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Förskolan Skogslunden
SVERIGES FÖRSTA INTERNATIONELLT CERTIFIERADE PASSIVHUS

Hur vi gjorde
 Bygglovsansökan december 2008

 Byggstart augusti 2009

 Förskolan öppnar augusti 2010

 A; Bleck arkitekter, VVS; Kamako consult AB, El; WSP, K; Knut Jönssons, 
Projektledn; Tyréns temaplan AB

 Passivhusexpert – Simone Kreutzer, Tyrens Temaplan AB
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 BTA 1012m2

 Uppvärmd yta 877 m2

 2-plan

 5 avdelningar, ca 90 barn från 1 – 5 år

 Torkrum med avfuktare

 Isolering

 350 cellplast + 150 glasskum under bottenplatta 

 300 cellulosa + 95 installationsvägg i 
yttervägg 

 500 cellulosa på översta bjälklaget

 Stålpelare med lättregel

 Alla bjälklag av betong

 Ytskikt ytterväggar av Cembrit

 Uppstolpat pulpettak, Sedumtak
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 Solfångare, 9 m2

 Bergvärmepump
Viessmann 8,4 kW

 Acc.tank 1 m3

 Elpatron 9kW som spets
på acc.tanken.

 Uteluften leds in via en
50 meter lång
markkanal

 Fläktwoods FTX med 
roterande värme-
växlare. 

Hur gick 
det då?
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Energiklass A

Hur uppnås 
ett passivhus?
 Värmebehov högst 15 

kwh/m2år

 Lufttäthet < 0,6 oms/h

 Effektbehov max 10 
W/m2

 Primärenergianvändning
(total) max 120 kWh/m2år
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Resultat
Värmebehov 13 kWh/m2år

Lufttätheten < 0,1 oms/h (Sveriges tätaste då)

Elpatronen har gått 8,5 timme/år

Solenergi 2.790 kWh/år, beräknad 2.600 

Årsverkningsgraden 80-87 %  på FTX 

Medeltemp sommar 22 och vinter 21 grader

Verksamheten har lägre elförbrukning än övriga förskolor.

Jämförelse
förskolor i
Österåker

Namn
Total förbruk-
ning 2016

kWh/m2
Uppvärmd 
yta m2

Skogslunden el (bergvärme) 55 877
Sollunden el (bergvärme) 152 656
Säby fsk el (bergvärme) 195 656
Tallsättra el (bergvärme) 137 1051
Luffarbacken el (80) fjv (189) 269 980
Färglådan el (68) fjv (170) 238 785
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Att jobba på Skogslunden

 Den största skillnaden är ljuset i och med alla fönster i 
inner- och ytterväggarna samt ljudet som är minskat
både utifrån samt inne i huset.

 Föräldrarna är mycket imponerade av att allt 
fungerar så bra.

 Temperaturen är bra både sommaren som vinter.

 Luften känns bra!

 Många besökare (tom besöksstopp ett tag)

 Ca 50 studiebesök flest i början mest långväga 
Japan

Driften
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Planen framåt?

Tack.
FRÅGOR?


