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Förord 

Utvärderingsprojektet med Skogsgläntans förskola startades av Danderyds kommun för att utvärdera 

den första byggnaden som följt kommunfullmäktiges i Danderyds beslut att bygga nära-

nollenergihus.  

Danderyds kommun har varit byggherre och projektledare för förverkligandet av byggnaden, som 

togs i bruk efter sommaren 2013. Byggnaden upphandlades med NCC som totalentreprenör och e3K 

som underentreprenör för installationerna. 

Utvärderingsprojektet har finansierats med stöd av Lågan. Kristin Åberg Nilsson, biträdande 

fastighetschef på Danderyds kommun, har varit projektledare och Per Levin, Projektengagemang 

Energi & klimatanalys AB, har ansvarat för utvärderingsarbetet och sammanställningen. För 

mätaravläsningen har Anna Sundman, Caverion, ansvarat. 

Danderyd i november 2014 

 

Per Levin och Kristin Åberg Nilsson 

 

 

 

Omslagsfoto: Sten Jansin 

   

 

 

LÅGAN-programmet (program för byggnader med mycket LÅG energiANvändning) är ett 

nationellt program som drivs av Sveriges Byggindustrier med ekonomiskt stöd av 

Energimyndigheten. LÅGAN syftar till att stimulera energieffektiv ny- och ombyggnad, 

synliggöra marknaden för byggnader med låg energianvändning och bidra till ett brett utbud 

av aktörer som erbjuder produkter eller tjänster för lågenergihus och trygga beställare av 

sådana produkter och tjänster.   

www.laganbygg.se 

http://www.laganbygg.se/
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Sammanfattning 

Danderyds kommun satsar på energieffektiva byggnader. Kommunfullmäktige har beslutat att all 

nyproduktion inom kommunens fastighetsbestånd ska vara nära-nollenergibyggnader från 2013. Som 

kriterie på nära-nollenergibyggnad har kommunen, i brist på nationell definition, valt passivhusnivå. 

Skogsgläntans förskola är Danderyds kommuns första färdigställda byggnad enligt detta och 

utvärderingen tilldrar sig därför ett speciellt intresse ur energi- och miljösynpunkt. Många åtgärder 

har också genomförts för att minska miljöpåverkan som inte redovisas här. Fokus på denna rapport 

är dokumentation och utvärdering av energiåtgärderna för Lågan-projektet.  

Förskolan innehåller avdelningar för ca 100 barn och ett tillagningskök. Den är byggd i ett plan med 

en mycket välisolerad och lufttät klimatskärm, vilket bl.a. verifierats genom en täthetsmätning som 

gav resultatet 0,07 l/sm2 vid 50 Pa tryckskillnad. 

Byggnadens värmeförsörjning består av en bergvärmepumpanläggning med projekteterat ca 99 % 

energitäckningsgrad och spetsvärme via elpannor. Ventilationen är VAV-styrd med återvinning med 

ca 90 procents temperaturverkningsgrad. Solceller har installerats på taket. 

Mätningarna har nu precis pågått i ett år och resultatet når nästan fram till det förväntade. 

Ytterligare felsökning, intrimning och finjustering av driftstrategier är möjliga för att tillse att 

byggnaden ska klara de uppsatta målen. 

Den specifika energianvändningen (BBR) uppmättes till 24 kWh/m2Atemp jämfört med beräknade 19 

kWh/m2Atemp. Värme- och tappvarmvattenanvändning ligger något under det förväntade. Ett litet 

tillägg har gjorts för att mindre varmvatten gick åt än beräknat. 

Solcellernas elproduktion är i princip som projekterat, ca 8,9 kWh/m2Atemp jämfört med 8,6 

kWh/m2Atemp. Den solel som direkt användes i byggnaden blev något lägre, avräknat månadsvis.  

Elvändningen för fastighetsdrift är däremot betydligt högre, ca 14,6 kWh/m2Atemp jämfört med 

beräknade 7,8 kWh/m2Atemp. Elanvändningen ökade också märkbart under sommaren 2014 för att 

sedan gå ner igen. Orsaken till detta kan vara något fel, men det är inte klarlagt ännu. VAV-

ventilationen kan ha en del i detta, eftersom luftflödena ökas för att hålla inomhustemperaturen 

nere. En annan skillnad är att all el till köksventilationen, inklusive forcering av fläktarna, ingår i 

mätvärdena men inte i beräkningarna. 
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Bakgrund 
Danderyds kommun satsar på energieffektiva byggnader. Kommunfullmäktige har beslutat att all 

nyproduktion inom kommunens fastighetsbestånd ska vara nära-nollenergibyggnader från 2013.  

Förskolan Skogsgläntan profileras i verksamhet och byggnad som en energisnål och 

kretsloppsinriktad förskola. Erfarenheterna från förskoleprojektet avses ligga som grund inför 

kommande nybyggnader. Förskoleverksamheten sker utifrån ett kretsloppstänkande för att på ett 

aktivt sätt lägga grunden för varje barns livslånga miljöengagemang. Kombinationen av en byggnad 

med mycket lågt energibehov och verksamhetens kretsloppstänkande ger en trovärdig och gedigen 

helhet i hållbarhetstänkandet för barn, pedagoger, föräldrar och kommunen. 

Ett bidrag från Lågan, Energimyndighetens nätverk för lågenergibyggnader, har erhållits för en 

utökad uppföljning och utvärdering av energianvändning och inomhusklimat samt 

informationsspridning. Många åtgärder har också genomförts för att minska miljöpåverkan som inte 

redovisas här. Fokus på denna rapport är dokumentation och utvärdering av energiåtgärderna för 

Lågan-projektet. 

 

Demonstrationsbyggnaden 
Skogsgläntans förskola i Danderyd invigdes sommaren 2013 och har plats för 100 barn. Byggnaden 

har uppförts av NCC på totalentreprenad åt Danderyds kommun med krav enligt den svenska 

passivhusstandarden FEBY09. Standarden ställer krav på värmeförlusttal, energianvändning, ljud 

termisk komfort mm.  

Byggnaden är i ett våningsplan med tempererad area Atemp på 907 m2, se Figur 1. 

 

Figur 1. Skogsgläntans förskola sedd från gårdssidan (Foto: Sten Jansin). 
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Byggnadskonstruktion med betong- och stålstomme 

Byggnadens ytterväggskonstruktion är av betongsandwichelement med 300 mm mellanliggande 

cellplastisolering. Betongplattan på mark har ca 400 mm underliggande isolering. Yttertaket med 

isolerad (ca 500 mm) lättbalkskonstruktion och plåtinsida är upplagt på stålbalkar. Byggnaden har 

små köldbryggor och är således mycket välisolerad, med ett U-medelvärde på 0,16 W/m2K. Detta kan 

jämföras med kravet i gällande BBR på 0,6 W/m2K. Klimatskärmens areor och U-värden redovisas i 

tabell 1 nedan. 

Tabell 1. Klimatskärmens areor och U-värden. 

 U-värde (W/m2K) Total area (m2) UA (W/K) 

Tak 0,08 936 75 

Golvbjälklag mot jord 0,09 901 81 

Yttervägg 0,11 439 48 

Fönster 0,70 96 67 

Partidörrar 1,40 15 21 

Ståldörrar 2,0 5 10 

Dörrar 0,90 12 11 

Summa 2404 313 

 

Stor noggrannhet ägnades åt byggnadens lufttäthet. Speciella anvisningar för att åstadkomma ett 

kontinuerligt lufttätande skikt användes redan vid stomresningen. För betongkonstruktionerna är 

detta relativt enkelt. Särskild omsorg ägnades åt takfots- och nockvinklar, där betongkonstruktioner 

möter den lätta takkonstruktionen, se figur 2 till 4. Resultatet från lufttäthetsmätningar av hela 

byggnaden blev också mycket bra, 0,07 l/sm2 vid 50 Pa, jämfört med beställarkravet på 0,3 l/sm2. Viss 

luftläckning förekom vid ytterdörrar, ca 20 % av uppmätt läckflöde kunde, genom tejpning och 

upprepad tryckprovning, hänföras till luftläckning mellan karm och båge i ytterdörrarna. 

 

 

Figur 2. Utläggning av plastfilm vid takfots- och nockvinklar i stomresningsskedet. 
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Figur 3. Detalj vid takfotsvinkel. 

 

Figur 4. Bild på förberedd plastfilmstätning vid stålbalk i taket. 

 

För att åstadkomma en välisolerad klimatskärm krävs inte bara tjocka isolerskikt utan också 

kontinuitet i isolerskikten så att s.k. köldbryggor undviks. Speciellt gäller detta vid anslutningar 
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mellan olika byggnadsdelar samt runt fönsteröppningar. Ett exempel på byggnadsdetalj vid kantbalk 

redovisas i figur 5. 

 
Figur 5. Exempel på isolering vid kantbalk från Skogsgläntan. 

 

Värme- och ventilationssystem 

Uppvärmning av värme och tappvarmvatten sker med bergvärmepump med backup av två elpannor, 

en för värme och en för varmvatten. Beräknade årsvärmefaktorer för värmepumpen är enligt 

tillverkaren 5,0 vid tappvarmvattenberedning och 2,4 för rumsuppvärmning. Den låga värmefaktorn 

för rumsuppvärmning förklarar entreprenören, som valt värmepumpen, med att värme- och 

effektbehovet är relativt lågt i förhållande till värmepumpens storlek. Den var således dimensionerad 

för tappvarmvattenproduktion. 

Energitäckningsgraden för värmepumpen är beräknad till 99 %. Värmedistributionen sker med 

vattenburen golvvärme och eftervärmd tilluft. Ventilationen på avdelningarna är av VAV- typ med 

roterande värmeväxlare, med en förväntad årsverkningsgrad på ca 90 % och ett beräknat SFP-tal på 

1,8 kW/(m3/s). Ett tillagningskök ingår i byggnaden, vilket har separat FTX-system samt återvinning av 

kökskyla. 

Med hjälp av temperaturmätning, mätning av relativ fuktighet inomhus och koldioxidhalt inomhus 

behovsanpassas värme och ventilation. 

Med utgångspunkt från VVC-kretsens rörlängder, dimensioner, isolering och temperaturer har VVC-

förlusterna beräknats till 1569 W. Detta motsvarar total energianvändning för VVC till 3138 kWh, 

eller 3,5 kWh/m2år. Delar av VVC-förlusterna tillgodogörs byggnaden i form av värmetillskott till 

rummen. 

Solceller 

Det finns 58 m2 solceller installerade på taket, vilket beräknades ge 8 kW toppeffekt och ca 8,6 

kWh/m2 årligt bidrag till elanvändningen.   
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Utvärderingsprogram 
Genom bidrag från Lågan möjliggjordes en mer detaljerad utvärdering av förskolan. De önskade 

mätinstallationerna beskrevs i ramhandlingarna till totalentreprenaden och handlades således upp 

från början. Dock ska informationen förmedlas till flera led av underentreprenörer, och här skedde 

en del mindre lyckade förändringar och förenklingar. Nedanstående mätpunkter installerades för 

projektet och ingår i utvärderingen.  

I huvudsak har mätdata sammanställts och analyserats månadsvis och årsvis. Byggnaden har anslutits 

till Datoriserad FastighetsDrift i Danderyds kommun, för kontinuerlig leverans av mätarställningar 

från de flesta av mätarna. Övriga mätare läses av manuellt. De flesta mätningar kommer att fortgå 

även efter Lågan-projektet avslutats för att verifiera och dokumentera ytterligare intrimning av 

byggnadens installationer. 

Elmätning 

Elmätning sker för huvudmätare samt undermätare enligt nedan: 

 El till värmepump. 

 El till elpannor för värme och tappvarmvatten (spetsvärmare). 

 Övrig fastighetsenergi (fläktar, cirkulationspumpar, apparatskåp, belysning i allmänna 

utrymmen m.m.). 

 Verksamhetsel inklusive utebelysning, exklusive tillagningskök. 

 Tillagningskök. 

 El från solceller. 

Värmemätning 

Värmepumpens energitäckningsgrad bedöms utifrån elpannornas elanvändning. Följande 

värmemängdsmätare installerades: 

 Energi från värmepump, COP 

 Återvinning av kökskyla  

Värme till golvvärmesystemet och luftbehandlingsaggregaten var specificerade, men där 

installerades bara flödesmätare, vilket inte är användbart eftersom temperaturerna inte är kända 

och dessutom olika. 

Vattenmätning 

Kall- och tappvarmvattenflöden mäts uppdelat på förskoleverksamhet och tillagningsköket enligt 

nedan: 

 Totala kall-och varmvattenflöden. 

 Kallvattenvolym till förskoleverksamhet och kök. 

 Varmvattenvolym till förskoleverksamhet och kök. 

 Varmvattencirkulation till förskoleverksamhet och kök. 

 Kallvattenflöde till nödkyla i kök. 
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Inomhusklimat 

Inomhusklimatet har följts upp med mätningar av innetemperatur och luftflöden, samt en 

boendeenkät. 

 Luftflöden vid aggregat (momentant). 

 Innetemperatur i tre rum samt i de två vindfången. 

Innetemperaturen har loggats under större delen av 2014, förutom under sommarperioden, då 

loggade värden försvann vid en uppdatering av DUCar. Aggregatens temperaturverkningsgrad har 

hittills inte kunnat studeras på grund av utebliven loggning av aggregattemperaturer på grund av att 

några temperaturgivare inte blev installerade. 
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Energiberäkningar 
Energiberäkningar har genomförts och uppdaterats i flera skeden, från ramhandlingsskede till 

relationshandling där beräkningen utfördes efter projektets färdigställande. Vid energiberäkningarna 

har användning av brukarindata enligt Sveby eftersträvats. Verksamhetsenergi som använts i 

beräkningarna har, förutom tappvarmvatten, inte redovisats. 

I energiberäkningarna som utfördes av totalentreprenören som en relationshandling, blev den 

beräknade energianvändningen 19 kWh/m2år, se tabell 2. 

Tabell 2. Beräknad specifik energianvändning uppdelat på delposter. 

 



12 
 

Mål och utfall för energianvändning 

Kommer förväntad energiprestanda att uppnås? 

Uppmätt energiprestanda efter ett års drift med någorlunda fungerande mätinstallationer redovisas i 

tabell 1 nedan. Jämförelse har gjorts med den tidigare redovisade energiberäkningen som utfördes 

efter byggnadens färdigställande (relationsberäkningen).  

Mätningarna av varmvattenanvändning är ännu ej pålitliga, varför uppvärmning och varmvatten 

redovisas som en post, dvs summan av energi som levererats från värmepumpen och 

spetselpannorna. Tappvarmvattenanvändningen är något lägre än de 10 kWh/m2 (2,7 kWh/m2 

värmepumpsel) som antagits i beräkningarna. Varmvatten till köket ingår i dessa siffror. 

Hittills uppmätta värden tyder på att beräknad energiprestanda nästan kommer att uppnås, trots att 

användningen av driftel (fastighetsel) är betydligt större än beräknat. Solcellerna verkar leverera 

ungefär så mycket el som förväntat. Betongplattan är ännu inte fullständigt uttorkad och intrimning 

är ännu inte slutförd, vilket borde kunna ge ytterligare effektiviseringsvinster.  

 

Tabell 3. Beräknad och uppmätt energiprestanda i kWh/m2Atemp. Resultatet baseras på 

mätperioden november 2013 tom oktober 2014. Korrektion för lägre 

tappvarmvattenanvändning än i beräkningarna ingår i slutsumman. 

  Beräknad 

kWh/m2Atemp  

Uppmätt 

kWh/m2Atemp 

Uppvärmning 16,7 17,2 

Tappvarmvatten 2,4 Ingår i ovanst 

Driftel/fastighetsel 7,8 14,6 

Solceller -8,6 -8,3 

Energiprestanda 18,7 23,5 

Korrektion för tappvv.  0,3 

Uppmätt verifierad  23,8 

 

Värmepumpen har hittills i stort sett gått bra, med en uppmätt värmefaktor på 2,8 vilket är ungefär 

detsamma som den beräknade. Värmefaktorn är viktad med avseende på olika värmefaktorer på 

värme- och varmvattenproduktion (2,4 resp. 5). Uppmätt värmefaktor sjunker något sommartid 

vilket borde vara tvärtom, eftersom tappvarmvattnet ska ha högre värmefaktor än värmen. 

Energitäckningsgraden har varit 98 %. 

 

Solel 

Efter ett års uppföljning har solcellerna producerat något bättre än förväntat, 8,9 kWh/m2 jämfört 

med beräknade 8,6 kWh/m2. Beräknad och uppmätt solel respektive fastighetsel redovisas i figur 6. 
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Fastighetselen är större än solelen alla månader utom april och augusti, vilket gör att bara 8,3 

kWh/m2 kan utnyttjas vid bestämning av specifik energianvändning enligt BBR. Om timvärden hade 

använts för avräkning hade solbidraget blivit betydligt mindre.  

 

Figur 6. Uppmätt och beräknad solel och fastighetsel redovisad månadsvis under mätåret 

november 2013 tom oktober 2014. Den höga uppmätta solelen i augusti beror 

troligtvis på periodiseringsfel vid avläsningarna, så att en del ska flyttas till juli månad. 

Orsak till den höga uppmätta fastighetselen sommartid har inte kunnat spåras. 

 

Verksamhetsel 

Totalt första mätåret har ca 76 kWh/m2 el levererats till förskolan. Den sammanlagda 

verksamhetsenergin är ca 58 kWh/m2, varav 35 åtgick för förskoleverksamheten och 23 för köket. Av 

den förstnämnda utgör ca 7 kWh/m2 utvändig belysning som inte kommer byggnaden tillgodo 

(Beräknat från armaturinventering och antagande om drifttid.). Uppmätta månadsvärden redovisas i 

figur 7.  
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Figur 7. Månadsvis användning av verksamhetsel för förskola och tillagningsköket. 

 

Fläktel 

I brist på loggade värden på fläktel och aggregatprestanda gjordes en momentan avläsning av 

ventilationsaggregaten på eftermiddagen 150127. Värdena ansågs representera normal drift. 

Förskolans aggregat har 12 timmars drifttid på vardagar medan kökets aggregat sätts på från köket 

vid behov. Drifttiden på detta aggregat bedömdes utifrån förhållandet mellan förskolans och kökets 

aggregats totala gångtid. De uppmätta och de därifrån uppskattade värdena redovisas i tabell 4. 

Elanvändningen för förskolans aggregat är troligen högre, eftersom luftflödena i VAV-systemet ökas 

när det finns behov att hålla nere inomhustemperaturen.  

All fläktel mäts som fastighetsel i denna byggnad. Möjligen skulle el till köksventilationen kunna sägas 

tillhöra verksamhetselen och därför dras av från byggnadens energiprestanda.   

Tabell 4. Momentant uppmätta värden för ventilationsaggregaten för förskolan och 

tillagningsköket, samt uppskattade värden på elanvändning utifrån dessa. 

 SFP 

kW/m3/s 

Temperaturverk- 

ningsgrad, % 

Effekt, 

kW 

El per månad 

kWh 

Elanvändning 

kWh/m2 och år 
LB01 Förskola 1,4 84 1,49 393 4,8 

LB02 Kök 1,0 54-62 0,73 129 1,6 

 

VVC-förluster 

En grov bedömning av VVC-förlusterna från mätningarna, utgående från uppmätt VVC-flöde (ca 25 % 

av projekterat) och en temperaturskillnad på 10 grader, gav ca 10 kWh/m2. En schablonberäkning 

utgående ifrån rörlängd och rörförlust gav nästan samma resultat, 9,5 kWh/m2. Beräknad VVC-förlust 

av entreprenören var ca 15 kWh/m2, dvs betydligt högre, men det minskades till 3,5 kWh/m2 med 
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antagandet att 77 % av förlusterna kommer byggnaden tillgodo. Om värmepumpen med en 

värmefaktor på 5 används för att täcka VVC-förlusterna, motsvarar detta en elåtgång mellan 0,7 och 

2 kWh/m2. 

 

Jämförelse med FEBY 

Byggnaden var projekterad att klara kraven som ställs i FEBY 09, vilket verifierats vid uppföljningen, 

se tabell 5 nedan. 

Tabell 5. Resultat vid jämförelse med passivhuskraven i FEBY 09. 

  FEBY-krav Skogsgläntan utfall 

Viktad energianvändning, kWh/m
2

 60 38 

Oviktad energianvändning, kWh/m
2

 30 19 

Lufttäthet, l/sm
2

 vid 50 Pa 0,3 0,07 

U-värde på fönster, W/m
2

K 0,9 0,7 

Beräknat effektbehov, W/m
2

 10 10 
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Mål och utfall innemiljö 

Inneklimatet har utvärderats med avseende på inomhustemperatur och en brukarenkät.  
 

Brukarenkät 

En brukarenkät har genomförts under våren 2014, cirka nio månader efter ibruktagandet. 

Brukarenkäten omfattade personalen och förvaltningen och innehöll frågor om termisk komfort, 

inneluftkvalitet, ljud- och ljusmiljö, med mera.  

Generellt sett var alla mycket nöjda med det termiska inneklimatet och luftkvaliteten. Mindre 

komfortproblem med kalldrag från en ytterdörr i matsalen förekom, vilket nu är åtgärdat, samt kalla 

golv på en del av byggnaden. För det senare problemet har golvvärmeslingan i de aktuella rummen 

kontrollerats och åtgärdats. Resultat av enkäten redovisas i figur 8 nedan. 

 
Figur 8. Utvalda resultat av innemiljöenkät. 

Övriga synpunkter som framkom var utvändig kondens på fönster på norrsidan, samt dålig 

mobiltäckning inomhus, vilket mycket beror på de dubbla metallskikten i fönstren. 
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Inomhustemperaturer 

Resultat från de loggade inomhustemperaturerna redovisas i urval i detta avsnitt. I figur 9 visas 

inomhustemperaturer i verksamhetsrum (GT41-43) och vindfång för ett kallt januaridygn. 

Inomhustemperaturen i verksamhetsrummen verkar vara stabil. Temperaturen i vindfången sjunker 

på morgonen och på eftermiddagen, då hämtning och lämning av barnen sker. Givarplaceringen 

framgår av rumsplanen i figur 10. 

 

Figur 9. Inomhustemperaturer under ett kallt dygn i januari med 5-minutersvärden. 

 
Figur 10. Rumsplan med givarplaceringar. 
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I förskolan finns två vindfång, en för respektive av barnens entréer, vilka enligt 
vintermätningarna håller en temperatur på cirka 16 grader när de är stängda. Uppmätta 
timvärden på temperaturer i vindfången i förhållande till utomhustemperaturen visas i figur 
11. Vid dörröppning vid kall väderlek sjunker givetvis temperaturen i vindfången, särskilt när 
personalen ställer upp ytterdörrarna för att de små barnen har svårt att öppna dessa själva. 
Hittills har det inte medfört någon frysrisk i vindskydden. 
 

 
Figur 11. Temperaturer i de två vindfången vid olika utetemperaturer (baserat på timvärden). 
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Finansiering 

I tabell 6 nedan visas merkostnader för de energieffektiviserande åtgärderna. Kostnaderna är 

framtagna av totalentreprenören. Merkostnaderna för energiåtgärderna var mindre än 3 procent av 

totalkostnaden. 

Tabell 6. Merkostnader för energieffektivisering för Skogsgläntan. 

Klimatskärm 
 Förklaring Kostnad (kr) 

Fönster   100 000 

Dörrar   30 000 

Grundisolering   300 000 
Takisolering   200 000 

Väggisolering   300 000 

Täthet    50 000 

Annat:      
Vatten 

  Förklaring Kostnad (kr) 

Snålspolande WC samt blandare 20 000 

Individuell mätning 
 

30 000 

Solfångare 
 

  

Solceller 
 

200 000 

Annat: 
 

  

Värme 

  Förklaring Kostnad (kr) 

Verkningsgrad      

Annat: Mätning   30 000 

Annat:      

Kyla 

  Förklaring Kostnad (kr) 

Kylsystem Endast i kök   

Annat: Mätning   30 000 

Ventilation 

  Förklaring Kostnad (kr) 

Verkningsgrad      

Annat: Mätning   20 000 

 

Total merkostnad (kr) 1 310 000 

Total investeringskostnad (kr) 45 000 000 

Total investeringskostnad (kr/m2Atemp) 49 600 

Total merkostnad (%) 2,9  
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Diskussion och slutsatser 

Den specifika energianvändningen för värme och varmvatten ligger något över den förväntade, ca 24 

jämfört med beräknade 19 kWh/m2Atemp. Värme- och tappvarmvattenanvändning ligger strax under 

det förväntade. Ett litet tillägg har gjorts för att lite mindre varmvatten gick åt än beräknat. 

Solcellernas elproduktion är i princip precis som projekterat, ca 8,9 kWh/m2Atemp jämfört med 8,6 

kWh/m2Atemp. Den solel som direkt användes i byggnaden blev något lägre, avräknat månadsvis.  

Elvändningen för fastighetsdrift är däremot betydligt högre, ca 14,6 kWh/m2Atemp jämfört med 

beräknade 7,8 kWh/m2Atemp. Elanvändningen ökade märkbart under sommaren 2014. Orsaken till 

detta kan vara något fel, men det är inte klarlagt ännu. VAV-ventilationen kan ha en del i detta, 

eftersom luftflödena ökas för att hålla inomhustemperaturen nere. En annan skillnad är att all el till 

köksventilationen, inklusive forcering av fläktarna, ingår i mätvärdena men inte i beräkningarna. 

 

Nyhetsvärde och informationsspridning 

Skogsgläntan är Danderyds kommuns första projekt som ska uppfylla målsättningen att vara nära noll 

energihus, vilket i brist på nationell definition har tolkats som passivhusnivå av kommunen. Därför är 

uppföljningen också speciellt intressant med tanke på de lärdomar som kan fås inför kommande 

projekt. 

Studiebesök har anordnats samt en artikel om Skogsgläntan har publicerats i tidningen Energi & Miljö 

(nr 8, 2014).  

Projektet presenterades på Lågan-dagen 141015. 
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