverkan! 



2016-09-13 Lokalförvaltningen bygger - Göteborgs Stad

http://goteborg.se/wps/portal/start/kommun-o-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/forvaltningar/lokalforvaltningen/vara-verksamheter/byggande/!… 1/3

 / Kommun och politik  / Kommunens organisation  / Förvaltningar  / Fackförvaltningar  / Lokalförvaltningen  / Om

lokalförvaltningen  / Lokalförvaltningen bygger

Lyssna på innehållet

Markarbete på Johannebergsskolans skolgård förra sommarlovet. I bakgrunden pågår
omfogning och fönsterbyten bakom duk. Foto: Fanny Nylund

Lokalförvaltningen hjälper staden verksamheter med nya eller anpassade
lokaler för undervisning, barn- och äldreomsorg och boenden med särskild
service.

Lokalförvaltningen har ansvar för nybyggnation och upprustning av förskolor, skolor,
äldreboenden och gruppbostäder (BmSS) i Göteborg. 
Ungefär 1 000 projekt per år är nybyggnader, ombyggnader eller mindre underhållsprojekt av
dessa offentliga lokaler.

Lågenergi är standard i nya fastigheter
Från och med 2011 bygger lokalförvaltningen så kallade lågenergibyggnader när vi bygger
nytt. Som en av Sveriges största byggherrar ställer vi även specifika funktions- och
kvalitetskrav i våra tekniska Råd och anvisningar. Kraven ska våra konsulter och
entreprenörer följa genom alla delar av byggprocessen.

Översikt över planerade förskolor och skolor
I Göteborgs Stads Ramprogram för förskole- och skolbyggnader finns regler, råd, verktyg och
mallar som ska vara ett stöd när stadsdelsförvaltningar med ansvar för förskola och
utbildning planerar nya förskole- och skolbyggnader i sin stadsdel.
I ramprogrammet finns även aktuella listor över stadsdelarnas alla pågående och planerade
förskole- och skolprojekt i Göteborg. Tabellerna uppdateras när byggnationerna blir klara
eller planeringen förändras.

Länkar till aktuella och planerade byggprojekt:

Lokalförvaltningen bygger
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Länkar till aktuella och planerade byggprojekt:
Aktuellt i din stadsdel - sammanställning över planerade eller pågående förskole- och
skolbyggnader

Här är större ny-, om- och tillbyggnadsprojekt som pågår och beräknas bli klara under 2016-
2018.

Bostäder med särskild service (vanliga bostäder för människor med behov av särskilt stöd)
Ett boende med särskild service kan vara en gruppbostad. Det kan också vara en
servicelägenhet i ett flerfamiljshus där den boende har närhet till stöd och service större
delen av dygnet.

Blackevägen - nybyggnad (SDF Lundby)
Decenniumplan - nybyggnad (SDF Östra Göteborg)
Falkebovägen - nybyggnad (SDF Västra Hisingen)
Liegatan - nybyggnad (SDF Lundby)
Södra Långströmsparken - nybyggnad (SDF Västra Hisingen)

FÖRSKOLOR

Aprilgatan 2A förskola - nybyggnad, (SDF Östra Göteborg)
Byvädersgången 31 - nybyggnad (SDF Västra Hisingen)
Eckragatan 36 - om- och tillbyggnad (SDF Västra Göteborg)
Hammarkullsskolans förskola - ombyggnad av en del av skolan till förskola (SDF
Angered)
Kvibergs kaserner - nybyggnad (SDF Östra Göteborg)
Klockarevägen - nybyggnad som en del av nya Kärraskolan (SDF Norra Hisingen)
Lilla Solstrålegatan 10 - nybyggnad (SDF Västra Hisingen)
Nolehultsvägen 20 - nybyggnad (SDF Norra Hisingen)
Nya Långedragsskolan - nybyggnad (SDF Västra Göteborg)

SKOLOR

Brunnsboskolan - renovering och underhåll (SDF Norra Hisingen)
Dalaskolan - ny idrottshall (SDF Västra Göteborg)
Ellen Keyskolan - om- och tillbyggnad (SDF Norra Hisingen)
(f.d. Erikslundsskolan)
Gamla Påvelundsskolan - rivning, nybyggnad, (SDF Västra Göteborg)
Gamlestadsskolan - om- och tillbyggnad (SDF Östra Göteborg)
Grevegårdsskolan (Frejaskolan) - nybyggnad (SDF Västra Göteborg)
Hultskolan - rivning och nybyggnad (SDF Askim-Frölunda-Högsbo)
Kärraskolan - nybyggnad (SDF Norra Hisingen)
Lindåsskolan - om- och tillbyggnad (SDF Askim-Frölunda-Högsbo)
Nygårdsskolan - om- och tillbyggnad (SDF Askim- Frölunda-Högsbo)
Sannaskolan - ombyggnad (SDF Majorna-Linné)
Utbynässkolan - nybyggnad (SDF Östra Göteborg)
Utmarksskolan - ny utemiljö (SDF Östra Göteborg)

ÖVRIGT

Traktören - ombyggnad (Stadsledningskontoret)



20160914 Energikrav  Boverket

http://www.boverket.se/sv/byggande/byggochrenoveraenergieffektivt/energikrav/ 1/1

Energikrav

I byggreglerna ställs ett övergripande krav som innebär att byggnaden inte
får använda mer än ett visst antal kilowattimmar per kvadratmeter och år.

Byggnadens energianvändning enligt Boverkets byggregler är den energimängd som vid
normalt brukande behöver levereras till byggnaden (oftast benämnd köpt energi) under
ett normalår.

Kravet gäller den energi som vid normalt brukande levereras till byggnaden för
uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och fastighetsenergi. Hushållsenergi eller
verksamhetsenergi räknas inte in. Byggnadens energianvändning under ett år divideras
sedan med antal m  uppvärmd area (A ). Resultatet benämns speci‑k
energianvändning och har enheten kWh/m  och år.

Kravet på speci‑k energianvändning är olika beroende på var i Sverige byggnaden är
belägen, om det är en bostad eller lokal, och om den värms upp med el eller inte. Du
hittar gränsvärdena i avsnittet om energihushållning i BBR. För lokaler görs ett tillägg till
kravet om utelufts‒ödet av utökade hygieniska skäl är större än 0,35 l/s och m . Reglerna
tar på det viset hänsyn till att ett utökat utelufts‒öde ökar byggnadens
energianvändning.

Granskad: 28 januari 2015  Sidansvarig: Webbredaktionen
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sammanfattning av

ENERGIDEKLARATION
Björkhagegatan 35, 441 44 Alingsås
Alingsås kommun 

Nybyggnadsår: 2008
Energidekarations-ID: 593706 

Energideklarationen i sin helhet
finns hos byggnadens ägare. 

För mer information:
www.boverket.se/energideklaration

Sammanfattningen är upprättad enligt 
Boverkets föreskrifter och allmänna råd
(2007:4) om energideklaration för byggnader.

 

Energiprestanda: 
77 kWh/m² och år 

Krav vid uppförande av
ny byggnad [jan 2012]:
Energiklass C, 81 kWh/m² och år 

Uppvärmningssystem: 
Fjärrvärme 

Radonmätning: 
Inte utförd 

Ventilationskontroll (OVK):
Utförd 

Åtgärdsförslag: 
Har inte lämnats 

Energideklarationen är utförd av: 
Lars Bergfelt, Energi Triangeln AB, 
2014-03-28 

Energideklarationen är giltig till: 
2024-03-28



 

Energideklaration Version:
Dekl.id:  

2.2
593706  

  

Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter 
Ägarens namn

Fabs AB  

Organisationsnummer

556048-9162  

Utländsk adress

gfedc  

Adress

Smålandsgatan 1  

Postnummer

441 57  

Postort

Alingsås  

Land

 

Telefonnummer

 

Mobiltelefonnummer

 

E-postadress

 

Byggnadens ägare - Övriga

Byggnaden - Identifikation 
Län

Västra Götaland  

Kommun

Alingsås  

O.B.S! Småhus i bostadsrätt ska deklareras av bostadsrättsföreningen.

gfedc Egna hem (privatägda småhus) 

Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn)

Ädellövskogen 1  

Egen beteckning

Stadsskogens förskola  

Husnummer

2  

Prefix byggnadsid

2  

Byggnadsid

208485  

Orsak till avvikelse

Adressuppgifter är fel/saknasnmlkj  

Adress

Björkhagegatan 35  

Postnummer

44144  

Postort

Alingsås  

Huvudadress

nmlkji  

 



nmlkji Enkel nmlkj Komplex

nmlkj Ja nmlkji Nej

nmlkji Nej

nmlkj Ja enligt 3 kap KML

nmlkj Ja enligt SBM-förordningen

nmlkji Nej

nmlkj Ja, är utpekad i detaljplan eller 
områdesbestämmerlse 

nmlkj Ja, är utpekad i annan typ av 
dokument 

nmlkj Ja, egen bedömning 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

0

0

0

Byggnaden - Egenskaper
Typkod

 

Byggnadskategori

Lokalbyggnader  

Byggnadens komplexitet Byggnadstyp

6Friliggande  

Nybyggnadsår

2008  

Atemp mätt värde (exkl. Avarmgarage)

1000  m2

Avarmgarage

0  m2 

Antal källarplan uppvärmda till >10°C 
(exkl.garageplan)

60  

Antal våningsplan ovan mark

2  

Antal trapphus

2  

Antal bostadslägenheter

0  

Projekterat genomsnittligt hygieniskt 
uteluftsflöde i lokalbyggnader 

0,36  l/s,m2 

Finns installerad eleffekt >10 W/m2 för 
uppvärmning och varmvattenproduktion

Är byggnaden skyddad som byggnadsminne?

Är byggnaden en sådan särskilt värdefull 
byggnad som avses i 8 kap 13 § PBL?

Verksamhet Procent av
Fördela enligt nedan: Atemp (exkl. 

Avarmgarage)

Bostäder (inkl. biarea, t.ex. trapphus och uppvärmd källare)

Hotell, pensionat och elevhem

Restaurang

Kontor och förvaltning

Butiks- och lagerlokaler för livsmedelshandel

Butiks- och lagerlokaler för övrig handel

Köpcentrum

Vård, dygnet runt

Vård, dagtid (samt serviceboende, frisersalong o. dyl)

Skolor (förskola-universitet)

Bad-, sport-, idrottsanläggningar (ej utomhusarenor)

Teater-, konsert-, biograflokaler och övriga samlingslokaler

Övrig verksamhet - ange vad  

Summa 100  

823 - Specialenhet, vårdbyggnad



61044 nmlkji nmlkj

nmlkj nmlkj

nmlkj nmlkj

nmlkj nmlkj

nmlkj nmlkj

nmlkj nmlkj

nmlkj nmlkj

nmlkj nmlkj

nmlkj nmlkj

nmlkj nmlkj

nmlkj nmlkj

nmlkj nmlkj

nmlkj nmlkj

61044

7920 nmlkj nmlkji

nmlkj nmlkj

nmlkj Ja nmlkji Nej

nmlkj Ja nmlkji Nej

80432 76883

77 11 81 120 180

Energianvändning
Verklig förbrukning
Vilken 12-månadsperiod avser energiuppgifterna? (ange första
månaden i formatet ÅÅMM) 

1101  ----  1112  

Beräknad förbrukning
Beräknad energianvändning anges för nybyggda/andra byggnader 
utan mätbar förbrukning och normalårskorrigeras ej

gfedc  

Hur mycket energi har använts för värme och komfortkyla angivet år 
(ange mätt värde om möjligt)?
Angivna värden ska inte vara normalårskorrigerade 

 
Mätt 
värde 

Fördelat 
värde 

Fjärrvärme (1) kWh 

Eldningsolja (2) kWh 

Naturgas, stadsgas (3) kWh 

Ved (4) kWh 

Flis/pellets/briketter (5) kWh 

Övrigt biobränsle (6) kWh 

El (vattenburen) (7) kWh 

El (direktverkande) (8) kWh 

El (luftburen) (9) kWh 

Markvärmepump (el) (10) kWh 

Värmepump-frånluft (el) 
(11) 

kWh 

Värmepump-luft/luft (el) 
(12) 

kWh 

Värmepump-luft/
vatten (el) (13) 

kWh 

Energi för uppvärmning 
och varmvatten1 (Σ1) 

kWh 

Varav energi till 
varmvattenberedning 

kWh 

Fjärrkyla (14) kWh 

Finns solvärme? Ange solfångararea

0   m2 

Beräknad 
energiproduktion

0   kWh/år 

Finns solcellssystem? Ange solcellsarea

0   m2 

Beräknad elproduktion

0   kWh/år 

Omvandlingsfaktorer för bränslen i tabellen nedan gäller om inte 
annat uppmätts: 
Eldningsolja 10 000 kWh/m3 

Naturgas 11 000 kWh/1 000 m3 (effektivt värmevärde) 

Stadsgas 4 600 kWh/1 000 m3 

Pellets 
4 500-5 000 kWh/ton, beroende av
träslag och fukthalt 

Källa: Energimyndigheten
För övriga biobränsle varierar värmevärdet beroende av 
sammansättning och fukthalt. Det är expertens ansvar att omräkna 
bränslets vikt eller volym till energi på ett korrekt sätt. 

10758 nmlkj nmlkji

nmlkj nmlkj

nmlkj nmlkj

nmlkj nmlkj

0

71802

10758

Övrig el (ange mätt värde om möjligt)
Angivna värden ska inte vara normalårskorrigerade 

Mätt 
värde 

Fördelat 
värde 

Fastighetsel2 (15) kWh 

Hushållsel3 (16) kWh 

Verksamhetsel4 (17) kWh 

El för komfortkyla (18) kWh 

Tillägg komfortkyla5 (19) kWh 

Byggnadens 
energianvändning6 (Σ3) 

kWh 

Byggnadens 
elanvändning7 (Σ4) 

kWh 

 

Ort (graddagar) Normalårskorrigerat värde
(graddagar) 

Ort (Energi-Index) Normalårskorrigerat värde
(Energi-Index) 8 

Alingsås   kWh Alingsås   kWh 

Energiprestanda …varav el Referensvärde 1
(enligt nybyggnadskrav) 

Referensvärde 2
(statistiskt intervall) 

kWh/m2,år kWh/m2,år kWh/m2,år ----  kWh/m2,år 

1 Summa 1-13 (Σ1)
2 Den el som ingår i fastighetsenergin
3 Den el som ingår i hushållsenergin
4 Den el som ingår i verksamhetsenergin
5 Beräkning av värdet sker med utgångspunkt i vilket energislag och typ av kylsystem som används (se Boverkets byggregler, BFS 2008:20 
   och BFS 2011:6)
6 Enligt definition i Boverkets byggregler (Summa 1-15, 18-19 (Σ3))
7 Den el som ingår i byggnadens energianvändning (Summa 7-13,15,18-19 (Σ4))
8 Underlag för energiprestanda



nmlkji Ja nmlkj Nej

nmlkj Ja nmlkji Nej

nmlkj Ja nmlkji Nej

Uppgifter om ventilationskontroll

Finns det krav på återkommande ventilationskontroll i byggnaden? 

Typ av ventilationssystem  gfedcb   FTX gfedc   FT gfedc   F med återvinning 

gfedc   F gfedc   Självdrag 
Är ventilationskontrollen utförd vid tidpunkten för 
energideklarationen?  nmlkji  Ja nmlkj  Nej nmlkj  Delvis10   % utan anmärkning 

10 Avser när byggnaden har fler ventilationsaggregat 

Uppgifter om luftkonditioneringssystem

Finns luftkonditioneringssystem med nominell kyleffekt större än 12kW? 

Uppgifter om radon

Är radonhalten mätt? 



nmlkj Ja nmlkji Nej

nmlkji Ja nmlkj Nej

Beslut om besiktning på plats är baserat på analys av insamlade 
uppgifter och byggnadens energiprestanda, se § 4 i BFS 2007:4 
BED 1.

Beräkningar visar att åtgärder för att effektivisera energianvändningen ej är 
kostnadseffektiva. Byggnaden är konstruerad som lågenergibyggnad. 
Energiprestandan kan med de kraven ses som något hög, djupare energianalys 
bör göras. Byggnadens area är BRA. Indata insamlad innan krav på mätt area.

Utförda energieffektiviseringsåtgärder sedan föregående energideklaration

Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder

Övrigt

Har byggnaden deklarerats tidigare?  

Har byggnaden
besiktigats på plats?

Vid nej, vilket undantag åberopas (§ 6) SFS 2012:400  

6  

Kommentar

Annat arbete med hänvisning till hälsa och miljö som utförts på byggnaden, t.ex. miljöklassning, enkäter eller kommentarer til l  
energideklarationsuppgifterna

Kontrollorgan och tekniskt ansvarig
Ackrediterat företag

Energi Triangeln AB  

Organisationsnummer

556622-5347  

Ackrediteringsnummer

7414  

Förnamn

Lars  

Efternamn

Sjöland  

E-postadress

ls@energitriangeln.se  

Expert
Förnamn

Lars  

Efternamn

Bergfelt  

Datum för godkännande

2014-03-28  

E-postadress

lb@energitriangeln.se  

 



För mer information:
www.boverket.se/energideklaration

Sammanfattningen är upprättad enligt 
Boverkets föreskrifter och allmänna råd
(2007:4) om energideklaration för byggnader.

Energideklarations-ID: 684753
Nybyggnadsår: 2013

Ale kommun

Energiprestanda:
46 kWh/m² och år

Krav vid uppförande av 
ny byggnad [mars 2015]:
Energiklass C, 86 kWh/m² och år

Uppvärmningssystem:
Fjärrvärme

Radonmätning:
Inte utförd

Ventilationskontroll (OVK):
Utförd

Åtgärdsförslag:
Har inte lämnats

Energideklarationen är utförd av:
Mikael Hilmart, bengt Dahlgren 
Göteborg Ab, 2015‑10‑01
Energideklarationen är giltig till:
2025-10-01

     sammanfattning av

Prästvägen 13, 449 30 Nödinge

Energideklarationen i sin helhet
finns hos byggnadens ägare.

ENERGIDEKLARATION



Version: 2.4
Dekl.id: 684753

Energideklaration

Byggnadens ägare - Övriga

Ale kommun
Ägarens namn Organisationsnummer

212000-1439
Utländsk adress

Ledetvägen 6
Adress

449 80

Postnummer

Alafors
Postort

Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer

E-postadress

Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter

Byggnaden - Identifikation

Västra Götaland

Län

Ale
Kommun

Egna hem (privatägda småhus)

O.B.S! Småhus i bostadsrätt ska deklareras av bostadsrättsföreningen.

Nödinge-Stommen 1:124
Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn)

Äppelgårdens Förskola

Egen beteckning

Husnummer

1
Prefix byggnadsid

6
Byggnadsid

1783
Orsak till avvikelse

Adressuppgifter är fel/saknas

Prästvägen 13
Adress

44930
Postnummer

Nödinge
Postort Huvudadress



Byggnaden - Egenskaper

825 - Specialenhet, skolbyggnad
Typkod

Lokalbyggnader
Byggnadskategori

Byggnadens komplexitet

Enkel Komplex Friliggande
Byggnadstyp

2013
Nybyggnadsår

1138

Atemp mätt värde (exkl. Avarmgarage)

m²

Avarmgarage

m²

0

Antal källarplan uppvärmda till >10°C
(exkl.garageplan)

Antal våningsplan ovan mark

Antal trapphus

Antal bostadslägenheter

Finns till övervägande del lägenheter med 
boarea om högst 35 m² vardera?

NejJa

0,58

Projekterat genomsnittligt hygieniskt uteluftsflöde 
i lokalbyggnader

l/s,m²

Finns installerad eleffekt >10 W/m² för 
uppvärmning och varmvattenproduktion

NejJa

Är byggnaden skyddad som byggnadsminne?

Nej

Ja enligt 3 kap KML

Ja enligt SBM-förordningen

Är byggnaden en sådan särskilt värdefull 
byggnad som avses i 8 kap 13 § PBL?

Nej

Ja, är utpekad i detaljplan eller 
områdesbestämmelser

Ja, är utpekad i annan typ av 
dokument

Ja, egen bedömning

Verksamhet
Fördela enligt nedan:

Procent av
Atemp (exkl. 
Avarmgarage)

Bostäder (inkl. biarea, t.ex. trapphus och uppvärmd källare)

Hotell, pensionat och elevhem

Restaurang

Kontor och förvaltning

Butiks- och lagerlokaler för livsmedelshandel

Butiks- och lagerlokaler för övrig handel

Köpcentrum

Vård, dygnet runt

Vård, dagtid (samt serviceboende, frisersalong o. dyl)

100Skolor (förskola-universitet)

Bad-, sport-, idrottsanläggningar (ej utomhusarenor)

Teater-, konsert-, biograflokaler och övriga samlingslokaler

Övrig verksamhet - ange vad

100Summa



Energianvändning

1401

Verklig förbrukning
Vilken 12-månadsperiod avser energiuppgifterna? (ange första
månaden i formatet ÅÅMM)

1412-

Hur mycket energi har använts för värme och komfortkyla angivet år 
(ange mätt värde om möjligt)?
Angivna värden ska inte vara normalårskorrigerade

Mätt 
värde

Fördelat 
värde

Fjärrvärme (1) 31380 kWh

Eldningsolja (2) kWh

Naturgas, stadsgas (3) kWh

Ved (4) kWh

Flis/pellets/briketter (5) kWh

Övrigt biobränsle (6) kWh

El (vattenburen) (7) kWh

El (direktverkande) (8) kWh

El (luftburen) (9) kWh

Markvärmepump (el) (10) kWh

Värmepump-frånluft (el) (11) kWh

Värmepump-luft/luft (el) (12) kWh

Värmepump-luft/vatten (el) (13) kWh

Energi för uppvärmning 
och varmvatten¹ (∑1)

31380 kWh

Varav energi till 
varmvattenberedning

9900 kWh

Fjärrkyla (14) kWh

Finns solvärme?

Ja Nej
kWh/årm²

Ange solfångararea
Beräknad 
energiproduktion

Finns solcellsystem?

NejJa
144 19212 kWh/årm²

Ange solcellsarea
Beräknad 
elproduktion

Alingsås

Ort (Energi-Index)

51907

Normalårskorrigerat värde
(Energi-Index)⁸

kWh

46

Energiprestanda

kWh/m² ,år 16

...varav el

kWh/m² ,år

Beräknad förbrukning
Beräknad energianvändning anges för nybyggda/andra byggnader 
utan mätbar förbrukning och normalårskorrigeras ej

Omvandlingsfaktorer för bränslen i tabellen nedan gäller om inte 
annat uppmätts:

Eldningsolja 10 000 kWh/m³

Naturgas 11 000 kWh/1 000 m³ (effektivt värmevärde)

Stadsgas 4 600 kWh/1 000 m³

Pellets
4 500-5 000 kWh/ton, beroende av
träslag och fukthalt

Källa: Energimyndigheten
För övriga biobränsle varierar värmevärdet beroende av 
sammansättning och fukthalt. Det är expertens ansvar att omräkna
bränslets vikt eller volym till energi på ett korrekt sätt.

Övrig el (ange mätt värde om möjligt)
Angivna värden ska inte vara normalårskorrigerade

Mätt 
värde

Fördelat 
värde

Fastighetsel² (15) 17646 kWh

Hushållsel³ (16) kWh

Verksamhetsel⁴ (17) kWh

El för komfortkyla (18) kWh

Tillägg komfortkyla⁵ (19) 0 kWh

Byggnadens 
energianvändning⁶ (∑3)

49026 kWh

Byggnadens 
elanvändning⁷ (∑4)

17646 kWh

86

Referensvärde 1
(enligt nybyggnadskrav)

kWh/m² ,år 113

Referensvärde 2
(statistiskt intervall)

169- kWh/m² ,år

1
Summa 1-13 (∑1)

2
Den el som ingår i fastighetsenergin

3
Den el som ingår i hushållsenergin

4
Den el som ingår i verksamhetsenergin

5
Beräkning av värdet sker med utgångspunkt i vilket energislag och typ av kylsystem som används (se Boverkets byggregler, BFS 2008:20 
och BFS 2011:6)

6
Enligt definition i Boverkets byggregler (Summa 1-15, 18-19 (∑3))

7
Den el som ingår i byggnadens energianvändning (Summa 7-13,15,18-19 (∑4))

8
Underlag för energiprestanda



Uppgifter om ventilationskontroll

Uppgifter om radon

Uppgifter om luftkonditioneringssystem

Finns det krav på återkommande ventilationskontroll i byggnaden? Ja Nej

Typ av ventilationssystem FTX FT F med återvinning

F Självdrag

Är ventilationskontrollen utförd vid tidpunkten för 
energideklarationen? Ja Nej Delvis

10
% utan anmärkning

10
Avser när byggnaden har fler ventilationsaggregat

Är radonhalten mätt? Ja Nej

Finns luftkonditioneringssystem med nominell kyleffekt större än 12kW? Ja Nej



Utförda energieffektiviseringsåtgärder sedan föregående energideklaration

Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder

Övrigt
Har byggnaden deklarerats tidigare? Ja Nej

Ja Nej

Har byggnaden
besiktigats på plats?

Vid nej, vilket undantag åberopas

Kommentar

Mikael

Förnamn

Hilmart
Efternamn

2015-10-01

Datum för godkännande

mikael.hilmart@bengtdahlgren.se
E-postadress

2018
Certifikatnummer

Kiwa Swedcert
Certifieringsorgan

Kvalificerad
Behörighetsnivå

bengt Dahlgren Göteborg Ab

Företag

Expert


