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Sammanfattning 

Detta examensarbete utfördes på uppdrag av Akademiska Hus AB i Umeå under våren 2017. I det här 

arbetet utfördes en energiinventering av elanvändningen i Universumhuset på Campus i Umeå. 

Akademiska Hus planerar en större ombyggnation av Universumhuset. Mindre renoveringar och 

ombyggnationer har genomförts under åren, men vissa system och konstruktioner är från byggåret 

1970. Idag finns ett flertal olika hyresgäster och verksamheter inom byggnaden.  

I det här arbetet gjordes en inventering och fördelning av byggnadens årliga elanvändning. 

Fördelningen av elanvändningen beräknades dels efter objektskategorier men även för 

användningen av fastighets- och hyresgästel. Syftet med detta var att skapa ett underlag för 

energibesparande och energieffektiviserande åtgärder inför planerad ombyggnad. Utöver detta 

gjordes även analyser av byggnadens effektnivåer och utredningar för möjlighet till behovsstyrning 

av anläggningen. 

Utifrån inventering konstateras att byggnadens totala elanvändning är ca 1200 𝑀𝑊ℎ/å𝑟, var av 

fastighetsel står för 53 % och hyresgästel för 46 %. Resultat för beräknad fördelning av byggnadens 

totala elanvändning visar att storköksutrustning står för den enskilt högsta elanvändningen på 23 % 

följd av belysning 19 %, värmepump 16 % och fläktar 13 %.  

Den årliga energianvändningen beror på utrustningens effekt och driftstid och fick i många fall antas. 

Elanvändnigen beror på flera olika anledningar och varierar under året. Stora delar av utrustningen är 

även behovsstyrd vilket ger stora variationer och ger en viss osäkerhet i den beräknade fördelningen.  

För en effektivare elanvändning föreslås generellt en utökad behovsstyrning för styrning av 

byggnadens system. Universumhuset har idag en stor del äldre utrustning vilket föreslås bytas ut mot 

modern utrustning med ny teknik. Även förändring av beteendet för användningen av utrustningen 

rekommenderas, vilket skulle kunna resultera i en betydlig energibesparing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

This thesis was commissioned by Akademiska Hus AB in Umeå in the spring of 2017. In this thesis an 
energy inventory of electricity use was carried out at Universumhuset located at Campus in Umeå. 
Akademiska Hus is planning a major rebuilding of the Universumhuset. Minor renovations and 
refurbishments have been completed over the years, but some systems and constructions are still 
from the 1970s. Today there are a number of tenants and activities in the building. In this thesis an 
inventory and distribution of the building's annual electricity consumption was made. The 
distribution of electricity consumption was calculated partly by object categories, but also for the use 
of real estate and tenants. The purpose of this was to provide a basis for energy-saving and energy-
efficiency measures prior to the planned rebuilding.   

Results for the buildings total electricity consumption is about 1200 MWh/year, where of real estate 
stands for 53 % and tenant for 46 %. Results for estimated distribution of the building's total 
electricity consumption show that kitchen equipment accounts for the highest electricity 
consumption of 23 % followed by lighting 19 %, heat pump 16 % and fans 13 % In many cases 
assumptions of the annual energy consumption was made, which depends on the power and 
operating time of the equipment. Electricity users depend on a variety of reasons and vary during the 
year. Large parts of the equipment are regulated by demand, which gives significant variations during 
the year and gives some uncertainty in the distribution. To recommend more efficient use of 
electricity is automatic control proposed. Universumhuset today has a lot of old equipment, which is 
proposed to be replaced with new technology. Changes in the behavioral use of the equipment are 
also proposed and could result in a significant energy saving.  
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1. Inledning  
Idag står bostads- och servicesektorn för ungefär 40 % av Sveriges totala energianvändning (1). 
Största delen av energianvändningen som finns inom denna sektor är till uppvärmning och 
varmvatten.  Samtidigt stiger energipriserna och boendekostnaderna ökar.  

Det övergripande målet för Sveriges klimat- och miljöpolitik är att på kort och lång sikt trygga 

energitillgången på konkurrenskraftiga villkor. Energipolitiken ska skapa villkor för en effektiv och 

hållbar energianvändning för att underlätta omställning till ett ekologiskt hållbart samhälle (2). Mål 

för den svenska klimat- och miljöpolitiken till år 2020 är bland annat att minska klimatutsläppen med 

40 % och ha 20 % effektivare energianvändning jämfört med 2008 års nivåer. Det finns därför ett 

ökande intresse att minska en byggnads energianvändning då det gynnar fastighetsägare ekonomiskt 

och bidrar till en mindre belastning på miljön. 

Idag ställs det även internationella och nationella krav på minskad energianvändning inom 

fastighetssektorn, kraven leder till att det frekvent förekommer kontroller över hur mycket energi 

som en byggnad förväntas att använda och faktiskt använder (3). Detta medför att utredning och 

kartläggning av nuvarande energianvändning är viktig inför en om- och tillbyggnation. 

Akademiska Hus AB är ett svenskt statligt ägt bolag med uppgift att äga, utveckla och förvalta 

fastigheter vid landets universitet och högskolor. Fastigheterna finns på orter över hela landet från 

Luleå i norr till Malmö i söder. Akademiska Hus är ett av landets största fastighetsbolag och är 

ledande inom specialfastigheter för utbildning och forskning. 

Akademiska Hus i Umeå planerar en större ombyggnad av byggnad J0008008 – Universum som är 

beläget på Campus Umeå. Mindre renoveringar och ombyggnationer har genomförts under åren, 

men vissa system och konstruktioner är från byggåret 1970. Inför ombyggnationer gör Akademiska 

Hus inventeringar av fastighetens olika system för att kartlägga energianvändningen. Under detta 

projekt kommer elanvändningen för denna byggnad undersökas. 

 

1.1. Syfte 
Syftet med detta projekt var att skapa en fullständig inventering och beskrivning av byggnaden 

Universums elförbrukning. Detta för att ge Akademiska Hus ett underlag för energibesparande och 

energieffektiviserande åtgärder inför planerad ombyggnation.  

 

1.2.  Målsättning 
Målet med detta projekt var att presentera åtgärdsförslag när det gäller elförbrukning, dels i form av 
energibesparingar, men även metoder för att begränsa toppeffekter samt att ge förslag på hur 
behovsstyrningen av anläggningen kan optimeras. 
 

1.3. Avgränsningar 
Byggnad J0008008 - Universum är sammanbyggd med J0008017 - Aula Nordica, den delen ingår inte i 
den planerade ombyggnationen och ingår därför inte heller i inventeringen. Vissa system är 
gemensamma för båda byggnaderna men för elanvändningen finns separata mätare för varje 
byggnadsdel. 
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2. Bakgrund 
Fastigheten ägs av Akademiska Hus och är belägen centralt på Umeå universitets campus. 

Universumhuset byggdes år 1970 som en kombination av kårhus, matsalar och danspalats. År 2004 

gjordes en stor renovering där lokaler anpassades och uppgraderades efter verksamheten (4). 

Universumhusets har en rektangulär form med en utstickande kontorsdel på byggnadens södra sida 

som kallas Annexet, se Figur 1.  

 

 

 

Figur 1. En översiktlig bild över Universumhusets placering. 

Universumhusets har tre huvudentréer och en fasad bestående av tegel med stora ytor fönster, se 

Figur 2. Totalt har byggnaden fyra våningsplan, varav ett är källarplan som endast består av driftrum, 

förråd och krypgrund. På plan 1 som är entréplan finns läsplatser, bokningsbara grupprum och 

servicecenter för studenter. Där finns också allmänna ytor, restaurang, frisörsalong, butikslokal, 

kontor och driftrum. På plan 2 finns restauranger, café, kontor, danslokaler samt en övergång till 

Naturvetarhuset. Plan 3 består endast av en bar med anslutning till ena restaurangen och en kallvind 

som innehåller två driftrum för byggnadens ventilationssystem. Totalt består Universumhuset av en 

bruksarea på 10 465 𝑚2.  
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Figur 2. En översiktlig bild över Universumhusets fasadyta mot väster. 

2.1. Byggnadens värme- och kylsystem  
Universumhuset och Aula Nordica värms upp gemensamt med hjälp av fjärrvärme och värmepump. 

Fjärrvärmecentralen finns i Universumhusets källarplan. På primärsidan finns mätare som mäter 

volymflödet och temperaturen på tillopp- och returledning. Utifrån detta kan den totala 

energimängden från fjärrvärme som levererats till byggnaderna bestämmas. Värmepumpen finns på 

plan 1 och är inkopplad på sekundärsidan direkt efter fjärrvärmeväxlaren, energin mäts med likadan 

mätutrustning som inkommande fjärrvärme. Värmen som går till Aula Nordica är alltså både 

fjärrvärme och värme från värmepumpen och har egen mätning. 

Byggnaden värms av vattenburna radiatorsystem och vattenburen markvärme finns vid entréer. 

Utöver detta används värmesystemet till uppvärmning av tappvarmvatten, till att förse värme till 

luftvärmare placerade i entréer och till att värma tilluften i ventilationsaggregat till önskad 

temperatur. Varje delsystem har en egen cirkulationspump. 

Byggnaden har ett kylsystem som försörjer cirkulationskylare för komfortkyla i verksamhetslokaler 

och driftrum, kyla tilluften i ventilationsaggregat till önskad temperatur och byggnadens kylrum, 

frysrum och vissa avfallsrum. Kylsystemet har fyra kylmaskiner placerade i driftrum och krypgrund på 

plan 1 och källarplan.  

2.2. Byggnadens ventilationssystem 
Ventilationssystemet för Universumhuset har byggts ut i omgångar och består av tretton 

ventilationsaggregat fördelade på fyra platser i byggnaden. I byggnadens norra del på plan 1 finns 

fem tilluftsaggregat med tillhörande frånluftsfläktar placerade på yttertaket som försörjer allmänna 

ytor, affärslokaler och driftrum. I samma byggnadsdel på källarplan finns två ventilationsaggregat 

som försörjer driftrum samt övergång till Naturvetarhuset. På plan 3 finns ett tilluftsaggregat med 

tillhörande frånluftsfläktar som försörjer restaurang, kök och serveringsytor på plan 2, samt en 

tilluftsfläkt för gemensamt luftintag i byggnadens nordöstra hörn. 
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I byggnadens södra del finns två tilluftsfläktar på plan 1 som försörjer resauranger på plan 1 och 2. I 

samma byggnadsdel på plan 3 finns två till-och frånluftsaggregat med värmeåtervinning som 

försörjer serveringslokaler, kök  och personalutrymmen på plan 2. 

I Annexets källarplan finns ett till- och frånluftsaggregat med värmeåtervinning som försörjer plan 1 

och 2.  

2.3. Byggnadens elsystem 
Elförsörjningen till Universumhuset levereras via områdets 10 𝑘𝑉 högspänningsnät till två 

transformatorer, T1 och T2. Elen transformeras till 400 𝑉 och fördelas till två lågspänningsställverk 

LSP-STV L2 och LSP-STV L3 som är placerat på plan 1 i byggnadens norra del. LSP-STV L2 försörjer 

Universumhusets norra del och LSP-STV L3 försörjer Universumhusets södra del, Annexet och Aula 

Nordica. Utifrån lågspänningsställverken fördelas elen via huvudledningar till elcentraler och 

apparatskåp som är fördelade på byggnadens våningsplan. Elcentralerna är i viss mån anpassade för 

hyresgäster där energimätare är installerade. Viss energimätning finns också för allmänna ytor och 

fastighetsdrift.  

2.4.  Nuvarande energianvändning 
Universumhusets totala energianvändning år 2016 var 309,9 𝑀𝑊ℎ för fjärrvärme och 1 207,8 𝑀𝑊ℎ 

för el. Värmepumpen bidrog med 871,2 𝑀𝑊ℎ till värmesystemet. 

2.5. Befintliga loggsystem 

Energiportalen är en webbaserad portal med information om energianvändningen i Akademiska Hus 

alla anläggningar i hela Sverige. I Energiportalen kan varje anläggnings el- och fjärrvärmeanvändning 

studeras, översiktlig vy visas i Figur 3. Energiportalen innehåller även information om 

energibesparande åtgärder med uppföljning och en loggbok med drifts- och underhållsmedelanden. 

Energiportalen baseras på energimätare för elanvändning och fjärrvärme för respektive anläggning, 

där mätvärden från respektive mätare kan studeras i detalj. 

 

 
 

Figur 3. En översiktlig bild över Energiportalen. 

Lindinvent är ett företag som är inriktat på behovsstyrd ventilation och klimatstyrning. Deras 

produkter är främst smarta ventilationsdon och styrda spjäll (5). Akademiska Hus använder dessa 

produkter i flera av sina anläggningar. För att kunna övervaka och underlätta driften av anläggningen 
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har Lindinvent utvecklat Lindinspect som är ett webbgränssnitt för behovsstyrd ventilation, se Figur 

4. Det är ett verktyg där man kan se temperatur, luftflöde och närvaro för varje rum utrustade med 

dessa ventilationsdon. 

 

 
 

Figur 4. En översiktlig bild över Lindinspect. 

2.6. Elanvändning 

Elanvändningen som kan förekomma i en byggnad kan kategoriseras på fyra sätt, fastighetsel, 

hushållsel, verksamhetsel och processel. I detta projekt kommer endast fastighetsel och 

verksamhetsel vara aktuell där verksamhetsel kommer att kallas hyresgästel. Enligt Boverkets 

byggregler definieras elkategorierna enligt följande (6). 

Fastighetsel 

Den del av fastighetselen som är relaterad till byggnadens behov där den elanvändande apparaten 

finns inom, under eller monterad på byggnadens utsida. I denna del ingår belysning i allmänna 

utrymmen och driftsutrymmen. Dessutom ingår energi som används i pumpar, fläktar, motorer, styr- 

och övervakningsutrustning värmekablar och liknande. 

Verksamhetsel 

Den el som används för verksamheten i lokaler. Exempel på detta är belysning, datorer, kopiatorer, 

TV, kyl- och frysdiskar, samt andra apparater för verksamheten. Även elanvändningen för diskmaskin, 

tvättmaskin, spis, kyl, frys och andra hushållsapparater ingår i denna kategori. 

 

För beräkning av en komponents eleffekt beräknas den antingen med hjälp av en- eller 

trefasekvation. Om komponenten består av tre-fasströmmar beräknas eleffekten enligt ekvation 1: 

 

𝐏𝒆𝒍,𝟑 𝒇𝒂𝒔 = 𝟒𝟎𝟎√𝟑 𝐜𝐨𝐬 𝝋 𝑰                                                                 (1) 
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Där 𝑃𝑒𝑙,3𝑓𝑎𝑠   är komponentens eleffekt [𝑊], 𝐼 är medelströmmen för samtliga tre faser  [𝐴] och 

cos 𝜑 är komponentens effektfaktor. 

 

För beräkning av en komponent som består av en- fasström bestäms eleffekten med ekvation 2: 

 

𝑷𝒆𝒍,𝟏𝒇𝒂𝒔 = 𝟐𝟑𝟎 𝐜𝐨𝐬 𝝋 𝑰                                                                   (2) 

 

Där 𝑃𝑒𝑙,1𝑓𝑎𝑠   är komponentens eleffekt [𝑊], 𝐼 är strömmen genom fasen [𝐴]. 
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3. Metod 

Detta kapitel tar upp övergripande information för att få bättre förståelse hur projektet utfördes. 

 

3.1. Inventeringsmall 

Fullständig inventering av en byggnads elanvändning innebär att gå igenom hela byggnaden och 

notera effekt och antal apparater som använder el. Eleffekten kan behöva mätas eller hämtas från 

tekniska specifikationer och ritningar när dessa uppgifter inte finns att tillgå direkt vid inventering. 

Det delar som inventeringen omfattade förklaras och visas i följande punkter, schablonvärden och 

beräkningsexempel för vissa kategorier är inskrivna under respektive punkt och är hämtade från 

Beräkning av byggnaders energiförbrukning och uppvärmningseffekt (7). 

Belysning 

Vid inventering delas belysningsarmaturer in i olika kategorier efter ljuskropp samt drivdon. Vissa 

drivdon har en drifteffekt som behöver tas hänsyn till för att få belysningsarmaturens totala effekt. 

Vid inventering görs indelning av belysningsarmaturtyp samt driftfaktor enligt Tabell 1. 

 

Tabell 1. Indelning av belysningsarmaturtyp och driftfaktor. 

Armturtyp Driftfaktor 

Glödlampor Effekt · 1 
Halogenlampor Effekt · 1,1 
Lysrör, konventionell drift  Lysrörseffekt · 1,25 
Lysrör HF-drift T8 Lysrörseffekt · 1,1 
Lysrör HF-drift T5 Lysrörseffekt · 1,1 
Kompaktlysrör HF-drift Effekt · 1,1 
Metallhalogen-lampor Effekt · 1 
LED Effekt · 1 

 

Övriga faktorer som tas hänsyn till är reduktion för närvarostyrning och dagsljusreglering i lokaler 

enligt Tabell 2.  

 

Tabell 2. Reduktionsfaktorer för beräkning av belysning vid inventering. 

 Dagsljusstyrning Närvaro Båda 

Kontor 0,75 0,85 0,6 
Korridorer 0,6 0,8 0,4 
Trapphus - 06,-0,8 - 
Konferensrum 0,75 0,8 0,6 

Ventilation 

Vid inventering av byggnadens ventilationssystem noteras eleffekter för till- och frånluftsfläktar i 

ventilationsaggregat samt eventuellt separata frånluftsfläktar. Eleffekt för cirkulationspump för 

värme och kyla, vätskeburen värmeåtervinning och motor som driver roterande värmeväxlare tas 

också med i denna punkt. 

Pumpar 

Vid inventering av fastighetens pumpar noteras eleffekt. Pumparna delas in i kategorierna 

värmecirkulationspump, värmeåtervinningspump, varmvattenpump, köldbärarpump, kylmedelpump 
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och övrigt. Om pumpens märkeffekt används behöver pumpens effektfaktor tas med för att få verklig 

effekt. 

Kyla  

Vid inventering av fastighetens kylsystem noteras eleffekt för kylmaskiner, kylmedelskylare, fläktar 

och pumpar som hör till systemet. Energifördelningen fördelas i inventeringen mellan komfortkyla 

och processkyla. I process kyla ingår till exempel kyla av livsmedel och serverrum. 

Cirkulationsfläktar 

Vid inventering av fastighetens cirkulationsfläktar noteras fläktarnas eleffekt. Med cirkulationsfläktar 

menas till exempel luftridåer, luftvärmare och cirkulationskylare. 

Storkök 

Vid inventering av storkök noteras eleffekt för kökets utrusning utom kyl, frys och diskmaskin. Kökets 

belysning ingår inte heller i denna punkt. 

Diskmaskiner 

Vid inventering av diskmaskiner noteras eleffekt. Diskmaskinerna delas in kategorierna 

tunneldiskmaskin, underbänkdiskmaskin och huvuddiskmaskin. 

Hissar 

Vid inventering av byggnadens hissar noteras hissens eleffekt. Alternativt kan schablonvärde 

användas: 2 𝑀𝑊ℎ/å𝑟 för en kontorshiss godkänd för 8 personer (7). 

Kylar och frysar 

Vid inventering av kylar och frysar med intern kylkompressor noteras eleffekt. Kylar är indelade i 

kylskåp, kylskåp för flaskor och kyldiskar. Frysar är indelade i frysskåp, frysdiskar och frysboxar. 

Alternativt kan schablonvärden enligt Tabell 3 användas.  

 

Tabell 3. Schablonvärden på genomsnittlig energianvändning för kylar och frysar (7). 

Kylutrustning Energianvändning [𝒌𝑾𝒉/å𝒓] 

Kylskåp (höjd 0,7 𝒎) bar 480 
Kylskåp hushållstyp (höjd 1,8 𝒎)  180 
Kylskåp enkeldörr (höjd 1,8 𝒎) restaurangtyp 1250 
Kylskåp dubbeldörr (höjd 1,8 𝒎) restaurangtyp 1950 
Kylskåp dubbeldörr (höjd 1,8 𝒎) 3500 
Kylbox 500 
Frysskåp hushållstyp (höjd 1,8 𝒎) 250 
Frysdisk 1000 
Frysbox med lock 1100 
Frysbox med lock för glass 1300 

 

Tvättutrustning 

Vid inventering av tvättutrustning noteras eleffekt. Tvättutrustningen delas in i torktumlare, torkskåp 

och tvättmaskin. Alternativt kan schablonvärden enligt Tabell 4 användas. 
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Tabell 4. Schablonvärden på genomsnittlig energianvändning per omgång för tvättutrustning (7). 

Utrustning Energianvändning [𝒌𝑾𝒉/𝒐𝒎𝒈å𝒏𝒈] 

Torktumlare hushållstyp 4,8 
Torkskåp hushållstyp 2 
Tvättmaskin hushållstyp 1,2 
Tvättmaskin fastighetstyp 6 

Kontorsutrustning 

Vid inventering av kontorsutrustning noteras eleffekt på datorer, skrivare, kopieringsmaskiner samt 

övriga skärmar. Alternativt kan schablonvärden enligt Tabell 5 användas. 

 

Tabell 5. Schablonvärden på genomsnittlig energianvändning för kontorsutrustning (7). 

Utrustning Energianvändning [𝒌𝑾𝒉/å𝒓] 

Stationär dator 245 
Skrivare 64 
Kopieringsmaskin 650 

Övrig el 

Eleffekten på övriga apparater och utrustning noteras som övrig el. Exempel på utrustning med 

schablonvärden som ingår i denna kategori visas i Tabell 6. 

 

Tabell 6. Exempel på schablonvärden på genomsnittlig energianvändning för övrig elutrustning (7). 

Utrustning Energianvändning [𝒌𝑾𝒉/å𝒓] 

Kaffemaskin 1000 
Kaffebryggare 25 
Mikro 180 
Kassa 100 

 

3.2. Mätutrustning 

För att få en tydligare bild av byggnadens elanvändning utreddes eleffekt och driftstider genom 

mätning och loggning av utvalda intressanta objekt. Mätutrustning som användes i projektet: 

Fluke 1738 Power logger 

Fluke 1738 är en trefas effektlogger som kan mäta och logga ström, spänning, effekt och övertoner 

(8). Mätinstrumentet är utrustat med flexibla strömtänger och mätpropphuvar som tillbehör för 

smidigare mätningar, se Figur 5. Mätvärden kan sedan laddas ned till en dator. 
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Figur 5. Fluke 1738 Power logger. 

Mätinstrumentet användes huvudsakligen till att logga energianvändningen för trefasansluten 

utrustning med hög märkeffekt. 

Mätman Combi data logger  

Mätman Combi data logger mäter ström och har en minnes kapacitet på 21000 mätvärden där tid, 

datum och namn på mätningarna lagras. Loggintervall är ställbart från 1 sekund till 12 timmar (9). 

Enheten har utbytbara sensorer och kan användas till mätning av ström och temperatur, se Figur 6. 

Utrustningen består av tre enheter vilket gör att trefasmätning är möjlig. Mätvärden kan sedan 

laddas ned till en dator. 

 

 
 

Figur 6. Mätman Combi data logger med strömtång. 

Mätinstrumentet användes till att strömlogga utvald utrustning för att kunna beräkna effekt och 

energi. Instrumentet användes även till att logga utrustning i syfte att se driftstider och 

användningsbeteende.  

SMART logger Time-of-Use-Datalogge 

SMART logger Time-of-Use-Datalogger är utformade för att övervaka status och total användartid. 

Mätinstrumentet finns i utförande som belysningslogger och loggning av motordrift. Ingen elektrisk 
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anslutning krävs för att ansluta loggern, instrumentet känner av ljus och magnetfält. Totalt kan 32000 

värden lagras i internminnet och sedan laddas ned till en dator, se Figur 7. 

 

 
Figur 7. SMART logger Time-of-Use-Datalogger för belysningsloggning. 

SMART logger användes till loggning av drifttider för belysning och elmotorer.  

 

3.3.  Inventering av nuläge 

Vid projektets uppstart gjordes en översiktlig genomgång av Universumhusets nuvarande 

energianvändning samt en introduktion av befintliga fastighetsdrift- och loggsystem. Det som 

kontrollerades främst var byggnadens elmätare. För bestämning av vad elmätarna mätte användes 

Energiportalen samt hyresgästkontrakt. Fastigheten är försedd med en huvudmätare för varje 

ställverk, utöver dessa finns elmätare för, Aula Nordica, hyresgästlokaler, motorvärmare och 

värmepump. 

 Det gjordes också en genomgång av Universumhusets lokaler med ansvarig fastighetsskötare för att 

få en överblick hur byggnadens system fungerade. Efter det gjordes en inventering av 

Universumhusets elanvändning i byggnadens alla lokaler. Utrustning och apparater som använder el 

noterades med antal och effekt, om sådan information fanns att tillgå.  

 

3.4. Detaljering av elanvändningen  

För detaljering av elanvändningen användes en Excel-mall där noterade uppgifter från inventering 

fylldes i och delades in i kategorier som redovisas i kapitel 3.1. Uppgifter från inventering 

kompletteras med effekt, drifttider och reduktions- och tilläggsfaktorer för att uppnå årlig 

energianvändning för respektive kategori. I fall där inventeringen inte gav dessa uppgifter behövdes 

mätningar och loggningar utföras. Vid detaljeringen av byggnadens belysning delades fördelningen in 

i Excel-mallen efter byggnadsdel och våningsplan. Lokaler med liknande verksamhet och inom 

samma område slogs ihop.  

 

3.5. Beräkning av total elanvändning 

Byggnadens totala årliga elanvändning hämtades från Energiportalen och baseras på år 2016. 

Fördelning av fastighetens årliga elanvändning fördelades sedan efter beräknade värden i kategorier 
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enligt inventeringsmall. Total installerad effekt för byggnadens belysning beräknades med uppgifter 

från inventering och fördelades efter armaturtyp. 

För Universumhusets totala elanvändning togs även topp- och mineffekt fram genom att analysera 

loggad data från Energiportalen. Elanvändningen för år 2016 gicks igenom med elmätaren inställd på 

energianvändningen per timme för att se effektfördelning och när topp- och mineffekt inträffar. 

 

3.6. Beräkning av fastighetsel 

Fastighetsel ansågs vara byggnadens totala elanvändning minus hyresgästel, motorvärmare och el till 

tillfällig byggverksamhet. För beräkning av total fastighetsel år 2016 hämtades mätvärden från 

elmätare i Energiportalen. För att få en tydligare bild av fördelningen av byggnadens användning av 

fastighetsel gjordes en indelning i kategorier enligt inventeringsmall.  

För totala användningen av fastighetsel togs även topp- och mineffekt fram genom att analysera 

loggad data från Energiportalen. Elanvändningen för år 2016 gicks igenom med elmätaren inställd på 

energianvändningen per timme för att se effektfördelning och när topp- och mineffekt inträffar. 

 

3.6.1. Belysning 

Belysning som ansågs ingå i byggnadens fastighetsenergi omfattar allmänna lokaler som korridorer, 

trapphus, entréer samt service- och driftsutrymmen. Även utgångsskyltar, belysning på byggnadens 

fasad samt stolpbelysning bredvid gångbanan parallellt med Annexets östra sida togs med i 

beräkningen. Armaturernas effekt bestämdes vid inventeringen och drifttider med hjälp av loggning 

eller uppskattning. Loggning av belysningen utfördes under en vecka på fyra platser, position av 

mätutrustning visas i Figur 8. Drifttider för allmänna lokaler som styrs via tidkanal hämtades från 

fastighetens driftsystem. Drifttider för driftrum och utrymmen som wc, förråd, avfallsrum, 

omklädning etc. uppskattades i samråd med fastighetsskötare. 

Armaturerna delades in i fem grupper enligt: 

 Serviceutrymmen 

 Driftrum 

 Allmänna utrymmen styrd via tidkanal 

 Allmänna utrymmen övrigt 

 Ytterbelysning 

 Utgångsskyltar 

 För varje grupp beräknades en genomsnittlig drifttid samt fördelades efter våningsplan. 
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Figur 8. Placering av loggutrustning för belysning i service-och allmänna lokaler. 

3.6.2. Värmepump 

För byggnadens värmepump hämtades värden för årlig elanvändning från elmätare J0008008_017 i 

Energiportalen. 

 

3.6.3. Ventilationsaggregat 

Byggnadens ventilationsanläggningar inventerades och fördelades efter ventilationsaggregat där till- 

och frånluftsfläkt ingår. Vissa av byggnadens ventilationsaggregat har fasta drifttider som styrs av en 

inställd tidkanal. Det finns även behovsstyrda aggregat som har varierande effekt och drifttider. 

Ventilationsaggregatens märkeffekt och styrning noterades vid inventering och jämfördes med 

dokument från Akademiska Hus. Fläktarnas energianvändning utreddes med hjälp av strömmätning, 

effektmätning och avläsning av effekt via fläktens frekvensomriktare. Drifttider loggades och hämtas 

från fastighetens driftsystem där inställda tidkanaler kunde ses. Reducering av drifttider för uppehåll 

av hyresgästers verksamhet gicks igenom med fastighetsskötare. 

Mätningarna utfördes under en vecka och antogs motsvara genomsnittlig energianvändning vid 

normal verksamhet för samma tid. Energianvändningen beräknades med ekvation (1) samt med 

framtagna effektvärden och drifttider. Ventilationsaggregat TA09 och TA008 styrs av temperatur 

vilket gjorde att drifttider antogs i samråd med fastighetsskötare.  Mätmetoder för respektive 

ventilationsaggregat redovisas i Tabell 7. 
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Tabell 7. Mätmetoder för effekt och drifttider för byggnadens ventilationsaggregat. 

Ventilationsaggregat Mätmetod effekt Mätmetod drifttid 

TA09 Märkeffekt - 
LA017 Effektmätning Tidkanal  
LA011 Avläsning frekvensomriktare Tidkanal 
TA001 14118 Strömmätning Loggning (1 vecka) 
TA006 Avläsning frekvensomriktare Tidkanal 
TA012 Avläsning frekvensomriktare Loggning (1 vecka) 
TA001 14126 Strömmätning Loggning (1 vecka) 
TA002 Effektmätning Tidkanal 
TA004 Effektmätning Tidkanal 
TA007 Effektmätning Tidkanal 
TA008 Strömmätning - 
TA020 Avläsning frekvensomriktare Loggning (1 vecka) 
TF1 Strömmätning Loggning (1 vecka) 
TA011 Avläsning frekvensomriktare Loggning (1 vecka) 

 

3.6.4. Frånluftsfläktar 

Frånluftsfläktar som inte tillhör ventilationssystemen utan endast har en lokal försörjning noterades 

vid inventering.  Fläktarnas effekt avlästes från märkskylt och drifttid från driftkort samt antogs i 

samråd med fastighetsskötare och hyresgäster. Frånluftsfläktarna som beräknades försörjer 

krypgrund, avfallsrum och dragskåp i Annexet. 

 

3.6.5. Cirkulationsfläktar 

Byggnadens cirkulationsfläktar består av cirkulationskylare och luftvärmare och omfattar eleffekt för 

kylaren/värmarens fläktmotor. Denna effekt togs från märkskyltar och datablad. Luftvärmarna styrs 

av temperatur är placerade i byggnadens entréer och varuinlastning. Cirkulationskylarna styrs också 

av temperatur och är placerade på plan 1 i affärslokaler och i driftrum som ställverk och 

tele/serverrum. Drifttiderna antogs i samråd med fastighetsskötare och ett genomsnittligt värde 

beräknades. 

 

3.6.6. Pumpar 

Byggnadens pumpar inventerades, märkeffekt noterades och pumparna delades in efter system 

enligt:  

 VS = Värmecirkulationspump 

 KB = Köldbärarpump 

 VV =Varmvattenpump 

För bestämning av pumparnas effekt mättes strömmen för samtliga tre faser och beräknades med 

ekvation (1), med en antagen effektfaktor på 0,8. Drifttider för pumpar hämtades från driftkort, 

loggades och antogs i samråd med fastighetsskötare. Pumpar som försörjer värme och kyla till 

ventilationssystemet antogs ha samma drifttider som ventilationsaggregatet de tillhör. Pumpar som 

tillhör kylmaskin VK1A och KA001 räkans inte in i denna kategori utan i respektive kylmaskins totala 

energianvändning. 
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3.6.7. Kylmaskiner 

Den kylutrustning som ingår i byggnadens fastighetsel är två kylmaskiner VK1A och KA001. Kylmaskin 

KA001 försörjer frysrum på plan 0 och kylmaskin VK1A försörjer byggnaden med komfortkyla samt 

kylutrustning och kylrum i restaurangkök på plan 2. Båda kylmaskinerna energiloggades under ett 

dygn och driften av kylmaskinerna antogs vara genomsnittlig elanvändning då risk för stora 

variationer av effekt inte ansågs vara trolig. Kylmaskinerna försörjer övervägande utrymmen med 

små årliga variationer som driftrum och kyl/ frysrum och betraktades ha en relativt jämt fördelad 

energianvändning. I beräkning av kylmaskinernas energianvändning ingick även el till tillhörande 

pumpar, kylmedelskylare och kondensorfläktar. Uppgifter för årliga drifttider för kylmaskinerna 

erhölls av fastighetsskötare.  För beräkning av årlig elanvändning multiplicerades mätvärde med antal 

dagar per år som maskinen är i drift. 

 

3.6.8. Hissar 

Universumhuset har totalt fyra hissar. Användningen av hissarna under ett års tid var svårt att mäta 

varför genomsnittlig elanvändningen för en hiss antogs vara 2 𝑀𝑊ℎ/ å𝑟. Antagandet grundades på 

schablonvärde enligt inventeringsmall (7).   

 

3.7. Beräkning av hyresgästel 

Hyresgästel ansågs vara byggnadens totala elanvändning minus fastighetsel, motorvärmare och el till 

tillfällig verksamhet. Universumhuset är utrustat med separata elmätare för varje hyresgäst utom 

Annexet plan 2 och halva plan 1 där tre hyresgäster har samma elmätare. För beräkning av total 

hyresgästel år 2016 adderades mätvärden från elmätare i Energiportalen enligt Tabell 8.  

 

Tabell 8. Beräkning av fastighetsel år 2016. 

Elmätare Mätområde 

J0008008_002  Hyresgäst F 
J0008008_003 Hyresgäst E 
J0008008_005  Hyresgäst I 
J0008008_006  Hyresgäst J 
J0008008_007  Hyresgäst G 
J0008008_008 Hyresgäst I 
J0008008_010 Hyresgäst A (belysning) 
J0008008_011 Hyresgäst A (belysning) 
J0008008_012 Hyresgäst C 
J0008008_014 Hyresgäst A (kök) 
J0008008_015 Hyresgäst A (kök) 
J0008008_016  Hyresgäst B (kök) 
J0008008_019  Hyresgäst K 
J3005000_003  Hyresgäst D (belysning) 
J3005000_004  Hyresgäst D (kök) 
J3005000_005  Hyresgäst B (belysning) 
J3005000_006  Hyresgäst B (belysning) 
J3005000_007 Hyresgäst H 
J3005000_008  Hyresgäst L 
J3005000_010    Hyresgäst M 
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Varje hyresgästs elanvändning delades sedan upp där de åtta hyresgästerna med högst elanvändning 

analyserades. Resterande elanvändning slogs ihop till en kategori som kallades övriga hyresgäster. 

Inventering av samtliga lokaler utfördes där apparater och utrusning noterades med antal, typ och 

effekt och beräknades enligt inventeringsmall.  

För utvalda hyresgäster togs även topp- och mineffekt fram genom att analysera loggad data från 

respektive elmätare. Elanvändningen för år 2016 gicks igenom med elmätaren inställd på 

energianvändningen per timme för att se effektfördelning och när topp- och mineffekt inträffar. 

 

3.7.1. Hyresgäst A 

På plan 2 i Universumhuset finns en restaurang och ett café. Verksamheten är i huvudsak 

lunchservering men viss kvällsverksamhet finns. Lokalerna består av en restaurangdel med lounge, 

serveringsytor, wc och restaurangkök med tillhörande personalutrymmen och förråd, se Figur 9.  

 
Figur 9. Hyresgäst A:s lokaler på plan 2 Universumhuset markerad med linje. 

Hyresgäst A:s elanvändning hämtades från elmätare J0008008_010, J0008008_011, J0008008_014 

och J0008008_015 i Energiportalen. Elmätare J0008008_010 mäter elcentral AB/2.12.16 och 

J0008008_011 mäter elcentral AB/2.29.27 som försörjer belysning i restaurang och serveringsdel. 

Elmätare J0008008_014 mäter elcentral AK/2. 19.13 och J0008008_015 mäter elcentral AK/2. 22.31 

som försörjer köksutrustning. För total elanvändning adderades elmätarnas värden. 

Lokalen delades in i fyra delar; serveringsyta och entréhall, lounge, kök, wc/städ och 

personalutrymmen. För serveringsyta och lounge loggades belysningens drifttid under en vecka med 

normal verksamhet i lokalen, mätutrustningens placering visas i Figur 10. Köket belysning matas från 

en elcentral som räknas som fastighetsel och beräknades därför som detta. För personalutrymmen, 

wc och förråd antogs en drifttid på 5 ℎ/𝑑𝑎𝑔 måndag – fredag 40 veckor per år. Detta ansågs vara 

genomsnittlig drifttid och baserades på verksamheten samt uppgifter från verksamhetens personal.  
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Figur 10. Placering av loggutrustning för belysning på plan 2. 

Vid inventeringen av restaurangköket noterades köksutrustningens märkeffekt och kökspersonal 

intervjuades. Elanvändningen i restaurangköket studerades sedan separat för utvald köksutrustning. 

Utrustning med märkeffekt över 3 𝑘𝑊 effektloggades och köksutrustning med lägre märkeffekt 

strömloggades ett dygn med normal verksamhet i lokalen. Utrustningens effekt räknades ut med 

ekvation 1 och 2, drifttiden antogs från loggade värden. För kylar och frysar antogs årlig 

energiförbrukning vara schablonvärden (7) enligt inventeringsmall.  

 

3.7.2.  Hyresgäst B 

Hyresgäst B är en restaurang med bar och nöjesverksamhet på plan 2 i Universumhuset. Lokalen 

består av en restaurangdel med serveringsytor och restaurangkök med tillhörande 

personalutrymmen och förråd, se Figur 11. 
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Figur 11. Hyresgäst B:s lokal på plan 2 markerad med linje. 

Hyresgäst B:s elanvändning hämtades från elmätare J3005000_005, J3005000_006 och 

J0008008_016 i Energiportalen. Elmätare J3005000_005 mäter elcentral AB1/A2.11.61 och 

J3005000_006 mäter elcentral AB1/A2.39.68 som försörjer belysning i restaurang och serveringsdel.  

Elmätare J0008008_016 mäter elcentral AB1/A2.41.45 som försörjer köksutrustning. För total 

elanvändning adderades elmätarnas värden 

Lokalen delades in i fyra delar, serveringsyta, kök, förråd och personalutrymmen. För serveringsyta 

antogs drifttiden för belysningen vara 6 ℎ/𝑑𝑎𝑔 måndag – fredag, 40 veckor per år, för kök 11 ℎ/𝑑𝑎𝑔 

måndag – fredag 40 veckor per år, för förråd 5 ℎ/𝑑𝑎𝑔 måndag – fredag, 40 veckor per år och för 

personalutrymmen vara 7 ℎ/𝑑𝑎𝑔 måndag – fredag, 40 veckor per år. Detta ansågs vara genomsnittlig 

drifttid och baserades på verksamhetens öppettider samt uppgifter från verksamhetens personal.  

Köksutrustningens effekt noterades vid inventering och dess drifttider och medeleffekt antogs. 

Värden uppskattades baserades på uppgifter från personal och mätningarna som utfördes i 

Hyresgäst A:s restaurang då användningen av köksutrustningen i det båda restaurangerna ansågs 

vara liknande. Kylmaskin för kökets kyl- och frysrum är i kontinuerlig drift året runt enligt uppgift från 

fastighetsskötare. Kylmaskin för kökets kyl- och frysrum loggades under ett dygn och antogs vara 

genomsnittlig energianvändning.  För kylar och frysar antogs årlig energiförbrukning vara 

schablonvärden (7)enligt inventeringsmall. 

 

3.7.3. Hyresgäst C  

Hyresgäst C är en restaurang som finns på Universumhusets plan 1. Lokalen består av en 

restaurangdel med serveringsytor och restaurangkök med tillhörande personalutrymmen och förråd, 

se Figur 12. 
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Figur 12. Hyresgäst C:s lokal på plan 1 markerad med linje.  

Hyresgäst C:s totala elanvändning hämtades från elmätare J0008008_012 i Energiportalen. Elmätaren 

mäter elcentral AB1/A1.39.50. Antal belysningsarmaturer noterades med antal och effekt och 

drifteffekt beräknades enligt inventeringsmall. Drifttider för belysningen antogs vara 12 ℎ/𝑑𝑎𝑔 

måndag – fredag, 45 veckor per år baserat på verksamhetens öppettider.  

Köksutrustningens effekt noterades vid inventering och dess drifttider och medeleffekt antogs. 

Värden för köksutrustningen uppskattades med hjälp av uppgifter från personal. För kylar och frysar 

antogs årlig energiförbrukning vara schablonvärden (7) enligt inventeringsmall. 

 

3.7.4.  Hyresgäst D 

Hyresgäst D är en restaurang med bar och nöjesverksamhet på plan 1 i Universumhuset. Lokalen 

består av en restaurangdel med serveringsytor och restaurangkök med tillhörande 

personalutrymmen och förråd, se Figur 13. 
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Figur 13.  Hyresgäst D på plan 1 markerad med linje. 

Hyresgäst D:s elanvändning hämtades från elmätare J3005000_003 och J3005000_004 i 

Energiportalen. Elmätare J3005000_003 mäter elcentral AB/A1.10.53:1som försörjer lokalens 

belysning och elmätare J3005000_004 mäter elcentral AB/A1.10.53:2 som försörjer köksutrustning. 

För total elanvändning adderades elmätarnas värden. 

Lokalen delades in i tre delar, serveringsyta, kök och personalutrymmen. För serveringsyta antogs 

drifttiden för belysningen vara 9 ℎ/𝑑𝑎𝑔 måndag – fredag, 40 veckor per år, för kök 8 ℎ/𝑑𝑎𝑔 måndag 

– fredag, 40 veckor per år och för personalutrymmen vara 5ℎ/𝑑𝑎𝑔 måndag – fredag, 40 veckor per 

år. Detta ansågs vara genomsnittlig drifttid och baserades på verksamhetens öppettider samt 

uppgifter från verksamhetens personal.  

Köksutrustningens effekt noterades vid inventering och dess drifttider och medeleffekt antogs. 

Värden uppskattades från information från personal och verksamhetens öppettider. Kylmaskin för 

kökets kyl- och frysrum är i kontinuerlig drift året runt enligt uppgift från fastighetsskötare. 

Kylmaskinen loggades under ett dygn och antogs vara genomsnittlig energianvändning. För kylar och 

frysar antogs årlig energiförbrukning vara schablonvärden (7) enligt inventeringsmall. 

 

3.7.5.  Hyresgäst E 

Hyresgäst E är en liten affär som finns i Universumhuset norra del på plan 1, se Figur 14. Lokalen 

består av två rum, serviceyta och förråd.  

 



 

21 

 

 
 

Figur 14. Hyresgäst E:s lokal på plan 1 markerad med linje. 

Hyresgäst E:s totala elanvändning hämtades från elmätare J0008008_003 i Energiportalen. Elmätaren 

mäter elcentral AB/1.18.11. Antal belysningsarmaturer noterades med antal och effekt och 

drifteffekt beräknades enligt inventeringsmall. Drifttider för belysningen antogs vara 9 ℎ/𝑑𝑎𝑔 

måndag – fredag, 40 veckor per år baserat på verksamhetens öppettider. För kylar och frysar antogs 

årlig energiförbrukning vara schablonvärden (7) enligt inventeringsmall med hänsyn till tolv veckor då 

utrustningen inte är i drift. Övrig utrustning noterades med effekt och delades in enligt 

inventeringsmall.  

 

3.7.6.  Hyresgäst F 

Hyresgäst F är en lokal belägen på plan 1 där allmän information om universitetet ges. Lokalerna 

omfattar serviceytor, grupprum, personalrum och lager, se Figur 15 
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Figur 15. Hyresgäst F:s lokal på plan 1 markerad med linje.  

Hyresgäst F:s totala elanvändning hämtades från elmätare J0008008_002 i Energiportalen. Elmätaren 

mäter elcentral AB/1.31.21. Antal belysningsarmaturer noterades med antal och effekt och 

drifteffekt beräknades enligt inventeringsmall. Lokalen delades in i två delar, en del innehållande 

informationstorg och väntrum och en del bestående av personalrum, lager och mötesrum.  För 

informationstorg och väntrum antogs drifttiderna vara 10 ℎ/𝑑𝑎𝑔 måndag – fredag, 45 veckor per år 

och personalrum, lager och mötesrum 4 ℎ/𝑑𝑎𝑔 måndag – fredag, 45 veckor per år. För 

informationsskärmar noterades effekt och drifttid antogs vara samma som belysningen i 

informationstorget.  Detta ansågs vara genomsnittlig drifttid och baserades på verksamhetens 

öppettider samt uppskattning via information från Hyresgäst F:s personal. Övrig utrustning noterades 

och delades in enligt inventeringsmall.  

 

3.7.7.  Hyresgäst G 

På plan 1 finns grupprum som kan användas av studenter, se Figur 16. Lokalerna består av tolv 

grupprum, två väntrum och en RWC. 
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Figur 16.  Hyresgäst G:s lokaler på plan 1 markerad med linje.  

Hyresgäst G:s totala elanvändning hämtades från elmätare J0008008_007 i Energiportalen.  

Elmätaren mäter elcentral AB/1.06.12. Antal belysningsarmaturer noterades med antal och effekt 

och drifteffekt beräknades enligt inventeringsmall. Drifttiden för belysningen antogs vara samma i 

grupprum och vänt-och pausrum och loggades under en vecka med normal verksamhet i lokalen. 

Övrig utrustning noterades och delades in enligt inventeringsmall. 

 

3.7.8.  Hyresgäst H 

Hyresgäst H består av tre hyresgäster som använder samma elmätare och räknades i detta fall som 

en hyresgäst. Lokalerna finns i Annexet på plan 2 och halva plan 1, se Figur 17. Lokalerna på plan 1 

består av kontor, laborationssalar, verkstad, förråd och personalutrymmen. Plan 2 består av kontor, 

konferensrum och pausrum.  
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Figur 17. Hyresgäst H:s lokaler markerad med linje. Plan 1 övre bild plan 2 nedre bild. 

Hyresgäst H:s totala elanvändning hämtades från elmätare J3005000_007 i Energiportalen. 

Elmätaren mäter elcentral AB2/B1.05.07, AB2/B1.05.04 och AB5/B2.05.40. Antal 

belysningsarmaturer noterades med antal och effekt och drifteffekt beräknades enligt 

inventeringsmall. Drifttider hämtades från Lindinspect där närvarotider studerades och genomsnittlig 

drifttid för lokaltyper bestämdes. Lokaler med liknande verksamhet slogs sedan samman till en 

gemensam kategori. För kontorsutrustning antogs årlig energiförbrukning enligt inventeringsmall. 

Övrig utrustning noterades och delades in enligt inventeringsmall.  

 

3.8. Beräkning av elanvändning för motorvärmare 

Motorvärmare tillhörande Universumhusets elanvändning hämtades från elmätare J0008008_018 i 

Energiportalen. Toppeffekt togs sedan fram genom att analysera loggad data från Energiportalen 

med elmätaren inställd på energianvändningen per timme. 
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4. Resultat och diskussion 
I detta kapitel presenteras det resultat som uppnåtts i projektet. I kapitlet presenteras först resultat 

för fördelningen av totala elanvändningen. I följande delar redovisas fördelningen av fastighets- och 

hyresgästel specificerat för respektive kategori. Under varje del presenteras även en analys och 

diskussion för resultatet av fördelningen. 

 

4.1. Elanvändning totalt 

Universumhusets totala elanvändning år 2016 var ca 1200 𝑀𝑊ℎ. I Figur 18 presenteras fördelningen 

av den totala elanvändningen för Universumhuset fördelat i kategorier enligt inventeringsmall. 

 

Figur 18. Fördelning av den totala elanvändningen år 2016 för respektive kategori. 

Som kan ses i Figur 18 står restaurangköken för 23 %, belysning för 19 %, värmpump för 16 % och 

fläktar för 12 % av Universumhusets totala elanvändning. Fördelningen som visas är de kategorier 

som har högst elanvändning. Kategorier med lägre elanvändning har slagits samman och redovisas i 

kategorin övrigt. I restaurangkökets totala elanvändning räknas all köksutrustning med tillhörande 

diskmaskiner och kylmaskiner. För total fläktanvändning ingår byggnadens alla ventilationsaggregat 

och separata frånluftsfläktar.  För att förtydliga hur stor varje del motsvarar beskrivs samtliga 

kategoriers elanvändning i Tabell 9Tabell 12. 
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Tabell 9. Fördelning av Universumhusets totala elanvändning år 2016. 

Användningsområde Energianvändning 
[𝑴𝑾𝒉/å𝒓] 

Restaurangkök 280,0 

Belysning 231,3 

Värmepump 196,9 

Övrigt 158,2 

Fläktar 145,9 

Kontorsutrustning 49,2 

Kylmaskin 45,3 

Kyl/frys 44,0 

Pumpar 42,8 

 

I Tabell 10 visas resultat för restaurangkökens beräknade årliga elanvändning fördelad per kök.  

 

Tabell 10. Fördelning av Universumhusets restaurangköks totala elanvändning. 

Restaurangkök Energianvändning [𝑴𝑾𝒉/ å𝒓] Fördelning 

[%] 

Hyresgäst A 120,1 42,9 

Hyresgäst B 75,9 27,1 

Hyresgäst C 50,3 17,9 

Hyresgäst D 33,7 12,1 

 

Universumhuset har totalt fyra restaurangkök med en sammanlagd elanvändning på ca 280 𝑀𝑊ℎ 

där Hyresgäst A står för ca 43 %, och Hyresgäst B ca 27 %. Restaurangköken står totalt för nästan en 

fjärdedel av fastighetens årliga elanvändning trots att verksamheten är stängd under sommartid och 

endast sporadisk kvällsverksamhet bedrivs, undantaget Hyresgäst C som har något längre öppettider. 

Verksamheterna är igång under princip samma tider, vilket skapar höga effekter fördelad under korta 

perioder varje dag. Val av rätt köksutrustning och rutinerna kring användningen har troligtvis stor 

betydelse för den totala energianvändningen. 

Universumhuset har en årlig elanvändning på ca 230 𝑀𝑊ℎ för byggnadens belysning Totalt 

installerad effekt är ca 93,1 𝑘𝑊, halogenlampor och lysrörsarmaturer med HF-don står för ca 60 % 

och LED-belysning endast för ca 9 %. Kan även konstateras att ca 15 % består av gamla armaturer 

med glödljus och traditionella lysrör.  Belysningen fördelad efter armaturtyp visas i Tabell 11. 

Elanvändningen för värmepump och fläktar redovisas utförligare i kapitel 4.2.1 och 4.2.2. 
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Tabell 11. Fördelning av installerad effekt för Universumhusets totala belysning 

Armturtyp Installerad effekt  
[𝒌𝑾] 

Fördelning 
[%] 

Halogenlampor 23,9 25,7 
Lysrör HF-drift T5 23,1 24,8 
Kompaktlysrör HF-drift 20,7 22,2 
Lysrör, konventionell drift  13,8 14,8 
Lysrör HF-drift T8 11,4 12,2 
LED-armaturer 8,1 8,7 
Metall Halogen-lampor 1,5 1,6 
Glödlampor 1,6 1,7 

 

Byggnadens kontorsutrustning står för ca 4 % av den total elanvändning. Flest antal datorer, skrivare 

och skärmar finns i Annexet och Hyresgäst F:s lokaler. I kategorin är även servrar och switchar 

medräknade. 

Kyl- och frysutrustning med intern kompressor använder ca 44 𝑀𝑊ℎ/å𝑟 och står för ca 4 % av 

byggnadens totala elanvändning. Vid inventering konstaterades att en del utrustning stängs av under 

längre uppehåll i verksamheten men långt ifrån alla.  

För att få en tydligare fördelning är byggnadens totala elanvändning också indelad i fastighets- och 

hyresgästel där beräknad elanvändning för respektive kategori delas in, se Figur 19  

 

 
Figur 19. Fördelning av den totala elanvändningen för år 2016. 

Som kan ses i Figur 19 utgör fastighetsel 53 % och hyresgästel 46 % av byggnadens totala 

elanvändning. Posten övrigt består av el till motorvärmare och tillfällig byggverksamhet. Det räknas 

inte i den totala inköpta energin för fastigheten och redovisas därför separat. För att förtydliga hur 

stor varje del motsvarar beskrivs samtliga delars elanvändning i Tabell 12. 
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Tabell 12. Universumhusets elanvändning för år 2016. 

Användningsområde Energianvändning 
 [𝒌𝑾𝒉] 

 Energianvändning/ Bruksarea 

 [𝒌𝑾𝒉 𝒎𝟐⁄ ] 

Fastighetsel 625630 59,8 
Hyresgästel 543136 51,9 
Motorvärmare 15670 1,5 
Byggström 3843 0,4 
Inköpt 1168766 111,7 
Totalt 1207793 115,4 

 

I Figur 20 visas Universumhusets totala elanvändning fördelat per timme under år 2016. Den årliga 

energianvändningen följer ett mönster som avspeglar verksamheten där effekttoppar kan noteras. 

Effekttopparna varierar mellan ca 370-390 𝑘𝑊 och inträffade några gånger fördelat över året.  

Mineffekten varierar mellan ca 70-80 𝑘𝑊, utom en period mellan juni och augusti då effekten 

varierar mellan ca 40- 50 𝑘𝑊. En viss ökning av mineffektnivån kan ses i november-december som 

troligtvis inte beror på en enskild förändring utan orsakas av ett ökat behov fördelat över byggnadens 

elanvändare.  

 

 
Figur 20. Total elanvändningen per timme år 2016. 
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4.2. Fastighetsel 

I Figur 21 presenteras fördelningen av byggnadens totala användning av fastighetsel. 

 
Figur 21. Fördelning av användningen av fastighetsel år 2016.   

Det som kan utläsas av Figur 21 är att värmepumpen står för 32 % och ventilationsaggregat för 25 % 

av byggnadens totala användning av fastighetsel. Belysning står för 15 % och användningen av 

pumpar för 7 %. Posten övrigt står för 15 % där styrutrustning för fastighetsdrift, utrustning i 

tele/serverrum, tvättutrustning och diverse sorteringsmaskiner, kartongpress, dörröppnare etc. 

ingår. Varje dels elanvändning redovisas i Tabell 13. 

 

Tabell 13. Universumhusets användning av fastighetsel år 2016. 

Användningsområde Energianvändning  [𝒌𝑾𝒉/å𝒓] 

Värmepump 196873 

Ventilationsaggregat 140621 

Belysning 85145 

Övrigt 78250 

Kylmaskiner 45300 

Pumpar 42809 

Cirkulationsfläktar 9000 

Hiss 8000 

Frånluftsfläktar 5273 

 

I Figur 22 visas elanvändningen av fastighetsel fördelat per timme under år 2016. Den årliga 

energianvändningen följer ett mönster som avspeglar verksamheten där effekttoppar kan noteras. 

Effekttopparna varierar mellan ca 75-80 𝑘𝑊 och inträffade några gånger fördelat över året. Under 

övrig tid är genomsnittlig maxeffekt ca 70 𝑘𝑊 och mineffekten ca 25 𝑘𝑊, utom en period mellan juni 
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och augusti då effekten varierar mellan 20- 35 𝑘𝑊. Den tydliga höjningen av effekten i december 

beror på en förändring i mätarstrukturen då en undermätare var på fel position. Förändringen gör 

ingen skillnad av den totala elanvändningen men gör att fastighetselens effektnivån inte stämmer 

under hela perioden, dock kan tendensen av elanvändningen ändå avläsas.   

 

 
Figur 22. Elanvändningen per timme år 2016 fastighetsel. 

4.2.1. Värmepump 

Värmepumpens årliga elanvändning är ca 196,9 𝑀𝑊ℎ och försörjer värmesystemet med ca 871,2 

𝑀𝑊ℎ. Värmepumpens totala summa för elanvändning räknas in i Universumhusets användning av 

fastighetsel fast värmesystemet försörjer både Universumhuset och Aula Nordica. Till detta togs inte 

hänsyn, utan fördelningen gjordes efter mätarstrukturen i Energiportalen.  

 

4.2.2. Ventilationsaggregat 

Resultat av beräknad årlig elanvändning för byggnadens ventilationsaggregat redovisas i Tabell 14. 

Ventilationssystemet har delats in och redovisas i totalt fjorton ventilationsaggregat. Aggregat med 

behovsstyrning loggades under en vecka och medelvärde av energianvändningen beräknades. För 

fläktar som inte styr av frekvensomriktare mättes effekt momentant och antogs vara genomsnittlig 

värde vid normal drift. 

Som kan ses i Tabell 14 har TF1 en årlig elanvändning på ca 31 000 𝑘𝑊ℎ som motsvarar ca 22 % av 

total elanvändning för ventilationsaggregaten. TA012 står för 18 % och TA020 för 14 %. TF1 försörjer 

ett gemensamt luftintag i byggnadens nordvästra hörn och uppskattas efter loggning ha relativt lång 

årlig drifttid. TA012 och TA020 tillhör byggnadens äldre ventilationssystem och består av 

frekvensstyrda fläktmotorer med relativt stor effekt. Genomsnittlig drifttid och effekt är antagen 

efter loggningar och kan avvika från verkligt värde då aggregaten styrs av personnärvaro och 

koldioxidnivå.  

Ventilationsaggregat TA004 och TA001 14126, TA001 14118 försörjer Hyresgäst A:s  och Hyresgäst 

B:s kök. Dessa ventilationsaggregat stängs manuellt av fastighetsskötare under ca 8 veckor per år då 

verksamheten i lokalerna är stängd, vilket tagits hänsyn till i beräkningen. Årlig drifttid och effekt är 

svårt att uppskatta då aggregaten styrs via timer och behov men anses vara rimligt antagna. 
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Ventilationsaggregat som endast styrs via tidkanal beräknades med värden från mätningar som 

antogs vara genomsnittlig energianvändning. Fläktarnas effekt kan dock variera då vissa aggregat är 

behovsstyrda. Beräkningen av årlig energinanvändning för dessa anses dock vara på rimlig nivå.  

TA09 är endast ett tilluftsaggregat som betjänar Universumhusets västra entré men tas ändå med i 

denna beräkning. 

 

Tabell 14. Beräknad energianvändning för byggnadens ventilationsaggregat. 

Ventilations- 
aggregat 

Betjänar Driftsstyrning Energianvändning 
[𝒌𝑾𝒉/å𝒓] 

TF1 Tilluft gemensamt 
luftintag 

Kontaktor 31181 

TA012  Hyresgäst D 
Hyresgäst C, Hyresgäst 

B 

Närvaro, CO2 27531 

TA020 Hyresgäst A Närvaro, CO2 22265 

TA004 Kök Hyresgäst A mån-fre 7.30–15.00 + 
timer 

10668 

TA001 14126 Kök Hyresgäst A mån-fre 7.00–15.00 + 
timer 

10038 

TA001 14118 Kök Hyresgäst B mån-fre 7.00–15.00 + 
timer 

8603 

TA008 Undercentral Temperatur 5449 

TA011 Hyresgäst B mån-fre 7.30–15.00 + 
timer 

5214 

TA007  Hyresgäst F, Hyresgäst J mån-fre 6.30–18.00 5141 

LA011 Korridorbro mån-fre 8.00–15.00 4563 

LA017 Annex mån 4.00–18.00 
 tis. 5.30–18.00 
 fre. 5.00–18.00 

4036 

TA002 Hyresgäst E,  
Hyresgäst I 

mån-fre 8.00–15.00 2646 

TA006 Entréhall mån-fre 8.00–17.00 2346 

TA09 Vindfång Temperatur 104 

 

I Tabell 15 redovisas resultatet för beräknad medeleffekt och drifttid för byggnadens 

ventilationsaggregat samt typ av fläktstyrning för varje aggregat. Som kan ses i Tabell 15 har fem 

aggregat konventionell styrning via kontaktor, bland annat TF1 och TA004 som har relativt hög 

effekt. Behovsstyrning av dessa ventilationsaggregat med frekvensomformare som styr 

fläktmotorerna skulle förmodligen kunna minska energianvändningen betydligt. 
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Tabell 15. Beräknad medeleffekt och drifttid för byggnadens ventilationsaggregat 

Ventilationsaggregat Fläktstyrning Drifttid [𝒉/å𝒓]  Medeleffekt [𝒌𝑾] 

TF1 Kontaktor 6000  5,2 

TA012 Frekvensomformare 4160  6,8 

TA020 Frekvensomformare 3640  6,6 

TA004 Kontaktor 2420  4,4 

TA001 14126 Frekvensomformare 2860  3,5 

TA001 14118 Frekvensomformare 2860  3 

TA008 Kontaktor 2860  1,9 

TA011 Frekvensomformare 1040  5 

TA007 Frekvensomformare 3020  1,7 

LA011 Frekvensomformare 1820  2,5 

LA017 Frekvensomformare 3350  1,2 

TA002 Kontaktor 1820  1,5 

TA006 Frekvensomformare 2860  1 

TA09 Kontaktor 520  0,2 

 

4.2.3. Frånluftsfläktar 

Resultat av beräknad årlig elanvändning för byggnadens frånluftsfläktar redovisas i Tabell 16 

Frånluftsfläktar som betjänar ett dragskåp, krypgrundutrymmen och avfallsrum har kontinuerlig drift. 

Övriga frånluftsfläktar för dragskåp uppskattades drifttiden till 10 ℎ per vecka. 

 

Tabell 16. Beräknad energianvändning, drifttid och märkeffekt för byggnadens frånluftsfläktar. 

Frånluftsfläkt Betjänar Drifttid per år 
[𝒉] 

Märkeffekt 
[𝒌𝑾] 

Energianvändning 
[𝒌𝑾𝒉/å𝒓]  

B0.01.30 FF01 Krypgrund 8760 0,2 1752 
A0.37.01 

FF01 
Krypgrund 8760 0,2 1752 

A1.42.41 
FF01 

Avfallsrum 8760 0,07 613 

A1.34.19 
FF02 

Avfallsrum 8760 0,07 613 

B1.07.20 FF03 Dragskåp 
Annexet 

8760 0,05 438 

B1.07.20 FF01 Dragskåp 
Annexet 

520 0,1 52 

B1.07.20 FF02 Dragskåp 
Annexet 

520 0,1 52 

 

Frånluftsfläktarna står för ca 1 % och är en liten del i den totala användningen av fastighetsel. Det 

som kan konstateras är att fläktarna har långa drifttider i avfallsrum och krypgrund. Drifttider skulle 

förmodligen kunna minskas för att ändå uppnå samma komfortnivå. 
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4.2.4. Cirkulationsfläktar 

Resultat av beräknad årlig elanvändning för byggnadens cirkulationsfläktar redovisas i Tabell 17 

Byggnadens cirkulationskylare är placerade på plan 1 och försörjer affärslokaler och driftsrum.  

Luftvärmarna finns i byggnadens entréer och varuinlastning. Drifttider för dessa varierar i stor 

utsträckning beroende på vilket område de försörjer. I driftrum som ställverk och tele/serverrum 

finns ett stort konstant kylbehov och i affärslokaler är behovet mer närvaro- och säsongsanpassat. 

Luftvärmarnas drifttid beror på utomhustemperaturer och personnärvaro vilket gör att årligdrifttid är 

svår att uppskatta. Antagen drifttid är ett beräknat genomsnitt som uppskattats så rimligt som 

möjligt. 

 

Tabell 17. Beräknad energianvändning för byggnadens cirkulationsfläktar.  

Cirkulationsfläktar Antal Drifttid per år 
[𝒉] 

Effekt [𝒌𝑾] Energianvändning 
[𝒌𝑾𝒉/å𝒓] 

Cirkulationskylare 10 3500 0,2 7000 
Luftvärmare 5 2000 0,1 2000 

 

4.2.5. Pumpar  

I Tabell 18 redovisas beräknad årlig elanvändning för byggnadens pumpar. Värmecirkulationspump 

VS-100-CP01A och VS-100-CP01B är värmesystemets huvudpumpar och är placerade direkt efter 

värmeväxlare för inkommande fjärrvärme. Pumparnas drifttider loggades under en period av två 

veckor och resulterande i en drifttid på 100 %, effekt mättes momentant och medeleffekt 

beräknades. I jämförelse med årlig energianvändning av fjärrvärme i Energiportalen anses antagna 

värden rimliga. Pump VS100-CP02A och VS100-CP02B försörjer värmecirkulationen via 

värmepumpen. Pumparnas effekt mättes momentant vid fyra tillfällen och medeleffekt beräknades. 

Drifttid uppskattades efter värden i Energiportalen av värmepumpens årliga värmeleverans. Övriga 

värmecirkulationspumpar försörjer byggnadens radiatorsystem där pumparnas årliga drifttid 

uppskattade efter byggnadens totala fjärrvärme användning.  

Cirkulationspump KB-100-CP01 försörjer kylsystemet KB-100. Pumpens effekt noterades från 

frekvensomriktare och drifttid loggades en vecka och antogs vara ca 90 % per år. Elanvändning för 

cirkulationspumpar tillhörande kylmaskin VK1A och KA001 räknas tillsammans med respektive 

kylmaskin.  

Pumparna för byggnadens varmvattencirkulation beräknades ha kontinuerlig drift året om.  

Vid beräkning av elanvändning för värmecirkulationspumpar som försörjer byggnadens 

ventilationsaggregat antogs pumpens drifttid vara samma som aggregatets. Det kan vara lite 

missvisande då värmebehovet varierar under året men anses ändå som ett rimligt antagande. 
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Tabell 18. Beräknad energianvändning, drifttid och effekt för byggnadens pumpar. 

System Pump Drifttid per år 
[𝒉] 

Effekt [𝒌𝑾] Energianvändning 
[𝒌𝑾𝒉/å𝒓] 

Värmecirkulation VS-100-CP01A 8000 0,75 4800 
 VS100-CP01B 6000 0,3 1400 
 VS100-CP02A 4000 1,38 2000 
 VS100-CP02B 5000 0,75 3000 
 VS100-CP04 4000 1,37 4400 
 VS100-CP05 4000 0,08 300 
 VS-110-CP01 4000 1,23 4400 
 VS-120-CP01 4000 0,19 500 
 VS-130-CP01 4000 0,28 900 
 VS-140-CP01 4000 0,1 300 
 VS-150-CP01 1000 0,4 300 
 VS-180-CP01 1000 0,4 300 
 VS-190-CP01 4000 0,4 1300 
     
Köldbärare KB-100-CP01 7900 1,36 10750 
     
Varmvatten VV-100-CP05 8760 0,04 300 
 VV-100-CP07 8760 0,1 700 
 VB-P1A 8760 0,14 1000 
 VB-P1B 8760 0,06 400 
     
Ventilationsaggregat  LA017-CP01 3325 0,2 665 
 LA011-CP01 1820 0,12 218 
 TA001 14126-

CP01 
2860 0,45 1287 

 TA004-CP01 2420 0,16 387 
 TA002-CP01 1820 0,07 127 
 TA006-CP01 2340 0,07 164 
 TA007-CP01 3016 0,07 2111 
 TA008-CP01 2860 0,07 200 
 TA011-CP01 1040 0,37 385 
 TA012-CP01 4160 0,25 1040 
 TA001 14118- 

TA1 P1 
2860 0,4 1144 

 TA001 14118- 
TA1 P2 

2860 0,9 2574 
 

 

Totalt står byggnadens pumpar för 7 % av den totala användningen av fastighetsel. Årlig användning 

är 42800 𝑘𝑊ℎ där värmecirkulation är den dominerande kategorin. Överlag är pumparna av nyare 

modell och tryck- eller frekvensstyrda där högre effekt krävs. Drifttiderna är svåra att påverka då 

användningen styrs av behovet. 

 

4.2.6. Kylmaskiner 

Resultat av beräknad årlig elanvändning för byggnadens kylmaskiner redovisas i Tabell 19. För 

kylmaskin VK1A ingår cirkulationspump KB200-P1A och KB200-P1B i beräknad årlig 

energianvändningen. För kylmaskin KA001 ingår kylmedelskylare och kondensorfläkt i frysrum i 
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beräkningen. Kylmaskinerna är i drift året runt fast verksamheten i restaurangerna har uppehåll i ca 

10 veckor per år.  

 

Tabell 19.  Beräknad energianvändning för kylmaskiner.  

Kylmaskin Försörjningsområde Loggad energianvändning 
[𝒌𝑾𝒉/𝒅𝒂𝒈] 

Energianvändning 
[𝒌𝑾𝒉/å𝒓] 

VK1A Komfortkyla plan 1, 
kylrum, kylar plan 2 

99 36135 

KA001 Frysrum, kylrum plan 0 25 9125 

 

4.2.7. Belysning 

Resultat av beräknad årlig elanvändning för belysning inom fastighetsel redovisas i Tabell 20. Det som 

kan noteras är att ytterbelysningen står för ca 40 % av totala summan. Armaturerna består till 

övervägande del av halogenljuskällor med relativt hög effekt. På plan 1 finns stora lokaler med 

kompaktlysrörsarmaturer med lång drifttid vilket medför relativt hög elanvändning. Av 

elanvändningen på plan 2 står Hyresgäst A:s kök för ca 70 % av våningens totala elanvändning. 

Byggnadens utgångsskyltar består övervägande av LED-belysning och lyser 24 ℎ/𝑑𝑦𝑔𝑛. 

 

Tabell 20. Beräknad energianvändning för belysning inom fastighetsel. 

Användningsområde Energianvändning  [𝒌𝑾𝒉/å𝒓] 

Plan 0 1965 
Plan 1 26980 
Plan 2 13015 
Plan 3 647 
Ytterbelysning 34022 
Utgångsskyltar 8515 

 

Resultat för loggade drifttider visas i Tabell 21 och beräknade drifttider för respektive område i Tabell 

22. Av loggningen kan konstateras belysningen i inlastning, (mätning 1 och 4) är i drift mer än 

12 ℎ/𝑑𝑎𝑔. Driftiden startar 6.00 och lyser i princip till 23.00 måndag - fredag. Viss drifttid finns även 

på helgen men är sporadiskt fördelad. Närvarostyrning av belysningen skulle kunna minska 

energianvändningen betydligt då aktiviteten i lokalen via observationer anses vara begränsad. 

Resultat av loggning för entréhallen (mätning 2 och 3)visar att belysningen var i drift nästan 60 %. 

Belysningen styrs av tidkanal måndag - fredag 6.00–19.00. Från söndag 00.00 till måndag 23.00 var 

belysningen i drift konstant, trots att det troligtvis inte fanns personnärvaro i lokalen under hela 

denna tid. För placering av mätutrustning se Figur 8. 

 

Tabell 21. Loggade drifttider för belysning inom fastighetsel. 

Mätutrustning  Mätområde Tidpunkt  Drifttid 
[𝒉/𝒗𝒆𝒄𝒌𝒂] 

Drifttid [%] 

1. Inlastning V 16 90 53,5 
2.  Entréhall V17 97 57,7 
3.  Entréhall V 17 97 57,7 
4.  Inlastning V 17 86,5 51,4 
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Tabell 22. Beräknade drifttider för belysning inom fastighetsel. 

Användningsområde   Beräknad drifttid 
[𝒉/å𝒓] 

 

Serviceutrymmen   2025  
Driftrum   300  
Allmänna utrymmen styrd 
via tidkanal 

  3380  

Allmänna utrymmen övrigt   1000  
Ytterbelysning   4000   
Utgångsskyltar   8760  

 

4.3. Hyresgästel 

I Figur 23 presenteras fördelningen av den totala användningen av byggnadens hyresgästel. 

 
Figur 23. Fördelning av användningen av hyresgästel år 2016 Universumhuset. 

Som kan ses i Figur 23 består det fyra hyresgästerna med högst elanvändning av restauranger. 

Hyresgäst A står för högsta elanvändningen på 37 % av total hyresgästel och analyseras mer 

omfattande. Fördelningen av elanvändningen för hyresgästel är baserad på värden från elmätare för 

respektive hyresgäst. I Tabell 23 presenteras beräknade värden fördelade över total elanvändning av 

hyresgästel.  

Hyresgäster med lägre energianvändning än 10 000 𝑘𝑊ℎ per år noterades i kategorin övriga 

hyresgäster. Elanvändningen för dessa är beräknad och finns med i totala summan men redovisas 

inte i detalj i denna sammanställning. 
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Tabell 23. Universumhusets användning av hyresgästel för år 2016. 

Hyresgäst Energianvändning  [𝒌𝑾𝒉/å𝒓] 

Hyresgäst A  199990 

Hyresgäst B 101220 

Hyresgäst C  62606 

Hyresgäst D  57734 

Hyresgäst H 38275 

Hyresgäst E 25287 

Övriga hyresgäster 21615 

Hyresgäst F  20594 

Hyresgäst G  15811 

 

I Figur 24 visas elanvändningen av hyresgästel fördelat per timme under år 2016. Den årliga 

energianvändningen följer ett mönster som avspeglar verksamheten där vissa effekttoppar kan 

noteras. En tydlig nivåändring kan ses i juni- augusti då mycket av verksamheten har uppehåll.  Den 

tydliga sänkningen av effektnivån i december beror på förändring i mätarstrukturen då en 

undermätare var på fel position. Förändringen gör ingen skillnad av den totala elanvändningen men 

gör att hyresgästelens effektnivån inte stämmer överens hela perioden dock kan tendensen av 

elanvändningen ändå avläsas.   

 

 

 
 

Figur 24. Elanvändningen per timme år 2016 hyresgästel. 
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4.3.1. Hyresgäst A 

I Figur 25 presenteras fördelningen av elanvändningen för Hyresgäst A i Universumhuset på plan 2.  

 

 
Figur 25. Fördelning av elanvändning för Hyresgäst A år 2016.  

Hyresgäst A:s totala årliga elanvändning är ca 200 𝑀𝑊ℎ och är den hyresgäst som har högts 

elanvändning inom totala användningen av hyresgästel. Fördelning som kan ses i Figur 25 visar att 

köksutrustning står för ca 65 % och belysning för ca 33 %. 

I Figur 26 visas elanvändningen fördelat per timme under år 2016. Den årliga energianvändningen 

följer ett mönster som avspeglar verksamheten där vissa effekttoppar kan noteras. Effekttopparna är 

ca 140 𝑘𝑊 och inträffade några gånger fördelat över året. Under övrig tid är genomsnittlig maxeffekt 

ca 100 𝑘𝑊 och mineffekten ca 8 𝑘𝑊, utom en period när verksamheten har uppehåll mellan juni och 

augusti då effekten konstant är ca 7 𝑘𝑊. 
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Figur 26. Elanvändningen per timme år 2016 för Hyresgäst A. 

För att få en tydligare bild av fördelning av elanvändningen för Hyresgäst A är köksutrustningen 

indelad i kategorier. I Figur 27 visas fördelningen av elanvändningen för Hyresgäst A:s köksutrustning. 

 
Figur 27. Årlig fördelning av elanvändningen för Hyresgäst A:s köksutrustning. 

Totalt sett har köksutrustning en årlig elanvändning på ca 132000 𝑘𝑊ℎ. Som kan ses i Figur 27 som 

är det högsta användarna ugnar och diskmaskiner som står för 24 % och 23 % av kökets totala 

elanvändning. I Tabell 24 presenteras resultaten av beräknade värden fördelade över Hyresgäst A:s 

köksutrustning. 
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Tabell 24. Fördelning av Hyresgäst A:s köksutrustning 

Användningsområde Energianvändning [𝐤𝐖𝐡/å𝐫] 

Ugn 31280 

Diskmaskin 30555 

Värmeskåp/Buffévärmare 16680 

Kyl/Frys 11410 

Stekbord 10400 

Kokgryta 10020 

Spis 8750 

Kaffemaskin 5760 

Fritös 5500 

 

Undersökning av elanvändningen i köket utfördes genom att logga varje del av köksutrustning var för 

sig. Loggningen utfördes i ett dygn med normal verksamhet i lokalen under vecka 17-20. Resultat för 

loggad köksutrustning visas i Tabell 25. Tabellen visar mellan vilka tidpunkter utrusningen används, 

märkeffekt, toppeffekt och energianvändning under mätperioden. 

 

Tabell 25. Resultat av loggad köksutrustning för Hyresgäst A. 

Användningsområde Tidpunkt Märkeffekt 
[𝒌𝑾] 

Toppeffekt [𝒌𝑾] Energianvändning 
[𝒌𝑾𝒉/𝒅𝒚𝒈𝒏] 

Elcentral AK/2.19.13     
Ugn 4 7.00–12.30 34,5 26,1 44,8 
Värmeskåp  9.30–14.30 1,7 6,6 40,2 
Buffévärmare 9.00–17.30 2,0 10,8 49,9 
Diskmaskin 1 8.30–15.30 31,5 31,0 135,3 
Diskmaskin 2 6.30–15.00 21,0 18,0 25,6 
Elcentral AK/2.22.31     
Ugn 1 7.00–14.30 34,5 23.3 43,2 
Ugn 2 6.30- 14.00 34,5 23,6 46,8 
Ugn 3 7.00–14.00 34,5 21,5 21,6 
Kokgryta 1 8.00–11.30 24,0 15,9 38,1 
Kokgryta 2 8.30–15.15 15 15,2 12,0 
Spis 1 7.00–14.30 15 10,7 27,0 
Spis 2 7.30–15.00 15 13,2 16,6 
Stekbord 1 8.00–16.00 9 9,7 16,0 
Stekbord 2 6.30–14.30 9 9,6 24.2 
Fritös 7.00–13.30 12 9,3 27,5 
Blastchill 7.00–13.00 - 9,9 24,8 
Espressomaskin 00.00-24-00 - 4,8 16,8 
Kaffemaskin 00.00-24.00 - 8,3 12,2 

 

Ur Tabell 25 kan konstateras att köksutrustningen generellt startas mellan ca 6.00–7.00 dagligen. 

Användningen varierar sedan effektmässigt under dagen beroende på verksamhet. Toppeffekten 

uppnås vid ungefär 13.00 och avtar sedan fram till ca 17.00. Energianvändningen följer ett liknande 

mönster varje dag under en normal veckan, se Figur 28. 
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Elanvändningen som visas i Figur 28 är under vecka 17 för elcentral AK/2.19.13, mönstret ser 

liknande ut för elcentral AK/2.22.31 dock med något högre toppeffekter. Elanvändningen för 

köksutrustningen står för en stor del byggnadens totala energianvändning. Val av rätt köksutrustning 

och framför allt rutinerna kring användningen har troligtvis stor betydelse för kökets totala 

energianvändning. 

 

 
 

Figur 28. Energianvändning för elcentral AK/2.19.13 vecka 17 2017. 

Hyresgäst A:s belysning har en årlig elanvändning på ca 68000 𝑘𝑊ℎ. Belysningens totalt installerade 

effekt är 16 𝑘𝑊, fördelad på ca 60 % kompaktlysrör och ca 36 % halogenlampor. Restaurangkökets 

belysning försörjs från elcentral AB/2.22.31 som ingår i beräknad fastighetsel och tas inte upp i denna 

del. Resultat för beräknad årlig fördelning av elanvändning för belysningen i Hyresgäst A:s lokaler 

visas i Tabell 26. 

 

Tabell 26. Resultat för beräknad elanvändning för belysning i Hyresgäst A:s lokaler. 

Användningsområde Energianvändning  [𝒌𝑾𝒉/å𝒓] 

Serveringsyta, entréhall 52568 
Lounge 11641 
Personalutrymmen, wc, förråd 760 

 

Resultat för loggning av belysningen i serveringsytor, entréhall och lounge visas i Tabell 27. För 

placering av mätutrustning se Figur 10. Loggningen visar att belysningen i serveringsytan utanför 

restaurangköket och vid fönster var i drift princip dygnet runt. Loungedelen hade en genomsnittlig 

drifttid på ca 9 ℎ/𝑑𝑎𝑔 måndag-fredag. 

Belysningen i entréhallen ska styras via närvarogivare vilket verkar rimligt när loggade drifttider 

granskas.  
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Tabell 27. Resultat för loggning av belysning i Hyresgäst A:s lokaler. 

Mätutrustning Mätområde Tidpunkt Drifttid/vecka 
[%] 

Drifttid/vecka [𝒉] 

1. Serveringsyta  V 16 94,6 158,9 
2. Serveringsyta V 18 62,4 104,8 
3. Fönsterbelysning V 17 100 168,0 
4. Lounge V 17 41,4 69,5 
5. Entréhall V 17 26,9 45,2 
6. Entréhall V18 28,8 48,3 

 

Drifttider för belysningen i serveringsytor och entréhall beräknades vara 4420 ℎ/å𝑟 och för lounge 

3500 ℎ/å𝑟 vilket stämmer överens i jämförelse med hyresgästens totala elanvändning för 

belysningen. Det visar att belysning i genomsnitt är i drift ungefär 11 ℎ/𝑑𝑎𝑔 och år fördelat på 

installerad effekt, vilket är orimligt mycket med tanke på att belysningen ska vara närvarostyrd och 

verksamheten har uppehåll under sommaren.  

Belysningen i restaurangen försörjs av två elcentraler med en total mineffekt på ca 6,5 𝑘𝑊 konstant 

under hela året. I Figur 29 visas årlig elanvändningen för elcentral AB/2.29.27 som försörjer 

belysningen i restaurangens östra del. Som kan ses i Figur 29 är mineffekten ca 4 𝑘𝑊 konstant under 

hela året. Rimlig orsak till detta kan vara drifttiden för belysningen i serveringsytor och 

fönsterbelysning som enligt loggning nästan var 100 %, se Tabell 27. Styrning av dessa bör 

kontrolleras för att undvika onödig energianvändning. 

 

 
 

Figur 29. Energianvändning per timme för elcentral för AB/2.29.27 år 2016. 
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4.3.2.  Hyresgäst B 

I Figur 30 presenteras fördelningen av elanvändningen för Hyresgäst B. 

 
Figur 30. Fördelning av elanvändning för Hyresgäst B. 

Som kan ses i Figur 30 består köksutrustning för ca 62 % av Hyresgäst B:s totala elanvändning med 

kylmaskinen borträknad. Fördelningen av elanvändningen för hyresgästen är baserad på 

utrustningens märkeffekter och uppskattning av drifttider. Belysningen består av kompaktlysrör och 

halogenspotlights i serveringsyta, armaturer med T8 lysrör i kök och lysrörsarmaturer och 

lågenergilampor i personal utrymmen. Drifttiderna för belysningen uppskattades till 1200 ℎ/å𝑟, 2025 

ℎ/å𝑟 och 1000 ℎ/å𝑟. 

Användningen av köksutrustningens antogs vara enligt uppgifter från personal och 

energianvändningen uppskattades och beräknades efter det. Kylmaskinen som försörjer kökets kyl- 

och frysrum loggades under ett dygn och resulterade i energianvändning på 57 𝑘𝑊ℎ. Kylmaskinen är 

i drift året runt enligt fastighetsskötare. I serveringsdelen finns åtta kylar för flaskor, i köket två 

kylskåp av restaurangtyp och en kallskänk som antogs efter schablonvärde.  

I övrig elanvändning ingår en ljud- och ljusanläggning samt elanvändningen verksamheten i baren på 

plan 3.  

I Tabell 28 presenteras beräknade värden fördelade över hyresgästens totala elanvändning samt 

märkeffekt för köksutrustningen. Totala beräknade elanvändningen stämmer överens med verklig 

användning men för en mer tillförlitlig fördelning skulle utförliga loggningar och beräkningar behöva 

göras. 
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Tabell 28. Elanvändning år 2016 för hyresgäst B med märkeffekt för köksutrustning. 

Användningsområde olumn1 Märkeffekt [𝒌𝑾] Kolumn2 Energianvändning  [𝒌𝑾𝒉/å𝒓] 

Kylmaskin - 20800 

Diskmaskin  27,8 13344 

Belysning - 13005 

Kokgryta  22,9 + 15 10200 

Spis  17,5 + 12 9600 

Ugn  19,2 + 9,8 9000 

Kyl  - 8557 

Kokeri  8,7 5000 

Övrigt - 4010 

Stekbord 9 4000 

Värmeskåp  2 + 2 + 1,9 2625 

 

I Figur 31 visas elanvändningen fördelat per timme under år 2016 för Hyresgäst B. Den årliga 

energianvändningen följer ett mönster som avspeglar verksamheten där vissa effekttoppar kan 

noteras. Effekttopparna är ca 52 𝑘𝑊 och inträffade några gånger fördelat över året. Under övrig tid 

är genomsnittlig maxeffekt ca 40 𝑘𝑊 och mineffekten ca 5 𝑘𝑊. 

Det som kan noteras är att mineffekten är i princip lika under hela året oberoende av uppehåll i 

verksamheten under juli-augusti. Det beror troligtvis på konstant drift av kylmaskin och kylar, om 

möjlighet finns skulle avstängning av dessa kunna ge en viss energibesparing. 

 

 
 

Figur 31. Elanvändningen per timme år 2016 för Hyresgäst B. 
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4.3.3. Hyresgäst C 

I Figur 32 presenteras fördelningen av elanvändningen för Hyresgäst C.  

 

 
Figur 32. Fördelning av elanvändning år 2016 för Hyresgäst C. 

Fördelningen av elanvändningen för Hyresgäst C är baserad på utrustningens märkeffekter och 

uppskattning av drifttider. Belysningen består av LED-armaturer och halogenspotlights i serveringsyta 

och T5 lysrör i köket. Förråd och personalutrymmen kunde inte inventeras utan antogs vara 

lysrörsarmaturer. Drifttiderna för belysningen uppskattades till 2970 ℎ/å𝑟 baserad på verksamhetens 

öppettider. 

Åtkomst till restaurangens kök var begränsad vilket gjorde att energianvändningen för 

köksutrustningen uppskattades. Övrig utrustning antogs enligt schablonvärde. 

 I Tabell 29 presenteras beräknade värden fördelade över hyresgästens totala elanvändning samt 

märkeffekt för köksutrustningen. Totalt beräknade elanvändning stämmer överens med verklig 

användning men för en mer tillförlitlig fördelning skulle utförliga loggningar och beräkningar behöva 

göras. 
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Tabell 29. Fördelning av Hyresgäst C:s elanvändning år 2016 med märkeffekt för köksutrustning. 

 Användningsområde mn1 Märkeffekt [𝒌𝑾] Kolumn2 Energianvändning  [𝒌𝑾𝒉/å𝒓] 

Ugn  19,2 13500 

Stekbord 9 + 4,5 12825 

Spis 17,5 10260 

Diskmaskin 9,9 8554 

Belysning - 6623 

Kyl/frys - 5450 

Fritös 5,4 2160 

Övrigt - 1885 

Värmeskåp 3,7 1350 

 

I Figur 33 visas Hyresgäst C:s elanvändning fördelat per timme under år 2016.  Elanvändning följer ett 

mönster med relativt små variationer. Toppeffekt är ca 35 𝑘𝑊 och inträffade i januari och 

september. Under övrig tid är genomsnittlig maxeffekt ca 28 𝑘𝑊 och mineffekten ca 2 𝑘𝑊 

 

 
 

Figur 33. Elanvändningen per timme år 2016 för Hyresgäst C. 
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4.3.4.  Hyresgäst D 

I Figur 34 presenteras fördelningen av elanvändningen för Hyresgäst D. 

 
Figur 34. Fördelning av elanvändning år 2016 för Hyresgäst D. 

Som kan ses i Figur 34 består köksutrustning för ca 68 % av Hyresgäst D:s totala elanvändning. 

Fördelningen av elanvändningen för hyresgästens är baserad på utrustningens märkeffekter och 

uppskattning av drifttider. Belysningen består av LED-armaturer och halogenspotlights i 

serveringsyta, armaturer med T8 lysrör i kök och lysrörsarmaturer och lågenergilampor i personal 

utrymmen. Drifttiderna för belysningen uppskattades till 1800 ℎ/å𝑟, 1600ℎ/å𝑟 och 1000 ℎ/å𝑟. 

 Användningen av köksutrustningens antogs vara enligt uppgifter från personal och 

energianvändningen uppskattades efter det. Övrig utrustning antogs enligt schablonvärde. 

Kylmaskinen som försörjer kökets kyl- och frysrum loggades under ett dygn och resulterade i 

energianvändning på 12,2 𝑘𝑊ℎ. Kylmaskinen är i drift året runt enligt fastighetsskötare. I 

serveringsdelen finns tio kylar förflaskor, i köket två kylskåp av restaurangtyp och en kallskänk som 

antogs efter schablonvärde.  

I Tabell 30 presenteras beräknade värden fördelade över hyresgästens totala elanvändning samt 

märkeffekt för köksutrustningen. Totalt beräknade elanvändningen stämmer överens med verklig 

användning men för en mer tillförlitlig fördelning skulle utförliga loggningar och beräkningar behöva 

göras. 
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Tabell 30. Elanvändning år 2016 för Hyresgäst D med märkeffekt för köksutrustning. 

Användningsområde Märkeffekt [𝒌𝑾] Energianvändning  [𝒌𝑾𝒉/å𝒓] 

Belysning - 10252 

Ugn  15,8 + 10 10200 

Kyl/Frys - 8857 

Övrigt - 6606 

Spis  9 5600 

Diskmaskin 9,9 4752 

Kylmaskin - 4468 

Stekbord  9 3600 

Fritös  5,4 1800 

Vattenbad  6 1600 

 

Av energianvändningen fördelat per timme över år 2016 kan konstateras att verksamheten är relativt 

lika under året, se Figur 35. Toppeffekt under år 2016 var 28 𝑘𝑊 och inträffade under januari. Under 

övrig tid är maxeffekten ca 21 𝑘𝑊.  Mineffekten är relativt konstant under hela året och är i 

genomsnitt ca 4 𝑘𝑊. Verksamheten har uppehåll juni till augusti då effekten är konstant på ca 3 𝑘𝑊. 

Trolig orsak är att kylmaskin och övrig kylutrustning är i drift året runt. 

 

 
 

Figur 35. Elanvändningen per timme år 2016 för Hyresgäst D. 
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4.3.5. Hyresgäst E 

I Figur 36 presenteras fördelningen av elanvändningen för Hyresgäst E. 

 
Figur 36. Fördelning av elanvändning år 2016 för Hyresgäst E. 

Hyresgäst E:s elanvändning domineras av kylar och frysar som står för ca 74 %. Belysning står för 10 

% och består av T5 lysrör och halogenspotlights som manövreras via tryckknapp. Drifttider för 

belysningen beräknades till 1800 ℎ/å𝑟 enligt verksamhetens öppettider. I lokalen finns fyra 

dryckeskylar, fem livsmedelskylar och två frysar för glass. Årlig energianvändning för dess 

reducerades med 2000 ℎ för hänsyn till stängd verksamhet under sommaren. 

Ugnens drifttid uppskattades till 800 ℎ/å𝑟 och övrig utrustning enligt schablonvärde. I Tabell 31 

presenteras beräknade värden fördelade över hyresgästens totala elanvändning. 

 

Tabell 31. Elanvändning för hyresgäst E år 2016. 

Kol Användningsområde umn1 Kolumn2 Energianvändning  [𝒌𝑾𝒉/å𝒓] 

Kyl 16100 

Belysning 2637 

Frys 2400 

Ugn 1600 

Övrigt 1205 

Kaffemaskin 1000 

Datorer 345 

 

I Figur 37 visas elanvändningen fördelat per timme under år 2016 för Hyresgäst E. Den årliga 

energianvändningen följer ett mönster med viss variation som avspeglar verksamheten. Toppeffekt 

var 12 𝑘𝑊 och inträffade i september. Under övrig tid är genomsnittlig maxeffekt ca 8 𝑘𝑊 och 
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mineffekten ca 2 𝑘𝑊, utom en period mellan juni och augusti då maxeffekten är ca 3 𝑘𝑊 och 

mineffekten 0,5 𝑘𝑊. 

 

 
 

Figur 37. Elanvändningen per timme år 2016 för Hyresgäst E. 

 

4.3.6.  Hyresgäst F 

I Figur 38 presenteras fördelningen av elanvändningen för Hyresgäst F.  

 
Figur 38. Fördelning av elanvändning år 2016 för Hyresgäst F. 
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Som kan ses i Figur 38 består Hyresgäst F:s elanvändning till övervägande del av belysning ca 52 % 

och datoranvändning ca 23 %. Belysningen är i huvudsak infällda LED-armaturer och LED-spotlights 

som styrs via närvaro. Av datoranvändningen står utrustning för tillverkning av passerkort för en 

betydande del. 

Lokalerna ansågs ha normal elanvändning varför ingen djupare analys gjordes utan beräknades med 

antagna drifttider och schablonvärden. Beräknade värden fördelade över hyresgästens totala 

elanvändning visas i Tabell 32. 

 

Tabell 32. Elanvändning för Hyresgäst F år 2016. 

Kol Användningsområde umn1 Kolumn2 Energianvändning  [𝒌𝑾𝒉/å𝒓] 

Belysning 10755 

Datorer 4655 

Skärmar 2000 

Övrigt 1055 

Kaffemaskin 1000 

Kopieringsmaskin 650 

Kyl  480 

 

I Figur 39 visas Hyresgäst F:s elanvändning fördelat per timme under år 2016. Hyresgäst F:s årliga 

energianvändning följer ett mönster med relativt små variationer. Toppeffekt var 5,5 𝑘𝑊 och 

inträffade i september. Under övrig tid är genomsnittlig maxeffekt ca 5 𝑘𝑊 och mineffekten ca 1,3 

𝑘𝑊 utom i augusti då nivåerna är lägre. 

 

 
 

Figur 39. Elanvändningen per timme år 2016 för Hyresgäst F. 
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4.3.7.  Hyresgäst G 

I Figur 40 presenteras fördelningen av elanvändningen för Hyresgäst G på plan 1 i Universumhuset. 

 

 
Figur 40. Fördelning av elanvändning år 2016 för Hyresgäst G. 

Belysningen står för 85 % av den totala elanvändningen för Hyresgäst G. Belysningen i paus- och 

väntrummen består av infällda armaturer med T5 lysrör som tänds via tryckknapp. I grupprummen 

finns en armatur med T5 lysrör och en med kompaktlysrör per rum som regleras manuellt via 

strömbrytare. Vid beräkning av totala energianvändningen för belysningen antogs genomsnittlig 

drifttid vara 12 ℎ/𝑑𝑎𝑔, måndag – söndag, 45 veckor per år baserade på resultat från loggning, vilket 

verkade rimligt i jämförelse med hyresgästens totala elanvändning. Övrig utrustning beräknades med 

schablonvärden. I Tabell 33 presenteras beräknade värden fördelade över hyresgästens totala 

elanvändning.  

 

Tabell 33. Elanvändning för hyresgäst G år 2016. 

Användningsområde mn1 Kolumn2 Energianvändning  [𝒌𝑾𝒉/å𝒓] 

Belysning 13472 

Övrigt 1356 

Skärmar 600 

Skrivare 384 

 

Resultatet av belysningsloggning visade att drifttiden var 108 ℎ på en vecka vilket ger en 

genomsnittlig drifttid på 15,4 ℎ/𝑑𝑎𝑔. Belysningen startades vid ungefär 6.00 vardagar och 8.00 på 

helgen. Tisdag till fredag släcktes belysningen vid 22.00 och måndag, lördag och söndag mellan 2.00–

4.30. Belysningen inte har automatisk släckning eller närvarostyrning vilket skulle minska drifttiden 

betydligt då troligtvis lokalen i nuläget till stor del är tom när belysningen är i drift. 

85% 

9% 

4% 2% 

Belysning

Övrigt

Skärmar

Skrivare



 

53 

 

I Figur 41 visas Hyresgäst G:s elanvändning fördelat per timme under år 2016. Toppeffekt var ca 5 

𝑘𝑊 och inträffade under december, under övrig tid är maxeffekt ungefär 4 𝑘𝑊 utom i juli och 

augusti då nivån är betydligt lägre. Mineffekt är relativt konstant under hela året ca 0,2 𝑘𝑊. 

 

 
Figur 41. Elanvändningen per timme år 2016 för Hyresgäst G.  

 

4.3.8.  Hyresgäst H 

I Figur 42 presenteras fördelningen av elanvändningen för Hyresgäst H.

 
Figur 42. Fördelning av elanvändning år 2016 för Hyresgäst H. 
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Som kan ses i Figur 42 utgör belysning 33 % och datorer 36 % av Hyresgäst H:s totala 

energianvändning. Belysningen består till övervägande del av LED-armaturer och styrs via 

närvarogivare i kontor, wc och korridorer. Beräknades driftstider för korridorer är 1800 ℎ/å𝑟 och för 

kontor 1620 ℎ/å𝑟. För trapphus antogs driftstiden vara 2860 ℎ/å𝑟, för förråd, wc och övriga lokaler 

900 ℎ/å𝑟. 

Lokalerna består till stor del av kontor där elanvändningen för kontorsutrustning endast beräknades 

med schablonvärden. Även för kylar, frysar och köksutrustning användes schablonvärden. I Fel! 

Hittar inte referenskälla. presenteras beräknade värden fördelade över hyresgästens totala 

elanvändning. 

 

Tabell 34. Elanvändning för Hyresgäst H år 2016. 

Användningsområde umn1 Kolumn2 Energianvändning  [𝒌𝑾𝒉/å𝒓] 

Datorer 13898 

Belysning Plan 2  10196 

Belysning Plan 1 6159 

Övrigt 2400 

Kyl/Frys 2040 

Kaffemaskin 2000 

Kopieringsmaskin/skrivare 1584 

 

I Figur 43 visas hyresgästens elanvändning fördelat per timme under år 2016. Toppeffekt är ca 11 𝑘𝑊 

och inträffade under november och december, under övrig tid är maxeffekten ca 8 𝑘𝑊 utom i juli då 

nivån är betydligt lägre. Mineffekten är relativt konstant under hela året och är i genomsnitt ca 3,5 

𝑘𝑊.  

 

 
 

Figur 43. Elanvändningen per timme år 2016 för Hyresgäst H. 
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4.4. Motorvärmare 

Utanför Universumhusets västra sida finns ungefär sextio parkeringsplatser med motorvärmaruttag 

med en total energianvändning på ca 15700 𝑘𝑊ℎ/å𝑟. I Figur 44 visas motorvärmarnas årliga 

elanvändning fördelat per månad.  

 

 
 

Figur 44. Elanvändningen år 2016 för motorvärmare fördelat per månad. 

I Figur 45 visas motorvärmarnas elanvändning fördelat per timme under år 2016. Effekten är väldigt 

varierande, högst det kalla månaderna med toppeffekter på ca 80 𝑘𝑊 och ingen användning under 

sommaren. Motorvärmarnas totala elanvändning är alltså en liten del av det totala men bidrar med 

höga effekter under korta tidsperioder. Motorvärmaruttagen som finns där idag är centralt 

temperaturstyrda via fastighetens driftsystem och är utrustad med individuell timerfunktion inställd 

på två timmar. För minskad energianvändning och effekt skulle intervall styrning av faserna kunna 

vara ett alternativ.  

 

 
 

Figur 45. Elanvändningen per timme år 2016 för motorvärmare. 
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5. Slutdiskussion och slutsats 
Universumhuset byggdes år 1970 och har än idag kvar system och konstruktioner från den tiden. Ett 

flertal mindre ombyggnationer och renoveringar har genomförts under åren. Byggnadens system har 

ändrats och byggts om efter rådande förutsättningar för att anpassa verksamheten på bästa sätt. 

Fastigheten system består av både nya och äldre modeller av utrustning som funktionsmässigt 

fungerar bra men som energimässigt skulle kunna effektiviseras. 

I följande kapitel diskuteras beräkningsmetod och resultat för fördelningen av byggnadens 

elanvändning. Även övergripande åtgärdsförslag som skulle vara tänkbara i beaktande till den 

planerade ombyggnationen presenteras.   

 

5.1. Metoddiskussion 

Universumhuset är utrustat med relativt många energimätare vilket gör en analys av fastighetens 

elanvändning något mer detaljerad då uppgifter av viss fördelning kan ses och kontrolleras. Den 

totala elanvändningen delades först in kategorier efter objekt. Kategorierna valdes för att täcka upp 

olika områden för att få en så tydlig fördelning som möjligt. Kategorierna kan inte detaljeras för 

mycket, vilket skulle göra fördelningen otydlig men medför att kategorin övrig elanvändning får en 

relativt stor andel.  

Vid inventering är det svårt att få med alla apparater och utrusning. Driftstider får i många fall 

uppskattas då utrustning varierar efter behovsstyrning. Uppskattningarna gjordes med fastighets- 

och verksamhetspersonal men har ändå en stor osäkerhet. Eleffekten som i flertal fall loggades visar 

en rättvis användning under mätperioden men svår att veta över längre tid. Effekten mättes också 

momentant vilket medför att en uppskattad medeleffekt togs fram. Det medför att årlig 

elanvändningen i vissa fall fick antas med hänsyn till uppskattning av verksamheten och jämförelse 

med mätvärden, vilket kan vara en betydande skillnad mot verklig användning. 

För utredning av användningen av fastighetsel fanns bara mätning för värmepumpen att tillgå. 

Resterande utrustning fick uppskattas medhjälp av loggning och uppgifter från fastighetsdriften. För 

utredning av ventilationssystemet, kylmaskiner och pumpar användes mycket tid för att få en 

tydligare bild av respektive utrustning. Mycket av denna utrustning är behovsstyrd som påverkar 

antingen drifttid, effekt eller båda. För ett mer rättvisande resultat hade det troligtvis behövts göra 

perioder av loggning fördelade under hela året. 

För fördelningen av användningen av hyresgästel fanns elmätare för respektive hyresgäst att tillgå. 

Det gjorde att hyresgästens totala elanvändning ficks fram men den interna fördelningen blir något 

mer osäker. Utrustningens drifttider och effekt fick även här i vissa fall antas via uppskattningar från 

personal och verksamhetens öppettider. Hyresgäst A analyserades något mer genom att logga 

respektive köksutrustningen separat. Av detta kan man se ett ungefärligt mönster hur användningen 

av köksutrustningen ser ut, men skulle behöva studeras över längre tid för att få en tydligare bild. 

För att analysera effektnivåer användes elmätare inställda att visa energianvändningen per timme. 

Det resulterar i genomsnittlig effekt fördelad per timme vilket är fullt tillräckligt för att se 

anläggnigens topp- och mineffekter.  

 

5.2. Resultatdiskussion 

Resultatet av fördelningen av Universumhusetes totala energianvändning visa att restaurangköken 

står för nästa en fjärdedel. Byggnaden har totalt fyra kök där verksamheterna är igång under princip 

samma tider, vilket skapar höga effekter fördelad under korta perioder varje dag. Utredningen av 

restaurangköket hos Hyresgäst A visar att stor del av utrustningen startas direkt på morgonen.  En 
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mer omfattande studie av beteendet kring användningen av köksutrustningen hade därför varit 

intressant att utföra. 

Fastighetens totala belysning står för ca 19 % och består av övervägande del effektmässigt av 

halogenlampor och lysrör med HF-don. Drifttiderna i vissa lokaler är väldigt långa och i många lokaler 

finns endast manuell styrning vilket ökar totala drifttiden betydligt.  

För användningen av fastighetsel står värmepumpen för och ventilationssystemet för högst andel. 

Beräknade resultat för ventilationsaggregaten kan dock skilja sig från verklig elanvändning man anses 

ändå vara rimligt antagna. Övrig elanvändning inom fastighetsel står för 13 %. Ungefär hälften av 

denna del finns med i någon av inventeringens kategorier, resterande del är troligtvis oidentifierad 

elanvändning eller beror på felaktiga antaganden i beräkningen. 

För resultat av beräknad användningen av hyresgästel stämmer totala summan för varje hyresgäst 

överens med verklig användning. Fördelningen internt för respektive hyresgäst är till stor del antagen 

och kan därför avvika. Intressantast i denna kategori är utredning av höga nivåer av total 

energianvändning samt topp- och mineffekter för vidtagande av åtgärder.  

 

5.3. Slutsats 

Utifrån fördelningen av elanvändningen kan konstateras att stora mängder energi används till 

restaurangkökens utrustning och byggnadens belysning. Energibesparingar kan göras dels genom att 

använda ny effektivare teknik men det som kanske är ännu viktigare med är beteendet kring 

utrustningens användning.  

I det här examensarbetet baserades elanvändningen främst på mätvärden från Energiportalen, egna 

loggningar och antaganden med hjälp av fastighets- och verksamhetspersonal. Först och främst är en 

stor del av anläggningen behovsstyrd vilket gör det svårt att ta fram rättvisande drifttider och 

effekter. Utöver detta finns det risk att detaljer har missats vid inventeringen och inte tagits med i 

beräkningen. I det här arbetet bör därför resultat beaktas översiktligt men kan ändå fungera som ett 

underlag för planerad ombyggnation. 

 

5.4. Åtgärdsförslag 

Som förslag på generella åtgärder är att ge personal och hyresgäster information och kunskap om 

energibesparande åtgärder. På många håll finns troligtvis en onödig energianvändning utan att vara 

medveten om det. Även förklara hur teknisk utrustning fungerar och är på vilket sätt den ska 

används.  Förslag på specifika åtgärder presenteras främst över det kategorier med högst 

elanvändning. Åtgärder för minde elanvändare har presenterat under respektive kategori. 

Åtgärderna omfattar energibesparing, effektbesparing och behovsstyrning.  

Köksutrustning 

Universumhusets restaurangkök står för ca 23 % av den totala elanvändningen och har en stor 

potential för energi och effektbesparingar. Åtgärdsförslag som föreslås är: 

 Energieffektivare utrustning. Köksutrustningen består idag av en hel del gammal utrustning, 

framförallt i Hyresgäst A:s kök. Utbyte till ny utrustning med ny teknik skulle medföra lägre 

energianvändning.  

 

 Separat energimätning. Idag finns endast mätare för respektive hyresgästs totala 

elanvändning vilket gör det invecklat att utreda brukandet av köksutrustning. För bättre 

uppföljning av köksutrustningens energianvändning förenklar mätning av respektive 
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köksutrustning vidtagande av besparingsåtgärder. Mycket av den moderna köksutrustningen 

är idag även utrustad med mätare. 

 

 Visualisering till användarna. För att kunna ge återkoppling för användarna hur deras 

beteende har en direkt påverkan på energianvändningen behövs uppmätt data presenteras 

på ett bra sätt. Detta skulle kunna vara dels för varje utrustningsdel men även i form av 

informationsskärmar med tydlig information om kökets totala energianvändning i jämförelse 

med uppsatta mål. 

 

 Förändra användning av köksutrustningen. Kökspersonalen använder idag troligen 

utrustningen på ett sätt som använder onödigt mycket energi utan att vara medveten om 

det. Utbildning av personal är därför viktig för att det ska få redskap att kunna arbeta mer 

energieffektivt. I beteendestudier gjorda av Belok (10) kan man se att enkla förändring av 

arbetssätt kan minska energianvändningen. I studien studerades fem storkök som genom 

ändrad användning av köksutrustningen kunde göra en minskning av årlig energianvändning 

mellan 1-12 %. En minskning av elanvändningen i Universumhusets restaurangkök på 1 % 

skulle innebära ca 2 800 𝑘𝑊ℎ/å𝑟. 

 

Belysning 

Universumhusets belysning står för ca 19 % av den totala årliga elanvändningen. Åtgärdsförslag som 

föreslås är: 

 Utbyte till LED-armaturer. Idag är total installerad effekt av byggnadens belysningsarmaturer 

ca 93 𝑘𝑊, varav ca 8 𝑘𝑊 är LED-belysning. Elanvändning totalt är 231 𝑀𝑊ℎ/å𝑟 varav LED-

belysning står för ca 20 𝑀𝑊ℎ/å𝑟. Uppgifter hur stor skillnad i effektmässigt mellan LED-

belysning är jämfört med traditionell belysning med samma ljusstyrka skiljer relativt mycket 

beroende var uppgifter hämtas ifrån. Om beräkning utför med 25 % total effektminskning 

skulle energibesparing i Universumhuset bli ca 56 𝑀𝑊ℎ/å𝑟. 

 

 Närvarostyrning. Som det ser finns många lokaler med endast styrs manuellt eller via 

tidkanal. Närvarostyrning av dessa skulle minska belysningens totala driftstid då belysningen 

är i drift under mycket tid det inte behövs. 

 

 Dagsljusstyrning. Universumhusets fasad har stora ytor med fönster vilket skulle göra 

dagsljusstyrning av belysningen intressant. Restaurangen på plan 2 är i dagsläget utrustad 

med armaturer med Dali-don med tillhörande styrsystem. Dagsljusstyrning för lokalen kan 

vara programmerad men används inte för tillfället då armaturerna lyser med full effekt vid 

dagsljus. Denna åtgärd skulle även kunna användas i vissa delar på Plan 1. 

 

 Översyn av inställda tidkanaler och släckpulser. Styrning via tidkanaler och släckpulser är 

främst i allmänna lokaler. En översyn om behovet motsvarar inställda tider kan vara rimlig att 

utföra. Även utvärdera behovet av ytterbelysningen som idag styrs via ljusrelä och lyser 

under dygnets samtliga mörka timmar är att rekommendera. 

 

 Tydliga manöverpaneler. I lokaler där nävarostyrning inte alltid fungerar på grund av 

verksamhet och liknande behövs tydliga och lättanvända manöverpaneler för att minimera 

risk för onödiga drifttider. 
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Ventilationssystem 

Universumhusets ventilationssystem står för ca 13 % av den totala årliga elanvändningen och har en 

potential för energi och effektbesparingar. Byggnadens ventilationssystem har under åren utökats 

och anpassats efter verksamheten och består av båda av nya och äldre system som funktionsmässigt 

pusslats ihop. Om man ser på ventilationssystemets i helhet finns stora möjligheter att göra 

energibesparingar i form av värmeåtervinning då stora delar av byggnadens frånluft bara släpps ut. 

Vid en ombyggnation skulle en ny konstruktion av ventilationssystemet rekommenderas. 

 Åtgärdsförslag som föreslås för besparing av elanvändningen av nuvarande ventilationssystem är: 

 

 Behovsstyrning av TF1. Tilluftfläkt TF1 försörjer ett gemensamt luftintag och beräknas ha 

lång drifttid, vilket inte borde vara nödvändigt. Det gemensamma luftintaget försörjer fem 

ventilationsaggregat som samtliga styrs via tidkanal eller behov. Översyn och anpassad 

drifttid för TF1 efter övriga aggregat skulle troligtvis kunna minska drifttiden betydligt. 

 

 Avstängning av ventilation röda dagar och sommaruppehåll. I dagsläget är 

ventilationsaggregaten som styrs via tidkanal i drift enligt inställt tid i fastighetens 

driftsystem och tar inte hänsyn till röda dagar och verksamhets uppehåll under sommaren, 

utom TA004, TA001 14126 och TA001 14118 som stängs av ca 8 veckor. Avstängning vid 

dessa dagar skulle kunna minska energianvändningen med upp till ca 16 000 𝑘𝑊ℎ/å𝑟 

beroende på möjlighet av avstängning vid uppehåll av verksamhet. 

 

 Effektstyrning av TA002 ochTA004. Ventilationsaggregat TA002 ochTA004, är idag styrda via 

tidkanal. Fläktarna går på full effekt och skulle kunna troligtvis effektstyras via 

frekvensomriktare för samma funktion. Total energianvändning för dessa är ca 14 000 

𝑘𝑊ℎ/å𝑟 så föreslagen åtgärd är troligtvis inte ekonomiskt försvarbar. 

 

 Effektstyrning av frånluftfläktar. Frånluftsfläktar monterade på yttertak tillhörande 

ventilationsaggregat samt separata frånluftsfläktar som försörjer soprum etc. skulle kunna 

troligtvis effektstyras via frekvensomriktare för samma funktion. Total energianvändning för 

dessa är ca 10 000 𝑘𝑊ℎ/å𝑟 så föreslagen åtgärd är troligtvis inte ekonomiskt försvarbar.  

 

5.5. Fortsatt arbete 
Vid start av projektet fanns förslag till utredningar som skulle kunna ingå. Dessa uteslöts under 
projektets gång på grund av tidsbrist och föreslås istället som förslag tillfortsatt arbete.  

Akademiska Hus är intresserade av att använda energi från förnybara källor och planerar att i 
framtiden ha en viss andel egna elproduktionsanläggningar. Som förslag till fortsatt arbete är att se 
över möjligheterna till en småskalig produktionsanläggning för el på eller i anslutning till 
Universumhuset, som med fördel ska kunna producera el även vintertid när effektbehoven är större.  

Ett annat förslag är att analysera utnyttjandet av befintliga transformatorer, samt att utföra 

beräkningar på dessa. Detta för att utvärdera alternativa driftläggningar för att minimera belastnings- 

och tomgångsförluster. 
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