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1. Inledning
Förskolan Trädgårdsstaden i Skövde är byggd som ett passivhus. Denna rapport redovisar
mätningar för energiförbrukningen under första året i drift (april 2012-mars 2013) samt
utvärdering av driftpersonalens och verksamhetens upplevelse i huset.
Mätvärdena är inte normalårskorrigerade utan motsvarar de verkliga avläsningarna.

För att föra bort emissioner från nytt material och nya möbler har man valt att ventilera
byggnaden dygnet runt under första året i drift. Detta medför högre ventilationsförluster än i
beräkningen och detta beaktas i bedömningen av jämförelsen.

2. Allmänt - Trädgårdsstaden under första året
Förskolan Trädgårdsstaden är byggd som Sveriges andra internationellt certifierade passivhus.
Nu har byggnaden stått i ett år och frågan är:
Fungerar passivhuset som utlovat gällande energiförbrukning, komfort och kvalitet?
För att kunna reda ut det gjordes bl.a. intervjuer med verksamheten och förvaltaren, en
löpande sammanställning av mätresultaten och en utvärdering som sammanställs i denna
rapport.
Den 16 april 2013 intervjuades Elin Lundqvist (Förskolechef Trädgårdsstaden).
Personalen och barn är mycket nöjda med förskolan. ”Vi- känslan” blev förstärkt genom
tvåplanshuset vilket anses som positivt. En speciell organisation med barnen krävs dock upp
och ner för trapporna till matsalen men den rutinen hittades snabbt. Speciellt bra anses
öppenheten, de mötesplaster som finns i förskolan samt ljudmiljön. Det är tyst både mellan
rummen och utifrån, helt fantastiskt. Det byggs mycket i Trädgårdsstaden omkring men vi i
förskolan hör ingenting. Dessutom anses luftkvalitén som utmärkt i huset.
Två arkitektoniska punkter, som inte har någon koppling till passivhusfilosofin, måste ändå
anmärkas. Första punkt berör de för låga balkongräcken (bostadshöjd) med delvis horisontell
träpanel som anses vara en risk för barnen (den fina uteplatsen på balkongen används därför
inte i nuläget) se bild 1. Andra punkten är torkrummet, som är för litet, svårt att inreda och
effekten är för låg så att de blöta kläderna blir inte torra under dagen. Åtgärder ha vidtagits i
form av extra torkskåp (av typ energieffektiva avfuktningsskåp).
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Under första året fanns 55 barn inskolade (förskolan är byggd för 90 barn).
Full beläggning ska finnas under september 2013.

Bild 1: Balkonger

Förskolan Trädgårdsstaden är byggd som en blandkonstruktion av stål och trä. En väldigt
noggrann projektering och byggprocess har minskat värmeförluster genom att bygga en
välisolerad, köldbryggsfri och lufttät klimatskärm.
Speciella är de passivhusfönster som sitter inflyttade och överisolerade i fasaden. Fönstren är
så placerade att de ger tillräckligt mycket dagsljus och solinsläpp. Solavskärmningen i form av
balkonger eller fasta avskärmningar finns för att minska övertemperaturer under sommartid
(se även bild 1).
Personalen fick en kort undervisning av var lufttäthetskiktet befinner sig och att det inte får
förstöras. En användarhandbok som finns tillgänglig för personalen och barnens föräldrar
beskriver exempelvis konsekvenser av otätheter och vikten av lufttäthet.
Personalen beskriver inre miljön och komforten som positiv, speciellt tilltalande är ljudmiljön
och luftkvaliteten samt mötesplatser i byggnaden som ger öppenhet i dagliga pedagogiken. Se
även ”2. Allmänt – Trädgårdsstaden under första året”.
Enligt förskolechefen så vädras det i princip aldrig, luften känns bra och fönstren är till största
delen stängda.

Bild 2: Interiör
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3. Funktion, klimatskärm, inre miljö och komfort

4. Teknik
4.1 Ventilationssystem
Förskolan Trädgårdsdagen har ett konventionellt ventilationssystem som enbart ansvarar
för god och tillräckligt mycket luft i alla rum. Två ventilationsaggregat betjänar
byggnaden, LS01 och LS02. LS01 ansvarar enbart för köket. Båda aggregaten är
behovsstyrda.

IG Passivhus Sverige

Förskolans ventilationsaggregat (LS02) gick under första året dygnet runt för att föra bort
emissioner. Grundflödet ligger högre än BBR - kravet med 600 l/s (istället av 350 l/s).
Maximalt går det att forcera upp till 2200 l/s.

Grafik 1: Luftflöden under februari 2013 (med behovsstyrning)

Grafiken visar att man kan minimera ventilationsförlusterna via behovsstyrningen.
Maximala luftflöden som används i verkligheten ligger 40 % under dimensionerade
maxflöde, genomsnittligt ligger luftflödet mellan 600 l/s och 1000 l/s.
Behovsstyrningen i varje rum baseras på rumstemperaturen och koldioxidhalten i luften,
överskrids 600 ppm eller inställd rumstemperatur, börjar forceringen i rummet. Även
denna inställning ligger högre än kravet.
Enligt uppgifter styrs ventilationen mestadels av rumstemperaturen.
Återvunnen värme från kylaggregatet tillförs LS01 och LS02. I beräkningen antogs att det
är 30% av återvinningen som används för uppvärmningen.
Samtliga kanaler och don är synliga ur pedagogisk synpunkt. Personalen fick information
om hur viktigt det är att hålla donen rena och fria från föremål.
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Bild 4: Tilluftsdon

Från kl. 1800 till kl. 0600 samt helgerna är förskolan stängd. Under dessa tider är även
ventilationen avstängd (från och med januari 2013).
Grafiken visar från- och tilluftstemperaturen vid FTX aggregatet under en vintermånad.
Tilluftstemperaturen ligger mellan 16 och 18 grader under dagen och cirka 23 grader
under natten/helg när aggregatet står still.
Under första året låg båda börvärden för värme (radiatorer) och kylan (ventilation) på 20
grader. Det fanns ingen inställning för s.k. ”dödband” under tiden, vilket gjorde att det
permanent värmdes eller kyldes. Det rekommenderas att sätta börvärden för värme på
19-20 grader och börvärdet för kylan till 23-24 grader för att skaffa en zon där energi inte
behöver tillföras.

Grafik 2: Frånlufts- och tilluftstemperaturer vid LS02 under februari 2013
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Bild 3: ventilationsaggregat

Fyra borrhål har till uppgift att förvärma uteluften under vintertid och att förkyla
inkommande luft under sommartid, samt att vara nödkylning för värmen från kökskylan
när den inte kan återvinnas.

IG Passivhus Sverige

Grafiken visar en tremånaders period under vintern, där man ser borrhålens effekt.
Temperaturen efter förvärmningen via borrhål vid en utetemperatur på -11 grader ligger
på 3,9 grader.

Grafik 3: förvärmning via borrhål

Verksamheten ansåg sommartemperaturer inomhus som speciellt svala och angenäma.

4.2 Värme och varmvatten
Förskolan Trädgårdsdagen får sin värme och varmvatten via fjärrvärme.
Värmedistributionen sker inte via luft utan traditionellt via radiatorer. Detta var ett
speciellt önskemål av beställaren och är inte i motstridighet till passivhusfilosofin.
Fördelen är att styrningen kan ske rumbehovsbaserat i sekvens med ventilationsflöden.
Det finns ingen golvvärme i lokalen.
Personalen anser ändå inte golvet som kallt, vilket diskuteras i andra förskolor, där man
är van vid golvvärme. Här springer barnen barfota och golvvärme anses som onödig.
Enbart att golvet är halt nu, när det är nytt, har varit anledningen till att man
rekommenderade inneskor med halkskydd för de små barnen.
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I en avdelning hade man lite för låga temperaturer under första vintern (kring 18 grader)
trots att barnen fanns i rummet. Detta problem löstes omgående (anledningen var en
felkoppling) och sedan dess ligger temperaturer över 20 grader i alla rum.

5. Mätresultat
Mätperioden gäller från april 2012 till mars 2013.

5.1 Inomhustemperatur
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Enligt personalen är temperaturer i förskolan komfortabel både under vinter- och
sommartid.
Grafiken som visar att inomhustemperaturen ligga mellan 19-23 grader under februari
2013.

Grafik 4: Inomhustemperatur
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5.2 Luftkvalitet
Luftkvaliteten ansågs bra från första dagen.
Grafen nedan redovisar ett typiskt rum i förskolan under månaden februari 2013, CO2halten i luften ligger mellan cirka 400-800 ppm, dvs. långt under rekommendationen för
maximal koldioxidhalt enligt IDA, som är 1000-1200 ppm, detta skapar extra
ventilationsförluster.
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Forceringen under andra mätåret startar vid 800 ppm, fortfarande ett väldigt lågt värde.
Enligt inlämnade uppgifter är det dock mestadels rumstemperaturen (kylbehov) som styr
luftflöden (se även 4.1 Ventilationssystem).

Grafik 5: CO2 - halten i luften efter behovssyrningen med forceringen vid 600 ppm

5.3 Fjärrvärme
Den totala energin för köpt fjärrvärme år 1 ligger på 14540 kWh enligt uppgifter från
Skövde kommun. Detta motsvarar 13,60 kWh/m2år (ATemp)

5.3.1 Värme
Värmebehov med hänsyn till återvinning av varukyla
Enligt uppgifterna från passivhuscertifieraren betraktas återvinningen av varukylan lika
som passiv förvärmning via borrhål och kan användas vid beräkningen av värmebehovet.
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Om inlämnade siffrorna är korrekta ligger den totala återvinningen av varukylan så högt
som 10 588 kWh/år (se även 5.3.3 Återvinning varukyla). I beräkningen antogs
återvinningen vara cirka 7 000 kWh/år
Vid normal beläggning skulle 50 % av varmvatten kunnat täckas av återvinningen, vilket
motsvarar cirka 4 400 kWh/år. Under första året var beläggningen enbart 50 % och även
varmvattenanvändningen lägre (cirka halverat), återvinningen motsvarar då cirka 2030
kWh under året för varmvatten.

Byggnadens värmebehov enligt PHI år 1: (19 068-5 140)/960,5 = 14,5 kWh/m2år. (Aref)
Referensarea = 960, 5 m2 motsvarar byggnadens golvarea

Värmebehov med hänsyn till återvinning av varukylan
Enligt vår bedömning är återvinningen av varukylan en process och inget passiv bidrag till
ett lägre värmebehov.
Byggnadens värmebehov för första året, vilket motsvarar förbrukad energi, ligger på
19 068 kWh enligt inlämnade uppgifter.
Byggnadens värmebehov år 1: 19 068/960,5 = 19,85 kWh/m2år. (Aref)

Köpt energi för värme i byggnaden ligger på 14 540 – 2 030 – 2 000 = 10 510 kWh under
hela året. I denna siffra ingår återvinning från kylmaskiner (varmvatten och antagna VVC förluster är borttagna) i förhållande till ATemp som är 1068m2 ligger
byggnadens fjärrvärmeanvändning för uppvärmningen på : 9,8 kWh/m2år (ATemp)

5.3.2 Varmvatten
Förskolan har förbrukat 375,1 m3 kallvatten under första året.
Den totala varmvattenanvändning ligger på 72,5 m3 varav 41,7m3 användes av köket.
Bara 19,3% av kallvattnet används till varmvatten, vilket ligger bättre än normal
förbrukning för förskola med tillagningskök (trots mindre beläggning under första året).
Beräkningen av varmvattenförbrukning:
Energi VV = 0,193 x 375,2 x 1000 x 4,2 x 48 / 3600 = 4060 kWh i förhållandet till ATemp:
Totala varmvattenanvändning på 4 060/1068 = 3,8 kWh/m2år (ATemp)
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Det skulle vara kvar 8568 kWh från återvinningen av varukylan för värmen till byggnaden,
men det är osäkert hur njuttandegraden och distributionsförluster är. Då det inte finns
värmebehov under sommaren, antas att det är 60 % användbart energi, vilket motsvarar
5140 kWh/år.

Kökets energi för varmvatten ligger på 2335 kWh/1068 = 2,2 kWh/m2år (ATemp)
Verksamhetens energianvändning för varmvatten ligger på = 1,6 kWh/m2år (ATemp)
Återvinningen av varukylan för varmvatten motsvarar cirka 2 030 kWh under första året.

5.3.3 Återvinning varukyla
Fjärrvärmeförbrukningen efter första året ligger väldigt lågt, vilket har sin förtjänst främst i
återvinningen av varukylan.
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Husets värmebehov: 19 068 kWh, varmvattenbehov: 4 060 kWh, VVC – förluster (antagen):
2000 kWh, Totalbehov= 25 128 kWh
Köpt fjärrvärme: 14 540 kWh
Återvinning av varukylan: 25 128 – 14 540 = 10 588 kWh.
Hur mycket verkligen kunde användas framgår inte i inlämnade mätresultat.
Själva mätaren visar enbart 1626 kWh, vilket inte verkar kunna vara korrekt.
Det rekommenderas att installera en extra mätare efter slingtank 1 för att får ut användbar
återvinning efter förluster.

5.4 Fastighetsel
Förskolan har ett tillagningskök som betraktas separat inom verksamheten.
Enligt uppgifter från kommunen ingår följande mätresultat i fastighetsel.
ELM01 (Apparatskåp, hiss) och ELM06 (LS02) (ventilationsaggregat förskolan)
ELM01 = 13 523 kWh (verkar högt)
ELM06 (LS02) = 8 004 kWh (OBS! Höga värden pga. dygnet runt ventilation år 1 enligt
beräkningar ska ventilationsförluster totalt ligga på lite mer än en tredjedel. Detta följs nu
upp under andra året.
Summa = 21 527 kWh/ 1068 = 20,1 kWh/ m2år (ATemp)

5.5 Verksamhetsel
Enligt uppgifter från kommunen ingår följande mätresultat i verksamhetsel.
ELM02 (kök), ELM03 (verksamhet), ELM04 (kylmaskiner kök) samt köksaggregat ELM05
(LS01).
ELM02 = 13 244 kWh
ELM03 = 8 233,7 kWh
ELM04 = 19 569 kWh
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ELM05 (LS01) = 1 570,7 kWh
Totala verksamhetselen motsvarar: 42 617 kWh/ 1068 = 39,9 kWh/m2år (ATemp)
(därav ligger cirka 30 kWh/m2år på tillagningskök)

5.6 Totalenergianvändning förskolan
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Enligt BBR:
Fjärrvärme (Värme och VV)
= 13,60 kWh/m2år - 2,2 kWh/m2år (VV kök) = 11,4 kWh/ m2år (ATemp)
Fastighetsel: 21 527 kWh/ 1068 = 20,1 kWh/ m2år (ATemp)
= 31,5 kWh/ m2år (ATemp)
Totala verksamhetselen motsvarar: 42 617 kWh/ 1068 = 39,9 kWh/m2år (ATemp)
Total energianvändning: 71,4 kWh/m2år (ATemp)
(därav ligger cirka 30 kWh/m2år enbart på tillagningskök)

5.7 Primärnergianvändning förskolan
Specifikt primäremergibehov relaterat till referensarea
All energiförbrukning i förskolan räknas ihop och sätts i relation med energislags
primärenergfaktor.
Primärenergifaktor Fjärrvärme (enligt Skövde fjärrvärmeverk): 0,9
Primärenergi El (Sveriges Elmix): 2,0
Fjärrvärme: 14 540 kWh/960 m2 = 15,1 kWh/m2år x 0,9 = 13,6 kWh/m2år
Fastighetsel: 21 527 kWh/960 m2 = 22,4 kWh/m2år x 2,0 = 44,8 kWh/m2år
Verksamhetsel: 42 617 kWh/960 m2 = 44,4 kWh/m2år x 2,0 = 88,8 kWh/m2år
Totalt: 147,2 kWh/m2år
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6. Jämförelse beräkningsresultat – mätresultat
I tabellen nedan redovias PHPP beräkningsresultat (med indata år 1) i jämförelse med
första årens mätresultat samt certifieringskriterier.

RESULTAT
ÅR 1

Certifieringskrav
Internationellt
Passivhus

PHPP
Första året *

Mätresultat år 1

Värmebehov

15 kWh/m2år

18,4 kWh/m2år

19,85 kWh/m2år

Lufttäthet n50

0,6 oms/h

0,1 oms/h

0,1 oms/h

Primärenergi

120 kWh/m2år

121 kWh/m2år

147 kWh/m2år

Köpt energi
BBR

32,0 kWh/m2år
(Atemp)

31,5 kWh/m2år (Atemp)

Fjärrvärme
Återvinning

20,1 kWh/m2år
7,0 kWh/m2år

11,4 kWh/m2år

Fastighetsel

17,9 kWh/m2år

20,1 kWh/m2år

kWh/m2år (Aref)
Referensarea

kWh/m2år (Aref)
Referensarea

(Kök är inte medräknat)

Tabell 1: Sammanställning resultat år 1

* första året med dygnetrunt ventilation, värme – och kylreglering utan dödzon, enbart 50 barn i
förskolan, cirka 6 veckor sommarlov, samt högre rumstemperatur, antagen 21 grader.
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Utan hänsyn till återvinning varukylan i värmebehovet !

Certifierat PHPP
VB med återvinning
varukylan

Certifierat PHPP
VB utan återvinning
varukylan

7,6 kWh/m2år

10,6 kWh/m2år

Köpt energi
BBR

28,6 kWh/m2år
(Atemp)

25,2 kWh/m2år (Atemp)

Fjärrvärme
Återvinning

13,8 kWh/m2år

16,5 kWh/m2år
7,0 kWh/m2år

PROGNOS
ÅR 2
Värmebehov

kWh/m2år (Aref)

Fastighetsel
14,8 kWh/m2år
13,8 kWh/m2år
Tabell 2: Prognos resultat år 2, enligt projektering

7. Sammanfattning
Förskolan Trädgårdsstaden visar ett mycket positivt resultat efter första året i drift.
Personal och barn trivs i miljön och med komforten. Inga konkreta klagomål som berör
passivhustekniken har uppkommit.
Energiförbrukningen för värme ligger trots uttorkningstiden och dygnetrunt ventilationen
långt under dagens energikrav och det kan konstateras att beräkningsresultaten kommer
uppnås efter andra året i drift med drifttider enligt schema och styrning enligt behov.
Väldigt positivt kan man uppleva den medvetna och låga varmvattenanvändningen i
förskolan.
Det finns potential för minimering av ventilationsförluster och det rekommenderas att
testa och höja ppm gränsen till 1000 ppm samt ändrar börvärden för värme (radiatorer)
till 19-20 grader och börvärdet för kylan (ventilation) till 23-24 grader.
Fastighetselen ligger med 20 kWh/m2år något högre än förväntat, det ska kollas upp om
värdena verkligen stämmer eller om det finns verksamhetsel på samma mätare. I
fastighetselen ingår enligt kraven pump - och fläktel och standardbelysningen, hiss,
utomhusbelysning. Det är normalt under första året att fastighetselen är högre pga.
saknad behovsstyrning av ventilationen.
Verksamhetselen ligger trots tillagningskök förvånansvärt lågt med 40 kWh/m2år.
Den största delen utgörs av kylmaskiner med nästan hälften av
verksamhetselanvändningen. Hur mycket återvinningen av varukylan verkligen kan
användas måste kollas upp.
Det rekommenderas att göra en noggrannare uppföljning även efter år 2 för att kolla hur
energianvändningen förändrats med full beläggning, styrd ventilation och hur
återvinningen från varukylan fungerar, då det fanns mätare idag som troligen var ur
funktion.
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Referensarea

