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Sammanfattning 
Lag 2014:266 om energikartläggning i stora företag trädde ikraft i Sverige den 1 juni 2014. En 

energikartläggning är en metodisk genomgång över företagets energianvändning. Den beskriver vilken 

typ av energibärare som används, el, fjärrvärme, drivmedel, samt hur stor den är. Den beskriver också 

inom vilket område denna energi används i företaget, till exempel inom verksamhet eller transport.  

Syftet med energikartläggningen är att få en överblick över energiförbrukningen på företaget och finna 

möjliga åtgärder för att minska energiförbrukningen och kostnaden för energiförbrukningen.  

Norconsult är ett stort företag etablerat i flera länder. En energikartläggning har genomförts för 

Norconsults 18 verksamma kontor i Sverige tillsammans med dotterbolaget Norconsult Fältgeoteknik 

AB.  

Resultatet från energikartläggningen visade att den totala energiförbrukningen för Norconsult och 

Norconsult Fältgeoteknik AB 2016 var 3 588 𝑀𝑊ℎ. Kostnaden för den totala förbrukade energi 

uppskattades till cirka 3 100 000 𝑆𝐸𝐾  samma år. Den förbrukade energi för företaget var fördelat på 

tre olika användningsområden värme, el och transporter.  

Fördelningen mellan de olika områdena resulterade i att elanvändningen står för 21 procent av den 

totala förbrukningen, 20 procent är fjärrvärme och transporten står för 56 procent av den totala 

energiförbrukningen.  

Utifrån den övergripande energianvändningen har det tagits fram åtgärdsförslag för att minska 

energiförbrukningen för de olika områdena. Åtgärderna presenteras nedan.  

Göteborgs kontor använder fjärrvärme och fjärrkyla. Under ett antal månader år 2016 var dessa system 

igång samtidigt. Dessa två processer bör inte vara aktiva samtidigt, vilket ger slutsatsen att en 

betydande energibesparing kan göras, eftersom det inte behöver bli någon kostnad för att åtgärda 

problemet, bara en justering av styrningen av värme och kylning.  

Skärmar och datorer står ofta i viloläge under kvällar och helger, vilket drar onödig energi. Genom att 

etablera rutiner för avstängning av skärmar, datorer och skrivare, går det att göra en energibesparing 

på 2,4 procent av den totala elförbrukningen. 

Under 2016 flög Norconsults personal 159 gånger från Stockholm till Göteborg. Detta medförde en 

ökad energianvändning på 13,18 𝑀𝑊ℎ jämfört med om resorna hade genomförts med tåg. Denna 

energimängd motsvarar 0,37 procent av Norconsults totala energiförbrukning vilket inte är särskilt 

mycket. Dock sker energiförbrukning under flygtransporter genom förbränning av flygbränsle, medan 

energiförbrukningen för tåg sker genom el. El är en mycket renare energikälla ut utsläppssynpunkt, 

vilket ger en minskad miljöpåverkan. Slutsatsen blir att det går att spara både pengar, tid och minska 

miljöpåverkan med att byta från flyg till tågtransport.  
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Abstract 
In Sweden, June 1, 2014, law 2014: 266 on energy mapping in large companies came into force. An 

energy mapping is a map of the company's energy use. It describes what type of energy carrier is used, 

electricity, district heating, fuel, and how big the consumption is. It also describes the part in which 

this energy is used within the company, for example in business or transport. 

 

The purpose of making an energy mapping is to get an overview of the consumption of energy in the 

company and to find possible actions to reduce the consumption and the cost for energy.  

 

This energy mapping deals with Norconsult's 18 offices operations in Sweden. The project also 

includes Norconsult Fältgeoteknik AB, a subsidiary of Norconsult.  

 

The result from the energy mapping was that the total energy consumption for the company 2016 was 

3 588 𝑀𝑊ℎ. The total cost of all consumed energy is estimated to approximately 3 100 000 𝑆𝐸𝐾  in 

2016. The energy consumption of the company is divided into three different uses, district heating, 

electricity and transport. 

 

From the result the total use for the transport accounts for 56 percent of total consumption, 26 percent 

of transportation is Norconsult's consumption of gasoline and 20 percent is Norconsult Fältgeoteknik's 

consumption of diesel. 21 percent of the total consumption is electricity, and 20 percent is district 

heating. 

 

Based on the overall energy use, examples for energy reductions have been made for the various areas, 

which has given an opportunity to improve energy use at the company Norconsult. The suggestions 

are presented below. 

 

The Gothenburg office uses district heating and district cooling. For several months in 2016, these 

systems were running simultaneously. The conclusion is that there is a significant savings possibility, 

as there is no need for costing to fix the problem, just an adjustment of the control of heat and cooling.  

 

Monitors and computers are often in sleep mode during evenings and weekends, which causes 

unnecessary energy. By establishing routines for shutting down screens, computers and printers, it can 

make energy saving of 2.4 percent of total electricity consumption.  

 

In 2016 Norconsult personnel flew 159 times from Stockholm to Gothenburg. This resulted in an 

increased energy consumption of 13.18 MWh compared to if the travels were made by train. This 

amount stand for 0.37 percent of the total energy consumption, which is not very much. However, air 

transport consumes energy through combustion of aviation fuel, while energy consumption for trains 

is by electricity. Electricity is a much purer source of energy emissions, which results in a reduced 

environmental impact. The conclusion it that it is possible to save both money, time and reducing the 

negative effect on the environment by switching from flights to rail transport. 
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Förord 
Detta Examensarbete på 30 hp har utförts på företaget Norconsult AB. Arbetet är en del av 

civilingenjörsprogrammet i energiteknik på Umeå universitet, institutionen för tillämpad fysik och 

elektronik och är utfört under våren 2017.  

Under projektets har flera personer varit en väsentlig del av processen, och dessa personer skulle jag 

vilja tacka. 

Jag vill speciellt tacka Sören Grönlund som har varit min handledare på Norconsult, han har hjälpt och 

lärt mig om energikartläggning, han har stöttat mig under projektets gång. 

Jag vill också tacka Per Storgärd som har stöttat mig enda från skolans början till slut.  

Jag vill även tacka mina älskade föräldrar som har stöttat mig genom hela livet. 

 

Umeå, maj 2017 

Åsa Lindgren  
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Nomenklaturlista  
 

 LCC  Livscykelkostnad  [𝑆𝐸𝐾] 

 LCA  Livscykelanalys  [𝑆𝐸𝐾] 

 𝐿𝐶𝐶𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖  Korrigerad energikostnad till nutid  [𝑆𝐸𝐾] 

 𝐿𝐶𝐶𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙  Korrigerad underhållskostnad till nutid  [𝑆𝐸𝐾] 

 𝐿𝐶𝐶𝑡𝑜𝑡 Totalkostnad i nutid  [𝑆𝐸𝐾] 

 𝑡 Ekonomisk livslängd  [Å𝑟] 

 𝑟𝑘 Kalkylränta  [%] 

 𝐾 Korrigeringsfaktor    

 𝐸𝑑𝑎𝑔  Energiindex för aktuell dag  

 𝐸𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙å𝑟  Energiindex för ett normalår 

 𝑀(𝑥) Funktion för att beräkna ett viktat medelvärde 

 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝  Den invändiga golv arean som värms till över 10 °C  [𝑚2] 
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1 Inledning 

 Bakgrund 
Energi är idag en av världens mest aktuella frågor. Energi kan inte skapas eller förstöras det kan bara 

omvandlas. Denna omvandling ger ofta konsekvenser. Konsekvenser som påverkar vår hälsa och vår 

miljö som vi har runtomkring oss. Dessa konsekvenser gör att vi behöver minska vår 

energianvändning så mycket som möjligt. Vi behöver effektivisera våra verksamheter och öka vår 

medvetenhet om energianvändningen som sker idag.  

Alla företag idag använder energi. All energi som framställs ger en miljöpåverkan i större eller mindre 

utsträckning. Det är viktigt för oss att tänka på och bevara våra resurser i vårt samhälle. Cirka 40% av 

den totala energianvändningen 2014 i Sverige användes av industrisektorn. Detta är en väsentlig del av 

den totala användningen och är också därför viktigt att följa upp (1).  

I Sverige den 1 juni 2014 trädde lag 2014:266 om energikartläggning i stora företag ikraft. Lagen 

säger att stora företag behöver göra en energikartläggning var fjärde år (2). Målet med att göra 

energikartläggningar är att företag ska få en övergripande uppfattning över energiförbrukningen, samt 

att en löpande energioptimering sker. En energikartläggning är en karta över företagets 

energianvändning. Den beskriver vilken typ av energibärare som används, el, fjärrvärme, drivmedel, 

samt hur stor förbrukningen är. Den beskriver också i vilken del av företaget som energi används, till 

exempel för byggnaden, verksamheten eller transporten.  

Genom att göra en kalkyl på den övergripande energianvändningen, så kan man se inom vilka 

områden som det används mycket energi. Det är viktigt att göra detta för att hitta områden som drar 

onödigt mycket energi, och sedan kunna hitta lösningar som effektiviserar användningen.   

Att ha en effektiv energiförbrukning ger inte bara bra miljöaspekter, utan det finns också möjlighet till 

konkurrensfördelar samt kostnadsminskningar för företaget. 

Enligt lag behöver en energikartläggning utföras i samarbete med en certifierad energikartläggare (3). 

Energimyndigheten ansvarar för föreskrifter och tillsyn enligt lag 2014:266. Cirka 1100 företag i 

Sverige omfattas av lagen om energikartläggning, för att omfattas av lagen ska företaget ha en årlig 

omsättning på minst 50 miljoner euro och sysselsätta minst 250 personer, eller en balansomslutning 

över 43 miljoner euro per år. (2), (4), (5). 

 Problembeskrivning 
I rapporten presenteras en energikartläggning för företaget Norconsult. Norconsult har 18 kontor i 

Sverige. Kontorens storlek är varierande, de största kontoren ligger i Stockholm, Göteborg och 

Malmö. Norconsult har idag 3100 medarbetare fördelade över världen, 497 av dom arbetar i Sverige. 

Norconsult har även ett dotterbolag, Norconsult Fältgeoteknik AB vars energiförbrukning också 

kommer att presenteras i rapporten.  

En energikartläggning är en metodisk genomgång av verksamhetens energianvändning i förhållande 

till verksamhetens behov. Syftet med energikartläggningen är att avgöra vilka energislag som används 

och hur den energin fördelas. Energianvändningen på Norconsult består främst av el, uppvärmning 

och transport.  

Med hjälp av den sammanställda energianvändningen görs en övergripande energikartläggning. 

Därefter sammanställs en detaljerad energikartläggning där prioriteringar har gjorts. Utifrån den 

detaljerade energikartläggningen presenteras olika effektiviseringsåtgärder och en ekonomikalkyl 

framställs för varje åtgärd. Syftet med energikartläggningen är att kunna utveckla och förbättra 
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företagets energiförbrukning och energipåverkan. Efter att energikartläggningen är genomförd ska den 

presenteras för Norconsult, samt alla berörda personer. I detta skede ska också alla åtgärdsförslag 

presenteras.  

Minimikravet för rapporten är att kartlägga elanvändningen på kontoren, byggnadernas 

energianvändning, där fokus ligger på uppvärmning samt kylning. Resetransporterna kartläggs och 

delas upp i energianvändningen för flygresor samt tåg och bil. Biltransporten är uppdelad i 

bränsleförbrukningen för Norconsult AB och dotterbolaget Norconsult Fältgeoteknik AB. Det är även 

fördelat mellan drivmedlet diesel och bensin. Med denna information anses det möjligt att göra en 

korrekt och rättvis bild över energianvändandet för Norconsults verksamhet i Sverige. 

Frågeställningar för denna rapport är  

• Hur Norconsults energianvändning såg ut 2016? 

• Inom vilka områden går det att göra störst betydande energieffektiva åtgärder? 

• Vilka åtgärder ger störst ekonomisk vinst? 

• Vilka nyckeltal finns för företaget? 

För att Norconsult ska kunna jobba vidare med energikartläggningar i framtiden, så var ett mål med 

projektet att ta fram och utforma ett excel-dokumet för framtida sammanställningar av 

energiförbrukningen för Norconsult och Norconsult Fältgeoteknik AB.  

 Syfte 
Syftet med energikartläggningen är att få en klar bild över energianvändningen i Norconsults 18 

kontorsverksamheter i Sverige, samt hur den är fördelad i olika energikategorier inom företaget, såsom 

elenergi, uppvärmning och transport. Syftet är också att analysera energiförbrukningen och se var det 

går att göra betydande energieffektiviserande åtgärder. Dessa åtgärder ska därefter beräknas och 

presenteras med en ekonomikalkyl.  

Norconsult omfattas inte av lag 2014:266 och är inte Norconsult skyldig att genomföra en 

energikartläggning, detta på grund av att Norconsult inte har rådighet över fastigheterna där kontoren 

ligger, vilket betyder att Norconsult inte har någon rätt att ändra eller förbättra byggnadens 

konstruktion eller fastighetens installerade utrustning. 

Att en energikartläggning ändå har gjorts är på grund av beslut från Norconsults ledning, med målet 

att ta fram energieffektiva åtgärder och få en klarare bild över verksamhetens energiförbrukning. Då 

Norconsult har flera mål och ett hållbarhetstänk genom hela företaget är det väsentligt att veta den 

totala energianvändningen. Genom att ta fram nyckeltal för Norconsult går det snabbt att göra 

jämförelser för energianvändningen (6), (7). 

Utifrån denna energikartläggning har möjligheter för snabbare, enklare och effektivare 

energikartläggningar i framtiden ökat.  

 Avgränsningar  
Norconsult är en stor verksamhet med aktörer i flera länder. Energikartläggningen är avgränsad till 

verksamheten i Sverige. Detta innefattar kontorsverksamheten på Norconsults 18 verksamma kontor i 

Sverige, samt verksamheten för dotterbolaget Norconsult Fältgeoteknik AB.  

Normalt ingår alltid en livscykelkalkyl eller motsvarande i en energikartläggning och av den 

anledningen presenteras metoden för att ta fram en sådan under rubriken Livscykelkalkyl i denna 

rapport. Då Norconsult inte har rättigheter att ändra byggnadens konstruktion eller dess utrustning, 

kommer dock inte någon livscykelkalkyl att presenteras i denna rapport, då jämförelser mellan ett 

gammalt eller nytt system inte är aktuellt.  
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 Avgränsningar sker även för transporter. Endast energiförbrukning för resor som görs av personal 

som är verksam i Sverige, kommer att presenteras i rapporten.  

Energiförbrukningen för bilresor har uppskattats och dels givits i form av rest sträcka och i andra fall 

från bränsleförbrukning. Då det inte är möjligt att vidare analysera biltransporterna, till exempel med 

avseende på rest totalsträcka med bil, bränsleförbrukningens fördelning för rest sträcka, om möjlighet 

till samåkning utnyttjats eller om det skulle ha varit möjligt att undvika biltransport t.ex. genom att 

utnyttja kollektivtrafik, så kommer det inte att presenteras några förbättringsåtgärder avseende 

biltransporterna. 

Det har inte heller gjorts några ytterligare mätningar inför denna rapport, utan de framtagna 

uppgifterna är från fastighetsägarna. Då dessa uppgifter inte går att kontrollera skapas en viss 

osäkerhet.  

 Disposition 
Strukturen av denna rapport är uppbyggd på följande sätt för att läsaren ska på ett lätt sätt följa med 

händelseförloppet.  

I kapitel 2 beskrivs den teori som har använts i rapporten. Kapitlet redovisar ekvationer samt förklarar 

några viktiga begrepp för projektet. Detta för att kunna få en djupare förståelse över utförandet av 

kalkyler och beräkningar. Genom dessa ekvationer har resultatet som presenteras i kapitel 4 framtagits.  

Kapitel 3 förklarar hur projektet är genomfört. Vilket tillvägagångssätt som har tagits genom 

projektets gång. Metoden för att få fram uppgifter och data för rapporten, samt de antaganden som har 

gjorts under energikartläggningen.   

Kapitel 4 presenterar resultatet från projektet i tabeller och grafer.  

I kapitel 5 diskuteras och argumenteras antaganden som har gjorts under projektets gång. De 

diskuteras också vilka följder och konsekvenser dessa antaganden har för resultatet av rapporten. Det 

presenteras även förslag på förbättringar för framtida mätningar. 

I kapitel 6 förklaras de slutsatser som arbetet har lett till.  

 Tillvägagångssätt  
Upplägget av tillvägagångssättet för energikartläggningen presenteras nedan.  

▪ Litteraturstudier genomfördes för att studera strukturen av energikartläggningar.  

▪ Kontaktuppgifter till fastighetsägarna för de nämnda kontoren tillhandahölls och 

kontrollerades. Uppdateringar och ändringar skedde för att få en korrekt kontaktlista.  

▪ Besök skedde på kontoret beläget i Stockholm och verksamheten studerades. 

▪ Uppgifter utifrån fastighetsägarna samt andra aktuella personer sammanställdes i ett 

dokument.  

▪ Utifrån dessa uppgifter beskrevs och beräknades åtgärder för minskad energiförbrukning samt 

kostnadskalkyler för dessa åtgärder.  

▪ Allt sammanställdes sedan i en energikartläggningsrapport och presenterades.  



   

Åsa Lindgren  10 
Vt 2017 

Examensarbete, 30 hp 

Civilingenjör i energiteknik, 300 hp 

2 Teori  

 Livscykelkalkyl 
En livscykelkalkyl (LCC-kalkyl) är vanligt att göra vid upphandling av ny teknik eller nya produkter. 

En LCC-kalkyl är ett verktyg som hjälper till att beräkna den mest energi- och kostnadseffektiva 

lösningen. LCC-kalkylen kommer från LCA som är en livscykelanalys. Dock är dessa två helt skilda 

från varandra då LCA analyserar hela förloppet för en produkt, och ser speciellt till den miljöpåverkan 

som uppstår under produktens livstid. Medan LCC endast tittar på den ekonomiska aspekten (8).  

LCC-kalkylens viktigaste beståndsdelar är investeringskostnaden för produkten/tekniken, 

energikostnaden under utrustningens livslängd, samt eventuella underhållskostnader. Detta betyder att 

LCC-kalkylen tar både tid, energiförbrukning och kostnad med i beräkningen. Detta ger ett underlag 

för att kunna göra ett korrekt beslut angående val om nya produkter och installationer.  

Energi och underhållskostnaderna kan variera från år till år, och är därför svåra att uppskatta. För att 

beräkna den totala LCC-kostnaden behöver man ta fram en så kallas nusummefaktor. Denna faktor är 

till för att kunna omvandla senare kostnader till ett nutida pris. Genom att analysera kostnaden för 

produkten/tjänsten under den ekonomiska livslängden går det att beräkna livscykelkostnaden - 

förenklat sagt - svara på frågan ”Hur mycket kommer det att kosta idag att byta ut befintlig lösning 

jämfört med att underhålla utrustningen i till exempel 5 år”. Nusummefaktorn är framtaget med hjälp 

av den ekonomiska livslängden, 𝑡, mätt i antal år, samt kalkylräntan, 𝑟𝑘 angiven i procent. 

Nusummefaktorn presenteras i ekvation [1]. 

 [1] 𝑁𝑢𝑠𝑢𝑚𝑚𝑒𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑛 =
1−(1+0,01∙𝑟𝑘)−𝑡

(0,01∙𝑟𝑘)
  [𝐸𝑛ℎ𝑒𝑡𝑠𝑙ö𝑠] 

  t = 𝐸𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑠𝑘  𝑙𝑖𝑣𝑠𝑙ä𝑛𝑔𝑑 𝑖 å𝑟 

  𝑟𝑘 = 𝑘𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑟ä𝑛𝑡𝑎  𝑎𝑛𝑔𝑖𝑣𝑒𝑡 𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡  

Då nusummefaktorn är framtagen går det att beräkna den årliga energikostnaden samt den årliga 

underhållningskostnaden genom att multiplicera med nusummefaktorn. Se ekvation [2] och [3]  

[2] 𝐿𝐶𝐶𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 = å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 ∙ 𝑛𝑢𝑠𝑢𝑚𝑚𝑒𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑛  [𝑆𝐸𝐾] 

[3] 𝐿𝐶𝐶𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙 = å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 ∙ 𝑛𝑢𝑠𝑢𝑚𝑚𝑒𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑛  [𝑆𝐸𝐾] 

Den totala livscykelkostnaden beräknas genom att addera 𝐿𝐶𝐶𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖  och 𝐿𝐶𝐶𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙  samt 

grundkostnaden för investeringen. Detta presenteras i ekvation [4] 

[4] 𝐿𝐶𝐶𝑡𝑜𝑡 = 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 + 𝐿𝐶𝐶𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 + 𝐿𝐶𝐶𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙 [𝑆𝐸𝐾] 

Som det tidigare nämnts kommer det inte ske några beräkningar enligt en LCC-kalkyl i Norconsults 

energikartläggning, då inga byten av installationer eller utrustningar är aktuellt. 

 Normalårskorrigering 
Temperaturen under ett år förändras, temperaturen mellan åren förändras och temperaturen på olika 

platser i Sverige är olika. För att kunna ge en rättvis bild på energikonsumtionen under ett år jämfört 

med ett annat år så behöver det göras en normalårskorrigering för temperaturen (9). Genom att göra 

detta kan en jämförelse mellan energianvändningen göras för flera år och utifrån det går det att se om 

förbrukningen har ökat, minskat eller varit lika.  
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Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) har tagit fram en modell över ett så kallat 

”normalår”. SMHI har nyligen ändrat tiderna för beräkningen för normalåret, vilket är mellan 1981–

2010, tidigare var värdena tagna mellan 1971–2000 (10). Med hjälp av ett framtaget energiindex för en 

plats i Sverige kan detta värde jämföras med energiindexet för ett normalår och därifrån beräkna 

korrigeringsfaktorn (11). Ekvationen för korrigeringsfaktorn presenteras i ekvation [5] 

[5] 𝐾 =
𝐸𝑑𝑎𝑔

𝐸𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙å𝑟
     [𝐸𝑛ℎ𝑒𝑡𝑠𝑙ö𝑠] 

  𝐸𝑑𝑎𝑔 = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 𝑓ö𝑟 𝑑𝑒𝑛 𝑎𝑘𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑑𝑎𝑔𝑒𝑛  

  𝐸𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙å𝑟 = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 𝑓ö𝑟 𝑒𝑡𝑡 𝑛𝑜𝑚𝑎𝑙å𝑟  

Med den framtagna korrigeringsfaktorn beräknas sedan den korrigerade energianvändningen fram, 

genom att multiplicera korrigeringsfaktorn och den avlästa energianvändningen. 

Ett exempel på en karta över normalårsvärdena för energiindex 1981–2010 presenteras i Figur 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Bilden visar normalårsvärden av energiindex 1981–2010 (11). 
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 Nyckeltal 
Nyckeltal är tal som ofta används inom företag eller organisationer för att kunna värdera 

verksamheten. Eftersom företag är olika stora och har olika omsättning går det inte att jämföra om ett 

företag går bra eller dåligt endast med värden som årsvinst eller förlust. Genom att sätta resultatet i 

relation till något annat går det att beräkna tal som beskriver företaget eller verksamhetens utveckling.  

 Viktat medelvärde 
Medelvärde är ett mått på det genomsnittliga värdet av en grupp. Ibland är vissa värden inte lika 

betydelsefulla inom gruppen och ett viktat medelvärde bör då beräknas. Ett viktat medelvärde 

beräknas enligt ekvation [6]. Genom att multiplicera varje värde med deras vikt och sedan dela värdet 

med summan av vikterna ges ett viktat medelvärde. Ofta används vikter där totalsumman av vikterna 

blir 1.  

[6]  𝑀(𝑥) =
𝑤1∙𝑥1+𝑤2∙𝑥2+⋯+𝑤𝑛∙𝑥𝑛

𝑤1+𝑤2+⋯+𝑤𝑛
 

  𝑤𝑖 = 𝑉𝑖𝑘𝑡  

  𝑥𝑖 =Värde 

  𝑖 = 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥, 1 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑛 

3 Genomförande 

 Metod 
För att få en större förståelse för projektet genomfördes litteraturstudier, där syftet var att ta reda på 

hur energikartläggningar ska genomföras och presenteras enligt Energimyndigheten. Upplägget av 

energikartläggningsrapporten är enligt Energimyndighetens rekommendationer (12), (13).   

De uppgifter som behövdes för kartläggningen sammanställdes för att kunna göra korrekta 

beräkningar. Alla 18 kontor kontaktades via mail och telefon för att få in uppgifter om fastigheterna. 

De uppgifter som efterfrågades var   

• Elförbrukning 

• Fjärrvärmeförbrukning/energiförbrukning för uppvärmning av fastighet 

• Fjärrkyla 

Månadsvisa uppgifter efterfrågades för flera år bakåt.  

Det efterfrågades även uppgifter såsom  

• Ritningar på fastigheten  

• Hur många som arbetar på kontoret. 

De flesta kontoren har inte enskilda mätningar. För att beräkna energiförbrukningen för Norconsults 

hyrda lokaler, har det räknats med en procentuell andel av den totala energiförbrukningen för lokalen.   

Resor och transporter för de anställda på Norconsult rapporteras regelbundet in. Flygresorna 

rapporteras mellan vilka sträckor som flugits, samma sak med tåg. För bilar sammanställs 

bränsleförbrukningen för Norconsult Fältgeoteknik AB:s fordon, medan den körda sträckan 

sammanställs för Norconsults biltransporter. Denna rapport med alla resor tillhandahölls och utifrån 

den beräknades den totala energiförbrukningen för de olika sträckorna.  



   

Åsa Lindgren  13 
Vt 2017 

Examensarbete, 30 hp 

Civilingenjör i energiteknik, 300 hp 

Alla framtagna uppgifterna sammanställdes sedan i ett dokument för att ge en tydlig övergripande bild 

av energiförbrukningen. Efter att ha bearbetat de sammanställda uppgifterna gjordes prioriteringar och 

uträkningar för att få fram den betydande energianvändningen för Norconsult. Den betydande 

energianvändningen är den energi som utgör en ansenlig mängd energi och/eller där förbättring av 

energiprestandan är stor.  

För att beräkna nyckeltalen så har el och fjärrvärmeförbrukningen ställts i relation till kontorens 

storlek samt antalet anställda på kontoren. 

Utifrån den betydande energianvändningen har det tagits fram åtgärdsförslag och ekonomiska kalkyler 

för förslagen. Det viktade medelvärdet har använts i denna rapport för att beräkna medelpris för 

fjärrvärme och fjärrkyla. 

Allt tillsammans sammanställdes till en energikartläggning för Norconsult och kontrollerades av en 

certifieras energikartläggare och godkändes.  

Som ett avslutande steg presenterades resultatet för Norconsults ledning, samt att det rapporterades in 

till Energimyndigheten.  

 Antaganden  
 För de kontor där energianvändningen inte har blivit angiven på grund av olika omständigheter, har 

ett genomsnittligt värde för fjärrvärmeförbrukningen av byggnaden använts. Beroende på när 

fastigheten byggdes har olika energiförbrukningar använts. För byggnader äldre än 1970 har en 

genomsnittlig årlig förbrukning på 200 𝑘𝑊ℎ/𝑚2  antagits. Om byggnaden konstruerats på 70-talet så 

har antagandet att den årliga energiförbrukningen är 100 𝑘𝑊ℎ/𝑚2  antagits. För byggnader utförda på 

80- och 90-talet har det antagits att energiförbrukningen är 85 𝑘𝑊ℎ/𝑚2  per år (14). Ett genomsnittligt 

värde för elanvändningen för kontoren har tagits fram till 39 𝑘𝑊ℎ/(𝑚2𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 ∙ å𝑟) för 

kontorslokalerna (15), (16).  

Resor och transporter gjorda av de anställda på Norconsult, samt Norconsults dotterbolag Norconsult 

Fältgeoteknik AB, är också med i energikartläggningen. Dessa uppgifter är sammanställda från olika 

källor. Förbrukningen för de olika fordonen är uppskattade och kan alltså införa en osäkerhet i den 

totala energiförbrukningen. Denna osäkerhet anses dock försumbar för resultatet för beräkningarna. 

Delar av de framarbetade uppgifterna har utgått från den vägsträcka i mil som har körts med fordonet, 

medan andra uppgifter har utgått från drivmedelsförbrukningen i liter.   

Eftersom dotterbolaget Norconsult Fältgeoteknik AB använder grävmaskiner och andra tyngre fordon, 

så används drivmedelskonsumtionen för att beräkna energianvändningen för transporten på alla 

transporter, eftersom detta ger en högre noggrannhet för energianvändningen. Detta då tunga fordon 

inte är gjorda för att gå långt utan för att utföra tunga lyft.  

Energiförbrukningen för ett tåg är kopplat till hastigheten. Vilket gör att en ökad hastighet ger en 

högre energiförbrukning. Regionaltåg har ofta fler stopp, vilket också ökar energiförbrukningen. Men 

på grund av att regionaltåg kör långsammare än till exempel X2000 som har färre stopp, blir 

energiförbrukningen för de olika tågen ungefär densamma per kilometer och passagerare. Då 

Norconsult reser mellan flera olika destinationer, både långa sträckor och korta, går det att anta att 

förbrukningen per kilometer är densamma för alla sträckor.  

Det är antaget att det beräknade fjärrvärme- och fjärrkylapriset är samma för alla kontor. 
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4 Resultat 
Uppgifter för elförbrukning och fjärrvärme går att återfinna i Bilaga A. 

 El 
Elförbrukningen för Norconsults 18 verksamma kontor i Sverige samt elförbrukningen för 

dotterbolaget Norconsult Fältgeoteknik AB presenteras i Tabell 1 och Figur 2. Den totala 

energianvändningen uppmättes till 759 𝑀𝑊ℎ. Medelvärdet för elförbrukningen per kvadratmeter är  

71 𝑘𝑊ℎ/𝑚2 . Medelvärdet för elförbrukningen per anställd är 1429 𝑘𝑊ℎ/𝑎𝑛𝑠𝑡ä𝑙𝑙𝑑 . 

Tabell 1: Den totala elförbrukningen för de olika kontoren i Sverige, samt för dotterbolaget Norconsult Fältgeoteknik AB. 

Tabellen presenterar även elförbrukningen per kvadratmeter och elförbrukningen per kollega för de olika kontoren.  

Stad Elförbrukning 

Elförbrukning per 

kvadratmeter 

Elförbrukning per 

anställd 

 𝑀𝑊ℎ 𝑘𝑊ℎ/𝑚2  𝑘𝑊ℎ/𝑎𝑛𝑠𝑡ä𝑙𝑙𝑑  

Göteborg 368,78 94,61 1423,84 

Halmstad 0,81 6,44 201,25 

Hudiksvall 0,70 29,16 696,84 

Kristinehamn 1,17 39,00 390,00 

Ludvika 18,00 18,33 642,86 

Luleå 5,00 10,31 333,33 

Malmö 54,42 73,24 1327,33 

Piteå 47,96 67,55 2283,80 

Stockholm 49,20 56,23 878,57 

Sundsvall 13,27 40,08 1473,89 

Umeå 12,98 115,17 6489,74 

Uppsala 2,43 39,00 304,20 

Västerås 15,61 102,00 3121,20 

Växjö 26,37 33,21 976,48 

Älvkarleby 3,28 39,00 409,50 

Örebro 31,68 99,00 2880,00 

Örnsköldsvik 0,39 39,00 195,00 

Östersund 8,26 50,67 1032,50 

NoAB Fältgeoteknik 98,59 131,45 4286,57 

Totalt 758,87 -   -   

Medelvärde -   71,24 1429,14 
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Att jämföra den totala förbrukningen för kontoren ger inga rimliga jämförelser då kontorens storlek 

varierar. Elförbrukningen beräknades därför per kvadratmeter, detta presentera i Figur 3 och Tabell 1.  

 

Figur 2: Totala elförbrukningen är på de olika kontoren. 

Figur 3: Mängden förbrukad el per kvadratmeter. 
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För att kunna jämföra om Göteborgs kontor använder ovanligt mycket el per kollega på kontoret har 

beräkningar för det gjorts. Figur 4 visar den genomsnittliga förbrukningen per anställd. 

 

Hur många kvadratmeter kontorsplats varje anställd har presenteras i Figur 5. Från Figur 5 går det 

även att utläsa att Umeå har ett högt värde.  

 

Figur 4: Elförbrukning per anställd.  

Figur 5: Antalet kvadratmeter kontorsutrymme per anställd, för varje kontor.  
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 Fjärrvärme 
Det är inte alla kontor som värms av fjärrvärme, till exempel värms Hudiksvalls kontor med en 

värmepump. Eftersom den totala fjärrvärmeförbrukningen för Norconsult presenteras i detta avsnitt, så 

är inga värden normalårskorrigerades, detta för att få en översikt över den riktiga förbrukningen.  

Den totala energin som är använd för uppvärmning av Norconsults hyrda lokaler är presenterade i 

Tabell 2 samt i stapeldiagrammet i Figur 6, vilket är 699 𝑀𝑊ℎ. Medelvärdet för 

fjärrvärmeförbrukningen per kvadratmeter är 66 𝑘𝑊ℎ/𝑚2 . Medelvärdet för fjärrvärmeförbrukningen 

per anställd är 1317 𝑘𝑊ℎ/𝑎𝑛𝑠𝑡ä𝑙𝑙𝑑 . 

Tabell 2: Fjärrvärmeanvändningen för den andel som Norconsult lokaler förbrukar.  

Stad Fjärrvärme Fjärrvärme per 

kvadratmeter 

Fjärrvärme per 

anställd 

 𝑀𝑊ℎ 𝑘𝑊ℎ/𝑚2  𝑘𝑊ℎ/𝑎𝑛𝑠𝑡ä𝑙𝑙𝑑  

Göteborg 154,45 39,62 596,33 

Halmstad 12,00 96,00 2999,98 

Hudiksvall 1,46 61,00 1457,90 

Kristinehamn 6,00 200,00 2000,00 

Ludvika 49,06 49,96 1752,21 

Luleå 53,24 109,78 3549,48 

Malmö 55,05 74,10 1342,75 

Piteå 87,66 123,46 4174,14 

Stockholm 42,76 48,88 763,62 

Sundsvall 28,34 85,62 3148,75 

Umeå 17,88 158,61 8937,80 

Uppsala 6,24 100,00 780,00 

Västerås 29,38 192,03 5876,00 

Växjö 75,26 94,79 2787,53 

Älvkarleby 16,80 200,00 2100,00 

Örebro 41,92 131,00 3810,91 

Örnsköldsvik 0,85 85,00 425,00 

Östersund 20,83 127,80 2604,02 

NoAB Fältgeoteknik 0,00 0,00 0,00 

Totalt 699,18 -  -  

Medelvärde -  65,64 1316,73 
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På samma sätt som det inte går att jämföra den totala elförbrukningen mellan de olika kontoren går det 

inte att jämföra det totala fjärrvärmebehovet.  

Fördelningen för fjärrvärmeförbrukningen per kvadratmeter visas i Figur 7. Kristinehamn, Västerås 

och Älvkarleby har de högsta fjärrvärmeförbrukningen per kvadratmeter.  

 

Figur 6: Fjärrvärmeförbrukning av de olika kontoren.  

Figur 7: Fjärrvärmeförbrukning per kvadratmeter hyrd lokal för de 18 kontor Norconsult hyr i Sverige, samt lagerlokalen 
för Norconsult Fältgeoteknik. 
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 I Figur 8 visas fördelningen mellan energiförbrukningen på de olika kontoren per kollega.  

 

 Fjärrkyla 
Det är tre kontor där fjärrkyla är installerat. Den totala förbrukningen av fjärrkyla presenteras i  

Tabell 3 vilket är 111 𝑀𝑊ℎ. Fjärrkylan är inte normalårskorrigerad. 

Tabell 3: Den totala förbrukningen av fjärrkyla för Norconsult 2016. 

Stad Fjärrkyla      

 𝑀𝑊ℎ 

Göteborg 104,1 

Halmstad 0,2 

Västerås 6,9 

Totalt 111,17 

 

 Tågresor 
Mängden tågresor för Norconsult 2016 är sammanställda till 1 007 562 𝑘𝑚. Då energiförbrukningen 

kan antas vara densamma för alla typ av tåg, har beräkningar gjorts med antagandet att ett tåg i Sverige 

förbrukar i snitt 0,01 𝑘𝑊ℎ för varje person och kilometer (17). Den beräknade energianvändningen för 

tågresor är totalt 10 𝑀𝑊ℎ  vilket presenteras i Tabell 4. Det totala materialet över tågresorna går att 

återfinna i energikartläggningsrapporten i Bilaga B, under rubriken Tåg. 

Tabell 4:Tabellen sammanställer de framtagna och uppmätta värden för resor med tågresor under 2016 för Norconsult.  

Tåg Enhet  

Total sträcka rest med tåg 𝑘𝑚 1 007 562 

Energiförbrukning per person och km 𝑘𝑊ℎ/(𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 ∙ 𝑘𝑚) 0,01 

Total energianvändning 𝑘𝑊ℎ 10 076 

Figur 8: Fjärrvärmeförbrukning av kontoren per anställd. 
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 Flygresor 
Den totala mängden flygresor under år 2016 är uppmätt till 744 944 𝑘𝑚. Ett av de vanligaste 

medelstora flygplanen som används idag är Airbus A320 (18) (19). Energiinnehållet i flygbränsle är 

framtaget till 0,0096 𝑀𝑊ℎ/𝑙 (20). Den genomsnittliga energiförbrukningen för en Airbus A320 är 

2 500 𝑘𝑔/ℎ och den genomsnittliga hastigheten ligger på 858 𝑘𝑚/ℎ (21). Då densiteten på flygbränsle 

är 0,8 𝑘𝑔/𝑙 (20) motsvarar den totala energianvändningen 145 𝑀𝑊ℎ. Dessa beräkningar är 

sammanställda i Tabell 5. Sammanställningen av alla flygresor gjorda av Norconsult presenteras i 

energikartläggningen i Bilaga B, under rubriken Flyg. 

Tabell 5: Framtagna och beräknade värdena för Norconsults flygresor under 2016. 

Flyg Enhet  

Total flugen sträcka 𝑘𝑚  744 944 

Energiinnehåll 𝑀𝑊ℎ /𝑙 0,0096 

Energiförbrukning 𝑘𝑔/ℎ 2500 

Genomsnittlig hastighet 𝑘𝑚/ℎ 858 

Densitet på flygbränslet 𝑘𝑔/𝑙 0,8 

Antalet flygtimmar ℎ 868 

Total mängden använd bränsle 𝑘𝑔 21 705 88 

Total volymen bränsle 𝑙 27 132 28 

Antal passagerare 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙  180 

Total energimängd 𝑀𝑊ℎ  145 

 

 Bilresor  
De uppmätta värdena för förbrukningen av drivmedel presenteras i energikartläggningen som går att 

finna i Bilaga B under rubriken . 

4.6.1 Norconsult AB 
Den uppmätta mängden bensin som förbrukades under 2016 för Norconsult AB är 102 235 𝑙. Då 

energiinnehållet i bensin är framtaget till att vara 0,00894 𝑀𝑊ℎ /𝑙 (20), går den totala 

energianvändningen att beräkna till 914 𝑀𝑊ℎ. Resultatet visas i Tabell 6. 

Tabell 6: Beräkningen av den totala energianvändningen för drivmedlet bensin. 

Bensin Enhet  

Energiinnehåll 𝑀𝑊ℎ/𝑙  0,00894 

Total volymanvändning 𝑙  102 235 

Total energimängd 𝑀𝑊ℎ 914 

 

Den förbrukade mängden diesel är uppmätt till 23 606 𝑙 under 2016. Det framtagna värdet på 

energiinnehållet i diesel är 0,0098 𝑀𝑊ℎ/𝑙 (20). Genom beräkningar har den totala mängden använd 

energi tagits fram till 231 𝑀𝑊ℎ.  Detta presenteras i Tabell 7. 

Tabell 7: De framtagna värdena för diesel förbrukningen. 

Diesel Enhet  

Energiinnehåll 𝑀𝑊ℎ/𝑙  0,0098 

Total volymanvändning 𝑙 23 606 

Total energimängd 𝑀𝑊ℎ  231 

 



   

Åsa Lindgren  21 
Vt 2017 

Examensarbete, 30 hp 

Civilingenjör i energiteknik, 300 hp 

4.6.2 Norconsult Fältgeoteknik AB 
Mängden bensin som Norconsult fältgeoteknik har förbrukat under 2016 är 1 849 𝑙. Energiinnehållet i 

bensin är framtaget till att vara 0,00894 𝑀𝑊ℎ /𝑙 (20). Beräknades den totala energianvändningen till 

17 𝑀𝑊ℎ. Se Tabell 8. 

Tabell 8: Beräkningen av den totala energianvändningen för drivmedlet bensin. 

Bensin Enhet  

Energiinnehåll 𝑀𝑊ℎ/𝑙  0,00894 

Total volymanvändning 𝑙 1 849 

Total energimängd 𝑀𝑊ℎ 17 

 

Dieselanvändningen för Norconsult Fältgeoteknik har uppmätts till 71 617 𝑙 under 2016. Det 

framtagna värdet på energiinnehållet i diesel är 0,0098 𝑀𝑊ℎ/𝑙 (20). Genom beräkningar för 

energianvändningen togs den totala energianvändningen fram till 702 𝑀𝑊ℎ. Se Tabell 9. 

Tabell 9: Framtagna värdena för diesel förbrukningen. 

Diesel Enhet  

Energiinnehåll 𝑀𝑊ℎ/𝑙  0,0098 

Total volymanvändning 𝑙 71 617 

Total energimängd 𝑀𝑊ℎ  702 

 

 Beräkningar för energipris 
För att kunna beräkna den totala kostnaden för energiförbrukningen togs värden för energipriser fram. 

För att beräkna ett korrekt genomsnittligt pris för fjärrvärme och fjärrkyla beräknades ett viktat 

medelvärde för de båda priserna, genom uppgifter från Göteborg Energi vilket presenteras i Tabell 10. 

Anledningen till varför Göteborgs Energi användes för att beräkna priser för fjärrvärme och fjärrkyla 

är för att kontoret i Göteborgskontor är det största. 

Tabell 10: Sammanställd data för prisberäkningar för fjärrvärme och fjärrkyla, kostnad från fakturor från Göteborg  Energi.  

 Fjärrvärme Fjärrkyla 

 Pris Kostnad  Snittpris Pris Kostnad Snittpris 

 S𝐸𝐾  𝑆𝐸𝐾  𝑆𝐸𝐾/𝑀𝑊ℎ  𝑆𝐸𝐾  𝑆𝐸𝐾  𝑆𝐸𝐾/𝑀𝑊ℎ  

Jan 516 23 457 ,36  170 775,20  

Feb 516 13 612 ,08  170 110,50  

Mar 516 7616,16  170 117,30  

Apr 355 1714,65  260 314,60  

Maj 99 186,12  330 3636,60  

Jun 99 165,33  330 6194,10  

Jul 99 134,64  330 5187,60  

Aug 99 157,41  330 5072,10  

Sep 99 162,36  330 5458,20  

Okt 355 2548,9  260 2009,80  

Nov 355 8076,25  260 1518,40  

Dec 516 1 287 4,2   170 1018,30   

Totalt  70 705 ,46 457,79   31 412 ,70 301,78 
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Priset för utsläppsrätter gavs utifrån kostnader för 2016. Kostnaden för bränslen samt elprisuppgifter 

för tåg togs fram från tillförlitliga källor (22), (23), (24), (25), (26). Energipriset för det olika 

energiområdena presenteras i Tabell 11. 

Tabell 11: Lista över energipris exklusive moms (22), (23), (24), (25), (26). 

Energipris Enhet  

El 𝑆𝐸𝐾/𝑀𝑊ℎ 750,00 

Fjärrvärme 𝑆𝐸𝐾/𝑀𝑊ℎ 460,00 

Fjärrkyla 𝑆𝐸𝐾/M𝑊ℎ 302,00 

Utsläppsrätter 𝑆𝐸𝐾/𝑀𝑊ℎ 7,40 

Bensin 𝑆𝐸𝐾/𝑙 10,56 

Diesel 𝑆𝐸𝐾/𝑙 10,22 

Flyg 𝑆𝐸𝐾/𝑙 6,00 

Tåg 𝑆𝐸𝐾/𝑀𝑊ℎ 550,00 

 

 Sammanställning 
Den totala energianvändningen för Norconsult beräknades till 3 588 𝑀𝑊ℎ. Vilket är en energikostnad 

på cirka 3 100 000 𝑆𝐸𝐾  år 2016. Den totala energiförbrukningen samt kostnaden för 

energiförbrukningen för Norconsult samt Norconsult Fältgeoteknik AB, uppdelat på de olika 

områdena visas i Tabell 12, Figur 10 och Figur 9.  

Tabell 12: Totala energiförbrukningen och energikostnaden för Norconsult, samt dotterbolaget Norconsult Fältgeoteknik AB. 

Energikategori Energianvändning Energikostnad 

 𝑀𝑊ℎ 𝑆𝐸𝐾  

El 758,87  574 771,14 

Fjärrvärme 699,18  326 798,66 

Fjärrkyla 111,17 34 396,41 

NOAB Bensin 913,98 1 086 365,06 

NOAB Diesel 231,34 242 870,80 

 Fältgeoteknik Bensin 16,53 19 647,76 

Fältgeoteknik Diesel 701,85 736 832,94 

Flyg 144,71 90 446,90 

Tåg 10,08 5 616,15 

Totalt 3587,71 3 117 745,82 

 

Som det går att utläsa från cirkeldiagrammet Figur 10 står transporten för 56 procent av den totala 

förbrukningen, vilket också är den största andelen. Genom att dela upp transporterna går det att utläsa 

att 26 procent är Norconsults förbrukning av bensin och 20 procent är Norconsult Fältgeotekniks 

förbrukning av diesel. Elanvändningen står för 21 procent av den totala förbrukningen och 20 procent 

är fjärrvärme. 
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Den totala energikostnaden presenteras i Figur 9 och det går att utläsa att transporten står för 71 

procent av den totala kostnaden. Uppdelat i mindre delar 35 procent är Norconsults kostnad av bensin 

och 24 procent är Norconsult Fältgeotekniks kostnad av diesel. Elanvändningen står för 18 procent av 

den totala kostnaden och 10 procent är fjärrvärme 

 Nyckeltal 
De framtagna nyckeltalen för Norconsult visas i Tabell 13. Nyckeltalen är energianvändning per 

anställd, samt energikostnad per anställd. 

Tabell 13: Nyckeltal för Norconsult 2016. 

Beskrivning 𝑘𝑊ℎ/𝑎𝑛𝑠𝑡ä𝑙𝑙𝑑 𝑆𝐸𝐾/𝑎𝑛𝑠𝑡ä𝑙𝑙𝑑  

Medelvärde  7 016,56 6 152,55 
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Figur 10: Fördelningen mellan energikonsumtionen. 

 

Figur 9: Fördelningen mellan energikostnaden. 
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 Energianalys och åtgärdsförslag 
De områden med betydande energianvändning återfanns i Göteborgskontor, under lokalens 

uppvärmning och kylning. För kontoren hittades möjligheter att förbättra avstängningsrutiner för 

datorer och skärmar. Under transport med flyg upptäcktes möjligheter till kostnadsminskningar. 

4.10.1 Lokalvärme och lokalkyla  
Utifrån angivna uppgifter för Göteborgs kontor har Figur 11 tagits fram. Fjärrkyla och fjärrvärme är 

motsatser till varandra och tar alltså ut varandra. Detta medför att fjärrkyla och fjärrvärme inte bör 

användas samtidigt.  

Under januari, oktober, november och december månad är både fjärrvärme och fjärrkyla påslagna. 

Detta kan möjligen förklaras med att vissa utrymmen behöver kylas samtidigt som andra behöver 

värmas. Ett exempel är konferensrum behöver kylas under konferenser samtidigt som resterande 

kontor behöver värmas. Dock är detta inte rimligt heller då fjärrkyla inte används under februari, mars 

och april. Genom att endast använda antingen fjärrvärme eller fjärrkyla beroende på behovet kan 

besparingar göras för Norconsult. 

Den totala energivinsten som går att göra är cirka 48 𝑀𝑊ℎ på ett år, om fjärrkyla och fjärrvärme inte 

körs samtidigt. Kostnadsvinsten är cirka 16 000 𝑆𝐸𝐾 . 

 

 

Utifrån den normalårskorrigerade fjärrvärmeförbrukningen för Stockholms kontor har Figur 12 tagits 

fram. Då 2014 års värde avviker kraftigt utan rimlig förklaring har hänsyn till dess värde inte tagits. 

Genom att studera förändringen för energiförbrukningen mellan 2015 och 2016 går det att utläsa att 

förbrukningen har ökat med 13 procent.  
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4.10.2 Kontor/administration 
Datorer, skärmar och elektronik har ofta ett viloläge. Efter att ha lämnat apparaten en stund, 

exempelvis dator, skärm eller skrivare, går de automatiskt in i viloläge, vilket ger intrycket av att 

apparaten är avstängd. I viloläget drar apparaten fortfarande ström. Då apparater inte stängs av i slutet 

av dagen, ger detta upphov till en onödig energikonsumtion. 

 I Tabell 14 och Tabell 15 beräknas energiförbrukningen för Norconsults totala antal kontorsplatser. 

En dator och två skärmar antas finnas på varje kontorsplats. Hälften av alla datorer antas vara i 

viloläge under helger och avstängd under kvällar, skärmarna antas vara i viloläge under både helger 

och kvällar. Det är antaget att varje person som arbetar på Norconsults kontor har en dator, vilket är 

totalt 531 stycken datorer. Elpriset är antaget till 750 𝑆𝐸𝐾/𝑀𝑊ℎ. Elförbrukningen för en dator i 

viloläge är cirka tio procent av den totala förbrukningen (27), elförbrukningen då datorn är i drift är 

cirka 180 𝑊. Energiförbrukningen för en skärm är cirka 0,5 𝑊 (28). 

Då flertalet datorer och skärmar står i viloläge under helger resulterar det i en energiförbrukning på 

cirka 18 𝑀𝑊ℎ per år. Detta medför en elkostnad på ungefär 14 000 𝑆𝐸𝐾 . 

Tabell 14: Data till beräkningarna i Tabell 15. 

Beskrivning Enhet  

Antalet anställda med en dator 𝑆𝑡𝑦𝑐𝑘𝑒𝑛  531,00 

Antalet timmar på en helg ℎ 59,00 

Antalet timmar under helg och kvällar ℎ 129,00 

Elkostnad 𝑆𝐸𝐾/𝑀𝑊ℎ  750,00 
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Figur 12: Totala och normalårskorrigerade fjärrvärmeförbrukningen för kontoret i Stockholm. 
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Tabell 15: Beräkningar utförda på elförbrukning för två skärmar och en dator i viloläge. 

Beskrivning Enhet Skärm Dator 

Elförbrukning i viloläge 𝑊 0,50 18,00 

Elförbrukning för en vecka  𝑊ℎ 129,00 1062,00 

Elförbrukning för alla anställda  𝑊ℎ 68 499,00 281 961,00 

Elförbrukning för ett helt år 𝑀𝑊ℎ 3,56 14,66 

Kostnad för elanvändning 𝑆𝐸𝐾  2671,46 10 996,48 

 

Total elförbrukning 𝑀𝑊ℎ 18,22 

Total kostnad 𝑆𝐸𝐾  13 667,94 

 

4.10.3 Byte från flyg till tåg 
Under 2016 flög Norconsults personal 159 gånger från Stockholm till Göteborg. Detta medförde en 

ökad energianvändning på 13,18 𝑀𝑊ℎ jämfört med om resorna hade genomförts med tåg. Denna 

energimängd motsvarar 0,37 procent av Norconsults totala energiförbrukning vilket inte är särskilt 

mycket.  

Följande beräkningar är gjorda från centrum till centrum på respektive ort. Eftersom det tar tid både 

till och från flygplatsen antas det att den totala restiden för flyg och tåg är densamma. Skillnaden är 

den tid det går att utföra effektivt arbete under transporten.  

Restiden för tåg mellan Stockholm och Göteborg är cirka 3,5 timmar. Det antages att det går att arbeta 

3 timmar under resan, med hänsyn taget till att det tar tid att både plocka upp och ner datorer och 

utrustning.  

Flyg mellan Stockholm och Göteborg tar cirka 1 timme, ett antagande görs att endast 30 minuter är 

effektiv arbetstid då datorer inte får vara igång under start och landning.  

Det antas att en konsult kan ta betalt 500 𝑆𝐸𝐾/ℎ. Beräkningar samt värden går att utläsa från Tabell 

17.  

Reskostnaden för flyg är beräknat på att själva flygresan kostar 1000 𝑆𝐸𝐾 . Flygbuss eller tåg på cirka 

150 𝑆𝐸𝐾  till Arlanda och 100 𝑆𝐸𝐾  för flygbuss i Göteborg. Detta ger en total summa på 1250 𝑆𝐸𝐾  för 

flyg per resa.  

Tågbiljetten är antagen att kosta 800 𝑆𝐸𝐾 .  

Energiförbrukningen för en flygresa mellan Stockholm och Göteborg är 87,41 𝑘𝑊ℎ. För tåg är det 

4,55 𝑘𝑊ℎ. En sammanställning av värdena går att finna i Tabell 16. 

Kostnaden för utsläppsrätter var 7,4 𝑆𝐸𝐾/𝑀𝑊ℎ  år 2016.  

Från Tabell 17 går det att utläsa det totala kostnadsvinsten för att byta från flyg till tågresor mellan 

Stockholm och Göteborg. Den totala vinsten beräknas bli cirka 270 000 𝑆𝐸𝐾 . Vinsten per resa är cirka 

1700 𝑆𝐸. 

Tabell 16: Sammanställda värden för tåg- och flygresor. 

Beskrivning Enhet Tåg Flyg 

Effektiv tid i arbete ℎ 3,00 0,50 

Resekostnad 𝑆𝐸𝐾  800,00 1 250,00 

Energiförbrukning 𝑘𝑊ℎ 4,55 87,41 
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Tabell 17: Beräkningar för kostnader för flyg jämfört med tågresor. 

Beskrivning Enhet  

Resor 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙  159,00 

Kostnad för utsläppsrätter  𝑆𝐸𝐾/𝑀𝑊ℎ 7,40 

Kostnad för konsult 𝑆𝐸𝐾/ℎ 500,00 

Effektiv tid i arbete ℎ 2,50 

Resekostnadsskillnad  𝑆𝐸𝐾  450,00 

Skillnad i energi 𝑀𝑊ℎ 13,18 

Kostnadsskillnad 𝑆𝐸𝐾  270 397,50 

Kostnadsskillnad för en resa 𝑆𝐸𝐾/𝑟𝑒𝑠𝑎 1 700,61 

Energivinst % 0,37 

 

5 Diskussion  
Det fanns svårigheter att koordinera och sammanställa informationen som behövdes som underlag för 

energikartläggningen. Det berodde dels på att uppgiftslämnarna var frånvarande på grund av sjukdom 

och ledigheter men också på att de ibland var tvungna att prioritera andra uppgifter.  

Ju fler parter desto längre tid tar det att sammanställa. Uppgifterna kommer från många olika källor 

och noggrannheten på materialet är mycket varierande. Genom att göra denna typ av undersökning blir 

utvecklingsområden märkbara och åtgärder kan göras. Utvecklingen för noggrannare mätningar går 

framåt hela tiden vilket ger bättre säkerhet på indatat.  

Mellan de olika kontoren har uppgifterna varierat kraftigt. Några fastigheter mäter uppgifterna per 

kontor medan andra bara har mätningar för hela kontorskomplexet. Vissa fastighetsägare har 

årsmätningar medan vissa har månad för månad. Osäkerheter finns då flera av värdena på kontoren 

inte är uppmätta och där energianvändningen är inkluderad i hyran och det finns även kontor där 

uppgifter inte har gått att ta fram då separata mätningar inte görs. Detta gör det mycket svårt att avgöra 

hur mycket av energianvändningen som just Norconsult använder.  

Liknande osäkerheter kan hittas avseende transport. Delar av transportförbrukningen är presenterade i 

rest sträcka och andra i bränsleförbrukning.  Med en uppskattad förbrukning beräknades 

bränsleförbrukningen för den resta sträckan. Då Norconsult Fältgeoteknik AB främst har tunga 

grävmaskiner och liknande kan uppskattningen på den resta sträckan vara mycket missvisande. Därför 

beräknades energiförbrukningen genom antalet liter drivmedel som använts.   

Elanvändning är framtagna från fakturor, givna från fastighetsförvaltarna för de olika kontoren och 

från schablonbelopp. Energianvändningen för fjärrvärme och fjärrkyla är endast givna från 

fastighetsförvaltarna och schablonbelopp.  

Platsbesök har gjorts på Stockholms kontor för att undersöka hur verksamheten och byggnaden 

fungerade. Det har antagits att resterande verksamheter fungerar på liknande sätt som Stockholms 

kontor, och bedömningen har gjorts att de inte behöver besökas. Dock hade besök på de tre största 

kontoren varit bra för att säkerställa att verksamheten verkligen fungerar på liknande sätt.  

Enligt Figur 3 i kapitel 4, går det att utläsa elförbrukningen per kvadratmeter för dotterbolaget 

Norconsult Fältgeoteknik, vilket är 131,45 𝑘𝑊ℎ/𝑚2 . Detta är ett ovanligt högt värde för endast 

elanvändning, anledningen till detta är att den hyrda lagerlokalen är eluppvärmd, vilket förklarar det 

höga värdet och jämfört med de andra byggnaderna där både el och fjärrvärme är presenterade så är 

inte förbrukningen ovanligt hög.   
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Det lägsta värdet för elförbrukningen per kvadratmeter är för Halmstad och Luleå på 6,44 𝑘𝑊ℎ/𝑚2  

Halmstads låga energiförbrukning går att förklara genom att kontoret inte har använts längre än fyra 

månader. En hel årsförbrukning av elanvändningen kan inte presenterats, vilket gör att Halmstads 

värde kan försummas. Luleås kontor har nyligen renoverats grundligt och alla armaturer utbytta till 

LED-belysning. Fastighetsägaren är dock fortfarande fundersam över om värdena för förbrukningen är 

korrekt då den är så låg, vilket har fört med sig att ett byte av mätinstrumenten ska göras.  

Kontoret med högst elanvändning per kvadratmeter är Umeå kontor. Västerås, Örebro och Göteborg 

har också en genomsnittligt hög elförbrukning. Västerås förbrukning är beräknat av Västerås 

fastighetsförvaltare, genom ett schablonbelopp av totala förbrukningen. På ett liknande sätt har 

elförbrukningen beräknats för Örebros kontor. Göteborg och Umeå har dock ett eget elabonnemang 

för sin verksamhet. Genom att jämföra elförbrukningen per anställd vilket presenteras i Figur 4, där 

ser vi att elanvändningen per anställd på Göteborgs kontor inte är ovanligt hög, medan däremot värdet 

sticker ut för Umeå. Den höga elförbrukningen per kvadratmeter för Göteborgs kontor kan förklaras 

genom att ytan per kollega inte är så stor, vilket visas i Figur 5, detta göra att energianvändningen per 

kvadratmeter ökar. Dock är fortfarande värdet för Umeå högt. Om ingen utökad bemanning beräknas 

på Umeås kontor bör det övervägas att hitta ett kontor där energiförbrukningen är lägre. 

Till skillnad från elanvändningen är fjärrvärmeförbrukningen jämnare fördelad per kvadratmeter för de 

olika kontoren. Förklaringen till Kristinehamns och Älvkarlebys höga värden är att 

energiförbrukningen är beräknad med ett schablonbelopp angivet för byggnader äldre än 1970-talet. 

Fastigheterna är byggda 1917 och 1915. Västerås fjärrvärmebehov är också beräknat med ett 

schablonbelopp per andel av total förbrukning, angivet av fastighetsägarna. 

Den övergripande beskrivningen av företagets användning har resulterat i förslag till 

energieffektiviserande åtgärder. Några av de presenteras nedan 

• Göteborgs kontor använder både fjärrvärme och fjärrkyla. Under ett antal månader år 2016 var 

dessa system igång samtidigt. Dessa två processer bör inte vara aktiva samtidigt eftersom den 

totala energiförbrukningen ökar. Här konstateras ett betydande besparingsområde då det inte 

behöver bli någon kostnad för att åtgärda problemet, bara en justering av styrningen av värme 

och kylning. Den totala vinsten kan uppkomma till 48 𝑀𝑊ℎ vilket motsvarar cirka 16 000 

𝑆𝐸𝐾  per år. 

 

• I Stockholm har fjärrvärmeförbrukningen ökat med 13 procent från år 2015. 

Normalårskorrigeringen tar hänsyn till skillnader i utomhustemperaturen vilket gör att 

ökningen inte beroende på yttre faktorer. Denna ökning av fjärrvärmeförbrukningen kan ha en 

förklaring i att personal har framfört klagomål då det har varit för kallt i byggnaden, och 

innetemperaturen då har höjts. Om det är av någon annan anledning som ökningen har skett, 

bör detta undersökas och åtgärdas. 

 

• Skärmar och datorer står ofta i viloläge under kvällar och helger, vilket drar onödig energi. 

Genom att etablera rutiner för avstängning av skärmar, datorer och skrivare, går det att göra en 

betydande energibesparing. Det går att göra en energibesparing på 2,4 procent av den totala 

elförbrukningen, vilket motsvarar 18 𝑀𝑊ℎ per år och en elkostnad på cirka 14 000 𝑆𝐸𝐾  per 

år. Detta då antagandet att hälften av alla som arbetar på Norconsults kontor har en dator som 

lämnas i viloläge under helger, samt två skärmar som lämnas i viloläge under kvällar och 

helger.  

 

Att förbättra avstängningsrutiner för apparater på ett kontor är en mycket kostnadseffektiv 

lösning. Detta på grund av att ingen kostnad behövs för nya produkter, utan det enda som 

behövs är att ändra på de anställdas rutiner.  
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Ett exempel är att ge ansvarsområden till några specifika anställda att stänga av skrivare i 

slutet av dagen. Ett annat exempel är att samordna all utrustning som finns på skrivbordet, 

som skärmar, dator och lampor till en gemensam strömbrytare, som enkelt går att stänga av i 

slutet av dagen, så ingen onödig energiförbrukning sker. Ett koncept som kallat ”rent 

skrivbord” är en policy som används i kontorslandskap där anställda inte har sin egen plats, 

det kan hjälpa till att undvika viloläge. 

 

Dock är Norconsult är ett stort företag med hög omsättning och beroende på svårigheten att 

införa avstängningsrutiner på företaget, kan det visa sig att det inte är lönsamt att effektivisera 

verksamheten ner till nolltolerans för datorer och skärmar i viloläge.   

 

• Under 2016 flög Norconsults personal 159 gånger från Stockholm till Göteborg. Detta 

medförde en ökad energianvändning på 13,18 𝑀𝑊ℎ jämfört med om resorna hade genomförts 

med tåg. Denna energimängd motsvarar 0,37 procent av Norconsults totala energiförbrukning 

vilket inte är särskilt mycket. Dock sker energiförbrukning under flygtransporter genom 

förbränning av flygbränsle, medan energiförbrukningen för tåg sker genom el. El är en mycket 

renare energikälla ut utsläppssynpunkt, vilket ger en minskad miljöpåverkan. Det går 

emellertid att spara både pengar, tid och minska miljöpåverkan med att byta från flyg till 

tågtransport. 

 

• Eftersom transporten med bil inte presenterar sträckor eller antal resor som gjorts med bil går 

det inte att ge en korrekt analys avseende energieffektivisering för den kategorin. Den största 

förbrukningen är kategorin privatbilar. Hur många bilar som används är oklart och det går 

alltså inte att göra en korrekt analys för att jämföra vinsten med att byta till energieffektivare 

bilar. Dock är biltransporten med bensinbilar den största kategorin för energiförbrukningen, 

vilket medför att det är där det går att göra störst energivinster.  

6 Slutsatser  
Slutsatsen från denna energikartläggning är att Norconsult är ett mycket energimedvetet företag. 

Energiförbrukningen kan alltid förbättras, förmodligen går det att reducera mest inom transportsektorn 

genom att göra mer medvetna val för energiförbrukningen. Dock är detta svår att bevisa då mätningar 

på enskilda resor inte är gjorda.  

Det har varit besvärligt att finna områden som går att utveckla då många mätningar endast har varit 

klumpsummor. Detta gör att det inte går att avgöra vilken del av användningen som är nödvändig för 

verksamheten och inte. Till exempel om det finns ett gammalt kylskåp som använder onödigt mycket 

el och egentligen bör bytas ut till en nyare modell. Det finns många utvecklingsområden för att 

sammanställda uppgifterna hos de olika kontoren, dock är det fastighetsägarens ansvar att utveckla 

statistiken.  

Utifrån de uppgifter som är framtagna finns den största energibesparingsmöjligheten på Göteborgs 

kontor. Besparingen genom att optimera fjärrvärme och fjärrkyla användningen. Genom att inte 

använda systemet samtidigt går det att spara cirka 48 𝑀𝑊ℎ per år. Men eftersom Norconsult inte har 

rådighet över fastigheten är det fastighetsägarens beslut som nämndes tidigare.  

Den största ekonomiska vinsten som går att göra är genom att minska flygresorna mellan Stockholm 

och Göteborg. Denna ekonomiska vinst beror främst på kostnaden på de olika biljetterna, samt den 
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möjliga tiden det går att utföra arbete under de olika resorna. Slutsatsen är att resa med tåg istället för 

flyg minska både kostnaden för företaget och utsläppen.  

Det finns inga nyckeltal på företaget från tidigare år, därför går det inte att jämföra om nyckeltalen har 

förändrats till det bättre eller sämre. 
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Bilagor 

Bilaga A 
De sammanställda uppgifterna från de olika kontoren.  

Göteborg 
Den sammanställda energiförbrukningen för Göteborgs kontor presenteras i Tabell 18 och Tabell 19 

nedan. 

Tabell 18: Tabellen presenterar hur stor area Norconsult hyr. Det totala antalet personer på kontoret presenteras, samt att 

det sedan är uppdelat i Norconsults anställda samt hur många som har hyrt en kontorsplats på kontoret och hur många som 
arbetar på kontoret men är anställda hos Norconsults dotterbolag Norconsult Fältgeoteknik AB.  

Byggnad 

Totalt Norconsult Andel 

𝑚2  𝑚2  𝑚2  

Ej angivet 3898 Ej angivet 

Antalet personer på kontor 

Totalt Norconsult Inhyrd Geoteknik 

𝑠𝑡 𝑠𝑡 𝑠𝑡 𝑠𝑡 

259 216 13 30 

 

Tabell 19: Sammanställd data för Norconsults kontor i Göteborg 2016. 

 El  Fjärrvärme Fjärrkyla 

 Norconsult Norconsult Norconsult 

 𝑀𝑊ℎ 𝑀𝑊ℎ 𝑀𝑊ℎ 

Jan  45,46 4,56 

Feb  26,38 0,65 

Mar  14,76 0,69 

Apr  4,83 1,21 

Maj  1,88 11,02 

Jun  1,67 18,77 

Jul  1,36 15,72 

Aug  1,59 15,37 

Sep  1,64 16,54 

Okt  7,18 7,73 

Nov  22,75 5,84 

Dec  24,95 5,99 

Totalt 368,78 154,45 104,09 

 

Halmstad 
Halmstads kontor togs i bruk i mitten av september 2016 vilket medför att uppgifter tidigare än så inte 

finns. Den sammanställda energiförbrukningen presenteras i Tabell 20 och Tabell 21 nedan. 
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Tabell 20: Tabellen presenterar byggnadens area samt hur stor area Norconsult hyr. Andelen av arean som Norconsult hyr 
är även beräknad. Det totala antalet personer på kontoret presenteras, det är sedan uppdelat på Norconsults anställda samt 

hur många som har hyrt en kontorsplats på kontoret.  

Byggnad 

Totalt Norconsult Andel 

𝑚2  𝑚2   

5880 125 0,021259 

Antalet personer på kontor 

Totalt Norconsult Inhyrd 

𝑠𝑡 𝑠𝑡 𝑠𝑡 

4 4 0 

 

Tabell 21: Sammanställd data för kontoret i Halmstad 2016.  

 El  Fjärrvärme Fjärrkyla 

 Norconsult Totalt Norconsult Totalt Norconsult 

 𝑘𝑊ℎ 𝑘𝑊ℎ 𝑘𝑊ℎ 𝑀𝑊ℎ 𝑀𝑊ℎ 

Sep 59 46 809 995,09 4 0,09 

Okt 201  168 676 3585,80 5 0,11 

Nov 260  163 235 3470,13 0 0,00 

Dec 285 185 756 3948,89 0 0,00 

Totalt 805 564 476 11 999,91 9  0,19 

 

Hudiksvall 
Fastigheten i Hudiksvall värms med en värmepump, värden för förbrukningen angavs. Den 

sammanställda energiförbrukningen för Hudiksvalls kontor presenteras i Tabell 22 och Tabell 23 

nedan. 

Tabell 22: Tabellen presenterar byggnadens area samt hur stor area Norconsult hyr. Andelen av arean som Norconsult hyr 

är även beräknad. Det totala antalet personer på kontoret presenteras, samt att det är uppdelat i Norconsults anställda samt 
hur många som har hyrt en kontorsplats på kontoret. Värme står för den elförbrukning värmepumpen drar och el står för den 
fastighetsel som förbrukas för byggnaden. Utifrån de givna värdena för fastigheten är fjärrvärmeförbrukningen beräknad.  

Byggnad 

Totalt Norconsult Andel 

𝑚2  𝑚2   

308,68 23,9 0,0774 

Antalet personer på kontor 

Totalt Norconsult Inhyrd 

𝑠𝑡 𝑠𝑡 𝑠𝑡 

1 1 0 

Fastighet  

Värme El 

𝑘𝑊ℎ/𝑚2  𝑘𝑊ℎ/𝑚2  
48 13 
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Tabell 23: Sammanställd data för Hudiksvalls kontor 2016.  

 El Fjärrvärme 

 Totalt Norconsult Totalt Norconsult 

 𝑘𝑊ℎ 𝑘𝑊ℎ 𝑘𝑊ℎ 𝑘𝑊ℎ 

Totalt 9000 696,84 18 829 ,48 1457,90 

 

Kristinehamn 
Norconsult hyr sitt kontor från Kristinehamn Turbin AB i Kristinehamn. Kristinehamn Turbin AB hyr 

i sin tur sina fastigheter från U Tools AB. Detta gör att Kristinehamn Turbin AB inte själva har 

uppgifter om energiförbrukningen för fastigheten, därför används schablonvärden för fastigheten. Den 

sammanställda energiförbrukningen presenteras i Tabell 24 och Tabell 25 nedan. 

Tabell 24: Tabellen presenterar hur stor area Norconsult hyr. Totala antalet personer på kontoret presenteras, detta är 
sedan uppdelat på Norconsults anställda samt hur många som har hyrt en kontorsplats på kontoret. Året som fastigheten 
byggdes presenteras tillsammans med de framtagna värdena för förbrukningen per kvadratmeter. 

Byggnad 

Totalt Norconsult Andel 

𝑚2  𝑚2   

Ej angivet 30 Ej angivet 

Antalet personer på kontor 

Totalt Norconsult Inhyrd 

𝑠𝑡 𝑠𝑡 𝑠𝑡 

3 3 0 

Fastighet 

Byggår  Fjärrvärme El 

  𝑀𝑊ℎ/𝑚2  𝑀𝑊ℎ/𝑚2  
1917 0,2 0,039 

 

Tabell 25: Sammanställd data för Norconsults kontor i Kristinehamn 2016. 

 

 

Ludvika 
Uppgifterna från Ludvikas kontor för 2016 gick inte att tillhandahålla utan är uppskattat till att vara 

detsamma som 2015. Den sammanställda energiförbrukningen presenteras i Tabell 26 och Tabell 27 

nedan. 

  

 El  Fjärrvärme 

 Norconsult Norconsult 

 k𝑊ℎ  𝑘𝑊ℎ 

Totalt 1,17 6,00 
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Tabell 26: Tabellen presenterar byggnadens area samt hur stor area Norconsult hyr. Andelen av arean som Norconsult hyr 
är även beräknad. Det totala antalet personer på kontoret presenteras, det är sedan uppdelat på Norconsults anställda samt 

hur många som har hyrt en kontorsplats på kontoret.  

Byggnad 

Totalt Norconsult Andel 

𝑚2  𝑚2   

1292 982 0,7601 

Antalet personer på kontor 

Totalt Norconsult Inhyrd 

𝑠𝑡 𝑠𝑡 𝑠𝑡 

28 28 0 

 

Tabell 27: Sammanställd data för Ludvikas kontor 2016. 

 El  Fjärrvärme 

 Norconsult Norconsult 

 𝑀𝑊ℎ 𝑀𝑊ℎ 

Jan  9,35 

Feb  7,71 

Mar  6,23 

Apr  3,61 

Maj  2,09 

Jun  0,57 

Jul  0,38 

Aug  0,46 

Sep  0,61 

Okt  3,95 

Nov  6,23 

Dec  7,87 

Totalt 18 49,06 

 

Luleå 
Den sammanställda energiförbrukningen för Luleås kontor presenteras i Tabell 28 och Tabell 29. 

Tabell 28: Tabellen presenterar byggnadens area samt hur stor area Norconsult hyr. Andelen av arean som Norconsult hyr 

är även beräknad. Det totala antalet personer på kontoret presenteras, det är sedan uppdelat i Norconsults anställda samt 
hur många som har hyrt en kontorsplats på kontoret, det är även presenterat hur många som arbetar för Norconsult 
Fältgeoteknik. För att kunna beräkna energiförbrukningen gavs det totala kostnaden för uppvärmning samt den fasta 
årsavgiften tillsammans med fjärrvärmepriset.  

Byggnad 

Totalt Norconsult Andel 

𝑚2  𝑚2   

5000 485 0,097 

Antalet personer på kontor 

Totalt Norconsult Inhyrd Geoteknik 

𝑠𝑡 𝑠𝑡 𝑠𝑡 𝑠𝑡 

15 9 0 6 

Elpris för Plusenergi 

Värme Fast avgift Fjärrvärmepris 

𝑆𝐸𝐾  𝑆𝐸𝐾  𝑆𝐸𝐾/𝑘𝑊ℎ 

 263 000 16 000 0,45 
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Tabell 29: Sammanställd data för Luleås kontor år 2016. 

 

 

 

 

Malmö 
Sammanställd energiförbrukning för kontoret i Malmö presenteras i Tabell 30 och Tabell 31 nedan. 

Tabell 30: Tabellen presenterar byggnadens area samt hur stor area Norconsult hyr. Andelen av arean som Norconsult hyr 
är även beräknad. Det totala antalet personer på kontoret presenteras, det är därefter uppdelat i Norconsults anställda samt 
hur många som har hyrt en kontorsplats på kontoret.  

Byggnad 

Totalt Norconsult Andel 

𝑚2  𝑚2   

8335 743 0,089 

Antalet personer på kontor 

Totalt Norconsult Inhyrd 

𝑠𝑡 𝑠𝑡 𝑠𝑡 

41 26 15 

 

Tabell 31: Sammanställd data för Norconsults kontor i Malmö 2016. 

 El  Fjärrvärme 

 Totalt Norconsult Totalt Norconsult 

 𝑘𝑊ℎ 𝑀𝑊ℎ 𝑘𝑊ℎ 𝑀𝑊ℎ 

Jan 50 714 4,52 106 393 9,48 

Feb 48 396 4,31 95 463 8,51 

Mar 49 296 4,39 83 285 7,42 

Apr 45 707 4,07 49 045 4,37 

Maj 48 761 4,35 15 331 1,37 

Jun 51 234 4,57 3497 0,31 

Jul 48 964 4,36 2730 0,24 

Aug 52 096 4,64 2680 0,24 

Sep 57 951 5,17 4557 0,41 

Okt 49 974 4,45 55 149 4,92 

Nov 50 909 4,54 81 185 7,24 

Dec 56 489 5,04 118 267 10,54 

Totalt 61 0491 54,42 617 582 55,05 

 

Piteå 
Kontoret i Piteå ligger i en stor byggnad tillsammans med andra företag. Den sammanställda 

energiförbrukningen presenteras i Tabell 32 och Tabell 33 nedan. 

 

 El  Fjärrvärme 

 Norconsult Totalt Norconsult 

 𝑘𝑊ℎ 𝑘𝑊ℎ 𝑘𝑊ℎ 

Totalt 5000,00 548 888,90 53 242,22 
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Tabell 32: Tabellen presenterar byggnadens area samt hur stor area Norconsult hyr. Andelen av arean som Norconsult hyr  
är även beräknad. Det totala antalet personer på kontoret presenteras, det är sedan uppdelat i Norconsults anställda samt 

hur många som har hyrt en kontorsplats på kontoret.  

Byggnad 

Totalt Norconsult Andel 

𝑚2  𝑚2   

19 650 710 0,036 

Antalet personer på kontor 

Totalt Norconsult Inhyrd 

𝑠𝑡 𝑠𝑡 𝑠𝑡 

21 21 0 
 

Tabell 33: Sammanställd data för Norconsult kontor i Piteå 2016. 

 El  Fjärrvärme 

 Totalt Norconsult Totalt Norconsult 

 𝑘𝑊ℎ 𝑀𝑊ℎ 𝑘𝑊ℎ 𝑀𝑊ℎ 

Totalt 1 327 340,00 47,96 2 426 000,00 87,66 

 

Stockholm  
Den sammanställda energiförbrukningen för Stockholms kontor presenteras i Tabell 34 och Tabell 35 

nedan. 

Tabell 34: Tabellen presenterar byggnadens area samt hur stor area Norconsult hyr. Andelen av arean som Norconsult hyr 
är även beräknad. Det totala antalet personer på kontoret presenteras, det är sedan uppdelat i Norconsults anställda samt 

hur många som har hyrt en kontorsplats på kontoret.  

Byggnad 

Totalt Norconsult Andel 

𝑚2  𝑚2   

2271 874,9 0,385 

Antalet personer på kontor 

Totalt Norconsult Inhyrd 

𝑠𝑡 𝑠𝑡 𝑠𝑡 

56 54 2 

 

Tabell 35: Sammanställd data för Stockholms kontor 2016. 

 El  Fjärrvärme 

 Norconsult Totalt Norconsult 

 𝑘𝑊ℎ 𝑘𝑊ℎ 𝑘𝑊ℎ 

Totalt 49,20 111,00 42,76 

 

Sundsvall 
Kontoret i Sundsvall ligger i ett större huskomplex, separat mätning för kontoret var tillgängligt. Den 

sammanställda energiförbrukningen presenteras i Tabell 36 och Tabell 37 nedan. 
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Tabell 36: Tabellen presenterar hur stor area Norconsult hyr. Det totala antalet personer på kontoret presenteras och är 
sedan uppdelat på Norconsults anställda samt hur många som har hyrt en kontorsplats på kontoret.  

Byggnad 

Totalt Norconsult Andel 

𝑚2  𝑚2   

Ej angivet 331 Ej angivet 

Antalet personer på kontor 

Totalt Norconsult Inhyrd 

𝑠𝑡 𝑠𝑡 𝑠𝑡 

9 9 0 

 

Tabell 37: Sammanställd data för kontoret i Sundsvall 2016. 

 El  Fjärrvärme 

 Norconsult Norconsult 

 𝑘𝑊ℎ 𝑘𝑊ℎ 

Jan 1095,00 4746,91 

Feb 996,00 3643,82 

Mar 984,00 2280,02 

Apr 1094,00 530,67 

Maj 1213,00 124,00 

Jun 1122,00 79,51 

Jul 785,00 106,91 

Aug 1154,00 500,27 

Sep 1247,00 2445,17 

Okt 1205,00 4166,85 

Nov 1251,00 4673,30 

Dec 1119,00 5041,35 

Totalt 1 3265,00 28 338,78 

 

Umeå 
Umeås energiförbrukningen presenteras i Tabell 38 och Tabell 39 nedan. 

Tabell 38: Tabellen presenterar byggnadens area samt hur stor area Norconsult hyr. Andelen av arean som Norconsult hyr 
är även beräknad. Det totala antalet personer på kontoret presenteras, totalen fördelas på Norconsults anställda samt hur 

många som har hyrt en kontorsplats på kontoret.  

Byggnad 

Totalt Norconsult Andel 

𝑚2  𝑚2   

4900 113 0,023 

Antalet personer på kontor 

Totalt Norconsult Inhyrd 

𝑠𝑡 𝑠𝑡 𝑠𝑡 

2 2 0 
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Tabell 39: Sammanställd data för Norconsults kontor i Umeå 216. 

 El  Fjärrvärme 

 Totalt Norconsult Totalt Norconsult 

 𝑘𝑊ℎ 𝑘𝑊ℎ 𝑘𝑊ℎ 𝑘𝑊ℎ 

Jan 49 255 1132,87 147 050 3382,15 

Feb 45 700 1051,10 102 490 2357,27 

Mar 45 971 1057,33 85 750 1972,25 

Apr 45 123 1037,83 62 870 1446,01 

Maj 45 886 1055,38 33 760 776,48 

Jun 46 812 1076,68 23 060 530,38 

Jul 43 214 993,92 12 440 286,12 

Aug 47 712 1097,38 23 080 530,84 

Sep 48 552 1116,70 30 120 692,76 

Okt 52 066 1197,52 63 960 1471,08 

Nov 48 237 1109,45 90 550 2082,65 

Dec 45 797 1053,33 102 070 2347,61 

Totalt 564 325 12 979,48 777 200 17 875,60 

 

Utifrån givna uppgifter har Umeås kontor stor kontorsyta per person, samt att kontoret som helhet 

förbrukar mycket el. Om inga planer om att utöka bemanningen på kontoret planeras, bör det vara 

intressant att undersöka om ett mindre kontor finns att hyra, som förbrukar mindre el. 

 

Uppsala 
 På grund av nyliga personalbyten har uppgifter för Uppsalas kontor inte gått att ta fram. 

Schablonvärden för energiförbrukningen togs fram. Den sammanställda energiförbrukningen 

presenteras i Tabell 40 och Tabell 41 nedan. 

Tabell 40: Tabellen presenterar hur stor area Norconsult hyr. Det totala antalet personer på kontoret presenteras, det är 
därefter uppdelat i Norconsults anställda samt hur många som har hyrt en kontorsplats på kontoret. Året som fastigheten 
byggdes presenteras tillsammans med det framtagna värden för förbrukning per kvadratmeter.  

Byggnad 

Totalt Norconsult Andel 

𝑚2  𝑚2   

Ej angivet 62,4 Ej angivet 

Antalet personer på kontor 

Totalt Norconsult Inhyrd 

𝑠𝑡 𝑠𝑡 𝑠𝑡 

8 8 0 

Fastighet 

Byggår  Fjärrvärme El 

  𝑀𝑊ℎ/𝑚2  𝑀𝑊ℎ/𝑚2  
1970 0,1 0,039 

 

Tabell 41: Sammanställd data för Uppsalas kontor 2016. 

 

 

 

 El  Fjärrvärme 

 Norconsult Norconsult 

 𝑀𝑊ℎ 𝑀𝑊ℎ 

Totalt 2,43 6,24 
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Västerås 
Uppgifterna från Västerås kontor är givna schablonvärden utifrån den totala förbrukningen på 

kontoret. Den sammanställda energiförbrukningen presenteras i Tabell 42 och Tabell 43 nedan. 

Tabell 42: Tabellen presenterar hur stor area Norconsult hyr. Det totala antalet personer på kontoret presenteras. Det är i 
sin tur uppdelat på Norconsults anställda samt hur många som har hyrt en kontorsplats på kontoret.  

Byggnad 

Totalt Norconsult Andel 

𝑚2  𝑚2   

Ej angivet 153 Ej angivet 

Antalet personer på kontor 

Totalt Norconsult Inhyrd 

𝑠𝑡 𝑠𝑡 𝑠𝑡 

5 4 1 

 

Tabell 43: Sammanställd data för kontoret i Västerås 2016. 

 

 

 

 

Växjö 
Den sammanställda energiförbrukningen för Växjö presenteras i Tabell 44 och Tabell 45 nedan. 

Tabell 44: Tabellen presenterar byggnadens area samt hur stor area Norconsult hyr. Andelen av arean som Norconsult hyr 
är även beräknad. Totala antalet personer på kontoret presenteras, det är sedan uppdelat på Norconsults anställda samt hur 
många som har hyrt en kontorsplats på kontoret.  

Byggnad 

Totalt Norconsult Andel 

𝑚2  𝑚2   

1953 794 0,4066 

Antalet personer på kontor 

Totalt Norconsult Inhyrd 

𝑠𝑡 𝑠𝑡 𝑠𝑡 

27 24 3 

 

  

 El  Fjärrvärme Fjärrkyla 

 Norconsult Norconsult Norconsult 

 𝑘𝑊ℎ M𝑊ℎ 𝑘𝑊ℎ 

Totalt 15 606 29,38 6,89 



   

Åsa Lindgren  A10 
Vt 2017 

Examensarbete, 30 hp 

Civilingenjör i energiteknik, 300 hp 

 

Tabell 45: Sammanställd data för kontoret i Växjö 2016. 

 El  Fjärrvärme 

 Norconsult Totalt Norconsult 

 𝑘𝑊ℎ 𝑘𝑊ℎ 𝑀𝑊ℎ 

Jan 
5125 

  

Feb   

Mar 
1843 

  

Apr   

Maj 
4458 

  

Jun   

Jul 
4630 

  

Aug   

Sep 
5170 

  

Okt   

Nov 
5139 

  

Dec   

Totalt 26 365 185,13 75,26 

 

Älvkarleby 
Kontoret i Älvkarleby ligger i samma lokal som en verkstad. Eftersom det inte sker någon separat 

mätning för energiförbrukningen kommer uppgifter från fastigheten bli skev och felaktig. 

Schablonvärden för förbrukningen togs fram. Den sammanställda energiförbrukningen presenteras i 

Tabell 46 och Tabell 47 nedan. 

Tabell 46: Tabellen presenterar hur stor area Norconsult hyr. Totala antalet personer på kontoret presenteras, detta är 
sedan uppdelat på Norconsults anställda samt hur många som har hyrt en kontorsplats på kontoret. Året som fastigheten 
byggdes presenteras tillsammans med det framtagna värden för förbrukning per kvadratmeter.  

Byggnad 

Totalt Norconsult Andel 

𝑚2  𝑚2   

Ej angivet 84 Ej angivet 

Antalet personer på kontor 

Totalt Norconsult Inhyrd 

𝑠𝑡 𝑠𝑡 𝑠𝑡 

8 8 0 

Fastighet 

Byggår  Fjärrvärme El 

  𝑀𝑊ℎ/𝑚2  𝑀𝑊ℎ/𝑚2  
1915 0,2 0,039 

 

Tabell 47: Sammanställd data för Norconsults kontor i Älvkarleby 2016. 

 

 

 

 

 El  Fjärrvärme 

 Norconsult Norconsult 

 𝑀𝑊ℎ 𝑀𝑊ℎ 

Totalt 3,28 16,80 
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Örebro 
Angiva värden för den genomsnittliga förbrukningen gavs för kontoret i Örebro. Den sammanställda 

energiförbrukningen presenteras i Tabell 48 och Tabell 49 nedan. 

Tabell 48: Tabellen presenterar byggnadens area samt hur stor area Norconsult hyr. Andelen av arean som Norco nsult hyr 
är även beräknad. Totalt antalet personer på kontoret presenterar, det är sedan uppdelat i Norconsults anställda samt hur 
många som har hyrt en kontorsplats på kontoret. Energiförbrukningen per kvadratmeter presenteras också.  

Byggnad 

Totalt Norconsult Andel 

𝑚2  𝑚2   

2626 320 0,122 

Antalet personer på kontor 

Totalt Norconsult Inhyrd 

𝑠𝑡 𝑠𝑡 𝑠𝑡 

11 11 0 

Förbrukning per kvadratmeter 

El Fjärrvärme 

𝑘𝑊ℎ/𝑚2  𝑘𝑊ℎ/𝑚2  
99 131 

 

Tabell 49: Sammanställd data för kontoret i Örebro 2016. 

 

 

 

 

Örnsköldsvik 
Norconsults kontor i Örnsköldsvik ligger i en större kontorsbyggnad. På grund av att det genomförs 

flera olika mätningar för energiförbrukning och det är oklart vilken mätning Norconsults kontor tillhör 

har schablonbelopp för el och fjärrvärme använts. Den sammanställda energiförbrukningen presenteras 

i Tabell 50 och Tabell 51 nedan. 

Tabell 50: Tabellen presenterar hur stor area Norconsult hyr. Totala antalet personer på kontoret presenteras, det är sedan 
uppdelat i Norconsults anställda och hur många som har hyrt en kontorsplats på kontoret. Året som fastigheten byggdes 
presenteras tillsammans med det framtagna värden för förbrukning per kvadratmeter.  

Byggnad 

Totalt Norconsult Andel 

𝑚2  𝑚2   

Ej angivet 10 Ej angivet 

Antalet personer på kontor 

Totalt Norconsult Inhyrd 

𝑠𝑡 𝑠𝑡 𝑠𝑡 

2 2 0 

Fastighet 

Byggår  Fjärrvärme El 

  𝑀𝑊ℎ/𝑚2  𝑀𝑊ℎ/𝑚2  
1991 0,085 0,039 

 

 El  Fjärrvärme 

 Norconsult Norconsult 

 𝑘𝑊ℎ 𝑘𝑊ℎ 

Totalt 31 680,00 41 920,00 



   

Åsa Lindgren  A12 
Vt 2017 

Examensarbete, 30 hp 

Civilingenjör i energiteknik, 300 hp 

Tabell 51: Sammanställd data för Örnsköldsvik år 2016. 

 

 

 

 

Östersund 
Den sammanställda energiförbrukningen för Östersunds kontor presenteras i Tabell 52 och Tabell 53 

nedan. 

Tabell 52: Tabellen presenterar byggnadens totala area samt hur stor area Norconsult hyr. Andelen av arean som 
Norconsult hyr är även beräknad. Totala antalet personer på kontoret presenteras, det är sedan uppdelat i Norconsults 

anställda och hur många som har hyrt en kontorsplats på kontoret.  

Byggnad 

Totalt Norconsult Andel 

𝑚2  𝑚2   

1025 163 0,159 

Antalet personer på kontor 

Totalt Norconsult Inhyrd 

𝑠𝑡 𝑠𝑡 𝑠𝑡 

8 8 0 

 

Tabell 53: Sammanställd data för Östersunds kontor 2016. 

 El  Fjärrvärme 

 Norconsult Totalt Norconsult 

 𝑀𝑊ℎ 𝑘𝑊ℎ 𝑀𝑊ℎ 

Jan 0,72 19,50 3,10 

Feb 0,69 23,10 3,67 

Mar 0,68 16,80 2,67 

Apr 0,66 13,20 2,10 

Maj 0,75 9,90 1,57 

Jun 0,71 3,70 0,59 

Jul 0,65 1,50 0,24 

Aug 0,4 0,90 0,14 

Sep 0,66 2,60 0,41 

Okt 0,72 5,60 0,89 

Nov 0,77 14,40 2,29 

Dec 0,85 19,80 3,15 

Totalt 8,26 131,00 20,83 

 

Norconsult Fältgeoteknik AB 
Norconsult har ett dotterbolag vid namn Norconsult Fältgeoteknik AB. Dotterbolaget hyr en lokal för 

att förvara utrustning, lokalen är eluppvärmd. Den sammanställda energiförbrukningen presenteras i 

Tabell 54 och Tabell 55 nedan. 

  

 El  Fjärrvärme 

 Norconsult Norconsult 

 𝑀𝑊ℎ 𝑀𝑊ℎ 

Totalt 0,39 0,85 
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Tabell 54: Tabellen presenterar hur stor area Norconsult Fältgeoteknik AB hyr. Totala antalet personer på kontoret 
presenteras, det är sedan uppdelat i Norconsult Fältgeoteknik AB:s anställda och hur många som har hyrt en kontorsplats på 

kontoret. För att kunna beräkna energiförbrukningen utifrån kostnaden på fakturorna från Plusenergi, togs kostnaden fram 
och presenteras i tabellen.  

Byggnad 

Totalt Norconsult Andel 

𝑚2  𝑚2   

Ej angivet 750 Ej angivet 

Antalet personer på kontor 

Totalt Norconsult Inhyrd 

𝑠𝑡 𝑠𝑡 𝑠𝑡 

23 23 0 

Elpris för Plusenergi 

Förbrukning Bra miljöval Energiskatt Årskostnad 

ö𝑟𝑒/𝑘𝑊ℎ ö𝑟𝑒/𝑘𝑊ℎ ö𝑟𝑒/𝑘𝑊ℎ 𝑆𝐸𝐾/𝑚å𝑛  
43,25 1,5 29,2 20,38 

 

Tabell 55: Sammanställd data för Norconsult Fältgeoteknik AB år 2016. 

 El Göteborg energi El Plusenergi Totalt 

 Norconsult Norconsult Norconsult Norconsult 

 𝑘𝑊ℎ 𝑆𝐸𝐾  𝑘𝑊ℎ 𝑀𝑊ℎ 

Jan 9745,33 4 797,94 5 162,91 14,91 

Feb 7953,90 7 227,23 7 790,95 15,74 

Mar 7641,05 5 899,92 6 355,05 14,00 

Apr 6081,55 5 671,26 6 107,68 12,19 

Maj 3311,43 4 516,74 4 858,70 8,17 

Jun 1421,11 2 468,70 2 643,11 4,06 

Jul 1074,79 1 070,34 1 130,35 2,21 

Aug 1567,21 815,20 854,33 2,42 

Sep 1804,37 1 179,16 1 248,07 3,05 

Okt 3499,93 1 354,48 1 437,73 4,94 

Nov 5188,04 2 608,85 2 794,73 7,98 

Dec 4774,86 3 855,93 4 143,83 8,92 

Totalt 54 063 ,57  41 465,75 44 527 ,44 98,59 
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Bilaga B 
Nedan presenteras de uppgifter som är framtagna för transporterna som Norconsults anställda har gjort 

under 2016. 

Biltransport  

 

 

  

Tabell 56: Totala transporten för bil. Sammanställd transport från både Norconsult AB och dotterbolaget Norconsult 
fältgeoteknik AB. 
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Flyg 

Tabell 57: Sammanställda flygresor för Norconsult samt dotterbolaget Norconsult Fältgeoteknik AB. 
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Tåg 
Tabell 58: Norconsults sammanställd resetabell för tåg. 
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