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Förord 
 
Detta examensarbete är den avslutande delen av Högskoleingenjörsprogrammet i Energiteknik 

vid Umeå Universitet, institutionen för Tillämpad Fysik och Elektronik. Arbetet har utförts på 

Aktea Energy Göteborg, för Higab AB. 

 

Att genomföra en energikartläggning har varit ett bra beslut och har visat sig vara både 

utmanande och intressant. Det har bundit ihop stora delar av utbildningen, skapat en praktiskt 

förståelse och skapat ordning i en annars mycket teoretisk utbildning. 

 

Jag vill tacka konsulterna på Aktea Energy för deras hjälp och inte minst kontorschef och 

energiexpert Peter Karlsson vars breda kunskap har varit otroligt inspirerande under min tid på 

kontoret. Tack också till Andreas Bäck på Higab som hjälpsamt har besvarat de frågor jag har 

haft. Jag vill även tacka Anders Åstrand som handledare för detta arbete men även för att han på 

ett bra sätt har axlat rollen som programansvarig för oss blivande energiingenjörer. 

 

Denna rapport är det sista jag gör på min treåriga utbildning till energiingenjör. Om detta innebär 

att jag slänger mig ut i arbetslivet eller fortsätter studierna återstår att se, men jag är otroligt glad 

för vad en ”sörlänning” som jag har fått ut av mina studier vid Umeå Universitet och vilka 

möjligheter det har givit mig. Vem kunde tro att en västkustbo skulle kunna skapa sig  en plats i 

det vilda Norrland? 

 

Umeå 2017 

 

Linus Nestorson 
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Sammanfattning 
 

År 2014 trädde lagen om energikartläggning, i stora företag, även känd som EKL, i kraft och sedan 

dess har energikartläggningarna tagit god fart. Med lagen om energikartläggning i större företag 

har drömmen om en utsläppsneutral framtid kommit ett steg närmare relisering. Denna rapport 

är ett av många steg som krävs för att göra världen till en mer sund och framtidssäker plats att 

leva på.  

 

Energikartläggningar ämnar att skapa en uppfattning om fastigheters energianvändning och dess 

potential till förbättringar. Denna energikartläggning behandlar Gårda 19:12, en kontorsfastighet 

i Göteborg där kommunalt ägda förvaltningsbolaget Higab står som förvaltare. 

Energikartläggningen behandlar energin ämnad åt fastighetsdrift då det är detta som Higab råder 

över. Verksamhetsdrift behandlas  endast kort utan noggrannare analyser då det inte är av 

beställares intresse. Fokus ligger på stödprocesser som verksamheten i fastigheten inte råder 

över. 

 

Mätningar har genomförts vid upprepade besök och inventeringar i fastigheten och nödvändiga 

beräkningar har genomförts baserat på insamlad information och standardiserad brukarindata. 

Simuleringsprogrammet IDA ICE har använts för att simulera nyttan av åtgärdsförslag 

presenterade i slutet av kartläggningsrapporten. Energikartläggningen av fastighetens 

energianvändning baseras på faktiska mätningar och systemanalyser baserat på tillhandahållen 

information av fastighetsförvaltare. 

 

Analyserad fastighet är från 1987 och har sedan tidigare ett lågt energibehov och klarar redan idag 

under en mild vinter kraven för nybyggnation. Energibärare in till fastigheten är fjärrvärme och 

el. Inkommande energi kommer i rapporten redovisas under användningsområde. Med 

energikartläggningen har fastighetsdriften kartlagts till att stå för 77,6 % av totalt använd energi 

uppdelat på belysning, lokalvärme, lokalkyla, ventilation, tappvarmvatten och användning av 

hissar. Energianvändning uppdelat på dessa användningsområden kommer att presenteras i 

rapporten samt systemens uppbyggnad och användning inom fastigheten. Fokus i 

energikartläggningen ligger i att indentifiera och analysera energianvändarna i fastigheten och 

kommer att mynna ut i ett antal åtgärdsförslag av olika storlek i investering och energibesparing.  

 

Beräkningar och mätningar visar att den specifika energianvändningen för fastighetsdrift är 47,5 

kWh/m2Atemp. Fastigheten är bra optimerad i många energianvändningsområden. 

Energikartläggningen gör det tydligt att belysning står för en betydande del av 

energianvändningen på knappt 19 % av total fastighetsenergi. Av denna anledning riktas tre av 

åtta åtgärdsförslag åt syftet att sänka byggnadens energianvändning inom belysning. Resterande 

åtgärdsförlag är inom områdena ventilation, installation av solceller och tappvarmvatten. 

 

Nyckelord: Energikartläggning, EKL, Energieffektivisering, Göteborg, IDA ICE, 

Energianvändning, Energibalans, Kontor 
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Abstract 
 

As a result of the EU energy efficency directive, in 2014 the government decided about the law of 

energy audit in big companies. Since then, the speed of which companies does energy audits have 

greatly increased. This is a major step towards an energy neutral society. In 2014, the law on 

energy audits for large companies came into force and since then, energy audits have taken a good 

pace. With EKL, the dream of a emission-neutral future has come one step closer to realization. 

This report is one of many steps required to make the world a more healthy and future-proof place 

to live in for the current and future generations.  

 

The work with energy audits aims to provide an idea of the energy use of real estate and its 

potential for improvement. This energy audit deals with Gårda 19:12, an office property in 

Gothenburg, where municipal-owned company Higab stands as property manager. The energy 

audit deals with the energy intended for maintaining property functions, as this is what Higab can 

control. It does not cover business operations completely, but is covered briefly without more 

accurate analyzes as it is not of the client's interest. The focus is on support processes. 

 

The IDA ICE simulation program has been used to simulate the benefits of action proposals. The 

energy mapping of the property's energy use is based on actual measurements and system 

analyzes, measured or provided by property manager. 

 

The property was built in 1987 and has a low energy requirement as it is, and does during mild 

winters already meet the requirement for new constructions. Energy carriers to the property are 

district heating and electricity and will be divided into their application area in the report. With 

this energy audit, energy used for maintaining property functions has been surveyed to account 

for 77.6% of total energy usage, consumed by lighting, heating, cooling, ventilation, hot water and 

the use of lifts. The focus of the energy audit lies in identifying and analyzing energy users in the 

property and will result in several measures of varied sizes in investment and energy saving. 

 

Calculations and measurements show that the specific energy use for real estate operations is 

47.5 kWh/m2 compared to 58.93 kWh/m2, which was the total energy use in 2016. The property 

is well optimized in many energy applications. After completion of the survey, lighting accounts 

for a significant part of energy use of more than 18 % of total property energy. For this reason, 

three of eight measures are aimed at reducing the building's energy use in lighting. Remaining 

measures covers ventilation, installation of solar panels (for electricity) and tap water. 

 

  

Key words: Energy audit, energy efficency, Gothenburg, IDA ICE, office 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
 

Bostads- och servicesektorn står i Sverige för upp till 40 % av den totala energianvändningen och 

90 % av denna energi används i hushåll och lokalbyggnader (1). År 2014 infördes lagen om 

energikartläggning i stora företag, även känd som EKL. Detta som en följd av EU:s 

Energieffektiviseringsdirektiv som antogs 2012 där målet är att till 2020 minska 

energianvändningen i EU med 20 procent (2). Vilka företag som räknas som ”större” har beslutats 

vara de med en årsomsättning som överstiger 50 miljoner euro per år, har en balansomslutning 

som överstiger 43 miljoner euro eller sysselsätter minst 250 personer (3). Det är inte endast större 

företag som genomför energikartläggningar utan även de företag som inte omfattas av lagen om 

energikartläggning i stora företag. Mindre företag kan söka stöd för att genomföra 

energikartläggning och på så sätt skapa sig en uppfattning om deras energianvändning och vad 

för åtgärder som kan genomföras för att effektivisera den.  

 

Med den lag och det stöd som finns att tillgå för mindre företag har energikartläggningarna i 

Sverige tagit god fart. För att uppnå Sveriges satta miljömål har landets kommuner en viktig roll 

att fylla och detta gäller inte minst Sveriges storstadskommuner. Higab är ett kommunalt ägt 

fastighetsbolag i Göteborgs kommun som förvaltar många av de ikoniska byggnader som 

förknippas med Göteborg. Higab har tidigare anlitat energikonsultföretaget Aktea Energy för 

uppdrag inom energikartläggningar och andra energieffektiviserande uppdrag gällande de 

fastigheter som Higab förvaltar. Higab förvaltar inte endast Göteborgs mest ikoniska byggnader 

utan även kontorsfastighter likt Gårda 19:12. Gårda 19:12 är en fastighet om 7128 m2 och fungerar 

som kontor åt Social Resursförvaltning Göteborg som hyr lokalerna av Higab. Det är Gårda 19:12 

på adressen Gårdavägen 2 som denna studie och energikartläggning skall behandla. 

 

Hur skapar man ett energieffektivt inomhusklimat, som stundtals kan kräva värme, kylning och 

god ventilation samtidigt och bibehålla en god komfort? Detta är en utmaning och kontinuerligt 

pågående arbete där energikartläggningar är ett av de verktyg som skall skapa en global 

energianvändning som kräver minimalt med energi till maximal komfort och funktionalitet.  
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1.2 Syfte 
 

Energikartläggningen skall ge en bild och på ett enkelt sätt illustrera energianvändningen inom 

fastigheten Gårda 19:12 och dess energiflöden. Energikartläggningen kommer att separera 

energianvändning och förluster i olika underkategorier för att arbetet skall vara lättöverskådligt. 

Kartläggningen skall även ge förslag på åtgärder och ge kostnadsanalyser med hjälp av 

återbetalnings- och LCC-kalkyler (Life Cycle Cost). 

1.3 Målsättning 
 

Målsättningen med denna energikartläggning är att ge fastighetsförvaltaren Higab en bild över 

fastighetens energianvändning och vad den har för energibesparingspotential. 

Energikartläggningen skall, i den mån det är möjligt, följa energimyndighetens råd för 

genomförandet av en korrekt utförd energikartläggning. Antaganden och schablonvärden skall 

endast användas då tillhandahållen och mätt information inte är tillräcklig. Modern mjukvara i 

form av IDA ICE skall användas för att analysera sådan data som manuellt inte är möjlig att 

analysera. Med insamlad information skall åtgärder presenteras med hjälp av LCC-kalkyler och 

återbetalningsberäkningar som skall ge företaget information om eventuella investeringar är 

lönsamma eller inte. Målsättningen är att rapporten skall kunna användas som underlag för 

investeringar eller fortsatt energikartläggning. 

1.4 Avgränsningar 
 

För att genomföra energikartläggningen under den begränsade tid som detta examensarbete skall 

utföras under kommer energikartläggningen behandla energianvändningen inom klimatskalet. 

Transporter, yttre belysning och annan energianvändning som sker utanför klimatskalet kommer 

inte att analyseras. 

 

Fastigheten är uthyrd till Social Resursförvaltning som debiteras för använd energi. 

Energikartläggningen kommer enbart att omfatta det som Higab råder över, vilket sträcker sig till 

drift av fastighet, i rapporten ofta refererad till som fastighetsenergi. Under rubrik 3.1 

Fastighetsbekrivning, beskrivs skillnaden mellan fastighetsel och verksamhetsel. Verksamheten 

och dess användning av verksamhetsel kommer ej att omfattas av energikartläggningen. För att 

kunna genomföra korrekta simuleringar kommer verksamhetens energianvändning enkelt 

beräknas för att korrekt kunna analysera den interna värmegenerering som uppstår i fastigheten. 

Inga åtgärder kommer att riktas mot verksamhetens energianvändning. 

 

Energikartläggningen kommer att presenteras i form av en vetenskaplig rapport. En 

energikartläggning presenteras vanligtvis på det format som energimyndigheten har lagt ut 

innehållande minimumkrav och rekommenderad information. Dessa krav är vad som krävs för 

att ansöka om stöd för energikartläggning. Denna rapport kommer att skapas efter de riktlinjer 

som Tekniska Högskolan vid Umeå Universitet har skapat och kommer endast i mån av tid formas 

om till att passa de riktlinjer som Energimyndigheten rekommenderar. 
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1.5 Arbetsmetod 
 

Data och informationsmaterial har förmedlats från personal på Higab. Kompletterande 

information har samlats in genom platsbesök och inventeringar i fastigheten. Samtal med 

personal har genomförts både med personal från Higab och verksamhetspersonal i fastigheten. 

 

Den energi som berör fastighetsdrift har separerats från verksamhetsenergi och kategoriserats 

utifrån de hjälpmedel som finns i SVEBYs brukarindata för kontor (4). Schablonvärden från 

SVEBY har använts där mätvärden inte funnits tillgänliga och ej varit mätbara. 

Energisimuleringsprogrammet IDA ICE används vid simulering av energibesparande åtgärder 

och fungerar stödjande åt de beräkningar och antaganden som genomförts vid 

energikartläggning. Vilken analys- eller mätmetod som har använts redovisas i rapporten.  

 

Genomförande och upplägg har strukturerats enligt tidsplan presenterad i Bilaga A. 
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2 Fastighetsbeskrivning 

2.1 Fastigheten 
 

Gårda 19:12 byggdes 1987 och används som kontorsfastighet. Idag används fastigheten av Social 

resursförvaltning Göteborg och är arbetsplats åt upp till 210 personer dagligen.  

 

Fastigheten är uppdelad på 7 våningar varav nedersta är suterrängvåning med mötesrum, 

restaurang och förvaringsutrymmen. På suterrängvåningen finns även förstärkta skyddsrum och 

vad som tidigare har använts som relax-avdelning men som numer inte används för det syftet 

utan används som sammanträdesrum. På bottenvåning finns entré, reception och ett fåtal 

arbetsplatser. Våning 3, vilket är våningen ovanför entréplan, består till största delen av 

arbetsplatser och sammanträdesrum, vilket är gemensamt även för våning 4, våning 5 och våning 

6. Samtliga uthyrda till Social resursförvaltning Göteborg. Våning 7 består av en ventilerad 

kallvind där ventilationsaggregaten är placerade. Våningarna kommer i rapporten att refereras 

till som plan 1-7 för enkelhetens skull och för att inga missuppfattningar skall ske. 

 

Inom energisammanhang har den tempererade arean, Atemp, den area som är uppvärmd till minst 

10 °C, mycket stor betydelse. Den information som förmedlades muntligt var att fastigheten hade 

en tempererad area på 6000 m2. De energideklarationer som har gjorts var baserade på en LOA 

(lokalarea) på 6635 m2. Energiberäkningar skall inte baseras på LOA utan den totala tempererade 

arean exklusive varmgarage. Traditionellt beräknas denna area genom att multiplicera LOA med 

schablonmässiga tal vilket skulle resultera i en Atemp långt över 6635 m2. I denna rapport används 

en tempererad area på 7128 m2 och i denna area exkluderas den ouppvärma vinden. Arean 

baseras på den area som beräknats i IDA ICE och skall vara mer korrekt än de antaganden som 

använts vid genomförda energideklarationer. Alla mått som använts vid uppbyggnad av modell 

har hämtats från planritningar presenterade i Bilaga B. 

 

Fastigheten är lokaliserad i Göteborgs innerstad på adress Gårdavägen 2. Den omges i nordlig, 

ostlig och sydlig riktning av kontorsfastigheter med liknande höjd, men det är endast 

grannfastigheten mot öst som blockerar eventuell solinstrålning. Väst om fastigheten rinner 

Mölndalsån och det återfinns inga större fastigheter som blockerar solljus. Med stor fönsteryta i 

västlig riktning utsätts fastigheten för hög solinstrålning under större delen av dagens soltimmar. 
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2.2 Klimatskal  
 

Byggnaden är uppförd i betongelement med tegelfasad och mineralullsisolering. 

Minerallullsisoleringen är i två på varandra skikt om 5 cm och 7 cm, totalt 12 cm. Ytterväggar har 

ett beräknat U-värde på 0,3 W/m2°C. Isolerande skikt mellan kallvind och plan 6 är lösull. Exakt 

tjocklek på lösullsskikt hittades inte men för att utföra beräkningar uppskattas tjockleken till 0,4 

meter. Med detta mått och data för lösullstypen från tillverkarens hemsida (5) beräknas U-värde 

för takbjälklagsskiktet till 0,1 W/m2° C. Fönster är av typen 3-glas. Fönster vid entré till varje plan 

har solfilmsgardin för att sänka solens påverkan på inomhustemperatur. U-värde för fönster är 

1,9 W/m2°C (6). 3-glasfönster med solfilm har beräknats med IDA ICE till ett U-värde på 1,23 

W/m2°C. Huvuddörrar in till fastigheten är glasdörrar med ett U-värde uppskattat till 1,9 

W/m2°C. Grundsättning har med hjälp av IDA ICE beräknats till 0,24 W/m2°C. I tabell 1 redovisas 

beräknade U-värden för klimatskalets delar. 

 
Tabell 1: Beräknade U-värden, klimatskal 

Del av klimatskal Material U-värde [W/m2°C] 

Yttervägg  Betong, luftspalt, mineralull, gips 0,3 

Vindsbjälklag Lösull, trä/gipsskiva 0,1 

Fönster 3-glas, Klarglas, luftspalt 2 

Fönster 3-glas Solfilm (IDA ICE) 1,23 

Dörrar Beroende på dörr, uppskattat 2 

Grundsättning Standard grundsättning i IDA ICE 0,24 
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3 Teori 

I detta avsnitt presenteras relevant information och även de tillvägagångssätt och 

beräkningsmetoder som har använts i energikartläggningen. 

 

Energikartläggning bygger på att identifiera energibalansen i ett system, oberoende om systemet 

är en kontorsfastighet, bostad eller arbetsplats. En energikartläggning skall ge en överblick över 

ett systems energitillförsel, dess användning och vad som kan utföras för att utveckla systemet i 

en strävan mot en sänkt energianvändning utan att systemets funktion skall försämras (7). Det är 

viktigt att det finns tydliga systemgränser då en fastighet eller liknande skall analyseras. Figur 1 

visar på vad som kan inkluderas i satta systemgränser.  

 

 
Figur 1: Energibalans i ett fastighetssystem (7) 

3.1 Byggnadens energianvändning 
 

En fastighets energianvändning delas upp i stödprocesser och produktionsprocesser. 

Produktionsprocesser finns då det analyserade systemet har produktion inom gränserna. Finns 

inte detta står stödprocesser för all energianvändning. Beroende på fastighetens användning ryms 

olika funktioner inom stödprocesser. Dessa kan vara belysning, ventilation, lokalvärme, lokalkyla, 

tappvarmvatten och kontor/administration.  

 

Systemet har även interna värmetillskott i form av värme genererad av belysning, apparatur och 

personvärme. Systemet kan generera el eller värma vatten om apparatur som solceller eller 

solfångare finns installerade i systemet. Solen står för en stor mängd passivt värmetillskott och 

beroende på hur stor andel av fasaden som täcks av fönsteryta kan solvärme stå för en betydande 

andel av uppvärmningen i en byggnad. Värmeåtervinning används för att motverka att all värme 

som transporteras bort genom ventilation skall lämna byggnaden tillsammans med luftflödet. 

Begrepp och eventuella formler som har använts för att beräkna fastighetens energibalans 

presenteras i följande avsnitt. 
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3.1.1 Fastighetsenergi 

 

Fastighets- eller driftenergi är den energi som utgör grundbehovet för att en verksamhet skall 

kunna bedrivas (7). Detta inkluderar energi för uppvärmning av utrymmen och tappvarmvatten, 

el för kyla vid användning av kylmaskin, el till drift av pumpar och fläktar, el till belysning i 

gemensamma utrymmen och el till hissar.  

3.1.2 Verksamhetsenergi 

 

Inom verksamhetsenegi ryms den energianvändning som verksamheten själv råder över och kan 

påverka. Den är inte nödvändig för att fastighetens funktioner skall fungera utan är den energi 

som behövs för att verksamheten eller verksamheterna skall kunna bedrivas. Exempel på detta är 

el till belysning i cellkontor, användning av verksamhetsapparatur som datorer, server eller energi 

för drift av relaxavdelning. 

3.1.3 Uppvärmning 

 

Värme kan i ett system levereras med olika energibärare. I Sverige är fjärrvärme den vanligaste 

uppvärmningsformen och absolut mest använda värmebäraren i större fastigheter och 

lägenhetskomplex (8). Fjärrvärmen värmeväxlas inom fastigheten för att värma systemets 

värmebärare som distribueras ut till fastighetens radiatorer. Fjärrvärme värmeväxlas även mot 

systemets tappvarmvatten. 

 

För att särskilja fjärrvärmens uppvärmning av tappvarmvatten och uppvärmning av fastigheten 

beräknas den energimängd �̇� (J/s) som krävs för att värma upp tappvarmvattnet från 8 °C till 60 

°C med ekvation 1. 

 

     �̇� =
𝜌∙  𝑉∙ 𝑐𝑝∙ 𝛥𝑇

3600
   [1] 

 

Där 𝜌 är vattnets densitet (kg/m3), V är vattnets volym (m3), 𝑐𝑝 är vattnets specifika 

energikapacitet (J/kg˚C) och 𝛥𝑇 är temperaturdifferensen mellan den låga och höga 

temperaturen mätt i grader celcius (˚C). 

3.1.4 Internt genererat värmetillskott 

 

Energianvändning resulterar ofta i energiomvandling, detta om det så gäller den kemiskt bundna 

energi en individ får i sig vid lunch eller den el som används för att hålla en korridor upplyst (9). 

Den energi som används inom systemets gränser kommer att generera ett energitillskott i form 

av värme, detta är det internt genererade värmetillskottet. Ett högt internt värmetillskott kommer 

i ett system med värmereglering att leda till ett lägre behov av externt levererad värme likt 

fjärrvärme (10) men större behov av kyla om komfortkyla finns i fastigheten. 

 

Ett system som förbrukar mindre el med hjälp av lågenergilösningar genererar också mindre 

spillvärme. Energitekniskt är detta posititvt, då en omvandling från ett energitillstånd med hög 

exergi likt el till en sådan lågvärdig energiform som värme inte är önskvärt (11). Trots att det 

interna värmetillskottet sänks och mer tillförd värme i form av levererad fjärrvärme kommer att 

krävas kommer systemet i helhet vara mer energieffektivt. 
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3.1.5 Solvärme 

 

Passiv solvärme finns alltid i ett system och kan under sommarmånaderna ofta helt täcka behovet 

av lokalvärme. Hur mycket ett system värms av solinstrålning beror på solintensitet och 

klimatskalets material.  

 

Inkommande solstrålning kommer, då det möts av en fönsteryta, att delas upp i tre olika 

fraktioner, dessa är absorbans, reflektans och transmittans (9). Absorberad är den del som upptas 

av materialet i fönstret. Reflekterad strålning kommer strålas mot omgivningen. Det är den 

transmitterade strålningen som leder till ett värmetillskott inne i fastigheten. Med stor 

fönsterarea kommer den transmitterade strålningen resultera i ett högt värmetillskott, men hur 

stort detta tillskott blir beror på fönstrets egenskaper. Man talar om antalet glas i ett fönster, 

lågemissionsskikt och gas mellan glasskikt för att minska transmissionen genom fönstret. 

Efterinstallation av solfilm kan göras för att minska inkommande strålning och utgående 

värmeförluster. Ekvation 2-4 redovisar förhållande mellan de tre fraktionerna som infallade 

solstrålning kan kategoriseras under då strålningen möter fönsterglaset. 

 

       𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑠 = 𝛼 =
𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔
   [2] 

 

Ekvation 2 anger förhållande mellan absorberad strålning och total inkommande strålning där 𝛼 

är andelen absorberad strålning av totalt inkommande strålning. 

 

      𝑅𝑒𝑓𝑙𝑒𝑘𝑡𝑎𝑛𝑠 = 𝜌 =
𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑘𝑡𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔
   [3] 

 

Ekvation 3 anger förhållandet mellan Reflekterad strålning och totalt inkommande strålning mot 

fönsterytan där 𝜌 är andelen reflekterad strålning av totalt inkommande strålning. 

 

     𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡𝑡𝑎𝑛𝑠 = 𝜏 =
𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔
  [4] 

 

Ekvation 4 anger förhållandet mellan transmitterad strålning och totalt inkommande strålning 

mot fönsterytan där 𝜏 är andelen transmitterad strålning av totalt inkommande strålning. 

3.2 Förluster 
 

Genom att minska energiförlusterna i ett system och behålla mer av värmen inomhus minskas 

behovet av uppvärmning. Förluster i en fastighet består främst av transmissionsförluster genom 

klimatskalet och ventilationsförluster, men även genom ofrivilligt läckage (13). 

3.2.1 Transmissionsförluster genom klimatskal 

 

För beräkning av transmissionsförluster genom klimatskalet krävs materialdata från tak, 

ytterväggar, fönster/dörrar samt bottenplatta (10). Dessa är de skikt av störst värde då de är i 

direkt kontakt med omgivande miljö. Materialskikt inom systemgränserna, innerväggar och skikt 

mellan våningar är av mindre intresse men om möjligt skall även dessa tas i beaktelse då de har 

förmågan att lagra värme. Alla material i klimatskalet har ett värmemotstånd, ett motstånd som 

i en fastighet har som uppgift att minimera värmeflödet från skiktets varma sida till dess kalla 

sida.  

 

Ekvation 5 används för beräkning av transmissionsförluster. Där �̇� är överförd energi per sekund 

(J/s), U är skiktets värmeledningstal (W/m2˚C), A är värmeöverförande yta (m2) och ∆T är 

temperaturdifferensen på omgivande luft mellan skiktets inre och yttre sida (˚C). 

 

�̇� = 𝑈 ∙ 𝐴 ∙ ∆𝑇   [5] 
 



9 
 

Där �̇� är överförd energi per sekund (J/s), U är skiktets värmeledningstal (W/m2˚C), A är 

värmeöverförande yta (m2) och ∆T är temperaturdifferensen på omgivande luft mellan skiktets 

inre och yttre sida (˚C). 

3.2.2 Ventilationsförluster 

 

Ventilationsförluster är en naturlig del i bortförandet av luft i en fastighet. Nedan redovisas 

sambandet mellan bortförd volym och bortförd energi (14). Venatilationsförlusterna minimeras 

genom installation av värmeåtervinning. Ekvation 6 redovisar sambandet mellan utgående 

luftflöde och vämeförlust, detta med eventuell värmeväxlare och dess verkningsgrad inkluderad.  

 

�̇� = �̇� ∙ 𝑐𝑝 ∙ ∆𝑇 ∙ (1 − η)   [6] 

 
Där �̇� är mängden överförd energi per sekund (J/s), �̇� är volymflödet luft per sekund (m3/s), 𝑐𝑝 

är luftens specifika värmekapacitet (J/kg˚C), ∆T är temperaturdifferensen mellan luftens 

innetemperatur utetemperatur (˚C) och η är värmeväxlarens verkningsgrad (%). 

3.2.3 Läckage (ofrivillig ventilation) 

 

Läckage finns alltid i en fastighet och bör minimeras om fastighetens ventilation inte bygger på 

självdrag (14). Ekvation 7 redovisar sambandet mellan ofrivilligt luftflöde och värmeförlust. 

 

 

�̇�𝑜𝑣 = �̇� ∙ 𝜌 ∙ 𝑐𝑝 ∙ ∆𝑇   [7] 

 
Där �̇� är mängden överförd energi per sekund (J/s), �̇� är volymflödetflödet (m3/s), 𝜌 är luftens 

densitet (kg/m3), 𝑐𝑝 är luftens specifika värmekapacitet (J/kg˚C) och ∆𝑻 är 

temperaturdifferensen mellan luftens innetemperatur och utetemperatur (˚C). 

3.3 Värmeåtervinning 
 

För att ta tillvara på den energi som bortförs med frånluften används värmeväxlare. 

Ventilationssystem med värmeåtervinning betecknas som FTX-system, från- och tilluftsystem 

med värmeväxling. Värmeåtervinningen kan ske med hjälp av värmeväxlare där den heta fluiden 

ut ur systemet överför energi till en ingående, kallare fluid. Värmeväxlingen kan ske genom att 

mixa den kalla och varma fluiden eller ha helt separerade flöden där energin överförs genom ett 

avskiljande material. I Gårda 19:12 används roterande värmeväxlare i samtliga tre 

ventilationsaggregat. Roterande värmeväxlare återför en del av den utgående luften, vilket medför 

en risk för återföring av lukter och partiklar. I kontorsfastigheter är detta vanligtvis inte ett 

problem då verksamheten i regel inte genererar lukt eller skadliga partiklar. Den roterande 

värmeväxlaren har lågt effektbehov och hög verkningsgrad (17). 

3.4 Beräkning av SFP-värde 
 

Ett ventilationsaggregats SFP-värde (specifik fan power) är ett mått på aggregatets effektivitet och 

används för att utvärdera om åtgärder bör utföras på aggregatet eller om det ska bytas ut (14). 

SPF-värde är förhållandet mellan tillförd effekt till aggregatets fläktar och totalluftflödet. 

Ekvation 8 anger beräkningsmetoden för SFP-värde.  
 

𝑆𝐹𝑃 =  
𝑃

�̇�
   [8] 

 

Där P anger aggregatets effekt (kW) och �̇�är aggregatets frånluftflöde (m3/s). 
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3.5 U-värde 

 

Värmegenomgångstalet för en byggdel anger dess isoleringsförmåga, det vill säga dess förmåga 

att förhindra höga transmissionsförluster genom klimatskalet (13). 

 

𝑈 =
1

𝑅
 [9] 𝑅 = 𝛴

𝛿

𝜆
 [10]  

 

U är skiktets värmegenomgångstal (W/m2°C), R är totala skiktets värmemotstånd (m2°C/W), δ 

är meterialets tjocklek, λ är materialets värmeledningstal och 𝛴
𝛿

𝜆
 är summan av alla skikt i 

byggnadsdelen.  

3.6 Ekonomi – LCC 
 

För att bedöma nyttan av en investering ekonomiskt under dess tekniska livslängd används LCC-

kalkyler (livscykelanalyser). LCC används vid analyser av investeringsalternativ som saknar 

intäkter. LCC tar hänsyn till investeringskostnader, nuvärdet av alla kostnader under livslängden, 

nuvärdet av eventuella intäkter under livslängden samt nuvärdet av åtgärdens eventuella 

restvärde (10). Beräkning av LCC sker genom användning av ekvation 11-14. 

 
𝐿𝐶𝐶 = 𝐺 + 𝐾𝑁 − 𝐼𝑁 − 𝑅𝑁   [11] 

 
Ekvation 11 anger grundformeln för beräkning av LCC, där G är grundkostnaden, KN är nuvärdet 

av alla kostnader, IN är nuvärdet av eventuella intäkter och RN är nuvärdet av åtgärdens eventuella 

restärde. 

 

𝐾𝑁 = 𝐾0 ∙ (1 + 𝑟)−𝑥   [12] 
 

Ekvation 12 anger beräkning av nuvärdet av kostnader där K0 är antalet kronor åtgärden skulle 

kosta i nuläget, r är real-/kalkylräntan och x är antalet år tills åtgärden är genomförd.  

 

𝑓𝑁 =
1−(1+𝑟)−𝑛

𝑟
   [13] 

 

Ekvation 13 används för beräkning av nusummefaktorn där n anger investeringens ekonomiska 

livslängd och r anger real-/kalkylräntan. Denna formel används vid årligt återkommande 

kostnader eller intäkter. Vid beräkning av energikostnad subtraheras den årliga 

energiprisökningen från kalkylräntan. 

 

𝑅𝑁 = 𝑅0 ∙ (1 + 𝑟)−𝑛   [14] 
 

Ekvation 14 används för beräkning av installationens eventuella restvärde där R0 anger 

anläggningens värde efter den ekonomiska livslängden, r anger real-/kalkylräntan och n anger 

anläggningens ekonomiska livslängd. 

 

Om värdet av LCC enligt ekvation 11 är mindre än 0 anses LCC vara lönsam.  
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3.7 Återbetalningstid – Paybackmetoden 
 

För beräkning av återbetalningstid används en mycket enkel metod, den så kallade 

paybackmetoden, se ekvation 15. Detta är ett mått för hur lång tid det tar för en investering att 

återbetalas. Metoden tar inte hänsyn till ränta eller inflation (17). 

 

𝑇 =
𝐺

𝑎
   [15] 

 
Där T anger återbetalningstid (år), G är grundinvestering (kr) och a är det årliga 

intäktsöverskottet (kr/år), intäkter minus kostnader. 

 

4 IDA ICE 

IDA Indoor Climate and Energy, är ett simuleringsverktyg framtaget av EQUA simulations AB. 

EQUA har tagit sig an utmaningen att skapa ett datorbaserat verktyg som mycket precist skall 

kunna genomföra simuleringar och ta fram resultat som skall kunna användas för att skapa 

fastigheter med maximal komfort med ett minimalt energitillskott (20). 

 

Det finns faktorer i en energikartläggning som är komplicerade att mäta och uppskatta. Då 

elmätningen i en fastighet ofta inte särskiljer elanvändningen i vilka applikationer elen används 

i, kan IDA ICE och andra simuleringsprogram fylla en funktion i arbetet med att skapa sig en bild 

över hur inkommande el och övrig energi används i byggnaden. Detta kan vara hur mycket energi 

som används för att kyla fastigheten, hur mycket energi solstrålningen bidrar med i 

uppvärmningen av fastigheten och många andra svårmätta faktorer som tillsammans skapar 

fastighetens energibalans. Genom att använda sig av klimatdata och indata från fastigheten 

simulerar IDA ICE hur fastighetens energianvändning skiljer sig månadsvis och hur det presterar 

på årlig basis. IDA ICE lämpar sig väl för att jämföra hur installationer i fastigheten påverkar dess 

årliga energianvändning och kan fungera som ett underlag för att se hur mycket en åtgärd kan 

sänka det årliga energibehovet. 

 

IDA ICE kommer i denna energikartläggning användas för att bedöma nyttan vid genomförande 

av åtgärdsförslag, medan energikartläggningen kommer att baseras på uppmätta värden, 

information från fastighetsägare och schablonvärden. Att genomföra energikartläggning med 

IDA ICE är fullt möjligt men kräver bra underlag om fastigheten, dess konstruktionsmaterial och 

information om verksamhetens energianvändning. Då energikartläggningen inte omfattar 

verksamhetsenergi kommer inte IDA ICE att kunna prestera tillräckligt bra för att resultatet skall 

anses tillförlitligt. För att få tillräckligt trovärdiga resultat kommer denna kartläggning kräva 

mätvärden och viss förståelse för fastighetsdriften som IDA ICE inte kan ge. 
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5 Statistik tillförd energi 

Uppvärmning av Gårda 19:12 sker med fjärrvärme levererad av Göteborg Energi. 

Fjärrvärmeanslutningen in till fastigheten levererar även fjärrvärme till intilliggande byggnad där 

Gårda 19:12 står för 62,5 procent och resterande 37,5 procent används av intilliggande byggnad. 

Procentsatserna tillhandahölls av fastighetsteknikern på Higab (11) och det är enligt denna 

procentsats som intilliggande byggnad debiteras för använd energi. Denna procentsats gäller även 

debitering av el. Dessa siffror kommer att återkomma flertalet gånger genom kartläggningen då 

mycket av tillhandahållen data baseras på detta. 

 

Variationen av energianvändning har under de senate tre kalenderåren varit stor och under år 

2014, då energianvändningen var som högst, användes 98,5 MWh mer än år 2016 som hade lägst 

energianvändning. Tabell 2 redovisar totalt levererad energi till fastigheten under de tre senaste 

hela åren. 

 
             Tabell 2: Energianvändning under år 2014, 2015 och 2016 

Enhet 2014 2015 2016 

MWh 525,9 448,3 427,4 

kWh/m² 74,31 62,9 58,93 

 

 

Tillförd energi levereras i form av fjärrvärme och el där figur 2 visar på fördelningen av dessa 

energibärare under år 2016. 57,6 % av använd energi levereras som el och resterande 42,4 % 

levereras med fjärrvärme. I figur 2 visas uppdelningen av levererad energi till fastigheten 

uppdelat på fjärrvärme och el. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Figur 2: Fördelning av inkommande energi till fastighet under 2016 uppdelat på 
energibärare. 
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5.1 Fjärrvärmeanvändning 
 

I figur 3 presenteras mätarvärden av fjärrvärmestatistik från 2016 och januari, februari och mars 

år 2017. De värden som presenteras i tabell 3 är korrigerad från ursprungsvärdet till 62,5 procent 

av totalt inkommande fjärrvärme. Energin levererad med fjärrvärme uppgick 2016 till 181,25 

MWh. Värdena är normalårskorrigerade redan i fjärrvärmestatistiken levererad av Göteborgs 

Energi. 

 

 
Tabell 3: Använd fjärrvärme under 2014, 2015 och 2016 

Enhet 2014 2015 2016 

MWh 222,17 198,71 181,24 

kWh/m² 31,17 27,89 25,43 
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Figur 3: Årsanvändning av fjärrvärme under 2016, månadsvärden för januari, februari och mars 
finns för 2017 och representeras av orange staplar. 
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5.2 Elanvändning 
 

I tabell 4 och figur 4 redovisas elanvändningen i Gårda 19:12. Värdena presenteras månadsvis. 

Under ett år används 246 MWh el. Redovisade värden är justerade efter att 37,5 % av totalt inköpt 

el används av grannfastigheten. 

 

 
Tabell 4: Elanvändning under 2014, 2015 och 2016 

Enhet 2014 2015 2016 

MWh 303,7 249,6 246,2 

kWh/m² 42,6 35,01 34,5 

 

 

 
 

Figur 4: Månadsvis elanvändning under 2016 samt de tre första månaderna av 2017. 

5.2.1 Fastighetsel 

  

I fastighetsel i Gårda 19:12 ingår belysning i trapphus, korridorer, allmänna utrymmen och 

utebelysning avsedd för upplysning av fasad och entré. El till hiss, fläktar i ventilationssystem och 

cirkulationspumpar till värmesystem och kylsystem. 

5.2.2 Verksamhetsel 

 

Verksamhetsel kommer inte att behandlas i detalj. Verksamhetsel inom fastigheten ingår inte i 

Higabs intresseområde då verksamheten i fastigheten debiteras för förbrukad el. Av denna 

anledning kommer schablonvärden och i vissa fall inventeringsanteckningar användas för att 

uppskatta och särskilja verksamhetsel från fastighetsel. Verksamhetsel kommer att tas i 

beaktning framförallt i det avseende att den kommer att leda till värmeavgivelse som i sin tur 

kommer att påverka uppvärmningsbehovet och sänka behovet av fjärrvärme. Detta är viktigt vid 

användandet av IDA ICE. Baserat på siffrorna från total elanvändning i tabell 4 är den specifika 

elanvändningen för verksamhetsel cirka 11,4 kWh/m2 vilket erhålles genom att subtrahera 

fastighetsel, presenterad i närkommande avsnitt 6.1 Stödprocesser, från den totala 

elanvändningen i tabell 4. 
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6 Energibalans fastighetsdrift 

6.1 Stödprocesser 
 

Stödprocesser inom fastigheten tillhörande kategorien fastighetsel består av belysning i 

korridorer och biutrymmen, ventilation, lokalvärme, lokalkyla, varmvattenanvändning och övriga 

stödprocesser. Den specifika energianvändningen per kvadratmeter uppvärmd yta är 47,5 

kWh/m2. Detta baserat på total energianvändning ämnad för fastighetsdrift, hämtad ur tabell 5, 

dividerat med Atemp. Om energi för uppvärmning exkluderas står användningen av fastighetsel för 

23,1 kWh/m2. Figur 5 visar på hur stora andelar stödprocesserna tillhörande fastighetsdrift står 

för. 

 

 
Tabell 5: Översikt energianvändning stödprocesser, uppdelat på användningsområde. 

Stödprocess Energianvändning 2016 [MWh] Kommentar 

Komfortkyla 23,52 Kylning av vent. Luft, pumpenergi  

Lokalvärme 139,15 Fjärrvärme, pumpenergi 

Ventilation 66,4 

 

Fläktenergi samt pumpenergi till 

värmebatterier 

Belysning 63,66 Belysning plan 1-6 

Tappvarmvatten 34,94 
 

Övrigt 11 Hissar 

Totalt använd energi 338,7 
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Figur 5: Översikt energianvändning stödprocesser, uppdelat på användningsområde. 
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6.1.1 Belysning 

 
Belysningen i fastigheten skiljer sig mellan planen där plan 1 (suterräng) till 4 har liknande 
belysning inkluderat i fastighetsel. Belysningen i korridorerna består på dessa plan av armaturer 
med ett eller två T8-lysrör med en effekt på 36 Watt. I gemenskapsutrymmet består belysningen 
av LED spotlights med en uppskattad effekt på 25 Watt. Foajé på entréplan belyses av 25 watt 
långenergilampor. På plan 5 och 6 består all belysning i korridor och gemenskapsrum av 
armaturer infällda i taket med vardera två kompaktlysrör med en effekt på 18 Watt och armaturer 
med ett kompaktlysrör på 18 Watt. I trappuppgångarna sitter det två typer av lamparmaturer. 
Armaturer med två lågenergilampor på vardera 11 watt samt armaturer med en lågenergilampa 
på 11 watt.  
 
Belysningen kopplad till fastighetsel är tidsstyrd. Tiderna för styrning av fastighetsbelysning, 
belysning efter plan samt antal av vardera belysningstyp redovisas i tabell 6 och 7. Belysning på 
vindsvåning har exkluderats då belysningen på vinden är manuellt styrd. Vindsplan är sällan 
besökt och energianvändning för belysning på vindsplan anses därför vara försumbar. 
 
Byte till lågenergilampor eller LED-lampor är på flera plan påbörjat. 

 
Tabell 6: Översikt av belysning över plan. 

 
Tabell 7: Tabell över belysningstider fastighetsbelysning inom klimatskal. 
* Korridorsbelysning plan 1-4 är på lördagar tänd 08.00-16.00. 

Belysningsområde Dagar Tider Antal timmar/år 

Trapphus Mån - Sön Dygnet runt 8760 

LED-belysning Plan 1 - 4 Mån - Sön 06.00-22.00 5840 

Korridorsbelysning Plan 1 - 4 Mån – Sön* 07.00-20.00 4472 

Korridorsbelysning Plan 5 - 6 Mån - Fre 06.00-20.00 3640 
 

Tabell 8: Effektbehov belysning kotegoriserad efter belysningstider.  

Belysningsområde Effektbehov [MWh] 

Trapphus 3,47 

LED-belysning plan 1 - 4 3,1 

Korridor plan 1 - 4 37,7 

Korridor plan 5 - 6 19,39 

Totalt: 63,66 

 
Med informationen samt belysningstider angivna i tabell 5 uppgår effektbehovet för 
fastighetsbelysning inom klimatskalet till 63,66 MWh, se tabell 8. 
  

Belysning Plan 1 [st] Plan 2 [st] Plan 3 [st] Plan 4 [st] Plan 5 [st] Plan 6 [st] Trapphus [st] 

T8 dubbel [36 W∙2 st] 
  

20 20 
   

T8 singel [36 W] 24 22 47 47 
   

LED spotlight [25 W] 
 

2 11 11 
   

Kompaktlysrör [18 W] 
    

106 106 
 

Kompaktlysrör [18 W∙2 st]     21 21  

Lågenergi [11 W] 
      

10 

Lågenergi [11 W∙2 st] 
      

13 

Lågenergilampa [15 W]  34      
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6.1.2 Ventilation 

 

I fastigheten finns tre ventilationsaggregat, LS01, LS02 och LS03. I ventilationsaggregat LS01 och 

LS03 finns en tilluftsfläkt och en frånluftsfläkt. I LS02 finns en tilluftsfläkt med två 

frånluftsfläktar varav en betjänar pentry och kök på plan 1. LS01 betjänar kontor plan 1-6 och är 

det primära ventilationsaggregatet. LS02 betjänar konferensrum på plan 1 och 2. LS03 betjänar 

ett antal kontorsplatser samt kopieringsrum på plan 2. Samtliga ventilationsaggregat är av typen 

FTX. Ventilationsaggregaten styrs av frekvensomriktare som vid inventering var inställd på 75 

procent. Verkningsgraden för värmeväxlningen i de roterande värmeväxlarna är 70 procent.  

 

Ventilationskanaler är värmeisolerade med stenull från Paroc AB eller Gullfiber AB med en 

tjocklek på 30 mm, 50 mm eller 60 mm beroende på ventilationskanalen den isolerar. 

 

I tabell 9 redovisas uppmätt effekt, luftflöde från OVK samt beräknat SFP-värde baserat på dessa 

uppgifter. För inventeringsprotokoll och uppmätta effekter för individuella fläktar i aggregat, se 

Bilaga C. Fläkteffekter är momentant mätta på plats med en multifunktionstång från Chauvin-

Arnoux, modellnummer F 205. 

 
Tabell 9: Översikt ventilationsaggregat. 

Aggregat Betjäningsområde Effekt [kW]  Luftflöde (m3/s) SFP-värde (kW/m3s) 

LS01 Kontor pl. 1 - 6 12,6 4,5 2,8 

LS02 Kök + konf. pl. 1 - 2 4,95 1,278 3,88 

LS03 Kontor pl. 2 2,5 0,829 3,01 

 

Samtliga ventilationsaggregat har drifttider måndag till fredag, 05:00 till 17:30. 

 

Ventilationssystemen betjänas även av ett antal pumpar som pumpar varmvatten över 

värmebatterierna som värmer tilluften. Dessa pumpar uppskattas baserat på momentant 

uppmätta effekter, som redovisas i tabell 10, stå för en årlig energianvändning på 1,2 MWh. 

 
 Tabell 10:Momentant uppmätta effekter pumpar värmebatterier. 

 

 

 

 

 

 

 

Med momentant uppmätta effekter summeras årlig elanvändning för ventilationsaggregat till 

66,4 MWh.  

 
  

Pump Betjäningsområde På/Av vid inventering Effekt [W] 

CP101 LS01 På 40 

CP102 LS01 På 148 

CP101 LS02 På 110 

CP191 LS03 På 95 
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6.1.3 Lokalvärme 

 

Värme distribueras i fastigheten genom radiatorer och ventilation. 

 
Den andel av levererad fjärrvärme som används till uppvärmning av fastigheten kan erhållas 
genom att räkna bort energimängd som används för uppvärmning av varmvattnet. Den mängd 
energi som används för uppvärmning av fastigheten uppgår årligen till 132,05 MWh. 
 
Vid inventering betjänade 5 pumpar värmesystem och varmvattencirkulation. I tabell 11 redovisas 
cirkulationspumpar och dess effekter. PP601A och PP601B är parpumpar som betjänar 
inkommande och utgående fjärrvärme, dessa antas arbeta växelvis. Summerad elanvändning för 
cirkulationspumpar utifrån momentant uppmätta effekter är årligen 7096 kWh. Pumpar till 
schuntgrupper med mera med en effekt på 30 Watt eller lägre har exkluderats då dess effekter 
kan ses som försumbara. 
 
Tabell 11: Cirkulationspumpar som betjänar lokalvärme 

Pump Betjäningsområde Effekt [W] 

CP201 VS02 320 

PP601A VS01 230 

PP601B VS01 - 

CP701 VV01 120 

CP702 VV01 140 

 
I styrsystemet finns funktion för nattsänkning. Funktionen används inte för närvarande. 

6.1.4 Komfortkyla 

 

Fastighetens kylsystem betjänas av två kylmaskiner. Kylmaskin 1 som är placerad i fläktrummet 

på vindsplan betjänar ventilationen under sommartid med en börvärdestempertaur på 22 ˚C. 

Kylmaskinen är sedan 2001 konverterad till att använda kylmedium R407C. Kylmaskin 2, 

vätskekylaggregat, betjänar fönsterapparater och är placerad i apparatrum på plan 1. Kylmaskin 

2 arbetar vid en utomhustemperatur på 20 ˚C och arbetar med köldmedium R417. 

Det finns förberett för anslutning till fjärrkyla in till fastigheten men denna anslutning används 

inte. 

 

Fastigheten är mycket exponerad för solljus och  har en stor fönsteryta, vilket enligt 

fastighetstekniker (11) kan resultera i höga temperaturer framförallt på bottenplan där entrén till 

stor del är inglasad.  Värmen kan stiga mycket snabbt på grund av stor area fönster trots att 

solskydd är installerat vid entré.  

 

Mätningar av kylsystem kunde under inventering inte genomföras då de inte användes vid tid för 

inventering. Enligt energideklaration har kylmaskin 2 en kyleffekt på 62 kW. Märkeffekten för 

kylmaskin 2 är 20,8 kW vilket ger ett COP-värde på 3 vilket är realistiskt. Kylmaskin 1 har en 

kyleffekt på 105 kW och enligt energideklaration även den ett COP-värde på 3. Baserat på 

klimatdata från SMHI uppskattas antalet varma soltimmar under juni, juli och augusti i 

Göteborgsområdet till 400 timmar (12). Elanvändningen till kylmaskinernas kompressorer 

uppgår därmed till 22,32 MWh. 

 

Två cirkulationspumpar av äldre modell betjänar de två kylsystemen och uppskattas årligen 

använda 1,2 MWh. 

 

Pumpar till schuntgrupper med mera med en effekt på 30 Watt eller lägre har exkluderats då dess 

effekter kan ses som försumbara. 
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6.1.5 Vattenanvändning 

 

Enligt fakturan presenterad i Bilaga D användes det under år 2015 2618 m3 vatten inom 

fastigheten. Enligt SVEBYs indata kan andelen varmvatten i kontorsbyggnader sättas till 22 % av 

total vattenanvändning (4). Detta medför att 575,96 m3 av vattnet värmdes upp av fjärrvärme 

under 2015. Enligt systembild över varmvattensystemet ligger börvärdet för varmvatten på 60 °C. 

För beräkning av uppvärmningsbehov av varmvatten används inkommande temperatur på 8 °C. 

I verkligheten varierar temperaturen på inkommande kallvatten över året men för att utföra 

beräkningen antas en medeltemperatur på 8 °C. 

 

För uppvärmning av 575,96 m3 vatten krävs 34,94 MWh beräknat på en densitet på 1000 kg/m3 

och en specifik värmekapacitet på 4,2 kJ/kg∙°C. 

6.1.6 Övrigt (hissar) 

 
I fastigheten finns två hissar  som betjänar sex av sju plan. Energianvändningen för respektive 
hiss antas vara 5,5 MWh per år och hiss utifrån SVEBYs brukarindata (4). Den totala 
energianvändningen till de båda hissarna är 11 MWh/år. 
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7 Åtgärdsförslag 

7.1 Uppbyggnad av modell i IDA ICE 
 

Samtliga mått har hämtats från konstruktionsritningar och planritningar över fastigheten.  

Figur 6 visar den färdiga modellen av Gårda 19:12 i IDA ICE. Den del av fastighet som på modellen 

inte följer måttangivelser från ritningar är tak och vindsvåning då taket har mycket komplicerade 

vinklar att bygga upp i IDA ICE. Detta har näst intill ingen inverkan på simuleringarnas utgång 

då vindsvåningen är ouppvärmd. Våningen behöver ändå vara med för att motverka konvektion 

mot våning 6 och därför har ett platt tak placerats ovanför våning 6 för att motverka konvektion 

direkt mot uppvärmda våning 6. 

Invändigt har modellen förenklats för att den skall kunna simuleras under rimlig tid. Intilliggande 

cellkontor har i modellen skapat ett större cellkontor då de har samma förutsättningar.  

 

Invändigt har modellen strukturerats i fyra kategorier.  

 

• Cellkontor 

• Korridorer  

• Trappuppgång 

• Biutrymmen 

 

Cellkontor och korridor har separerats för att göra det möjligt att separera fastighetsel från 

verksamhetsel. Trappuppgången har skapats för att luften har fritt flöde mellan våningarna 

genom trappuppgången. En öppning placerades på varje våning i den zon som var trappuppgång 

för att skapa ett fritt luftflöde mellan de olika våningarna likt det som skapas i en verklig 

trappuppgång. Biutrymmen har skapats för områden med speciella förutsättningar. 

 

Klimatskalet har anpassats efter konstruktionsritningar och inventeringar i den mån det har varit 

möjligt. Konstruktionsmaterial redovisas i avsnitt 2 Fastighetsbeskrivning. Köldbryggor i 

klimatskalet har justerats till IDA ICE förinställda värde ”typical”. 

 

Vid jämförande av åtgärdsförslag kommer schablonvärden för verksamhetsdrift att användas. 

Dessa värden används inte vid kartläggningen utan endast vid skapande av modell för 

jämförelser. I tabell 12 presenteras indata som använts vid skapandet av modellen.  
 
  

Figur 6: Modell av Gårda 19:12, entrésida, sett från sydväst. 
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Tabell 12: Indata IDA ICE 

Data Värde Anm.  

Objekt Referensbyggnad Atemp=7128 m2 

Ort Göteborg 
 

Omgivande byggnader Östra fasaden täcks av 
grannbyggnad 

"Fixed shade" har använts 

Grundläggning U-värde 0,24 W/m2K 
 

Yttervägg U-värde 0,27 W/m2K 
 

Fönster/dörrar U-värde 1,9 W/m2K Treglas utan e-low 

Fönster U-värde 1,23 W/m2K Treglas med e-low 

Takbjälklag U-värde 0,113 W/m2K (Mellan plan 6 och 7) 

Verksamhet 
  

Typ Cellkontor och 
kontorslandskap 

 

Personal 210 personer I modell har personal placerats 
ut jämnt över plan 1-6 

Krav på inomhusklimat Börvärde kyla: 22 ˚C, 
Börvärde värme: 19 ˚C 

 

Solskydd Nej 
 

Drift 
  

Ventilation Se avsnitt "ventilation" 
 

Flöde 1,3 l/sm2 
 

Drifttider belysning Se avsnitt "belysning" 
 

Drifttider verksamhet 08:00-17:00 
 

COP 
  

Fjärrvärme 1  

Kylmaskin 3  

Tappvarmvatten 1 (fjärrvärme) 

 

VVC-förluster antas schablonmässigt vara 2 kWh/m3∙Atemp enligt SVEBYs brukarindata för 

kontorsbyggnader (4). Baserat på 7128 m2 Atemp uppgår VVC-förluster till 14,26 MWh årligen. 

7.2 Ekonomi 
 

I de fall där åtgärdsförslagen har presenterats i form av en lönsamhetskalkyl med LCC-metoden 

och/eller återbetalningsperiod har dessa baserats på ett el- eller fjärrvärmepris hämtat från 

fakturor gällande mars månad år 2016. Elpriset är 0,85 kronor/kWh. I detta pris har effektavgift 

samt abonnemangsavgift exkluderats för att skapa en representativ bild över vad den sänkta 

elanvändingen i åtgärdsförslagen skulle leda till i sänka kostnader. Värt att nämna är att man 

betalar för bra miljöval vilket adderar en mindre summa per kilowattimme el (inkluderat i det 

nämnda elpriset). För fjärrvärme är kostnaden 0,54 kr/kWh. Moms på 25 % är inkluderat i 

priserna. 
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7.3 Dagsljusavkänning 
 

Belysningen i Gårda 19:12 står för en stor del av fastighetselens användning. Redovisat i avsnitt 

6.1 Stödprocesser står belysning för drygt knappt 19 % av den totala energianvändningen. 

Korridorsbelysningen är tidsstyrd och tar inte hänsyn till naturlig solinstrålning. Belysning 

används då den naturliga belysningen kan täcka ljusbehovet. Belysningens elanvändning kan 

minskas genom installation av dagsljussensorer. Detta kommer förutom att minska 

elanvändningen även minska behovet av att byta lampor. 

 

Det kan vid solsken blir mycket varmt i entré från trapphus på varje plan. Dagsljusavkänning till 

korridorsbelysning kan bidra till något sänkt temperatur genom minskad värmeavgivelse. 

7.4 Tidsstyrning av belysning i trapphus 
 

Belysning i trapphus är ej tidsstyrd. Bör följa samma tidsangivelser som plan 5-6 enligt tabell 5. 

Beräknad energibersparing och ekonomisk bespering presenteras i tabell 13. 

 
Tabell 13: Investering, energibesparing och ekonomisk besparing genom tidstyrning av belysning i 
trapphus. 

Investering (kr) Energibesparing (MWh/år) Besparing (kr/år) 

0 2,03 1721 
 

7.5 Byte till energisnål belysning 
 

Den primära korridorsbelysningen består av T8-lysrör enligt tabell 6. Som åtgärd föreslås byte av 

armaturer på plan 1, 2, 3 och 4 från befintliga T8-lysrörsarmaturer till LED-armaturer med en 

halverad effekt (18 Watt) jämfört med tidigare lysrör. Förutom att minska den årliga 

elanvändningen har LED-belysning en längre livslängd, vilket betyder en minskad 

underhållskostnad. För beräkning av tid till det att byte av lysrör är nödvändigt används en livstid 

för lysrören på 30 000 timmar vilket med lystiderna per år, angivet i tabell 7, resulterar i en 

livslängd på 6,7 år, avrundat till 7 år. Armaturerna antas ha en ekonomisk livslängd på 20 år. 

Variabel för beräkning presenteras i tabell 14 och resultat av beräkning presenteras i tabell 15 För 

fullständig beräkning av LCC, se Bilaga E. 

 
Tabell 14: Ekonomisk indata för LCC-beräkning 

Variabel Värde 

Livslängd 20 år 

Tid till åtgärd 7 år, 14 år 

Pris åtgärd 22 000 kr 

Kalkylränta 5 % 

Energiprisökning 2 % 

Elpris 0,85 kr/kWh 

Grundkostnad (inkl. installation) 422 000 kr 

 

 
Tabell 15: Ekonomisk analys av byte lamparmaturer 

Investering (kr) Energibesparing (MWh/år) Återbetalningstid (år) LCC 

422 0000 17,7 28 Ej Lönsam 
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Byte av belysning i korridorer bidrar till minskad värmeavgivelse och kan under 

sommarmånaderna leda till minskat behov av komfortkyla och därmed sänkt elanvändning. 

Likväl kommer det under de kalla månaderna att leda till ett högre värmebehov från radiatorer 

och ventilation. 

7.6 Sänkning av VVC-temperatur 
 

En sänkning av börvärde för uppvärmning av tappvarmvatten kan genomföras. Returen av 

varmvattencirkulationen är idag drygt 53 grader. Enligt Boverkets byggregler, BBR (13), skall 

cirkulerande tappvarmvatten ej understiga 50 ˚C efter tappställe. En sänkning av uppvärmningen 

av tappvarmvatten kan genomföras med 3 ˚C utan att risk för förekomst av legionellabakterier. 

En sänkning av börtemperatur på uppvärmning av varmvattencirkulationsvatten från 60 ˚C till 

57 ̊ C skulle minska uppvärmningsbehovet med 2 MWh utan att temperaturen i VVC-ledningarna 

understiger 50 ˚C. 

 

För beräkning av besparing per år används ett fjärrvärmepris på 0,54 kr/kWh enligt 

tillhandahållen faktura. Resultatet av beräkningarna presenteras i tabell 16. 

 
Tabell 16: Investering, energibesparing och ekonomisk besparing vid sänkning av VVC-temperatur. 

Investering (kr) Energibesparing (MWh/år) Besparing (kr/år) 

0 2 1080 

 

7.7 Användande av nattsänkning 
 

Genom att aktivera nattsänkning kan uppvärmningskostnader sänkas och användandet av 

kylmaskiner minska. Under det tidsspann då ingen personal vistas i lokalerna sänks 

värmeanvändningen till ett minumum. Detta sänker uppvärmningskostnaderna under 

sommarmånaderna när fastigheten värms naturligt under morgonens förlopp. Fastigheten hålls 

även sval hjälpt av byggnadens termiska tröghet och sparar energi då kylmaskinerna inte går i 

drift före det att den naturliga uppvärmningen har nått börvärdet för kylning. Då inga personer 

vistas i fasstigheten nattetid behöver inte komfort tas hänsyn till under timmarna utanför 

verksamhetstider. 

7.8 Användande av energimätare grannfastighet 
 

Fjärrvärme och el debiteras idag till grannfastighet procentuellt efter yta, vilket är en rest sedan 

dess att de båda fastigheterna förvaltades av samma företag. Utförda åtgärder på Gårda 19:12 

kommer att leda till sänkt energiräkning för grannfastigheten medan Higab kommer att få en 

högre räkning än vad energibesparingen skulle motsvara. För att få en representativ bild över 

energianvändningen i de båda fastigherna enskilt bör energimättare installeras och användas i 

grannfastigheten och debiteras därefter. 
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7.9 Installation av solceller 
 

Med tak i söderläge och inga skuggande objekt har fastigheten ett gynnsamt läge för installation 

av solceller. I tabell 17 visas resulatet av genomförd simulering efter installation av 100 m2 

solceller. Solcellerna har kalibrerats till att ha en verkningsgrad på 14 procent, placering i rakt 

sydlig riktning och en lutning på 45 grader mot horisontalplanet.  

 

I kontakt med Svea Solar AB (14) har ett riktpris på 200.000 kr för installation av 100 m2 solceller 

och installerad effekt på 16,8 kW förmedlats. Med det statliga stödet på 30 % blir priset för 

installationen 140 000 kr. För LCC-analys beräknas installationen ha en ekonomisk livslängd på 

25 år och efter 15 år antas växelriktare behöva bytas ut. Växelriktare uppskattas ha ett värde på 

25 000 kr vid inköpstillfälle. Eknomisk indata och resultat presenteras i tabell 17 och tabell 18. 

 
Tabell 17: Ekonomisk indata för installation av solceller 

Variabel Värde 

Livslängd 25 år 

Kalkylränta 5 % 

Energiprisökning 2 % 

Elpris 0,85 kr/kWh 

Grundkostnad 140 000 kr 

Åtgärdskostnad 25 000 kr 

 
Tabell 18: Resultat av LCC-kalkyl och energiberäkning 

Investering (kr) Energibesparing (MWh/år) Återbetalningstid (år) LCC 

140 000 13,02 15 Lönsam 

 

Återbetalningstiden tar inte hänsyn till effektivitetsförlust i solcellspanelerna. Leverantörer som 

Svea Solar lämnar en effektgaranti att solcellspaneler har 80 % effektgaranti till 25 år. Det är på 

grund av denna effektgaranti som den tekniska livslängden i kalkylen har valts till 25 år. 

Solcellspanelerna kan efter denna tid fortsatt generera el. För fullständig beräkning av LCC, se 

Bilaga E. 

7.10 Optimering av drifttider ventilation 
 

Ventilationen är idag i drift mellan 05:00 och 17:30 på vardagar. Optimera genom att ändra 

starttid till 07:00. Detta skulle sänka fläktaggregatens årliga energianvändningen med upp till 16 

%. Resultatet av besparingsberäkningarna presenteras i tabell 19. 

 
Tabell 19: Energi- och ekonomisk besparing vid optimering av drifttider ventilation 

Investering (kr) Energibesparing (MWh/år) Besparing (kr/år) 

0 10,624 9030 
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8 Diskussion och personlig reflektion 

Enligt siffror levererade av Göteborgs Energi har fastigheten en mycket låg energianvändning, 

redovisat under 5. Statistik tillförd energi. Detta kan delvis tillskrivas att det sedan tidigare finns 

en energieffektiv medvetenhet vilket kan ses genom energibesparande åtgärder som användning 

av tidsscheman för ventilation och belysning samt användande av solfilm. Fastigheten ligger i ett 

område med milt klimat och klimatskalet har låga värmegenomgångstal. Att energianvändningen 

i dagsläget är låg är inte ett motiv för att inte sänka den ytterligare där finns rum för optimering. 

 

Tidigare utförda energideklarationer har väl utförda åtgärdsförslag men tvivelaktiga uppgifter 

angående energianvändning i byggnaden. Elanvändningen skall enligt utförd energideklaration 

endast stå för 21,3 % av total energianvändning. Enligt utförd energikartläggning är 

elanvändningen däremot hela 57,6 % av totalt använd energi. Man bör även göra klart vilken area 

som skall användas vid framtida energiberäkningar. Denna energikartläggning är baserad på 

7128 m2 vilket är mått baserade på konstruktionsritningar. Muntligt förmedlades 6000 m2 och 

enligt utförda energideklarationer är den tempererade arean 8294 m2, schablonmässigt beräknat 

från en LOA på 6635 m2. För att i framtiden riktigt kunna bedöma specifik energianvändning bör 

man se över verkliga mått alternativt använda den tempererade area som använts i denna 

energikartläggning. 

 

Energikartläggningen har genomförts under månaderna april och maj 2017, vilket har begränsat 

mätningar till dessa vårmånader. För att få en bättre uppfattning om byggnadens 

energianvändning bör mätningar genomföras i varierat väder, samt ha informationsunderlag om 

månadsvis energianvändning som sträcker sig längre än ett år tillbaka. 

 

Energikartläggningen täcker den fastighetsenergi som används inom klimatskalet. Denna 

avgränsning bestämdes av energikartläggningens utförare då inga direktiv av vad 

energikartläggningen skulle täcka förmedlades. Av detta skäl skall inte verksamhetsenergi 

bestämmas utifrån genomförd kartläggning och den uppskattning av verksamhetsenergi som 

presenteras under rubrik 6.1 Stödprocesser skall endast användas för att skapa sig en idé av 

mängden energi verksamheten i fastigheten använder. 

 

Utgångsläget inför energikartläggningen var att använda energisimuleringar. Efter hand som 

arbetet fortskred begränsades användandet av IDA ICE till analyser av åtgärder. Detta anses vara 

av godo då energikartläggningen nu grundar sig i faktiska mätvärden och observationer.  

 

LCC-beräkning och återbetalningstid baseras på det elpris som finns specificerat i tillhandahållna 

fakturor. Beräkningar tar inte hänsyn till inflation men skall trots detta skapa en god uppfattning 

om investeringens lönsamhet och återbetalningstid. 

 

Kartläggningen har genomförts på ett externt konsultföretag och kommunikation med 

fastighetsförvaltare har varit begränsad till mailkontakt, telefonkommunikation och ett möte. 

Kommunikation och insamling av indata har stundtals fördröjts genom att direktkontakt inte har 

varit möjligt. Energikonsulter på Aktea Energy har med sin breda kunskap och erfarenhet varit 

till god hjälp för uppskattningar där mätningar inte har varit möjligt.  
  



26 
 

9  Slutsats 

Gårda 19:12 är en energieffektiv fastighet som beroende på år har klarat sig under kraven för 

specifik energianvändning i nybyggnationer enligt boverkets byggregler för lokaler i klimatzon 4, 

som i BBR anger en specifik energianvändning på 75 kWh/m2∙Atemp (13). 

 

Fastighetens låga energianvändning till trots finns det åtgärder att genomföra.  Belysning står för 

en betydande del av använd fastighetsenergi och en enkel åtgärd som optimering av tidsstyrning 

bör vara av första prioritet. Byte av lampor och/eller armaturer kan genomföras och vid 

inventering har byte av viss belysning redan påbörjats. Byte av lamparmaturer från T8-lysrör i 

korridorer till LED-armaturer tas upp som möjlig åtgärd men kan leda till höga kostnader. Vid 

önskan om sänkt energianvändning och att göra en god insats för klimatet kan detta genomföras.  

 

Byggnaden kan genom optimering av drifttider till belysning och ventilation då personal inte finns 

i byggnaden eliminera onödig energianvändning utanför verksamhetstider. Enbart belysning kan 

genom utförande av föreslagna åtgärder sänka elanvändningen med över 20 MWh och även sänka 

den stundtals upplevt höga temperaturen i särskilt solstrålningsutsatta utrymmen. 

 

Vissa av presenterade åtgärdsförslag kräver ingen investeringskostnad och kan genomföras 

genom en enkel insats av fastighetsförvaltare. Andra åtgärdsförslag likt installation av solceller 

och byte av lamparmaturer kräver hög investering men kommer att leda till sänkt miljöpåverkan. 

Kanske kan minskad miljöpåverkan i ett kommunalt ägt bolag anses minst lika viktigt som att 

göra ekonomisk vinst och genom detta bidra till Göteborg stads miljöprofil. 

 

Genomförandet av beräknade lönsamma åtgärdsförslag kan leda till en årlig energisänkning på 

27,7 MWh. Genomförs även byte av lamparmaturer kan man förvänta sig en energibesparing på 

45,4 MWh. Dessa åtgärder skulle teoretiskt sänka den specifika energianvändningen med cirka 

6,4 kWh/m2Atemp. Ej beräknade åtgärdsförslag (dagsljusavkänning och nattsänkning) är inte 

inkluderade i dessa siffror. 

 

Energikartläggningen har uppnått sitt mål med att skapa en uppfattning av rådande 

energianvändning inom fastigheten. Analys av energianvändning ämnat för fastighetsdrift har 

delats upp på användningsområde i tabell 5 och ett antal åtgärdsförslag har presenterats enligt 

målsättning. 
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Bilaga B – Planritningar 
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Bilaga C – Inventeringsprotokoll Fläktar och Cirkulationspumpar 

 

 

Fläkt Aggregat På/Av vid inventering Effekt [kW] Märkeffekt [kW] Drifttider 

TF201 LS01 På 6 11 05:00-17:30 

FF201 LS01 På 6,6 11 05:00-17:30 

TF201 LS02 På 2,6 3 05:00-17:30 

FF201 LS02 På 1,5 3 05:00-17:30 

FF101 LS02 På 0,85 3 05:00-17:30 

TF201 LS03 På 1,42 3,6 05:00-17:30 

FF201 LS03 På 1,08 3 05:00-17:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pump Betjäningsområde På/Av vid inventering Effekt [W] 

CP101 LS01 På 40 

CP102 LS01 På 148 

CP101 LS02 På 110 

CP191 LS03 På 95 

Pump Betjäningsområde På/Av vid inventering Effekt [W] 

CP101 VS01 Av - 

CP102 VS01 Av - 

CP101 KB02 Av - 

CP102 KB02 Av - 

CP201 VS02 På 320 

PP601A VS01 På 230 

PP601B VS01 Av - 

CP701 VV01 På 120 

CP702 VV01 På 140 
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Bilaga D – Faktura vattenanvändning 

 

 
 
  



VIII 
 

Bilaga E – LCC-beräkningar 

 

LCC – Belysningsåtgärd     

     

Variabel (indata) Värde  Nusummefaktor, fN 14,9 

Livslängd [år] 20  Energibesparing (Nuvärde) [kr] 223 832 kr 

Tid till åtgärd [år] 7    

Tid till åtgärd [år] 14  Åtgärdskostnad 1 (Nuvärde) 15 635 kr 

Pris åtgärd 22 000 kr  Åtgärdskostnad 2 (Nuvärde) 11 111 kr 

Kalkylränta 5,00%    

Energiprisökning 2,00%  LCC 224 915 kr 

Elpris [kr/kWh] 0,85  LCC-analys Ej Lönsam 

Grundkostnad 
422 000 

kr    

Energibesparing [kWh] 17 700    

 

LCC - Solceller     

     

Variabel (indata) Värde  Nusummefaktor, fN 17,4 

Livslängd [år] 25  Energibesparing [kr] 192 711 kr 

Tid till åtgärd [år] 15    

Pris åtgärd  25 000 kr  Åtgärdskostnad 1 (Nuvärde) 12 025 kr 

Kalkylränta 5,00%    

Energiprisökning 2,00%  LCC -40 686 kr 

Elpris [kr/kWh] 0,85  LCC-analys Lönsam 

Grundkostnad 140 000 kr    

Energibesparing [kWh] 13 020    

 


