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Abstract 

Purpose: Today’s society is becoming more and more energy conscious and the 

government sets guidelines for, inter alia, the construction sector in the form of new 

regulations by the Boverket. One of the Swedish government´s goals for climate and 

energy policy is to reduce climate emissions by 40% and 20% more efficient energy 

use than now. A part of this is to build buildings that are more energy efficient or even 

produce their own energy. The construction industry is Sweden currently accounts for 

about 40% of the carbon dioxide emissons, the majority of emissions occur in the 

production of energy supplied to buildings during the use phase. 

The aim of the work is to review the profitability of off-grid preschools in a small 

municipality in central Sweden from an economic perspective. 

Method: This study is a case study that investigates the planned project of 

kindergartens in a smaller municipality in mid-Sweden. The kindergarten is supposed 

to be off-grid, self-sustained, in energy using photo voltaic cells on the roof together 

with hydrogen fuel cells. With this system the entire energy need of the building will 

be provided. 

Interviews are performed with participants of the project, both client and contractor. A 

document analysis is used to make an LCC analysis that compares the intended energy 

source with a geothermal one and zero energy building.  

Findings: It is not economically profitable to use hydrogen fuel cell in conjunction with 

photo voltaic cells as an energy source. The LCC analysis indicates that it is not 

profitable to invest in hydrogen fuel cells as an energy source since the initial cost is so 

high that it can´t be recouped within the life span of the building compared to the two 

other options investigated. The form factor is good but there is room for improvements 

especially in cut window area and a square shaped building that leads to smaller wall 

area and therefore less expensive building.  

Both the LCC analysis and the interviews indicate that hydrogen fuel cells as of today 

is an expensive technique. More political engagement is required to start debate about 

fuel cells and to create conditions for companies and individuals to be able to invest in 

the technique. It can however be profitable for a municipality in other ways, i.e. new 

industries and more jobs in the municipality.  

Implications: The conclusion is that it is not economically profitable to use hydrogen 

fuel cells as an energy source. The subject needs to be studied in a greater context 

considering the new industries generated by the municipality’s investment in hydrogen 

fuel cells. 

Limitations: The study generates from the planned project in Mariestads municipality 

and has not compared with other similar projects. The study investigates initial costs 

and maintenance costs and does not consider the environmental aspect in profitability. 

Keywords: fuel cell, hydrogen, LCC, off-grid, zero energy buildings. 
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Sammanfattning 

Syfte: Dagens samhälle blir mer och mer energimedvetet och regeringen sätter upp 

riktlinjer för bland annat byggsektorn i form av nya regler från Boverket. Ett av den 

svenska regeringens mål för klimat- och energipolitiken är att till år 2020 minska 

klimatutsläppen med 40 % och energianvändningen ska vara 20 % effektivare än i 

dagsläget. Ett led i detta är att bygga byggnader som är mer energieffektiva eller till och 

med tillverkar sin egen energi. Byggbranschen i Sverige står i dagsläget för cirka 40 % 

av koldioxidutsläppen, majoriteten av utsläppen sker vid producering av energi som 

tillförs byggnaderna under brukningsskedet. 

Målet för arbetet är att granska lönsamheten hos off-grid-förskolor i en mindre kommun 

i Mellansverige ur ett ekonomiskt perspektiv. 

Metod: Arbetet är en fallstudie som undersöker projektering av förskolor som planerar 

byggas i en mindre kommun i Mellansverige. Förskolan ska vara självförsörjande på 

energi genom att ha solceller på taket tillsammans med vätgasbränsleceller. Med det 

systemet ska hela byggnadens energibehov kunna tillgodoses. Intervjuer genomförs 

med de aktörer som ska bygga förskolan, både från beställarsidan och utförarsidan.  

Dokumentanalys av bygghandlingar används för att göra en LCC-analys som jämför 

den planerade energikällan mot bergvärme och passivhus. 

Resultat: Det är inte ekonomiskt lönsamt att använda vätgasbränslecell med solceller 

som energikälla. LCC-analysen indikerar att det inte är lönsamt att investera i 

vätgasbränsleceller som energikälla eftersom initialkostnaden är så hög att den inte går 

att ta igen ekonomiskt under byggnadens livstid jämfört med de andra två alternativ 

som undersökts. Formfaktorn är bra men det finns utrymme för förbättringar främst i 

minskad fönsterarea och en mer kvadratisk byggnad som leder till minskad väggarea 

och därmed lägre byggpris.  

Både LCC-analysen och intervjuerna indikerar att vätgasbränsleceller är en dyr teknik 

i dagsläget. Det behövs fler satsningar från politiskt håll för att få igång debatt om 

bränsleceller och skapa förutsättningar för att företag och privatpersoner ska kunna 

satsa på tekniken. Det kan dock vara lönsamt för en kommun på andra sätt, till exempel 

genom att ny industri och fler jobb lockas till kommunen. 

Konsekvenser: Slutsatsen är att det i dagsläget inte verkar vara lönsamt med 

vätgasbränslecell som energikälla. Ämnet behöver studeras i större perspektiv där den 

nya industrin som genereras av kommunens satsning på vätgasbränsleceller tas i 

beaktning. 

Begränsningar: Studien utgår från det planerade projektet i Mariestads kommun och 

har inte jämförts med några andra liknande projekt. Studien tittar på initial- och 

driftkostnader och tar inte med miljöaspekten i värderingen om lönsamhet.  

Nyckelord: bränslecell, LCC, nollenergihus, off-grid, vätgas. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Dagens samhälle blir mer och mer energimedvetet och regeringen sätter upp riktlinjer 

(Regeringen, 2016) för bland annat byggsektorn i form av nya regler från Boverket 

(Boverket, 2018).  En stor del av energin som används i världen kommer från fossila 

bränslen som kol, olja och gas vilket bidrar till höga koldioxidutsläpp. Högre 

koldioxidhalt i atmosfären leder i sin tur till ökad växthuseffekt. Problemet är så stort 

att FN i september 2015 antog Agenda 2030 (FN, 2017), som bland annat har som mål 

att skapa en hållbar utveckling för alla samt bekämpa klimatförändringen. Ett av 

svenska regeringens mål för klimat- och energipolitiken är att till år 2020 minskat 

klimatutsläppen med 40 % och energianvändningen ska vara 20 % effektivare 

(Regeringen, 2017) än i dagsläget. Ett led i detta är att bygga byggnader som är mer 

energieffektiva eller till och med tillverkar sin egen energi. Byggbranschen i Sverige 

står i dagsläget för cirka 40 % av koldioxidutsläppen, majoriteten av utsläppen sker vid 

producering av energi som tillförs byggnaderna under brukningsskedet (Löfgren & 

Westerén, 2013).  

För att kontrollera den totala kostnaden ur en byggnads livstid kan en livscykelkostnad 

(LCC) göras. En LCC behandlar kostnader som förknippas med vara, tjänst eller 

byggentreprenad (Upphandlingsmyndigheten, 2017b). LCC-analyser kan användas 

exempelvis för att se om en investering är lönsam eller inte. 

Mariestad kommun ingår i handlingsplanen Agenda 21 som är ett program för hur 

miljöhot och fattigdom ska försvinna för att skapa en hållbar utveckling. Kommunen 

samarbetar även med projektet ’Hållbar utveckling väst’ som hjälper till med bland 

annat hållbart byggande, energieffektivisering med mera (Mariestad kommun, 2018a). 

Mariestad kommun har planer på att bygga två förskolor som kommer vara off-grid vad 

gäller energi. Skolorna ska helst vara självförsörjande på el med hjälp av solceller. För 

att lagra energin från solcellerna kommer system med vätgas, bränsleceller och batterier 

installeras. Om projektet blir av kommer förskolorna vara de första offentliga 

byggnaderna av sitt slag i landet och blir demonstrationsexempel för andra intressenter 

(Mariestad kommun, 2018b). 

1.2 Problembeskrivning 
Det har tidigare gjorts studier på hur byggnader kan bli mer energieffektiva (Nilsson & 

Hallberg, 2016). Olika materialval kan bidra till ökad energieffektivitet utöver hög 

lufttäthet (Valtin, 2013) och om så kallade passivhus kan byggas i de nordligare delarna 

av Sverige (Danielski, Svensson & Fröling, 2013). Det finns även studier som 

behandlar Nära noll-energihus (NNE-hus) som är krav på alla nybyggda hus i Sverige 

från 2020 och framåt (Löfgren & Westerén, 2013). Det innebär ofta en högre 

initialkostnad att bygga energieffektiva hus (Milwicz & Pasławski, 2017) och det kan 

ta lång tid innan det lönar sig ekonomiskt, om alls. 

Med hjälp av passivhus kan energin för uppvärmning minskas till 0. Det som 

fortsätter att kräva energi i byggnaden är alla elektriska apparater, inklusive 

varmvattenberedare. För att lösa det problemet kan exempelvis en off-grid-lösning 

användas, det vill säga att byggnaden producerar sin egen energi (Bernhard Kuehn, 
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2014). Ett exempel på off-grid-lösning kan vara solceller i kombination med en 

bränslecell som går på vätgas. 

1.3 Mål och frågeställningar 
Målet med arbetet är att granska lönsamheten hos off-grid-förskolor i en mindre 

kommun i Mellansverige ur ett ekonomiskt perspektiv. 

Frågeställning 1: Vad säger LCC-analysen om investeringen i en vätgasanläggning 

med bränslecell som energikälla? 

 

Frågeställning 2: Hur ser den studerade byggnadens utformning ut utifrån 

energiförbrukning och vilka förbättringsmöjligheter finns att göra? 

Frågeställning 3: Hur ser framtiden ut för off-grid byggnader? 

1.4 Avgränsningar 
Arbetet undersöker endast den ekonomiska aspekten av de två förskolorna i Mariestads 

kommun som projekteras. Förskolorna ligger i Mellansverige. Arbetet jämför den 

planerade lösningen för uppvärmning mot bergvärme och passivhus. Arbetet 

undersöker inte vilken energilösning som är mest miljövänlig varken vid konstruktion 

eller drift. Arbetet granskar inte miljövänligheten med off-grid systemet. Alla 

beräkningar görs utifrån att byggnadens livslängd beräknas till 50 år. 

1.5 Disposition 
Kapitel 1 ger en inledning till examensarbetets bakgrund, problembeskrivning, mål, 

frågeställningar och avgränsningar. 

Kapitel 2 beskriver arbetets undersökningsmetoder, liksom deras koppling till 

frågeställningarna. Där finns även diskussion kring resultatets trovärdighet. 

Kapitel 3 beskriver teorin kring frågeställningarna. 

Kapitel 4 visar den empiriska data som genom intervjuer, dokumentanalys och 

litteraturstudie samlats in. 

Kapitel 5 analyserar erhållna data i förhållande till det teoretiska ramverket. 

Kapitel 6 sammanfattar resultatet och författarna diskuterar arbetet, resultatet och dess 

konsekvenser och avslutas i en slutsats med förslag på vidare forskning 
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2 Metod och genomförande 

2.1 Undersökningsstrategi 
Studien använder sig av intervjuer, litteraturstudie och dokumentanalys. Det är 

kvalitativa metoder vilket innebär metoder som ger beskrivande data, denna data kan 

vara svar eller formuleringar och är mer flexibla än vad kvantitativa metoder är (Olsson 

& Sörensen, 2011). 

Arbetets undersökningsstrategi är att utföra en fallstudie på två förskolor som 

projekteras i Mariestads kommun. En fallstudie ger en djupgående insikt i ett specifikt 

fall med ett stort värde som vetenskaplig metod. En fallstudie behandlar och 

sammanställer information för att ge en klar bild av det specifika fallet snarare än att 

bevisa något (Merriam, 1994).  

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

Frågeställning 1: Vad säger LCC-analysen om investeringen i en vätgasanläggning 

som energikälla? 

LCC-analys utfördes för att se den ekonomiska lönsamheten där data till LCC-analysen 

hämtades från dokument delade av byggentreprenören i studerade projektet. 

Frågeställning 2: Hur ser den studerade byggnadens utformning ut utifrån 

energiförbrukning och vilka förbättringsmöjligheter finns att göra?  

Dokumentanalys användes för att analysera de byggtekniska lösningarna och ta reda på 

deras ekonomiska lönsamhet. Litteraturstudie kompletterar och kontrollerar om off-

grid-lösningar är lönsamma i andra regioner. Detta borde preciseras lite, inte säker på 

hur men borde helt klart förklaras. Men med de nya förslagen som jag skrev ovan 

kanske hela texten ändras? 

Frågeställning 3: Hur ser framtiden ut för off-grid byggnader? 

För att besvara frågan användes kvalitativa data i form av intervjuer med Mariestads 

kommun, Serneke och Nilsson Energy. Intervjuerna bestod av förberedda frågor av 

blandat öppen och sluten sort, samt kompletteras av följdfrågor vid behov. Syftet med 

intervjuerna är att få mer information om valet av energilösning. Litteraturstudie 

används som komplement.  

2.3 Litteratursökningsstrategi 
Den strukturerade litteraturstudien har gjorts i databaserna ScienceDirect, Scopus och 

Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA). Sökningarna begränsades till de senaste två 

åren för att ha mycket aktuell forskning som stöd i vårt arbete. De sökord som användes 

var: hydrogen, fuel, cell, nollenergihus, lcc, electricity, building, zeb (zero emission 

building), energy och saving. Artiklarna skulle vara gratis att ladda ner och när antalet 

träffar översteg 100 valdes kategori av artiklar till antingen ”engineering” eller 

”renewable and sustainable energy reviews” och publicerings år ändrades till 2018 

enbart. I Tabell 1 visas en sammanställning av de senaste sökningarna. 
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Tabell 1 Sammanställning av litteratursökning. 

Databas 

Publicerings 

år Sökord Kategori 

Antal 

träffar 

ScienceDirect 

2018 "hydrogen + fuel 

+ cell" 

Renewable and 

sustainable  

energy reviews 97 

Scopus 

2018 

"energy + saving 

+  

building*"   4 

2017–2018 

"hydrogen + fuel 

+ cell"    
497 

"+electricity"   42 

2018 
"hydrogen + fuel 

+ cell"   14 

2017–2018 ”Lcc” Engineering 17 

2017–2018 ”zeb + building” Engineering 16 

2017–2018 ”nollenergihus”   1 

DiVA 
2017–2018  

”zero energy 

building*   14 

 

2.4 Valda metoder för datainsamling 
Kvalitativa data hämtades från intervjuer med Mariestad kommun, byggentreprenören 

Serneke och Nilsson Energy som arbetar med energi och byggande. Det som 

undersöktes var syn på energi och effektivitet, vilka lösningar de anser lönsamma och 

vad de väljer utifrån till exempel miljövänlighet kontra kostnad kontra 

energieffektivitet.  

Litteraturstudien består av informationsinhämtning från tidigare studier inom området. 

Arbetet har undersökt vad andra kommit fram till gällande nära nollenergi-hus – om det 

verkligen är hållbart ekonomiskt i svenska förhållanden. 

Dokumentanalysen analyserade handlingar och dokument om de planerade 

förskolebyggnaderna, deras energiförsörjning och den ekonomiska hållbarheten. 

Uppgifterna inhämtades från byggentreprenören. 

2.4.1 Intervjuer 
Semistrukturerade intervjuer är den vanligaste intervjutypen där en person intervjuas i 

taget. Lite bredare, öppna frågor som ger respondenterna möjlighet att utveckla sina 

svar. Uppföljningsfrågor kan användas och respondenterna uppmuntras att 

vidareutveckla (Olsson & Sörensen, 2011).  Metoden är tidskrävande och att utföra 

många intervjuer blir svårt att hinna med i ett arbete av denna typ. Eftersom det här 

arbetet utgår från ett särskilt fall där kommunen ska bygga två förskolor, passar det 

dock bra att inte ha för många frågor och att begränsa antalet respondenter. Metoden är 

viktig att ha med i arbetet för att få förståelse för hur de inblandade parterna i bygget 

tänker kring ämnet självförsörjande byggnader. 
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2.4.2 Litteraturstudie 
Litteraturstudien består av informationsinhämtning från tidigare studier inom området. 

Arbetet undersöker vad andra kommit fram till gällande nära off-grid-hus – om det 

verkligen är hållbart ekonomiskt i svenska förhållanden. Ny information tillförs inte, 

men kompletterar till intervjuerna och dokumentanalysen vilket ger en starkare analys 

och diskussion av resultatet (Olsson & Sörensen, 2011). 

2.4.3 Dokumentanalys 
Dokumentanalys är en bra metod för att jämföra dokument. Utvald del av information 

hämtas utan att behöva läsa från pärm till pärm och kan jämföra delar av dokument med 

varandra (Olsson & Sörensen, 2011). Metoden valdes för att granska de bygghandlingar 

författarna tagit del av på DOX. Dokumentanalysen hjälper författarna att svara på 

frågeställning 2 och 3. Förutom att svara på frågeställning 2 och 3 tog författarna del av 

all information angående projektet som att byggnaden ska byggas enligt Miljöbyggnad 

Silver. Miljöbyggnad Silver certifieras av Sweden Green Building Council (SGBC) och 

behandlar bland annat energianvändning och dagsljusinsläpp (SGBC, 2017). 

2.5 Arbetsgång 

2.5.1 Intervjuer 
Frågor som hjälper till att besvara frågeställningarna formulerades med tillägg för några 

mer preciserade frågor beroende på tilltänkt respondent. Tilltänkta respondenter 

kontaktades via mail eller telefon och tillfrågades om intervjudeltagande och -tillfälle. 

Respondenterna fick sedan intervjufrågorna skickade till sig ett par dagar innan 

intervjutillfället för att kunna förbereda sig och eventuellt kolla upp fakta. Intervjuerna 

skedde i första hand på plats hos respondenten. Ett personligt möte med respektive 

respondent gör det möjligt att se deras kroppsspråk och avgöra ifall en följdfråga kan 

ge mer information. Ett personligt möte med respondenten visar också att respondenten 

är koncentrerad på intervjun och inte arbetar med något annat samtidigt. Intervjuerna 

spelades in på mobiltelefoner. Efter intervjuerna satte sig författarna var för sig och 

sammanfattade intervjuerna på datorer. Därefter träffades författarna igen och jämförde 

och sammanställde svaren i förhållande till frågeställningarna. 

2.5.2 Litteraturstudie 
Lämpliga ord med anknytning till det teoretiska ramverket valdes ut och söktes i 

databaser. De artiklar vars abstrakt var lämpliga valdes ut för att läsas i sin helhet.  

2.5.3 Dokumentanalys 
Från byggföretaget Serneke fick författarna åtkomst till projektsidan på DOX där alla 

projekthandlingar till förskolorna såsom ritningar, modeller, energiberäkningar och 

dylikt finns. Ritningar studeras utifrån energiperspektiv för att ta reda på om den tänkta 

lösningen går att göra ännu bättre med till exempel annan utformning, mer isolering, 

mindre glas eller liknande energibesparingsmetod. Detta gjordes bland annat genom att 

ersätta ett glasparti med vägg och räkna på skillnaden i energiförluster. 

2.5.4 LCC-analys 
LCC genomfördes för att titta på livscykelkostnader med den energilösning som är 

planerad jämfört med om en annan typ av lösning använts.  
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2.6 Trovärdighet 

2.6.1 Validitet 
“Validitet avser ett mätinstruments förmåga att mäta det som ska mätas (att rätt sak 

mäts)” (Olsson & Sörensen 2011, 124). 

För att uppnå validitet användes flera metoder för datainsamlingen, så kallad 

triangulering, vilket gav flera infallsvinklar till frågorna. Intervjuerna hade flera 

respondenter från beställarsidan och utförarsidan och för ändamålet relevanta personer 

som har stor kunskap om ämnet. Författarna använde verktyget LCC-analys, som är ett 

verktyg som används dagligen för att beräkna byggnadens kostnader under dess livstid, 

bland annat ur energieffektivitet. Verktyget uppmuntras att användas av 

Upphandlingsmyndigheten (2017a). 

2.6.2 Reliabilitet 
“Reliabiliteten är graden överensstämmelse mellan mätningar med samma 

mätinstrument, det vill säga att det blir samma resultat vid varje mätning” (Olsson & 

Sörensen 2011, 123). 

För att uppnå reliabilitet konstruerades frågorna i förväg så att samma frågor ställdes 

till alla respondenter. Frågorna skickades i förväg till intervjudeltagarna så att de kunde 

förbereda sig och därmed ge korrekta svar ifall det var något de behöver kolla upp. Vid 

frågor som kunde vara tolkningsbara gavs förslag på vad som söks så att respondenten 

förstår samtliga frågor. Reliabiliteten stärktes av att båda författarna medverkade vid 

samtliga intervjuer men sammanfattade separat efteråt. Intervjuerna spelades in. 

Sammanfattningar av intervjuerna skickades till respondenterna så att de kunde 

kontrollera att uppgifterna stämmer med det de sagt. 
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3 Teoretiskt ramverk 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och område/fält/artikel 
Kopplingen mellan frågeställningar och teori visas i Figur 1. 

 

Figur 1 Koppling mellan datainsamlingsmetod, frågeställningar och teori. 

Frågeställning 1: Vad säger LCC-analysen om investeringen i vätgasanläggning med 

bränslecell som energikälla? LCC beräknades och jämförde den planerade 

vätgasanläggningen med bergvärme och passivhus. Den data som används i LCC-

analysen hämtades från dokumentanalyser av material lämnade från byggentreprenören 

Serneke. Intervjuer med kunniga personer inom området gav också data att hantera för 

LCC-analysen. 

 

Frågeställning 2: Hur ser den studerade byggnadens utformning ut utifrån 

energiförbrukning och vilka förbättringsmöjligheter finns att göra? Besvarades med 

hjälp av litteraturstudie, intervjuer och dokumentanalys. Respondenterna var personer 

med god insyn i byggnationerna av förskolorna exempelvis projektledare, projektörer, 

energikonsult och beställare. Bygghandlingar och energiberäkningar från 

byggnationerna undersöktes med dokumentanalys. Beräkning av formfaktor gjordes 

utifrån data hämtad ur dokumentanalysen.  

 

Frågeställning 3: Hur ser framtiden ut för off-grid byggnader? Intervjuer med 

beställare och utförare gav svar på bakgrunden till valet av energisystem till 

förskolorna, vilka hinder och möjligheter de ser hos energilösningen. 

3.2 Energieffektivt byggande 
Energieffektivt byggande innebär försök till minimering av den energiåtgång som krävs 

för att en byggnad ska byggas, brukas och återvinnas. Vid byggnation förbrukas energi 
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och det påverkar miljön. Med energieffektivt byggande kan utsläppen av exempelvis 

växthusgaser minska. Boverket har skärpt energihushållningskraven och arbetar för att 

nå nollenergidirektivet som är ett resultat av nationella mål för miljökvalitet, men också 

globala klimatavtal och EU-direktiv. Nationellt strävar branschen med att andelen 

förnybar energi ska vara 50 % år 2020 (Regeringen, 2017). Särskilt nollenergidirektivet 

ställer krav på byggbranschen då innebörden av direktivet är att alla nya byggnader i 

EU ska vara nära nollenergibyggnader från och med 31 december 2020. Många 

kommuner har även satt upp egna energi- och miljökrav (Florell, 2016). 

3.2.1 Zero Energy Buildings (ZEB) 
För att byggbranschen ska komma framåt i frågan om energieffektiva byggnader krävs, 

enligt Kwasnowski, Fedorczak-Cisak och Knap (2017), att samtliga inblandade parter 

träffas i ett tidigt skede och hjälps åt att gå igenom vad som krävs för att byggnaden 

skall bli energieffektiv ur deras arbetssätt. 

Skanska Sverige AB designade 2010 ett kontor i södra Sverige kallat ”Väla Gård” som 

har studerats av Berggren, B. Wall, M. Flodberg, K & Sandberg, E. (2013). I arbetet 

beskrivs att 2012 publicerade Sveriges Centrum för Nollenergihus en reviderad 

definition av ”mini energy house”, passivhus och noll-energihus för det svenska 

klimatet. Kortfattat, den svenska definitionen av noll-energihus ställer krav att 

kriterierna ställda av Svenska Passivhus uppfylls och att en viktad noll-energi-balans 

måste uppnås över ett år baserat på import/export balansen. Därefter innebär det att det 

är ett Net ZEB. “Väla Gård” klarade inte av alla de nya kriterierna som sattes efter en 

revidering av den Svenska Net ZEB definitionen. För att ”Väla Gård” skulle kunna 

uppnå Svenska Net ZEB definitionen hade det krävs en ny projektering redan gällande 

de arkitektoniska utseendet. 

En polsk studie av Milwicz och Pasławski (2017) har forskat i val av värmesystem 

för hållbara byggnader. Hållbara byggnader kräver optimerade värmesystem. Det 

polska klimatet kräver, över byggnadens livslängd, mest energi för uppvärmning och 

därför har författarna valt att jämföra olika värmesystem i Polen. Målet är att hitta en 

balans mellan användarkomfort, ekonomi och begränsad miljöpåverkan.  

Polens åtta vanligaste värmesystem undersöktes:  

▪ Elektricitet 

▪ Elektricitet + PV (photo voltaic = solceller) 

▪ Värmepump 

▪ Värmepump + PV 

▪ Pellets 

▪ Olja 

▪ Naturgas 

▪ Kol 

Först genomfördes jämförelser ur hållbarhetssynpunkt på miljö, användarkomfort och 

ekonomi. Varje gren delades upp i ytterligare tre aspekter för att förtydliga vad som 

togs i beaktning vid jämförelsen. 

De tre huvudområdena var:  

▪ Miljö 
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▪ Användarkomfort 

▪ Ekonomi 

Dessa tre områden delades upp ytterligare och sammanställdes. Denna data värderades 

tillsammans för att jämföra vilket system som kan anses vara en hållbar källa till värme. 

Resultatet visar att de mest hållbara energisystemen är: Elektrisk + PV, HP (Heat pump 

= värmepump) + PV och Pellets. Ett bakslag var att de två första systemen Elektriskt + 

PV och HP + PV är systemens höga initialkostnad. Studien visar en trend mot hållbart 

byggande. Det huvudsakliga problemet för implementering är den höga 

initialkostnaden och bristfälliga kunskaper hos allmänheten och specialister. Folk 

behöver långtidsexempel för att se att det fungerar. Underhållsfria system kräver högre 

initialkostnader men under en 20-årsperiod kan dessa vara jämförbara och till och med 

attraktivare än kommersiella bränslen så som gas eller olja. Hållbara värmesystem är 

mindre beroende av bränslekostnaders variation.  

Miniotaite (2017) beskriver passivhus som en byggnad med god isolering, fönster av 

hög kvalitet och ett värmegenererande ventilationssystem. Dessa egenskaper leder till 

ett lägre behov av energi. Passivhus kommer vara standard för energieffektiva 

byggnader (nära noll, plus energi). Problemet med passivhus kommer vid beräkning av 

återbetalningstiden, detta på grund av svårigheten att bedöma det termiska energipriset. 

Passivhus har ett energibehov av 25 % eller lägre än vad vanliga kommersiella 

byggnader har. Har bygganden ett högre energibehov än detta kan den inte klassas som 

i passivutförande. Värmeenergianvändningen för ett passivhus får maximalt vara 15 

kWh/m2 per år. Förutom energieffektiviteten täcker konceptet passivhus också 

hållbarhet, hög kvalitet, värde, hälsosam och hållbar konstruktion. Det 

rekommenderade arkitektoniska för passivhus är enkla lösningar och färre vinklar för 

att undvika uppbyggnaden av värmebryggor vid byggnadens skarvar. Ett passivhus bör 

ha mycket fönster på den södra fasaden för att dra nytta av den naturliga solenergin. 

Vatten kan värmas av elektricitet men solpaneler är rekommenderade. Kombinationen 

av vindkraftaggregat för solenergi rekommenderas för att producera el till belysnings- 

och förnyelsebara system för hushållets behov.  

3.3 Bränsleceller 
Det finns olika typer av bränsleceller. De kan använda exempelvis alkohol, metan och 

vätgas som bränsle för att producera el. Förskolorna i det här projektet planerar använda 

en bränslecell som använder vätgas. Den fungerar genom att väte förs in till anoden och 

syre till katoden. Väl inne i bränslecellen splittrar en katalysator vätets atomer till 

elektroner och protoner. Elektronerna går sedan vidare till en elektrisk krets och då 

bildas elektrisk ström (Prommet, 2017).  

Framför allt två studier framträder när det gäller bränsleceller. Prasanna et al. (2017) 

fokuserar på om produktion, lagring och användning av vätgas samt dess användning i 

en bränslecell är ett hållbart alternativ för ett samhälle långsiktigt. Oftast är det inte 

tänkt att installationen av solceller ska täcka totala elförsörjningen och tanken är inte 

att systemet ska operera självständigt. Det är tänkt att minska användningen av icke 

förnybara energikällor och minska toppar i energibehovet från elnätet. Solceller 

genererar ström i olika mängd beroende på tid på dygnet och årstid. Mycket elektricitet 

tillverkas därmed under sommarmånaderna medan största behovet är under vintern. För 

att balansera upp obalansen används det ordinarie kraftnätet. Prasanna et al fokuserar i 

studien på ett nybyggt distrikt i Schweiz med lågenergibostäder och kommersiella 
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fastigheter. Samhället har installerat solceller och kombipaneler som är solcell och 

solfångare i ett. Systemet genererar el till samhället och matar även värme till ett 

lågtemperaturnätverk som är kopplat till ett fält av borrhål. Studien fokuserar på olika 

systemkonfigurationer för kortsiktig och långsiktig lagring av el. 

Följande fall utreds: 

Referenskonfiguration: inget batteri, ingen elektrolysör 

▪ 1a: Batteri och elektrolysör, seriekopplat (batteri används bara för att stabilisera 

elektrolysören) 

▪ 1b: Batteri och elektrolysör, seriekopplat (batteriet används även för 

direktkonsumtion) 

▪ 2: Batteri och elektrolysör, parallellkopplade 

▪ 3: Elektrolysör, vätgasförvaring och bränslecell (inget batteri) 

▪ 4: Endast batteriförvaring (ingen vätgasproduktion) 

Resultatet blev att alternativ 1b och 2 har lägst utsläpp. Dessutom används 99 % av 

egenproducerad el inom distriktet vid användning av upplägg nummer 2. Därmed 

belastar inte elproduktionen från solcellerna det ordinarie elnätet. Importen av el ligger 

på 59 % för alternativ 2 vilket är näst lägst, bara alternativ 1b är lägre med 58 %. Med 

hjälp av kortsiktig lagring (batteri) och långsiktig lagring (vätgas) kan samhället 

tillgodogöra sig nära 100 % av egenproducerad el. Vätgasen används i det fallet endast 

under toppar (peak demand). Studien visar också att bränslecellen körs huvudsakligen 

under vintermånaderna och peak demand. Det avlastar elnätet och ger hög tillförlitlighet 

för elförsörjning i samhället. Samtidigt medverkar systemet till att undvika 

överbelastningar av elnätet under sommarmånaderna då produktionen av el från 

solceller är som störst. Koldioxidutsläppen för alternativ 2 är 22 % lägre än 

referensalternativ som ändå är solceller. 

Den andra studien som behandlar bränsleceller är utförd av Ghenai & Bettayeb (2017) 

där byggnader i ökenländer kan stå för upp till 80 % av den totala energianvändningen 

främst i form av luftkonditionering. Lösningen för att minska utsläppen skulle kunna 

vara så kallade micro grid-system som använder sig av förnyelsebara energikällor som 

solceller eller vindkraft och som kopplas in till ordinarie elnätet eller fungerar 

fristående. Studien fokuserar på att med hjälp av ett micro grid-energisystem driva en 

kommersiell byggnad med luftkonditionering, lampor och annan utrustning. Systemet 

som föreslås i studien består av solceller, bränslecell, elektrolysör, tankar för lagring av 

vätgas, backup-generator och batteripark.  

Det gjordes simuleringar av energianvändningen och av olika varianter av system. Efter 

optimeringar och simuleringar valdes 3 system som passade bäst utifrån 

energikostnaden.  

System 1: Solceller, bränslecell, generator (fossil) 

System 2: Solceller, bränslecell 

System 3: Solceller, generator (fossil) 

Resultatet blir att utifrån kostnaden för energi är bästa valet System 1 som erbjuder 92 

dollar/MWh jämfört med 99 dollar/MWh för System 2. Däremot är CO2 utsläppen noll 

för System 2 medan för System 1 uppgår CO2 utsläpp till 24 kg/MWh. Alla system 

kunde däremot möta elbehovet hos byggnaden och till och med överträffa behovet.  
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3.4 LCC-analys 
LCC, Life Cycle Cost (livscykelkostnad) är en kalkyl som bedömer ett projekts kostnad 

utifrån ett flertal olika faktorer över objektets livstid. De faktorer som beräknar LCC:en 

är: 

▪ Investeringskostnader 

▪ Driftkostnader 

▪ Räntor 

▪ Avskrivningar 

LCC beräknar förutom de allmänt kända kostnaderna också arbetstidsåtgång och 

kostnader för externa miljöeffekter, såtillvida att ett initialt dyrare projekt kan löna sig 

miljömässigt i längden när det ger lägre kostnader för underhåll och drift. I vissa 

sammanhang används ordet totalkostnad vid diskussion om LCC, eftersom flera 

ekonomiska faktorer granskas under hela byggnadens livslängd. Med en sådan analys 

kan de innan, exempelvis byggnation av en förskola, se om en byggnadstyp som kostar 

mer att bygga blir billigare i slutändan på grund av lägre driftkostnader, mindre 

utbildningsbehov, underhållsbehov med mera (Schneiderova Heralova, 2017; 

Upphandlingsmyndigheten, 2017b). 

LCC räknas ut enligt följande: 

𝑁𝑢𝑠𝑢𝑚𝑚𝑒𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑛 =
[1 – (1 +  0,01 ∗  𝑟𝑘) − 𝑛]

(0,01 ∗  𝑟𝑘)
 

Nusummesfaktorn räknar om alla kostnader förknippade med en investering under 

livstiden till vad den investeringen är värd idag. 

𝑟𝑘 =  𝑘𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑟ä𝑛𝑡𝑎𝑛 𝑎𝑛𝑔𝑖𝑣𝑒𝑛 𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡 

𝑛 =  𝑒𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑠𝑘 𝑙𝑖𝑣𝑠𝑙ä𝑛𝑔𝑑, å𝑟 

𝐿𝐶𝐶𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖  =  å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 ∗  𝑛𝑢𝑠𝑢𝑚𝑚𝑒𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑛 

𝐿𝐶𝐶𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙  =  å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 ∗  𝑛𝑢𝑠𝑢𝑚𝑚𝑒𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑛 

𝐿𝐶𝐶𝑡𝑜𝑡  =  𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 +  𝐿𝐶𝐶𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 + 𝐿𝐶𝐶𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙 

Kalkylräntan bygger på upplåningskostnader som kommuner i Sverige har. För 2018 

rekommenderar Sveriges kommuner och landsting (SKL, 2018) en ränta på 1,75%. För 

att få jämförbara värden mellan olika alternativ i en LCC-kalkyl som baseras på 

nuvärdesmetoden behöver samtliga framtida kostnader och intäkter diskonteras. En 

kalkylränta behöver tas fram av en organisation för att kunna göra en 

nuvärdesomräkning. Kalkylräntan kallas ibland diskonteringsränta och bör avspegla de 

upplåningskostnader som en organisation har. Upphandlande organisationer använder 

sig ofta av internränta som kalkylränta. Kalkylränta är dock inte samma sak som 

internränta. Internräntan anger lönsamheten för en investering i procent 

(Upphandlingsmyndigheten, 2017c). 
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3.4.1 Nackdelar med LCC 
Det finns tre punkter som är viktiga att vara vaksam på vid LCC-beräkningar 

(Upphandlingsmyndigheten, 2017d): 

▪ Viktigt att vara tydlig med att identifiera kostnader så de inte räknas dubbelt 

eller på ett felaktigt sätt. 

▪ Kalkylen bör tas fram på ett kritiskt sätt. Lämpligt att göra en känslighetsanalys 

för att se vilka kostnader som påverkar det slutgiltiga kostnaden mest, då vissa 

parametrar kan ändra slutresultatet väsentligt. 

▪ Risk för att det som framkommer i behovsanalysen inte speglas i det verkliga 

anbudet, exempelvis att kostnadsindikationen från leverantören kan vara 

optimistiskt gjord. 

Det som sätter otrolig komplexitet på hur korrekt LCC-analysen blir är att se in i 

framtiden och vilka priser som gäller inom det exempelvis närmaste 50åren. Val av 

ränta har en betydande roll och det är viktigt att organisationen analyserar sina 

beräkningar. 

3.5 Sammanfattning av valda teorier 
De förskolebyggnationer som arbetet kretsar kring byggs i en kommun med miljömål 

om begränsad klimatpåverkan. Bränslecell med vätgas är i framkant när det gäller 

självförsörjande byggnader som påverkar miljön negativt så lite som möjligt. För att 

lyckas med planerna gjordes en LCC-analys för att se om det blir lönsamt i längden. 

Dokumentanalys visade om projekteringen har lyckats hitta möjliga energitjuvar och 

åtgärdat dem. Intervjuerna gav svar på och inblick i frågorna kring hur projektet 

planerades och varför de har valt de lösningar som nu är aktuella. Litteraturstudien 

gjordes för att se vad liknande projekt har kommit fram till är effektivast i liknande 

situationer och vilka metoder som är mest lönsamma energimässigt. 

Teknologin och framtidsvisionerna finns där, det handlar om att samtliga byggparter 

gemensamt hjälps åt för att uppnå så energisnåla byggnader som möjligt. Valet av 

solceller med tillhörande bränslecell är enligt Prasanna et al. (2017) och Ghenai & 

Bettayeb (2017) ett fungerande koncept, både ekonomiskt och miljövänligt. Milwicz 

och Pasławski (2017) påstår att El + PV samt HP + PV är två bra system men med 

ett bakslag på grund av den höga initialkostnaden. Miniotaite (2017) beskriver 

passivhus som en byggnad med god isolering, fönster av hög kvalitet och ett 

värmegenererande ventilationssystem. Dessa egenskaper leder till ett lägre behov av 

energi. Passivhus kommer vara standard för energieffektiva byggnader (nära nollenergi 

hus, plus energihus). 

Vid LCC-analys är det viktigt att inte glömma att ju längre tidsperspektiv, desto 

osäkrare blir beräkningen och resultatet. 
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4 Empiri 

4.1 Bränslecellssystemets uppbyggnad 
Mariestads kommun planerar att bygga två förskolor som ska vara självförsörjande på 

energi, i studien kallade off-grid-förskolor. För att uppnå det målet kommer det placeras 

solceller på taket av förskolan. Systemet är illustrerat i Figur 2. Röda ledningar är el 

och svarta ledningar är gas. Solcellerna (A) kommer generera elektricitet som med hjälp 

av en elektrolysör (B) spjälkar vatten till vätgas och syrgas. Vätgasen lagras sedan i 

gastuber (C) och används vid behov när solcellerna inte täcker byggnadens elbehov. 

Vätgasen genererar el med hjälp av en vätgasbränslecell (D). När solcellernas kapacitet 

överstiger det som elektrolysören kan ta vara på används överskottselen till att ladda en 

batteripark bestående av blybatterier (E). När batterierna är laddade används 

överskottselen från solcellerna till att direkt tillgodose förskolans (F) elbehov.  

Figur 2 Beskrivning av bränslecellssystem 

4.2 Beskrivning av Kronoparks förskola 
Kronoparks förskola, som är den första av två, projekteras enligt Miljöbyggnad Silver 

men certifieras inte enligt miljöcertifieringssystemet. Förskolan Kronopark har form 

enligt Figur 3, för tydlighetens skull har förskolans fasad delats upp i sektion och färg 

enligt följande: 

▪ 1 = Svart linje 

▪ 2 = Gul linje 

▪ 3 = Blå linje 

▪ 4 = Grön linje 
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Figur 3 Orienteringsfigur för förskolan Kronopark. 

Informationen som används i 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4 samt 4.2.5 hämtas från modellen 

A-40-V100.ifc hämtad från projektets DOX-sida, se Bilaga 2. 

4.2.1 Fasadyta exklusive glasyta 

Tabell 2. Beräkning av totala arean vägg på förskolan Kronopark. 

Sektion Area (m2) 

1 285,83 

2 261,19 

3 279,47 

4 126,1 

Summa av den totala arean 952,59 

Sammanställningen av den totala arean för fasad exklusive glasyta blir ca 953 m2. 

4.2.2 Glasyta 
I Tabell 3 anges mängden glasytan på fasaden för förskolan Kronopark. Före namnen 

finns en eller flera bokstäver, dessa förklaras med följande punktlista: 

▪ G = Glas  

▪ SG = Säkerhetsglas in- och utsida 

▪ F = Fönster 

▪ USD = Utvändig ståldörr 

▪ USP = Utvändig stålparti 

▪ UAD = Utvändig aluminiumdörr 

▪ UAP = Utvändig aluminiumparti 
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Tabell 3. Visar projekterad mängd glasyta på förskolan Kronopark. 

Namn Storlek (mm) Antal (st) Area per 
glasyta (m2) 

Total area 
(m2) 

F2 2010x2210 19 4,4421 84,3999 

F4 1010x2210 10 2,2321 22,231 

F6a 1410x2210 4 3,1161 12,4644 

F6b 1410x2210 4 3,1161 12,4644 

F7 1010x1410 1 1,4241 1,4241 

F8 2010x1410 2 2,8341 5,6682 

USD10V 1235x2110 1 2,60585 2,60585 

USP50 4958x6210 2 30,78918 61,57836 

UAD10H 1010x2110 2 2,1311 4,2622 

UAD10V 1010x2110 1 2,1311 2,1311 

UAD11H 1110x2110 1 2,3421 2,3421 

UAP10H 1010x2610 3 2,6361 7,9083 

UAP10V 1010x2610 3 2,6361 7,9083 

UAP52a 1500x2210 4 3,315 13,26 

UAP52b 5210x2610 2 13,5981 27,1962 

UAP52c 1500x2210 4 3,315 13,26 

Summa av den totala arean 281,1m2 

Sammanställningen av samtliga glasytors totala area blir ca 281 m2. 
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4.2.3 Fasadyta inklusive glasyta 
Den totala fasadytan inklusive fönster visas i Tabell 4. 

Tabell 4. Beräknad total fasadarea för förskolan Kronopark. 

Kategori Area (m2) 

Fasad 953 

Glasyta 281 

Summa av den totala arean 1234 

Sammanställningen av den totala arean blir 1234 m2. 

Glasytornas totala area motsvarar: 

281

1234
= 0,227 ≈ 23% 

Vilket är 23 − 15 = 8%-enheter mer än vad som krävs av Miljöbyggnad Silver 

(SGBC, 2018) för att klara dagsljusinsläppskravet. 

4.2.4 Golvyta bruksarea (BRA) 
Den totala golv bruksarean för förskolan Kronopark beräknas och visas i Tabell 5. 

Tabell 5 Beräkning av golv bruksarean för förskolan Kronopark. 

Plan Area (m2) Area under vägg 
(m2) 

BRA (m2) 

1 847,8 141,65 ∗ 0,5
= 70,825 

847,8 − 70,83
= 776,975 

2 791,4 164,87 ∗ 0,5
= 82,435 

791.4 − 82,435
= 708,965 

Summa 1639,2 153,26 1485,9 

Sammanställningen av samtlig golvbruksarea för plan 1 och 2 är ca 1486 m2. 

4.2.5 Formfaktor 
Ett sätt att kontrollera hur energieffektiv en byggnad är genom att granska byggnadens 

formfaktor. En tvåvåningsbyggnad ska ha formfaktor 2 eller bättre. Formeln för 

formfaktor enligt Energimyndigheten (2018) är följande: 

Formfaktor F= 
𝑨𝒐𝒎

𝑨𝒕𝒆𝒎𝒑
 

𝐴𝑜𝑚 motsvarar klimatskalets yta i kvadratmeter. 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 motsvarar den totala 

temperaturreglerade golvarean som skall värmas upp mer än 10°C (Boverket, 2014).  
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𝐴𝑜𝑚 = 𝐴𝑔𝑜𝑙𝑣 + 𝐴𝑓𝑎𝑠𝑎𝑑 + 𝐴𝑡𝑎𝑘 = 848 + 1234 + 848 = 2930𝑚2 

𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 = 𝐴𝑔𝑜𝑙𝑣 𝑝𝑙𝑎𝑛 1 + 𝐴𝑔𝑜𝑙𝑣 𝑝𝑙𝑎𝑛 2 = 848 + 791 = 1639 𝑚2 

Detta ger oss: 

 𝑭 =
𝑨𝒐𝒎

𝑨𝒕𝒆𝒎𝒑
=

𝟐𝟗𝟑𝟎

𝟏𝟔𝟑𝟗
≈ 1,79 

Formfaktorn 1,79 < 2 vilket är ett godkänt resultat. 

4.2.6 Energieffektivt byggande 
Om förskolan istället varit kvadratisk skulle fasadytan bli enligt Tabell 5. 

Tabell 5. Beräknad fasadarea för en kvadratisk byggnad. 

Fasad Längd (m) Höjd (m) Area (m2) 

Norr 32,35 7,43 240,361 

Söder 32,35 7,28 235,508 

Öst 32,35 11,02 356,497 

Väst 32,35 11,02 356,497 

Summa av fasad area 𝟏𝟏𝟖𝟖, 𝟖𝟔𝟑 

Sammanställningen av fasadyta inklusive fönster är ca 1189 m2. 

Differens i area mellan projekterad byggnad kontra en kvadratisk byggnaden är: 

𝑃𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑡𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑏𝑦𝑔𝑔𝑛𝑎𝑑𝑠 𝑎𝑟𝑒𝑎 − 𝐾𝑣𝑎𝑑𝑟𝑎𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑏𝑦𝑔𝑔𝑛𝑎𝑑𝑠 𝑎𝑟𝑒𝑎 = 

1234 − 1189 = 45𝑚2 

Om byggnaden varit kvadratisk istället för i sin nuvarande form hade fasadarean kunnat 

minska 45m2. 

Om den kvadratiska byggnaden har 15% glasyta ger det: 

𝐴𝑟𝑒𝑎𝑔𝑙𝑎𝑠𝑦𝑡𝑎 = 1189 ∗ 0,15 ≈ 178𝑚2 

Detta betyder att byggnaden behöver 178m2 glasyta för att uppnå kravet på ljusinsläpp. 

Den planerade byggnaden har 281m2 glas vilket ger ett överskott på: 

281 − 178 = 103𝑚2  

Den kvadratiska bygganden behöver 103m2 mindre glas än den projekterade 

byggnaden. 
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4.2.7 Analys 
Det finns utrymme för förbättringar i byggnadens utformning. Projekterad byggnad har 

ca 40% mer glas än vad en kvadratisk byggnad behöver för att uppnå Miljöbyggnad 

Silver. Fönster har sämre U-värde än väggar vilket leder till större energiförluster än 

tvunget. 

4.3 Intervjuer 
Sex intervjuer genomfördes. Tabell 8 visar med vilka respondenter, datum och plats 

samt hur lång tid varje intervju tog. Frågor och svar från varje intervju kan ses i Bilaga 

1. 

Tabell 8 Sammanställning av genomförda intervjuer. 

 Företag/ 
Myndighet 

Nilsson  
Energy 

Väner- 
energi 

Serneke 
Sammhäl- 
lsbyggnad 
schef 

Projekt- 
ledare, 
beställare 

Verksam- 
hetschef 
(brukare) 

Datum 
19/3 
2018 

19/3 
2018 

20/3 
2018 

23/3 
2018 

23/3 
2018 

23/3 
2018 

Varaktig- 
het (min) 

28 55 45 33 29 20 

Plats 
Telefon 

Väner- 
energi 

Serneke 
Skövde 

Kommun Kommun Kommun 

 

Sammanställning från samtliga respondenter från samma ”sida” i projektet finns i 4.3.1, 

4.3.2, 4.3.3 samt 4.3.4. 

4.3.1 Beställare 
Tre personer från beställarsidan intervjuades (samhällsbyggnadschef, projektledare och 

verksamhetschef). De gav en samlad bild gällande orsaken till att kommunen bygger 

off-grid-förskolor. Det är politiskt beslutat att kommunen ska sträva efter att vara i 

framkant när det gäller förnybar energi och vara testplats för elfordon och 

vätgaslösningar. En del industri har försvunnit från kommunen och satsningarna hoppas 

kommunen leder till nya jobb i området. Förskolorna behöver byggas för att antalet 

barn i kommunen ökar. Kriterierna som behöver vara uppfyllda för byggnaden är att 

taket måste vara tillräckligt stort med nödvändiga mängden solceller och att solcellerna 

är riktade åt rätt väderstreck. Det är bra att bygga på höjden för att minska 

energiförbrukningen, därför vill beställaren ha byggnaden i två plan. Även vilken 

belysning och vitvaror som ska användas har granskats. Arkitekten har fått i uppdrag 

att ta fram förslag som uppfyller kriterierna. LCC-analys är samtliga respondenter 

bekanta med såtillvida att det innebär den totala kostnaden för byggnadens livslängd. 

Dock arbetar inte kommunen med LCC-analys. Största anledningen är enligt 

respondenterna troligen att det saknas intresse från inblandade aktörer och att 

Mariestads kommun i första hand arbetar efter myndighetskrav. Beställaren vet att 

driftkostnaderna står för en stor del av kostnaderna under en byggnads livstid, men det 

tittas inte så mycket på det. Lägsta pris är inte automatiskt vinnaren utan också vilken 

erfarenhet som finns hos de inblandade i projektet kontrolleras. Tekniska kontoret står 
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för byggnationen av förskolorna och verksamheten hyr sedan lokalerna. Utseendet 

bestäms utifrån olika kravspecifikationer som de olika inblandade parterna har. 

Arkitektens roll är att ta fram ett förslag där de flesta av kraven uppfylls. Resultatet ska 

bli att det uppsatta målet uppnås men strävar efter att om möjligt överträffa målet. 

Vätgas är ett intressant lagringsmedium och kommunen tittar på vilka 

användningsmöjligheter som finns. Det finns redan flera vätgasprojekt i kommunen och 

politikerna önskar driva på utvecklingen. Traditionella lösningar som fjärrvärme är bra, 

men kommunen är beredd att satsa pengar på andra system för att få utvecklingen att 

gå framåt. Sverige måste jobba mer med vätgas då det verkar vara ett bra alternativ men 

svenska politiker är passiva i frågan. Det är få som över huvud taget hört talas om att 

systemet finns. Det kan finnas rädsla för tekniken och det saknas praktiska exempel på 

att det fungerar bra, vilket kan göra det svårmotiverat att prova obeprövade tekniker. 

De som förvaltar förskolorna kommer få utbildning i hur vätgassystemet fungerar. 

Personal och föräldrar kommer få information. Verksamheten planerar att ge 

personalen utbildning i hur de kan arbeta energismart.  

Solceller är bra, men nackdelen är att det krävs lagring eftersom energin bara tillverkas 

när solen lyser. Off-grid-lösningar och passivhus är bra lösningar. Bra ventilation och 

små fönster sänker energiförbrukningen. Miljövänliga lösningar är inte ekonomiskt 

lönsamma idag, det inkluderar vätgassystem som i aktuella förskolor. Respondenterna 

menar dock att det inte går att bara tänka ekonomiskt utan några måste vara först för att 

driva utvecklingen framåt. Vindkraft, biobränsle, vågkraft, solceller, vätgas, biogas, 

vattenkraft är de förnyelsebara källor respondenterna känner till. Respondenterna hade 

svårt att bedöma lönsamheten hos dessa alternativ, men vindkraft ansågs vara lönsamt 

av en respondent. För att få byggnader att dra mindre energi så är det bra med passivhus, 

men det krävs ändå energi för att driva ventilation och elektrisk apparatur inne. 

Byggnaden måste vara tät med tjocka, välisolerade väggar och fönstren får inte vara för 

små samt behöver bra U-värde. Det är viktigt att titta på energieffektiviteten på alla 

elektriska apparater i byggnaden och exempelvis ha energisnål belysning.  

4.3.2 Byggentreprenör 
En respondent från byggentreprenören intervjuades. Även där uppgavs att anledningen 

till byggnation med off-grid-förskolor är ett politiskt beslut. Det pågår stora satsningar 

inom miljö och energi i Mariestad. 

Viktiga aspekter för att uppnå bra energieffektivitet är att bygga enligt Miljöbyggnad 

Silver och huset kommer tillverka sin egen energi. Köldbryggor måste minimeras, 

fönster får inte vara för stora och ska ha bra U-värde. Fönsternas placering är viktig för 

energieffektivitet. Det är även viktigt med vindfång. Respondenten uppger att 

byggnadens utformning inte är optimal vad gäller förhållandet mellan volym och area, 

dagens lösning har 200 kvm mer vägg jämfört med om byggnaden varit kvadratisk. 

Byggnaden saknar riktiga vindfång och har för stora fönster och aluminiumpartier som 

har dåligt U-värde. I första hand är det verksamheten och arkitekten som styr utseendet 

men enligt respondenten bör det istället styras ur energieffektivitetsmålet och krav som 

Nilsson Energy ställer. Entreprenören borde styra mest. Det är enklare att styra som 

entreprenör vid totalentreprenad än som i detta fallet partnering. Utseendet har enligt 

respondenten inte styrts ur energisynpunkt. 

Respondenten har koll på LCC, att det innebär att kolla på den totala kostnaden under 

byggnadens livstid. Respondentens erfarenhet är att det går att göra LCC för 
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byggnadsfasen med stor precision och samma gäller för rivningsfasen. Under 

bruksfasen är det svårare eftersom det är svårt att förutse användarbeteendet och hur 

underhållet ska skötas. Oftast är det lägsta pris som gäller vid anbud men det beror ofta 

på hur engagerad beställaren är. Generellt anser respondenten att de kunder som har 

driftpersonal med under projekteringen brukar få ett bättre resultat. 

Att använda vätgas för uppvärmning var ett politiskt beslut. Prismässigt likvärdigt ur 

ett långsiktigt perspektiv kan vara passivhus, nollenergihus, biogas eller bergvärme. Det 

bör vara ett alternativ som är mer fristående och inte beroende av t.ex. ett 

fjärrvärmeverk. Anledningen till att det inte används mer vätgas är att tekniken är 

oprövad och företag och privatpersoner är fega. Det krävs människor som inte är rädda 

att driva på och stå emot politiker. Det är svårt att vara först ut med ny teknik. 

Människor är rädda för vätgas då det är en brandfarlig gas. En nackdel med systemet är 

att det finns inga standarddelar till systemet och det kan vara svårt att få service eftersom 

systemet är så nytt. 

Verksamhetens personal får ingen utbildning. Det krävs utbildning för att byggnaden 

ska användas på ett effektivt sätt. Det kan vara bra med visualisering, t.ex. att 

personalen kan se vattenförbrukningen på en skärm. 

Lösningar som respondenten anser bra ur energisynpunkt är exempelvis bra väggar, det 

vill säga  det ska vara tätt och isolerskiktet ska vara utan köldbryggor. Bra sockellösning 

är viktigt. Det ska vara mycket isolering men inga överdrifter då det finns en gräns då 

isolering inte gör mer nytta. Bra fönster och dörrar som har låga U-värden. Det ska vara 

rätt placering på dessa och inte för stora fönster. Bergvärme är bra och även fjärrvärme 

om fjärrvärmenätet är väl utbyggt. En annan bra lösning är att återvinna värmen ur 

spillvatten. Golvvärme är bra men vid golvvärme i två plan gäller det att rikta värmen 

åt rätt håll på plan två. Golvvärme försvårar ombyggnation. Fjärrvärme är billigt att 

installera men bergvärme är mer säkert i det hänseendet att en fjärrvärmeleverantör kan 

lägga ner sin verksamhet medan elen kan levereras av olika aktörer. Vilken tid på året 

som byggnationen pågår har stor inverkan på energiåtgången under byggfasen. 

Miljövänliga lösningar är inte alltid lönsamma enligt respondenten. Solceller är bra och 

det pratas en del om solfångare men det verkar inte vara många som använder dessa 

och då kan det diskuteras hur bra den lösningen faktiskt är. Tveksamt om vindkraft är 

hållbart, det byggs en del nytt men samtidigt är det en del som läggs ner för att de inte 

är lönsamma.  

4.3.3 Nilsson Energy 
Nilsson Energy tillhandahåller vätgasanläggningen till projektet. En respondent 

intervjuades från företaget. Orsaken till förskolornas uppvärmningssystem är att 

Mariestad kommun har satt upp klimat- och energimål som de vill uppnå. De vill 

profilera sig i ny industri för att ligga i framkant och på sikt locka till sig företag. Nilsson 

Energy är bekanta med LCC-analys men anser att det används mest i media men inte i 

verkligheten. Orsakerna till det kan enligt respondenten vara att det är dyrt att göra en 

LCC-analys, beställare efterfrågar sällan en LCC-analys och saknar troligen ofta 

kunskap i ämnet. Gällande byggnadens utseende brukar arkitekt och brukare ofta 

bestämma hur bygganden ska se ut och då kommer utseendet i första hand och 

energieffektiviteten i andra hand. Oftast utgår offentlig sektor ifrån lägsta pris och inte 

utifrån lägst driftkostnad under livstiden. Det vore bra om beställaren i allmänhet 

skaffade bättre koll. Stora fönster är inte bra. Det är bra med stora ytor på taket som det 
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går att installera solceller på. Arkitekten har ofta sina idéer utan att förstå energibitarna 

och det kan leda till att byggnader inte blir så energisnåla som de kunde varit. 

Enligt respondenten har oljeindustrin varit väldigt stark och genom lobbygrupper 

kunnat påverka politiker. Numera är oljesektorn inte lika stark och branschen börjar se 

ett paradigmskifte. I Sverige är energipriserna låga och då är det svårt för miljövänliga 

alternativ att tävla. Volymerna måste upp på bränsleceller och kringliggande utrustning 

för att pressa ner priserna på systemet. Det går att använda batterier för energilagring 

men det är dyrt och batterier tappar kapacitet och har ganska kort livslängd. Det går 

även att använda pellets för att få värme och varmvatten. För att generera el går det att 

använda solceller eller vindkraft men under vintern kan det vara svårt att få tillräckliga 

elmängder från dessa energikällor. I projektets system används vätgasen som lagring 

av energi och det möjliggör att byggnaden blir självförsörjande. Den lösningen ger mest 

nytta av solcellerna. Personalen på förskolan får utbildning i hur vätgassystemet 

fungerar. 

Utöver uppvärmning anser respondenten att närvarostyrd belysning och ventilation är 

bra. Återvinning i form av FTX och solavskärmning på sommaren är bra. Det går även 

att montera solceller på solavskärmningarna. Solceller är idag lönsamma så länge 

anläggningen inte är för liten (under 6 kW). Moderna vindkraftverk är också bra. Bra 

fönster och LED-belysning minskar energianvändning en hel del. En nackdel med 

solceller är att bästa affären blir vid användning av den producerade elen direkt. Om 

solcellerna producerar mer än vad som går åt kommer elen ut på elnätet och det blir en 

sämre affär. Det finns vind som har höga driftkostnader. Vågkraft är en annan teknik 

som inte blivit så bra som de hoppats på när de försökt implementera i stor skala. 

Vattenkraft används i stor utsträckning idag. Solceller är bra och förhållandevis billigt 

och är troligen en teknik för framtiden. Tekniker som respondenten känner till för att 

göra byggnader energisnåla är tätt klimatskal, låga U-värden, FTX med styrning efter 

behov, bergvärmepump med balanserat borrhål. Fönster ska vara åt söder. Passivhus är 

bra men kräver att brukaren förstår hur ett sådant hus ska skötas, det krävs kunskap och 

insikt för ett bra underhåll av ett sådant hus. 

4.3.4 Vänerenergi 
Vänerenergi är ett energibolag som ägs av Mariestad- och Töreboda kommun. Enligt 

respondenten har Mariestad kommun stora visioner gällande grön energi och satsar på 

något som heter Energy Village och i synnerhet Hydrogen Village. Förskolan kommer 

att vara en testplats för energilösningen med vätgas med bränslecell och solceller. Det 

krävs energilagring för att uppnå visionen om självförsörjande hus och Mariestad vill 

visa att systemet inte är farligt och att det fungerar. Mariestad inriktar sig på 

innovationsupphandling och vill satsa på ny teknik. De är inte rädda för att starta nya 

projekt och driva på utvecklingen. I Mariestad kan de tänka sig att satsa en större slant 

i början och få en bättre lösning som är hållbar i längden. Det har i Sverige saknats 

fokus på vätgas. Politikerna har satsat för dåligt för att driva på utvecklingen vilket fått 

den att dö ut en del men respondenten tror att utvecklingen är på rätt väg igen. 

Gällande alternativa lösningar så skulle den aktuella förskolan gå att bygga i 

passivhusutförande för att minska energiåtgången. Istället för bränslecell skulle det gå 

att använda fjärrvärme då fjärrvärmeverket i Mariestad har överskottsvärme från annan 

verksamhet. Dessutom har fjärrvärmeverket investerat i en ny panna som ger bra effekt. 
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För att få en effektiv byggnad ur energisynpunkt så bör storleken på glaspartier 

minimeras och byggnaden bör få maximal exponering mot sol.  

Bra byggnadstyp är t.ex. lågenergihus som kräver väldigt lite energi för drift, 

plusenergihus är en annan bra typ av byggnad som i sin tur genererar energi med hjälp 

av t.ex. solceller på taket. Bra isolering och ventilation är viktigt. Värmeåtervinning är 

en annan bra teknik som kan användas för att värma upp inkommande luft eller vatten. 

Byggnader bör byggas på ett sätt som möjliggör installation av solceller på taket. Ihop 

med solceller kan energilagring i form av vätgas eller batterier användas. Certifieringar 

av olika slag fokuserar mycket på energiåtgång i byggnader men kostar mycket pengar 

att skaffa. Frågan är då om det kanske är bättre att lägga dessa pengar på att göra 

byggnaden ännu mer energisnål och endast säga att byggnaden är utformad enligt vissa 

certifieringskrav utan att skaffa själva certifikatet. 

Ekonomiskt börjar det enligt respondenten bli mer och mer lönsamt med grön energi 

och då framförallt solceller. Vätgassystem är däremot så nytt att i dagsläget är det inte 

lönsamt. Men nånstans måste någon börja för att driva på utvecklingen och bidra till att 

priser sjunker och systemen blir lönsamma. Det går inte bara titta på vad det kostar i 

anskaffning. Hus går att isolera bättre och det går att sätta in fönster med bra U-värde. 

Det är även viktigt att återvinna energi i form av t.ex. FTX-system. Energisnåla 

apparater är också bra, t.ex. LED-belysning. Det som är bra med vätgaslösning är att 

den tar lite plats och är en smidig lösning. Alternativa förnyelsebara energikällor som 

respondenten känner till är solkraft, vindkraft, vattenkraft och biobränsle som exempel 

men det är svårt att svara på hur effektivt det är. 

Den utbildning personalen får är hur systemet fungerar. På det sättet hoppas de att 

informationen sprids vidare och allt fler får reda på att det systemet finns och att vätgas 

är inte så farligt som många tror. 

4.4 LCC-analys 

4.4.1 Indata 
Gemensamma indata 

Nyttjandetiden sätts till 50 år. 

Kalkylräntan bygger på upplåningskostnader som kommuner i Sverige har. För 2018 

rekommenderar Sveriges kommuner och landsting (SKL, 2018) en ränta på 1,75%. 

Elpriset har räknats ut med data från Vattenfall (2018) och Vänerenergi (2018a 2018b) 

och sammanställs i Tabell 9. 

Tabell 9 Data till beräkning av elpriset. 

Energipris 1kr/kWh 

Rörligt elavtal 36,12 öre/kW 

Energiskatt 32,5 öre/kW 

Elöverföring 13,5 öre/kW 



Empiri 

23 

Energipris 0,82 kr/kWh 

 

Uträkning av elpriset: 

36,12 + 32,5 + 13,5 = 82,12 ö𝑟𝑒/𝑘𝑊ℎ. 

Elpriset beräknas till 82,12 öre/kWh. 

Beräknad energianvändning med vätgasbränslecell hämtad från byggentreprenören 

Serneke visas i Figur 4. För att öka läsbarheten har Figur 4 delats upp i delfigurer: Figur 

5-7. 

 

Figur 4 Skärmdump energianvändning.  

 

Figur 5 Byggnadens energianvändning 
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Figur 6 Verksamhetens energiförbrukning 

 

Figur 7 Total energiförbrukning 

Alternativ 1 bränslecell 

Investeringskostnad för systemet med bränslecell är 15 800 000 kr. Kostnader för 

service och underhåll. Service- och underhållskostnad 150 000kr/år för bränslecell (P. 

Lundgren, personlig kommunikation, 19 mars, 2018). 

Alternativ 2 bergvärmepump 

Investeringskostnad för systemet med bergvärmepump 800 000 kr (M. Weinö, 

personlig kommunikation, 9 april, 2018). 

För fallet med bergvärmepump blir den årliga energiförbrukningen el 65 000 kWh. 

Siffrorna är hämtade från Figur 7, markerade i blått. 

40 000 𝑘𝑊ℎ + 25 000 𝑘𝑊ℎ = 65000𝑘𝑊ℎ. 

Service- och underhållskostnad utgörs av elabonnemangsavgift som i Mariestad är 

8798 kr är abonnemangsavgiften för el med 35 ampere säkring (Vänerenergi, 2018c). 

Alternativ 3 passivhus 

Investeringskostnad för att uppnå passivhus är 76 164 kr. Den summan är beräknad 

utifrån följande data: 
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Öka mängden isolering 95mm 

Pris isolering 50kr/ m2 

Montagetid  0,08h/m2 

Timpris 374kr/h 

Nettoväggarea 953m2 

 

Beräkning blir: 

953 ∗  50 +  953 ∗  0,08 ∗  374 =  76 164 𝑘𝑟. 

Data för beräkning av investeringskostnaden för att uppnå passivhus är hämtat från 

platschef Serneke (M. Weinö, personlig kommunikation, 9 april, 2018). 

I fallet passivhus: Ett passivhus kräver inte energi för uppvärmning av byggnaden. 

Energin för uppvärmning måste därmed räknas bort från den totala energiförbrukningen 

som är 65 000 kWh (markerat med blått i Figur 7). 

17 345 kWh är elenergi som behövs för uppvärmning av byggnaden (markerat med gult 

i Figur 5). Utöver det tillkommer ett påslag på 1 kWh/m2 för vädring och 10% 

marginalpåslag (markerat i brun i Figur 7). Två plan på 848 m2 respektive 791 m2 ger 

1639 m2 yta som behöver värmas upp. Energin som behövs för uppvärmning blir 

därmed:  

(17 345 +  1639 ∗  1)  ∗  1,1 ≈  20 900 𝑘𝑊ℎ 

65 000 −  20 900 =  44 100 𝑘𝑊ℎ  

44 100 kWh blir den årliga energianvändningen för alternativet med passivhus. 

Service- och underhållskostnad utgörs av elabonnemangsavgift som i Mariestad är 

8798 kr är abonnemangsavgiften för el med 35 ampere säkring (Vänerenergi, 2018c). 

4.4.2 Genomförande av LCC-analys 
I analysen används ett konstant elpris under byggnadens 50-åriga livstid. Analysen visar 

också att den mest lönsamma varianten, av de tre, är att bygga i passivhusutförande 

medan uppvärmning med bergvärmepump blir det näst bästa alternativet. Sämsta 

alternativet blir att göra off-grid-byggnad. Resultatet beror främst på att 

initialkostnaden för bränslecellsanläggningen är väldigt hög jämfört med övriga 

undersökta alternativ. Energipriserna i Sverige är just nu låga vilket också bidrar till 

resultatet. 
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Alternativ 1 bränslecell 

𝑁𝑢𝑠𝑢𝑚𝑚𝑒𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑛 =
[1 – (1 +  0,01 ∗  𝑟𝑘) − 𝑛]

(0,01 ∗  𝑟𝑘)
 

𝑁𝑢𝑠𝑢𝑚𝑚𝑒𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑛 =
[1 – (1 +  0,01 ∗  1,75) − 50]

(0,01 ∗  1,75)
= 33,14 

𝑟𝑘 = 𝑘𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑟ä𝑛𝑡𝑎𝑛 𝑎𝑛𝑔𝑖𝑣𝑒𝑛 𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡 = 1,75% 

𝑛 = 𝑒𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑠𝑘 𝑙𝑖𝑣𝑠𝑙ä𝑛𝑔𝑑, å𝑟 = 50 

𝐿𝐶𝐶𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 =  å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 ∗  𝑛𝑢𝑠𝑢𝑚𝑚𝑒𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑛  

𝐿𝐶𝐶𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 = 0 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟𝑠𝑜𝑚 𝑏𝑦𝑔𝑔𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟 𝑠𝑖𝑛 𝑒𝑔𝑒𝑛 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖. 

𝐿𝐶𝐶𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙 =  å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 ∗  𝑛𝑢𝑠𝑢𝑚𝑚𝑒𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑛  
𝐿𝐶𝐶𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙 =  150 000 ∗  33,14 =  4 971 000 𝑘𝑟 

𝐿𝐶𝐶𝑡𝑜𝑡  =  𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 + 𝐿𝐶𝐶𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 + 𝐿𝐶𝐶𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙 

𝐿𝐶𝐶𝑡𝑜𝑡 = 15 800 000 + 0 + 4 971 000 = 20 771 000 𝑘𝑟 

Alternativ 2 bergvärmepump 

 

𝑁𝑢𝑠𝑢𝑚𝑚𝑒𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑛 =
[1 – (1 +  0,01 ∗  𝑟𝑘) − 𝑛]

(0,01 ∗  𝑟𝑘)
 

𝑁𝑢𝑠𝑢𝑚𝑚𝑒𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑛 =
[1 – (1 +  0,01 ∗  1,75) − 50]

(0,01 ∗  1,75)
=  33,14 

𝑟𝑘 = 𝑘𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑟ä𝑛𝑡𝑎𝑛 𝑎𝑛𝑔𝑖𝑣𝑒𝑛 𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡 = 1,75% 

𝑛 = 𝑒𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑠𝑘 𝑙𝑖𝑣𝑠𝑙ä𝑛𝑔𝑑, å𝑟 = 50 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 = 65 000 ∗  0,82 
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 =  53 300 𝑘𝑟 (å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 ∗  𝑒𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑) 

𝐿𝐶𝐶𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 = å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 ∗  𝑛𝑢𝑠𝑢𝑚𝑚𝑒𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑛  

𝐿𝐶𝐶𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 = 53 300 ∗ 33,14 = 1 766 362 𝑘𝑟 

𝐿𝐶𝐶𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙 = å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 ∗  𝑛𝑢𝑠𝑢𝑚𝑚𝑒𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑛  
𝐿𝐶𝐶𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙 = 8798 ∗ 33,14 = 291 566 𝑘𝑟 

𝐿𝐶𝐶𝑡𝑜𝑡 = 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 +  𝐿𝐶𝐶𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 +  𝐿𝐶𝐶𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙  
𝐿𝐶𝐶𝑡𝑜𝑡 =  800 000 +  1 766 362 +  291 566 =  2 857 928 𝑘𝑟 
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Alternativ 3 passivhus 

𝑁𝑢𝑠𝑢𝑚𝑚𝑒𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑛 =
[1 – (1 +  0,01 ∗  𝑟𝑘) − 𝑛]

(0,01 ∗  𝑟𝑘)
 

𝑁𝑢𝑠𝑢𝑚𝑚𝑒𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑛 =
[1 – (1 +  0,01 ∗  1,75) − 50]

(0,01 ∗  1,75)
= 33,14 

𝑟𝑘 = 𝑘𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑟ä𝑛𝑡𝑎𝑛 𝑎𝑛𝑔𝑖𝑣𝑒𝑛 𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡 = 1,75% 

𝑛 = 𝑒𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑠𝑘 𝑙𝑖𝑣𝑠𝑙ä𝑛𝑔𝑑, å𝑟 = 50 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 = 44 000 ∗ 0,82 = 36 080 𝑘𝑟  

𝐿𝐶𝐶𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 = å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 ∗  𝑛𝑢𝑠𝑢𝑚𝑚𝑒𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑛  

𝐿𝐶𝐶𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 = 36 080 ∗ 33,14 =  1 195 691 𝑘𝑟 

𝐿𝐶𝐶𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙 = å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 ∗  𝑛𝑢𝑠𝑢𝑚𝑚𝑒𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑛  
𝐿𝐶𝐶𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙 = 8798 ∗ 33,14 = 291 566 𝑘𝑟 

𝐿𝐶𝐶𝑡𝑜𝑡 = 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 +  𝐿𝐶𝐶𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 +  𝐿𝐶𝐶𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙  
𝐿𝐶𝐶𝑡𝑜𝑡 = 76 164 + 1 195 691 + 291 566 = 1 563 421 𝑘𝑟 

I både alternativ 1 och alternativ 2 ingår bergvärmepump. Bergvärmepumpen kommer 

behöva bytas ut under den 50 åriga livstiden. Eftersom den ingick i båda alternativen 

har hänsyn inte tagits till de ökade driftkostnaderna på grund av byte. Detta eftersom 

resultatet i LCC för alternativ 1 och alternativ 2 skulle öka lika mycket och därmed 

blir differensen i investeringskostnad mellan de två alternativen samma. 

Komponenter i alternativet med bränslecell kommer inte att hålla i 50 år utan kommer 

behöva bytas ut. Det skulle medföra ännu högre underhållskostnader och därmed ännu 

större investeringskostnad för det alternativet. Eftersom LCC-analysen visade att 

alternativet med bränslecell var mycket dyrare än övriga undersökta alternativ har ingen 

djupare LCC-analys utförts som tar hänsyn till att systemkomponenter behöver bytas 

ut. 

4.5 Sammanfattning av insamlad empiri 
Samtliga respondenter är medvetna om är att det saknas ekonomisk motivering för att 

bygga förskolorna enligt principen med solceller och en vätgasbränslecell i dagsläget, 

men tidigare erfarenheter säger att desto fler brukare desto mer pressat pris. En 

anledning till att projektet inte är ekonomiskt motiverat är att energisystemet kräver att 

volymerna, beställningarna, går upp på bränsleceller och kringliggande utrustning för 

att priserna ska sjunka. 

För att motivera byggnationen får projektet ses ur ett framtids-/visionstänk där någon 

behöver vara bland dem första med tekniken för att sprida tekniken vidare. Mariestad 

kommun har två projekt kallade Energy Village och Hydrogen Village. Inom dessa två 

projekt placeras förskolorna som delmoment för att uppnå det slutliga målet. Mariestad 

kommun vill också profilera sig i ny industri för att ligga i framkant och på sikt locka 

till sig företag till kommunen. 
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5 Analys och resultat 

5.1 Analys 

5.1.1 LCC-analys 
LCC-analys är ett verktyg som kan vara till stor hjälp för byggherren när ett beslut ska 

fattas angående byggnadens tekniska utformning eller om en byggnad över huvud taget 

ska byggas. Byggherren kan få en överblick över de risker som finns ur de ekonomiska 

aspekterna i ett projekt såsom om en viss kostnad är avgörande för slutpriset. LCC-

analysen hjälper byggherren i ett väldigt tidigt skede i byggprocessen då förändringar i 

en tidig fas kostar betydligt mindre än i en sen fas i byggprocessen. 

Det finns brister i LCC-analysen. För att få tillförlitliga data från en sådan analys måste 

tillförlitliga data stoppas in, exempelvis elpriset under byggnadens livslängd. I den här 

studien har förskolan en livslängd på 50 år. Det går inte att veta hur elpriset kommer 

vara under dessa 50 åren. Utöver det är det svårt att veta vad inflationen kommer att 

ligga på i framtiden och därmed vilken avkastningsränta som ska användas i LCC-

analysen (Schneiderova Heralova, 2017). 

5.1.2 Bränsleceller 
Studiens LCC-analys ger inget definitivt svar men pekar på att det finns tveksamheter 

kring hur lönsamt det är att installera bränslecell idag. Dock har litteraturstudien visat 

att lösningar med solceller och bränsleceller är lönsamma i Saudiarabien. I Schweiz 

finns också liknande lösningar men där tittades det mer på om det fungerade bra med 

bränslecellslösningar och inte så mycket ifall det är lönsamt. Resultatet här är att den 

lösningen är väldigt bra och fungerar dock vet vi inget om lönsamheten. 

Under intervjuerna uppger beställarna att kommunen har ett politiskt beslut att sträva 

efter att vara i framkant när det gäller förnybar energi och att vara testplats för elfordon 

och vätgaslösningar. En del industri har försvunnit från trakten och de vill skapa nya 

jobb med dessa projekt. LCC-analys görs men används inte. Mariestads kommun kan 

tänka sig att ha en större initialkostnad och vill satsa på ny teknik. 

5.1.3 Framtiden 
Enligt EU-direktiv ska alla nybyggnationer från och med 2020 vara nära-

nollenergibyggnader (Energirådgivningen, 2016). När det uppfylls försvinner en stor 

del av energibehovet. Den elektricitet som kommer behövas blir till största delen 

hushållsel. Det i sin tur innebär att vätgasbränslecellerna inte behöver ha lika stor effekt. 

De blir då billigare och kanske kan centraliseras av elbolag. Ett möjligt scenario är att 

nybyggda passivhus har solceller på taket som matar överskottsström till det lokala 

elbolaget som håller med lagring i form av vätgas och bränslecell för att generera el 

från vätgas. Sedan skulle husägaren kunna köpa tillbaka den el huset behöver till 

reducerat pris. 

5.1 Frågeställning 1 
Vad säger LCC-analysen om investeringen i en vätgasanläggning med bränslecell som 

energikälla? 
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LCC-analysen indikerar att det inte är lönsamt att investera i vätgasbränsleceller som 

energikälla eftersom initialkostnaden är så hög att den inte går att ta igen ekonomiskt 

under byggnadens livstid jämfört med de andra två alternativ som undersökts. 

5.2 Frågeställning 2 
Hur ser den studerade byggnadens utformning ut utifrån energiförbrukning och vilka 

förbättringsmöjligheter finns att göra? 

Formfaktorn är bra men det finns utrymme för förbättringar främst i minskad 

fönsterarea och en mer kvadratisk byggnad som leder till minskad väggarea och därmed 

lägre byggpris. 

5.3 Frågeställning 3 
Hur ser framtiden ut för off-grid byggnader? 

Både LCC-analysen och intervjuerna indikerar att vätgasbränsleceller är en dyr teknik 

i dagsläget. Det behövs fler satsningar från politiskt håll för att få igång debatt om 

bränsleceller och skapa förutsättningar för att företag och privatpersoner ska kunna 

satsa på tekniken.  

5.4 Koppling till målet 
Målet med arbetet är att granska lönsamheten hos off-grid-förskolor ur ett ekonomiskt 

perspektiv. Studien har gjorts med flera metoder för att täcka flera aspekter. 

Byggnadens utformning har möjlighet till förbättringar för att få mindre energiförluster. 

Så länge inte elpriset stiger mycket under byggnadens livstid så är det inte lönsamt med 

vätgasanläggningen, men Mariestads kommun är villiga att satsa mer pengar för att de 

ser vinning inom andra områden på sikt som inte kan mätas av denna studie.



Diskussion och slutsatser 

30 

6 Diskussion och slutsatser 

6.1 Resultatdiskussion 
Inom ramen för ett examensarbete på C-nivå var frågeställningarna adekvata i 

förhållande till målet, men som framgick av intervjuerna så var målet för beställaren 

inte att spara in pengar på drift av förskolan och de visste från start att det inte är 

lönsamt. Kommunen ser det ur ett större perspektiv för att locka till sig ny industri vilket 

genererar fler jobb och på det sättet tjäna pengar långsiktigt. 

Reliabiliteten anses vara bra eftersom samma grundfrågor har ställts till alla 

respondenter och antalet respondenter har varit tillräckligt och från olika ”sidor” i 

projektet. Fler respondenter i form av Energimyndigheten och Boverket hade varit 

önskvärt för att öka validiteten, men efter flera kontaktförsök övergavs idén. Möjligen 

kunde dessa respondenter ha kontaktats personligen och inte bara sökts via mail och 

telefon. Validiteten för arbetet anses bra eftersom tekniken som undersöks i arbetet är 

så pass ny, så få jobbat tillräckligt länge med det för att vara tillräckligt kompetenta för 

att öka validiteten. Kommunen i studien har arbetat med vätgaslösningar länge och 

anses i kombination med leverantören av vätgasbränslecellen ha tillräckligt med 

kompetens för att ge arbetet tillräcklig validitet. 

Förskolan Kronopark är i dagsläget inte utformad på ett optimalt sätt för att vara så 

energisnål som möjligt. Detta påverkar alla parter och den slutliga produkten som enligt 

sitt mål från politikerna i Mariestad helst ska vara självförsörjande, eller så nära som 

möjligt, på energi. 

6.2 Metoddiskussion 
Metodvalet anses vara bra eftersom empiri inhämtades med flera olika verktyg. När 

flera verktyg används och leder till samma svar ökar sannolikheten för att svaret är 

korrekt. Dokumentanalysen gav inte så mycket. LCC-analysen har sina brister och 

svagheter men var ändå viktig för att ge en övergripande bild av det ekonomiska läget. 

Ämnet arbetet handlar om är så pass outforskat att det kan vara svårt att få fram riktigt 

tillförlitliga resultat från respondenterna som vill att lösningen ska vara bra. Det kan ha 

inneburit att svaren på intervjufrågorna från respondenterna ger en skönare bild än vad 

verkligheten faktiskt är. För att balansera upp detta användes triangulering. 

Fallstudie anses vara en adekvat metod för det berörda ämnet. Vätgasbränsleceller 

används inte i någon stor utsträckning och det är därför svårt att göra generella yttranden 

även om fler anläggningar undersöktes. Frågeställningarna besvaras väl med metoden 

och målet uppnås.  

6.3 Begränsningar 
Eftersom LCC-analysen visar så stora skillnader mellan off-grid-lösningen och de 

andra lösningarna så bör resultatet vara generellt giltigt för Sverige. 

Energiförbrukningen i norra delarna av landet är högre på grund av kylan 

(Länsstyrelserna, 2013) vilket leder till att de behöver då ta ut större effekt från 

bränslecellen. Ett större behov av effekt genererar behov av fler solceller, men då solen 

ger mindre energi i norra delarna av Sverige än i Mellansverige, innebär det ännu fler 

solceller. Byggnadens livslängd beräknas till 50 år vilket gör att beställaren inte hinner 

tillgodoräkna sig investeringen. 
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6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Målet att granska lönsamheten är uppfyllt. Det finns i dagsläget andra energilösningar 

som är mer lönsamma än den som kommunen tänker använda. Dock bör det tas i 

beaktning att det är svårt att estimera prisuppgången för elektricitet på 50 års sikt som 

i denna studie blir en avgörande faktor för lönsamheten. Slutsatsen är att det i dagsläget 

inte verkar vara lönsamt med vätgasbränslecell som energikälla. Ämnet behöver i det 

här fallet studeras ur ett större perspektiv där framväxten av ny industri som genereras 

i kommunen på grund av satsningen på vätgasbränsleceller beaktas. 

Vätgassystem som energilösning är effektiv och miljövänlig. Vätgasen tillverkas med 

hjälp av elektricitet och sedan tillverkas elektriciteten med hjälp av en bränslecell. Den 

processen leder till att bränslecellen producerar 40% mindre energi i form av elektricitet 

än vad som användes för att tillverka vätgasen. De 40% som förloras i elektricitet blir 

värme i bränslecellen och det som är smart i den här förskolan är att de återanvänder 

den energin och spillvärmen används för att värma upp tappvatten och vatten i 

radiatorer. 

Problemet med explosionsrisk som uppkommer med vätgasanläggning kräver ett 

säkerhetsavstånd mellan förskolan och byggnaden där vätgasen lagras, särskilda 

tillstånd måste anskaffas för att få hantera vätgasen. Om en villaägare skulle skaffa ett 

sådant system till sin villa med alla tillstånd som krävs och sedan vill sälja den villan 

så går tillstånden inte automatiskt över till köparen utan köparen måste söka eget 

tillstånd. Tillstånden visar att de klarar av att hantera vätgasen på ett säkert sätt.  

Om alla skulle gå över till off-grid-lösningen som behandlas i det här arbetet så kan 

antagandet göras att energibolagen inte skulle gilla det. Det skulle krävas att 

energibolagen tänker nytt och hittar nya affärsmodeller istället för att bara vara 

tillverkare av elektricitet. Energibolagen kunde exempelvis omvandlas till 

serviceleverantörer där de tillhandahåller bränsleceller och solceller som 

abonnemangstjänst på liknande sätt som bredband och telefoni är idag. Dock kan i såna 

fall diskuteras ifall det är effektivt att ha en bränslecell i varje hus. Vissa hus kanske 

levererar överskott som lagras ”i onödan”, medan andra hus kanske levererar underskott 

och skulle behöva skaffa större dimensionerad bränslecell som är dyrare. En möjlig 

lösning kanske skulle vara att energibolagen har bränslecellerna hos sig och så hyr de 

ut solceller till villaägarna. Då skulle kunderna slippa under- och överdimensionerade 

bränsleceller och fortfarande kunna få den mängden el de behöver. Däremot om 

elbolagen skulle bli tjänsteleverantörer som beskrivs ovan så försvinner fördelen med 

off-grid. Då är det fortfarande en stor aktör som brukarna förlitar sig på.  

6.5 Förslag till vidare forskning 
Det här arbetet studerar en byggnad som projekteras och planeras att byggas. Det vore 

intressant att studera hur bränslecellen fungerar när byggnaden står klar och inte ren 

teori som det är nu. Kostnaderna för lösningen med vätgasbränslecell är höga och det 

är inte alla som skulle vilja eller kunna investera de pengar som krävs. Därmed vore det 

intressant att titta på någon typ av lösning där elnätsoperatörer erbjuder någon typ av 

hyrtjänst där en användare kan hyra in sig på en bränslecell. Ämnet behöver studeras i 

större perspektiv där framväxten av den nya industrin som genereras i landet av 

satsningen på vätgasbränsleceller tas i beaktning.
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Beställare från kommunen 1                   Bilaga 1 

1. Vad är anledningen till att ni bygger energimässigt självförsörjande förskolor? 

Det är en politisk vilja. Mariestad kommun vill prova tekniken och profilera sig inom 

nya energilösningar.  

2. Hur tänker ni kring korrelationen mellan byggnadens utformning och byggnadens 

energiförbrukning? 

Solcellerna ska ligga mot rätt väderstreck. Taket måste ha en viss yta för att tillräckligt 

stor area med solceller ska få plats. Det är bra att bygga på höjden för det leder till 

mindre energiförbrukning.  

3. Är ni bekanta med LCC-analys (livscykelkostnadsanalys) och vad det innebär? 

Känner till, men jobbar inte på det sättet, troligen för att det saknas intresse från 

inblandade aktörer. Jobbar mest efter myndighetskrav.  

4. Vilka ekonomiska kriterier utgår ni ifrån när ni planerar att bygga en förskola?  

Är det lägsta pris som gäller vid anbud eller tittar ni på driftkostnaden under 

byggnadens livstid? 

Tittar på myndighetskrav. Beställaren kollar på vad det kostar nu och tittar inte så 

mycket på driftkostnader vid beställning. De bör dock titta på längre perspektiv då 

driften är en stor del av kostnaderna under byggnadens livstid.  

5. Står verksamheten själva för byggnationen av förskolorna eller är det till exempel 

tekniska kontoret som bygger och sedan hyr förskoleverksamheten byggnaderna? 

Tekniska kontoret bygger och verksamheten hyr.  

6. Vem är det som bestämmer utseendet på förskolan? 

Många aktörer är med och påverkar. Förskoleverksamheten, förvaltarna, plan- och 

bygglovsavdelningen. 

7. Varför föll valet av uppvärmning på vätgasanläggning tillsammans med solceller? 

Politisk vilja. 

8. Finns det andra alternativ till uppvärmning som är likvärdiga prismässigt i långsiktigt 

perspektiv? 

Fjärrvärme eftersom det är smidigt. 

9. Får personalen i verksamheten relevant utbildning/riktlinjer för att använda byggnaden 

så effektivt som möjligt ur energi- och kostnadssynpunkt? 

Förvaltarna kommer få genomgång på drift och skötsel. Ingen utbildning för 

verksamheten. Dock får föräldrar och förskolepersonal genomgång av hur 

vätgassystemet fungerar.  

10. Vilka lösningar anser ni är bra ur energisynpunkt och varför? Vilka för- och nackdelar 

finns det med dessa lösningar? 

Passivhus, bra ventilation, små fönster.  

11. Anser ni att miljövänliga lösningar är lönsamma idag? Om ja – vilka lösningar anser 

ni är lönsamma? Om inte – varför satsas det på de lösningarna? 

Vätgaslösningar är inte ekonomiskt lönsamt idag.  

12. Varför används inte miljövänliga alternativ som vätgasanläggning och solenergi i 

större utsträckning i Sverige? 

Det är nytt och det kan finnas rädsla för tekniken. Det kan även vara svårmotiverat att 

satsa på obeprövade metoder och tekniker.  

13. Vilka förnyelsebara alternativ känner ni till? Hur kostnadseffektiva är dessa? 

Solkraft, vindkraft, vattenkraft, biogas. Kan dock inte svara på vilka som är lönsamma.  

14. Vilka tekniker känner ni till för att göra byggnader mer energieffektiva/energisnåla? 

Passivhus, bra ventilation, små fönster.  
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Beställare från kommunen 2 

1. Vad är anledningen till att ni bygger energimässigt självförsörjande förskolor? 

Mariestad kommun behöver fler förskolor eftersom det flyttar in familjer med barn. Det 

ska vara färre barn i varje grupp och det är politiskt beslut att skolorna ska vara 

självförsörjande på energi. 

2. Hur tänker ni kring korrelationen mellan byggnadens utformning och byggnadens 

energiförbrukning? 

Kriterierna från politikerna var att skolan ska vara i två plan och ska vara yteffektiv. 

Byggnaden ska vara energisnål. Arkitekten har fått i uppdrag att ta fram ett förslag som 

uppfyller dessa kriterier.  

3. Är ni bekanta med LCC-analys (livscykelkostnadsanalys) och vad det innebär? 

Ja, det handlar om totalkostnaden under byggnadens livstid.  

4. Vilka ekonomiska kriterier utgår ni ifrån när ni planerar att bygga en förskola?  

Är det lägsta pris som gäller vid anbud eller tittar ni på driftkostnaden under 

byggnadens livstid? 

De har delvis tittat på driftkostnaderna men utgått från lägsta pris i anbud för själva 

byggnaden. Vätgassystemet kommer utöver det. 

5. Står verksamheten själva för byggnationen av förskolorna eller är det till exempel 

tekniska kontoret som bygger och sedan hyr förskoleverksamheten byggnaderna? 

Verksamheten hyr. 

6. Vem är det som bestämmer utseendet på förskolan? 

Arkitekten ger förslag.  

7. Varför föll valet av uppvärmning på vätgasanläggning tillsammans med solceller? 

Det finns redan vätgasrelaterade projekt i Mariestad och Mariestad kommun vill driva 

på utvecklingen.  

8. Finns det andra alternativ till uppvärmning som är likvärdiga prismässigt i långsiktigt 

perspektiv? 

- 

9. Får personalen i verksamheten relevant utbildning/riktlinjer för att använda byggnaden 

så effektivt som möjligt ur energi- och kostnadssynpunkt? 

Just nu finns det ingen utbildningsplan färdig, men de planerar för att personalen ska få 

utbildning i hur dem ska tänka energismart och hur systemet fungerar. Allmänheten 

kommer också få information om vätgaslösningen.  

10. Vilka lösningar anser ni är bra ur energisynpunkt och varför? Vilka för- och nackdelar 

finns det med dessa lösningar? 

- 

11. Anser ni att miljövänliga lösningar är lönsamma idag? Om ja – vilka lösningar anser 

ni är lönsamma? Om inte – varför satsas det på de lösningarna? 

- 

12. Varför används inte miljövänliga alternativ som vätgasanläggning och solenergi i 

större utsträckning i Sverige? 

Det är väldigt få som över huvud taget har hört att det finns. Få som vet vilka fördelar 

som finns. Det saknas praktiska exempel på att det fungerar bra. Politikerna måste driva 

på för att underlätta satsningar och få ner priserna.  

13. Vilka förnyelsebara alternativ känner ni till? Hur kostnadseffektiva är dessa? 

Vindkraft, vågkraft, solceller, vätgas, biogas.  

14. Vilka tekniker känner ni till för att göra byggnader mer energieffektiva/energisnåla? 
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Bra fönsterlösning (U-värde), bra ventilation, energisnål belysning. I fallet med 

förskolan som ska tillaga sin egen mat är det viktigt att titta på till exempel typen av 

ugn, om ugnen över huvud taget ska gå på elektricitet eller välja gas i stället. 

Välisolerade väggar är bra.  

Beställare från kommunen 3 

1. Vad är anledningen till att ni bygger energimässigt självförsörjande förskolor? 

Mariestad kommun satsar på industriell förnyelse eftersom vi har tappat en del jobb och 

försöker därmed hitta nya. Att det finns utmaningar inom klimatfrågorna är också en 

del i det hela. Mariestad vill vara en testplats för elfordon och vätgaslösningar.  

2. Hur tänker ni kring korrelationen mellan byggnadens utformning och byggnadens 

energiförbrukning? 

Taket på byggnaden måste vara tillräckligt stort för att få plats med nödvändiga arean 

av solceller. Utöver det är det viktigt att tänka på vilken belysning de använder sig av 

och att vitvaror och allt annat som drar ström håller hög energiklass.  

3. Är ni bekanta med LCC-analys (livscykelkostnadsanalys) och vad det innebär? 

Ja, men det är ingen stor fråga såhär långt. 

4. Vilka ekonomiska kriterier utgår ni ifrån när ni planerar att bygga en förskola?  

Är det lägsta pris som gäller vid anbud eller tittar ni på driftkostnaden under 

byggnadens livstid? 

De utgår inte direkt utifrån lägsta pris utan tänker långsiktigt och tittar mycket på vilka 

tidigare erfarenheter finns hos de som är inblandade i projektet. 

5. Står verksamheten själva för byggnationen av förskolorna eller är det till exempel 

tekniska kontoret som bygger och sedan hyr förskoleverksamheten byggnaderna? 

Tekniska kontoret och verksamheten (förskolan) ”hyr” lokalerna. 

6. Vem är det som bestämmer utseendet på förskolan? 

Utseendet bestäms utifrån olika kravspecifikationer som diverse inblandade parter har. 

Arkitektens roll är att ta fram ett förslag där de flesta krav uppfylls. Resultatet ska bli 

att det uppsatta målet uppnås och de försöker överträffa målet om det går.  

7. Varför föll valet av uppvärmning på vätgasanläggning tillsammans med solceller? 

Vätgas är ett intressant lagringsmedium och Mariestad kommun ingår i ett europeiskt 

nätverk där de tittar på hur det går att använda vätgas.  

8. Finns det andra alternativ till uppvärmning som är likvärdiga prismässigt i långsiktigt 

perspektiv? 

Traditionella lösningar är bra men Mariestad kommun vill få till teknikutveckling och 

satsar på framtidsvisioner trots att vätgassystem är dyrare än andra system.  

9. Får personalen i verksamheten relevant utbildning/riktlinjer för att använda byggnaden 

så effektivt som möjligt ur energi- och kostnadssynpunkt? 

De som ska förvalta byggnaden kommer få utbildning i hur de hanterar vätgassystemet 

och förskolepersonalen kommer få en utbildning i hur vätgassystemet fungerar. Även 

föräldrar till barn som kommer gå på förskolan kommer att få information om 

vätgassystemet.  

10. Vilka lösningar anser ni är bra ur energisynpunkt och varför? Vilka för- och nackdelar 

finns det med dessa lösningar? 

Långsiktigt hållbara lösningar. Solceller är bra, men nackdelen är såklart att elen 

produceras endast när solen lyser och därmed behöver de lagring. Det är bra att titta på 

off grid-lösningar. 
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11. Anser ni att miljövänliga lösningar är lönsamma idag? Om ja – vilka lösningar anser 

ni är lönsamma? Om inte – varför satsas det på de lösningarna? 

Miljövänliga lösningar är inte lönsamma idag. Till exempel finns det solcellsstöd för att 

underlätta investeringar i solenergi. Pengar är inte allt och någon måste vara först för att 

bidra till utvecklingen. 

12. Varför används inte miljövänliga alternativ som vätgasanläggning och solenergi i 

större utsträckning i Sverige? 

Vet inte, men Mariestad kommuns omvärldsbevakning visar att andra länder är längre 

fram än Sverige. Politiker är för passiva. Sverige måste jobba mer med vätgas då det 

känns som att det är ett bra alternativ.  

13. Vilka förnyelsebara alternativ känner ni till? Hur kostnadseffektiva är dessa? 

Vindkraft som är lönsamt idag. Biobränsle som kan användas för till exempel fjärrvärme 

om det finns välutbyggd infrastruktur för det. Biogas. 

14. Vilka tekniker känner ni till för att göra byggnader mer energieffektiva/energisnåla? 

Passivhus är bra med det krävs ändå energi för att driva till exempel ventilation. Huset 

måste vara tätt, fönstren får inte vara för stora och det ska vara tjocka välisolerade 

väggar.  

Nilsson Energy 

1. Vad är anledningen till att Mariestad kommun bygger energimässigt självförsörjande 

förskolor? 

Mariestad har satt upp klimat- och energimål som de vill uppnå. De vill profilera sig i 

ny industri för att ligga i framkant och på sikt locka till sig företag. 

2. Hur tänker ni kring korrelationen mellan byggnadens utformning och byggnadens 

energiförbrukning? 

Stora fönster är inte bra. Det är bra med stora ytor på taket som det går att installera 

solceller på. Arkitekten har ofta sina idéer utan att förstå energibitarna och det kan leda 

till att byggnader blir mindre energisnåla än vad de kunde blivit. 

3. Är ni bekanta med LCC-analys (livscykelkostnadsanalys) och vad det innebär? 

Pontus är bekant med LCC-analys men anser att det används mest i media men inte i 

verkligheten. Orsakerna till det kan vara att det är dyrt att göra en LCC-analys, beställare 

efterfrågar sällan en LCC-analys och saknar troligen ofta kunskap i ämnet. 

4. Vilka ekonomiska kriterier brukar offentlig sektor utgå ifrån när de planerar att bygga 

en förskola? Är det lägsta pris som gäller vid anbud eller tittar de på driftkostnaden 

under byggnadens livstid? 

Arkitekt och brukare brukar ofta bestämma hur bygganden ska se ut och då kommer 

utseendet i första hand och energieffektiviteten i andra hand. Oftast utgår offentlig 

sektor ifrån lägsta pris och inte utifrån lägst driftkostnad under livstiden. Det vore bra 

om beställaren i allmänhet skaffade bättre koll. 

5. Varför föll valet av uppvärmning på vätgasanläggning tillsammans med solceller? 

I projektets system används vätgasen som lagring av energi och det möjliggör att huset 

blir självförsörjande. Den lösningen ger mest nytta av solcellerna. 

6. Finns det andra alternativ till uppvärmning som är likvärdiga prismässigt i långsiktigt 

perspektiv? (Alla lösningar har ju trots allt sina för- och nackdelar). 

Det går att använda batterier för energilagring men det är dyrt och batterier tappar 

kapacitet och har ganska kort livslängd. Det går även att använda pellets för att få värme 

och varmvatten. För att generera el går det att använda solceller eller vindkraft men 

under vintern kan det vara svårt att få tillräckliga mängder av el från dessa energikällor. 



Bilagor 

41 

7. Får personalen i verksamheten relevant utbildning/riktlinjer för att använda byggnaden 

så effektivt som möjligt ur energi- och kostnadssynpunkt? 

Personalen får utbildning i hur vätgassystemet fungerar. 

8. Vilka lösningar anser ni är bra ur energisynpunkt och varför? Vilka för- och nackdelar 

finns det med dessa lösningar? 

Närvarostyrd belysning och ventilation är bra. Återvinning i form av FTX och 

solavskärmning på sommaren är bra. Det går även att montera solceller på 

solavskärmningarna. 

9. Anser ni att miljövänliga lösningar är lönsamma idag? Om ja – vilka lösningar anser 

ni är lönsamma? Om inte – varför satsas det på de lösningarna? 

Solceller är idag lönsamma så länge anläggningen inte är för liten (under 6 kW). 

Moderna vindkraftverk är också bra. Bra fönster och LED-belysning minskar 

energianvändning en hel del. En nackdel med solceller är att bästa affären blir när de 

använder den producerade elen direkt. Om solcellerna producerar mer än vad som gå åt 

kommer elen ut på elnätet och det blir en sämre affär. 

10. Varför används inte miljövänliga alternativ som vätgasanläggning och solenergi i 

större utsträckning i Sverige? 

Oljeindustrin har varit väldigt stark och har genom lobbygrupper kunnat påverka 

politiker. Numera är oljesektorn inte lika stark och branschen börjar se ett 

paradigmskifte. I Sverige är energipriserna låga och då är det svårt för miljövänliga 

alternativ att tävla. Volymerna måste upp på bränsleceller och kringliggande utrustning 

för att priserna ska komma ner. 

11. Vilka förnyelsebara alternativ känner ni till? Hur kostnadseffektiva är dessa? 

Det finns vind som har höga driftkostnader. Vågkraft är en annan teknik som inte blivit 

så bra som de hoppats på när dem försökt implementera i stor skala. Vattenkraft används 

i stor utsträckning idag. Solceller är bra och förhållandevis billigt och är troligen en 

teknik för framtiden. 

12. Vilka tekniker känner ni till för att göra byggnader mer energieffektiva/energisnåla? 

Tätt klimatskal, låga U-värden, FTX med styrning efter behov, bergvärmepump med 

balanserat borrhål. Fönster ska vara åt söder. Passivhus är bra men kräver att brukaren 

förstår hur ett sådant hus ska skötas, det krävs kunskap och insikt för ett bra underhåll 

av ett sådant hus. 

Serneke 

1. Vad är anledningen till att ni bygger energimässigt självförsörjande förskolor? 

Anledningen är att ett politiskt beslut fattades att självförsörjande skolor ska byggas. 

Det pågår stora satsningar inom miljö och energi i Mariestad. 

2. Hur tänker ni kring korrelationen mellan byggnadens utformning och byggnadens 

energiförbrukning? 

För att uppnå bra energieffektivitet bygger de enligt miljöbyggnad silver och huset 

kommer tillverka sin egen energi. Köldbryggor måste minimeras, fönster får inte vara 

för stora och ska ha bra U-värde. Fönsternas placering är viktig för energieffektivitet. 

Det är även viktigt med vindfång.  

Byggnadens utformning vad gäller förhållandet mellan volym och area är inte optimal, 

dagens lösning har 200 kvm vägg mer jämfört med en fyrkantig byggnad. Byggnaden 

saknar riktiga vindfång och har för stora fönster och aluminiumpartier som har dåligt 

U-värde. 

3. Är ni bekanta med LCC-analys (livscykelkostnadsanalys) och vad det innebär? 
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Ja, det innebär översikt på totala kostnaden under byggnadens livstid. Det går att göra 

LCC för byggnadsfasen med stor precision och samma gäller för rivningsfasen. Under 

bruksfasen är det svårare eftersom det är svårt att förutse användarbeteendet och hur 

underhållet ska skötas. 

4. Vilka ekonomiska kriterier utgår ni ifrån när ni planerar att bygga en förskola?  

Är det lägsta pris som gäller vid anbud eller tittar ni på driftkostnaden under 

byggnadens livstid? 

Oftast är det lägsta pris som gäller men beror ofta på hur engagerad beställaren är. De 

kunder som har driftpersonal med under projekteringen brukar få ett bättre resultat. 

5. Står verksamheten själva för byggnationen av förskolorna eller är det till exempel 

tekniska kontoret som bygger och sedan hyr förskoleverksamheten byggnaderna? 

Det är samhällsbyggnadsenheten som bygger och skolverksamheten som hyr. 

6. Vem är det som bestämmer utseendet på förskolan? 

I första hand är det verksamheten och arkitekten som styr utseendet men borde istället 

styras ur energieffektivitetsmålet och krav som Nilsson Energy ställer. Entreprenören 

borde styra mest. Det är enklare att styra som entreprenör vid totalentreprenad än som i 

detta fallet partnering. Plan- och byggenheten har varit med och påverkat av någon 

anledning. 

Utseendet har inte styrts ur energisynpunkt. 

7. Varför föll valet av uppvärmning på vätgasanläggning tillsammans med solceller? 

Det var ett politiskt beslut. 

8. Finns det andra alternativ till uppvärmning som är likvärdiga prismässigt i långsiktigt 

perspektiv? 

Passivhus, nollenergihus, biogas, bergvärme. Det bör vara ett alternativ som är mer 

fristående och inte beroende av t.ex. ett fjärrvärmeverk. 

9. Får personalen i verksamheten relevant utbildning/riktlinjer för att använda byggnaden 

så effektivt som möjligt ur energi- och kostnadssynpunkt? 

Verksamhetens personal får ingen utbildning. Det krävs utbildning för att byggnaden 

ska användas på ett effektivt sätt. Det kan vara bra med visualisering, t.ex. att personalen 

kan se vattenförbrukningen på en skärm. 

10. Vilka lösningar anser ni är bra ur energisynpunkt och varför? Vilka för- och nackdelar 

finns det med dessa lösningar? 

Bra väggar, det vill säga att det ska vara tätt och isolerskiktet ska vara utan köldbryggor. 

Bra sockellösning. Det ska vara mycket isolering men inga överdrifter då det finns en 

gräns då isolering inte gör mer nytta. Bra fönster och dörrar som har låga U-värden. Det 

ska vara rätt placering på dessa och även rätt storlek på fönster (inte för stora). 

Fjärrvärme om nätet är väl utbyggt. Bergvärme är bra och ger dessutom gratis kyla på 

sommaren. En annan bra lösning är att återvinna värmen ur spillvatten. Golvvärme är 

bra men vid golvvärme i två plan gäller det att rikta värmen åt rätt håll på plan två. 

Golvvärme försvårar ombyggnation. Fjärrvärme är billigt att installera men bergvärme 

är mer självständigt. 

11. Anser ni att miljövänliga lösningar är lönsamma idag? Om ja – vilka lösningar anser 

ni är lönsamma? Om inte – varför satsas det på de lösningarna? 

Solceller är bra. Solfångare pratas det en del om men det verkar inte vara många som 

använder dessa och då övervägs hur bra lösningen är. Vindkraft är tveksamt, det byggs 

en del nytt men samtidigt är det en del som läggs ner för att de inte är lönsamma. 

12. Varför används inte miljövänliga alternativ som vätgasanläggning och solenergi i 

större utsträckning i Sverige? 
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Tekniken är oprövad och företag och privatpersoner är fega. Krävs människor som inte 

är rädda att driva på och stå emot politiker. Svårt att vara först ut med ny teknik. 

Människor är rädda för vätgas då det är en brandfarlig gas. Det finns inga standarddelar 

till systemet och kan även vara svårt att få service eftersom systemet är så nytt. 

13. Vilka förnyelsebara alternativ känner ni till? Hur kostnadseffektiva är dessa? 

Redan besvarad i fråga 11 

14. Vilka tekniker känner ni till för att göra byggnader mer energieffektiva/energisnåla? 

Besvarad mestadels i fråga 10. LCA kan vara en viktig del. Att byggmaterialet tillverkas 

med så liten energiåtgång som möjligt. Vilken tid på året som byggnation pågår har stor 

inverkan på energiåtgången under byggfasen. 

Vänerenergi 

1. Vad är anledningen till att ni bygger energimässigt självförsörjande förskolor? 

Mariestad kommun satsar på något som heter Energy Village och i synnerhet Hydrogen 

Village. Förskolan kommer att vara en testplats för energilösningen. Det krävs 

energilagring för att uppnå visionen om självförsörjande hus och Mariestad vill visa att 

systemet fungerar. 

2. Hur tänker ni kring korrelationen mellan byggnadens utformning och byggnadens 

energiförbrukning? 

För att få en effektiv byggnad ur energisynpunkt så bör storleken på glaspartier 

minimeras och byggnaden bör få maximal exponering mot sol.  

3. Är ni bekanta med LCC-analys (livscykelkostnadsanalys) och vad det innebär? 

Harald är inte insatt i LCC men kunde berätta att i Mariestad inriktar de sig på 

innovationsupphandling och vill satsa på ny teknik. De är inte rädd för att starta nya 

projekt och driva på utvecklingen. I Mariestad kan de tänka sig att satsa en större slant 

i början och få en bättre lösning som är hållbar i längden. 

4. Vilka ekonomiska kriterier utgår ni ifrån när ni planerar att bygga en förskola?  

Är det lägsta pris som gäller vid anbud eller tittar ni på driftkostnaden under 

byggnadens livstid? 

Harald var inte insatt i den frågan. 

5. Varför föll valet av uppvärmning på vätgasanläggning tillsammans med solceller? 

Som tidigare nämndes har Mariestad stora visioner inom grön energi. Att den specifika 

lösningen används i det här projektet är för att lösningen stämmer in i visionen och att 

kommunen får en förskola som är självförsörjande på energi. De vill visa att systemet 

fungerar och att systemet inte är farligt. 

6. Finns det andra alternativ till uppvärmning som är likvärdiga prismässigt i långsiktigt 

perspektiv? 

Det går att bygga skolan i passivhusutförande för att minska energiåtgången. Istället för 

bränslecell skulle det gå att använda fjärrvärme då fjärrvärmeverket i Mariestad har 

överskottsvärme från annan verksamhet. Dessutom har fjärrvärmeverket investerat i en 

ny panna som ger bra effekt. 

7. Får personalen i verksamheten relevant utbildning/riktlinjer för att använda byggnaden 

så effektivt som möjligt ur energi- och kostnadssynpunkt? 

Den utbildning som personalen får är hur systemet fungerar. På det sättet hoppas de att 

informationen sprids vidare och allt fler får reda på att ett det systemet finns och att 

vätgas är inte så farligt som många tror.  

8. De skolor som byggs idag – ser ni några brister i byggtekniken? Skulle det gå att göra 

en annan byggteknisk lösning för att sänka livscykelkostnader den vägen? 
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Kan ej svara på. 

9. Vilka lösningar anser ni är bra ur energisynpunkt och varför? Vilka för- och nackdelar 

finns det med dessa lösningar? 

Bra byggnadstyp är t.ex. lågenergihus som kräver väldigt lite energi för drift, 

plusenergihus är en annan bra typ av byggnad som i sin tur genererar energi med hjälp 

av t.ex. solceller på taket. Bra isolering och ventilation är viktigt. Värmeåtervinning är 

en annan bra teknik som kan användas för att värma upp inkommande luft eller vatten. 

Byggnader bör byggas på ett sätt som möjliggör installation av solceller på taket. Ihop 

med solceller kan energilagring i form av t.ex. vätgas eller batterier användas. 

Certifieringar av olika slag fokuserar mycket på energiåtgång i byggnader men kostar 

mycket pengar att skaffa och då är frågan om det är kanske bättre att lägga dessa pengar 

på att göra byggnaden ännu mer energisnål och endast säga att de byggt enligt vissa 

certifieringskrav utan att ha skaffat själva certifikatet. 

10. Anser ni att miljövänliga lösningar är lönsamma idag? Om ja – vilka lösningar anser 

ni är lönsamma? Om inte – varför satsas det på de lösningarna? 

Det börjar bli mer och mer lönsamt med grön energi och då framförallt solceller. 

Vätgassystem är däremot så nytt att i dagsläget är det inte lönsamt. Men nånstans måste 

någon börja för att driva på utvecklingen och bidra till att priser sjunker och systemen 

blir lönsamma. Det går inte bara titta på vad det kostar i anskaffning. Det som är bra 

med vätgaslösning är att den tar lite plats och är en smidig lösning. 

11. Varför används inte miljövänliga alternativ som vätgasanläggning och solenergi i 

större utsträckning i Sverige? 

Det har saknats fokus på vätgas. Politikerna har satsat för dåligt för att driva på 

utvecklingen och utvecklingen har dött ut en del men Harald tror att branschen är på rätt 

väg igen. 

12. Vilka förnyelsebara alternativ känner ni till? Hur kostnadseffektiva är dessa? 

Det finns solkraft, vindkraft, vattenkraft och biobränsle som exempel men det är svårt 

att svara på hur effektivt det är. 

13. Vilka tekniker känner ni till för att göra byggnader mer energieffektiva/energisnåla? 

Hus går att isolera bättre och det går att sätta in fönster med bra U-värde. Det är även 

viktigt att återvinna energi i form av t.ex. FTX-system. Energisnåla apparater som drar 

el är också bra, t.ex. LED-belysning. 
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Tabell för mängder från A-40-V100.ifc                  Bilaga 2 
 

  

 

Quantities 

    

Model Name A-40-V100 Version: 9.8 

User kapa15by@student.ju.se 

Organization JTH 

Date April 24, 2018 

A-40-V100 Date: 2018-04-07 16:25:05 Application: ARCHICAD-64 IFC: IFC2X3 

      

Ruleset 'BIM Validation - Architectural.cset' is not loaded. 

Ruleset 'Intersections Between Architectural Components.cset' is not loaded. 

      

Building Element Type Type Net 
Area 

Length Volume Count 

Columns LARK stomme-inre 75 x 300 
 

69,82 1,57 9 

Columns LARK stomme-inre D600 
 

7,73 2,18 1 

Columns VKR 50x50x5 50 x 50 
 

4,22 0,004 2 

Electrical System Bänkskåp Diskmaskin 20 
  

0,196 2 

Electrical System Torktumlare 02 20 
  

0,063 1 

Electrical System Torktumlare 20 
  

0,023 1 

External Walls LARK stomme-yttre 500 952,6 274,08 458,66 28 

Fixed Furnishings Bokhylla 01 20 
  

0,733 2 

Fixed Furnishings Bokhylla 02 20 
  

0,228 7 

Fixed Furnishings Bänkskåp Spishäll Ugn 20 
  

0,208 2 

Fixed Furnishings Duschset 20 
  

0,008 4 



Bilagor 

46 

Fixed Furnishings Fackskåp 20 
  

0,162 1 

Fixed Furnishings Hatthylla 2 20 
  

0,126 6 

Fixed Furnishings Högskåp 1 dörr 20 
  

0,49 4 

Fixed Furnishings Högskåp 1D 20 
  

1,13 16 

Fixed Furnishings Högskåp 2D 20 
  

1,44 5 

Fixed Furnishings Högskåp Ugn 1D 20 
  

0,162 1 

Fixed Furnishings Katrin Gigant S Dispenser White 
  

0,132 22 

Fixed Furnishings Katrin Hand Towel M Dispenser White 
 

0,248 18 

Fixed Furnishings Katrin Soap Dispenser 1000ml White 
 

0,041 15 

Fixed Furnishings Klädhängare vägg 20 
  

0,073 38 

Fixed Furnishings Kylskåp 20 
  

1,18 2 

Fixed Furnishings Man Stående Kont 02 20 
  

0,005 1 

Fixed Furnishings Mikrovågsugn 20 
  

0,074 2 

Fixed Furnishings Skisskök LC 20 
  

1,1 1 

Fixed Furnishings Skänk 20 
  

0,247 2 

Fixed Furnishings Skötbord - Jeltec Elit 60 
vägghängd 

  
0,1 6 

Fixed Furnishings Spegel 20 
  

0,227 20 

Fixed Furnishings Tvättmaskin 20 
  

0,19 2 

Fixed Furnishings VERMONT KAKSOISPYYHEKOUKKU 
KROMI 

 
0 4 

Fixed Furnishings Väggskåp 1D 20 
  

0,963 26 

Fixed Furnishings Väggskåp 2D 20 
  

3 57 

Fixed Furnishings fristående kapphylla - dubbelgondol 
 

0,488 12 

Fixed Furnishings fristående kapphylla - enkelgondol 
 

0,489 24 

Fixed Furnishings fristående kapphylla - enkelgondol-2fack 
 

0,12 8 
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Floor Slabs LARK ickebärande 1000 0,61 
 

0,61 2 

Floor Slabs LARK ickebärande 1400 1,05 
 

1,47 1 

Floor Slabs LARK ickebärande 20 9,08 
 

0,182 26 

Floor Slabs LARK ickebärande 2000 0 
 

0,006 8 

Floor Slabs LARK ickebärande 330 1,33 
 

0,44 17 

Floor Slabs LARK ickebärande 350 4,81 
 

1,68 4 

Floor Slabs LARK ickebärande 5 0,07 
 

0 1 

Floor Slabs LARK ickebärande 930 0,47 
 

0,44 1 

Floor Slabs LARK stomme-inre 19 2 
 

0,038 2 

Floor Slabs LARK stomme-inre 20 52,03 
 

1,04 166 

Floor Slabs LARK stomme-inre 200 1079,04 
 

215,81 13 

Floor Slabs LARK stomme-inre 2098 0 
 

0,008 4 

Floor Slabs LARK stomme-inre 2110 0,01 
 

0,027 6 

Floor Slabs LARK stomme-inre 22 0,63 
 

0,014 1 

Floor Slabs LARK stomme-inre 2300 0,03 
 

0,08 8 

Floor Slabs LARK stomme-inre 2700 0,33 
 

0,902 50 

Floor Slabs LARK stomme-inre 300 765,28 
 

229,19 1 

Floor Slabs LARK stomme-inre 380 0,4 
 

0,153 52 

Floor Slabs LARK stomme-inre 400 7,33 
 

2,93 8 

Floor Slabs LARK stomme-inre 428 2,29 
 

0,979 4 

Floor Slabs LARK stomme-inre 600 1555,85 
 

931,56 2 

Floor Slabs LARK stomme-inre 90 15,53 
 

1,4 122 

Interior Doors 1 Dörr Rektangulär Sidoljus sida 
1 20 

6,79 
 

0,238 2 

Interior Doors 1 Dörr Rektangulär Sidoljus sida 
2 20 

37,35 
 

1,21 10 
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Interior Doors Basdörr 20 195,59 
 

8,66 93 

Interior Doors Door+sidelight+transom 43,54 
 

1,26 8 

Interior Railings Räcke Ståndare 20 
  

1,18 13 

Other Equipments Vertikal Gav.jalusi 20 
  

0,179 2 

Partition Walls LARK ickebärande 100 27,38 8,94 2,74 4 

Partition Walls LARK ickebärande 120 19,01 6,41 2,28 3 

Partition Walls LARK ickebärande 145 1427 544,23 205,83 144 

Partition Walls LARK ickebärande 195 124 41,19 24,17 10 

Partition Walls LARK ickebärande 50 9,86 5,48 0,493 2 

Partition Walls LARK ickebärande 60 17,02 9,45 1,02 6 

Partition Walls LARK ickebärande 70 34,17 22,23 2,35 5 

Plumbing Fixtures Allbänk 20 
  

0,54 1 

Plumbing Fixtures Bänkskåp 1D 20 
  

0,389 4 

Plumbing Fixtures Bänkskåp 2D 20 
  

3,45 21 

Plumbing Fixtures Utslagsback 20 
  

0,198 3 

Plumbing Fixtures WC Handikapp 20 
  

0,213 3 

Roof Slabs LARK stomme-yttre 286 352,14 
 

100,64 1 

Roof Slabs LARK stomme-yttre 295 538,04 
 

158,75 1 

Roof Slabs LARK stomme-yttre 376 369,3 
 

138,98 1 

Roof Slabs LARK stomme-yttre 388 815,84 
 

316,83 1 

Stairs STRAIGHT_RUN_STAIR 
  

8,83 5 

Suspended Ceilings generell byggdel int. hor. 40 1330,04 
 

53,2 85 

Unclassified Handfat 20 
  

0,869 18 

Unclassified Ledstång 20 
  

0,003 2 

Unclassified Skötbord - Jeltic Tvättbänk 
Björk 

  
0,081 4 
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Unclassified WC golv o vägg 20 
  

0,707 19 

Unclassified tätskikt - diffusionsspärr 
  

0,004 12 

Windows Basfönster 20 230,94 
 

7,17 74 

Windows Fönster 20 31,25 
 

0,807 14 

 


