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Sammanfattning 

 

En expandering av storstäder har bidragit till att nya behov måste uppfyllas. 

Däribland behovet av nya förskolor. Idag och i framtiden kommer det ställas höga 

krav på att nya byggnader ska bli mer energieffektiva och det är viktigt att kommuner 

ligger i framkant i denna utveckling då de ska vara ett föredöme i samhället. Valet föll 

därför på att kombinera dessa behov och krav genom att gestalta en energieffektiv 

förskola i Haninge kommun som är i ett expansivt skede. 

Genom inventering av befintlig information kring ämnena förskola och energieffektivt 

byggande, samt studiebesök och fallstudier valdes att förskolan skulle gestaltas 

enligt passivhusteknik. Informationen behandlar bland annat krav från BBR, FEBY 

och Lpfö98. Det var genom dessa metoder som ett lokalprogram innehållandes en 

sambandsanalys kunde tas fram för kommandeförskola. Förskolan som passivhus 

innebär förändrade förutsättningar för gestaltningen då det är viktigt att i ett tidigt 

skede planera planlösningen så att den medverkar till en energibesparing. 

Utifrån lokalprogrammet kunde förskolan Lövet som enligt enkla beräkningar 

uppfyller kraven för passivhus. Förslaget stämmer bra överrens med det 

lokalprogram som det grundades på tack vare det djupgående förarbetet. 

Slutsatsen blir att ett väl bearbetat lokalprogram är en bra förutsättning för att 

gestalta och konstruera ett förslag som är realistiskt. 

I detta projekt har det visat sig att det är möjligt att bygga en förskola i 

passivhusteknik trots ändrade förutsättningar angående teknik samt utformning. Ett 

passivhus är dessutom ett bra pedagogiskt läromedel att lära barn hur energi kan 

besparas. 
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Abstract 

 

An expansion of big cities has contributed to new requirements that must be fulfilled. 

The requirements include the need for new preschools. Today and tomorrow there 

will be demands for new buildings to be energy efficient and it is important that 

municipalities are at the forefront of this development as they will set an example in 

the community. The choice was made to combine these needs and requirements by 

designing an energy efficient preschool in the municipality of Haninge which is a 

municipality in an expansive phase.  

 

The choice to make the preschool according to passive house technology was made 

through inventory of existing information about the areas of preschool and energy-

efficient construction, as well as visits and case studies. The information treats, 

among other things, requirement from BBR, FEBY and Lpfö98. It was also through 

these methods that a local program with an analysis of the connections between 

rooms was generated for the preschool. Preschool as a passive house results in 

changing conditions for the conformation and that is why it is important that in an 

early stage plan the layout so that it contributes to energy savings. 

 

Through calculations made from the construction of the preschool, which is based on 

the local program containing an analysis of the connections between rooms, meet the 

requirements for passive houses. The proposal agrees with the local program that it 

was based on, thanks to the deep preliminary work. 

 

The conclusion is that a well-developed local program is a good prerequisite in order 

to design and construct a proposal that is realistic. 

This project has shown that it is possible to build a preschool in passive house 

technology despite changed conditions regarding technology and design. Passive 

house is also a good educational material to teach children how energy can be 

saved. 
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Förord 

Vi har i detta arbete utfört vårt examensarbete på 15hp inom utbildningen Byggteknik 

och design på skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad, Kungliga Tekniska 

Högskolan, Campus Haninge. Arbetet har utförts under 10 veckor och behandlar 

gestaltning av en förskola i passivhusteknik. 

Arbetet har varit givande då flera olika arbetsmetoder har används. Efter dessa tre år 

känner vi att vi har fått förkunskapen att kunna utföra detta arbete på egen hand med 

en viss vägledning. Vi vill därmed rikta ett stort tack till Martina Sovré, arkitekt på 

Murman Arkitekter, som har bidragit med inspiration och tips vid gestaltningen. Vi vill 

även tacka Zeev Bohbot för handledning under hela arbetets gång. Även Sara 

Eriksdotter-Hamamgi, planchef på Haninge kommun, vill vi tacka för att ha bidragit 

med synpunkter ur hennes perspektiv. 

Sist men inte minst vill vi rikta ett stort tack till de förskolor som tagit emot oss för 

studiebesök och dess pedagoger som tagit sig tid att visa oss runt och svara på 

frågor. Tack även till de personer som hjälpt oss med att få tag på ritningar till 

fallstudien. 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Haninge kommun har till syfte att förtäta Vallaområdet där fastigheten Vallagränd 

3:298 ligger, se bilaga 1. Därmed måste nya verksamheter som förskolor, skola och 

sjukhus tillkomma. Detta är även ett behov som finns i hela landet då större städer 

expanderar allt mer och efterfrågan av nya förskolor ökar.  

En viktig fråga för kommunerna idag och i framtiden är att uppfylla de krav på skärpta 

koldioxidutsläpp och energiförbrukningen som regeringen ställer. Detta är något som 

är viktigt att kommunen tar hänsyn till vid framtida projektering av bostäder och andra 

offentliga byggnader.  

Förutom energifrågan är det viktigt att skapa en hållbar miljö för barnen som vistas i 

dessa byggnader. Förkolans förhållningssätt till hur barnens förmåga att utvecklas 

har förändrats och idag är det viktigt att miljön och lokalerna ska vara stimulerade för 

att öka kunskapsintaget och glädjen hos barnen, vilket inte har varit den 

dominerande faktorn tidigare. 

1.2 Syfte 

Syftet är att ta reda på vilken energieffektiv teknik och konstruktion som lämpar sig 

bäst vid byggnation av en förskola och som samtidigt uppfyller framtida krav på 

minskad energiförbrukning. Vid val av material ska även de invändiga materialen 

beaktas för att skapa en miljövänlig och hållbar byggnad. Uppgiften är också att 

skapa ett lokalprogram för en tänkt förskola i Vallaområdet som även ska kunna 

användas på platser med liknande förutsättningar. 

1.3 Mål 

Målet är att komma fram till ett förenklat lokalprogram innehållande en 

sambandsanalys över ingående rum i en förskola, en sammanställning av dessa rum 

och dess ytor och funktion samt en programhandling med fördjupad beskrivning av 

varje rum.  

Utifrån detta lokalprogram ska en förskola gestaltas som förhoppningsvis uppfyller 

den valda energieffektiva tekniken samt i så stor utstäckning som möjligt är byggd av 

miljövänliga material.  

Målet är dessutom att ta fram förslagshandlingar med inslag av vissa 

systemhandlingar för att tydligt redovisa det slutgiltiga förslaget.  

 

1.4 Avgränsning 

En energieffektiv teknik ska väljas som förskolan kommer att anpassas efter.  

Med hjälp av detaljplanen och fastighetskartan kan avgränsningen av byggnadens 

gestaltning ske. Vid utformningen av förskolan kommer inte beräkningar inom 

ventilationsteknik eller hållfasthet ske. I gestaltningen kommer dock hänsyn i relevant 

omfattning att tas till dessa områden. Energiberäkningar inom den valda tekniken 
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kommer att ske i den mån det är möjligt för att stärka att kraven för den valda 

energieffektiva tekniken uppfylls. 

 

1.5 Lösningsmetoder 

Genom att först göra en litteraturstudie om förskoleverksamhetens, kommunens och 

myndigheters krav ska en grundförståelse erhållas för denna typ av byggnad. En 

litteraturstudie över olika metoder för att kunna energieffektivisera hus ska dessutom 

genomföras. Litteraturstudien kommer att vara källkritisk då en del av denna kommer 

att genomföras genom läsning av digitala böcker och artiklar.  

För att kunna få bra och tillförlitlig information om hur förskolan är utformad, används 

och kan förbättras ska studiebesök och fallstudier genomföras. Litteraturstudien 

innefattar en kunskapshämtning inom ämnena förskola och passivhus detta för att få 

en bra inventering inför kommande gestaltning av byggnaden och dess lokalprogram. 

För att kunna se att den slutliga byggnaden uppfyller kraven för den valda 

energieffektiva tekniken kommer u-värdeberäkningar och förenklade 

energiberäkningar utföras för hand. 

 

Ritningar och illustrationer av det slutgiltiga förslaget kommer att skapas i Autodesk 

Revit Architecture och i viss mån AutoCAD. 
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2 Nulägesbeskrivning 

 

2.1 Haninge kommun 

I planbeskrivningen anges att huvudsyftet med detaljplanen över Vallaområdet är att 

kunna verkställa ett nytt äldreboende med ca 54 boendelägenheter samt en 

förskoleverksamhet med sex avdelningar. Förskolan föreslås ligga i bottenvåningen 

då det är tänkt att den fyra våningar höga byggnaden ska rymma båda 

verksamheterna. Byggnaden kommer att ingå i det området som omfattas av 

utvecklingsprogrammet Campus Haninge. 

 

Det som bör tas till hänsyn ur utvecklingsprogrammet är att byggande i detta område 

ska leda till att en levande stadskärna utvecklas. Att tydliggöra bebyggelsekvarteren 

samt att den nya bebyggelsen på ett naturligt sätt ansluts till den befintliga är också 

en viktig del i programmet. Även gator och grönska ska tydliggöras så att området får 

en levande stadskärna.  

 

Eftersom Nynäsvägen går längsmed den västra sidan av fastigheten ska lekytor till 

förskolan placeras på den östra sidan. Vid placering av luftningsdon måste denna 

väg tas i beaktning för att inte föroreningar ska komma in i byggnaden.  

 

Avvattningen från byggnaden beräknas kunna göras utan svårigheter eftersom lokal 

infiltrationsförutsättningar finns samt även fördröjning av dagvatten. 

Dagvattenledningar finns i alla riktningar runt fastigheten och leder dagvattnet till 

Slätmossen och därefter Husbyån. Området där fastigheten är placerad är flack med 

endast en svag lutning i sydlig riktning dit vattnet troligtvis kommer rinna om det inte 

filtreras i marken. Grundförhållandena ses som goda med en normal halt av 

markradon. Marken består av isälvssediment som sand, grus samt berg. 

 

Från kommunens sida finns följande krav på den nya byggnaden: 

 Byggnaden ska uppföras i 4 våningar 

 Största byggnadsyta är 1600 m2. 

 Entréerna till förskolan och äldreboendet ska vara separata 

 Mattransporterna ska ha egen ingång, separerat ifrån entréerna. 

 I väst: huvudentré för äldreboende 

I norr: entré för matleverans 

I öster: två entréer till förskolan 

I söder: en entré till förskolan 

Entréerna till förskolorna delas av två avdelningar 

 Balkonger ska placeras mot gården (ej mot Nynäsvägen) 

 Barnvagnsskydd och andra komplementbyggnader på förgårdsmarken får 

uppföras 

 Ett sophus och eventuella lägenhetsförråd ska finnas i den norra delen där 

även en vändplan finns 
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 Byggandet ska bidra till en ekologisk grundsyn och kretsloppstänkande 

 Det är viktigt att välja material som är miljövänliga vid byggandet och det ska 

finnas möjlighet för odling. 

 Det ska finnas möjlighet att med bil kunna stanna 10m ifrån entrén 

 Byggnadsutformningen ska göra det möjligt att skapa lekytor 

 

Anledningen till att förskolan ska uppföras i detta område är att befolkningen väntas 

öka i området. Ökningen av befolkningen kommer att ske eftersom fler bostäder 

byggs och planeras att bli byggda i området, grundat på utvecklingsprogrammet för 

Campus Haninge. 

 

Gällande parkeringen till verksamheterna ska den placeras på fastigheten. Separata 

parkeringar anordnas för förskolans personal och dess besökare. Dessa 

parkeringsytor placeras i den norra delen. I samband med parkeringen ska skyddade 

gångvägar anordnas till och från förskolans entréer. Materialet på parkeringsytorna 

bör vara grus/stenmjöl så att eventuella oljor och kemikalier inte sprids. Regngårdar 

bör placeras vid parkeringen för att lokalt kunna omhänderta dagvattnet. [1] 

Regngård är en nedsänkning av marken där växter, träd och örter placeras. [2] 

 

En bullerutredning har gjorts inför framtida byggnation av Akustikbyrån. Däri framgår 

att fasaden mot Nynäsvägen maximalt kommer att utsättas för ljudnivåer mellan 61-

71 dBA. Det är ett högre värde på ljudnivån än vad riksdagen anger som maximala 

ljudnivåer i sin proposition 1996/97:53. I propositionen avses följande ljudnivåer som 

riktlinjer. 

 30 dBA ekvivalentnivå inomhus  

 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid 

 55 dBA ekvivalentnivå utomhus vid fasad 

 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 

 

Haninge kommun anger i planbeskrivningen att det är byggherrens ansvar att 

säkerställa att ljudnivåerna inte överstiger riktlinjerna från riksdagen. Bullernivåerna 

kan säkerställas genom planlösningen, avskärmning, placering av lekplats med 

mera.  Förrådsbyggnaden i norr ska förslagsvis placeras i vinkel mot 

huvudbyggnaden för att därmed dämpa bullret. 

 

Eftersom dagvattnet kan omhandtas lokalt rekommenderats att användandet av 

hårda ytor ska minimeras. En annan åtgärd kan vara att placera växtbäddar runt 

byggnaden så att dagvattnet från taket kan tas om hand. Bäddarna leder bort 

dagvattnet vid kraftiga regnskurar. För att inte dagvattnet ska förorenas ska koppar 

och zink undvikas att användas som material. Andra åtgärder som rekommenderas i 

dagvattenutredningen är gröna tak, stuprörsutkastare, ränndalar och infiltrationsytor. 

De gröna taken bör ha en lutning mellan 4-17 grader för att takavvattningen ska bli 

så ekonomiskt som möjligt. [1] 
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Miljöpolitiskt program     

I Haninge kommun har en miljöberedning, bestående av politiker och tjänstemän, 

tagit fram ett miljöpolitiskt mål för kommunen. Det miljöpolitiska programmet är till för 

att skapa en hållbar utvecklig i kommunen och innehåller viktiga mål som påverkar 

en nybyggnation i området Vallagränd. Det är mål som både påverkar den tekniska 

utföringen och verksamhetens upplägg. Det finns tre speciellt utpekade områden 

som Haninge vill satsa på: energi och transporter, vatten och avlopp samt avfall. 

 

Att skapa en förskola som är energieffektiv är en god väg till att uppnå målen under 

energi och transport. En energieffektiv byggnad skulle medverka till att 

energianvändningen per m2 och år i kommunens lokaler minskar, vilket är ett av de 

fyra delmålen under avdelningen energi och transporter. Ett annat mål är att 

trafikbullerstörningar ska beröra färre människor. Detta mål är i och för sig satt för 

bostäder men eftersom barn och personal vistas ungefär lika mycket tid i förskolan 

som i sin bostad så är detta även ett viktigt mål för denna typ av byggnad. 

Målen under rubriken avfall beskrivs hur kommunen bland annat ska öka mängden 

återvunnet material jämfört med år 2004. Där anges att detta mål kan uppfyllas 

genom att hushålla med naturresurser. Naturgrus är en sådan naturresurs som lätt 

kan återvinnas. Vid anläggningsarbeten kan den bortschaktade massan användas 

som fyllning vid skapande av kullar i utemiljön istället för att nytt material ska brytas. 

 

Det anges också i programmet att det är viktigt att få barn som bor i kommunen att bli 

intresserade för miljöfrågor. Att bygga en miljöeffektiv byggnad kan bidra till att 

utveckla ett större engagemang kring dessa frågor. Om barnen från tidig ålder vistas i 

en miljö som är byggd på ett energisparande och effektivt sätt så blir det lättare att ta 

till sig hur de själva kan spara energi senare i livet. Målen för dessa områden ska 

uppnås senast år 2015. [3] 

 

2.2 Varför bygga energieffektivt 

Befolkningen på jorden ökar och i takt med detta ökar också nyttjandet av jordens 

tillgångar vilket tär på miljön. Klimathotet är idag ett ledande debattämne, detta på 

grund av att klimatsituationen har förändrats kraftigt under de senaste årtionden. 

Koldioxidutsläppen ökar vilket leder till förstärkt växthuseffekt som innebär att 

temperaturen i atmosfärens lägre skikt ökar. Detta leder till klimatförändringar med 

stora väderomväxlingar vilket bidrar till fler stormar, glaciärer som smälter, samt 

skapar det problem med färskvattenförsörjningen. 

Det förändrade klimatet hotar inte bara djur och natur, även människors hälsotillstånd 

stöter på problem när luftföroreningar ökar och grundvattnet förgiftas.  

Människan är en stor bidragande orsak till denna globala uppvärmning och de ökade 

koldioxidutsläppen. Även byggsektorn är en stor energitjuv som står för ca 36-40 % 

av koldioxidutsläppen i världen. 

Ett stort steg mot att stoppa de pågående klimathoten är först och främst att ändra 

vårt beteende och byggindustrins attityd.  
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Det är en stor utmaning att bryta den negativa trenden, men genom att påverka 

aktörer och kommuner kan detta gå allt snabbare. Det är framförallt den stora 

förbrukningen av fossila bränslen som bidrar till koldioxidutsläppen. Genom att 

påverka energianvändningen i byggnader och göra dem mer energieffektiva kan 

energiförbrukningen minska och därmed kommer koldioxidutsläppen att avta. [4] 

 

Priserna på elmarknaden har ökat kraftigt de senaste åren vilket syns tydligt mellan 

åren 1990-2007 då kostnaderna har ökat med 100-200 % beroende på avtalsform. 

Tendensen visar även att elpriserna kommer att fortsätta öka i framtiden, vilket 

innebär att en förändring måste ske. Lösningen är att försöka minska behovet av köpt 

energi vilket i längden kan leda till ett oberoende av de ständigt stigande priserna, 

vilket kan ge en ökad trygghet för brukarna.  

För att kunna minska behovet av köpt energi är det viktigt att göra ett medvetet val 

och installera exempelvis solvärme. Solvärmare är ett exempel på energi som inte 

har haft ökade kostnader på senare år och är därför konkurrenskraftiga.  

Eftersom energianvändningen i byggsektorn når upp till hela 40 % av den totala 

energiförbrukningen innebär det att byggindustrin har ett stort ansvar vid byggandet 

på långt sikt, genom att skapa ett hållbart samhälle för kommande generationer och 

tidigt välja hållbara lösningar med hög kvalitet. 

 

Även samhället i form av regeringen ställer allt högre krav på minskad 

energiförbrukning och koldioxidutsläpp. Detta för att kunna uppnå de framtida 

klimatmål som ska uppnås samt för att förhindra klimatförändringarna. 

Det är därför viktigt att skapa energismarta och flexibla lösningar som bidrar till en 

positiv utveckling för samhället och miljön där en långsiktig beständighet uppnås. För 

att detta ska kunna åstadkommas måste en stor förändring ske inom byggindustrin, 

genom att spara energi och övergå till förnybara energikällor samt genom att välja 

material som är varsamma mot hälsan och miljön.  

Genom att bygga energieffektiv kan de negativa påföljderna på miljön minska och det 

kan även bidra till ekonomiska fördelar på långt sikt för brukarna.[5] 

 

2.3 Riksdagens miljömål 

Riksdagen har satt upp miljömål för Sverige där ett av målen för bostäder och lokaler 

är att minska den totala energiförbrukningen per uppvärmd areaenhet. I förhållande 

till energianvändningen år 1995 ska energiförbrukningen fram till år 2020 ha minskat 

med 20 % och fram till år 2050 minska med 50 %.Det finns även krav på att 

användandet av fossila bränslen i byggindustrin ska vara slut år 2020. Samtidigt som 

utfasningen av fossila bränslen ska användandet av förnybar energi ständigt öka. 

Intresset för att värma upp byggnader mer energieffektivt har ökat och även 

användningen av förnybar energi ökar. Dessvärre kommer inte det räcka, utan 

ytterligare åtgärder måste vidtas för att kunna nå målen år 2020. Bland annat genom 

att ersätta all förbränning av oljeprodukter och isolera byggnaderna bättre. 

Idag finns det ingen lagstiftning som reglerar hur mycket av den förnybara energin 

som måste användas inom byggsektorn. Det enda som det finns mål och program 
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uppsatta för är hur utfasningen av uppvärmning med fossila bränslen ska trappas 

ner.[6] Dessutom anser EU- direktivet för förnybar energi att år 2012 ska offentliga 

byggnader vara ett föredöme för andra när det handlar om att bruka förnybar energi 

till uppvärmning. Detta innebär att kommuner måste ta sitt ansvar och ställa högre 

krav på nya byggnader.[7] 
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3 Faktabakgrund 

3.1 Bostadsutvecklingens inverkan på energianvändningen 

Till en början var de flesta människorna bosatta på landsbygden där de använde sig 

av ved för att värma upp byggnaderna. Detta blev det en ändring på vid förra 

sekelskiftet då allt fler började flytta in till städerna och trångboddheten blev ett 

faktum. I och med detta blev det även brist på bostäder i storstäderna. 

För uppvärmning användes nu kakelugnar, och gasspisen började bli allt vanligare. 

Kakelugnen byttes sedan ut och ersattes av centralvärme med koleldad panncentral, 

där kolen i ett senare skede byttes ut mot olja. 

I början av förra sekelskiftet började även elektriciteten byggas ut och det blev allt 

vanligare med elbelysning, hissar och gemensamma tvättmaskiner. 

 

Den stora förändringen i hemmet skedde i köket där man efter 1:a världskriget 

började bygga ut hushållselen. Vedspisen som användes fram till 1940-talet byttes ut 

mot elspis och hushållsapparaterna fanns numera i många kök. Dessutom började 

kylskåpen installeras in i köket i början av 1930-talet. 

På grund av den kraftiga tillväxten i storstäderna och bostadsbristen blev lösningen 

miljonprogrammet. Mellan åren 1965-1975 byggdes en miljon bostäder i Sverige. 

Samtidigt som expansionen på bostadsmarknaden drabbades världen år 1974 av en 

oljekris. Oljekrisen bidrog till en hög inflation i Sverige som i sin tur orsakade en 

kraftigt ökad boendekostnad. Tack vare detta ökade intresset för energihushållning. 

Lösningen på problemet blev att staten gav bidrag till de som hade och valde 

energisparande åtgärder, även vissa byggregler ändrades och skärptes i viss mån för 

att kunna rädda denna ekonomiska krissituation. 

Intresset för miljöfrågorna och andra energieffektiva lösningar svalnade när oljekrisen 

lagt sig. Dessa typer av frågor väcktes inte till liv förrän vid millenniumskiftet men har 

sedan dess blivit en allt högre prioriterad fråga. 

 

3.2 Energislag  

Sedan oljekrisen som drabbade Sverige i mitten av 1970 talet minskade 

användningen av olja för uppvärmning och under tiden började allt fler använda el. 

Även produktion av fjärrvärme och biobränsle ökade efter oljekrisen. 

Den el som mestadels produceras i Sverige idag är el från kärnkraftverk och 

vattenkraft. Denna typ av el är fri från koldioxidutsläpp och bidrar därför inte till 

växthuseffekten vid tillverkningen. Det finns även andra energislag som är 

klimatneutrala exempelvis vindkraft, kraftvärme och biokraft. 

Den el som produceras från förnybara resurser samt är fri från koldioxidutsläpp kallas 

gemensamt för grön el. 

 

På grund av den kraftiga prisökningen på elmarknaden de senaste åren, samt att det 

i framtiden inte kommer vara ekonomiskt försvarbart att förbruka direkt- el för 

uppvärmning måste andra hållbara lösningar skapas för att få en mer miljövänlig och 

ekonomisk energi för uppvärmning av bostäder och offentliga lokaler.  
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För att stoppa de negativa klimat- och miljöförändringarna måste en ökning av 

förnybar energi för uppvärmning öka i framtiden samtidigt som fossila bränslen 

minskar. EU har därmed satt upp viktiga mål för att ytterligare kunna minska 

användandet av olja och istället övergå till förnybar energi. Förnybar energi är energi 

som produceras med hjälp av biobränsle, vindkraft, vågkraft eller solceller.  

 

3.3 Energieffektivisering av hus 

För att kunna åstadkomma ett energismart hus finns det i princip två olika metoder att 

följa. Ett sätt är att med hjälp av byggtekniska åtgärder kunna minska 

energianvändningen, exempelvis genom att bygga ett tätare klimatskal med hjälp av 

förslagsvis mer isolering. Den andra metoden är att installera bra teknik som ligger i 

framkant gällande energifrågor och miljöpåverkan. Det kan vara teknik för ventilation, 

solceller och andra hushållsapparater som kyl, frys och spis med mera som kan 

påverka energiförbrukningen.  

Det är viktigt att bygga välisolerade och lufttäta klimatskal. Genom att välja rätt typ av 

konstruktion kan behovet av köpt energi minska tack vare att värmeförlusterna 

minskar. Även genom att välja de typer av installationer som är energisparande, 

exempelvis ett FTX- system som återvinner värmen från frånluften genom att värma 

upp inkommande tilluft kan energi sparas. Det är mycket viktigt att ta tillvara på 

värmen från frånluften, annars släpps mycket energi bara rakt upp och ut genom 

huset vilket inte är ekonomiskt eller energisparande. Andra installationer som kan 

bidra till en minskad energiförbrukning är att välja energisparande hushållsapparater 

med miljömärkning eller värmepumpen. En värmepump är bättre än en el- pannan 

och en olje- pannan som båda nyttjar energi som blir allt dyrare och dessutom inte 

har en hållbar utveckling. Värmepumpen kan sänka värmekostnaderna genom att 

den ger ut mer energi än vad som måste tillföras till den, ca 2-3 gånger mer energi 

genererar den ut.  

Genom att använda bra tekniska lösningar kan behovet av köpt energi minska. Det 

gäller framförallt för varmvatten, uppvärmning och hushållsel där det finns mycket 

energi att spara. Att använda effektiva komponenter som solfångare och 

ackumulatortank kan behovet av köpt energi för varmvatten halveras. På 

uppvärmningssidan är det viktigt att välja fönster och dörrar som är bra isolerade och 

står emot kallras. Det är även viktigt att isolera väl och bygga huset tätt så att det inte 

blir stora transmissionsförluster. Det kan vara ett klokt val att använda sig av 

behovsstyrd ventilation i byggnaden vilket kan spara energi. Energiförbrukningen av 

hushållsel kan minskas genom att välja energimärkta produkter med bästa 

energiklass som A, A, A. Det bästa för en energismart byggnad är om den är helt 

självförsörjande och inte behöver köpa energi för att värma upp huset eller få 

varmvatten. [5] 
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3.4 Energismarta hus 

Energismarta hus är resurseffektiva byggnader som ibland helt saknar 

uppvärmningssystem och/eller har energieffektiva system och komponenter. Något 

som är gemensamt för alla de olika lågenergihusen är att de har en låg 

energianvändning vilket bidrar till låga energikostnader.  [8] 

Hus som byggs enligt lågenergikraven förbrukar mindre energi än vad byggnormerna 

i BBR kräver. För att få kalla sin byggnad för lågenergihus kräver det alltså att 

energiförbrukningen ligger under BBR kraven. Se avsnitt 3.7 om BBR 

För att i framtiden kunna uppnå miljömålen bör alla hus som byggs i Sverige 

uppföras som lågenergihus. Exempel på lågenergihus är minienergihus, nästan 

nollenergihus, nollenergihus, plusenergihus och passivhus. [9] 

3.4.1 Minienergihus 

Den största skillnaden för minienergihus jämfört med andra energismarta hus är 

kraven på tillåten installerad effekt. För en byggnad som är större än 200 m2 belägen 

i södra Sverige är den max tillåtna effekten 15 W/m2, och i norra Sverige är kravet 19 

W/m2. För mindre byggnader kan ett tillägg göras med 2 W/m2. [10] 

Kraven för att uppnå minienergihus standard är baserad på samma metodik som för 

ett så kallat passivhus, (se avsnitt 3.4.5 om passivhus), men är enklare att 

åstadkomma. Det är alltså inte lika hårda krav som det är för passivhus. [11] 

Minienergihus fungerar mycket likt en passivhus byggnad, men det är tillåtet att 

släppa ut mer förluster vilket medför att det är tillåtet med en högre energiåtgång.  

För att klara av värmebehovet i byggnaden kan värmesystemet behöva kompletteras 

med andra värmeavgivande apparater som exempelvis radiatorer, luftvärmepump 

eller pelletskamin. Vid projektering av ett minienergihus sker en fördubbling av 

värmebehovet jämfört med passivhus till 25 KWh/m2. Kravet för minienergihus är 

emellertid fortfarande så hårt ställda att hållbara lösningar måste väljas.  [12] 

3.4.2 Nästan nollenergihus 

Senast år 2020 ska alla nya byggnader uppfylla kraven för ”nästan nollenergihus”. 

Kriterierna för vad som måste uppnås är dock inte klara ännu då beslutet om detta 

för närvarande ligger på Regeringens bord att bestämma. [11] 

Den 29 mars 2012 släppte Regeringen ett pressmeddelande om kraven för nära- 

nollenergi byggnader. De kom fram till att kraven måste skärpas i framtiden för att 

kunna klara av de bindande regler som ska börja gälla från och med efter den sista 

mars 2020. De tycker att de i dagsläget inte har tillräckligt med information och 

underlag för att kunna bestämma dessa krav idag, så beslutet för de bindande 

reglerna kommer att skjutas fram. [13] 

3.4.3 Nollenergihus 

En byggnad som uppfyller kraven för ett passivhus, (se avsnitt 3.4.5 om passivhus), 

samtidigt som den dessutom endast nyttjar den energi som den själv producerar på 

ett år kallas för nollenergihus. Den tillförda energin kan exempelvis komma från 

solceller eller fjärrvärme.[11] 
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Byggnaden köper in lika mycket energi som den själv producerar, dvs. det blir ”plus-

minus-noll”. Denna typ av byggnad blir självförsörjande, på sommaren levererar 

byggnaden mer energi än vad den själv nyttjar och på vintern köper den tillbaka den 

energin som den producerade tidigare. [4] 

3.4.4 Plusenergihus 

Ett plusenergihus har mycket låga driftskostnader, vilket beror på att byggnaden 

producerar mer energi än vad den själv brukar. Denna typ av lågenergihus kan sälja 

tillbaka el till elnätet då den tack vara väl isolerade väggar i kombination med 

solceller får ett överskott av energi. [9] 

Ett plusenergihus ska producera sin egen el genom exempelvis solceller, kraftvärme 

eller småskalig vindkraft, samt ska byggnaden uppfylla samma krav som passivhus 

ska uppfylla, (se avsnitt 3.4.5 om passivhus).  

3.4.5 Passivhus 

Ett passivhus kännetecknas som en mycket väl isolerad och tät byggnad som har 

minimalt med köldbryggor vilket minskar risken för kallras och drag i rummen. I sin tur 

leder detta till ett gott inomhusklimat. Klimatskalets tjocklek uppnår ca 400 mm i 

ytterväggarna, 500 mm i taket och grunden blir ca 300 mm tjockt, vilket illustreras i 

figur 1. Tack vare den täta och välisolerade konstruktionen behöver inte byggnaden 

ha ett traditionellt värmesystem. De flesta passivhusen saknar vanligtvis helt 

traditionella värmesystem med radiatorer, golvvärme eller liknande. Detta tack vare 

passivhusens egenskap och förmågan att ta tillvara på den energin som alstras inne i 

byggnaden och då främst i form av spillvärme från människor, hushållsmaskiner och 

den passiva solvärmen från infallande solinstrålning. Värmen som alstras inne i 

byggnaden bidrar därför till uppvärmningen vilket innebär att energianvändningen 

kan minska. Energiförbrukningen är även låg för tappvarmvatten och ventilation. 

Passivhus har mycket små transmissionsförluster vilket tillsammans med den låga 

energianvändningen bidrar till låga driftskostnader.   

 

Med hjälp av ventilationssystemet kan värmen som alstras i byggnaden tas om hand 

från frånluften och överföras över till tilluften. FTX- system är vanligen det systemet 

som används för ventilationen i passivhus. Det värmetillskott som behövs för att 

värma upp byggnaden fås med hjälp av den varma frånluften. 
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Figur 1. Ett passivhus klimatskal. 

För att maximalt kunna nyttja solljuset bör huskroppens långsida helst placeras mot 

söder. Emellertid är det viktigt att sommartid kunna avskärma bort solens varma 

strålar från att skapa överhettning i rummen. Dessutom är ett bra tips att placera de 

rum som det sker mest aktivitet i mot söder då det kan vara lättare att skapa en bra 

avskärmning mot ljuset. De rum som är mindre känsliga för lägre temperatur kan 

placeras mot norr.  

Det är viktigt att redan vid gestaltningen tänka på hur planslösningen och husformen 

formges utifrån att minimera behovet att tillföra värme. 

Genom att installera solfångare kan ca 50-60% av varmvattenbehovet täckas, 

resterande kan täckas med hjälp av fjärrvärme med biobränsle alternativt el- 

patroner.  

Det är viktigt att passivhusen byggs av en konstruktion och material som det ställs 

höga krav på, dessutom är det viktigt med ett noggrant utförande.  

 

3.4.5.1 Certifiering av passivhus 

För att få klassa sin byggnad som passivhus måste flera kriterier uppnås för bland 

annat klimatskalet som u-värden, tillåten installerad el och maximal effektbehov. 

Byggnaden kan certifieras efter de svenska eller efter de internationella kriterierna, 

det är viktigt att hålla isär dessa då de har olika krav. De Svenska kriterierna för 

passivhuskraven som är anpassade efter BBR 16 är uppsatta av FEBY, Forum för 

Energieffektiva byggnader, som är finansierat av energimyndigheten. Den 

internationella definitionen av passivhus regleras av PHI, Passive house Institute. 

Den internationella preciseringen och standarden bygger också på att beräkna det 

tänkta passivhuset enligt PHPP, Passive House Planning Package (internationell 

projekteringshjälp) som även finns översatt till svenska.  
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De svenska kriterierna är mer anpassade för det svenska klimatet än de 

internationella.  

Det är viktigt att i ett tidigt skede räkna ut om det tänkta huset uppfyller kraven, men 

desto viktigare är det att kraven uppfylls under brukningstiden. För att kunna 

kontrollera detta görs en funktionskontroll av en oberoende tredje part. Det är först nu 

som det kan avgöras om byggnaden är ett passivhus eller inte. [4] 

 

3.4.5.2 FEBY Kravspecifikation för passivhus version 2009 

För passivhus gäller alla krav som anges i BBR förutom de krav som är hårdare ställt 

från FEBY:s kravspecifikation för passivhus. De krav som är striktare är bland annat 

tillåten maximal effektbehov för uppvärmning av bostäder och lokaler, installerad el, 

u-värden och täthetskrav på klimatskalet. För tydligare information se tabell 1. 

 

Tabell 1. FEBY Kravspecifikation 

 Max effektbehov, W/m2 Atempgarage (Pmax) 

 Klimatzon  Klimatzon  Klimatzon  

Krav för uppvärmning     

Bostäder och Lokaler 10 11 12 

En- och tvåfamiljshus <200 m2/ 
bostad 

12 13 14 

 Max tillåten installerad el, kWh/m2 Atempgarage 

Krav för fastighetsel   

Småhus <5 

Flerbostadshus/ 
utbildningslokaler  

<10 

 

 Max tillåtna u-värde, W/m2 K 

Krav för konstruktionsdelar  

Grund  0,10  

Ytterväggar  0,10  

Takbjälklag  0,09  

Fönster och glaspartier  0,9  

Dörrar  0,9  

 

 Max tillåtna luftläckage  

Täthetskrav  

Klimatskal  0,30 l/s m2 vid  50 Pa tryckskillnad 

 

Kravet för köpt energi ska uppfylla kriterierna i BBR 19.  

 

Energianvändningen för ett passivhus i klimatzon , dvs. i södra Sverige, brukar 

hamna mellan 35-55 kWh/m2 Atemp och år, vilket kan jämföras med kriterierna från 
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BBR som ligger mellan 55-95 kWh/m2 Atemp och år. Detta visar tydligt att det är viktigt 

att välja rätt konstruktionslösningar och noggranna byggmetoder för att få en låg 

energiförbrukning. [14] 

3.5 Passivhus som förskola 

Vid placering av ett passivhus är det viktigt hur byggnaden orienteras. Det är bra att 

få in solens varma strålar i byggnaden under vinterhalvåret, detta för att kunna ta till 

vara på den gratisvärmen som solen ger till uppvärmningen. Lika viktigt är det att 

avskärma dessa varma strålar under sommarperioden för att förhindra att byggnaden 

blir överhettad.  

Sommarsolen står högt på himlen vilket gör att strålarna lätt kan skärmas av med fast 

solavskärmning. Därmed kan byggnadens långsida med fördel placeras mot söder.  

 

För att kunna uppfylla dagsljuskravet är det viktigt att det finns fönster i alla riktningar 

på byggnaden. Det är viktigt att ha extra bra dagsljustillgång i de rum som flest 

personer vistas i. Tyvärr kan fönster föra med sig tekniska svårigheter som kan 

skapa problem med kallstrålning, (innebär att den operativa temperaturen sjunker), 

kallras och värmeläckage. Lösningen på detta är att välja fönster med låga u-värden 

samt har bra konstruktionslösningar som minimerar köldbryggor. Om dessa problem 

ändå inte går att lösa, trots bra fönster med låga u-värden, mindre fönsterarea och 

intag av varmluft måste kanske en radiator placeras under de fönster ytor som är 

problemområdet. De stora fönsterareorna som kan förekomma kan kompenseras 

genom att välja fönster med lågt u-värde. Det är viktigt att redan i ett tidigt stadium 

kontrollera energibalansen. 

 

Vid gestaltning av byggnader är tvåplanslösningar bättre än enplanslösningar. Detta 

kan förklaras med hjälp av formfaktorn (Aomslutande/ Atempererad). Vid val av olika former 

av byggnaden varierar klimatskalets omgivande area relativt den uppvärmda arean.  

Formfaktorn är beroende av byggnadens form, antal våningsplan och omslutande 

area på klimatskalet, vilket illustreras i figur 2. Ju lägre tal desto bättre formfaktor har 

byggnaden. Formfaktorn påverkas av transmissionsförluster genom tak, väggar och 

köldbryggor. Det vill säga ju fler hörn en byggnad har desto större risk för fler 

köldbryggor. Om den omslutande arean ökar, ökar värmeförlusterna och vice versa. 

Dessutom följer kostnaderna med, ett mindre klimatskal innebär att det blir billigare 

och större dyrare. Även antalet våningsplan skiljer sig åt, det vill säga ju högre och 

kompaktare byggnad desto bättre blir formfaktor. 
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Figur 2. Formfaktorer 

 

Vid planering av ett passivhus till förskolor och skolor är det flera olika faktorer som 

skiljer sig från ett vanligt boende.  

Verksamhetsnivån varierar mycket, barnantalet varierar från dag till dag, barnen går 

olika tider, samt varierar förskolans aktiviteter, det vill säga hur mycket som de är 

inne och ute. Verksamhetsnivån är dessutom nästan obefintlig under helger och röda 

dagar, tillskillnad från veckan då den är i full gång.  

 

Förskolor utformas vanligen med enplanslösningar eftersom det underlättar barnens 

frihet att ta sig in och ut i byggnaden. För passivhus föredras en tvåplanslösning som 

innebär att planlösningen planeras noggrant. På det övre planet kan teknik- och 

personalytor placeras, samt hemvister för de lite äldre barnen. Genom att välja en 

tvåplanslösning kan dessutom ekonomin bli bättre eftersom byggkostnaden och 

energianvändningen minskar. Dessutom utnyttjas marken effektivare genom att mer 

mark lämnas åt barnen för lek. Om en suterrängtomt finns tillgänglig att bygga ett 

passivhus på är detta ett bra alternativ då tomten bidrar till att barnen lätt och smidigt 

kan ta sig ut på marknivå från båda planen, vilket kan underlätta vid planering av 

exempelvis utrymningsvägar. Marksluttningen kan även nyttjas som pulkabacke eller 

rutschbana.  

 

Det är allt vanligare att placera in golvvärme i förskolor, eftersom det höjer 

standarden då barnen ofta befinner sig på golvet. I passivhus behövs dock inte 

golvvärme, detta eftersom byggnaden är värmetrög vilket innebär att 

golvtemperaturen ligger nära rumstemperaturen. Golvvärme är därför inte motiverat 

att användas i passivhus. Barnen, solen och byggnadens tjocka isolering kommer att 

kunna värma upp golvet. Dessutom är golvvärme svår reglerat och kostsamt.  

Även andra tekniska delar som ventilation och belysning behandlas annorlunda i 

förskolor. För att spara energi kan en bra lösning vara att ha närvarogivare på 

belysningen så att drifttiden hålls nere, alternativt manuellt påslag och automatisk 

släckning. Även ventilationen måste anpassas efter hur lokalerna används. I större 

lokaler med där många personer kan vistas samtidigt måste luften förnyas flera 
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gånger, och i vissa fall dessutom kompletteras med fönstervädring. Eftersom vissa 

lokaler används mindre än andra är det bra om behovsstyrd ventilation används. 

Genom att ha en bra fungerande planlösning och rumsplacering kan luftkvaliteten 

förbättras samt kan temperaturen utjämnas effektivare mellan lokalerna. Genom att 

ha öppna dörrar och barn som rör sig mellan lokalerna bidrar även detta till bättre 

omblandning av luften. Energianvändningen i byggnader är mycket beroende av hur 

byggnaden kommer att användas tidsmässigt. 

 

Passivhus har ett tjockt klimatskal vilket gör det värmetrögt. Innetemperaturen 

sjunker därför mycket långsamt även om ingen värme tillförs byggnaden. Tack vare 

byggnadens värmetröghet kommer morgontemperaturen endast vara en grad lägre 

än temperaturen dagen innan. Genom att kunna ha värme och ventilationssystemet 

avstängt över natten ökar möjligheterna till att spara ytterligare mer energi. Efter 

längre perioder av frånvaro, kalla vintrar och helger måste dock värmesystemet 

startas i tid så att temperaturen i lokalerna får ett behagligt klimat vid verksamhetens 

start, sedan när barnen vistas i lokalerna hjälper de till att värma upp de sista 

graderna i byggnaden. En morgontemperatur på 18 grader är acceptabel, men 

börvärdet under dagen ska ligga runtomkring 21 grader, eftersom förskolor har högre 

krav på inomhustemperaturen. 

 

I en förskola i Alingsås valdes ett luftvärmesystem istället för traditionella radiatorer. 

Detta system har fördelarna att det är snabbt reglerat, trots en mycket kall vinter år 

2010 värmdes inomhusluften snabbt upp från 16 grader (efter helgen) till behaglig 

temperatur efter några timmar. Vanligen väljs ett värmeaggregat till varje avdelning 

för att få samma tilluftstemperatur i de olika lokalerna. Frånluften tas ifrån skötrum 

och toaletter. Genom att välja ett luftvärmesystem blir temperaturskillnaden liten. [37] 

 

Solfångare är ett bra komplement till uppvärmning av varmvatten i 

passivhusbyggnader. Speciellt i de byggnader som varmvattenförbrukningen är hög. 

 

Klimatskal 

Det är viktigt med bra fönster och dörrar med låga u-värden, då dessa är den största 

värmeförlustposten. Väggar, golv och tak ska vara välisolerade utan köldbryggor. En 

tung konstruktion är att föredra, men det går bra med en halvtung eller lätt byggnad, 

men mer noggrannhet krävs vid dessa. Platta på mark är ett bra alternativ då 

tidskonstanten för byggnaden blir bättre samt med cellplastisolering under för att 

undvika sprickbildning och tjälskador. [39] 

 

Det har visat sig vara svårt för en förskola som är uppförd enligt passivhus principen 

att uppfylla de hårt ställda kraven som finns för passivhus. Detta mycket på grund av 

hur husen vanligen formges, det vill säga oftast som enplanslösningar, med mycket 

ljusinsläpp åt alla riktningar. Det har därför visat sig att för de förskolor som har två 

plan istället för ett lättare uppfyller kraven, detta tack vare att 

transmissionsförlusterna per golvyta minskar. 
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Dessutom kan det vara svårare att ha tvåplan i en förskola. Det ställer högre krav på 

planlösningen som måste vara säker för att undvika fallrisker och spring upp och ned 

mellan planen. Därför är det också svårare gestaltningsmässigt att få det att fungera. 

Brand och tillgänglighet är också två faktorer som bör beaktas särskilt mycket vid en 

tvåplanslösning. Trots dessa svåra utmaningar har förskolan blivit en pionjär för 

passivhusen som offentlig byggnad. Allt fler ställer krav på att de nya förskolorna ska 

byggas enligt passivhus principen.  

 

Andra svåra motgångar är att internlasterna varierar från dag till dag. På helger och 

nattetid då verksamheten är stängd är internlasterna nästintill obefintliga. Detta 

innebär att värmebehovet ökar samtidigt som ventilationen är avstäng för att spara 

energi. Internlastfallet är som störst dagtid och när solen lyser starkt.  

Idag är passivhuskraven mest anpassade för bostäder vilket gör att kraven inte är 

fullständigt specificerade för förskoleverksamheten. [38] 

3.6 Krav från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund består av Kommunerna Nynäshamn, 

Tyresö och Haninge. Det är ett förbund som ansvarar för tillsynen som kommuner 

och dess verksamhet är förpliktade att göra enligt miljöbalken, livsmedelslagen och 

strålskyddslagen utan att ha en negativ påverkan på miljö och hälsa.  

Förbundets arbete regleras också av andra lagar som exempelvis kommunallagen 

och förvaltningslagen och dess huvudsyfte är att syssla med myndighetsutövning 

inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Ämnesområden som förbunden arbetar med är 

bland annat inom avfall och återvinning, djur och lantbruk, energi, livsmedel, 

miljöskydd samt vatten och avlopp. Inom dessa olika kategorier finns även olika krav 

beroende på vilken typ av verksamhet, i detta fall skola/förskola/fritids.  

3.6.1 Inomhusmiljö 

Bullernivån inomhus och från installationer ska helst inte överskrida socialstyrelsens 

krav på 30 dBA. Detta för att undvika en dålig arbetsmiljö. Åtgärder för att sänka 

ljudnivån kan vara ljuddämpande takplattor och möblering.  

Material som används inom förskoleverksamheten ska vara lättskötta och tåliga. De 

ska vara miljövänliga och lågemitterade för att skapa en bra inomhusmiljö utan risk 

för smittspridning och allergiproblem. I köket ska material på golv, vägg och fast 

inredning vara slät, tålig och lätt att rengöra.  

För att få en bra inomhusluft är det viktigt vart friskluftsintaget placeras på 

byggnaden. Tilluftsflödet ska anpassas efter antalet personer som ska vistas i de 

olika lokalerna, kravet är minst 7 l/s och person  0,35 l/s per m2. Den maximala 

tillåtna koldioxidhalten är 1000ppm. Takhöjden i byggnaden ska minst vara 2.7 meter 

vilket kan bidrar till bättre kvalitet på luften i lokalerna.  

Lokalernas storlek ska anpassas efter antalet barn och efter rekommendationer på 

7,5 m2/barn i de rum som barnen får vistas i. Antalet toaletter bör minst nå upp till en 

toalett/ 15 barn samt en personaltoalett. För att uppnå ett bra ljus i lokalerna är det 
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viktigt att fönsterarean uppnår ca 10 % av golvarean. För brandskydd, säkerhet och 

tillgänglighet är det kraven som finns i Boverkets Byggregler som ska uppfyllas. 

När byggnadens gestaltning och planlösning planeras ska hänsyn tas till att ren och 

smutsig livsmedelshantering hålls isär. Det finns också krav på att kökspersonalen 

ska ha tillgång till ett omklädningsrum och en personaltoalett. I anslutning till köket 

ska även ett städförråd finnas med utslagsvask.  

Ytterligare ett städförråd ska finnas för kemikalier som måste användas till 

exempelvis städningen. Detta förråd ska även det innehålla en utslagsvask.[20] 

3.6.2 Utomhusmiljö 

Förskolor ska i så stor utsträckning som möjligt planläggas långt bort från de stora 

trafikerade vägarna. Kravet för bullernivån utomhus vid förskolor ska inte överskrida 

naturvårdsverkets riktvärde 55 dBA ekvivalentnivå det vill säga kontinuerlig nivå (vid 

fasad).[21] 

Det är viktigt att det finns bra utrymme för transporter till och från förskolan som är väl 

planerad för att minska risken för olyckor. Det är viktigt att denna typ av transporter 

inte stör den dagliga verksamheten på grund av buller, avgaser och andra typer av 

risker. Det ska också finnas en tydlig gräns mellan förskolan och transporterna för att 

minska risken för olyckor. Om det är möjligt ska parkering för föräldrar och personal 

helst planläggas i nära anslutning till verksamheten. 

För att barn ska vara friska och må bra är det viktigt att det finns goda möjligheter till 

uteaktivitet. Ytorna ska vara tillräckligt stora för barnantalet, men om det i nära 

anslutning finns goda möjligheter till stora naturområden eller en lekpark kan 

verksamhetens utegård göras mindre. Dock måste gården anpassas så att de minsta 

barnen får plats. [20] 

 

3.7 BBR 

Boverkets Byggregler, BBR innehåller föreskrifter och allmänna råd som gäller vid 

uppförandet av en ny byggnad, obebyggda tomter som ska förses med ny 

bebyggelse, mark- och rivningsarbete samt ändring av befintlig byggnad.  

Dessa föreskrifter och råd är skrivna av en myndighet, Boverket, för att ge en 

tydligare bild på hur dessa lagar(riksdagen) och förordningar(regeringen) kan 

uppnås. De lagar och förordningar som är uppsatta av riksdagen och regeringen är 

Plan- och Bygglagen (PBL) och Plan- och Byggförordningen (PBF). BBR omfattar 

allmänna regler för byggnader, bärförmåga, brandskydd, bullerskydd, 

energihushållning med mera. 

 

Det finns inget krav på att de allmänna råden måste följas, men om detta görs 

kommer kraven som finns i PBL, PBF och BBR uppfyllas. Eftersom lagar, 

förordningar och föreskrifter är tvingande måste dessa regler alltid uppfyllas och det 

är byggherrens arbete att se till att byggnaden utförs enligt bestämmelserna i 

lagförordningen. Kraven som finns i BBR är endast ett minimikrav rådande det som 

finns i PBL.  
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Enligt BBR ska en så liten energimängd som möjligt tillföras byggnaden för värme 

och kyla för att uppnå en bra inomhusmiljö och ett bra inomhusklimat. Den energi 

som byggnaden får levererad under ett helt år kallas enlig BBR 19 byggnadens 

energianvändning. Den energi som räknas in i byggnadens specifika 

energianvändning är energi för tappvarmvatten, uppvärmning, komfortkyla samt 

fastighetsenergi, (energi för hushållselen ingår inte i detta). Kravet för den maximala 

tillåtna energianvändningen är beroende av om det är en byggnad eller lokal, och om 

byggnaden är elvärmd eller använder något annat uppvärmningssätt. Kravet på 

energianvändningen är också beroende av vart i Sverige byggnaden är eller ska 

placeras. Eftersom Sveriges klimat varierar stort från norr till söder är Sverige 

uppdelat i tre klimatzoner för att få så rättvisa och jämna krav som möjligt. För 

bostäder med annat uppvärmningssätt än elvärme är kravet 130-90 kWh/m2 Atemp 

och år och för lokaler 120-80 kWh/m2 Atemp och år, se tabell 2. 

Kraven gäller för byggnaden när den är i bruk. Det är dock viktigt att i förväg kunna 

beräkna fram den energianvändning som en ny byggnad eller lokal kommer att 

förbruka, för att kunna visa att den kommer uppfylla kraven. 

Kravet för den maximala energianvändningen i BBR 19 anges i kWh/m2 Atemp och år, 

dvs. ”hur mycket energi, mätt per kvm golvarea som en byggnad får använda per år”. 

Den golvarea som används vid beräkningen, Atemp är den tempererade golvarea som 

är avsedd att värmas till mer än 10C. 

 

Om det finns solceller och solfångare installerat på byggnaden får denna energi 

reducera den totala specifika energianvändningen. Denna energi kvitteras bort från 

byggnadens energianvändning eftersom den energin som produceras från dessa 

installationer är självproducerade och är därmed gratis. Även byggnadens 

tidskonstant (värmetröghet) och gratis värme från exempelvis solinstrålning, 

människor, belysning och elapparater kan tas med vid beräkningen. 

 

Tabell 2. Krav från BBR 19 

 Specifik energianvändning, kWh/m2 Atemp och år 

 Klimatzon  Klimatzon  Klimatzon  

Bostäder    

Annat uppvärmningssätt 
än elvärme 

130 110 90 

Med elvärme 95 75 55 

Lokaler    

Annat uppvärmningssätt 
än elvärme 

120 100 80 

Med elvärme 95 75 55 

 

 Tillåten installerad eleffekt för uppvärmning, kW 

Bostäder  5,5 5 4,5 

Lokaler  5,5 5 4,5 
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Vid byggnation av en förskola finns det särskilda allmänna råd. Det är främst i avsnitt 

8 ”Säkerhet vid användning” som förskolan nämns i BBR. Där står det angivet att 

dörrar i skolor och förskolor samt entrédörrar till bostäder bör ha klämskydd för att 

undvika klämning. Om glas används i en dörr där avståndet från glasytans underkant 

till golvet eller marken är mindre än 1,5 meter bör laminerat eller härdat glas 

användas för att undvika skärskador.[15] Dessa glastyper är tillverkade så att de 

bättre ska stå emot stötar och slag. Det härdade glaset faller ur sin ram vid krossning 

och dess glassplitter är små bitar vilket resulterar i färre skärsår vid beröring. Det 

laminerade glaset består av flera planglasskivor med plastfolie emellan som vid 

krossning fortfarande hänger ihop och motverkar därmed att någon människa faller 

ut. Det samma gäller för all användning av glas i byggnader där barn kan vistas (som 

inte är bostäder) då avståndet mellan glasytans kant och golvet eller marken är 

mindre än 0,8 meter. 

 

Som en åtgärd mot att fingrar kommer i kläm i dörren så kan speciella dörrar med 

klämfri kant användas. Andra åtgärder för ökad säkerhet runt dörrar är att skapa en 

planlösning där dörren kan stå öppen utan att dörrbladet skapar en fara i rummet. 

Detta hjälper också till att skapa ett bra flöde av dagsljus mellan rummen genom att 

dörrarna kan stå öppna mellan rummen. Trösklar bör inte användas för att skapa en 

miljö där alla barn kan röra sig fritt, även de med funktionsnedsättning.[16] 

 

En annan säkerhetsåtgärd i förskolor är att se till att värmeinstallationer inte orsakar 

brännskador. Därför ska det i förskolor och fritidshem finnas skydd mot ofrivillig 

beröring om yttemperaturen överstiger 60 °C.  

 

Kraven för brandklassningen av en byggnad finns också angiven i BBR. Det som 

ligger till grund för brandklassningen är hur utrymningsmöjligheterna vid eventuell 

brand är för de personer som verksamheten i byggnaden är till för. Vid klassen BR1 

anses risken för personskador vid brand som stor. De allmänna råden anger att 

byggnader avsedda för personer som har små förutsättningar att själva sätta sig i 

säkerhet ska klassas som BR1, vilket är fallet för de barn som ska vistas I förskolan. 

 

Kraven på den termiska komforten är något högre i förskolor jämfört med bostäder. 

Den riktade operativa temperaturen i vistelsezonen ska nämligen vara 20 °C i 

förskolan, jämfört med 18 °C i bostäder.  

 

I BBR 19 finns det krav på vilka material och byggprodukter som får användas. 

Vid val av material ska dessa ha kända egenskaper, de ska bland annat inte påverka 

inomhusmiljön eller närmiljön negativt. Materialen ska inte heller avge emissioner 

som kan ge en negativ påverkan på människors och naturens hälsa. Sådana 

material skall inte användas i byggnader. 

Det är viktigt att välja material och produkter som har en lång livslängd och som är 

ekonomiskt rimliga samt lätta att underhålla. För de produkter som inte har lika lång 

livslängd som byggnaden måste vara lättåtkomliga samt lätta att underhålla och byta 
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ut. Detta för att smidigt kunna underhålla materialen utan att behöva byta ut och 

öppna upp konstruktioner vilket kan leda till större merkostnader.   

Det är också viktigt att beakta materialens framtida förändrade egenskaper, då dessa 

kan leda till oväntade kostnader vilket helst ska undvikas.[15] 

 

3.7.1 Barnsäkerhet i byggnader 
Boverket har gett ut ett dokument för att informera om de risker som barn utsätts för i 

bebyggda miljöer. Det finns även utdrag ur BBR med tillägg för att beskriva hur dessa 

miljöer kan byggas säkrare med hänsyn på barnens levnadsmönster. Det anges i 

början av dokumentet att det är omöjligt att bygga bort alla risker och att en del av 

projektörens uppdrag därför blir att på ett tydligt sätt signalera för barnen att det finns 

risk för fara. 

 

Den vanligaste olyckan bland barn är fallolyckor. Därför bör räcken vara minst 0,9 

meter höga och dess stänger bör inte vara horisontellt lagda, för att förhindra att barn 

klättrar upp på dem.  En annan risk med räcken är att barn kan fastna med huvudet i 

de mellanrum som finns mellan stängerna. Öppningar mellan 100-230 mm ska inte 

förekomma då det finns särskilt stor risk för detta. I trappor bör det finnas ledstänger 

som hjälper till att förhindra fall. Trappor som är belägna utomhus bör det även finnas 

tak över för att minska risken för halkolyckor då regn, snö och is annars lägger sig på 

trappstegen. Belysning är en annan faktor som kan öka säkerheten vid trappor. 

Dagsljus eller annan bra belysning hjälper barnen att tydligt visa var trappan börjar 

och slutar. 

 

En annan åtgärd för att förhindra fallolyckor är att placera fönstret på en höjd så att 

barn kan se ut utan att behöva klättra. Glaset i fönstret bör antingen vara av typen 

härdat, laminerat eller härdat laminerat glas.  

 

För att undvika olyckor med hett vatten eller andra vätskor vid matlagning så bör 

spisen placeras nära en diskbänk. Om spisen placeras så att kastrullen måste lyftas 

över golvyta är det lätt att ett lekande barn får innehållet över sig. Det ska också 

finnas gott med plats för avställning av köksutrustningen. Vi förvaring av kemiska 

produkter och mediciner rekommenderas att dessa förvaras 1,4 meter över golvet 

eller i ett låst utrymme. 

 

Badrummet är ett utrymme på förskolor där fleras barn brukar vistas samtidigt. Detta 

ställer krav på utrymmet och det ska därmed finnas fri golvyta och plats runt 

tvättställen för att undvika kollisioner. Halkskydd eller en golvyta med hög friktion är 

ett bra skydd mot halkning. 

 

Vid planering av utemiljön är det främst underlaget som är viktigt ur 

säkerhetssynpunkt. Barnen ska kunna lära sig att testa gränser och leka i en miljö 

utan särskilda säkerhetsåtgärder. Därför är det viktigt att utemiljön är skapad så att 

dessa behov uppfylls. Det som bör undvikas är oförutsägbara faror som till exempel  
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träd och staket i anslutning till backar där det på vinterhalvåret kan förekomma 

pulkaåkning. Vid gungor bör underlaget vara stötdämpande och kan förslagsvis 

bestå av sand av jämn kornstorlek. Det bör även finnas asfalterad yta för lek med 

cyklar och kärror. På sommaren är det viktigt att det finns tillgång till skuggade ytor 

för att undvika att barnen blir alltför exponerade av solens UV-strålning och hetta. 

[16] 

 

3.8 Lpfö98 

Lpfö 98 är den läroplan för förskolan som författats av Skolverket, en statlig 

myndighet. I läroplanen beskrivs förskolans värdegrund och dess uppdrag. Det som 

framgår tydligt är att alla barn i förskolan ska ha möjligheten att utvecklas och det 

med hänsyn till sina egna förutsättningar.  

 

Vid projektering av en förskola finns det många delar i Lpfö 98 som bör finnas i 

åtanke. Främst är det de delar som behandlar miljö- och natur som kan påverkas 

med hjälp av byggnadens utformning, men även uppmuntring till lek och aktiviteten 

berörs av detta. 

 

Följande krav är särskilt viktiga att ta hänsyn till i projektering av förskolor:  

 

 Leken ska vara en central punkt under hela förskoleperioden 

 Miljö-, natur och ekologiförhållanden ska uppmärksammas och barnen ska 

lära sig att ha ett varsamt förhållningssätt till dessa förhållanden. Det är också 

viktigt att förstå sin delaktighet i naturens kretslopp och se hur ens egen 

vardag kan bidra till att det skapas en bättre miljö. 

 Aktiviteterna som barnen utför ska inte vara enfaldiga. Det ska finnas utrymme 

för barnen att utveckla sin fantasi och kreativitet genom lek och lärande både 

inomhus och utomhus. 

 Den aktivitet som sker utomhus bör vara utformad så att det finns möjlighet att 

utforska naturen själv och även planeras miljö ska kunna användas. 

 Närmiljön och det lokala kulturlivet ska vara tillgängligt för observation och 

barnen ska kunna lära känna de funktioner i området som påverkar det 

dagliga livet. 

 Förskolan ska se till att barnen utvecklar förståelse och intresse för hur 

människor, natur och samhället förhåller sig till varandra. [17] 

 

3.9 Förskolepedagogikens olika krav 

Olika pedagogiker kan ha olika krav på förskolan som byggnad. Reggio Emilia och 

Montessori är två av de vanligaste förekommande pedagogikerna i Sverige. 

 

I centrum för Reggio Emilia står barns sätt att kommunicera och uttrycka sig. Enligt 

denna pedagogik är barn aktiva och kunskapstörstande individer som själva vill prova 

på nya utmaningar, komma på lösningar och talar många språk. I byggnaden där 
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pedagogiken sker så delas rummen in i hörn. Ett rum kan innehålla flera aktiviteter, 

ett i varje hörn. På så sätt får barnen själva söka upp platser där de vill leka eller 

arbeta och de kan även skapa en egen miljö för den aktivitet de vill utforska. Att inte 

dela upp lek och arbete är också en viktig del inom Reggio Emilia. [18] 

 

”Frihet under ansvar” är ett huvudbegrepp inom Montessoripedagogiken. Det syftar 

bland annat på att barnet själv ska utforska miljön fritt, men med de vuxnas hjälp. 

Denna pedagogik fortsätter även upp i skolåldrarna. Ett annat begrepp inom 

Montessori är ”hjälp mig att göra det själv”. Även detta syftar på att barn behöver 

hjälp under sin utveckling. Även en tillrättalagd miljö hjälper till i utvecklingen. 

Exempel på denna miljö är låga möbler och klädhängare i barnens höjd.[19] 

 

3.10 Utformning och material 

När ett passivhus ska byggas är det viktigt att tänka på helheten, dvs. det är viktigt att 

allt material och alla installationer är väl beprövade och håller hög kvalitet. Detta för 

att kunna skapa ett bra inomhusklimat, miljö och slutresultat. Det är mycket viktigt att 

använda konstruktioner och klimatneutrala material som fungerar för denna typ av 

byggnad. Även byggnadens placering och utformning kan bidra till hur bra 

slutresultatet blir. Mycket värme läcker ofta ut genom otätheter och springor i 

byggnaden, det är därför viktigt att bygga ett tätt klimatskal med minimala 

transmissionsförluster. Transmissionsförlusterna är störst genom fönster och dörrar, 

ca 35 % av de totala förlusterna läcker ut genom dessa komponenter. 

Transmissionsförlusten från tak, ventilation, väggar och golv är mindre, se figur 3. 

 
Figur 3. Klimatskalets transmissionsförluster.   

 

Vid val av fönster är det viktigt att välja ett 3-glasfönster med ett u-värde under 1,0 

W/m2,K för att klara av kraven som måste uppfyllas för ett energismart hus. Ett 

fönster med ett u-värde under 1,0 W/m2,K är ett energieffektivt fönster som minskar 

risken för kallras och som ofta består av ett värmereflekterande skikt och en ädelgas 

som ligger mellan de tre glasskikten.  
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Fönstervalen i ett energismart hus kan vara mycket avgörande för hur energieffektivt 

det blir. Ett A-energiklassat fönster kan spara mellan 140-450 kr/m2 fönsterarea 

beroende på geografiskt läge, jämfört med ett 2-glasfönster med kopplade bågar. En 

annan viktig komponent att ta hänsyn till är ytterdörrar som ska ha ett u-värde under 

0.9 W/m2,K för att de ska vara riktigt bra. Dessa kan annars vara stora energislukare. 

Genom att redan tidigt i gestaltningen planera in ett vindfång vid ytterdörrarna kan 

det bidra till att energiförlusterna minskar ytterligare. [5] 

 

För att få ett bra inomhusklimat är det viktigt att välja material som inte avger farliga 

eller irriterande ämnen. Det är därför viktigt att noga kontrollera de ytskikt som ska 

användas för bland annat golv, väggar och tak. 

Det är också angeläget att kontrollera materialens ytstruktur för att få en uppfattning 

av hur lätt partiklar av föroreningar och gaser fastnar på materialet, vilket i sin tur kan 

leda till ett dåligt inomhusklimat. En hård och slät yta är bättre än en mjuk och luden 

som har en tendens att fånga upp mycket föroreningar.  

När ett ytskiktsmaterial ska väljas är det grundläggande att välja släta material med 

låga emissioner som är tillförlitliga genom att välja väl beprövade material framför nya 

främmande. [5] 

3.11 Utformning passivhus 

Ett passivhus bör helst utformas i två plan vilket har bättre fördelar än ett plan. För att 

minimera värmebehovet vid ytterdörrarna används oftast vindsluss eller farstukvist. 

Planlösningen är oftast öppen vilket ger ett ljust och luftigt intryck. Det är viktigt att få 

in mycket solljus. Samtidigt som för mycket solljus kan ge upphov till överhettning i 

byggnaden är det viktigt att har bra solavskärmning, speciellt mot sommarsolen, se 

figur 4. Genom att välja bra fönster med låga u-värden ger det en ökad möjlighet till 

större fönsterarea för att uppnå en trivsam inomhusmiljö. Eftersom passivhus byggs 

med ett tjockt klimatskal kan det vara bra att ha snedställa fönsternischer vilket ger 

ökat ljusinsläpp. Det är oftast inte glaset i sig som är problemet i fönstren, utan det är 

karmen och bågen som är sämre. Det är därför viktigt att kontrollera u-värdet på 

dessa. Placering av fönstren har också stor betydelse för oönskad solinstrålning. [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 Avskärmning av sommarsol, insläpp av vintersol.  
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4 Platsbesök 

I ett besök på platsen den 7 maj 2012 där förskolan planeras att ligga gjordes 

observationer angående dåvarande bebyggelse, mark, miljö och kommunikationer 

vid denna plats, se figur 5. I öster ligger en fyra våningar hög byggnad som är en del 

av ett större område med studentbostäder. I norr och väster avgränsas platsen av 

Vallavägen respektive Nynäsvägen som är tvåfiligt biltrafikerade vägar. Längs dessa 

vägar finns det en gång- och cykelbana samt ett avgränsande gräsområde som 

skapar ett mellanrum mellan vägarna. En busshållsplats ligger ca 200 meter ifrån 

platsen där bussar mot Haninge centrum och Skogås stannar. I närheten ligger även 

det nybyggda bostadsområdet längs Arkens väg, som vid besökstillfället inte var 

färdigbyggt. På gångavstånd finns Rudans friluftsområde med gångstråk och sjöar. 

Marken på platsen, som är platt och grusig, har inga större höjdskillnader. Det 

behöver därför skapas kullar för att utemiljön på förskolan ska vara varierad och 

utmanande. I söder finns ett mindre område med blandskog med bland annat tall och 

björk. En stig korsar platsen och skapar en förbindelse mellan gång- och cykelvägen 

vid Nynäsvägen och studentbostäderna.  

 

Figur 5. Karta över Vallaområdet 
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5 Utvärdering av förskolor 

Urvalet av förskolorna gick till väga på så vis att olika förskolor kontaktades kring och 

i Stockholms stad. Förskolorna valdes utifrån byggnadernas varierande ålder, 

gestaltning och plats. Alla förskolor som kontaktades har uppförts och har nu en 

pågående verksamhet.  

 

Under studiebesöken gjordes en rundvandring i byggnaden med en anställd pedagog 

som beskrev hur rummen användes samtidigt som de besvarade på frågor angående 

hur de tyckte att rummen upplevdes. De besvarade även på för- och nackdelar med 

byggnaden och de gav även andra tips och råd på faktorer som bör beaktas vid 

gestaltning av en ny förskola. Efter varje studiebesök har en beskrivning av varje 

förskola gjorts, där även en sammanställning av den information som har erhållits 

under besöket ingår. Utifrån varje förskolas planlösning har en enskild 

sambandsanalys gjorts för att tydligt få fram hur rummen är kopplade till varandra.  

I vissa fall har inte planlösningen stämt överrens med hur verksamheten egentligen 

använder vissa ytor vilket då beskrivs tydligare under dessa fall. Informationen som 

har samlats in kommer att beaktas i lokalprogrammet.  

 

För indelning utav ytor enligt färg se figur 6. 

 

 
Figur 6. Rumsindelning. 

 

5.1 Kullens förskola  

Kullens förskola ligger i en ny bebyggelse i stadsdelen Frösunda i Solna. Den består 

av tre avdelningar för åldrarna 1-2,3-4 och 5-6 och totalt är det 60 barn som är 

inskriva. Byggnaden består av ett tre moduler som är ihopkopplade, se figur 7. 

Modulerna är utformade så att det finns en möjlighet att koppa på fler om byggnaden 

behöver byggas ut. 
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Det finns tre huvudentréer till byggnaden, en i varje ände och en i mitten av 

byggnaden. I anslutning till dessa entréer finns det kapprum med torkskåp och 

tvättmaskin. Den enda korridoren som finns i byggnaden ligger i anslutning till 

personalen och administrationsavdelningen i mitten av byggnaden. 

 

Även toaletterna ligger i anslutning till entréerna, en i direkt anslutning till 

kapprummet och en i ett hygienrum. I mittendelen finns det även en RWC med dusch 

för förskolans personal. De tre hygienrummen har två handfat och ett skötbord var. 

 

Avdelningen för de minsta barnen har ett stort rum för lek och vila som nås direkt 

ifrån kapprummet. Här finns det även förvaring för madrasser och en branddörr som 

leder ut mot gården. Rummet är ljust tack vare att de sju höga fönstren som släpper 

in mycket ljus. Även branddörren består till viss del utav glas. En dubbeldörr leder in 

till ett till pedagogiskt rum där det finns pentry och plats för lek. Pentryt består av en 

kyl/frysstapel, diskho och en spis med kokplattor. Även avdelningarna för mellan och 

äldsta barnen har ett pentry som är uppbyggt på samma sätt. De senare 

avdelningarna har däremot inget stort rum för lek, den sker istället i allrummet/köket 

som delas in i olika hörn, ”rum-i-rum”. Avdelningarna har däremot ett mindre rum för 

vila och snickeri. Förskolan har en gemensam ateljé där barnen målar och pysslar. 

Även denna lokal är ljus tack vare fönsterljusinsläppet. 

 

I den mittersta delen ligger förskolan kök och varumottagning. Förskolan har inget 

tillagningskök utan maten kommer färdiglagad. I köket finns det tre kyl/frysstaplar, 

spis med kokplattor och en diskmaskin. Det finns även ett förråd för torrvaror och ett 

för städutrustning. Köket har en öppning i väggen mot den gemensamma matsalen 

där barn från alla tre avdelningar äter. Varumottagningen sker direkt in i köket ifrån 

en lastzon där det finns ett upphöjt trädäck där varorna lastas av. 

 

Förskolan har ytor med både gräs, asfalt och sand. En lekplats med gungor och 

klätterställning finns vid ingången till gården och ett skärmtak för att få skugga på 

sommaren finns centralt på gården.  

 

Personalutrymmen som arbetsplats, pausrum, administration och samtalsrum finns i 

den mittersta delen av byggnaden. I pausrummet finns en kyl/frys samt diskbänk för 

personalen att använda och en sittgrupp. Pausrummet har även en balkongdörr ut till 

baksidan av byggnaden som används som branddörr. Ifrån pausrummet nås 

arbetsplatsen där det finns plats för skrivbord och förvaringshyllor samt en säng för 

vila. Även matpersonalens omklädningsrum nås ifrån pausrummet. 

Omklädningsrummet är litet och rymmer endast två skåp samt en hatthylla. Den 

övriga personalen får använda en funktions toalett som omklädningsrum och 

personalskåp har ställts in i toaletterna som används av barnen. 

 

Ifrån lastzonen nås ett apparatrum där förskolans fjärrvärmesystem styrs ifrån. Det 

finns även ett värmeåtervinningssystem. 
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Figur 7. Kullens förskola. 

 

För sambandsanalys, se bilaga 2. 

5.2 Aspens förskola  

Förskolan Aspen ligger i nära anslutning till Handens centrum i Haninge Kommun.  

Förskolan består av 6 avdelningar där barn mellan 1-5 år delas upp i de olika 

avdelningarna. I varje avdelning går ca 17 barn förutom på en avdelning som bestod 

av 23 barn, total ska det finnas ca 113 barn på förskolan. Förskoleverksamheten är 

placerad i en gammal 60-tals suterrängbyggnad på en stenig höjd i kuperad terräng. 

Förskolan drivs enligt Reggio Emilia filosofin, men eftersom byggnaden inte är 

planerad efter detta vid utformningen så märks inte det. Alla avdelningar ser likadana 

ut, förutom den avdelningen som ligger på bottenplanet, se figur 8.  

Entrén och hallen som ligger i nära anslutning till avdelningen är för liten för det 
antalet barn som ska använda den och det syns att det lätt blir trångt när alla ska 
byta om här. 

Till varje avdelning finns det två toaletter med två handfat, som nås genom ett 
skötrum. I skötrummet finns även två tvättställ för tvätt innan måltid. 

En avdelning består till stor del av två stora rum, och två mindre rum som det finns 
möjlighet att stänga till. I ett av de små rummen finns dessutom en extra diskho med 
vatten för att kunna tillgodose de aktiviteter som behöver detta. 

I de flesta rum finns det stora fönsterytor som ger mycket ljusinsläpp. På källarplanet 
var det dock mindre antal fönsteytor och därför blev lokalerna mörkare där.  

Köket var stort och rymligt med bra avlastningsytor. Maten lagas till på plats och 
eftersom det inte finns någon matsal får maten serveras ut till avdelningarna med 
hjälp av matvagnar. 

Utemiljöns karaktär präglas främst av dess kuperade terräng. Ytorna består av 
mycket sten, asfalt och få gräsytor. Trots att förskolan ligger mycket centralt har man 
ändå kunnat behålla känslan av att det ligger nära naturen, tack vare tallar, stockar 
och den kuperade terrängen. För förskoleverksamheten fanns det tillgång till två 
bodar där leksaker och bilar kan ställas in, samt finns det bänkar som ger möjligheter 
för pyssel ute.  
 
Varumottagningen till köket var dålig planerad. Då man för det första var tvungen att 
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dra de tunga matvagnarna i en lätt uppförsbacke fram till en hiss där sedan varorna 
fick skickas upp till det andra våningsplanet. Det är framförallt inte bra ur 
arbetsmiljösynpunkt att behöva släpa fram dessa tunga vagnar, speciellt inte på 
vinter och vår med dåligt vägunderlag med snö och grus. Det finns dessutom ingen 
avsedd avlastningszon.  
 
För personalen finns endast ett fåtal parkeringsplatser och inga för besökare, men 
det finns trots allt mycket bra förbindelser med kollektivtrafiken i nära anslutning. På 
källarplanet har personalen sina utrymmen som personalrum, omklädningsrum och 
toalett.  
På personalrummet finns det mycket dåligt med dagsljusinsläpp vilket gjorde att det 
var mörkt i detta rum. I anslutning från personalrummet finns ett vilrum som även 
används som en liten kontorsdel. 

Omklädningsrummet är mycket litet för antalet personer som jobbar på förskolan. 
Duschen är placerad i personaltoaletten som också var en RWC. Duschen används 
mycket sällan och toaletten används även för förskoleverksamheten då barnens 
kläder hängs här inne.  

Material som används på väggytorna är en väv som har blivit målad i en vit kulör. 
Golvbeläggningsmaterialet är en plastmatt av linoleum  

 
Figur 8. Aspens förskola 

För sambandsanalys se bilaga 3. 

5.3 Vendelsögård 

Förskolan Vendelsögård ligger i Vendelsö som är en del utav Haninge kommun. År 

2007 stod förskolan på 1200 m2 klar och rymmer nu sex avdelningar, se figur 9. På 

varje avdelning finns det ca 20-23 barn. Utifrån sett är förskolan Vendelsögård 

iögonfallande med sina två runda och höga cylindrar som sticker upp ur taket. Runt 

dessa cylindrar ligger fyra rektangulära byggnader, en för tillagningskök samt 

personalutrymmen och de andra tre för avdelningarnas verksamhet. Mellan 

cylindrarna och kvadraterna finns det en yta som används som torg och hall. 

Avdelningarnas tre byggnader är uppbyggda på samma sätt med två avdelningar per 
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rektangel som är spegelvända mot varandra. Materialen inomhus är bland annat 

väggpanel av trä, vilket även fasaden består av. 

Till förskolan finns det två huvudingångar, en som nås direkt ifrån parkeringen och är 

placerad i mitten av byggnaden. Den andra ingången är mitt emot denna och båda 

leder till den stora entrén/hallen som finns i mitten av byggnaden. I hallen finns det 

två förråd. Utöver de två huvudingångarna finns det ingångar till varje avdelning, 

personalutrymmet samt mottagningsköket. Personalens ingång ligger i anslutning till 

parkeringen och därmed kan detta utrymmet nås utan genomgång av förskolan. 

Ingången till mottagningsköket sker genom varumottagningen och utifrån finns det 

även separata ingångar till utrymmena för kylt avfall samt sopor. 

Varje avdelning har två toaletter var, med ett förrum där det finns ett skötbord. 

Skötrummet ligger i nära anslutning till både allrummet och kapprummet. Det finns 

inga tvättställ i skötrummet utan dessa ligger stället inuti toaletterna. En av 

avdelningarna har en toalett med dusch och är därmed större till ytan än de övriga 

toaletterna. I personalens del av förskolan finns det en funktionsanpassad toalett 

med dusch och även en personaltoalett som nås ifrån en korridor. Kökspersonalen 

har en egen toalett med dusch i anslutning till deras omklädningsrum. 

De sex olika avdelningarna har var sitt större allrum och i anslutning till dessa ligger 

två mindre rum som används som vilrum samt lekrum. Mellan de små rummen finns 

det en skjutdörr och därmed kan det barnen själva enkelt skapa ett större lekrum. 

Även ut till allrummet är det skjutdörrar. I allrummet finns det en diskho samt 

förvaringsmöjligheter. Ritningen över planlösningen av förskolan visar att det är tänkt 

att en utav de cirkulära rummen skall användas som samlingsrum/rörelserum. I 

verkligheten så används även detta rum delvis som matsal och delvis som lekrum. 

Den andra matsalen används även till ateljéverksamhet. Barnen äter i dessa rum i 

matlag om 30 stycken. Bakom cylindrarna finns utrymmet som används som torg. 

Köket är utrustat för att vara ett tillagningskök där all mat lagas i förskolan. En 

varusluss leder direkt in köket samt till ett renseri. Innanför renseriet finns det ett 

kylrum där bland annat rotfrukter kan förvaras för att underlätta tillagningen. Det finns 

även ett kylrum i anslutning till köket samt frysar. Diskningen sker i ett eget diskrum 

som har två in/utgångar för minskad risk för kontamination. Avfallet ifrån köket och 

den övriga verksamheten förvaras i ett soprum samt ett rum för kylt avfall som båda 

ligger i anslutning till lastzonen. Ifrån förskolans verksamhet nås soprummet genom 

en dörr ifrån torget bakom, vilket inte syns på ritningen över planlösningen. 

Förråd för uteleksaker finns för varje avdelning på utegården. Genom en av 

utgångarna i entrén/hallen nås parkeringen och genom den andra utegården. På 

utegården fanns ytor av sand, asfalt samt gräs. Det fanns även gungor på gården. 

Utrymmen för personalen ligger i samma del som tillagningsköket. Här finns pausrum 

med pentry, sammanträdesrum och expedition. Det finns också ett elevkök 

(pedagogiskt kök) som används som samtalsrum istället.  
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De tekniska utrymmena ligger ovanför matsalarna i de två cylindrarna. Dessa 

utrymmen nås genom en trappa som är belägen vid den norra entrén.  

 

Figur 9. Vendelsögård 

För sambandsanalys, se bilaga 4. 

5.4 Nova förskola  

Nova förskola, i Botkyrka kommun i Tullinge, invigdes i januari 2009. Förskolan är 

planerad för sex avdelningar men vid besöket fanns det en extra, sjunde avdelning. I 

förskolan finns det plats för ca 120 barn och 20 pedagoger. 

Kommunen ville att förskolan skulle fungera som en mötesplats även för andra 

aktiviteter förutom förskoleverksamheten, de ville att förskolan skulle bli en central 

punkt i det nya området, precis som en kyrka fungerade förr i tiden. 

Byggnaden är u-formad, vilket skapar en gemensam innegård för alla avdelningar. 

Arkitekterna Krister Bjurström och Bertil Brodin fick uppdraget att gestalta den nya 

förskolan. 

 

Alla sex avdelningarna har en egen entré och kapprum som ser fina och rymliga ut.  

Alla avdelningar omsluter innegården vilket även dess avdelningsentréer är vänd 

mot. Mellan avdelningarna finns det en längre korridor som bryts av då och då av fina 

glasade dörrar. Det finns både bra och dåliga egenskaper med dessa långa 

korridorer. Barnen kan lätt själva gå mellan avdelningarna men när alla avdelningar 

äter i olika tider kan det lätt bli stökigt. 

 

Varje avdelning har två toaletter med en liten och en normalstor toalett. På varje 

avdelning finns ett mindre skötrum som även kan användas som förråd för 

storbarnsavdelningen. I skötrummet finns ett fönster som gör att pedagogerna har 

bra uppsyn över det större allrummet på avdelningen.  

 

Förskolan har en stor gemensam matsal där alla barn äter frukost, lunch och 

mellanmål. Här får de lära sig att hämta mat själva då maten serveras i kantiner. I 
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anslutning till köket finns dessutom ett pedagogsikt kök som ger möjligheter till att 

baka tillsammans med barnen vid olika tillfällen. I matsalen finns även ett lek-kök 

som barnen får utnyttja tillsammans. I matsalen är det stora glaspartier från golvnivå 

och högt upp i taknivå, vilket gör att känslan mellan inne och ute suddas ut.  

En avdelning består av ett större rum, allrum, och två mindre aktivitetsrum, se figur 

10. Alla avdelningar ser likadana ut och de ligger två och två spegelvända mot 

varandra. Det är även högt i tak i alla dessa rum vilket ger känslan av att det är 

mycket luftigt och rymligt. I det större allrummet är det stora fönster ytor och i ett av 

de mindre rummen finns ett takfönster. Mellan de små rummen och det större finns 

det mindre fönster som är placerade på barnens nivå.  

 

I nära anslutning till varje avdelning finns en mindre ateljé som ger möjlighet till 

vattenlek, dock finns det inte golvbrunn vilket var ovanligt. In till dessa ateljéer finns 

en skjutdörr. I förskolan finns även en större ateljé och en lekhall/torg i två våningar. 

Vid besöket användes dock lekhallen till den extra, sjunde avdelningen vilket gör att 

den inte kan användas för de andra avdelningarna.    

 

Förskolan har ett eget tillagningskök som är väl planerat. Kökspersonalen har ett 

eget kontor, omklädningsrum och WC/dusch. I anslutning till köket finns ett 

skalrum/renseri, eget diskrum och kylrum. För frysvaror används frysar.  

Det finns bra utrymme för uppställning av vagnar i ett förrum i anslutning mot 

matsalen och här finns även kylskåp så att pedagogerna lätt skulle kan hämta 

mellanmål utan att behöva gå in i köket. Kökspersonalen har även god uppsikt över 

matsalen då det finns ett stort fönster ut mot korridoren/matsalen. Detta gör att köket 

känns mer öppet och kökspersonalen kan känna sig mer delaktig i det som händer 

utanför. 

 

Gården är stor och kuperad vilket ger bra möjlighet till lek. Gården är uppdelad i en 

stor och en liten del beroende på barnens ålder. På den lilla gården finns en 

sandlåda och gungdjur och på den större finns det bollplaner och cykelvägar. På 

gården finns det totalt tre förråd vilket räcker till förvaring av leksaker och andra ute 

redskap.  

På gården finns dessutom en egen odling där barnen får vara med och odla 

jordgubbar och vinrankor.  

Varumottagningen har en egen uppfart och transporter sker utanför 

förskoleverksamheten. Det finns även parkering för personal och för föräldrarna i 

nära anslutning till förskolan.  

 

För personalen finns det en expedition, ett samtalsrum, ett mötesrum, ett pausrum 

med pentry och ett omklädningsrum. I anslutning till omklädningsrummet finns även 

en funktionsanpassad toalett med dusch samt en mindre toalett. I 

omklädningsrummet finns det små skåp för privata ägodelar och en del krokar för 

avhängning av kläder. För de kläder som används för verksamheten finns det 
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möjlighet för pedagogerna att hänga deras kläder i respektive avdelningskapprum, 

vilket är bra så att de inte behöver springa emellan och byta om hela tiden.  

Det tänkta personalrummet ligger mycket centralt i byggnaden och har stora fönster 

ut mot innegården vilket inte ger den stillhet som behövs för pedagogerna när de har 

sina raster. Personalen på Nova förskola använder inte det tänkta personalrummet 

utan de använder det som ett mötesrum och det tänkta mötesrummet används som 

personalrum.  

 

Det finns gott om tekniskt utrymme på bottenplan, där det finns ett kulvertutrymme. 

 

Alla väggar är målade i vitt upp till en meter, därefter är väggen målad i olika kulörer 

beroende på vilken avdelning det är förutom i huvudentrén där det var träpanel på 

väggarna. I huvudentrén och i varje avdelningsentré är det klinkergolv, vilket kan bli 

halt. Det hade varit bättre om den haft en grövre struktur. I alla de andra rummen är 

golvmaterialen av pvc-fri plastmatta, av linoleum i en varmt gul ton. Under 

golvbeläggningen finns dessutom golvvärme vilket bidrar till att golven är mycket 

behagliga att leka på. I köket har golvet en grövre struktur vilket är mycket bra för att 

undvika hala golv. I förskolan har miljövänliga golvmaterial valts som är lätta att 

städat.  

 

Överlag är det stora glaspartier i de större allrummen och i de mindre ateljéerna vilket 

gör att pedagogerna kan ha god uppsikt över barnen även om de är inne eller ute 

samtidigt ger det mycket ljusinsläpp. Taket har en lätt sluttning och det finns inga 

pendlande undertak vilket gör att takets lutning även syns inifrån. I matsalen har dock 

extra ljudplattor installeras i form av hängande pendlar av speglar som tillsammans 

bildar två flygplan. I den större ateljén/torget har extra ljud absorbenter satts upp. 

Det är lätt att ta sig runt i byggnaden och alla avdelningar är placerade på ett plan 

och i samma plan som innegården, vilket gör att det är mycket lättillgängligt för alla.  

Varje avdelning har två utrymningsvägar vilket gör att det vid risk för brand finns bra 

möjligheter att ta sig ut. 
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Figur 10. Nova förskola 

 

För sambandsanalys, se bilaga 5. 

5.5 Sammanfattning av studiebesöken 

Av de fyra studiebesök som gjorts har flera förskolor uttryckt en saknad av rymliga 

förråd i nära anslutning till avdelningarna. Därför har pedagogerna fått skapa 

förvaringsmöjligheter i utrymmen som egentligen skulle ha utnyttjas på ett annat sätt. 

I allmänhet uppfattades det också som att entréer och hallar var för små 

dimensionerade för att klara av att många vistas i rummet samtidigt.  

I utrymmena för personalen finns det önskningar från flera förskolor att ha fler mötes- 

och arbetsrum. Detta för att kunna tillgodose de behov som finns av att föra ostörda 

samtal, till exempel vid arbetsmöten och föräldrasamtal. Personalens ytor saknar ofta 

tillräckligt med personaltoaletter. Dessa skulle kunna placeras i verksamheten och 

inte nödvändigtvis vid de övriga personalytorna.  

Förskolorna har skilda meningar om utformningen av deras avdelningar då Kullen 

och Aspen uttrycker ett behov av fler rum samt större ytor medan Vendelsögård och 

Nova är nöjda med antalet rum och storleken på avdelningarna. Vendelsö har dock 

problem med att de stora ytorna är svårmöblerade då det förekommer runda rum där 

det skapas outnyttjade ytor bakom.  

Alla förskolor utom Aspen har en gemensam matsal. De som har denna typ av 

matsal är nöjda med det och tycker att det är en positiv lösning eftersom det skapar 

ett större gemensamt rum. Förskolan Aspen uttrycker även en önskan om att ha en 

gemensam matsal då de saknar en stor gemensam yta för hela förskolan. Fördelen 

med en gemensam matsal enligt pedagogerna är att barnen lär sig ta mat själva. 

Stora fönster uppskattas av alla förskolor och de tycker att ljusinsläppet ger en ökad 

uppfattning av rymlighet i lokalerna samt att det känns trevligare med en koppling till 

utemiljön. Placeringen av fönster är viktig då de vid en förskola är för högt placerade 
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vilket ledder till att barnen inte ser ut vid lek på golvet. En annan utformning som 

uppskattas är höga rumshöjder som även de bidrar till ett ökat ljusinsläpp. 

Förskolorna uttrycker även en önskan av att ha mer utrymme för upphängning 

genom fria väggytor. I köket finns önskan av att ha kyl- och frysrum. Pentryn vid 

avdelningarna finns det inget behov av att ha då de förskolor som har detta inte 

utnyttjar dem och de som inte har det inte uttrycker ett behov av att ha ett pentry. Det 

som används på avdelningarna är diskhoar och köksskåp. 

Avslutningsvis uppskattas det att planlösningen ger möjlighet att skapa rum-i-rum så 

att verksamheten kan få en flexibilitet. 

5.6 Fallstudier 

De förskolor som har valts för fallstudien är förskolor som ligger spridda runtom i 

Sverige och har på grund av detta inte kunnat besökas. Alla förskolor är 

konstruerade enligt passivhus tekniken varav vissa är uppförda, vissa under 

byggnation och en är ett förslag. Tanken med dessa val är att passivhustekniken 

bland annat påverkar gestaltningen och därmed även ytorna och dess användning. 

Exempelvis så har fyra förskolor av sju valda tvåplanslösningar, vilket utmärker sig 

från de traditionella förskolorna som vanligtvis är i ett plan. 

 

Planlösningar över passivhus förskolorna har hämtas in genom kontakt med ansvarig 

för respektive förskola. Ytorna för varje förskola har studerats och förts in i en tabell, 

se bilaga 8, så att ett medelvärde sedan kunde tas fram. Ytorna delades in i olika 

användningsområden med undergrupper för att tydligt få fram vilka rum som vanligen 

förekommer och storleken på dessa.  

5.7 Stadsskogens förskola 

Sveriges första förskola i passivhusteknik stod klar i juni 2008 i Alingsås kommun. 

Kommunen har de senaste åren gjort stora satsningar på ett energieffektivt 

byggande och Stadsskogen är en del av det. Förskolan består av 5 avdelningar och 

har en lokalarea på 937 m2, se figur 11. [22] 

Byggnaden, som är ritad av Glantz Arkitekter, har fönster som består av kryptonglas 

vilket medför en minskning av värmeledning jämfört med glas med luft i. Sedumtaket 

är en annan energisparande lösningar som förskolan har utrustas med. [23] 

Stadsskogens verksamhet är uppdelad i tre rektangulära byggnader som är 

sammankopplade i två vindfång. Ifrån dessa vindfång nås kapprummen till tre av 

avdelningarna, de övriga två avdelningarna har ingång i ändarna av byggnaden. 

Även dessa har vindfång som leder in i kapprummen. De två yttersta byggnaderna 

har likadan planlösning och rymmer två avdelningar var. Den tredje avdelningen 

ligger i den mittersta byggnaden där även köket finns. En trappa upp ligger 

personalens utrymmen samt ett fläktrum. På avdelningarna finns det förutom 

pedagogiska rum även mindre kontor och förråd. Varje avdelning är även utrustat 

med ett pentry innehållandes både spis samt kyl och frys. Förskolans kök har 
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däremot inget separat rum för kontorsverksamhet, en skrivplats finns dock placerad i 

köket.  

 

Figur 11. Stadsskogens förskola. 

5.8 Trädgårdsstadens förskola, Skövde 

Denna förskola är ny då verksamheten startade den 10 april 2012.  

Trädgårdsstadens förskola är Skövde kommuns första passivhus förskola. Förskolan 

är byggd och projekterat i PHPP efter den internationella kravspecifikationen för 

passivhus certifieringen. Byggnaden är mycket kompakt för att minska 

energiförlusterna. 

 

Förskolan har två våningar och har fem så kallade hemvister dvs. förskolan är 

anpassad för fem avdelningar. Förutom detta har byggnaden två stora torg, se figur 

12. På entréplanet används torget som en stor gemensam matplats och på det övre 

planet ges det plats för möjligheter till teater, lek och andra föreställningar. [24] 

 

Trädgårdsstadens förskola är uppbyggd av en stålstomme med lättregelsystem av trä 

samt mellanliggande cellulosaisolering. Alla u-värden för byggnaden understiger 0,10 

W/m2 K vilket är bra. Efter beräkningar enligt PHPP:s standard uppvisar förskolan bra 

resultat. Förskolan kommer att klara kraven för maximalt uppvärmningsbehov. 

Dessutom uppmätte byggnaden ett bra resultat vid lufttäthetsprovningen, där den 

uppnådde tio gånger bättre resultat än passivhus kriterierna.  

 

Arkitektbolaget är Glantz Arkitektstudio AB som har gestaltat ett flertal passivhus 

förskolor i landet. [25] 

 

Förskolan är byggd i två plan och har en relativt kubisk form med ett lågt lutande 

pulpettak. Från det övre planet finns det balkonger i två olika väderstreck. 

Bygganden rymmer fem avdelningar som är mycket lika varandra. En avdelning 

består av ett större rum, hemvist, och två mindre rum som är ateljé och aktivitetsrum. 

Utmärkande är de två stora torgen som finns på det nedre och det övre planet. Alla 

avdelningar har en gemensam entré bestående av en groventré och en huvudentré, 

samt har de ett gemensamt kapprum. Personalytorna är placerade gemensamt på 

det övre planet. Den byggtekniska arean, BTA uppnår ca 1222 m2.  
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Figur 12. Trädgårdsstadens förskola. 

 

5.9 Norrskenets förskola, Skellefteå, Moröbacke 

Norrskenets förskola är en lågenergiförskola som är belägen i Moröbacke, Skellefteå 

Kommun. Förskolan rymmer fyra avdelningar, ett eget tillagningskök, ett stort 

gemensamt torg samt en större ateljé som ger möjlighet till nyskapande aktiviteter.  

Förskolan består av ett första plan och delvis ett andra plan, se figur 13. På varje 

avdelning finns det plats för ca 16-20 barn. En avdelning består av ett större allrum 

och två mindre rum och alla avdelningar är placerade på det första planet. På 

byggnaden finns det två vindfång som leder in till en varsin entré. Från entrén som 

delas av två avdelningar delar avdelningarna upp sig till varsitt kapprum och in till 

sina egna allrum. Varje avdelning har egna skötrum samt två toaletter. Alla 

personalytor är förlagda på det övre planet.  

 

Förskolan har en stor och fin utemiljö med fokus på skapande, bygg och konstruktion 

och möjlighet till lite naturtomt och bland annat en egen grillplats.  

Norrskenets förskola är även en del i Trästaden 2012 vilket innebär att den är byggd 

med en stomme och fasad av trä. [26] Trästad 2012 består av 16 deltagande 

kommuner som tillsammans försöker satsa på att bygga mer klimat smart och för en 

hållbar utveckling av städer. De ska verka som inspiration för andra arkitekter, 

byggare och politiker. [27] 

 

Skellefteå kommun har bestämt sig för att energieffektivisera de framtida kommunala 

förskolorna. De har därför tillsammans med andra samarbetspartner uppfört en 

passivhus förskola, som ska bidra till en låg energianvändning. 

Syftet med denna förskola är att kunna visa upp ett bra exempel på hållbara 

byggnadsmetoder som leder till minskat energiberoende. Genom ett samverka i ett 

nätverk ska förutsättningarna för ett bra resultat med smarta och hållbara lösningar 

öka. Resultatet de vill uppnå är att bevisa att det är möjligt att bygga en energi snål 

förskola med hjälp av de senaste erfarenheterna och även av nya okända produkter 

och teknik. 
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Collage arkitekter har i uppdrag från fastighetskontoret i Skellefteå Kommun gestalta 

Skellefteås första passivhus förskola. [28] 

 

 
Figur 13. Norrskenets förskola. 

5.10 Äppelgårdens förskola 

Hösten 2011 invigdes den nya förskolan i Nödinge, Ale kommun. Byggnaden som är 

1400 m2 rymmer 6 avdelningar som är uppdelade i åldersgrupper med totalt 120 barn 

i åldrarna 1-5 år. Förskolan är ritad av Liljewalls Arkitekter och är byggd med 

passivhusteknik med betongstomme, en kombination som ingen annan förskola i 

Sverige har haft innan. Fasaden består av ljust tegel och delar av de olika 

avdelningarnas fasader går i starka färger som orange och grönt. [29] 

 

Miljön utomhus har barn på en närliggande förskola fått vara med och planera 

tillsammans med en landskapsarkitekt. [30]  

 

Att Äppelgården använder sig av pedagogiken Reggio Emilio [31] syns tydligt på 

dess planlösning, se figur 14. Mitt i byggnaden ligger en stor öppen yta som binder 

ihop avdelningarna med entrén, personalutrymmet samt mottagningsköket. Här finns 

plats för gemensamma utrymmen som bland annat matsal och bibliotek. De sex 

avdelningarna är likadant uppbyggda med en hemvist, ett grupprum och ett pentry 

eller ateljé. Pentryt/ateljén delas mellan två avdelningar och det samma gäller för 

skötrummet med toalett som ligger mellan avdelningarna. Det finns även en toalett 

för personalen här. Entrén är gemensam för alla avdelningar i förskolan. 

Kapprummet är uppdelat i tre rum med två torkskåp i varje. Förskolepersonalen och 

matpersonalen har egna ingångar till sin del av byggnaden.  
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Figur 14. Äppelgårdens förskola. 

 

5.11 Sagoskogens förskola 

Sagoskogens förskola i Västra Balingsnäs är den första av tre kommande 

passivhusförskolor i Huddinge. Det är Huge Fastigheter som har fått i uppdrag att 

bygga och förvalta dessa förskolor. Sagoskogens förskola började byggas den 21 

september 2011 och ska stå klar till förfogande vid höstterminens start 2012.  

Huge fastigheter har tillsammans med NCC Construction (som är projektets 

byggentreprenör) skapat ett samarbete genom ett så kallat strategiskt partnering som 

innebär att NCC har fått i uppdrag att bygga alla dessa tre passivhus förskolor, vilket 

kan bidra till att det engagerar de inblandade och ger en ökad prestation, samt i 

slutändan kan det bli lönsammare eftersom samma byggplattformar kan användas 

om igen till de olika förskolorna. Sagoskogens förskola blir ca 1000 m2 stor och 

kommer att byggas i två våningar där det ska rymmaa ca 100 barn och 20 

pedagoger. [32] 

 

Barnen kommer att delas upp i fem avdelningar som är anpassade för 22 personer 

vardera. Förskolan kommer dessutom ha ett eget tillagningskök tillskillnad från 

passivhusförskolan i Österåkers kommun som har varit en stor inspiration för 

byggnadens utseende.  

 

BTA, dvs. den byggtekniska ytan är ca 984 m2 och verksamhetens yta, LOA uppnår 

ca 845 m2. Den stora skillnaden beror mycket på att det är ett passivhus som byggs 

med mycket tjocka ytterväggar, ca 400 mm, tillskillnad från vanliga väggtyper som är 

cirka 300 mm tjocka. Trots detta är ytan per barn ca 8,5 m2. 

 

Enligt beräkningar ska Sagoskogens energiförbrukning bli 50 procent lägre än de 

minimikrav som Boverket ställer på nya byggnader. Byggnaden beräknas ha en 

energiförbrukning på 65 kWh/m2 och år, vilket är avsevärt mycket mindre än 

medelförbrukningen för andra förskolor i Huddinge kommun som drar ca 240 kWh/m2 

och år. Enlig NCCs beräkningar kommer kommunen spara in 130 000 kWh efter fem 

år och ca 520 000 kWh efter 20 år. [33] 
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Sagoskogens förskola har en kvadratisk utformning på två plan, vilket är bra för 

passivhus med hänsyn till formfaktorn. Förskolan rymmer fem avdelningar som alla 

är snarlika varandra, se figur 15. En avdelning består av ett större allrum och två 

minde aktivitetsrum. De flesta avdelningarna har ett eget skötrum med två toaletter 

förutom för två avdelningar som delar på ett gemensamt skötrum med tre toaletter. 

Förskolan har en stor och gemensam entré samt ett kapprum som rymmer alla 

avdelningar. Kapprummet leder in till ett större gemensamt aktivitetsrum/torg. 

Utmärkande för denna förskola är den stora ateljén som finns centralt på det övre 

planet. Personalytorna är uppdelade på de två olika planen.  

 
Figur 15. Sagoskogens förskola. 

5.12 Förslag, Hedlunda 

Thyréns och Murman Arkitekter deltog tillsammans i en förslagstävling för Umeå 

Kommun där de gestaltade ett förslag till den kommande förskolan Hedlunda. 

Umeå kommuns beslut att skapa mindre barngrupper har resulterat i att flera nya 

förskolor behövs i kommunen. Inför byggandet av förskolan Hedlunda utlystes en 

arkitekttävling och fyra olika förslag bedömdes och det förslag som till sist utsågs till 

vinnare var Sweco. Nedan följer dock en beskrivning av förslaget som Thyréns och 

Murman Arkitekter deltog med. 

Tre av kraven som Umeå kommun hade angående utformningen av förskolan 

Hedlunda var att den skulle byggas i passivhus eller lågenergiteknik samt vara 

anpassad för Reggio Emilia-pedagogiken. Byggnaden skulle även uppföras i två 

våningar. [34]  

I förslaget från Thyréns och Murman Arkitekter är byggnaden ritad enligt 

passivhustekniken där byggnadens formfaktor uppgår till 1,36 och fönsterarean 12 % 

(jämfört med den uppvärmda golvytan). I förslaget redovisas även att den uppvärmda 

golvytan beräknats till 1363m2 och byggnadens U-medelvärde 0,18 W/m2,K. 

Fönstrens utformning har anpassats till byggtekniken då dessa är stora och få och 

därmed skapas färre köldbryggor. Det finns även takfönster som släpper in ljus till det 

centralt placerade torget (piazzan), se figur 16. På detta torg ligger trappan upp till 

andra våningen samt ingången till den gemensamma matsalen. Totalt är det sex 
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avdelningar som delar på matsalen där det även finns en köksateljé. I de 

gemensamma ytorna ingår även rum som bibliotek, ljuslabb samt ateljé. I anslutning 

till ateljén föreslogs en balkong med solceller, som även skulle placeras på taket. 

Vindfång finns vid förslagets huvudingång samt ingången till tillagningsköket. [35] 

 

Figur 16. Hedlunda. 

5.13 Annestad förskola 

Hösten 2009 stod den nya förskola i Annestad klar, där Sadelmakarebyns förskola 

har sin verksamhet. Förskolan är ett resultat av ett samarbete mellan 

Stadsfastigheter, White och Malmö stad varav den sistnämnda aktören är beställare. 

Tanken med byggnaden är att dess utformning ska möjliggöra en 

verksamhetsändring för framtida behov, se figur 17. Byggnaden är utformad så att 

den lätt kan byggas om till t.ex. äldreboende eller studentbostäder. I 

Sadelmakarebyns verksamhet finns nu fyra avdelningar som delar på två entréer 

med vindfång som är tänkta att vara ouppvärmda men där det nu installerats 

elradiatorer. Trots att byggnaden är tänkt som en lågenergibyggnad har den försetts 

med golvvärme, vilket inte är vanligt vid denna typ av byggen då den kräver mycket 

energi. Totalt är den uppvärmda golvarean 851 m2 (exklusive vindfången) och för 

varje avdelning finns där en hemvist, ett sovrum, ett lekrum samt ett skötrum med två 

toaletter. I mitten av byggnaden finns ett gemensamt samlingsrum. 

Belysningen i byggnaden slås på genom rörelsedetektorer och den regleras även av 

hur mycket dagsljus som finns i rummet. De flesta fönster i byggnaden är 

oöppningsbara och de fönster som finns på södersidan är extra stora. [36]  
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Figur 17. Annestads förskola. 
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6 Resultat 

Nedan följer resultatet av projektet. För ytterligare information om framtagning av 

resultatet se bilagorna som anges för varje tabell. 

6.1 Fallstudier 

Ur fallstudierna framtogs den totala ytan av förskolan enligt två metoder, metod 1(se 

bilaga 6) och metod 2 (se bilaga 7). För sammanställning av fallstudiernas ytor se 

bilaga 8. För sammanställning av fallstudiernas antal rum se bilaga 9, där det även är 

angivet vilka rum och ytor som är borträknade på grund av för stor standardavvikelse. 

Resultaten för ytorna från fallstudierna, se tabell 3 och 4. 

Tabell 3. Visar resultatet av antalet rum och dess area. (Beräknat med metod 2)  
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Antal avdelningar    

Rum    

Entréer och hallar    

Groventré 1 16,1 16,1 

Vindfång 1-2 11,3 11,3-22,6 

Huvudentré 0-1 21,7 21,7 

Avdelningsentré 0-1 11,6 11,6 

Kapprum/hall 1 24,4 146,4 

Torkrum 2 5,7 11,4 

Total yta   218,5-229,8 

Hygien och omvårdnad    

Skötrum/tvättrum 1 9,9 59,4 

Wc 2 1,5 18 

Rwc 1 4,6 4,6 

Total yta   82,0 

Pedagogiska rum    

Allrum/matplats 1 35,7 214,2 

Aktivitetsrum/rörelserum/vilrum 1-2 13,0 78-156 

Ateljé/verkstad/snickarrum 1 21,5 21,5 

Våtlek 1-2 18,0 18,0 

Köksateljé 1 14,5 14,5 

Torg/gemensam matplats 2 75,0 150 

Total yta   496,2-574,2 

Städ, förråd och tvättrum    

Avdelningsförråd 1 3,0 18,0 

Centralförråd 2-3 4,0 8-12 

Tvättrum 0-1 4,8 4,8 

Städrum 1 5,2 5,2 

Total yta   36-40 



44 
 

Förskola 

R
e
s
u

lt
a
t 

a
n

ta
le

t 

ru
m

/a
v
d

e
ln

in
g

 

e
ll
e
r 

fö
rs

k
o

la
 

R
e
s
u

lt
a
t 

k
v
m

/r
u

m
 

R
e
s
u

lt
a
t 

k
v
m

 

fö
r 

6
 

a
v
d

e
ln

in
g

a
r 

Personal    

Pausrum inklusive pentry 1 27,7 27,7 

Arbetsrum 1 9,8 9,8 

Expedition 1 8 8 

Samtal/Vila 1 10,4 10,4 

Kopiering/dokumentation 2 8,4 16,8 

Omklädning 1 7,2 7,2 

Wc/dusch 1-2 3,8 3,8- 7,6 

Total yta   83,7-87,5 

Kök    

Inlastning/avemballering 1 6,8 6,8 

Kök 1 36,7 36,7 

Disk 1 7,8 7,8 

Uppställning 0-1 7,3 7,3 

Torrförråd 0-1 3 3 

Kylrum 0-1 3,1 3,1 

Frysrum 0-1 3,5 3,5 

Renseri/rotfrukt 0-1 5,5 5,5 

Kontor/skrivplats 1 3,5 3,5 

Omklädning 1 3 3 

Wc/dusch 1 2,6 2,6 

Städ 0-1 2,8 2,8 

Förråd 0-1 3,6 3,6 

Total yta   89,2 

Summa Total yta   1 005,6 – 1 102,7 

 

Tabell 4. Jämförelse mellan två beräkningsmetoder. 

6 avdelningar Total yta i m2 

 Metod 1 (Enligt bilaga 6)  Metod 2 (Enligt bilaga 7 (Tabell 3)) 

Entréer och hallar 140,4 218,5-229,8 

Hygien och omvårdnad 67,8 82 

Pedagogiska rum 607,8 496,2-574,2 

Städ, förråd och tvättrum 33,2 36-40 

Personal 75,9 83,7-87,5 

Kök 72,3 89,2 

Total yta NTA 997,6 1 005,6- 1 102,7 

   

Räknat med ett svällningstal på 
1,3 

  

Total yta BTA 1 296,9 1 307,3 – 1 433,5 
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6.2 Lokalprogrammet 

Faktainsamlingen resulterade i ett lokalprogram innehållande en sambandsanalys 

och rumsbeskrivning som är bifogad i bilaga 10. För en sammanfattning av de 

resultat som framtagits se tabell 5. 

 

Tabell 5. Huvudgruppernas totala area från sambandsanalysen. 

 

Sambandsanalysen 

AREA (NTA) 

Entréer och hallar 204 m2 

Personal 76,5 m2 

Städ, förråd och 

tvättrum 

36 m2 

Pedagogiska rum 559,5 m2 

Hygien och omvårdnad 79 m2 

Tillagningskök 90,5 m2 

Totalt 1 045,5 m2 

 

 

6.3 Presentation av förskolan Lövet 

För förslagshandlingar, ritningar och illustrationer av förslaget, förskolan Lövet se 

bilaga 11. 

Den gemensamma matsalen 

Innanför den solpanelsbeklädda fasaden ligger den gemensamma matsalen där de 

mindre fönstren släpper in små ljusglimtar. I matsalen finns ett pedagogiskt kök för 

bakning och utforskning av matlagning för barnen. Det finns även ett fönster mot 

tillagningsköket för att dels skapa ett samband mellan rummen samt för att tillgodose 

kökspersonalens behov och dels öka barnens intresse och förståelse för matlagning. 

Ifrån matsalen finns det utsikt mot planteringarna på den västra sidan av huset men 

även mot trädäcket i öster. Rummets stora och öppna yta möjliggör att verksamheten 

kan användas till andra syften, som till exempel samlingslokal. Rymden i rummet 

förstärks genom öppningen till ateljén på andra våningen. 

Förskolans kök 

I anslutning till den gemensamma matsalen ligger tillagningsköket. Närheten till 

matsalen underlättar mattransporten och skapar ett smidigt flöde. I köket finns 

genomgående kyl och frys för att uppnå minimal risk för kontamination. Även avskilda 



46 
 

rum för rensning och diskning finns. Inlastningen av varor sker genom en separat 

varumottagning dit transporter kan ansluta utan att påverka verksamhetens gång och 

utan backningsmoment, vilket bidrar till en ökad säkerhet. I anslutning till denna 

varumottagning ligger soprummet. Dagsljus kommer in från väster och i nära 

anslutning till köket finns en kompost.  

Entréer och kapprum 

Ifrån Vallagränd nås huvudentrén till förskolan som skyddas med ett skärmtak och 

spaljéer. Kapprummen kan ses som en stor gemensam mötesplats som nås via en 

huvudentré där information om vad som pågår i huset finns. Placeringen av fönster i 

vindfången in i entrén bidrar till att ljusinsläppet blir större i korridoren mellan 

avdelningarna, vilket annars hade kunnat bli en mörk yta utan dagsljus. 

Torkmöjligheter finns i ett avskilt torkrum, vilket är bättre ur bullersynpunkt jämfört 

med att placera torkskåpen direkt i kapprummen. Mot gården finns en groventré med 

tvättställ som kan användas vid lek ute på gården då det finns ett behov av ett 

utrymme för avsköljning av smuts. Flödet från kapprummet till groventrén och ut till 

gården sker naturligt då ingångarna är placerade i ett led. En entré leder till att det 

skapas en gemenskap för förskolan som helhet där föräldrar, pedagoger och barn 

kan mötas. 

Avdelningarna 

De sex avdelningarna består av en hemvist och två mindre rum för lek och 

aktivitetsrum. Mellan lek och aktivitetsrummet finns fönster för ökat ljusinsläpp till det 

innersta rummet. Dessa rum kan även användas som vilrum. Mellan avdelningarna i 

norr finns en skjutvägg så att rummen kan slås samman och avdelningarna kan 

samarbeta med varandra men samtidigt kan de även skärma av om så önskas. De 

två avdelningarna i söder har närmare till de gemensamma utrymmena och är något 

större till ytan. Avdelningarna består också av två toaletter och skötrum där det har 

placerats ett fönster ut mot verksamheten för ökad uppsyn. I överkant på dörrarna in 

till toaletterna finns även där fönster. Förvaringsmöjligheter finns i vilorummen och i 

centralförråden som finns på varje våningsplan. Avdelningarna har inte några pentryn 

då detta inte ansågs nödvändigt. De utnyttjar istället köksateljén i matsalen. Dock har 

de en diskho samt högskåp för att möjliggöra aktiviteter med exempelvis färg. 

Avdelningarna placerade i norr har en utrymningsväg antingen ut på mark eller 

balkong och avdelningarna i söder utnyttjar utgångarna i matsalen samt ateljén. 

Personalen 

Avskilt från övrig verksamhet ligger personalens ytor. Pausrummet med pentry, är 

utformat så att det även kan användas vid personalmöten. För att tillgodose behovet 

av att kunna föra ostörda samtal finns, utöver lokalprogrammets krav, två extra rum 

för detta ändamål. Arbetsrummen i söder är de enda som har utsikt över områden 

där verksamheten pågår vilket skapar en tydlig gräns mellan rast och arbete. 

Personalen har i denna del tillgång till en funktionsanpassad toalett med dusch, som 

nås genom ett omklädningsrum med stor plats för avhängning. Även personalens 

ytor har utrymningsmöjligheter, både i norr och söder. 
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Ateljéer 

Utrymme för skapande finns i ateljén som ligger på andra våningsplanet. I rummet 

finns tvättställ och plats för förvaring av material. Fönstren mot gården är extra djupa 

och försedda med hyllplan för att barnen ska kunna placera sina verk på ett ställe där 

de syns tydligt. Utställningsytor finn även i korridorerna på plan ett och två. Räcket 

ner mot matsalen har titthål som är i samma form som fönstren i solpanelsfasaden. 

Rummet har bra möjligheter att delas in i mindre rum med hjälp av möblering. 

Bullerskydd 

Längs Nynäsvägen finns ett bullerplank med tittfönster uppsatta för att minska bullret 

som når byggnadens fasad och även gården. Längs med planket finns träd och 

buskar, men även fönster för att gemenskapen mellan rummet på gården och det 

utanför ska öka. Bullerplanket och träden ger även viss solavskärmning för utelek. 

Brand 

Eftersom byggnaden är klassad som en BR1-byggnad finns det i alla större rum en 

utrymningsdörr vid händelse av brand. På plan två sker utrymningen genom dörrar ut 

på balkongerna i norr och söder. 

Konstruktion 

Förskolan är uppbyggd enligt passivhusstandard vilket gör att byggnaden är mycket 

energieffektiv. Grunden är uppbyggd av en betongplatta på mark med underliggande 

cellplastisolering med en tjocklek på totalt 300 mm. Detta minskar risken för stora 

transmissionsförluster genom grunden. 

Klimatskalet är uppbyggt av en stomme av trä som är en naturlig och miljövänlig 

råvara som det finns gott om i Sverige. Materialet har en lång livslängd och är 

miljövänligt och förnybar med bra hållbarhet och beständighet.   

Ytterväggen har totalt 455 mm isolering och har en fasadbeklädnad av varierande 

plåt och träpanel. 70 mm av isoleringsskiktet på insidan är ett installationsskikt som 

ska minska risken för att det blir hål i plastfolien, som skyddar konstruktionen från 

fukt. 

Taket består bland annat av limträbalk med sedumtak som taktäckningsmaterial. Det 

bärs upp av bärande ytterväggar samt en del bärande innerväggar och pelare på 

grund av de långa spännvidderna. Även mellanbjälklaget består av limträbalkar med 

mellanliggande isolering och bärs upp av de bärande delarna. Vid den stora 

öppningen i ateljén bärs golvbjälklaget upp med hjälp av stålrör som är fästa i taket, 

vilket gör det möjligt att ha matsalen helt öppen utan att ha några pelare mitt i 

rummet. Mellanbjälklaget består även av ett stegljudsdämpande skikt som ska bidra 

till att det blir tystare när barnen går och springer på golvet.  

För att minska rördragningen från kökets alla tekniska tillhörigheter och behövda 

kanaler har fläktrummet valts att placeras rakt ovanför för att få en smidig 
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installationsdragning med kortare kanallängder som även innebär mindre 

värmeförluster.  

Synliga ventilationskanaler finns för att visualisera och bidra till en förståelse för 

barnen. Dessa är målade i olika färger för att tydligt visa hur luftens flöde går i huset. 

Ventilationssystemet bör vara av typen FTX- system som har en hög återvinning, runt 

ca 80 %.  

För att förhindra att det blir för varmt i byggnaden har solavskärmning installeras där 

det behövs. På byggnadens norra och södra sida finns en utanpåliggande balkong 

som ger solavskärmning för det första planet. Över balkongerna har taket dragits ut 

för att skydda lokalerna på det övre planet. På byggnadens östra sida anses 

solavskärmningen inte vara lika nödvändig då lokalerna på det övre planet kommer 

få en viss solavskärmning tack vare takutsprånget och rummen på nedre plan är 

mindre aktiva. På byggnadens västra sida har automatiska sollameller placerats över 

de stora fönsterpartierna.  

På byggnadens syd- västra sida har solpaneler placerats in med varierande djup för 

att skapa en tre dimensionell struktur på byggnaden. Solpanelerna ska hjälp till att 

värma upp varmvattenberedning och täcker hela fasaden i sydväst. På denna fasad 

finns även mindre fönster placerade som skapar ett oregelbundet mönster. När solen 

lyser på fasaden sätts solcellerna igång vilket kommer att synas i byggnaden genom 

att ljusstrimmor tar sig in i ateljén och matsalen och en tydlig skärm visar att de 

fungerar. Detta bidrar till att barnen får en god förståelse för hur solcellerna fungerar 

och när de fungerar bäst. Med hjälp av fönstren skapas ett lekfullt mönster i 

byggnaden.  

Fönster 

Fönstrens placering och utformning i förskolan har till viss del gått emot den 

traditionella utformningen av passivhus med enkla fönstersättningar. Att placera 

många små fönster i en fasad är inte vanligt då det finns risk för många köldbryggor 

vilket kan leda till att passivhusstandarden inte uppnås. Tanken med placeringen av 

dessa små fönster är att bevisa att det går att bygga ett passivhus med en tilltalande 

arkitektur. För att uppnå kravet på dagsljus och minimera risken för köldbryggor har 

större fönster utformats med så få fönsterkarmar som möjligt.  

Fönstren har placerats i en del av ytterväggens isolerande skikt och karmen har 

överisolerats för att minska risken för stora köldbryggor. Den valda fönstertypen har 

dessutom ett mycket bra u-värde. Fönsternischerna är sneda för att öka spridningen 

av dagsljuset in i byggnaden 

Trappan 

Trappan kan ses som ett hinder i en förskola och den är därför dimensionerad så att 

barn smidigt ska kunna ta sig upp och ner utan några större risker. Detta tack vare 

trappstegens bredd som är 300 mm och har höjden 150 mm. Trappen blir därmed ett 

pedagogiskt moment där barnen kan lära sig att gå säkert i trappor. 
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Sedumtak 

Byggnadens tak ska täckas med torktåliga växter som suckulenter och mossa, så 

kallat sedumtak. Detta eftersom det finns flera fördelar att använda sedumtak, som 

att absorbera regnvatten vilken minskar den årliga avrinningen. Sedumtaket binder 

upp vattnet vilket innebär att en del av vattnet hinner avdunsta och det innebär att 

vattensystemet inte hinner bli överbelastat och avrinningen blir mer balanserad.  

Ett grönt tak kan bidra till att energiförlusterna genom takkonstruktionen minskar 

genom att det på sommaren skyddar huset från överhettning och på vintern hjälper 

det till att bevara värmen i huset. Dessutom kan sedumtaket hjälpa till att reducera 

buller utifrån. Växterna hjälper även till att minska koldioxidutsläppen vilket är ett 

viktigt mål för Haninge kommun. Dessutom skiftar sedumväxternas färg vackert 

beroende på årstid och hur mycket de exponeras för solljus. 

Ifrån sedumtakets hängrännor kommer kedjor att hängas så att eventuellt regnvatten 

kommer att rinna längs dessa och vara synligt för barnen. 

Fasad material 

En stor del av byggnaden är täckt av stålplåt av trapets profil av plåt vid namn Prelaq 

energy. Stålet är täckt med en svart färgbeläggning med speciella egenskaper som 

bidrar till lägre energiförbrukning. Detta tack vare att den största delen av den 

infallande solenergin reflekteras bort från byggnaden som gör att plåtens yta får en 

lägre temperatur, vilket i sin tur innebär att risken för att klimatskalet och byggnaden 

överhettas minskar. Därmed blir behovet mindre av att ha kylning. Hur mycket energi 

som plåten kan spara är beroende av husets geometri, geografiskt läge och hur 

byggnaden används.  Om regelbundet underhåll görs krävs det endast en 

ommålning var 20:e år. Stålet är mycket korrasionståligt och är 100 % 

återvinningsbart.  

En viss del av klimatskalet kommer att täckas med stående slät falsad träpanel, där 

den vackra strukturen av kvistar och struktur tydligt kommer att synas. Panelen ska 

oljas vilket ger en vacker ljus gul nyans på träet vilket ger en bra kontrast till den 

svarta plåtfasaden. Dessutom används inte några bekämpningsmedel i färgen vilket 

gör den mer miljövänlig. Eftersom den största delen av träpanelen kommer att vara 

vänd mot söder minskas risken för att rötskador ska uppstå då fukten på fasaden 

kommer att kunna torkas ut. 

Material 

De material som används i och på byggnaden ska vara hållbara och miljövänliga 

material. De ska ha en lång livslängd och vara återvinningsbara.  

Massivträ 

Det materialet som har valts att användas på golvet i byggnaden är bland annat 

massivträ som ska ha en neutral och ljus kulör. Massivträ är ett miljövänligt material 

som är varmt och behagligt och ger en hemtrevlig känsla. Materialet är dyrare än 

linoleum men kräver inget mer underhåll. Det är lätt att underhålla massivträ golv då 
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det kan slipa och oljas om flera gånger och har dessutom en lång livslängd. 

Massivträ av ek, ask och bok har dessutom bra motstånd mot intryck.  

Genom att undertaket täcks med spaltabsorbenter kan det reducera ljudet och verka 

som ljudabsorbenter. Detta möjliggörs tack vare att träpanelen i taket läggs med 

några millimeters springor där ljudet kan studsa mellan. Träpanelen ska liksom golvet 

ha en ljus kulör.  

På väggar kommer en ljus träpanel att placeras med höjden ca 1,40-1,50m. Därefter 

ska glasfiberväv sättas upp utan på gipsskivorna för att ge ytan lite struktur, samt är 

det ett slitstarkt och tåligt material. Väven kommer sedan att målas i olika kulörer 

beroende på avdelning. Genom att ge väggen en nyans kan den verka som ramar åt 

barnens teckningar, då de vita papperen kommer att synas bättre. Även personal 

ytor, kapprum och passager kommer att ha träpanel och glasfiberväv.  

Klinkers och kakel 

I varje avdelnings skötrum samt tillhörande toaletter kommer golv och vägg att täckas 

med kakel och klinkers som tål smuts, fukt och är lätt att rengör. Dessa kommer att 

ha samma kulör som avdelningens färg. Dessutom kommer även de övriga 

toaletterna ha kakel och klinkers. 

I groventré, huvudentré, tvätt och städrum är golven täckta med klinkers då de i 

dessa rum ofta kan utsättas för fukt och är därmed viktiga att kunna torkas och 

rengöras lätt. 

I köket kommer golvmaterialet bestå av halkfri plastmatt, detta för att det är ett 

slitstarkt och tåligt material, då det denna miljö oftast också utsätts för fukt och slitage 

är det viktigt att ha ett tåligt material. 

Utegård 

Utegården som ligger söder om byggnaden präglas av de fyra elementen jord, luft, 

eld och vatten. Detta för att barnens alla sinnen ska stimuleras. Genom att utforska 

de olika delarna på gården kommer barnen att aktiveras och utvecklas.  

På gården finns det stora och små mötesplatser vilket skapar bra samspel mellan 

barnen och ger möjlighet till samlingsplatser för pedagogerna. I anknytning till 

byggnaden finns ett stort trädäck som ger bra möjligheter till att ha aktiviteter ute som 

exempelvis målning och mellanmål.  

På förskolan finns dessutom två balkonger med spaljéer som ger bra solskydd 

samtidigt som det ger extra liv till den svarta plåtfasaden. Vid dessa spaljéer kan 

dessutom klätterväxter placeras in för att få byggnaden att kännas extra levande på 

sommaren.  

Gården skapar bra möjlighet till lek och spring tack vare den slingrande asfalterade 

ytan som går genom området. Detta ger också möjlighet till att ha cyklar.  
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I området längst i söder finns det även skuggiga partier under de befintliga träden där 

barnen kan leka.  

I nära anknytning till matsalen och köket finns en köksträdgård med kompost och 

trädgårdsland vilket gör att barnen kan vara med och lära sig hur saker och ting 

växer upp ur jorden. Det finns också bärbuskar och äppelträd där barnen och 

pedagogerna kan plocka frukt ifrån. På gården finns också två mindre kullar som 

bildas genom att ta tillvara på den jord som fraktas bort under byggnaden samt en 

motorikbana och grillplats. Gården möjliggör att alla barn, oavsett ålder, kan umgås 

och leka tillsammans och därmed lära sig och utvecklas med hjälp av varandra. För 

att barnens sinnen ytterligare ska aktiveras, finns det möjlighet att placera in 

vindsnurror och andra föremål som kan hängas i träden vilket kommer avge ljud och 

rörelse med hjälp av vinden.  

Området inhägnas av bullerplanket mot väster och i övriga riktningar är området 

inhägnat med ett staket. Vinkelrätt mot vägen finns ett materialförråd samt ett 

solskydd som barnen kan leka under.  

Hämtning och lämning kan ske i nära anslutning till huvudentrén som ligger vänd mot 

Vallagränd. Det finns även parkering, i nära anslutning till entrén, som består av grus 

och sand.  

Norr om byggnaden finns ett barnvagnsförråd och cykelställ under tak.  

Resultatet av alla ingående ytor redovisas i tabell 6. 

Tabell 6. Huvudgruppernas totala area från Förskolan Lövet. 

Förskolan Lövet 

AREA (NTA) 

Entréer och hallar 160 m2 

Personal 124 m2 

Städ, förråd och tvättrum 36 m2 

Pedagogiska rum 709 m2 

Hygien och omvårdnad 85 m2 

Tillagningskök 98 m2 

Totalt 1 212 m2 

Teknik och övrigt 139 m2 

Totalt 1 351 m2 
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6.4 Beräkningar 

Resultaten för beräkningarna av förskolans effektbehov, formfaktor, u-värden och 

fönsterarea redovisas i tabell 7. För att följa beräkningarna av U-värden se bilaga 12. 

För beräkningar av effektbehov se bilaga 13. 

Tabell 7. Nyckeltal för förskolan Lövet. 

Förskolan Lövet 

AREA 

BTA 1 569 m2 

BTA plan 1 810,5 m2 

BTA plan 2 758,5 m2 

U-VÄRDEN 

Yttervägg 0,095 W/m2K 

Tak  0,065 W/m2K 

Grund  0,089 W/m2K 

Dörr  0,65 W/m2K 

Dörr (med glas) 0,8 W/m2K 

Fönster  0,62 W/m2K 

EFFEKTBEHOV 

Driftfall 1 8,0 W/m2 Atemp 

Driftfall 2 8,4 W/m2 Atemp 

ÖVRIGT 

Formfaktor  1,89          (Aoms
 / Atemp) 

Fönsterarea  14 %        (Afönster
 / Atemp) 

Atemp 1 442,5 m2 

Aoms 2 731,5 m2 

Afönster 207,3 m2 
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7 Analys 

 

Förskolan är vald att byggas enligt passivhustekniken eftersom den lämpade sig bäst 

vid byggnation av denna typ av verksamhet. Vid jämförelse av de olika teknikerna 

visade det sig att passivhustekniken går att uppnå för denna typ av verksamhet vilket 

tidigare projekt har bevisat. Kraven på passivhus är av sådan grad att de anses 

uppnåeliga vilket ger rimliga förutsättningar för förskolan. Nackdelarna med att välja 

denna teknik är att byggnaden näst intill är tvungen att byggas i två plan för att 

förbättra chansen att uppfylla kraven. Två våningar medför fallrisker och ökade krav 

på fler utrymningsvägar. Produktionskostnaderna ökar vid byggnation av passivhus 

då det krävs mer material i klimatskalet, men genom att byggnaden uppförs i två plan 

kan kostnaderna minska då exempelvis grundplattas area minskar. Även kostnader 

på grund av transmissionsförluster minskar tack vare att takets area blir mindre än 

vid en enplanslösning, vilket innebär mindre kostnader under drifttiden. 

Resultatet från fallstudien är gjord enligt två olika metoder. Detta för att resultaten för 

arean sedan skulle kunna kontrolleras och jämföras med varandra.  

Metod 1 har beräknats fram genom att bara räkna på den totala ytan för varje 

huvudkategori, (hallar och entréer, personal etc.). Detta har sedan gett ett resultat för 

den totala arena för varje huvudkategori, vilket i sin tur har gett ett resultat på den 

totala arean, för en förskola. 

Metod 2 tar hänsyn till olika faktorer som antal avdelningar och antal rum. 

Denna metod har beräknats mer utförligt. Detta genom att ytan för varje rum har 

beräknats fram på två vis vilket tillsammans har gett ett medelvärde. 

Denna metod får även fram arean för varje rum, det vill säga underkategori, 

tillskillnad från metod 1. Metod 1 och metod 2 jämfördes sedan för att se hur stor 

skillnaden blev.  

För att undvika en för hög standardavvikelse har vissa värden i fallstudierna tagits 

bort vid beräkning av slutresultat. Detta för att de avvek för mycket från de övriga 

vilket skulle ge ett icke trovärdigt resultat. Ett exempel på detta är Äppelgårdens 

förskola som har sex avdelningar med ett torkrum till varje avdelning medan de andra 

förskolorna har ett till två torkrum totalt sett på hela förskolan. 

Av de olika metoderna visade det sig att totalt sett gav de likvärdiga resultat där 

skillnaden mellan de två ytorna endast blev 94 m2 NTA, för en förskola med sex 

avdelningar. 

För att stärka metodernas trovärdighet har resultaten jämförts med ett befintligt 

funktionsprogram för Umeå kommun1. Vid jämförelsen visade det sig att fallstudiens 

resultat stämde bra överrens med funktionsprogrammet. Därmed anses att metoden 

för att få fram de olika rummens area till den tänkta förskolan har fungerat. På grund 

                                            
1
 http://www.umea.se/download/18.77b8c5dd12c9fa0d13e80002897/helafunktionsprogr100831r.pdf 
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av att ytor inte räknats med kan mindre fel ha uppkommit i slutresultatet av areorna 

dock är dessa försumbara   

Vid studiebesöken undersöktes hur rummen användes och vilken koppling de har till 

varandra mer än hur stora de var. De resulterande sambandsanalyserna har legat till 

grund till den tänkta förskolans sambandsanalys. De olika sambandsanalysernas har 

visat sig variera från förskola till förskola, men vissa tydliga kopplingar har pekat på 

att köket är ett rum med många rumssamband. Köket har många viktiga mindre rum 

som behövs i nära anslutning för att kunna fungera på ett bra logistiskt. Arean för 

köken är mycket kompakta vilket medför att stor vikt måste läggas ner för att få in alla 

rum som ska få plats. Det är viktigt att den tänkta arean är väl genomtänkt så att inte 

onödiga ytor bildas i form av exempelvis passager och svårmöblerade planlösningar. 

Peronalens ytor är oftast samlade och en del samtalsrum är placerade vid övrig 

verksamhet. Personalytorna är oftast placerade avskilt från den övriga verksamheten 

vilket kan bero på att personalen ska kunna koppla av på rasterna utan att kunna 

störas av verksamheten. De pedagogiska rummen kan skilja sig mellan förskolor. 

Detta beror bland annat på att vissa har en gemensam matsal medan andra äter inne 

på avdelningarna. Vid studiebesöken uppfattades de gemensamma matsalarna som 

positivt då de som hade en var nöjda och de som inte hade en ville ha en matsal. 

Detta kan bero på att de som är tvungna att äta på avdelningarna inte helt kan nyttja 

dessa rum till enbart lek. Det är även bra ur pedagogsikt synpunkt då barnen tidigt får 

lära sig att utforska och hantera mat, vilket förbereder dem väl till resterande 

skolgång.  

 

En del förskolor har stora ateljéer och torg vilket kan bidra till att avdelningarna är 

mindre men den totala arean för de pedagogiska rummen är ändå stor tack vare 

dessa stora lokaler. Att allt fler förskolor har ateljéer kan beror på att verksamhetens 

syn på barns utveckling har förändrats och det blir vanligare att de får experimentera 

och testa på nya aktiviteter.   

De förskolor som har besökts har i de flesta fall haft en egen entré till varje avdelning 

vilket skiljer sig från fallstudierna där de oftast har haft färre entréer, där flera 

avdelningar delade på samma entré, eller där alla delade på en entré. Detta beror på 

att passivhus ställer högre krav på minskade värmeläckage vilket mindre entréer kan 

bidra till.  

 

Att göra både göra fallstudier och studiebesök har visat sig vara bra då 

användningen av ytor och lokaler inte alltid stämt överrens med ritningen. Detta kan 

bero på att lokalerna inte har varit tillräckligt många, eller att rum inte har haft den 

bästa tänkbara placeringen i förhållande till andra rum. Det är därför viktigt att ha en 

dialog med pedagoger som har erfarenhet av hur lokaler används.  

Vid jämförelse mellan det framtagna förslaget, Förskolan Lövet, och 

sambandsanalysen finns det skillnader i antalet rum som förskolan resulterade i och 

det planerade antalet. I förskolan Lövet har flera ytor slagit samman till en större yta 
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och exempel på det är kapprummet och torkrummet. Kapprummet skulle från början 

vara sex mindre rum, en till varje avdelning, men blev tillslut två större gemensamma 

kapprum för hela förskolan. Fördelen med detta är att färre entréer behövs vilket 

leder till mindre värmeutsläpp. Det är även bra för första gångs besökare, då det 

tydligt syns var den stora entrén är. Nackdelen är dock att detta kan kräva ett större 

ansvar hos personalen vid hämtning och lämning, då planlösningen kräver att det 

finns ett tydlig och fungerande tillvägagångssätt vid denna typ av händelse. Eftersom 

kapprummen inte har någon nära koppling till avdelningarna krävs en tydlig 

uppdelning av kapprummen mellan avdelningarna för att inte skapa förvirring. Det 

ställer också andra krav på personalen vid utelek då det inte finns någon möjlighet att 

ha översikt över avdelningarna medan de hjälper de yngre barnen med ytterkläder.  

 

Fördelen med det stora kapprummet är att grus, sand och dylikt inte dras in i den 

övriga verksamheten då rummet är avskilt och det finns ett större avstånd mellan 

ingång och avdelning. Att kapprummet är gemensamt medför även att verksamheten 

upplevs som mindre uppdelad då alla har tillgång till ytorna i byggnaden och rummet 

blir en stor gemensam mötesplats. Ur föräldrarnas synvinkel underlättar det med en 

plats för information istället för flera. Det främjar även interaktion med föräldrar vars 

barn går på andra avdelningar. 

 

Hemvisterna som avskiljs av en vikvägg har fördelen att de kan slås samman till ett 

större gemensamt rum och även skiljas av till två enskilda. Detta medför dock att bra 

väggyta försvinner som kan behövas för placering av vägghängd förvaring och 

utställningar. De sneda väggarna i skötrummen medför att rummet blir svårt att 

möblera och blir inte lika flexibelt som ett helt kvadratiskt rum.  

 

Ateljén blev inte i någon definierad yta, utan den placerades på ett öppet utrymme på 

plan två vilket skapar större möjligheter till kreativitet och flexibilitet. Detta gör att 

rummet blir mycket flexibelt i framtiden och ändamålet kan variera. Planlösningen 

möjliggör även att skapa rum-i-rummet, vilket flera förskolor önskade och tyckte om. 

Nackdelen med detta kan dock vara att det inte finns någon bra begränsad yta som 

är anpassad för våtlek, samt om många barn vistas i ateljén samtidigt kan rummet bli 

stökigt.   

 

Arbetsrum till personalen blev fler än vad sambandsanalysen visade. Vilket berodde 

på att planlösningen gav möjlighet till detta samt att det vid studiebesöken framgick 

önskemål om att ha flera arbetsrum för att kunna ha ostörda samtal.  

Köket är den ytan som har varit svårast att planlägga då det är många rum som ska 

planeras in väl. Nackdelen med utformningen är att det saknas fria väggytor som ger 

möjlighet och flexibilitet att inreda. Arbetet med projektet har visat att det är viktigt att 

planera lokalerna väl så att fria ytor skapas. Anledningen till att det är viktigt att 

ytorna i köket är välplanerade är för att skapa en bra arbetsmiljö för kökspersonalen 

som tidigare har åsidosatts.    
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Vid planering av planlösningen är det viktigt att undvika så många outnyttjade ytor 

som möjligt eftersom det ger ökade kostander i form av drift och underhåll. Det 

slutgiltiga förslaget har endast få outnyttjade ytor då det endast finns några få 

passager varav vissa kan användas som utställningsvägg för verksamheten.   

Städrummets placering är något som skulle kunna förbättras då det största behovet 

för rengöring förväntas vara vid ingången på första plan. Eftersom detta var ett behov 

som upptäcktes längre in i arbetets gång så fanns det inte med i sambandsanalysen, 

vilket resulterade i dess placering på andra våningen. I övrigt fungerar 

sambandsanalysen bra då den är fri på så sätt att det finns flera alternativ för 

planlösningen att utformas på. 

Ett annat behov som upptäcktes senare i arbetet var bra möjligheter vid utrymning 

vid brand. Balkongerna är ett resultat av detta. Vid placeringen av balkongen och 

dörrarna på andra våningen möjliggjordes en annan planlösning med en 

personalentré i norr som skulle kunna anslutas till ett omklädningsrum med toalett 

men eftersom detta tillkom senare i projektet anpassades inte planlösningen efter 

detta. 

De beräkningar som har gjorts för hand är grova uppskattningar med antaganden, 

men följer ändå mallen för uträkning av energieffektiva skolor och förskolor. Vid 

antagningar har det minst gynnsamma värdet valts för att säkerhetsställa 

byggnadens maximala effektbehov. Det bör också nämnas att beräkningarna är 

gjorda på de projekterade schablonvärdena vilket kan innebära att den uppförda 

byggnaden inte kommer att motsvara dessa värden. Eftersom beräkningarna är 

gjorda med hjälp av antaganden och schabloner så bör en mer djupgående 

beräkning utföras för att helt säkerhetsställa att byggnaden uppfyller 

passivhuskraven. 

Att förskolan som har en fönsteryta på 14 % av golvytan och fortfarande uppfyller 

kraven på maximalt effektbehov beror på fönstrens låga U-värde. Att välja fönster 

med så pass lågt U-värde medför dock att priset på dessa ökar. Långsiktigt är det en 

investering då byggnaden även skulle kunna klara av framtida krav och effektbehovet 

för byggnaden blir lägre jämfört med fönster med högre U-värde. En minskning av 

fönsterytan skulle kunna innebära att det arkitektoniska uttrycket inte får lika mycket 

plats, vilket är en avvägning som måste utföras.       

Valet av massivträ som golvmaterial togs med hänsyn till att skapa en förskola som 

är lik hemmiljön. Av de förskolor som det gjordes studiebesök på hade inga trägolv, 

vilket kan bero på att golvmaterialet väljs beroende på hur lättstädade de är samt av 

ekonomiska skäl. Valet av trä som golvmaterial kan motiveras med att det finns 

lättskötta sådana och att de inte medför ett större underhåll. Golvet bidrar till en 

varmare upplevelse av rummet vilket inte finns i en lokal med plastmatta.  

De bulleråtgärder som anges i akustikutredningen i planbeskrivningen ges med 

hänsyn till att de planerade boendelägenheterna i äldreboendet ska ha möjlighet till 
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att vädra utan att utsättas för höga ljudnivåer. Vid placering av en byggnad med fyra 

våningar skulle det inte vara möjligt att förlita sig på att ett bullerplank kan skydda 

mot höga ljudnivåer men eftersom detta arbete endast behandlar förskolan så anses 

bullerplanket kunna säkerhetsställa att nivåerna hålls. 

Det arkitektoniska valet att välja svart TRP-plåt gör att byggnaden kommer sticka ut 

från stadskärnan då dessa byggnader är uppförda med puts och tegel som 

fasadmaterial. Valet kan dock motiveras med att plåten bevisligen kommer att 

medverka till att energi sparas, något som Haninge kommun borde uppskatta då 

minskningen av energiförbrukningen i kommunen är ett utav deras miljömål. Även 

kravet på en kretsloppsinriktad förskola uppfylls med hjälp av valet av plåt då denna 

är återvinningsbar. Stadskärnan kan även dra nytta av att det finns enstaka 

byggnader som bryter mönstret då detta blir en välkänd punkt i Handen. Att orientera 

sig i Handen blir därmed enklare och staden byggnaden marker tydligt var staden 

börjar vid resande från Jordbro längs Nynäsvägen. Byggnaden kommer kännas 

mjukare genom valet av trä, som är ett organiskt material, som en del av 

fasadmaterialet och även genom spaljéerna som är av trä vilket bidrar till att 

byggnaden kommer att kännas levande tillsammans med sedumtaket. Att kombinera 

TRP-plåten med trä kan också ge en illusion av att byggnaden består av ett 

fasadmaterial i olika färger vilket medför att byggnaden känns harmonisk. 

Bedömningen att endast ha en entré till förskolan istället för tre stycken som står 

angivet i planbeskrivningen grundas även det på energibesparingen som detta 

medför. Placeringen av entrén i öster och groventrén i söder är dock enligt 

planbeskrivningen och därmed anses att kraven ändå kan uppfyllas anträffande 

entréerna. 
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8 Slutsats 

Projektet har fortskridit enligt planeringen och har resulterat i en förskola som är 

uppförd enligt det framtagna lokalprogrammet och med en konstruktion som har 

bidragit till att den uppfyller passivhus kraven. Att förskolan kunde utformas med gott 

resultat visar att det framtagna lokalprogrammet fungerade vid utformningen av 

förskolan Lövet. Projektet har resulterat i att förslagshandlingar har upprättats samt 

även vissa systemhandlingar.  

9 Rekommendationer 

För framtida undersökningar rekommenderas att utföra kostnadskalkyler samt 

livcykelanalys för passivhus. Detta för att kontrollera om en besparing kommer att 

ske i framtiden tack vare lägre driftkostnader trots högre produktionskostnad (jämfört 

med en icke energieffektiv byggnad). 

Även materialval kan undersökas på detta sätt då det kan vara givande för förskolan 

som verksamhet att få dokumenterat vilka material som lämpar sig bäst under en 

längre tid. Nya outforskade material kan med fördel undersökas då förskolor ofta 

inreds med liknande material på grund av kostnader. Det skulle därför vara intressant 

att undersöka vilka material som verkligen är mest kostnadseffektiva under en längre 

tid och även vilka som lämpar sig bäst ur miljösynpunkt.  

Det skulle även vara intressant att undersöka om det finns fördelar med vissa 

fasadmaterial vid uppbyggnad av passivhus. Vilka material och hur mycket energi 

kan de spara är frågor som kan försöka besvaras. Exempelvis den, i det här arbetet, 

valda fasadplåten. 
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Bilaga 6. Metod 1. Total yta för varje huvudkategori, anges i m2. 

 

 

Ej medräknad pga avvikelse   
 

Bilaga 6 är beräknad utifrån resultaten från Bilaga 8. 

Exempel 

Total yta Entréer och hallar:  

( (143/5)+(129/5)+(93/4)+(157/6)+(74/5)+(114/6)+(104/4) )/7 = 23,4 m2 

23,4*6 =140,4 

Total yta kök: 

(53+89+69+73+79+100+43)/7 = 72,3 m2 

Förskola 

St
ad

ss
ko

ge
n

 

Tr
äd

gå
rd

ss
ta

d
en

 

N
o

rr
sk

en
et

 

Ä
p

p
el

gå
rd

en
 

Sa
go

sk
o

ge
n

 

Fö
rs

la
g 

H
e

d
lu

n
d

a 

A
n

n
es

ta
d

 

G
en

o
m

sn
it

t 
fö

rs
ko

la
  

G
en

o
m

sn
it

t 
p

er
 a

vd
el

n
in

g 

R
e

su
lt

at
 (

kv
m

) 
fö

r 
6

 
av

d
el

n
in

ga
r 

Antal avdelningar 5 5 4 6 5 6 4  1 6 

Rum           

Entréer och hallar           

Total yta 143 129 93 157 74 114 104  23,4 140,4 

Hygien och omvårdnad           

Total yta 75 43 34 49 73 43 69  11,3 67,8 

Pedagogiska rum           

Total yta 403 577 434 625 473 743 328  101,3 607,8 

Städ, förråd och tvättrum           

Delyta 1 21 22 15 23 9 25 16  4,1 24,6 

Delyta  2 5 5 14 7 7 10 12 8,6  8,6 

Total yta          33,2 

Personal           

Total yta 72 97 67 95 67 74 59 75,9  75,9 

Kök           

Total yta 53 89 69 73 79 100 43 72,3  72,3 

Summa Total yta 997,6 



Bilaga 7. Redovisning av resultat enligt metod 2, ytor anges i m2. 
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Antal avdelningar          

Rum          

Entréer och hallar          

Groventré 1,3 20,3 15,6  16,5  1 16,1 16,1 

Vindfång 1,6 19,2 12  10,5  1-2 11,3 11,3-22,6 

Huvudentré 1 21,7 21,7  21,7  0-1 21,7 21,7 

Avdelningsentré 0,5 5,8 11,6  11,5  0-1 11,6 11,6 

Kapprum/hall* 0,6 11,7 19,5  29,2  1 24,4 146,4 

Torkrum 1,5 9,8 6,5  4,8  2 5,7 11,4 

Total yta         218,5-229,8 

Hygien och omvårdnad          

Skötrum/tvättrum* 0,7 7,1 10,1  9,6  1 9,9 59,4 

Wc* 1,8 2,7 1,5  1,5  2 1,5 18 

Rwc* 1,0 4,6 4,6  4,5  1 4,6 4,6 

Total yta         82,0 

Pedagogiska rum          

Allrum/matplats* 1 35,7 35,7  35,7  1 35,7 214,2 

Aktivitetsrum/rörelserum/vilrum* 1,5 17,9 11,9  14,1  1-2 13,0 78-156 

Ateljé/verkstad/snickarrum 0,7 14,8 21,1  21,8  1 21,5 21,5 

Våtlek 1,5 25 16,7  19,3  1-2 18,0 18,0 

Köksateljé 1 14,5 14,5  14,5  1 14,5 14,5 

Torg/gemensam matplats 1,8 138 76,7  73,3  2 75,0 150 

Total yta         496,2-574,2 

Städ, förråd och tvättrum          

Avdelningsförråd* 0,8 2,9 3,6  2,4  1 3,0 18,0 

Centralförråd* 2,7 12 4,4  3,6  2-3 4,0 8-12 

Tvättrum 1 4,8 4,8  4,8  0-1 4,8 4,8 

Städrum 1 5,2 5,2  5,1  1 5,2 5,2 

Total yta         36-40 

Personal          

Pausrum inklusive pentry 1 27,7 27,7  27,7  1 27,7 27,7 

Arbetsrum 1 9,3 9,3  10,3  1 9,8 9,8 

Expedition 1 8 8  8  1 8 8 

Samtal/Vila 1 10,5 10,5  10,3  1 10,4 10,4 

Kopiering/dokumentation 1,5 12,3 8,2  8,5  2 8,4 16,8 

Omklädning 1 7,2 7,2  7,2  1 7,2 7,2 

Wc/dusch 1,3 4,7 3,6  4  1-2 3,8 3,8-7,6 

Total yta         83,7-87,5 



 

* Dessa rum är beräknade per avdelning (se exemplet nedan för skötrum). Övriga rum är beräknade  

per förskola (se exemplet för vindfång). 

Exempel för vindfång 

Genomsnitt antal rum per förskola: 

(1+2+2+1+2)/5 = 1,6 st 

Genomsnitt yta per förskola: 

(24+11+18+11+32)/5 = 19,2 m2 

Genomsnitt yta per rum: 

19,2/1,6 = 12 m2 

Medelvärde yta per rum oberoende antal avdelningar: 

(44/4)+(11/2)+(18/2)+(11/1)+(32/2)= 10,5 m2 

Resultat antalet rum per förskola för vindfång: 

1,6 st  1-2 st rum 

 

Resultat kvm/rum: 

(12+10,5)/2 = 11,3m2 

Kök          

Inlastning/avemballering 1 6,8 6,8  6,8  1 6,8 6,8 

Kök 1 36,7 36,7  36,7  1 36,7 36,7 

Disk 1 7,8 7,8  7,8  1 7,8 7,8 

Uppställning 1 7,3 7,3  7,3  0-1 7,3 7,3 

Torrförråd  1 3 3  3  0-1 3 3 

Kylrum 1,2 3,6 3  3,1  0-1 3,1 3,1 

Frysrum 1 3,5 3,5  3,5  0-1 3,5 3,5 

Renseri/rotfrukt 1 5,5 5,5  5,5  0-1 5,5 5,5 

Kontor/skrivplats 1 3,2 3,2  3,8  1 3,5 3,5 

Omklädning 1 3 3  3  1 3 3 

Wc/dusch 1 2,6 2,6  2,6  1 2,6 2,6 

Städ 1 2,8 2,8  2,8  0-1 2,8 2,8 

Förråd 1,3 4,3 3,3  3,8  0-1 3,6 3,6 

Total yta         89,2 

Summa Total yta         1 005,6 – 
 1 102,7 



Resultat kvm för 6 avdelningar: 

11,3 * 1 = 11,3 m2 

11,3 * 2 = 22,6 m2 

Exempel för skötrum: 

Genomsnitt antal rum per avdelning: 

((5/5)+(3/5)+(3/6)+(4/5)+(3/6)+(4/4))/6= 0,7 

Genomsnitt yta per avdelning: 

((50/5)+(27/5)+(27/6)+(55/5)+(23/6)+(32/4))/6 = 7,1 

Genomsnitt yta per rum: 

7,1/0,7 = 10,1 m2 

Medelvärde yta per rum oberoende antal avdelningar: 

((50/5)+(27/3)+(27/3)+(55/4)+(23/3)+(32/4))/6 = 9,6 m2 

Resultat antalet rum per avdelning för vindfång: 

0,7 st  1 st rum 

Resultat kvm/rum: 

(9,6+10,1)/2 = 9,9 m2 

Resultat kvm för 6 avdelningar: 

9,9 * 6 = 59,4 m2 

 

 



Bilaga 8. Redovisning av den totala ytan i m2. 
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Antal avdelningar 5 5 4 6 5 6 4 

Rum        

Entréer och hallar        

Groventré  21 23   17 28 

Vindfång 44 24 11 18 3 11 32 

Huvudentré  26  17 22   

Kapprum/hall 99    50 98 38 72 44 

Torkrum    9 24 11 14  

Total yta 143 129 93 157 74 114 104 

Hygien och omvårdnad        

Skötrum/tvättrum 50 27 13 27 55 23 32 

Wc 14 11 16 12 13 17 32 

Rwc 11 5 5 10 5 3 5 

Total yta 75 43 34 49 73 43 69 

Pedagogiska rum        

Allrum/matplats 177 160 140 210 201 177 172 

Aktivitetsrum/rörelserum/vilrum 157 74 95 72 110 106 68 

Ateljé/verkstad/snickarrum 69 74 54 166 114 201 38 

Våtlek  27    23  

Köksateljé  13  39  16  

Torg/gemensam matplats  229 145 138 48 220 50 

Total yta 403 577 434 625 473 743 328 

Städ, förråd och tvättrum        

Avdelningsförråd 12 9 1 20 9 25 16 

Centralförråd 9 13 14 3    

Delyta 21 22 15 23 9 25 16 

Tvättrum   4  4 5 6 

Städrum 5 5 10 7 3 5 6 

Delyta  5 5 14 7 7 10 12 

Total yta        

Personal        

Pausrum inklusive pentry 36 34 19 20 26 31 28 

Arbetsrum 21 8 12 26   8 

Expedition     8 8  

Samtal/Vila 10 9 13 28 7 10 14 

Kopiering/dokumentation  28 12 6 18 13  

Omklädning  11 6 5 5 9  

Wc/dusch 5 7 5 10 3 3 5 

Total yta 72 97 67 95 67 74 59 
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Antal avdelningar 5 5 4 6 5 6 4 

Kök        

Inlastning/avemballering 5 9 5 6 8 14 8 

Kök 29 46 32 42 32 46 30 

Disk 7 8 8 7 8 9  

Uppställning   7  8 7  

Torrförråd   3   3  

Kylrum  4 2 4 5 3  

Frysrum  4    3  

Renseri/rotfrukt     7 4  

Kontor/skrivplats 1 3 4 4  4  

Omklädning 2 3 3 3 5 2 3 

Wc/dusch 2 4 2 3 3 2 2 

Städ 3 2 3   3  

Förråd 4 6  4 3   

Total yta 53 89 69 73 79 100 43 

Summa Total yta 772 962 677 1028 782 1029 631 

 

 



Bilaga 9. Redovisning av antalet rum i varje underkategori, samt redovisning av de som inte är 

medräknade i fallstudien. 
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Antal avdelningar 5 5 4 6 5 6 4 

Rum        

Entréer och hallar        

Groventré  1 2   1 4 

Vindfång 4 1 2 2 1 1 2 

Huvudentré  1  1 1   

Kapprum/hall 5 2 4 3 1 1 4 

Torkrum  1 2 6 2 1  

Totala antalet rum 9 6 10 12 5 4 10 

Hygien och omvårdnad        

Skötrum/tvättrum 5 3 4 3 4 3 4 

Wc 10 7 9 9 10 11 12 

Rwc 3 1 1 2 1 1 1 

Totala antalet rum 18 11 14 14 15 15 17 

Pedagogiska rum        

Allrum/matplats 5 5 4 6 5 6 4 

Aktivitetsrum/rörelserum/vilrum 10 5 7 6 10 6 8 

Ateljé/verkstad/snickarrum 5 5 1 6 1 6 2 

Våtlek  1    2  

Köksateljé  1  1  1  

Torg/gemensam matplats  2 3 2 1 2 1 

Totala antalet rum 20 19 15 21 17 23 15 

Städ, förråd och tvättrum        

Avdelningsförråd 5 3 1 6 4 4 2 

Central förråd 1 4 3 1    

Totala antalet rum 6 7 4 7 4 4 2 

Tvättrum   1  1 1 1 

Städrum 1 1 2 1 1 1 1 

Totala antalet rum 1 1 3 1 2 2 2 

Personal        

Pausrum inklusive pentry 1 1 1 1 1 1 1 

Arbetsrum 6 1 1 2   1 

Expedition     1 1  

Samtal/vila 1 1 1 3 1 1 1 

Kopiering/dokumentation  1 2 1 2 1  

Omklädning  1 1 1 1 1  

Wc/dusch 1 2 1 4 2 1 1 

Totala antalet rum 9 7 7 12 8 6 4 



 

Kök        

Inlastning/avemballering 1 1 1 1 1 1 1 

Kök 1 1 1 1 1 1 1 

Disk 1 1 1 1 1 1  

Uppställning   1  1 1  

Torrförråd   1   1  

Kylrum  1 1 1 2 1  

Frysrum  1    1  

Renseri/rotfrukt     1 1  

Kontor/skrivplats 1 1 1 1  1  

Omklädning 1 1 1 1 1 1 1 

Wc/dusch 1 1 1 1 1 1 1 

Städ 1 1 1   1  

Förråd 1 1  2 1   

Totala antalet rum 8 10 10 9 10 12 4 

Summa totala antalet rum 71 61 63 76 61 66 54 

 

 

Ej medräknad pga avvikelse i bilaga 8    

Ej medräknad pga avvikelse i bilaga 8 och 9  

Ej medräknad pga avvikelse i bilaga 9  
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Antal avdelningar 5 5 4 6 5 6 4 

Rum        
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1 Inledning 
Detta lokalprogram är basera på ett examensarbete där inventering av fakta samt fallstudier och 

studiebesök har genomförts vilket har resulterat i detta lokalprogram. Examensarbetet är utfört på 

KTH Haninge och har titeln Energieffektiv förskola, Serienr: 2012;51. 

Det är även baserat på Umeå Kommuns funktionsprogram för förskolan1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

http://www.umea.se/download/18.77b8c5dd12c9fa0d13e80002897/helafunktionsprogr100831r.pdf  



  DATUM 2012-05-30 
 

2 
 

2 Förskolan Lövet – inriktning  
Förskolans inriktning ska vara att skapa en grund för ett hållbarare samhälle. Materialval ska ske med 

hänsyn till miljöpåverkan och hur lätta de är att rengöra. Hela byggnaden uppförs i passivhusteknik 

för att minska på energiförbrukningen och även solpanel placeras på en del av byggnaden i detta 

syfte. Barnen på förskolan ska genom byggnadens utformning få kunskap om hur energi kan sparas 

och hur miljön påverkas av vårt leverne. En viktig del med förskolan är att skapa ett intresse för 

miljön hos barnen. Genom att få barnen delaktiga i miljöarbetet kan intresset hos dem öka. Till 

exempel kan de plantera sina egna grönsaker och sköta källsorteringen själva.    

Passivhuskrav: fönster och glaspartier ska ha ett u-värde på  0.9 W/m2K. 

För att detta skalla kunna uppnås bör ett treglasfönster väljas. 

 

Passivhuskrav: grunden ska ha ett u-värde på  0,10 W/m2K. 

 

Passivhuskrav: ytterväggar ska högst ha ett u-värde på  0,10 W/m2K. 

 

Passivhuskrav: ytterdörrar ska högst ha ett u-värde på  0,9 W/m2K. 

 

Passivhuskrav: Takbjälklaget ska högst ha ett u-värde på  0,09 W/m2K. 

3 Tomt 
Marken består av isälvssediment som sand, grus och berg. Andelen markradon i marken är, enligt 

planbeskrivningen för tomten, normal och grundförhållandena ses som goda. Runt och på tomten 

finns gran och björk. Marken är platt och vid bortschaktning av underlaget kan massorna användas 

för att skapa en varierad utemiljö. 

4 Verksamheten 
Förskolans utformning skall bidra till att barnens behov att kunna leka i både mindre och större 

grupper uppfylls. Både mindre lekrum och större gemensamma ytor skall finnas. Det är också viktigt 

att det går att skapa rum-i-rum så att förskolan kan anpassas efter nya behov och aktiviteter. 

Byggnaden ska inte vara byggd enligt kraven från en viss pedagogisk inriktning. Den ska istället vara 

formbar för förändringar, så att möjligheten finns att för en verksamhet med en viss pedagogisk 

inriktning att använda byggnaden i framtiden. 
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5 Lokal användning 

5.1 Entréer och hallar 
Innan varje entré skall det finnas ett vindfång för att minska på energiförlusterna. Genom att placera 

ett vindfång innan varje entré blåses inte lika mycket kall luft in i det uppvärmda utrymmet innanför 

vindfånget. Varje avdelning ska ha ett kapprum, men dessa kan även slås ihop till ett större rum och 

därmed kan två eller flera avdelningar dela på ett rum. Även de två torkrummen kan vid behov slås 

samman. Torkrummen skall finnas istället för att minska på bullret från torkskåpen. Huvudentrén är 

den entré som besökare till förskolan skall använda. Denna skall ligga på ett avstånd på högst 10 

meter ifrån parkeringen. Huvudentrén är en plats där föräldrar kan få en insikt i vad som händer på 

förskolan och rummet bör utformas så att utställningar av barnens verk och anslagstavlor kan sättas 

upp. 

5.2 Hygien och omvårdnad  
Vid varje avdelning skall det finnas ett tvättrum med höj- och sänkbart skötbord. Dessa tvättrum kan 

läggas samman avdelningsvis och skall innehålla två handfat i barnhöjd. Tvättrummet är ett förrum 

till två toaletter med toalettstol och handfat. För att öka uppsikten över avdelningen bör ett fönster 

placeras i en vuxen persons ögonhöjd så att pedagogerna kan se ut över barnen medan de är inne i 

tvättrummet. En RWC placeras centralt i förskolan och innehåller även den toalettstol samt handfat. 

5.3 Pedagogiska rum 
Alla avdelningar äter i den gemensamma matsalen som placeras centralt i byggnaden för att vara 

lättillgänglig från alla avdelningar. Matsalen skall också kunna användas som samlingslokal vid en 

ommöblering. I direkt samband med matsalen skall det finnas ett pedagogiskt kök som barnen ska 

kunna använda. Ateljén är även det ett gemensamt rum som alla avdelningar skall ha tillgång till. 

Ateljén är till för att utföra verksamhet som kräver tillgång till vatten, som t.ex. målning och 

skulptering. I ateljén ingår även ett utrymme för våtlek där det krävs att det finns en golvbrunn. 

Hemvisterna är uppdelade per avdelning och fungerar som samlingsplats för de olika avdelningarna. 

Ifrån hemvisterna nås aktivitetsrummet och vilrummet. Det är viktigt att rummen är utformade på 

ett sådant sätt att deras funktion kan ändras i framtiden eftersom förskolans förutsättningar ständigt 

förändras. Detta kan uppnås genom att fast inredning används så sparsamt som möjligt, utan att 

detta påverkar den nuvarande funktionen negativt. Istället skapas rum-i-rummet med flyttbara 

skärmväggar för att dela in rummet i olika hörn.    

5.4 Städ, förråd och tvättrum 
Varje avdelning skall ha tillgång till ett avdelningsförråd. Det skall även finnas ett centralförråd som 

skall vara gemensamt för samtliga avdelningar. Städrummet och tvättrummet kan läggas samman till 

ett större rum. Både städ- och tvättrummet är gemensamt för hela förskolan. 
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5.5 Personal 
Personalutrymmena anordnas i nära anslutning till varandra och skall placeras så att de lätt går att 

hitta för en besökare av förskolan. Ett pausrum skall finnas med ett tillhörande pentry. I pausrummet 

skall personalmöten kunna hållas. Omklädningsrummet utrustas med en låsbar dörr och har ett 

direkt samband med en WC/dusch som även kan utformas till en RWC. Det skall även finnas ett rum 

för vila och samtal mellan 3 personer. Arbetsrummet skall ligga i direkt anslutning till 

kopieringen/dokumentationen. Rummet för kopiering/dokumentation kan delas in i flera mindre 

rum. 

5.6 Tillagningskök 
I anslutning till den gemensamma matsalen anordnas ett tillagningskök för tillagning av mat till 

förskolans ca 120 barn. Det är viktigt att det finns ytor för avställning för matvagnar. Tillagningsköket 

skall planeras ur ett sådant perspektiv att kontamination av maten undviks. För att förhindra att 

kontamination sker placeras tvättställ i utrymmen där särskild god hygien krävs. Diskrummet ska 

placeras så att det inte sker någon transport utav tillagad mat genom denna yta. När sedan den 

smutsiga disken förs in i köket bör detta inte ske genomen yta där maten tillagas. Genomgående kyl  

och frys är att föredra för att snabbt kunna ställa in kyl- och frysvaror samt vid hämtning inte behöva 

passera smutsiga utrymmen. Ett fönster mellan köket och den gemensamma matsalen skapar ett 

enkelt samband mellan detta rum och övriga verksamheten. 

5.7 Teknik 
Teknikrummet skall ligga i anslutning till tillagningsköket och skall kunna nås lätt vid eventuell service 

samt avmätning. Avfallsrummet placeras så att sophämtning kan ske utan att störa den pedagogiska 

verksamheten och kan ske utan fara för personskador. 

 

6 Rumssamband 
I sambandsanalysen visas rummens samband, där visas de tre olika sambanden som förekommer 

mellan rummen, se bilaga 1. Med direkt samband menas att rummen skiljs åt genom en dörr eller 

annan öppning. Indirekt samband betyder att rummen placeras i närheten av varandra, med en 

korridor eller liknande som sammanbindande yta. Det tredje sambandet är beroendesamband som 

innebär att en yta ingår i en annan, det är alltså ett rum med två olika användningsområden. 

 

7 Funktionsprogram 
För en samanställning av funktioner och ytor se bilaga 2. En förenklad rumsbeskrivning finns i bilaga 

3. Där redovisas vilken inredning samt viss del material som bör finnas. 
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8 Dimensionerande krav 

8.1 Rumshöjder 
Rumshöjden i lokaler skall minst vara 2.7 meter.  Detta bidrar bland annat till bättre kvalitet på luften 

i rummen. Lägre höjder accepteras inte.  

8.2 Trappor 
Den vanligaste olyckan bland barn är fallolyckor. Därför bör trappor inomhus vara försedda med 

räcken som är minst 0,9 m höga samt ha vertikalt lagda stänger för att undvika att barnen skall 

klättra på dem. Öppningen mellan dessa stänger får inte vara mellan 100-230 mm. Vertikala 

öppningarna skall heller inte vara över 100 mm. Dessutom skall alla trappor förses med ledstänger.  

Det är viktigt att välja en trapp som utformas med hänsyn till halkrisk, städbarhet och synskadade. 

För att ytterligare öka säkerheten vid trappor är det bra att ha bra belysning och då lämpligen extra 

vid början och slutet av trappen. Det kan även vara bra att installera en grind så att de mindre barnen 

inte kan ta sig upp eller ner själva.  

För trappor utomhus är det bra att ha tak över för att förhindra halka vid sämre väder.  

8.3 Fönster 
För att undvika att barnen börjar klättra för att se ut skall fönstren placeras i en lagom höjd så att de 

ser ut. Fönsterbrädan skall vara lågt placerad och gärna att de kan sitta och titta ut.  

Det är också viktigt att personalen kan se ut vilket gör att kravet om att fönsterarean minst måste 

uppfylla 10 procent av golvarean skall uppfyllas. Eftersom både barnen och personalen skall kunna se 

ut bör bröstningshöjden och fönstrens höjd vara anpassad efter detta . Dessutom bidrar mer dagsljus 

till ett behagligare klimat inne och välmående för personal och barn. 

Det är viktigt att i de lokaler som barn vistas i (ej bostäder) har glas som är laminerat, härdat eller 

härdat laminerat glas. Detta för att undvika skärskador, speciellt på glasytor där avståndet från 

glasytans underkant till golv/mark är mindre än 1.5 m, dvs. där barn lätt kommer åt.   
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9 Tekniska krav 

9.1 Belysning 
Belysning ska väljas med hänsyn miljön. LED lampor ska väljas i så stor utsträckning som möjligt och 

närvarogivare ska i möjligaste mån väljas för att spara energi. Pendlade armaturer ska undvikas då 

dessa lätt samlar på sig damm och kräver mer underhåll. Därför ska infällda lampor helst väljas och 

de ska placeras så att det skapar flexibilitet i rummen. Dimmer ska helst installeras så att ljusstyrkan 

kan varieras.  

Belysningen ska medverka till att skapa en så hemlik miljö som möjligt, därför bör belysning som 

påminner om sjukhus och andra offentligt lokaler undvikas.  

Belysningen ska bidra till en ökad orienterbarhet och de ska ha estetiska och visuella kvalitéer.  

9.2 Ljud 
Det är viktigt att i ett tidigt skede utreda bullernivåerna kring den tänkta förskolan. Bullernivåerna får 

inte överskrida naturvårdsverkets riktvärde på 55 dBA vid fasad ekvivalentnivå dvs. kontinuerlig nivå. 

Bullernivån inomhus får inte överskrida socialstyrelsens krav på 30 dBA. 

Om bullernivån skulle överskrida dessa nivåer bör åtgärder vidtas med hjälp av exempelvis 

planlösningen, avskärmning av byggnader och lekplatsens placering.  

Det är viktigt att med hjälp av gestaltningen och bra materialval skapa en behaglig inomhusmiljö där 

ljudnivån och buller hålls nere.  

För att sänka ljudnivån i lokalerna rekommenderas det att sätta in ljudplattor i taket samt ska 

byggnadens konstruktion uppfylla ljudklass B för att förhindra uppkomst och spridning av ljud. 

9.3 Ljus 
Det är mycket viktigt att ha god tillgång till dagsljus i byggnaden och detta ska beaktas vid 

gestaltningen och hur byggnaden placeras på fastigheten. Det är viktigt att i ett tidigt skede utforma 

byggnaden så att verksamheten får god överblick. Genom att placera fönster i rummen i byggnaden 

kan dagsljuset spridas längre in i byggnaden samtidigt som det ger bra överblick över verksamheten.   

Husets långsida ska helst placeras mot söder för att maximalt kunna ta tillvara solljuset.  Även de rum 

med mest aktivitet ska i så lång utsträckning som möjligt placeras mot söder för att få ökat 

dagsljusinsläpp, dessutom kan det vara lättare att skapa bra solavskärmning på detta viset.   

För att förhindra överhettning i byggnaden är det viktigt med bra solavskärmning. Detta kan ordnas 

med hjälp av fast solavskärmning eller längre takutsprång. 
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9.4 Brand 
I byggnader som uppförs för förskoleverksamheter ska BBRs brandskyddskrav uppfyllas. Eftersom 

byggnaden kommer att användas av personer som har små förutsättningar att själva sätta sig i 

säkerhet ska byggnadens konstruktion och planlösning uppnå BR1. 

9.5 Ventilation  
För att kunna få ett behagligt inomhusklimat där personal och barn trivs och mår bra i ska 

tilluftsflödet i lokalbyggnaden minst vara 7 l/s och person 0,35 l/s per m2. koldioxidhalten får 

maximalt uppnå 1000 ppm. För att kunna uppnå detta kan exempelvis behovsstyrd ventilation väljas 

vilket även spar energi. Ventilationen av lokaler för förskolor ska anpassas efter verksamhetens 

öppettider. Luftomväxlingen i förskolor ska uppnå 3 oms/h för att få bra luft i lokalerna.  

Det är viktigt att friskluftsintaget är riktat mot ett läge som minskar risken för intag av smuts och 

andra partiklar.  

10 Utemiljö 

10.1 Allmänt 
För att skapa en bra utemiljö är det viktigt att ha en bra säkerhet. Detta gäller bland annat att 

verksamhetens område ska vara tydligt omringat med exempelvis staket eller stängsel och grindar 

som är svåra att öppna för barn. Dessutom är det viktigt att undvika oberäkneliga faror som 

exempelvis träd i närheten av pulkabacke och material som kan skada. Det är viktigt att skapa ett bra 

underlag där det bland annat ska finnas bra stötdämpande underlag under gungor, samt en del 

asfalterad yta för att kunna leka med cyklar och kärror.  

Det är även viktigt att det finns plats för skugga där barnen kan vara under för att undvika allt för 

mycket UV-ljus.  

Gården som tillhör verksamheten ska vara tillräckligt stor för det antalet barn som är placerade på 

förskolan. Dock kan undantag göras för de förskolor som har närhet till stora naturområden eller 

lekpark. Dessa gårdar kan då få vara mindre, men likväl måste de allra minsta barnen få plats på 

gården tillhörande förskolan.  

10.2 Transportzon 
Det är viktigt att det finns en tydlig gräns mellan förskolans går och transportzonen.  Transporter till 

och från verksamheten ska ske helt avskilt från förskoleverksamheten. Detta för att undvika att 

olyckor ska uppstå pga. att barn och personal kommer in på fel område. Mattransporter ska ha en 

egen ingång som ligger avskilt från huvudentré och avdelningsentréer. Transport av sopor ska även 

de vara avskilt från huvudentré och avdelningsentréerna, detta kan gärna samordnas med 

mattransportens lastzon.  

Transport av övrig trafik som föräldrar och personal ska helst anordnas i nära anslutning till 

huvudentrén för att få en smidig överlämning och hämtning av barnen.  
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10.3 Trädgård 
Utemiljön är en viktig läromiljö där barn ska kunna utvecklas med hjälp av olika fysiska aktiviteter 

som är anpassade efter motorik och ålder. Miljön ska vara en stimulerande plats där alla ska kunna 

vara delaktiga. I trädgården bör det finnas flera olika mötesplatser i varierande storlek innehållande 

eldstäder, vattenlek eller liknande. Utemiljön ska även vara en plats för skapande där det ska finnas 

sittplatser, hinderbanor, klätterträd och andra olika utmaningar. Dessutom ska barnen få känna på 

de fyra elementen vatten, jord, eld och luft. Det är viktigt att skapa olika rum med varierande 

växtlighet, grönytor och planteringar som skiftar efter årstiderna. För förvaring av bygglek, cyklar och 

andra redskap ska förråd finnas. Trädgården ska vara lättorienterad med gångvägar och belysning.  

11 Material och konstruktion 

11.1 Allmänt 
Det finns grundläggande krav på material och byggprodukter från BBR. De produkter som ska 

användas ska ha kända egenskaper och de ska inte påverka närmiljön eller inomhusmiljön negativt 

samt ska materialen inte avge emissioner som kan skada människor och naturens hälsa. Produkter 

och material ska ha en lång livslängd samt vara ekonomiskt försvarbara och lätta att underhålla.  

11.2 Golv 
Golvmaterialen ska väljas utifrån ett miljövänligt perspektiv. De ska vara hållbara, lätta att underhålla 

och städa samt ska de vara halkfria. Materialen ska vara hårda och släta för att undvika att 

föroreningar och andra skadliga partiklar ska fastna. 

I köket ska golvbeläggningen vara lätt att rengöra, slät och tålig.  

I våtrum och andra rum där vatten ska finnas tillgängligt ska golvbeläggningen ha en hög friktion 

vilket ska ge ett bra skydd mot halkrisker. I dessa typer av rum ska även golvbrunnar installeras. 

Runtom tvättställ som ska användas av barn bör det finnas fri golvyta för att undvika kollisioner.  

11.3 Väggar 
Väggbeklädnaden ska vara tålig, beständig och lätt att underhålla. Materialen som väljs ska vara 

miljövänliga och hållbara.  

Det är viktigt att i de utrymmen som har tillgång eller utsätts för vatten, snö eller liknande har 

väggmaterial som är tåliga för denna typ av påfrestning.  

Det är ytterst viktigt att väggmaterialen som används i köket är lätta att rengöra samt släta och 

tåliga.  
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11.4 Dörrar 
För dörrar som används inom förskoleverksamheten är det viktigt att de är försedda med klämskydd. 

En klämfri kant ska användas.  

En annan åtgärd för att öka säkerheten i förskolor är att redan i ett tidigt stadium vid planeringen av 

planslösningen möjliggöra att dörren kan stå öppen utan att det finns risk för barn eller personal att 

skada sig på dörrbladet. Det är bra om alla dörrar är tröskelfria vilket möjliggör att alla barn lätt kan 

röra sig fritt i byggnaden, dessutom är det viktigt för funktionsnedsatta.   

Om dörrar med glasparti används och avståndet från glasets underkant till golvet är mindre än 1,5 

meter ska laminerat eller härdat glas användas för att undvika skärskador.  

För ytterdörrar vid entréer och andra ingångar är det ett bra alternativ att ha vindfånga vilket 

förhindrar att drag uppstår. 

 

12 Bilagor 

12.1 Bilaga 1  

12.2 Bilaga 2 

12.3 Bilaga 3 
 

 

 

 



Direkt samband 
Indirekt samband 

Beroendesamband 

Bilaga 1. Sambandsanalys för förskolan Lövet 2012-05-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entréer och hallar 

 

Hygien och omvårdnad 

Pedagogiska rum 

Städ, förråd och tvättrum 

 

Personal 

 

Tillagningskök 

 

Teknik och Övrigt 

 

F610 

WC/Dusch 2,5m2

A102 

Vindfång 10m2 

B201 

6 x Skötrum/ tvättrum 9,5m2 

9.5m2

 C306 

Gemensam matsal 150m2 

D401 

6 x Avdelningsförråd 3m2 

G701 

Teknikrum 

E505 

Omklädningsrum 7m2 

B202 

12 x WC 1,5m2 

E506 

WC/Dusch 4m2 

F609 

Omklädningsrum 3m2

A105 

2 x Torkrum 6m2 

A104 

6 x Kapprum 24m2 

B203 

RWC  4m2 

C301 

6 x Hemvist 36m2 
C303 

6 x Lekrum 13m2

C302 

6 x Aktivitetsrum 13m2
C304 

Ateljé 23m2

C305 

Köksateljé 14,5m2

D402 

2 x Centralförråd 4m2 

D403 

Tvättrum 5m2

D404 

Städrum 5m2

E501 

Pausrum 28m2 
E502 

Arbetsrum 10m2 

E504 

Kopiering/dokumentation 17m2 
E503 

Samtal/vila 10,5m2 

F602 

Kök 36,5m2 

F605 

Kylrum 3m2
F601 

Varumottagning/ inlastning 7m2

F603 

Diskrum 8m2

F606 

Frysrum 3,5m2

F611 

Städ 3m2

F612 

Förråd 3,5m2

F607 

Renseri 5,5m2

F604 

Uppställning 7,5m2

A101 

Groventré 16m2 

A103 

Huvudentré 22m2 

F608 

Kontor 3,5m2

F613 

Vindfång 4m2

G702 

Avfallsrum 

G703 

Barnvagnsrum  

C307 

Våtlek 0m2

E507 

Pentry 0m2 



BILAGA 2.   FÖRSKOLAN LÖVET     DATUM 2012-04-19 

   HANINGE KOMMUN     

   LOKALPROGRAM 

   PROGRAMHANDLING 

 

Sammanställning funktioner och ytor 

Funktion   Antal rum Rumsarea Sum.area Anteckning 

Entréer och hallar 

A101 Groventré 1 16 16      

A102 Vindfång 1 10 10 I anslutning till A101 Groventré 

A103 Huvudentré 1 22 22 Kan samordnas med A101 Groventré   

A104 Kapprum 6 24 144 Kan läggas samman till ett stort gemensamt kapprum eller 

    slås ihop avdelningar emellan   

A105 Torkrum 2 6 12 Kan läggas samman till ett gemensamt utrymme 

Totalt 11 78 204  

Hygien och omvårdnad 

B201 Skötrum/tvättrum 6 9 57 I anslutning till B202 WC. Möjlighet att läggas samman mellan

    avdelningar 

B202 WC 12 1,5 18 För barnen 

B203 RWC 1 4 4 Centralt belägen i byggnaden, lättillgänglig för alla 

Totalt 19 14,5 79 

Pedagogiska rum 

C301 Hemvist 6 36 216  

C302 Aktivitetsrum 6 13 78  

C303 Lekrum 6 13 78 Kan även användas som vilrum  

C304 Ateljé 1 23 23 Ska vara tillgänglig för alla avdelningar 

C305 Köksateljé 1 14,5 14,5 Direktsamband med C305 Köksateljé 



BILAGA 2.   FÖRSKOLAN LÖVET     DATUM 2012-04-19 

   HANINGE KOMMUN     

   LOKALPROGRAM 

   PROGRAMHANDLING 

 
C306 Gemensammatsal 1 150 150 Kan även användas som samlingslokal 

C307 Våtlek 1 0 0 Ingår i ytan C304 Ateljé 

Totalt 22 249,5 559,5 

 

 

 

Funktion             Antal rum Rumsarea Sum.area Anteckning 

Städ, förråd och tvättrum 

D401 Avdelningsförråd 6 3 18 Kan läggas samman avdelningsvis   

D402 Centralförråd 2 4 8 Gemensam förvaring 

D403 Tvättrum 1 5 5 Kan läggas samman med D404 Städrum till ett större rum 

D404 Städrum 1 5 5 I anslutning till D403 Tvättrum 

Totalt 10 17 36 

 

Personal 

E501 Pausrum 1 28 28 För samling och fika för ca 10 personer 

E502 Arbetsrum   1 10 10 Arbetsplats för 1 personer 

E503 Samtal/vila  1 10,5 10,5 Plats för 3 personer 

E504 Kopiering/dokumentation 1 17 17 Kan anordnas till flera rum 

E505 Omklädningsrum  1 7 7 Plats för 8 personer 



BILAGA 2.   FÖRSKOLAN LÖVET     DATUM 2012-04-19 

   HANINGE KOMMUN     

   LOKALPROGRAM 

   PROGRAMHANDLING 

 
E506 WC/Dusch 1 4 4 Kan anordnas som RWC 

E507 Pentry 1 0 0 Ingår i E501 Pausrum 

Totalt 7 50,5 76,5 

 

Tillagningskök 

F601 Varumottagning/inlastning  1 7 7  

F602 Kök 1 36,5 36,5 Tillagningskök 

F603 Diskrum 1 8 8 Bör anordnas utav genomgång av kök 

F604 Uppställning 1 7,5 7,5 Plats för ca 5 vagnar. Kan anordnas som del i F602 Kök 

F605 Kylrum 1 3 3 I anslutning till F601 Varumottagningen 

F606 Frysrum 1 3,5 3,5 

F607 Renseri 1 5,5 5,5 I anslutning till F605 Kylrum 

F608 Kontor 1 3,5 3,5 

 

 

 

 

 

 



BILAGA 2.   FÖRSKOLAN LÖVET     DATUM 2012-04-19 

   HANINGE KOMMUN     

   LOKALPROGRAM 

   PROGRAMHANDLING 

 

Funktion   Antal rum Rumsarea Sum.area Anteckning 

 

F609 Omklädningsrum  1 3 3 I direkt anlutning till F601 WC/dusch 

F610 WC/dusch  1 2,5 2,5    

F611 Städ   1 3 3 Städ till kök 

F612 Förråd   1 3,5 3,5 Kan användas som förråd till torrvaror 

F613 Vindfång   1 4 4 I anslutning till avlastningsplats 

Totalt   13 90,5 90,5  

 

 

Teknik 

G701 Teknikrum  1 

G702 Avfallsrum  1 

G703 Barnvagnsrum  1 

Totalt   3 

 

Totalt   Antal rum Total yta NTA  

Summa Totalt   85 1 045,5 m2 

BTA ca 1 411,4 m2 

(Räknat med ett svällningstal på 1,35 pga. passivhustekniken) 



BILAGA 3. FÖRSKOLAN LÖVET  DATUM 2012-05-30 
                        HANINGE KOMMUN  
                        LOKALPROGRAM                          
                        FUNKTIONSPROGRAM  
                           

 

 

A101                  ca Antal rum: 1                Funktionsbeskrivning: 
Groventré                  ca Yta/rum: 16 m²            Groventré 
Entréer och hallar                       Total yta: 16 m² 
 
 
Ingående ytor   
 

 

 

 
 
Material/Ytskikt   
    

Golv  Klinkers, med grov struktur för att undvika halka.   

Vägg  Kakel ca 1,40 högt, sedan väv som är målad 

Tak   Träpanel med 3 mm mellanrum 

Övrigt    

 
Inredning/Utrustning  Antal Anmärkning   
            

Klädkrok för galonkläder   Upphängning för ca 50 barn 

Klädkrokar för personal   Upphängning för ca 10 vuxna 

Hyllor för stövlar   Plats för 50 par stövlar  

Sittbänk   1 

Sköljbänk   1 

Överskåp   1 

 

 

 

 

 

  



BILAGA 3. FÖRSKOLAN LÖVET  DATUM 2012-05-30 
                        HANINGE KOMMUN  
                        LOKALPROGRAM                          
                        FUNKTIONSPROGRAM  
                           

 

 

A102                  ca Antal rum: 1                Funktionsbeskrivning: 
Vindfång                  ca Yta/rum: 10 m²  
Entréer och hallar                        Total yta: 10 m² 
 
 
Ingående ytor   
 

 

 

 
 
Material/Ytskikt   
    

Golv  Halkfritt kakel gärna grovkornigt   

Vägg  Träpanel 

Tak   Träpanel med 3 mm mellanrum 

Övrigt    

 
Inredning/Utrustning  Antal Anmärkning   
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



BILAGA 3. FÖRSKOLAN LÖVET  DATUM 2012-05-30 
                        HANINGE KOMMUN  
                        LOKALPROGRAM                          
                        FUNKTIONSPROGRAM  
                           

 

 

A103                  ca Antal rum: 1                Funktionsbeskrivning: 
Huvudentré                 ca Yta/rum: 22 m²  
Entréer och hallar                        Total yta: 22 m² 
 
 
Ingående ytor   
 

 

 

 
 
Material/Ytskikt   
    

Golv  Industrigolv   

Vägg  Träpanel 

Tak   Träpanel med 3 mm mellanrum 

Övrigt    

 
Inredning/Utrustning  Antal Anmärkning   
             

Sittbänk   1 

 

 

Plats för 

Anslagstavla  1 

 

 

 

  



BILAGA 3. FÖRSKOLAN LÖVET  DATUM 2012-05-30 
                        HANINGE KOMMUN  
                        LOKALPROGRAM                          
                        FUNKTIONSPROGRAM  
                           

 

 

A104                  ca Antal rum: 6                Funktionsbeskrivning: 
Kapprum                  ca Yta/rum: 24 m²  
Entréer och hallar                       Total yta: 144 m² 
 
 
Ingående ytor   
 

 

 

 
 
Material/Ytskikt   
    

Golv  Industrigolv  

Vägg  Träpanel 

Tak   Träpanel med 3 mm mellanrum 

Övrigt    

 
Inredning/Utrustning  Antal Anmärkning   
             

Kapprumsinredning med skohyllor  Ca 30 cm väggyta/barn 

Klädkrokar för föräldrar 

Klädkrokar för personal 

Sittbänk   1 

Högskåp   1 

 

 

 

 

  



BILAGA 3. FÖRSKOLAN LÖVET  DATUM 2012-05-30 
                        HANINGE KOMMUN  
                        LOKALPROGRAM                          
                        FUNKTIONSPROGRAM  
                           

 

 

A105                  ca Antal rum: 2                Funktionsbeskrivning: 
Torkrum                  ca Yta/rum: 6  m² 
Entréer och hallar                       Total yta: 12 m² 
 
 
Ingående ytor   
 

 

 

 
 
Material/Ytskikt   
    

Golv  Klinkers  

Vägg  målad väv 

Tak   Träpanel med 3 mm mellanrum 

Övrigt    

 
Inredning/Utrustning  Antal     
             

Torkskåp    

Skotorkare   1 

 

 

 

 

 

  



BILAGA 3. FÖRSKOLAN LÖVET  DATUM 2012-05-30 
                        HANINGE KOMMUN  
                        LOKALPROGRAM                          
                        FUNKTIONSPROGRAM  
                           

 

 

B201                  ca Antal rum: 6                Funktionsbeskrivning: 
Skötrum/ tvättrum                 ca Yta/rum: 9  m²  
Hygien och omvårdnad               Total yta: 57 m² 
 
 
Ingående ytor   
 

 

 

 
 
Material/Ytskikt   
    

Golv  Klinkers, Golvfall med Golvbrunn   

Vägg  Kakel ca 1,40 m sedan målad väv 

Tak   Träpanel med 3mm mellanrum 

Övrigt   skjutdörr 

 
Inredning/Utrustning  Antal Anmärknin g  
             

Höj- och sänkbart skötbord  140x80cm 

Överskåp    Över tvättdel 

Högskåp    Blöjförvaring 

Handfat 2              Lågt för barn 

 

Plats för 

Spegel    Ovanför handfat 

Hållare för pappershanddukar                              Vid handfat 

Tvålhållare 

Enkelkrok                                                              För textila handdukar 15 cm/krok 

Pedalhink                                                              För blöjor 

  



BILAGA 3. FÖRSKOLAN LÖVET  DATUM 2012-05-30 
                        HANINGE KOMMUN  
                        LOKALPROGRAM                          
                        FUNKTIONSPROGRAM  
                           

 

 

B202                  ca Antal rum: 12              Funktionsbeskrivning: 
WC                  ca Yta/rum: 1,5 m²   
Hygien och omvårdnad                Total yta: 18 m² 
 
 
Ingående ytor   
 

 

 

 
 
Material/Ytskikt   
    

Golv  Klinkers  

Vägg  Kakel ca 2m sedan målad väv 

Tak   Träpanel med 3 mm mellanrum 

Övrigt   Dörr med ovanliggande fönster 

 
Inredning/Utrustning  Antal            Anmärkning 
             

Toalettstol 1 Låg 

Handfat 1 Låg 

 

Plats för 

Spegel 1 Ovanför handfat 

Hållare för pappershanddukar   1 

Papperskorg                                        1 

 

 

 

 

  



BILAGA 3. FÖRSKOLAN LÖVET  DATUM 2012-05-30 
                        HANINGE KOMMUN  
                        LOKALPROGRAM                          
                        FUNKTIONSPROGRAM  
                           

 

 

B203                  ca Antal rum: 1                Funktionsbeskrivning: 
RWC                  ca Yta/rum: 4  m²  
Hygien och omvårdnad               Total yta: 4 m² 
 
 
Ingående ytor   
 

 

 

 
 
Material/Ytskikt   
    

Golv  Klinkers, Golvfall med Golvbrunn  

Vägg  Kakel 

Tak   Träpanel med 3 mm mellanrum 

Övrigt   D10 

 
Inredning/Utrustning       
             

Toalettstol 1 Funktionsanpassad 

Handfat 1  

 

Plats för 

Spegel 1 Ovanför handfat 

Hållare för pappershanddukar   1 

Papperskorg                                        1 

 

 

 

 

 

 

 

  



BILAGA 3. FÖRSKOLAN LÖVET  DATUM 2012-05-30 
                        HANINGE KOMMUN  
                        LOKALPROGRAM                          
                        FUNKTIONSPROGRAM  
                           

 

 

C301                  ca Antal rum: 6                Funktionsbeskrivning: 
Hemvist                  ca Yta/rum: 36 m²   
Pedagogiska rum                        Total yta: 216 m² 
 
 
Ingående ytor   
 

 

 

 
 
Material/Ytskikt   
    

Golv  Parkett av massivträ   

Vägg  Träpanel ca 1,40m sedan målad väv 

Tak   Träpanel med 3 mm mellanrum 

Övrigt    

 
Inredning/Utrustning  Antal Anmärkning   
             

Bord    I barnens höjd 

Stol I barnens höjd 

Soffa   1   Plats för X antal personer 

Diskbänk   1 

Högskåp     Förvaring av leksaker 

 

 

  



BILAGA 3. FÖRSKOLAN LÖVET  DATUM 2012-05-30 
                        HANINGE KOMMUN  
                        LOKALPROGRAM                          
                        FUNKTIONSPROGRAM  
                           

 

 

C302                  ca Antal rum: 6                Funktionsbeskrivning: 
Aktivitetsrum                 ca Yta/rum: 13 m²  
Pedagogiska rum                         Total yta: 78 m² 
 
 
Ingående ytor   
 

 

 

 
 
Material/Ytskikt   
    

Golv  Parkett av massivträ 

Vägg  Målad väv 

Tak   Träpanel med 3 mm mellanrum 

Övrigt   Skjutdörr 

 
Inredning/Utrustning  Antal Anmärkning   
             

Madrasskåp 2 b*d*h: 60*60*210cm 

 

 

 

 

 

 

  



BILAGA 3. FÖRSKOLAN LÖVET  DATUM 2012-05-30 
                        HANINGE KOMMUN  
                        LOKALPROGRAM                          
                        FUNKTIONSPROGRAM  
                           

 

 

C303                  ca Antal rum: 6                Funktionsbeskrivning: 
Lekrum                  ca Yta/rum: 13 m²  
Pedagogiska rum                        Total yta: 13 m² 
 
 
Ingående ytor   
 

 

 

 
 
Material/Ytskikt   
    

Golv  Parkett av massivträ  

Vägg  Målad väv 

Tak   Träpanel med 3 mm mellanrum 

Övrigt   Skjutdörr 

 
Inredning/Utrustning       
             

 

 

 

 

 

 

  



BILAGA 3. FÖRSKOLAN LÖVET  DATUM 2012-05-30 
                        HANINGE KOMMUN  
                        LOKALPROGRAM                          
                        FUNKTIONSPROGRAM  
                           

 

 

C304                  ca Antal rum: 1                Funktionsbeskrivning: 
Ateljé                  ca Yta/rum: 23 m²  
Pedagogiska rum                         Total yta: 23 m² 
 
 
Ingående ytor   
 

C307 Våtlek 

 

 
 
Material/Ytskikt   
    

Golv  Parkett av massivträ  

Vägg  Träpanel ca 1,40m sedan målad väv 

Tak   Träpanel med 3 mm mellanrum 

Övrigt    

 
Inredning/Utrustning  Antal     Anmärkning  
             

Bord  3 Plats för 5-6 barn 

Högskåp   2     Förvaring av material  

Diskbänkskåp  1 I barnens höjd 

Diskbänkskåp 1 Personalens höjd 

 

 

 

 

  



BILAGA 3. FÖRSKOLAN LÖVET  DATUM 2012-05-30 
                        HANINGE KOMMUN  
                        LOKALPROGRAM                          
                        FUNKTIONSPROGRAM  
                           

 

 

C305                  ca Antal rum: 1                Funktionsbeskrivning: 
Köksateljé                  ca Yta/rum: 14,5 m²  
Pedagogiska rum                        Total yta: 14,5 m² 
 
 
Ingående ytor   
 

 

 

 
 
Material/Ytskikt   
    

Golv   

Sockel   

Foder    

Vägg   

Tak    

Övrigt    

 
Inredning/Utrustning  Antal Anmärkning   
             

Spis   1 Spisplattor och ugn 

Diskbänk   1 

Diskmaskin   1 

Skåp                                                   1                  Över köksdel 

Skåp                                                   1                  Under köksdel 

 

 

 

 

  



BILAGA 3. FÖRSKOLAN LÖVET  DATUM 2012-05-30 
                        HANINGE KOMMUN  
                        LOKALPROGRAM                          
                        FUNKTIONSPROGRAM  
                           

 

 

C306                  ca Antal rum: 1                Funktionsbeskrivning: 
Gemensam matsal                 ca Yta/rum: 150 m²   
Pedagogiska rum                        Total yta: 150 m² 
 
 
Ingående ytor   
 

 

 

 
 
Material/Ytskikt   
    

Golv  Parkett av massivträ  

Vägg  Träpanel ca 1,40m sedan målad väv 

Tak   Träpanel med 3 mm mellanrum 

Övrigt    

 
Inredning/Utrustning  Antal    Anmärkning   
             

Bord                                                     Plats för 40-50 personer 

Stolar       Plats för 40-50 personer 

Buffévagn 1 

Tallrikdispenser                                  1                      Förvaring av rena tallrikar 

 

 

 

 

  



BILAGA 3. FÖRSKOLAN LÖVET  DATUM 2012-05-30 
                        HANINGE KOMMUN  
                        LOKALPROGRAM                          
                        FUNKTIONSPROGRAM  
                           

 

 

C307                  ca Antal rum: 1                Funktionsbeskrivning: 
Våtlek                  ca Yta/rum: 0  m² 
Pedagogiska rum                        Total yta: 0 m² 
 
 
Ingående ytor   
Ingår i ytan C304 

 

 

 
 
Material/Ytskikt   
    

Golv    

Vägg   

Tak    

Övrigt   Golvbrunn 

 
Inredning/Utrustning  Antal Anmärkning   
             

Tvättränna                                              1               Med två kranar 

 

 

 

 

 

 

 

  



BILAGA 3. FÖRSKOLAN LÖVET  DATUM 2012-05-30 
                        HANINGE KOMMUN  
                        LOKALPROGRAM                          
                        FUNKTIONSPROGRAM  
                           

 

 

D401                  ca Antal rum: 6                Funktionsbeskrivning: 
Avdelningsförråd                 ca Yta/rum: 3  m²  
Städ, förråd och tvättrum                Total yta: 18 m² 
 
 
Ingående ytor   
 

 

 

 
 
Material/Ytskikt   
    

Golv  Linoleum   

Vägg  Målad väv 

Tak   Träpanel med 3 mm mellanrum 

Övrigt    

 
Inredning/Utrustning  Antal Anmärkning   
             

Hylla                                                    1 Hängande på vägg 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



BILAGA 3. FÖRSKOLAN LÖVET  DATUM 2012-05-30 
                        HANINGE KOMMUN  
                        LOKALPROGRAM                          
                        FUNKTIONSPROGRAM  
                           

 

 

D402                  ca Antal rum: 2                Funktionsbeskrivning: 
Centralförråd                 ca Yta/rum: 4  m² 
Städ, förråd och tvättrum                 Total yta: 8 m² 
 
 
Ingående ytor   
 

 

 

 
 
Material/Ytskikt   
    

Golv  Linoleum    

Vägg  Målad väv 

Tak   Träpanel med 3 mm mellanrum 

Övrigt    

 
Inredning/Utrustning  Antal Anmärkning   
             

Hylla   1 Hängande på vägg 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



BILAGA 3. FÖRSKOLAN LÖVET  DATUM 2012-05-30 
                        HANINGE KOMMUN  
                        LOKALPROGRAM                          
                        FUNKTIONSPROGRAM  
                           

 

 

D403                  ca Antal rum: 1                Funktionsbeskrivning: 
Tvättrum                  ca Yta/rum: 5  m²  
Städ, förråd och tvättrum                 Total yta: 5 m² 
 
 
Ingående ytor   
 

 

 

 
 
Material/Ytskikt   
    

Golv  Linoleum   

Vägg  Målad väv 

Tak   Träpanel med 3 mm mellanrum 

Övrigt   Golvbrunn 

 
Inredning/Utrustning  Antal Anmärkning   
             

Utslagsvask     1 

Tvättmaskin                                         2  En tvättmaskin för städmaterial 

Torktummlare    1 

 

Plats för 

Torkställning 
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                        LOKALPROGRAM                          
                        FUNKTIONSPROGRAM  
                           

 

 

D404                  ca Antal rum: 1                Funktionsbeskrivning: 
Städrum                  ca Yta/rum: 5  m²  
Städ, förråd och tvättrum                Total yta: 5 m² 
 
 
Ingående ytor   
 

 

 

 
 
Material/Ytskikt   
    

Golv  Linoleum  

Vägg  Målad väv 

Tak   Träpanel med 3 mm mellanrum 

Övrigt   Golvbrunn 

 
Inredning/Utrustning  Antal Anmärkning   
             

Hylla     1 Plats för städprodukter 

 

Plats för 

Städvagn     1 
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                        LOKALPROGRAM                          
                        FUNKTIONSPROGRAM  
                           

 

 

E501                  ca Antal rum: 1                Funktionsbeskrivning: 
Pausrum                  ca Yta/rum: 28 m²  
Personal                       Total yta: 28 m² 
 
 
Ingående ytor   
 

E507 Pentry 

 

 
 
Material/Ytskikt   
    

Golv    

Vägg   

Tak    

Övrigt    

 
Inredning/Utrustning  Antal Anmärkning   
             

Soffa   1 Plats för 3 personer 

Fåtölj   2  

Sidobord   1 

Bord   1 Plats för 12 personer 

Stol   12 

Hylla                                                   1 För tidsskrifter 

 

Plats för 

Whitebord   1 
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                        HANINGE KOMMUN  
                        LOKALPROGRAM                          
                        FUNKTIONSPROGRAM  
                           

 

 

E502                  ca Antal rum: 1                Funktionsbeskrivning: 
Arbetsrum                  ca Yta/rum: 10 m²  
Personal                   Total yta: 10 m² 
 
 
Ingående ytor   
 

 

 

 
 
Material/Ytskikt   
    

Golv  Industrigolv   

Vägg  Målad väv 

Tak   Träpanel med 3 mm mellanrum 

Övrigt   Glasad dörr med glasparti på sidan 

 
Inredning/Utrustning  Antal Anmärkning   
             

Arbetsbord 1              Plats för dator 

Arbetsstol       1 

Stol       1 

Bokhylla       1 

Rullhurts       1 
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                        LOKALPROGRAM                          
                        FUNKTIONSPROGRAM  
                           

 

 

E503                  ca Antal rum: 1                Funktionsbeskrivning: 
Samtal/vila                  ca Yta/rum: 10,5 m²  
Personal                   Total yta: 10,5 m² 
 
 
Ingående ytor   
 

 

 

 
 
Material/Ytskikt   
    

Golv  Industrigolv 

Vägg  Målad väv 

Tak   Träpanel med 3 mm mellanrum 

Övrigt    

 
Inredning/Utrustning  Antal Anmärkning   
             

Dagbädd   1 

Soffa   1 Plats för 2 personer 

Sidobord                                             1  

Fåtölj       2 
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                        FUNKTIONSPROGRAM  
                           

 

 

E504                  ca Antal rum: 1                Funktionsbeskrivning: 
Kopiering/dokumentation            ca Yta/rum: 17 m²  
Personal                      Total yta: 17 m² 
 
 
Ingående ytor   
 

 

 

 
 
Material/Ytskikt   
    

Golv  Industrigolv  

Vägg  Målad väv 

Tak   Träpanel med 3 mm mellanrum 

Övrigt   Glasad dörr med glasparti på sidan 

 
Inredning/Utrustning  Antal Anmärkning   
             

Kopiator    1  

Hylla    1 Förvaring av papper 

Skrivbord    1 

Arbetsstol    1 

 

Plats för 

Skrivare    1 
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E505                  ca Antal rum: 1                Funktionsbeskrivning: 
Omklädningsrum                 ca Yta/rum: 7 m²  
Personal                   Total yta: 7 m² 
 
 
Ingående ytor   
 

 

 

 
 
Material/Ytskikt   
    

Golv  Plastmatta   

Vägg  kakel 

Tak   Träpanel 

Övrigt   D10 

 
Inredning/Utrustning  Antal Anmärkning   
             

Skåp   20 Z-skåp 

 

Plats för 

Spegel 1 

Papperskorg 1 
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E506                  ca Antal rum: 1                Funktionsbeskrivning: 
WC/dusch                  ca Yta/rum: 4  m²  
Personal                   Total yta: 4 m² 
 
 
Ingående ytor   
 

 

 

 
 
Material/Ytskikt   
    

Golv  Plastmatta 

Vägg  Kakel 

Tak   Träpanel 

Övrigt   D10, Golvbrunn 

 
Inredning/Utrustning  Antal Anmärkning   
             

Toalettstol   1 

Handfat   1 

Dusch   1 

 

Plats för 

Spegel   1 

Papperskorg  1 

Hållare för pappershanddukar 1 

 

 

 

  



BILAGA 3. FÖRSKOLAN LÖVET  DATUM 2012-05-30 
                        HANINGE KOMMUN  
                        LOKALPROGRAM                          
                        FUNKTIONSPROGRAM  
                           

 

 

E507                  ca Antal rum: 1                Funktionsbeskrivning: 
Pentry                  ca Yta/rum: 0  m²  
Personal                   Total yta: 0 m² 
 
 
Ingående ytor   
Ingår i ytan E501 

 

 

 
 
Material/Ytskikt   
    

Golv    

Vägg   

Tak    

Övrigt    

 
Inredning/Utrustning  Antal Anmärkning   
             

Kyl  1 

Frys     1 

Diskbänk                                              1                   2 hoar 

Diskbänkskåp    2   Ett över och ett under diskbänk 

Högskåp     1   Med plats för mikrovågsugn 

 

 

 

 

  



BILAGA 3. FÖRSKOLAN LÖVET  DATUM 2012-05-30 
                        HANINGE KOMMUN  
                        LOKALPROGRAM                          
                        FUNKTIONSPROGRAM  
                           

 

 

F601                  ca Antal rum: 1                Funktionsbeskrivning: 
Varumottagning/inlastning         ca Yta/rum: 7  m²  
Tillagningskök                      Total yta: 7 m² 
 
 
Ingående ytor   
 

 

 

 
 
Material/Ytskikt   
    

Golv  Ska ha grov struktur för att undvika halka 

Vägg  Målad väv 

Tak   Träpanel 

Övrigt    

 
Inredning/Utrustning  Antal Anmärkning   
             

 

 

Plats för 

Bordsvagn   1 Transport av varor 

 

 

 

 

 

  



BILAGA 3. FÖRSKOLAN LÖVET  DATUM 2012-05-30 
                        HANINGE KOMMUN  
                        LOKALPROGRAM                          
                        FUNKTIONSPROGRAM  
                           

 

 

F602                  ca Antal rum: 1                Funktionsbeskrivning: 
Kök                  ca Yta/rum: 36,5 m²  
Tillagningskök                      Total yta: 36,5 m² 
 
 
Ingående ytor   
 

 

 

 
 
Material/Ytskikt   
    

Golv  Ska ha grov struktur för att undvika halka  

Vägg   

Tak    

Övrigt   Golvbrunn  

 
Inredning/Utrustning  Antal  Anmärkning  
             

Kombinationsugn  1 

Spishäll   1 

Kokgryta   1 

Mikrovågsugn  1 

Överskåp   1 Över diskbänk 

Överskåp   1 Över bänk 

Tvättställ   1 

Värmeskåp   1 

Diskbänk   1 Ho med arbetsyta 

Bänk   1 Beredning av måltider 

Bänk   1 Beredning av specialkost 

 

  



BILAGA 3. FÖRSKOLAN LÖVET  DATUM 2012-05-30 
                        HANINGE KOMMUN  
                        LOKALPROGRAM                          
                        FUNKTIONSPROGRAM  
                           

 

 

F603                  ca Antal rum: 1                Funktionsbeskrivning: 
Diskrum                  ca Yta/rum: 8  m²  
Tillagningskök                      Total yta: 8 m² 
 
 
Ingående ytor   
 

 

 

 
 
Material/Ytskikt   
    

Golv  Ska ha grov struktur för att undvika halka  

Vägg   

Tak    

Övrigt   Golvbrunn 

 
Inredning/Utrustning  Antal Anmärkning   
             

Diskbänk     1 Diskho och duschpistol, min. 1m 

Grovdiskmaskin  1 

Tvättställ     1 

 

 

 

 

 

 

  



BILAGA 3. FÖRSKOLAN LÖVET  DATUM 2012-05-30 
                        HANINGE KOMMUN  
                        LOKALPROGRAM                          
                        FUNKTIONSPROGRAM  
                           

 

 

F604                  ca Antal rum: 1                Funktionsbeskrivning: 
Uppställning                 ca Yta/rum: 7,5 m²  
Tillagningskök                      Total yta: 7,5 m² 
 
 
Ingående ytor   
 

 

 

 
 
Material/Ytskikt   
    

Golv  Ska ha grov struktur för att undvika halka  

Vägg   

Tak    

Övrigt    

 
Inredning/Utrustning  Antal  Anmärkning   
             

 

 

Plats för 

Matvagnar 

 

 

 

 

 

  



BILAGA 3. FÖRSKOLAN LÖVET  DATUM 2012-05-30 
                        HANINGE KOMMUN  
                        LOKALPROGRAM                          
                        FUNKTIONSPROGRAM  
                           

 

 

F605                  ca Antal rum: 1                Funktionsbeskrivning: 
Kylrum                  ca Yta/rum: 3 m²  
Tillagningskök                      Total yta: 3 m² 
 
 
Ingående ytor   
 

 

 

 
 
Material/Ytskikt   
    

Golv     

Vägg   

Tak    

Övrigt    

 
Inredning/Utrustning  Antal Anmärkning   
             

Hylla   3 4 hyllplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



BILAGA 3. FÖRSKOLAN LÖVET  DATUM 2012-05-30 
                        HANINGE KOMMUN  
                        LOKALPROGRAM                          
                        FUNKTIONSPROGRAM  
                           

 

 

F606                  ca Antal rum: 1                Funktionsbeskrivning: 
Frysrum                  ca Yta/rum: 3,5 m²  
Tillagningskök                      Total yta: 3,5 m² 
 
 
Ingående ytor   
 

 

 

 
 
Material/Ytskikt   
    

Golv    

Vägg   

Tak    

Övrigt    

 
Inredning/Utrustning  Antal Anmärkning   
             

Hylla   3 4 hyllplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



BILAGA 3. FÖRSKOLAN LÖVET  DATUM 2012-05-30 
                        HANINGE KOMMUN  
                        LOKALPROGRAM                          
                        FUNKTIONSPROGRAM  
                           

 

 

 

F607                  ca Antal rum: 1                Funktionsbeskrivning: 
Renseri                  ca Yta/rum: 5,5 m²  
Tillagningskök                      Total yta: 5,5 m² 
 
 
Ingående ytor   
 

 

 

 
 
Material/Ytskikt   
    

Golv  Ska ha grov struktur för att undvika halka  

Vägg   

Tak    

Övrigt   Golvbrunn   

 
Inredning/Utrustning  Antal Anmärkning   
             

Kyl   1 

Bänk   1 Med en ho 

Tvättställ   1 

 

 

 

 

  



BILAGA 3. FÖRSKOLAN LÖVET  DATUM 2012-05-30 
                        HANINGE KOMMUN  
                        LOKALPROGRAM                          
                        FUNKTIONSPROGRAM  
                           

 

 

 

F608                  ca Antal rum: 1                Funktionsbeskrivning: 
Kontor                  ca Yta/rum: 3,5 m²  
Tillagningskök                      Total yta: 3,5 m² 
 
 
Ingående ytor   
 

 

 

 
 
Material/Ytskikt   
    

Golv  Linoleum  

Vägg  Målad väv 

Tak   Träpanel 

Övrigt    

 
Inredning/Utrustning  Antal Anmärkning   
             

Skrivbord                                           1  

Arbetsstol   1 

Hylla   1 Ovanför skrivbord 

 

 

 

 

 

  



BILAGA 3. FÖRSKOLAN LÖVET  DATUM 2012-05-30 
                        HANINGE KOMMUN  
                        LOKALPROGRAM                          
                        FUNKTIONSPROGRAM  
                           

 

 

 

F609                  ca Antal rum: 1                Funktionsbeskrivning: 
Omklädningsrum                 ca Yta/rum: 3 m²  
Tillagningskök                      Total yta: 3 m² 
 
 
Ingående ytor   
 

 

 

 
 
Material/Ytskikt   
    

Golv  Plastmatta 

Vägg  Målad väv 

Tak   Träpanel 

Övrigt    

 
Inredning/Utrustning  Antal Anmärkning   
             

Skåp   2 Z-skåp 

 

 

 

 

 

 

 

  



BILAGA 3. FÖRSKOLAN LÖVET  DATUM 2012-05-30 
                        HANINGE KOMMUN  
                        LOKALPROGRAM                          
                        FUNKTIONSPROGRAM  
                           

 

 

 

F610                  ca Antal rum: 1                Funktionsbeskrivning: 
WC/dusch                  ca Yta/rum: 2,5 m²  
Tillagningskök                    Total yta: 2,5 m² 
 
 
Ingående ytor   
 

 

 

 
 
Material/Ytskikt   
    

Golv  Klinkers  

Vägg  Kakel  

Tak   Träpanel 

Övrigt   Golvbrunn 

 
Inredning/Utrustning  Antal Anmärkning   
             

Toalettstol   1 

Dusch   1 

Handfat   1 

Spegel   1 

Hållare för pappershanddukar 1 

 

 

 

  



BILAGA 3. FÖRSKOLAN LÖVET  DATUM 2012-05-30 
                        HANINGE KOMMUN  
                        LOKALPROGRAM                          
                        FUNKTIONSPROGRAM  
                           

 

 

 

F611                  ca Antal rum: 1                Funktionsbeskrivning: 
Städ                  ca Yta/rum: 3  m²  
Tillagningskök                      Total yta: 3 m² 
 
 
Ingående ytor   
 

 

 

 
 
Material/Ytskikt   
    

Golv     

Vägg  Målad väv 

Tak   Träpanel 

Övrigt   Korrosionsbeständigt material 

 
Inredning/Utrustning  Antal Anmärkning   
             

Utslagsvask   1 

Hylla   1 Förvaring av kemikalier 

Upphängningskrokar  4 

 

 

 

 

 

  



BILAGA 3. FÖRSKOLAN LÖVET  DATUM 2012-05-30 
                        HANINGE KOMMUN  
                        LOKALPROGRAM                          
                        FUNKTIONSPROGRAM  
                           

 

 

 

F612                  ca Antal rum: 1                Funktionsbeskrivning: 
Förråd                  ca Yta/rum: 3,5 m²  
Tillagningskök                      Total yta: 3,5 m² 
 
 
Ingående ytor   
 

 

 

 
 
Material/Ytskikt   
    

Golv     

Vägg  Målad väv 

Tak   Träpanel 

Övrigt    

 
Inredning/Utrustning  Antal Anmärkning   
             

Hylla   3 Förråd för torrvaror 

 

 

 

 

 

 

 

  



BILAGA 3. FÖRSKOLAN LÖVET  DATUM 2012-05-30 
                        HANINGE KOMMUN  
                        LOKALPROGRAM                          
                        FUNKTIONSPROGRAM  
                           

 

 

 

F613                  ca Antal rum: 1                Funktionsbeskrivning: 
Vindfång                  ca Yta/rum: 4 m²  
Tillagningskök                      Total yta: 4 m² 
 
 
Ingående ytor   
 

 

 

 
 
Material/Ytskikt   
    

Golv     

Vägg   

Tak    

Övrigt    

 
Inredning/Utrustning  Antal Anmärkning   
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



  



 



BILAGA 1     FÖRSKOLAN LÖVET DATUM 2012-05-30 
                          HANINGE KOMMUN  
                          PROGRAMHANDLING                           
          BYGGDELSBESKRIVNING 
                           

 

1 
 

 

TAK: 30 MM XEROFLOR MOSS-SEDUM 

25 MM NOPHADRAIN 5+1 0-4 GRADER  

UNDERLAGSPAPP 

28 RÅSPONT 

720 LIMTRÄBALK + 600 LÖSULL 

PLASTFOLIE 

70 LIGGANDE REGLAR+ ISOLERING 

13 GIPSSKIVA 

 

 

YTTERVÄGG 1: 22 TRÄPANEL 

34x70 SPIKLÄKT c600 (lutande överkant) 

 VINDVÄV 

 45x45 REGLAR LIGGANDE + MINERALULL c600 

 170x45 BÄRANDE REGLAR + ISOLERING 

 170 FRISTÅENDE ISOLERSKIKT (UTAN REGLAR) 

 0,2 PLASTFOLIE 

 70x45 STÅENDE REGLAR + ISOLERING 

 13 GIPSSKIVA 

 

YTTERVÄGG 2: 20 PLÅT (PRELAQ ENERGY EXTERIOR) 

34x70 SPIKLÄKT 

 VINDVÄV 

 45x45 REGLAR LIGGANDE + MINERALULL 

 170x45 BÄRANDE REGLAR + ISOLERING 

 170 FRISTÅENDE ISOLERSKIKT (UTAN REGLAR) 

 0,2 PLASTFOLIE 

 70x45 STÅENDE REGLAR + ISOLERING 

 13 GIPSSKIVA 

 

 

GRUND: 23 GOLVBELÄGGNING 

1,5 STEGLJUDSFÖRBÄTTRING 

 100 BETONG 

 100 CELLPLAST  

 0,2 PE-FOLIE 

 200 CELLPLAST 

 150 DRÄNERANDE MASSOR/ MAKADAM 

 GEOTEXTIL 

 



BILAGA 1     FÖRSKOLAN LÖVET DATUM 2012-05-30 
                          HANINGE KOMMUN  
                          PROGRAMHANDLING                           
          BYGGDELSBESKRIVNING 
                           

 

2 
 

INNERVÄGG 1: 2X13 GIPSSKIVA    

 95 TRÄREGEL STÅENDE + ISOLERING   

 2X13 GIPSSKIVA 

 

 

INNERVÄGG 2: 2X15 GIPSSKIVA   

 145 TRÄREGEL STÅENDE + ISOLERING  

 2X15 GIPSSKIVA 

 

 

INNERVÄGG 3: 13 GIPSSKIVA    

VÅTRUM 120 TRÄREGEL STÅENDE + ISOLERING  

 13 GIPSSKIVA 

 TÄTSKIKT 

 KAKEL-/KLINKERFOG 

VÄGGBEKLÄDNAD: KERAMISKA PLATTOR 

 

  

MELLANBJÄLKLAG:  23 GOLVBELÄGGNING      

           1,5 STEGLJUDSFÖRBÄTTRING 

           22 GOLVSPÅNSKIVA 

           405 LIMTRÄBALK + LÖSULL 

          22X70 GLESPANEL C300 

           2X13 GIPSSKIVA 

           40 ABSORBENTER 

          22 TRÄPANEL 

    

 

VÄGG KYLRUM:        0,5 STÅLPLÅT VIT 

          150 CELLPLAST 

           0,5 STÅLPLÅT VIT 

 

 

VÄGG FRYSRUM:    0,5 STÅLPLÅT VIT 

         150 CELLPLAST 

         0,5 STÅLPLÅT VIT 

 

 

 

 

 

 



BILAGA 1     FÖRSKOLAN LÖVET DATUM 2012-05-30 
                          HANINGE KOMMUN  
                          PROGRAMHANDLING                           
          BYGGDELSBESKRIVNING 
                           

 

3 
 

FÖNSTER:  ENERGATE FÖNSTER 1202+ (TRÄ/ALUMINIUM) U-VÄRDE: KARM 0,62 W/M2K 

                        FÖNSTER 0,61 W/M2K 

 

 

 

 

DÖRRAR: PASSIVHUSDÖRR FRÅN PORTBOLAGET.SE U-VÄRDE: UTAN GLASUTTAG 0,65 W/M2K 

                        MED GLASUTTAG ≤ 0,8 W/M2K 

     



 



  



 



 



 



 



U-värdesberäkning

Bilaga 12

Yttevägg 1 och 2 Grund Tak

d Material l d Material l d Material l

22 alt 20 träpanel/ plåt 0 λisol 0,04 20 Golvbeläggning 0 λisol 0,04 30 Moss-sedum 0 λisol 0,04

34 spikläkt (väl ventilerad) 0 λregel 0,14 100 Betong 1,7 λregel 0,14 25 Nophadrain 0 λregel 0,14

0 vindväv 0 100 Cellplast 0,04 0 underlagspapp 0

45 reglar (liggande) + isolering 0,14 0,04 0,2 PE-folie 0 28 råspont 0,14

170 reglar (stående) + isolering 0,14 0,04 200 Cellplast 0,04 720+ 600 isol.lättreglar+ isolering 0,14 0,04

170 fristående isolerskikt 0,04 150 Makadam 0,2 0,2 Plastfolie 0

0,2 plastfolie 0 Geotextil 0 70 Reglar (liggande)+ isolering 0,14 0,04

70 reglar (stående)+ isolering 0,14 0,04 Mark (sand, grus, berg) 1 3,4 4,4 13 Gipsskiva 0,23

13 Gipsskiva 0,23

Värmeövergångsmotståndm
2
*K/W Värmeövergångsmotståndm

2
*K/W Värmeövergångsmotståndm

2
*K/W

Rse Rsi Rse Rsi Rse Rsi

gäller alltid 0,04 gäller alltid 0,04 gäller alltid 0,04

för kalla golv 0,17 för kalla golv 0,17 för kalla golv 0,17

för tak 0,1 för tak 0,1 för tak 0,1

för väggar 0,13 för väggar 0,13 för väggar 0,13

ärdesmetoden λres= α∗λregel+β∗λisol u-värdesmetoden Uu= α∗uisol+β∗uregel Plattans storlek ärdesmetoden λres= α∗λregel+β∗λisol u-värdesmetoden Uu= α∗uisol+β∗uregel

Uλ=1/ΣR 36*24 Uλ=1/ΣR

Area

α=regelarea Antar regelarea till 10 % 0,1 Totalt Yta >6 m 24 12 288 α=regelarea Antar regelarea till 10 % 0,1

β=isolerarea isolerarea därmed 90 % 0,9 864 m
2

1-6 m 34*22 -288 460 β=isolerarea isolerarea därmed 90 % 0,9

λres= 0,05 0-1 m 864 -748 116 λres= 0,05

R=d/λ Risol Rträ 0-1 meter R=d/λ 1-6 meter R=d/λ R=d/λ Risol Rträ

utsida Rsi=Rse 0,13 utsida Rsi=Rse 0,13 0,13 utsida Rsi 0,17 utsida Rsi 0,17 utsida Rsi 0,04 utsida Rsi 0,04 0,04

22 träpanel 0 22 träpanel 0 0 20 Golvbeläggning 0 20 Golvbeläggning 0 0 underlagspapp 0 0 underlagspapp 0 0

34 spikläkt (väl ventilerad) 0 34 spikläkt (väl ventilerad) 0 0 100 Betong 0,05882353 100 Betong 0,05882353 28 råspont 0,2 28 råspont 0,2 0,2

0 vindväv 0 0 vindväv 0 0 100 Cellplast 2,5 100 Cellplast 2,5 720 lättreglar+ isolering 14,4 720 lättreglar 5,14285714

45 reglar (liggande) + isolering 0,9 0,045 reglar 0 0,32142857 0,2 PE-folie 0 0,2 PE-folie 0 0,2 Plastfolie 0 600 isolering 15

170 reglar (stående) + isolering 3,4 0,045 isolering 1,125 0 200 Cellplast 5 200 Cellplast 5 70 Reglar (liggande)+ isolering 1,4 0,2 Plastfolie 0 0

170 fristående isolerskikt 4,25 0,17 reglar 0 1,21428571 150 Makadam 0,2 150 Makadam 0,2 13 Gipsskiva 0,05652174 70 Reglar 0,5

0,2 plastfolie 0 0,17 isolering 4,25 0 Geotextil 0 Geotextil 0 insida Rse 0,1 70 isolering 1,75

70 reglar (stående)+ isolering 1,4 0,17 fristående 4,25 4,25 Mark (sand, grus, berg) 1 Mark (sand, grus, berg) 3,4 13 Gipsskiva 0,05652174 0,05652174

13 Gipsskiva 0,05652174 0,2 plastfolie 0 0 insida Rse 0,04 insida Rse 0,04 insida Rse 0,1 0,1

insida Rse 0,13 0,07 reglar 0 0,5

ΣR 10,2665217 0,07 isolering 1,75 0 ΣR 8,96882353 ΣR 11,3688235 ΣR 16,1965217

0,013 Gipsskiva 0,05652174 0,05652174

Uλ = 0,097404 insida Rse 0,13 0,13 U=1/R 0,1114973 U=1/R 0,0879598 Uλ = 0,0617417

ΣR 11,6915217 6,60223602 ΣR 17,1465217 6,03937888

Uu= 0,0921252 Uu= 0,0690468

>6 meter R=d/λ

utsida Rsi Betong

Umedelvärdet Umed=(2*Uλ*Uu)/ (Uλ+Uu) 20 Golvbeläggning 0,17 Umedelvärdet Umed=(2*Uλ*Uu)/ (Uλ+Uu)

100 Betong 0 Umed= 0,08887828

Umed= 0,0946911 100 Cellplast 2,5 Umed= 0,0651902

0,2 PE-folie 0

200 Cellplast 5

150 Makadam 0,2

Geotextil 0

Mark (sand, grus, berg) 4,4

insida Rse 0,04

ΣR 12,31

U=1/R 0,0812348



Bilaga 13. 

Beräkning av effektbehov 

Beräkningar har gjorts enligt FEBYS kravspecifikation1 för passivhus som skolor och förskolor.  

Remissversion 2009-03-10 

Effektkrav  

maxPPbyggnad   

Driftfall 1 

        

     temp

tempmarkmm

läck

byggnad A
ADUTTAU

DUTqclAU
P 



















5,0

20

20

20

 

Driftfall 2 

           

      

    
temp

temp

markmm

ventläck

byggnad A

nA

DUTTAUDUT

nqcqclAU

P 
























max

2020

705

20

1

 

max735,0 nAq tempvent   

maxn = max antal personer i byggnaden 

DUT20 och Tmark fås ur tabell 

 =systemverkningsgrad, detta kan antas till 70% i projekteringsskedet. 

Atemp=golvarea, avsedd att värmas till mer än 10 grader, begränsad av klimatskalets insida 

b = tidskonstant, kan i projekteringsskedet antas efter schablonvärden, beroende av 

konstruktionens byggnad.  

läckq =luftläckning 

   50sup50 //1/ qVVefeqq exläck   

50q = luftläckning genom klimatskalet vid ett övertyck på +/-  

50 Pa 

e och f= vindskyddskoefficienter, fås ur tabell.  

Vsup- Vex=luftöverskottet mellan tilluft och frånluft 

Antar  =0,05 på alla delar i klimatskalet. Detta för att använda ett normalt värde som skulle kunna 

förekomma. Då det i denna rapport inte kommer att beräkna på köldbryggor antas dessa värden.   

                                                           
1
 http://www.energieffektivabyggnader.se/download/18.3d9ff17111f6fef70e9800045013/Kravspec_passivhus_skolor.pdf 



Driftfall 1 

 Byggnaden är inte i användning 

 Avstängt uteluftsflöde 

 En dimensionerande innetemperatur på 20 grader 

 Areaspecifik frivärme från apparater, max 0,5 W/m2Atemp 

tempAmWP 2

max /10  

        

     temp

tempmarkmm

läck

byggnad A
ADUTTAU

DUTqclAU
P 



















5,0
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b , Tidskonstanten antas som halvlätt byggnad: 150 h 

Dvs. en lätt konstruktion med betongplatta på mark. 

Eftersom uteluftflödet är avstängt antas ventq =0  (Enligt FEBY) 

Även luftöverskottet Vsup- Vex=0   (Enligt FEBY) 

DUT20 = -13,6 grader    (Stockholm, b =150h ) 

Tmark = 0,9 grader    (Stockholm, sand ) 

 =0,7     (70 %) 

e=0,07  (Antar måttlig avskärmning, flera sidor exponerade)  

f=15  (flera sidor exponerade) 

50q = 0,3 l/s  (är det maximala tillåtna luftläckningen genom klimatskalet) 

    021,03,0/007,0/151/07,03,0 läckq sl /  

    2,251000/021,010001200  läckqc KW /  

 

Transmissionsförluster 

Klimatskal  Area m2 U-värde W/m2K  AU   W/K 

Vägg 773,6  0,095 73,5 

Golv 810,5  0,089 72,1 

Tak 810,5  0,065 52,7 

Fönster 207,3  0,062 12,9 

Dörr 26,4  0,65 17,2 

Dörr (med fönster) 30  0,8 24 

   AU  = 252,4 

 



Linjära köldbryggor 

 Längd l  m    l  

Vert. Anslutning vid ytterväggshörn 50,6 0,05 2,53 

Anslutning yttervägg-takbjälklag 169,1 0,05 8,46 

Anslutning yttervägg- golvbjälklag 122,4 0,05 6,12 

Anslutning yttervägg- mellanbjälklag 114,7 0,05 5,74 

   l = 22,85 

Köldbryggor -Fönster och dörrar 

omkrets Antal Längd l  m   

 l  

6,6 37 244,2 0,05 12,21 

5,6 2 11,2 0,05 0,56 

4 2 8 0,05 0,4 

3,2 3 9,6 0,05 0,48 

6,6 1 6,6 0,05 0,33 

5,6 1 5,6 0,05 0,28 

2,6 9 23,4 0,05 1,17 

2 12 24 0,05 1,2 

16,2 2 32,2 0,05 1,61 

7,3 1 7,3 0,05 0,37 

3,2 1 3,2 0,05 0,16 

13,5 2 27 0,05 1,35 

11 6 66 0,05 3,3 

6,4 1 6,4 0,05 0,32 

     

6,6 4 26,4 0,05 1,32 

6 5 30 0,05 1,5 

    l = 26,26 

       totaltl =22,85+26,26=49,11 

       omm AXlAUU /   

omA =2 731,5 m2 

Punktformiga köldbryggor antas vara 0. 

       11,05,2731/011,494,252 mU  KmW 2/  

mA =810,5 m2 

  16,895,81011,0  mm AU  KW /  

tempA =1442,5 m2 

         

       
01,85,1442

5,14425,06,139,016,89

6,13202,2511,494,252
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Driftfall 2 

 Byggnaden är i användning 

 Minsta uteluftsflöde vid max. personlast  

 En dimensionerande innetemperatur på 20 grader 

 Areaspecifik frivärme från apparater, max 5 W/m2Atemp 

 Personspecifik frivärme från personer max 70 W/pers. 

tempAmWP 2

max /10  

           

      

    
temp

temp

markmm

ventläck

byggnad A

nA

DUTTAUDUT

nqcqclAU

P 
























max

2020

705

20

1

 

b =150 h 

DUT20 = -13,6 grader 

Tmark = 0,9 grader 

 

maxn = 120 personer 

tempA =1 442,5 m2 

9,134412075,144235,0 ventq sl /  

 

luftöverskottet Vsup- Vex= 10/50q  (motsvarande ett injusterat undertryck på ca 5 Pa) 

50q = 0,3 l/s 

luftöverskottet Vsup- Vex= 03,010/3,0  sl /  

 =0,7 

e=0,07 

f=15 

    slqläck /00094,03,0/03,007,0/151/07,03,0   

     128,11000/00094,010001200  läckqc KW /  

        164,4841000/00094,010002,11  nqc vent KW /  

 

        

        
    

4,85,1442

120705,14425

6,139,016,896,1320

164,484128,111,494,252
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