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Sammanfattning 
Västfastigheter är en av Västsveriges största fastighetsförvaltare och förser Västra 

Götalandsregionen med lokaler samt fastighetsförvaltning. Västra Götalandsregionen har 

som långsiktigt miljömål att halvera sin energianvändning i egna lokaler till år 2030 jämfört 

med år 1995. Ett led i att nå detta mål har varit att genomföra energikartläggningar på 

sjukhusbyggnader för att lokalisera energieffektiviserande åtgärder som kan genomföras för 

att reducera energianvändningen. Beskrivning av de energieffektiviserande åtgärder som 

föreslagits samt beräknad kostnad och energibesparing för dessa har dokumenterats i en 

databas. Energibesparingen för de energieffektiviserande åtgärderna i databasen har bland 

annat beräknats med simuleringsprogrammet IDA ICE. 

Syftet med detta examensarbete var dels att studera, strukturera och analysera det material 

som finns i databasen. Detta har gjorts genom att kategorisera de energieffektiviserande 

åtgärderna i databasen i tre huvudkategorier; driftoptimerande-, installationstekniska- samt 

byggnadstekniska åtgärder. Därefter har statistik för enskilda åtgärder tagits fram i form av 

medelvärde för respektive åtgärdskategori för att indikera vilka typer av enskilda åtgärder i 

databasen som ger den största energibesparingen samt är mest kostnadseffektiva. 

Resultatet från detta indikerar att de enskilda åtgärder i databasen som är av 

driftoptimerande karaktär är mest kostnadseffektiva, därefter följer installationstekniska 

åtgärder och sist åtgärder av byggnadsteknisk karaktär. För att även behandla de åtgärder 

som endast genomförs som åtgärder i åtgärdspaket, har kostnads- och 

energibesparingskurvor tagits fram för Skaraborgs Sjukhus Skövde (tidigare KSS - 

Kärnsjukhuset i Skövde). Resultatet indikerar att de åtgärder som förslagits för byggnad 4-6 

samt 22-24 på KSS ger den största energibesparingen till lägst kostnad per sparad 

kilowattimme. Slutsatsen är att det är en god idé att ta fram liknande kurvor för de övriga 

sjukhusen, då dessa kurvor ger en indikation om vilka byggnader som bör prioriteras vid 

energieffektivisering. 

Syftet var även att undersöka hur en osäkerhet hos parametrar vid 

energibesparingsberäkningar påverkar resultatet samt undersöka interaktionseffekter för 

energieffektiviserande åtgärder. En modell av byggnad 16 på Södra Älvsbords Sjukhus i Borås 

har i detta examensarbete simulerats i IDA ICE för att undersöka inverkan av 

interaktionseffekter då flera energieffektiviserande åtgärder genomförs samtidigt. 

Resultaten indikerar att vid kombination av flera åtgärder uppstår i regel 

interaktionseffekter, vilket ligger i linje med andra studier. Vidare har det gjorts en 

känslighetsanalys, där det undersökts om osäkerhet hos köldbryggor, infiltration samt 

ventilationsflöde för en modell i IDA ICE påverkar den beräknade energibesparingen från 

energieffektiviserande åtgärder. Känslighetsanalysen visar att energibesparingen från 

energieffektiviserande åtgärder påverkas om det finns en osäkerhet i någon av de 

parametrar som justerats. Därmed är det viktigt att den modell som simuleras är rätt 

kalibrerad.  



 
 

Abstract 
Västfastigheter is one of the largest property managers in western Sweden and provides 

Västra Götalandsregionen with buildings and property management. Västra 

Götalandsregionen has a long-term environmental goal, which is to reduce the energy use in 

the own buildings by 50 % to 2030 compared to the energy used in 1995. In order to achieve 

this goal energy audits have been carried out in hospital buildings to find energy retrofit 

measures (ERMs) that can reduce the use of energy. A description of the suggested ERMs 

has been documented in a database with the related cost and predicted energy savings. The 

predicted energy savings from the ERMs have generally been calculated with a building 

energy simulation program, such as IDA ICE.  

One aim of this master thesis was to study, organize and analyze the material in the 

database. This has been done by categorizing the ERMs in the database in three main 

categories: operational optimization, technical installation, and measures that concern the 

building envelope. Thereafter, statistics from the individual measures have been analyzed as 

mean value for each main category to indicate what kind of individual measures in the 

database that gives the largest energy savings and are most cost effective. The results from 

the statistics indicate that the individual measures related to operational optimization are 

the most cost effective, followed by technical installation measures and measures related to 

the building envelope. Furthermore, to also consider the measures that have been carried 

out in multiple ERMs only, cost and energy savings curves have been developed for 

Skaraborgs Sjukhus Skövde. These curves indicate that the ERMs suggested for building 4-6 

and 22-24 at Skaraborgs Sjukhus Skövde gives the largest energy savings to the lowest cost 

per kilowatt hour saved. It would be a good idea to compile similar curves for the other 

hospitals, since the curves give an indication of which buildings that should be prioritized to 

ERMs. 

Another aim was to investigate if an uncertainty in parameters can affect the calculated 

energy savings from ERMs, and to examine interactive effects of multiple ERMs. To 

investigate the interactive effects of multiple ERMs, in this master thesis a model of building 

16 at Södra Älvsborgs Sjukhus in Borås has been simulated in IDA ICE. The results indicate 

that combination of several ERMs often interact, which is in good agreement with other 

studies. Furthermore, a sensitivity analysis has been done, where it has been examined if an 

uncertainty in thermal bridges, infiltration and ventilation rate for a model in IDA ICE affect 

the calculated energy savings from ERMs. The sensitivity analysis shows that the energy 

savings from ERMs are affected if there is an uncertainty in any of the parameters that were 

adjusted. Thereby, it is important that a model that is simulated is properly calibrated. 
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Nomenklaturlista 

Energibesparing – om inget annat anges syftar detta till total besparing av energi för el, kyla 

samt värme (inklusive varmvatten). 

Enskild åtgärd – En åtgärd som består av en eller flera energieffektiviserande komponenter, 

som är tänkta att genomföras i en kombination. Exempel på komponenter är fönsterbyte, 

pumpbyte och justering av ventilationsflöde. 

Åtgärdspaket – ett paket bestående av flera energieffektiviserande åtgärder. 

Maxpaket – den åtgärd eller åtgärdspaket som ger den största energibesparingen för 

respektive energikartläggning. 

Kostnadseffektivitet – besparingskostnaden för en åtgärd eller åtgärdspaket [kr/kWh], hur 

mycket det kostar att spara en kilowattimme. 

Nollalternativ – utförandet på byggnaden som den ser ut utan några förändringar. I 

samband med simuleringar syftas det till att inga förändringar har gjorts på grundmodellen. 

Åtgärdsspecifik kostnad och energibesparing – kostnaden [kr/kWh] och energibesparing 

[kWh] för en åtgärd då den betraktas enskilt, till exempel då det finns intresse för en separat 

åtgärd i ett åtgärdspaket. 

KSS – Kärnsjukhuset i Skövde 

NÄL – Norra Älvsborgs Länssjukhus 

SÄS – Södra Älvsborgs Sjukhus 

LB – Luftbehandlingsaggregat 
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1. Inledning 
Detta är ett examensarbete som omfattar 30 högskolepoäng och har genomförts som en del 

i Civilingenjörsprogrammet i Energiteknik vid Umeå universitet. Examensarbetet har 

genomförts med Västfastigheter som uppdragsgivare. 

1.1 Bakgrund 

Västfastigheter är en av Västsveriges största fastighetsförvaltare med ett fastighetsbestånd 

av egna fastigheter på cirka 1 700 000 m2 och inhyrda lokaler på cirka 625 000 m2. 

Västfastigheter förser Västra Götalandsregionen med lokaler samt fastighetsförvaltning. Det 

ryms olika verksamhet i dessa lokaler, bland annat vård, muséer, naturbruksgymnasium 

samt folkhögskolor, dock är vården den enskilt största verksamheten. [1] 

Västfastigheter bedriver tillsammans med Västra Götalandsregionens verksamheter ett 

omfattande energieffektiviseringsprojekt där följande långsiktiga mål har tagits fram: 

 Västra Götalandsregionen ska vara oberoende av fossil energi och bränsle till år 2020. 

 Västra Götalandsregionen ska halvera sin energianvändning i egna lokaler till år 2030 

jämfört med år 1995. 

 I de hyrda lokaler där Västra Götalandsregionen bedriver verksamhet ska 

energianvändningen bli avsevärt effektivare till år 2030. 

Målet fram till 2030 är en energianvändning på 137 kWh/m2 i egna lokaler. I ett led att nå 

detta mål har en databas sammanställts. I denna finns bland annat olika 

energieffektiviserande åtgärder och åtgärdspaket som har tagits fram i samband med 

energikartläggningar utförda på akut- och närsjukhus i Västra Götalandsregionen. Även 

beräknad energibesparing och investeringskostnad har sammanställts i databasen. 2012 var 

den totala energianvändningen 194 kWh/m2 [2]. 

1.1.1 Databasen 

Databasen tillhörande projektet är utförd i Excel. De sjukhus som finns representerade är 

Sahlgrenska sjukhuset, Mölndals sjukhus, Östra sjukhuset, Skaraborgs Sjukhus Skövde 

(tidigare KSS), NÄL i Trollhättan, Uddevalla sjukhus samt SÄS i Borås.  

Varje sjukhus består av flera byggnader och vid energikartläggning har en eller flera 

byggnader utvärderats samtidigt. I samband med energikartläggningarna har det tagits fram 

förslag på energieffektiviserande åtgärder och åtgärdspaket för byggnaderna, varefter 

energibesparing och investeringskostnad beräknats för dessa. För varje energikartläggning 

har energieffektiviserande åtgärder, energibesparing, investeringskostnad med mera 

dokumenterats i databasen.  

Beräkningarna för energibesparing har i regel gjorts i ett energiberäkningsprogram, som till 

exempel IDA ICE [3]. IDA ICE har använts i flera studier som behandlar energisimuleringar [4] 

[5], en vidare beskrivning av detta program ges i avsnitt 2.2 Simuleringsprogrammet IDA ICE. 
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Då det är flera olika personer som har utfört arbetet med energiberäkningarna skiljer sig 

tillvägagångssättet åt. En del har beräknat enskilda energieffektiviserande åtgärder var för 

sig och sedan satt ihop olika paket, medan andra har beräknat en åtgärd för att sedan lägga 

till ytterligare en åtgärd och så vidare. Det senare fallet innebär att det kan vara svårt att 

uppskatta vilken energibesparing en separat åtgärd generarer på grund av eventuella 

interaktionseffekter. I examensarbetet har det därför studerats om olika 

energieffektiviserande åtgärder påverkar varandra. Dels genom att materialet i databasen 

har studerats, men också genom simuleringar i IDA ICE.  

1.1.2 Interaktionseffekter och känslighetsanalys 

Då flera energieffektiviserande åtgärder genomförs samtidigt kan de interagera med 

varandra så att summan av energibesparingen från de enskilda åtgärderna inte blir den 

samma som då åtgärderna beräknas som ett paket [6]. Studier som behandlar 

interaktionseffekter indikerar att energibesparingen från en kombination av åtgärder i regel 

inte är lika fördelaktig som summan av energibesparingen för de enskilda åtgärderna [6]. 

Både positiva och negativa interaktionseffekter kan förekomma och detta bör det tas hänsyn 

till vid beräkning av kostnad- och energibesparing från energieffektiviserande åtgärder [7]. 

Det finns få publicerade studier som behandlar interaktionseffekter och det har inte 

påträffats några studier som behandlar svenska byggnader. Detta gör att det finns ett behov 

av fler studier. 

I samband med simuleringar i energiberäkningsprogram måste det anges information om 

diverse parametrar för den aktuella byggnaden som ska simuleras, så som ventilationsflöde, 

köldbryggor samt U-värde för väggar och fönster. Vissa parametrar är svårmätta vilket 

medför att antaganden måste göras. För att undersöka hur osäkerhet hos parameterar 

påverkar simuleringsresultat har en känslighetsanalys gjorts där osäkra parametrar har 

varierats. 

1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet var dels att studera, strukturera och analysera delar av 

innehållet i databasen, för att underlätta det fortsatta arbetet med 

energieffektiviseringsprojektet samt uppföljning av detta. Även att dels undersöka om en 

osäkerhet hos parametrar vid energibesparingsberäkningar påverkar resultatet, samt 

undersöka om olika energieffektiviserande åtgärder interagerar med varandra genom att 

analysera eventuell förekomst av interaktionseffekter. 

1.3 Metod 

De energieffektiviserande åtgärderna i databasen har delats in i olika åtgärdskategorier för 

att sedan ta fram statistik för dessa. Vidare har simuleringsprogrammet IDA ICE använts för 

att undersöka interaktionseffekter då flera energieffektiviserande åtgärder beräknas 

samtidigt. I samband med detta har det gjorts en mindre litteraturstudie för att ta del av 

resultat från andra studier som behandlar interaktionseffekter. IDA ICE har även använts för 

att göra en känslighetsanalys där det undersökts om energibesparingen från 
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energieffektiviserande åtgärder påverkas av hur parametrar i ett simuleringsprogram 

justeras. 

1.4 Avgränsningar 

Då examensarbetet har utförts under en begränsad tid har arbetet avgränsats enligt 

följande: 

 Den statistik som tagits fram har i huvudsak varit för enskilda åtgärder i 

åtgärdskategorierna driftoptimerande-, installationstekniska- och byggnadstekniska 

åtgärder samt åtgärdskategorin installationsteknisk/byggnadsteknisk. I enstaka fall har 

det tagits fram statistik för underkategorier till dessa.  

 Kostnads- och energibesparingskurvor som har tagits fram i samband med statistik för 

de energieffektiviserande åtgärderna i databasen har endast tagits fram för ett sjukhus, 

Skaraborgs Sjukhus i Skövde. 

 Vid undersökning av eventuell förekomst av interaktionseffekter samt genomförande av 

känslighetsanalysen har endast en byggnad (byggnad 16 på SÄS i Borås) simulerats i ett 

simuleringsprogram, IDA ICE. 

 De energieffektiviserande åtgärder som simulerats för att undersöka eventuell 

förekomst av interaktionseffekter har begränsats till de som föreslagits i samband med 

energikartläggningen av byggnad 16 på SÄS i Borås. 

 I den känslighetsanalys som har gjorts har tre energieffektiviserande åtgärder simulerats 

i kombination med att tre parametrar justerats.  
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2. Teori 
I denna del av rapporten ges en översiktlig bild av vilka faktorer som påverkar en byggnads 

energianvändning. Det ges även några förslag på åtgärder som kan minska en byggnads 

energianvändning. Vidare presenteras simuleringsprogrammet IDA ICE.  

2.1 En byggnads energianvändning 

För att på ett effektivt sätt minska en byggnads energianvändning är det viktigt att veta inom 

vilka områden energieffektiviserande åtgärder bör tillämpas. I huvudsak består 

energianvändningen i en byggnad av värme, el, varmvatten och kyla. 

2.1.1 Värme 

Den huvudsakliga delen av teorin under denna rubrik kommer från studentlitteratur [8]. 

Tillförseln av värme i en byggnad sker främst genom byggnadens uppvärmningssystem men 

även genom solinstrålning, värmeavgivning från vattenledningar och internt genererad 

värme (vardagligt benämnd gratisvärme). Gratisvärme är värme som bland annat generaras 

av människor, belysning och elektriska apparater. 

Det finns tre viktiga förlustfaktorer som påverkar energianvändningen i en byggnad: 

 Transmissionsförluster 

 Förluster via ventilationssystemet 

 Förluster via oavsiktlig ventilation eller luftläckage 

Nedan beskrivs dessa faktorer och några åtgärder som kan vidtas för att minska dessa 

förluster. 

Transmissionsförluster 

Transmissionsförluster sker via värmeflöde genom bland annat golv, väggar, tak, fönster och 

köldbryggor. Den drivande kraften när det gäller transmissionsförluster är 

temperaturskillnaden mellan in- och utsida av byggnaden. Dock påverkar ytornas storlek och 

U-värde omfattningen av transmissionsförlusterna. För att minska transmissionsförlusterna i 

en byggnad kan åtgärder på byggnadens klimatskal genomföras som sänker byggnadens 

totala U-värde. Exempel på åtgärder är byte av fönster, tilläggsisolering av vind, tak och 

fasader. Ett ytterligare alternativ till dessa åtgärder är att sänka inomhustemperaturen, 

vilket kan vara känsligt då det påverkar komforten för de personer som vistas i byggnaden.   

Förluster via ventilationssystemet 

Storleken på förluster via ventilationssystemet beror till stor del på vilken typ av system som 

är installerat i byggnaden, det vill säga om det finns någon typ av värmeåtervinning. 

Temperaturer och luftflöden har givetvis också en inverkan på förlustens storlek. 

Orsaken till att det blir en förlust via ventilationen är att uppvärmd inomhusluft ventileras ut. 

Genom att genomföra energieffektiviserande åtgärder kan förlusterna via 

ventilationssystemet minskas. Mycket energi kan sparas genom att ventilationssystemet har 
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en värmeväxlare med hög temperaturverkningsgrad. Andra sätt att minska förluster via 

ventilation är att sänka temperaturen eller minska luftflödet. Som nämnts tidigare är detta 

något som kan påverka komforten för de personer som vistas i byggnaden och därför bör de 

rekommendationer som finns kring temperatur och luftflöde följas. 

Förluster via oavsiktlig ventilation eller luftläckage 

På grund av otätheter i klimatskalet kan luft okontrollerat läcka in och ut ur byggnaden, 

vilket kan öka energianvändningen. En minskning av denna förlust kan åstadkommas genom 

att göra klimatskalet tätare. 

2.1.2 El och varmvatten 

Ett sätt att minska elanvändningen i en byggnad är att byta ut apparater och utrustning med 

en stor energianvändning mot mer energisnåla alternativ. Exempel på detta är byte av 

lampor, lysrör, fläktar och pumpar. Ett annat sätt att minska elanvändningen är att använda 

närvarostyrning av till exempel belysning. Något som bör beaktas vid reducering av 

elanvändning är att elektriska komponenter i regel avger värme, vilket innebär att en 

minskning av elanvändning leder till en större energianvändning för uppvärmning. 

Varmvattenanvändningen i en byggnad kan minskas genom att installera snålspolande 

munstycken. Ett sätt att minska energianvändningen för varmvatten är att utnyttja 

spillvärme, om det finns sådan som håller lämplig temperatur för att helt eller delvis 

förvärma vattnet. 

2.2 Simuleringsprogrammet IDA ICE 

För att uppskatta energibesparingen vid energieffektivisering av byggnader finns det flera 

simuleringsprogram att tillgå. Det program som har använts i detta examensarbete och även 

vid beräkning av energibesparing för flera av de energieffektiviserande åtgärderna i 

databasen är IDA Indoor Climate and Energy (IDA ICE). Programmet kan bland annat 

användas för att simulera luftkvalitet, termisk komfort och byggnaders energianvändning [4].   

IDA ICE är ett dynamiskt flerzons-byggnadssimuleringsprogram som utvecklats av företaget 

EQUA Simulation AB, med huvudkontor i Stockholm. EQUA Simulation AB är världsledande 

när det gäller simuleringsprogram och har flera välkända företag på sin kundlista [9]. I 

programmet kan en modell av en byggnad konstrueras eller läsas in från en extern fil för att 

sedan efter injustering av parametrar beräkna byggnadens energianvändning.  

Parametrarna i IDA ICE kan ställas in efter den verkliga byggnadens prestanda. Till exempel 

kan väggar, fönster och så vidare definieras som i verkligheten, det vill säga de faktiska  

U-värdena för byggnaden används i modellen. Detsamma gäller för byggnadens ventilation 

och uppvärmningssystem. För att ta hänsyn till väderförhållandena under året för 

byggnadens geografiska plats kan en klimatfil med väderdata användas.  

Programmet kan även ta hänsyn till termisk tröghet och solinstrålning [10], och det finns 

möjlighet att lägga in objekt som finns i byggnadens omgivning som kan påverka 
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energianvändningen. Ett exempel på detta är närliggande byggnader som påverkar 

solinstrålning. Utöver detta finns det möjlighet att ange brukarindata som användning av 

varmvatten och belysning. 

Resultat från simuleringar i IDA ICE kan stämma bra överens med uppmätta värden [11]. 

Detta beror naturligvis på hur modellen av en byggnad konstrueras och kalibreras. Under 

utvecklingen av IDA ICE har programmet validerats och jämförelser har gjorts mot mätningar 

och andra program [5], resultat från valideringstest visar att IDA ICE ger sannolika resultat 

[12]. 

Då det har konstruerats en grundmodell för en byggnad kan vidare studier genomföras, som 

att undersöka energibesparing från energieffektiviserande åtgärder och interaktionseffekter. 

Det kan även genomföras en känslighetsanalys för att se hur olika parametrar påverkar 

simuleringsresultat. För att undersöka olika scenarier är det lämpligt att utgå från 

grundmodellen för att sedan göra förändringar på denna och tolka resultaten från de nya 

simuleringarna.  

Vid beräkning med hjälp av simuleringsprogram är det viktigt att det görs en bedömning av 

resultatets tillförlitlighet. Resultatet bygger på den modell som använts och de inställningar 

som har gjorts. Ofta behöver modellen förenklas jämfört med det verkliga fallet och vissa 

parametrar kan vara svåra att uppskatta. Detta medför att energibesparingen som beräknats 

för en viss energieffektiviserande åtgärd kan skilja sig från då åtgärden appliceras på den 

verkliga byggnaden. Hur stor skillnaden blir beror på hur modellen konstrueras och vilka 

antaganden som görs. Ofta krävs det en kompromiss mellan noggrannhet och tidsåtgång. 

Genom att kalibrera en modell av en byggnad kan osäkerheten hos resultaten vid simulering 

minskas. Detta kan göras genom att ställa in parametrar efter uppmätta värden och sedan 

simulera med klimatdata från samma år som den uppmätta energianvändningen för 

byggnaden. Vissa parametrar är dock svåra att mäta vilket innebär att antaganden måste 

göras för dessa, exempelvis köldbryggor och infiltration. Vid skillnad mellan den beräknade 

och den uppmätta energibesparingen justeras de parametrar som varit svåra att mäta och 

nya simuleringar görs. Denna iterativa process upprepas tills den beräknade 

energianvändningen är tillfredställande nära den uppmätta. När modellen är kalibrerad 

utförs simuleringar med normaliserade klimatdata som bygger på data från flera år. Genom 

att använda en kalibrerad modell kan en bra bild fås av till exempel hur olika 

energieffektiviserande åtgärder interagerar med varandra och vilken energibesparing olika 

energieffektiviserande åtgärder genererar under ett normalår. För ytterligare information 

om hur en modell kan kalibreras och andra råd och tips som kan vara till hjälp vid 

simuleringar i olika program kan en guideline användas [13]. 
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2.3 Grundmodell av byggnad 16 på SÄS i Borås 

De simuleringar som har gjorts i detta examensarbete bygger på en modell av byggnad 16 på 

SÄS i Borås. Modellen har tagits fram av konsultföretaget ÅF i samband med 

energikartläggning av byggnaden. I detta avsnitt ges en översiktlig beskrivning av den 

grundmodell som använts.  

Grundmodellen (nollalternativet) av byggnad 16 på SÄS i Borås, överst i Figur 1, är en 

förenkling av den verkliga byggnaden, underst i Figur 1. Några skillnader som klart och tydligt 

syns vid jämförelse av de båda bilderna, är placeringen av fönster samt att taket är sluttande 

på den verkliga byggnaden.  

 

  

Figur 1: Överst är en modell av byggnad 16 på SÄS i Borås utförd i IDA ICE. 
Underst är en verklig bild av byggnad 16 på SÄS i Borås [22]. 
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Grundmodellen är byggd i IDA ICE med en zon per våning, vilket innebär att det blir ett enda 

stort rum per våningsplan. Däremot är trapphus/hiss en egen zon som sträcker sig från 

källarplan till plan 4. Trapphuset på vinden, plan 5, är också en egen zon som har ett 

genomgående hål till zonen trapphus/hiss. 

I modellen finns det tre luftbehandlingsaggregat, som har konstant flöde, varav det ena 

ventilerar källarplanet, det andra plan 2 till 5 och det tredje trapphus/hiss samt trapphus på 

vinden. För det sistnämnda aggregatet har luftflödet angivits till 0 l/s, eftersom det är 

självdrag i dessa utrymmen. Detta har åstadkommits genom att bland annat placera läckage 

(leak) i fasaden till dessa zoner. 

För respektive våningsplan har det angivits effekt för belysning och annan utrustning samt 

vilka tider dessa poster används. Det har även angivits hur många personer som vistas på 

respektive våningsplan samt vilka tider. 

Köldbryggorna för det nollalternativ som använts vid undersökning av interaktionseffekter 

och osäkra parametrar angavs till ”very poor”, vilket motsvarar en transmissionsförlust av 

544 W/K för byggnaden. Detta motsvarar cirka 24 % av de totala transmissionsförlusterna, 

vilket är ett rimligt värde eftersom transmissionsförlusterna för köldbryggor i klimatskärmen 

kan ligga mellan 20 – 30 % för en byggnad [14]. 

Grundmodellen har enligt uppgifter kalibrerats med hjälp av klimatkorrigerad mätt 

energianvändning och simulering med normalårsklimatdata. Vid simulering av byggnadens 

energianvändning har en klimatfil för Borås använts. 

  



10 
 

3. Genomförande 
Under denna rubrik beskrivs vad som gjorts i examensarbetet. Först kategoriserades och 

strukturerades de energieffektiviserande åtgärderna i databasen vilket följdes av 

sammanställning av statistik för de olika sjukhusen och åtgärdskategorierna. För att 

utvärdera bland annat interaktionseffekter har det genomförts simuleringar i IDA ICE. 

3.1 Kategorisering och strukturering av energieffektiviserande åtgärder 

och åtgärdspaket 

Vid arbetet med att kategorisera och strukturera energieffektiviserande åtgärder och 

åtgärdspaket i databasen har tre huvudkategorier använts; driftoptimerande-, 

installationstekniska- och byggnadstekniska åtgärder. Kategoriseringen har gjorts genom att 

strukturerat gå igenom åtgärder och åtgärdspaket i databasen och bedömt vilken typ av 

kategori respektive åtgärd tillhör. I samband med detta har det även angivits om åtgärderna 

är enskilda åtgärder, åtgärd i åtgärdspaket eller maxpaket.  

I detta examensarbete har en enskild åtgärd definierats som en åtgärd som innehåller en 

eller flera energieffektiviserande komponenter. Det som gör att åtgärden anses vara enskild 

är att den är fristående, den beräknas inte tillsammans med andra åtgärder. Ett åtgärdspaket 

däremot innebär att flera åtgärder kombineras. Detta innebär att energibesparingen som 

beräknas omfattar hela åtgärdspaketet. Det kan därmed bli svårt att bestämma vilken 

energibesparing en specifik åtgärd ger om åtgärderna i paketet interagerar med varandra. 

Maxpaket är den åtgärd eller det åtgärdspaket som ger den största energibesparingen för 

respektive energikartläggning. 

Med driftoptimerande åtgärd menas att komponenterna i åtgärden är av driftoptimerande 

karaktär. I regel är detta åtgärder där befintlig utrustning injusteras till optimal drift, detta 

kan även innefatta mindre renoveringar och i viss mån installation av komponenter. 

Installationstekniska åtgärder syftar till att utbyte eller nyinstallation av komponenter och 

enheter genomförs. Byggnadstekniska åtgärder är åtgärder som till exempel kräver 

förändring av byggnadens klimatskal, som fönsterbyte och tilläggsisolering. 

Vid kategoriseringen har energieffektiviserande åtgärder och åtgärderspaket där 

komponenter byts ut och följs av injustering betraktats som installationstekniska åtgärder 

om injusteringen har kunnat anses vara en följd av komponentutbytet. Ett exempel på detta 

är kombination av åtgärderna nya radiatorventiler, termostater och injustering av 

värmesystem. Detta skulle kunna vara både en driftoptimering och en installationsteknisk 

åtgärd. Kombinationen av dessa komponenter har dock betraktats som installationsteknisk 

då injustering kan anses vara nödvändig att göra vid byte av radiatorventiler och 

termostater. Likaså har åtgärder på klimatskalet som följs av injustering av värmesystemet 

betraktats som en ren byggnadsteknisk åtgärd. Detta eftersom injustering av värmesystemet 

bör göras vid till exempel tilläggsisolering eller fönsterbyte då dessa åtgärder påverkar 

inomhusklimatet. 
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I vissa åtgärder är komponenterna av olika karaktär, detta medför att ytterligare en 

åtgärdskategori har använts vid kategoriseringen och struktureringen av 

energieffektiviserande åtgärder i databasen. Denna åtgärdskategori är en kombination av 

byggnadstekniska- och installationstekniska komponenter och betecknas som 

Byggnadsteknisk/Installationsteknisk i databasen. Ett exempel på en åtgärd i denna 

åtgärdskategori är ”ny takkonstruktion och utbyte av ventilation”. Denna åtgärd kan vara 

enskild, men om den genomförs i kombination med andra tidigare beskrivna åtgärder kan 

den även vara en åtgärd i ett åtgärdspaket.  

En del åtgärder har varit svåra att bedöma om de ska betraktas vara driftoptimerande eller 

till exempel installationstekniska. För att begränsa antalet åtgärdskategorier har det krävts 

ett system för att urskilja vilken typ av åtgärdskategori dessa skulle delas in i. I de fall detta 

har varit aktuellt har kostnaden för åtgärden ansetts vara en av de avgörande faktorerna. En 

hög kostnad indikerar i regel på en mer omfattande åtgärd, vilket troligtvis kan ses som en 

installationsteknisk åtgärd. Medan en lägre kostnad för åtgärden kan anses indikera på en 

driftoptimering.  Det är dock inte enbart detta som har varit avgörande för i vilken 

åtgärdskategori dessa åtgärder har placerats. Givetvis har även beskrivningen av åtgärden 

tagits i beaktande vid indelning i åtgärdskategorier av dessa åtgärder.  

Vissa åtgärder i databasen har sedan tidigare namn som innehåller till exempel 

driftoptimering. Det är dock inte alltid dessa har delats in i kategorin driftoptimering om 

åtgärden även exempelvis har kunnat anses vara en installationsteknisk åtgärd. I dessa fall 

har bedömningen gjorts enligt resonemanget i stycket ovan. 

Det har gjorts antaganden vid kategorisering av åtgärder. När det endast står 

”radiatorsystem injusteras” har åtgärden antagits vara av driftoptimerande karaktär. Har det 

tydligt angivits att termostater och ventiler har bytts har åtgärden antagits vara 

installationstekniskt. Vid åtgärder där byte till snålspolande munstycken sker men det 

angivits att blandaren eventuellt kan justeras in utan att byta munstycken, har åtgärden 

betraktats som installationsteknisk. Detta på grund av det eventuella bytet av munstycken, 

om inte munstyckena behöver bytas bör åtgärden betraktas som driftoptimerande. 

Utöver indelning i de fyra tidigare nämnda åtgärdskategorierna har de 

energieffektiviserande åtgärderna och åtgärdspaketen delats in i vilka områden de berör, så 

som ventilation, fönsterbyte, tilläggsisolering, värmesystem och så vidare. Det har även lagts 

till en beskrivning för att ge en översiktlig bild av vilka komponenter som berörs för 

respektive åtgärd.  

Energieffektiviserande åtgärder för byggnad 5078 på Sahlgrenska och byggnad IK på Östra 

sjukhuset kunde inte från början delas in fullständigt i åtgärdskategorier. Detta på grund av 

brist på information om åtgärderna. Dessa åtgärder har därför utelämnats från statistiken. 

Efter att fått tillgång till rapporterna från energikartläggningarna har mer information om 

åtgärderna kunnat inhämtas och därmed dela in dem i åtgärdskategorier. 
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Som tidigare nämnts är det olika personer som har genomfört energiberäkningar för de olika 

åtgärderna och åtgärdspaketen. Detta innebär att för vissa byggnader är enskilda åtgärder 

beräknade för att sedan sättas samman till åtgärdspaket. För andra byggnader har 

energibesparingen för en enskild åtgärd beräknats vilket har efterföljts av i steg påbyggnad 

av ytterligare åtgärder. Det senare fallet medför att det kan vara svårt att veta vilken 

energibesparing en separat åtgärd genererar, på grund av eventuella interaktionseffekter.  

3.2 Statistik 

Enskilda åtgärder 

Den statistik som tagits fram för energieffektiviserande enskilda åtgärder i detta 

examensarbete består av medelvärden för energibesparing och kostnadseffektivitet 

tillhörande de energieffektiviserande åtgärderna i databasen. Med andra ord indikerar 

statistiken om de enskilda åtgärder som föreslagits för respektive sjukhus ger en stor eller 

liten energibesparing, samt vilken typ av åtgärder som är mer eller mindre 

kostnadseffektiva. Detta ger i sin tur en hint om på vilket sjukhus i första hand åtgärder bör 

undersökas vidare för att sedan bestämma vilka energieffektiviserande åtgärder som ska 

genomföras, detta gäller dock endast enskilda åtgärder. Energibesparing och 

kostnadseffektivitet för åtgärder som endast förekommer i åtgärdspaket behandlas under 

nästa stycke, Åtgärder i åtgärdspaket. 

Statistik från databasen har tagits fram för enskilda åtgärder indelade i  

åtgärdskategorierna driftoptimering, installationstekniska åtgärder, byggnadstekniska 

åtgärder, byggnadstekniska/installationstekniska åtgärder samt maxpaket.  

I huvudsak är statistiken som har sammanställts i form av medelvärde för specifik 

energibesparing [kWh/m2*år] samt medelvärde för kostnadseffektivitet [kr/kWh]. Där 

kostnadseffektivitet beräknats med Ekvation 1. Utöver detta har även största respektive 

minsta värde och antalet observationer dokumenterats, som underlag till diskussion.  

 
                      

  

   
  

                   

                     
 (1) 

Medelvärde för energibesparing och kostnadseffektivitet för de olika åtgärdskategorierna 

har beräknats genom att ta fram alla enskilda åtgärder av en viss åtgärdskategori för ett 

sjukhus och sedan beräkna medelvärdet för dessa. Detta har gjorts för samtliga sjukhus och 

åtgärdskategorier och har sammanställts i stapeldiagram för att ge en överskådlig bild av 

medelvärdet för kostnadseffektivitet och energibesparing för de olika sjukhusen. På detta vis 

ges det möjlighet att jämföra de olika typerna av åtgärder mellan sjukhusen. Förutom att de 

olika sjukhusen finns representerade i diagramen, finns det även en post som benämnts 

”Alla”. Här har medelvärdet för energibesparing och kostnadseffektivitet för respektive 

åtgärdskategori beräknats från samtliga sjukhus. 
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Under arbetet med att sammanställa statistik för de enskilda åtgärderna upptäcktes att 

kostnadseffektiviteten för installationstekniska åtgärder på Sahlgrenska stack ut från de 

andra sjukhusen. Efter att undersökt detta mer noggrant upptäcktes att åtgärder som berör 

belysningen är relaterade till en större kostnad per sparad kilowattimme. På grund av detta 

delades de installationstekniska åtgärderna upp i två delar, installationstekniska åtgärder 

utan belysning samt installationstekniska åtgärder innehållande endast belysning. Då det 

syftas till samtliga installationstekniska åtgärder används begreppet installationsteknisk – 

totalt. 

I samband med diskussion av den statistik som sammanställts beräknades även den specifika 

energianvändningen för respektive sjukhus. Detta gjordes med material i databasen där 

byggnadernas energianvändning tagits fram i samband med energikartläggningarna. 

Energianvändningen som är dokumenterad i databasen är i regel beräknad, vilket medför att 

den specifika energianvändningen som tagits fram i samband med detta examensarbete 

sannolikt skiljer sig något mot den verkliga. 

Åtgärder i åtgärdspaket 

Då det finns åtgärder som endast förekommer som åtgärder i åtgärdspaket innebär detta att 

det kan vara svårt att uppskatta kostnadseffektivitet och energibesparing för åtgärden om 

den skulle genomföras som en enskild åtgärd. På grund av detta har det nedan förts ett 

resonemang kring hur kostnadseffektivitet och energibesparing för åtgärder i åtgärdspaket 

kan beräknas för en separat åtgärd.  

Det kan vara svårt att bestämma åtgärdsspecifik kostnad och energibesparing för de 

energieffektiviserande åtgärder som endast förekommer som åtgärder i åtgärdspaket. Detta 

eftersom den beräknade kostnaden och energibesparingen gäller för hela åtgärdspaketet. 

För att beräkna den åtgärdsspecifika kostnaden, kr/kWh, för en åtgärd som genomförs i 

samband med andra åtgärder, kan kostnaden för de andra åtgärderna dras bort från 

åtgärdspaketets kostnad för att sedan divideras med differensen i energibesparing, Ekvation 

2. Detta för att få en uppfattning av den åtgärdsspecifika kostnaden för den separata 

åtgärden. För att få en korrekt bild av den åtgärdsspecifika kostnaden och energibesparingen 

är det viktigt att det kan uteslutas att inga interaktionseffekter uppstår då flera åtgärder 

genomförs samtidigt. Alternativt att det finns kunskap om hur olika energieffektiviserande 

åtgärder interagerar med varandra så att det kan kompenseras för vid beräkning av 

åtgärdsspecifik kostnad samt energibesparing för den separata åtgärden. 

 
                                

                                     

                                                      
 (2) 

Utformningen av ekvationen enligt ovan bygger på ett åtgärdspaket som består av två 

åtgärder, A och B. I ekvationen är den åtgärdsspecifika kostnaden för åtgärd A uttryckt i 

[kr/kWh], kostnaden i [kr] och energibesparingen i [kWh].  
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Ett annat sätt att uppskatta den åtgärdsspecifika kostnaden och energibesparingen för 

åtgärder i åtgärdspaket, är att göra separata beräkningar av samtliga åtgärder i 

åtgärdspaketet. Detta är inte intressant att göra för alla åtgärder då det kan finnas åtgärder 

som beror av varandra och inte kan genomföras enskilt. Däremot för de åtgärder som skulle 

vara intressanta att genomföra enskilt och endast har behandlats i åtgärdspaket skulle detta 

kunna vara till nytta. Genom att beräkna energibesparingen för enskilda åtgärder är det även 

lättare att få en överblick av hur de olika åtgärderna interagerar med varandra då de 

kombineras i åtgärdspaket. Om fler åtgärder genomförs enskilt finns det även betydligt fler 

värden som kan ligga till grund vid beräkning av medelvärde av enskilda åtgärder. På grund 

av eventuella interaktionseffekter behandlas energibesparing och kostnadseffektivitet för 

åtgärder i åtgärdspaket i samband med kostnads- och energibesparingskurvor, se avsnitt 

Kostnads- och energibesparingskurvor. 

För att indikera om olika energieffektiviserande åtgärder påverkar varandra har 

interaktionseffekter undersökts med beräkningsprogrammet IDA ICE, se avsnitt 4.3 

Simuleringar i IDA ICE. 

Kostnads- och energibesparingskurvor 

Ett vidare steg i att analysera materialet i databasen och därmed behandla rena 

åtgärdspaket och även åtgärder i åtgärdspaket, var att i ett punktdiagram rita in 

energibesparing och kostnadseffektivitet för enskilda åtgärder och åtgärdspaket för 

byggnaderna på ett sjukhus. På x-axeln finns energibesparing för respektive byggnad och på 

y-axeln kan kostnad uttryckt i kronor per sparad kWh avläsas. Utifrån de inritade punkterna 

kunde trendlinjer tas fram som tydligt visar hur kostnaden per sparad kilowattimme förhåller 

sig till energibesparingen. Detta har endast gjorts för ett sjukhus, KSS, för att ge ett underlag 

som kan utvärderas och eventuellt leda till att liknande kurvor tas fram för övriga sjukhus. Då 

halveringsmålet ska nås till minimal kostnad kan dessa kurvor vara till hjälp eftersom de 

indikerar vilka byggnader som sannolikt är mest kostnadseffektiva ur 

energieffektiviseringssynpunkt. 

I samband med att analysera kurvorna beräknades den specifika energianvändningen för de 

olika byggnaderna på KSS. Detta gjordes genom att använda den energianvändning och yta 

som angivits för respektive byggnad i databasen. 

3.3 Simuleringar i IDA ICE 

För att undersöka interaktionseffekter då flera energieffektiviserande åtgärder genomförs 

samtidigt har simuleringsprogrammet IDA ICE använts. Den byggnad som har simulerats är 

byggnad 16 på SÄS i Borås. En modell, grundmodellen (nollalternativet), av byggnaden 

erhölls från Västfastigheter. Modellen har tagits fram av konsultföretaget ÅF som byggt 

modellen och genomfört simuleringar av energieffektiviserande åtgärder i samband med 

energikartläggning av byggnaden.  
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Totalt har sex energieffektiviserande åtgärder/åtgärdspaket föreslagits i samband med 

energikartläggningen. De modeller som använts i IDA ICE för att beräkna energibesparingen 

för åtgärderna och åtgärdspaketen erhölls från ÅF. Från modellerna kunde sedan 

information inhämtas om hur de olika åtgärderna och åtgärdspaketen simulerats. Därmed 

kunde olika åtgärder kombineras på andra sätt för att undersöka interaktionseffekter. I de 

sex modeller som erhölls från ÅF har förändringar från grundmodellen gjorts enligt Tabell 1. 

Utöver modellerna för de olika åtgärderna erhölls en Excel-fil med information om hur olika 

parametrar var inställda för modellen med nollalternativet. 

Tabell 1: Beskrivning av de energieffektiviserande åtgärder som föreslagits och beräknats 
för byggnad 16 på SÄS i Borås. Den första åtgärden innebär att LuftBehandlingsaggregat 1 
(LB1) plockas bort och ersätts av det andra befintliga aggregatet LB2, som har en större 
temperaturverkningsgrad. Vidare byts värmaren i LB2 från en elvärmare till en 
vätskeburen värmare och värmesystemet justeras in. 

Åtgärd Beskrivning 

1 Borttagning av LB1 
Ny försörjning från LB2 
Byte av elvärmare till en vätskeburen värmare. 
Justera in värmesystemet 

2 Tilläggsisolering av fasad med 50 mm isolerskiva 
Byte av gamla tvåglasfönster till nya med isolerglasfönster 
Borttagning av LB1 
Ny försörjning från LB2 
Byte av elvärmare till en vätskeburen värmare. 
Justera in värmesystemet 

3 Byte av gamla tvåglasfönster till nya med isolerglasfönster 
Borttagning av LB1 
Ny försörjning från LB2 
Byte av elvärmare till en vätskeburen värmare. 
Justera in värmesystemet 

4 Byte av befintliga armaturer till LED 
5 VAV-rumsstyrning (Variabelt luftflöde) 
6 Samtliga åtgärdspaket 

För att säkerställa att den modell som erhållits från Västfastigheter verkligen var 

nollalternativet utfördes simulering av modellen i IDA ICE. Resultatet från simuleringen 

jämfördes med de värden som dokumenterats i databasen. Då det var en skillnad mellan 

resultatet från simuleringen och de dokumenterade värdena, cirka 15 900 kWh, justerades 

köldbryggorna tills resultatet från simuleringarna och värdena i databasen stämde bra 

överens. Skillnaden i årlig energianvändning jämfört med det dokumenterade värdet i 

databasen var då 166 kWh. Anledningen till att just köldbryggorna justerades var att dessa 

parametrar inte stämde helt överens med de dokumenterade inställningarna i Excel-filen 

med indata till nollalternativet.  
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Då flera energieffektiviserande åtgärder genomförs samtidigt kan dessa påverka varandra på 

så sätt att summan av energibesparingen för de enskilda åtgärderna skiljer sig från 

energibesparingen då åtgärderna genomförs som ett paket. För att undersöka 

interaktionseffekter har energieffektiviserande åtgärder först simulerats enskilt för att sedan 

simuleras som paket. Därefter har energibesparingen summerats för de enskilda åtgärderna 

för att kunna jämföras med energibesparingen då åtgärderna simulerats som paket. För att 

beräkna hur stor inverkan interaktionseffekterna har på energibesparingen har Ekvation 3 

använts. 

 
                         

                                                

                                                    
 (3) 

Från ekvationen kan den procentuella skillnaden mellan energibesparing beräknad från 

summering av enskilda åtgärder och kombination av åtgärder beräknas. 

För att undersöka interaktionseffekter har fem energieffektiviserande åtgärder undersökts i 

Tabell 1. De fem åtgärderna är fönsterbyte, 50 mm tilläggsisolering av fasad, Åtgärd 11, 

Åtgärd 42 samt Åtgärd 53. Dessa åtgärder har simulerats enskilt och i olika kombinationer för 

att undersöka om de interagera med varandra. De inställningar som använts vid simulering 

för respektive åtgärd har varit de samma som använts i de modeller som erhållits från ÅF.  

För att undersöka hur en eventuell osäkerhet i parametrar i IDA ICE påverkar den beräknade 

energianvändningen och energibesparingen från energieffektiviserande åtgärder har en 

känslighetsanalys gjorts. Detta har gjorts genom att justera några parametrar ±20 % från 

grundmodellen (nollalternativet) av byggnad 16 på SÄS i Borås. De parametrar som 

justerades var köldbryggor, infiltration samt ventilationsflöde. Dessa parametrar har i 

rapporten benämnts som osäkra parametrar. Anledningen till att dessa parametrar valdes 

att undersökas i känslighetsanalysen, var för att de kan ha en stor inverkan på en byggnads 

energianvändning. Exempelvis kan köldbryggor stå för 20 – 30 % av transmissionsförlusterna 

i en byggnad [14]. Det har även gjorts en studie på ett bostadshus i sex våningar där energin 

för uppvärmning sjönk med nästan 30 % då lufttätheten minskades från 0,8 l/m2*s vid 50 Pa 

tryckskillnad till 0,4 l/m2*s [15]. Därför ansågs det vara intressant att undersöka hur en 

osäkerhet i dessa parametrar påverkade resultaten från simuleringar.  

I samband med känslighetsanalysen har det undersökts om energibesparingen från några 

energieffektiviserande åtgärder påverkas då de osäkra parametrarna ändras ±20 % från 

nollalternativet. Detta har gjorts genom att utifrån nollalternativet genomföra en 

energieffektiviserande åtgärd och beräkna energibesparingen för denna (fall 1). Därefter har 

en osäker parameter justerats 20 % från nollalternativet för att bilda ett alternativt 

                                                           
1 Borttagning av LB1, Ny försörjning från LB2, Byte av elvärmare till en vätskeburen värmare, Justera in 

värmesystemet 
2
 Byte av befintliga armaturer till LED 

3
 Byte från konstant till variabelt luftflöde i ventilationsaggregaten (VAV – variable air volume) 
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nollalternativ (fall 2), varefter energibesparingen från samma energieffektiviserande åtgärd 

beräknats och jämförts med energibesparingen för det riktiga nollalternativet (fall 1). Detta 

har gjorts för de tre osäkra parametrar som nämnts ovan, vilket innebär att det har 

genomförts totalt 7 simuleringar per energieffektiviserande åtgärd. En simulering för det 

riktigt nollalternativet samt sex stycken för de osäkra parametrarna, två för varje parameter. 

De energieffektiviserande åtgärder som undersökts i samband med justering av de osäkra 

parametrarna var enligt Tabell 2.  

Tabell 2: Beskrivning av de energieffektiviserande åtgärder som simulerades i samband med 
att några osäkra parametrar varierades. 

Åtgärd Beskrivning 

1 85 % verkningsgrad på samtliga 
värmeväxlare i ventilationen. Tidigare 50 % 
respektive 75 %. 

2 Utbyte till LED-belysning, enligt modellen 
från ÅF 

3 Fönsterbyte, totalt U-värde fönster och karm 
1,0 W/m2*K. Köldbryggor för fönster ändras 
till ”typical”, 0,03 W/K/(m omkrets) 
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4. Resultat och diskussion 
Här presenteras och diskuteras resultaten av examensarbetet. Först kommer Kategorisering 

och strukturering av energieffektiviserande åtgärder och åtgärdspaket därefter följer 

resultat och diskussion kring den statistik som tagits fram från databasen och sist behandlas 

resultaten från simuleringarna i IDA ICE.  

4.1 Kategorisering och strukturering av energieffektiviserande åtgärder 

och åtgärdspaket 

Resultatet av kategoriseringen och struktureringen av de energieffektiviserande åtgärderna i 

databasen består av att sex kolumner har lagts till i databasen. Kolumnerna har namngivits 

till ”Åtgärdstyp”, ”Område”, ”Beskrivning”, ”Enskild, Åtgärdspaket, Maxpaket”, ”Genomförda 

åtgärder” samt ”Paket”. I Bilaga 1 ges en kort beskrivning av respektive kolumn och ett 

utdrag av databasen med exempel på de kolumner som beskrivits visas i Figur 16. 

Vid arbetet med kategorisering och strukturering av energieffektiviserande åtgärder och 

åtgärdspaket i databasen visade det sig att samma typer av åtgärder återkommer för de 

olika sjukhusen. Med andra ord är det till stor del samma typer av åtgärder i respektive 

åtgärdskategori. 

Majoriteten av de energieffektiviserande åtgärderna i databasen har endast behandlats som 

åtgärder i åtgärdspaket, cirka 325 stycken varav nästan 60 % är av installationsteknisk 

karaktär. Det finns cirka 260 enskilda åtgärder, även här är flest åtgärder 

installationstekniska, cirka 50 %.  

Det har varit svårt att bedöma till vilken kategori som vissa åtgärder tillhör, främst när det 

gäller installationstekniska- och driftoptimerande åtgärder. Som nämnts tidigare har detta 

gjorts genom att studera investeringskostnad och beskrivningen för åtgärden. Även om detta 

tillvägagångsätt har använts finns det en risk att åtgärder har blivit felbedömda och placerats 

i fel åtgärdskategori. Detta gäller inte enbart kategorierna driftoptimering och 

installationsteknisk. Även andra åtgärder kan ha blivit felbedömda och placerats i fel 

åtgärdskategori på grund av missbedömning eller feltolkning av till exempel förkortningar 

som använts vid beskrivning av åtgärder. 

4.2 Statistik 

Resultaten för den statistik som tagits fram presenteras här indelade i tre underrubriker; 

Enskilda åtgärder, Energibesparing och kostandseffektivitet för maxpaket samt Kostnads- 

och energibesparingskurvor. 

4.2.1 Enskilda åtgärder 

Eftersom statistiken bygger på data från databasen medför detta att den information som 

kan utläsas från figurerna under denna rubrik, ger en indikation på inom vilken 

åtgärdskategori och för vilket sjukhus den största energibesparingen för enskilda åtgärder i 
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databasen kan göras, samt vilka som är mest kostnadseffektiva. Detta är intressant om man 

inte vill genomföra hela åtgärdspaket. 

Energibesparing från enskilda åtgärder 

För att visa inom vilka åtgärdskategorier den största energibesparingen kan göras för 

enskilda åtgärder i databasen, samt för att kunna göra jämförelser mellan sjukhusen, har 

medelvärdet för årlig specifik energibesparing för respektive åtgärdskategori sammanställts i 

Figur 2.  

Nedan följer en kort diskussion kring bland annat orsaker till skillnader mellan 

energibesparing för åtgärdskategorier för olika sjukhus. En mer ingående diskussion tas upp 

för respektive åtgärdskategori under avsnittet Enskilda driftoptimerande-, 

installationstekniska- samt byggnadstekniska åtgärder. 

Alla åtgärder finns inte representerade som enskilda åtgärder för alla sjukhus, varför vissa 

sjukhus har färre staplar i Figur 2. Ett exempel på detta är NÄL som endast har 

installationstekniska åtgärder eftersom övriga åtgärder endast förekommer som åtgärder i 

åtgärdspaket. Enskilda åtgärder indelade i åtgärdskategorin byggnads-/installationsteknisk 

förekommer endast för Sahlgrenska och KSS. 

Energibesparingen för de olika åtgärdskategorierna skiljer sig mellan sjukhusen. Detta beror 

på byggnadernas förutsättningar, som när sjukhusen är byggda, men också på i vilken 

omfattning energieffektiviserande åtgärder tidigare har genomförts. En annan orsak till 

skillnader är att komponenterna i åtgärderna som ligger till grund för det beräknade 

medelvärdet för respektive åtgärdskategori är olika omfattande och behandlar olika 
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Figur 2: Medelvärde för den årliga energibesparingen från enskilda energieffektiviserande 
åtgärder indelade i åtgärdskategorierna; driftoptimering, installationsteknisk totalt, 
byggnadsteknisk samt byggnads-/installationsteknisk. 



20 
 

områden. Till exempel behandlar vissa installationstekniska åtgärder ventilation medan 

andra belysning.  

Energibesparingen för de installationstekniska åtgärderna som föreslagits för SÄS i Borås och 

NÄL är lägre än för övriga sjukhus. För SÄS i Borås kan anledningen vara att det har 

genomförts en hel del installationstekniska åtgärder tidigare. NÄL däremot är ett relativt 

ungt sjukhus som byggdes i slutet av 1980-talet [16], vilket sannolikt är en orsak till den 

relativt låga energibesparingen.  

SÄS i Borås och KSS är de sjukhus som har den lägsta specifika energianvändningen, se  

Tabell 3. Detta är troligtvis en bidragande orsak till den låga energibesparingen för flera av 

åtgärdskategorierna vid jämförelse med övriga sjukhus. Sahlgrenska, Östra och Mölndals 

sjukhus är de sjukhus som har den största specifika energianvändningen. Av samma 

anledning är detta troligtvis en orsak till att energibesparingen för de olika 

åtgärdskategorierna är bland de större för dessa sjukhus. 

Tabell 3: Specifik energianvändning för respektive sjukhus, beräknat från den 
energianvändning och yta som angivits för respektive byggnad i databasen. 

Sjukhus Energianvändning [kWh] Yta [m2] Specifik energianvändning [kWh/m2] 

Sahlgrenska 54 884 210 191 420 287 

Östra 43 029 468 149 589 288 

Mölndal 21 580 333 97 543 221 

Uddevalla 14 663 679 77 815 188 

NÄL 23 675 166 116 398 203 

SÄS i Borås 25 740 562 164 263 157 

KSS 25 081 677 149 783 168 

Även om Sahlgrenska är ett av de sjukhus som har den största specifika energianvändningen 

är medelvärdet av energibesparingen för enskilda byggnadstekniska åtgärder bland de som 

är lägst. Detta kan bero på att det har genomförts en del åtgärder på olika byggnaders 

klimatskal tidigare samt att vissa byggander har ett bra klimatskal då de är relativt nybyggda. 

I energikartläggningarna finns det även uppgifter om att det finns byggnader som har 

bristfälligt klimatskal. Det är därför svårt att dra några konkreta slutsatser hur tidigare 

energieffektivisering av byggnader samt nybyggda byggnader påverkar den möjliga 

energibesparingen från byggnadstekniska åtgärder. 

Enligt de energikartläggningar som genomförts är majoriteten av Östra sjukhuset byggt 

under slutet av 1960- och 1970-talet förutom en byggnad som är byggd i slutet av  

1980-talet. I stor utsträckning är byggnadernas klimatskal i originalskick [17], vilket sannolikt 

är något som bidrar till att de energieffektiviserande åtgärderna indelade i byggnadstekniska 

åtgärder är bland de som ger en större energibesparing. 

Från de energikartläggningar som gjorts har byggnadsår och en översiktlig beskrivning av 

vilka energieffektiviserande åtgärder som genomförts för de olika byggnaderna för 
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respektive sjukhus sammanställts. Utifrån denna sammanställning anser jag att det är svårt 

att dra några konkreta slutsatser kring hur byggnadsår och genomförande av tidigare 

energieffektiviserande åtgärder påverkar den predikterade energibesparingen och 

kostnaden. Om det inte tidigare hade genomförts några energieffektiviserande åtgärder på 

byggnaderna, hade det funnits en möjlighet att dra slutsatser kring hur byggnaders 

energianvändning och beräknade energibesparing beror på byggnadsår. Sammanställningen 

består av en Excel-fil som finns som en elektronisk bilaga till rapporten. 

Kostnadseffektivitet för enskilda åtgärder 

Figur 3 visar kostnadseffektivitet för enskilda åtgärder för respektive åtgärdskategori och 

sjukhus. Driftoptimerande åtgärder har den lägsta kostnaden per sparad kWh.  

I Figur 3 är det tydligt att kostnaden per spara kilowattimme för byggnadstekniska åtgärder 

är störst för KSS. En orsak till detta är att det endast är sju värden som ligger till grund för det 

beräknade medelvärdet, där majoriteten av värdena är relativt höga jämfört med andra 

sjukhus. De värden med en hög kostnad är främst förknippade med tilläggsisolering av tak 

där taket även läggs om. Det är även dessa åtgärder som drar ner medelvärdet för 

energibesparingen för byggnadstekniska åtgärder för KSS i Figur 2. I övrigt har det inte 

upptäckts några tydliga orsaker till den höga kostnaden samt den låga energibesparingen. 

Då ett sjukhus är bland de som har en lägre energianvändning och det anges att 

energieffektiviserande åtgärder för sjukhuset ger en lägre energibesparing än för de andra 

sjukhusen, är en teori att kostnaden per sparad kilowattimme blir högre för sjukhuset med 

en redan låg energianvändning. Detta eftersom de åtgärder som är mest kostnadseffektiva 
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Figur 3: Medelvärde för kostnadseffektivitet för enskilda energieffektiviserande åtgärder 
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troligtvis redan har blivit genomförda. Det kan dock fortfarande finnas 

energieffektiviserande åtgärder som inte har genomförts som ger en relativt stor 

energibesparing i förhållande till kostnaden. Det är de olika byggnadernas förutsättningar 

som avgör detta.  

Med ovanstående resonemang som grund skulle den låga energibesparing för 

byggnadstekniska åtgärder på KSS vara en orsak till den höga kostnaden. Av samma 

anledning är de installationstekniska åtgärderna utan belysning för SÄS i Borås de som är 

bland de som kostar mest i Figur 4 nedan. 

Även om en åtgärdskategori beräknas ge en relativt stor energibesparing, till exempel de 

byggnadstekniska åtgärderna på Östra sjukhuset, behöver inte detta förknippas med en låg 

kostnad. Kostnaden beror på vilken typ av åtgärder som genomförs, hur omfattande de är 

och vilka förändringar som måste göras på byggnaderna. 

Genom att studera Figur 3 kan ett mönster för kostnaden upptäckas för de enskilda åtgärder 

som föreslagits i databasen. Mönstret indikerar att driftoptimerande åtgärder är mest 

kostnadseffektiva och efterföljs av installationstekniska- och byggnadstekniska åtgärder. 

Mönstret skiljer sig dock för Sahlgrenska och SÄS i Borås där de installationstekniska 

åtgärderna kostar mer per sparad kilowattimme än de byggnadstekniska. 

Orsaken till en högre kostnad per sparad kilowattimme för de installationstekniska 

åtgärderna är belysningsåtgärder. För att visa på detta har de installationstekniska 

åtgärderna delats upp i tre kategorier; installationsteknisk – totalt som innehåller samtliga 

enskilda installationstekniska åtgärder, installationsteknisk utan belysning vilket innebär att 

åtgärderna som berör belysning tagits bort och slutligen installationsteknisk – belysning som 

endast innehåller enskilda installationstekniska åtgärder som berör belysning. Medelvärden 

för dessa åtgärdskategorier illustreras i Figur 4. 

Figur 4: Medelvärde för kostnadseffektivitet för enskilda installationstekniska åtgärder 
indelade i installationsteknisk – totalt, installationsteknisk utan belysning samt 
installationsteknisk med belysning. 
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Figur 4 visar att för majoriteten av sjukhusen är kostnaden per sparad kilowattimme större 

för belysningsåtgärder än för övriga installationstekniska åtgärder. Kostnaden för 

belysningsåtgärder är mycket större för Sahlgrenska och SÄS i Borås än för de övriga 

sjukhusen. En orsak till den höga kostnaden för SÄS i Borås är att det endast finns en enskild 

installationsteknisk belysningsåtgärd, det finns alltså inga andra åtgärder som kan sänka 

medelvärdet. Avvikelser kan bero på att det är olika typer av belysningsåtgärder som 

genomförs, till exempel att i vissa åtgärder byts både armaturer och lampor medan i andra 

byts endast lampor. Det finns även vissa åtgärder som endast innefattar installation av 

belysningsstyrning. Dock har det inte kunnat upptäckas några tydliga orsaker till varför vissa 

värden för Sahlgrenska samt SÄS i Borås är betydligt större än för andra belysningsåtgärder. 

Detta är något som skulle behövas undersökas vidare. 

Belysningsåtgärderna innefattar i regel byte av armaturer och/eller lysrör från T84 till T55, 

diod- eller ledlampor. Det kan dock vara så att effekten för de gamla och nya lamporna 

skiljer sig mellan olika byggnader vilket bidrar till skillnader i energibesparing, och därmed 

kostnadseffektivitet. Det har i regel inte angivits i databasen vilka effekter de ursprungliga 

lamporna och armaturerna har, vilket gör att medelvärdet för kostnadseffektiviteten bygger 

på alla installationstekniska belysningsåtgärder för respektive sjukhus.  

Då den belysning som finns inomhus byts ut eller styrning av belysning installeras påverkar 

inte detta enbart elanvändningen. Den el belysningen använder omvandlas till värmeenergi 

som kommer byggnaden till nytta under uppvärmningssäsongen. Detta medför att vid 

effektivisering av inomhusbelysning där elanvändningen minskar, kommer värmebehovet 

öka. För att visa på detta har de enskilda belysningsåtgärderna för Sahlgrenska studerats. 

Totalt har tio enskilda installationstekniska belysningsåtgärder betraktas och i snitt måste 

cirka 70 % av elbesparingen läggas till på en ökad energianvändning för värme. För de andra 

sjukhus som har enskilda belysningsåtgärder ligger denna procentsats mellan 54 och 70 %. 

Hur stor andel av den sparade elenergin som måste tillföras som värme påverkas av om det 

även är utomhusbelysning som effektiviserats, vilket inte ger något bidrag till uppvärmingen 

av byggnaden. För vissa sjukhus har det även angivits att energi för kyla minskas i samband 

med belysningsåtgärder. 

För alla byggnader utom för sjukhuset i Uddevalla har det i regel angivits att 

energianvändningen för värme ökar i samband med att effekten för belysningen minskas. 

Detta är något som skulle behöva undersökas vidare för att se om det har kompenserats för 

på något annat sätt. 

  

                                                           
4
 T8 är lysrör som är vanliga i äldre belysningsanläggningar [23]. 

5
 T5 är den senaste generationens lysrör [23]. 
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Figur 5: Medelvärde för energibesparing och kostnadseffektivitet med 
energieffektiviserande enskilda åtgärder indelade i åtgärdskategorierna driftoptimering, 
installationsteknisk – totalt, byggnadsteknisk samt byggnads-/installationsteknisk. 
Medelvärdena är beräknade med samtliga sjukhus som grund. 
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Energibesparing och kostnadseffektivitet från samtliga sjukhus 

För att visa medelvärde för kostnadseffektivitet och energibesparing i samma diagram har 

Figur 5 tagits fram, vilket är en sammanställning av medelvärde för de olika 

åtgärdskategorierna för samtliga sjukhus.  

Figur 5 visar att medelvärdet för energibesparingen från enskilda åtgärder från samtliga 

sjukhus ligger mellan cirka 14 och 21 kWh/m2*år. Kostnaden per sparad kilowattimme är 

som lägst för de åtgärder som är av driftoptimerande karaktär, 2,7 kr/kWh, och som störst 

för byggnadstekniska åtgärder, cirka 83 kr/kWh. Kostnaden för några av de driftoptimerande 

åtgärderna i databasen har angetts till 0 kr, detta med motiveringen att kostnaden för 

åtgärderna täcks av ordinarie driftsbudget. 

Figur 5 visar medelvärden av energibesparing och kostnadseffektivitet beräknade från 

samtliga sjukhus, och ger därmed en generell bild av de enskilda åtgärderna. Det är rimligt 

att i första hand genomföra driftoptimerande åtgärder, då dessa ger en relativt stor 

energibesparing till en låg kostnad. Steget därefter är förslagsvis att titta på 

installationstekniska åtgärder. Man bör dock inte enbart utgå från Figur 5 utan även ta 

hänsyn till skillnader mellan respektive åtgärdskategori för respektive sjukhus. Detta 

eftersom det kan vara billigare att genomföra till exempel driftoptimerande åtgärder på ett 

visst sjukhus jämfört med ett annat. Figur 5 kan ändå vara till hjälp i processen med att 

bedöma i vilken ordningen olika typer av åtgärder bör utvärderas vidare.  

Målet om en halverad energianvändning kommer inte att kunna nås genom att endast 

genomföra de enskilda åtgärderna. Därför måste även energibesparing från paket av 
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energieffektiviserande åtgärder undersökas. Detta har gjorts för KSS och resultatet 

presenteras under rubriken 4.2.3 Kostnads- och energibesparingskurvor. 

Den statistik som tagits fram i detta examensarbete är främst för de tidigare nämnda 

åtgärdskategorierna; driftoptimerande-, installationstekniska- och byggnadstekniska 

åtgärder. Detta medför att det kan behöva göras ytterligare studier där underkategorier, 

som ventilation, värmesystem, fönsterbyte och så vidare, undersöks mer ingående med 

hänseende till energibesparing och kostnad. Detta för att få en hint om vilka åtgärder i 

respektive åtgärdskategori som bör prioriteras. Några underkategorier har dock studerats 

för att undersöka orsaker till avvikelser vid arbetet med statistik och eventuella 

interaktionseffekter. 

Enskilda driftoptimerande-, installationstekniska- samt byggnadstekniska åtgärder 

Figur 5 i avsnittet ovan ger en generell bild av energibesparing och kostnadseffektivitet för 

de enskilda åtgärderna i respektive åtgärdskategori. För att dela in respektive 

åtgärdskategori ytterligare har Figur 6, Figur 7 och Figur 8 tagits fram. Detta för att visa hur 

respektive åtgärdskategori förhåller sig till varandra för de olika sjukhusen. 

Den största energibesparingen från enskilda driftoptimerande åtgärder kan göras på 

Sahlgrenska och Uddevalla sjukhus medan Östra sjukhuset och NÄL helt saknar enskilda 

driftoptimerande åtgärder. Det är även för Sahlgrenska och Uddevalla sjukhus som 

kostnaden är som störst, medan KSS är det sjukhus där kostnaden per sparad kilowattimme 

är som lägst. En orsak som bidrar till skillnader, är att det inte alltid är samma typer av 

driftoptimerande åtgärder som föreslagits för byggnaderna på respektive sjukhus, vilket 

påverkar energibesparing och kostnad.  

Figur 6: Medelvärde för energibesparing och kostnadseffektivitet för enskilda åtgärder av 
driftoptimerande karaktär. 
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Anledningen till den stora energibesparingen för driftoptimerande åtgärder på Sahlgrenska 

är att energibesparingen för en åtgärd höjer medelvärdet. Denna åtgärd, åtgärd 1 för 

byggnad 5013 (flik SS20 i databasen), genererar en stor specifik energibesparing jämfört med 

de övriga enskilda driftoptimerande åtgärderna på Sahlgrenska och påverkar därmed 

medelvärdet för de driftoptimerande åtgärderna på Sahlgrenska i stor grad. I den aktuella 

åtgärden ingår bland annat åtgärder på ventilationen som en höjning av 

temperaturverkningsgrad med tio procentenheter samt injustering av luftflöden. Det är just 

för värme i ventilationen som den stora energibesparingen görs och den totala 

energibesparingen för åtgärden motsvarar 26 % av byggnadens energianvändning. Den 

specifika energibesparingen för åtgärden är 206 kWh/m2*år medan den driftoptimerande 

åtgärd på Sahlgrenska som ger den näst största energibesparingen ger 45 kWh/m2*år. 

Utesluts energibesparingen från den första åtgärden vid beräkning av medelvärdet för 

driftoptimerande åtgärder på Sahlgrenska blir medelvärdet knappt 17 kWh/m2*år.  

Generellt sett är en anledning till att vissa åtgärder inom respektive åtgärdskategori ger en 

betydligt större energibesparing än andra åtgärder att åtgärderna är olika omfattande. Detta 

med avseende till antalet komponenter och vilka komponenter som behandlas i respektive 

åtgärd. Något som är gemensamt för de två driftoptimerande åtgärderna som ger den 

största procentuella och specifika energibesparingen på Sahlgrenska, är att 

temperaturvekningsgraden för en eller flera värmeväxlare i luftbehandlingsaggregat höjs 

med tio procentenheter. 

KSS är det sjukhus där medelvärdet för kostnadseffektiviteten för de enskilda åtgärderna av 

driftoptimerande karaktär är som lägst, 0,4 kr/kWh. En anledning till detta är att 

medelvärdet endast består av fyra värden där alla värden är mindre än 1 kr/kWh och ett 

värde är 0 kr/kWh, åtgärd 4 byggnad 16-18 (flik KSS4 i databasen). Anledningen till att 

kostnaden angetts vara 0 kr är att kostnaden för åtgärden täcks av ordinarie driftsbudget. 

Driftoptimerande åtgärder på SÄS i Borås och KSS är de som i medeltal ger den lägsta 

energibesparingen bland åtgärder av driftoptimerande karaktär. Det är även dessa sjukhus 

som har den lägsta specifika energianvändningen, Tabell 3, vilket mycket väl kan vara något 

som bidrar till en lägre energibesparing från de åtgärder som föreslagits. 

  



27 
 

I Figur 7 nedan visas medelvärde för energibesparing och kostnadseffektivitet från 

åtgärdskategorin installationsteknisk – totalt, där medelvärden är beräknade från enskilda 

åtgärder för respektive sjukhus.   

Den största energibesparingen kan göras med de åtgärder som föreslagits för KSS och de 

åtgärder som genomförs på NÄL är mest kostnadseffektiva. En orsak till den lägre 

energibesparingen på SÄS i Borås och NÄL är att de värden som ligger till grund för 

medelvärdet är lägre och inte har så stor spridning jämfört med åtgärder på de övriga 

sjukhusen. Det har inte upptäckts några tydliga orsaker till detta. En teori är att den låga 

energibesparingen beror på att det har gjorts en del energieffektivisering tidigare på SÄS i 

Borås. SÄS i Borås är även det sjukhus som har den lägsta specifika energianvändningen, se 

Tabell 3, vilket kan bidra till en lägre energibesparing än för övriga sjukhus. Som nämnts 

tidigare är NÄL ett relativt ungt sjukhus med en specifik energianvändning på drygt 200 

kWh/m2, vilket kan vara en anledning till en lägre energibesparing.  

De installationstekniska åtgärderna som föreslås för NÄL är i princip samma för de olika 

byggnaderna på sjukhuset, detta är med stor sannolikhet en anledning till det låga 

medelvärdet för kostnadseffektiviteten. Åtgärderna är av den karaktären att de ger en 

relativt stor energibesparing i förhållande till kostnaden. För övriga sjukhus har det varit en 

betydligt större variation av enskilda åtgärder av installationsteknisk karaktär, detta är något 

som troligtvis bidragit till en större spridning av den beräknade energibesparingen.  

Att kostnaden för installationstekniska åtgärder på Sahlgrenska och SÄS i Borås är större än 

för övriga sjukhus beror på belysningsåtgärderna, vilket har diskuterats tidigare i samband 

med Figur 4 under avsnittet Kostnadseffektivitet för enskilda åtgärder.  

Figur 7: Medelvärde för energibesparing och kostnadseffektivitet för enskilda 
installationsteknisk – totalt åtgärder för respektive sjukhus. 
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Figur 8: Medelvärde för energibesparing och kostnadseffektivitet för enskilda 
byggnadstekniska åtgärder för respektive sjukhus. 
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Energibesparingen för de installationstekniska åtgärderna på KSS är större än för övriga 

sjukhus, detta beror bland annat på att det finns två nästan identiska åtgärder som ger lika 

stor energibesparing. Skillnaden mellan dessa två åtgärder är att i den ena åtgärden sätts det 

in nya LAF-tak6 i operationssalar medan inte i den andra. Taken påverkar inte 

energianvändningen, vilket gör att energibesparingen tas med två gånger i statistiken. Om 

energibesparingen endast förekommer en gång, sjunker medelvärdet till cirka 21 

kWh/m2*år. Även medelvärdet för kostnaden minskar med knappt 2 kr/kWh till 27,8 

kr/kWh. 

Förutom att energibesparing och kostnad varierar mellan de olika sjukhusen på grund av 

olika rådande förhållanden för byggnaderna, beror skillnader även på att de 

installationstekniska åtgärderna är olika omfattande. 

I Figur 8 har medelvärde för energibesparing och kostnadseffektivitet beräknats för enskilda 

åtgärder som är av byggnadsteknisk karaktär. 

Medelvärde för energibesparingen för de enskilda byggnadstekniska åtgärderna skiljer sig 

inte speciellt mycket åt mellan Östra sjukhuset, Mölndals sjukhus, SÄS i Borås och Uddevalla 

sjukhus. Däremot är medelvärdet för energibesparingen lägre för Sahlgrenska och KSS, 

medan NÄL saknar enskilda byggnadstekniska åtgärder.  

Av de enskilda byggnadstekniska åtgärderna är det de på KSS som är bland de som ger den 

lägsta specifika energibesparingen, vilket bidrar till ett lågt medelvärde. Bland de enskilda 

                                                           
6
 Laminärflödestak [24] 
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byggnadstekniska åtgärderna för KSS förekommer både tilläggsisolering och fönsterbyte. 

Tilläggsisoleringen berör dock endast tak och det är energibesparingen och kostnaden per 

sparad kilowattimme för dessa åtgärder som drar ner respektive upp medelvärdet. Det har 

inte kunnat fastställas vad orsaken till den låga specifika energibesparingen och den höga 

kostnaden per sparad kilowattimme beror på. En bidragande orsak till en lägre 

energibesparing kan vara att KSS är ett av de sjukhus som har den lägsta specifika 

energianvändningen. En lägre specifik energianvändning behöver dock inte innebära en låg 

energibesparing från energieffektiviserande åtgärder. SÄS i Borås har den lägsta specifika 

energianvändningen och visar ändå på en relativt stor energibesparing för de 

byggnadstekniska åtgärderna. 

När det gäller medelvärdet för energibesparingen för de byggnadstekniska åtgärderna för 

Sahlgrenska har det inte upptäckts några tydliga orsaker till den lägre energibesparingen 

jämfört med de övriga sjukhusen. På Sahlgrenska finns det byggnader som är relativt 

nybyggda och det har även genomförts ombyggnationer och renoveringar på befintliga 

byggnader. Detta är något som kan vara en bidragande orsak till en lägre energibesparing. 

Det finns dock liknande scenarier för andra sjukhus där de byggnadstekniska åtgärderna ger 

en större energibesparing än för Sahlgrenska. Med andra ord är det svårt att dra några 

konkreta slutsatser för hur byggnadsår, renoveringar och ombyggnationer påverkar 

energibesparingen för olika typer av åtgärder.  

4.2.2 Energibesparing och kostnadseffektivitet för maxpaket 

Medelvärde för energibesparing och kostnadseffektivitet för maxpaketen för byggnaderna 

under respektive sjukhus illustreras i Figur 9. 

Figur 9: Medelvärde för energibesparing och kostnadseffektivitet för maxpaketen för 
respektive sjukhus. 
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Maxpaket på NÄL samt Östra sjukhuset är mest kostnadseffektiva. Dessa är även två av de 

tre sjukhus där medelvärdet av specifik energibesparing från maxpaket är som störst.  

Medelvärdet för energibesparingen från maxpaket speglar i stor grad den specifika 

energianvändningen. Östra sjukhuset och Sahlgrenska är de sjukhus som har den största 

specifika energianvändningen och det är för dessa sjukhus det beräknade medelvärdet för 

energibesparing från maxpaket är som störst. Den minsta energibesparingen från maxpaket 

görs på SÄS i Borås och på KSS, det är även dessa sjukhus som har den lägsta specifika 

energianvändningen.  

Medelvärdet för kostnadseffektivitet för maxpaket på NÄL är betydligt lägre än för övriga 

sjukhus. En sannolik orsak till detta är att maxpaketen för NÄL totalt innehåller endast två 

byggnadstekniska åtgärder.  Dessa innebär att karuselldörrar sätts in i några byggnader. 

Maxpaketen på de övriga sjukhusen innehåller flera byggnadstekniska åtgärder i form av 

fönsterbyte och tilläggsisolering, vilket är mer omfattande.  

I övrigt är det en liten spridning i kostnadseffektivitet för maxpaket mellan de olika 

byggnaderna på NÄL. Det minsta respektive största värdet är 5,4 och 21,1 kr/kWh. Konkreta 

orsaker till detta har inte kunnat identifieras. En bidragande orsak kan vara att de 

energieffektiviserande åtgärderna för respektive byggnad tydligt följer ett visst mönster, 

samma åtgärder har tillämpats på samtliga byggnader, vissa dock med mindre justeringar. 

För övriga sjukhus har det varit en större variation av åtgärder för de olika byggnaderna.  

Maxpaketen är de paket som generar den största energibesparingen för respektive 

energikartläggning, men behöver inte nödvändigtvis vara de mest kostnadseffektiva 

paketen. Än en gång bör det påpekas att det är medelvärden som beräknats, vilket innebär 

att det finns paket som ger både en större och mindre energibesparing, detsamma gäller 

kostnadseffektivitet. 
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4.2.3 Kostnads- och energibesparingskurvor 

För att undersöka möjligheten till energibesparing för byggnaderna på KSS har  

Figur 10 tagits fram. 

Figur 10 visar en prediktion för den procentuella energibesparingen för respektive byggnad i 

förhållande till kostnadseffektivitet för energieffektiviserande åtgärder och åtgärdspaket 

tillhörande byggnaderna på KSS. Liknande figurer kan tas fram för byggnaderna på övriga 

sjukhus. För närvarande har detta endast gjorts för KSS för att visa att det kan vara till hjälp 

då beslut ska fattas om i vilka byggnader i första hand energieffektiviserande åtgärder ska 

undersökas vidare. 

 

 

 

 

Figur 10: Kostnadseffektivitet i förhållande till procentuell energibesparing för 
energieffektiviserande åtgärder och åtgärdspaket tillhörande byggnaderna på KSS.  
KSS0 – KSS8 är flikar i databasen vilket motsvarar olika byggnader. KSS0 – byggnad 9,  
KSS1 – byggnader 4-6 samt 22-24, KSS2 – byggnad 3, KSS4 – byggnader 16-18,  
KSS5 – byggnader 19-20, KSS6 – byggnad 2, KSS7 – byggnader 7, 8, 10 & 11 samt  
KSS8 – byggnad 12. 
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För att ur en annan synvinkel visa vilka byggnader på KSS som det är mest kostnadseffektivt 

att genomföra energieffektiviseringar på har Figur 11 tagits fram, där energibesparingen 

uttrycks i kWh/år istället för procentuell energibesparing. 

Skillnaden mellan Figur 10 och Figur 11 är att energibesparingen ges i kWh/år och inte 

procentuell energibesparing. En procentuell energibesparing kan vara intressant för att se 

hur stor andel av en byggnads energianvändning som kan minskas och till vilken kostnad, 

men det är även intressant att se antalet kWh som kan sparas till vilken kostnad.  

Både Figur 10 och Figur 11 visar att åtgärderna för flik KSS1, byggnaderna 4-6 samt 22-24, i 

databasen är de mest kostnadseffektiva på KSS, följt av KSS0. Byggnaderna under flik KSS2 

och KSS5 är några av de byggnader där de energieffektiviserande åtgärderna är minst 

kostnadseffektiva.  

De energieffektiviserande åtgärderna för byggnaderna under flik KSS0 och KSS1 är de som är 

mest kostnadseffektiva. Det är även byggnaderna under dessa flikar som har den största 

specifika energianvändning på KSS, se Tabell 4 på nästa sida.  

  

Figur 11: Kostnadseffektivitet i förhållande till absolut energibesparing för 
energieffektiviserande åtgärder och åtgärdspaket tillhörande byggnaderna på KSS. 
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Tabell 4: Specifik energianvändning för byggnaderna på KSS. Den specifika 
energianvändningen är beräknad från materialet i databasen. 

Flik Byggnad Specifik energianvändning [kWh/m2] 

KSS0 9 287 

KSS1 4-6, 22-24 239 

KSS2 3 117 

KSS4 16-18 141 

KSS5 19-20 138 

KSS6 2 273 

KSS7 7, 8, 10,11 199 

KSS8 12 112 

Även byggnad 2 under flik KSS6 har en relativt stor specifik energianvändning. Dock är inte 

de energieffektiviserande åtgärderna lika kostnadseffektiva som för byggnaderna under 

KSS0 och KSS1. Detta beror bland annat på att det endast är tre åtgärder som föreslagits för 

byggnad 2, två enskilda åtgärder och ett paket där de båda enskilda åtgärderna kombineras. 

De två enskilda åtgärderna behandlar dels ventilation men är till stor del byggnadstekniska. 

Kostnaden för de tre åtgärderna ligger mellan 33 och 37 kr/kWh medan den procentuella 

energibesparingen är 2 %, 26 % och 27 %. Hade det funnits fler åtgärder hade kurvan för 

byggnad 2 kunnat få ett annat utseende, exempelvis om det hade funnits driftoptimerande 

åtgärder, som i regel är relativt kostnadseffektiva.  

Byggnaderna under flik KSS2, KSS5 och KSS8 har den lägsta specifika energianvändningen. 

Det är även för dessa byggnader som de energieffektiviserande åtgärderna är bland de minst 

kostnadseffektiva. Något som är gemensamt för dessa byggnader är att det inte har 

föreslagits några driftoptimerande åtgärder som berör ventilation eller värmesystem. Den 

enda åtgärden som är av driftoptimerande karaktär är för byggnad 3 (KSS2). Denna åtgärd 

innebär att hetvarmvatten kopplas bort från städet, då maskinerna fungerar med enbart 

varmvatten. Då driftoptimerande åtgärder i regel är bland de åtgärder som är mest 

kostnadseffektiva är detta sannolikt något som påverkar kurvorna för dessa byggnader i 

Figur 10 och Figur 11. Även byggnaderna under flik KSS6 och KSS7 saknar driftoptimerande 

åtgärder.  

Utöver det som nämnts ovan har det inte kunnat fastställas några andra orsaker till varför 

energibesparing och kostnadseffektivitet ser ut som de gör enligt Figur 10 och Figur 11. 

Det kan vara en god idé att ta fram liknande kurvor för andra sjukhus. Kurvorna kan vara till 

hjälp vid beslut om vilka byggnader som bör prioriteras vid genomförande av 

energieffektiviserande åtgärder, då det handlar om åtgärder som förslagits i samband med 

energikartläggningarna. Om liknande kurvor tas fram för byggnader på övriga sjukhus är det 

intressant att jämföra de som motsvarar flik KSS1 för att avgöra vilka sjukhus som bör 

prioriteras vid energieffektivisering. 
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Kurvorna för byggnaderna är trendlinjer tillhörande åtgärderna för respektive byggnad. För 

varje åtgärd har energibesparingen för byggnaden och tillhörande kostnad per sparad 

kilowattimme lagts in i ett punktdiagram, varefter en trendlinje anpassats till punkterna. För 

att få en så bra anpassning som möjligt har vissa avvikande värden uteslutits. Detta på grund 

av att dessa åtgärder inte har ansetts vara intressanta att genomföra då det finns andra 

åtgärder som kan anses vara högre prioriterade att genomföra. På detta sätt har R2-värdet 

närmat sig värdet 1, vilket innebär en god anpassning för kurvan till datamängden. R2-värdet 

för kurvorna i Figur 10 och Figur 11 ligger mellan 0,77 och 1. Ett led i att försöka få med så 

många åtgärder som möjligt, skulle kunna vara att beräkna samtliga åtgärder som enskilda 

och sedan kombinera dessa i lämpliga paket. Därefter tas en kurva fram där förhoppningsvis 

få åtgärder bör uteslutas för att få god anpassning till punkterna. 

4.2.4 Allmän diskussion kring statistik 

För att visa att det är stor skillnad mellan vissa av de enskilda åtgärderna inom respektive 

åtgärdskategori har Figur 12 tagits fram. Figur 12 visar att medelvärdet för energibesparing 

och kostnadseffektivitet för respektive åtgärdskategori förändras då medelvärdet anpassas. 

Anpassningen innebar att minsta och största värdet i respektive åtgärdskategori har 

uteslutits vid beräkning av medelvärde. 

Då största respektive minsta värdet utesluts har detta en inverkan på medelvärdet för 

energibesparing och kostnadseffektivitet. Orsaken till att skillnader uppstår är att 

energibesparing eller kostnadseffektivitet för vissa åtgärder sticker ut, vilket påverkar de 

beräknade medelvärdena. Detta beror bland annat på att de olika åtgärderna i respektive 

Figur 12: Hur medelvärdet för energibesparing och kostnadseffektivitet ändras då största 
respektive minsta värdet utesluts i de olika datamängderna vid beräkning av medelvärde. 
Medelvärden har beräknats utifrån respektive åtgärdskategori med samtliga sjukhus som 
grund. 
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åtgärdskategori är olika omfattande. Då material som bygger på medelvärden används för 

att bedöma vilka åtgärder som ska genomföras bör det tas hänsyn till att det finns åtgärder 

som både ger en större och mindre energibesparingen och är mer eller mindre 

kostnadseffektiva. Medelvärdet för både kostnadseffektivitet och energibesparing för 

samtliga åtgärdskategorier blev lägre då minsta och störst värde inte räknades med.  

Den statistik som har tagits fram för enskilda åtgärder är i första hand för att ge en 

översiktlig bild av energibesparing och kostnadseffektivitet för de olika åtgärdskategorierna. 

Därmed indikeras vilka typer av åtgärder i databasen som är lämpliga att undersöka mer 

ingående i samband med beslut om vilka energieffektiviserande åtgärder som ska 

genomföras när det gäller enskilda åtgärder. Den statistik som tagits fram gäller för 

respektive åtgärdskategori och det har inte tagits någon hänsyn till hur omfattande de olika 

åtgärderna har varit. Med andra ord finns det vissa åtgärder som ger en betydligt större 

energibesparing än andra, även fast de är indelade i samma åtgärdskategori. Detta är något 

som påverkar de beräknade medelvärdena. Statistiken som tagits fram för enskilda åtgärder 

ger en indikation på inom vilken åtgärdskategori och för vilket sjukhus den största 

energibesparingen för enskilda åtgärder som föreslagits i databasen kan göras, samt vilka 

som är mest kostnadseffektiva. Detta är intressant om man inte vill genomföra hela 

åtgärdspaket. 

Något som bör tas i beaktande är att det är olika personer som har genomfört 

energiberäkningarna som ligger till grund för statistiken, vilket gör att upplägget för de 

energieffektiviserande åtgärderna inte är det samma för alla byggnader. Detta är en orsak till 

att åtgärder och åtgärdspaket under respektive åtgärdskategori kan skilja sig åt mellan de 

olika byggnaderna. Å andra sidan är inte alla byggnader lika, vilket medför att åtgärder och 

åtgärdspaket naturligt skiljer sig åt mellan de olika byggnaderna. 

Det bör poängteras att även om vissa åtgärder inte verkar vara ekonomiskt försvarbara att 

genomföra enskilt, kan de bli intressanta om de genomförs i samband med andra åtgärder. 

Detta är dock något som inte har undersökts i detta examensarbete. Utöver detta finns det 

vissa åtgärder som bör genomföras även om de inte är prioriterade ur 

energibesparingssynpunkt. Detta eftersom åtgärder kan behöva vidtas för att tillgodose att 

inomhusklimatet är tillfredsställande för personal och patienter på sjukhusen samt att vissa 

komponenter slits ut. På detta sätt kan åtgärder komma till nytta ur fler perspektiv än 

energisynpunkt. 

Från projektdatabasen Antura [18], har rapporterna för energikartläggningar kunnat nås. I 

dessa rapporter har det bland annat inhämtats information om byggnadsår och tidigare 

energieffektivisering för respektive byggnader. Tanken var att undersöka om det fanns några 

tydliga samband mellan byggnadsår och den energibesparing som beräknats för åtgärderna 

för respektive sjukhus. Eftersom flera byggnader har byggts till, renoverats eller 

energieffektiviserats under årens lopp är det svårt att dra några konkreta slutsatser kring om 

och hur byggnadsåret påverkar den predikterade energibesparingen från 
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energieffektiviserande åtgärder. Eftersom det har genomförts energieffektiviserande 

åtgärder i olika grad i byggnaderna på sjukhusen måste även detta vägas in. 

4.3 Simuleringar i IDA ICE 

I denna del av rapporten presenteras och diskuteras resultaten från undersökningen av 

interaktionseffekter och känslighetsanalysen. 

4.3.1 Interaktionseffekter beräknade med hjälp av simuleringsprogrammet  

IDA ICE 

För att undersöka interaktionseffekter har simuleringsprogrammet IDA ICE använts för att 

simulera olika kombinationer av de energieffektiviserande åtgärder som har föreslagits i 

samband med energikartläggningen av byggnad 16 på SÄS i Borås. 

Resultatet visar att positiva eller negativa interaktionseffekter uppstår för alla kombinationer 

av åtgärder, dock i olika stor grad, se Figur 13. Figur 13 visar hur stor del av byggnadens 

energianvändning som återstår efter att energibesparingen från de simulerade åtgärderna 

dragits bort från nollalternativet, som motsvarar 100 %. 

Majoriteten av de interaktionseffekter som uppstår för de kombinationer av åtgärder som 

har simulerats ger en lägre energibesparing än då energibesparingen för de enskilda 

åtgärderna summeras. Liknande resultat har noterats i andra studier [6]. 

Figur 13: Energianvändning i förhållande till nollalternativet för byggnad 16 då 
energieffektiviserande åtgärder beräknas som ett paket eller energibesparing för enskilda 
åtgärder summeras. De åtgärder som har undersökts är a – fönsterbyte, b – tilläggsisolering 
av fasad 50 mm, c – Åtgärd 1 (Borttagning av LB1, Ny försörjning från LB2, Byte av elvärmare 
till en vätskeburen värmare, Justera in värmesystemet), d – VAV samt  
e – LED-belysning. 
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Den största skillnaden ges för åtgärdspaketet som är en kombination av fönsterbyte, 50 mm 

tilläggsisolering av fasaden och VAV (a+b+d). Skillnaden är cirka 3 400 kWh vilket innebär att 

summan av energibesparingen för de enskilda åtgärder är 2,5 % större än energibesparingen 

då åtgärderna kombineras. Då energibesparingen från åtgärderna LED-belysning och 50 mm 

tilläggsisolering av fasaden (b+e) summeras fås cirka 1 % lägre energibesparing än då 

åtgärderna beräknas som en kombination. 

För några byggnader i databasen finns det indikationer på att interaktionseffekter uppstår. 

Det har dock endast varit ett fåtal byggnader där energieffektiviserande åtgärder och 

åtgärdspaket har varit sammansatta så att interaktionseffekter skulle kunna undersökas. 

Dock har inte interaktionseffekter i databasen undersökts närmare. Detta på grund av att 

det inte med säkerhet har kunnat sägas om det har gjorts några ändringar då de enskilda 

åtgärderna simulerats som paket. 

Andra vetenskapliga studier som har gjorts indikerar att då flera energieffektiviserande 

åtgärder kombineras uppstår interaktionseffekter [6] [7]. I dessa studier har 

simuleringsprogrammen EnergyPlus [6] [19] samt DOE2.1D [7] [20] använts. De byggnader 

som undersökts i dessa studier har inte haft samma förutsättningar jämfört med modellen 

som studerats i detta examensarbete. Till exempel skillnad i U-värde för fönster och fasader. 

Även om vissa energieffektiviserande åtgärder som undersökts har varit av samma typ har 

dessa anpassats till respektive byggnad. Detta innebär att till exempel vid fönsterbyte har U-

värdet för fönster ändrats olika mycket. Även det faktum att byggnaderna har varit 

placerade på olika platser i världen påverkar möjligheten att göra utförligare jämförelser 

mellan de olika studierna. En studie som behandlar kontorsbyggnader indikerar att 

interaktionseffekterna från en kombination av energieffektiviserande åtgärder kan påverkas 

av den geografiska placeringen av byggnaden [6]. Detta har undersökts genom att en 

byggnad har simulerats med klimatdata från tre olika kanadensiska städer; Ottawa, 

Edmonton samt Vancouver [6]. 

Även om resultaten från detta examensarbete indikerar att interaktionseffekter inte 

påverkar energibesparingen i allt för stor utsträckning för de åtgärder som undersökts för 

byggnad 16 på SÄS i Borås, är det ändå viktigt att veta om att interaktionseffekter 

förekommer vid kombination av flera energieffektiviserande åtgärder. Detta eftersom det 

vid andra åtgärder och kombinationer av åtgärder kan uppstå interaktionseffekter som 

påverkar energibesparingen i större utsträckning.  

Då det finns få studier som behandlar interaktionseffekter [6], har det inte funnits så mycket 

material att jämföra med. Med andra ord finns det behov av att göra fortsatta studier som 

behandlar interaktion mellan energieffektiviserande åtgärder. 

Eftersom det kan uppstå interaktionseffekter då flera energieffektiviserande åtgärder 

genomförs samtidigt är det viktigt att de åtgärder som avses genomföras beräknas som ett 

paket. Detta för att få en så korrekt bild som möjligt av energibesparingen. De åtgärder som 
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har föreslagits för respektive byggnad i databasen har i regel beräknats i olika åtgärdspaket, 

vilket innebär att det tas hänsyn till interaktionseffekter. Däremot finns det många åtgärder 

som endast förkommer i åtgärdspaket vilket innebär att för att få information om kostnad 

och energibesparing för en separat åtgärd i ett åtgärdspaket måste detta beräknas från 

databasen. Om det då finns interaktionseffekter mellan åtgärderna påverkar detta 

energibesparingen och därmed den åtgärdsspecifika kostnadseffektiviteten. 

4.3.2 Känslighetsanalys 

För att undersöka om osäkerhet hos några parametrar i IDA ICE påverkar resultatet från 

simuleringar har tre parametrar justerats ±20 % från nollalternativet. Resultatet visar att 

köldbryggorna och infiltrationen är de parametrar som påverkar resultat i störst respektive 

minst utsträckning, se Figur 14. 

Då samtliga köldbryggor förändras ±20 % i förhållande till nollalternativet resulterar detta i 

att byggnadens energianvändning ökar respektive minskar cirka 5 % i förhållande till 

nollalternativet. Medan skillnaden i energianvändning då infiltrationen ändras knappt ger  

1 % skillnad i förhållande till nollalternativet.  

I IDA ICE kan hänsyn tas till flera olika typer av köldbryggor, Tabell 5. För att undersöka vilken 

inverkan respektive typ av köldbrygga har på energianvändningen i byggnad 16 justerades 

värdet ±20 % från grundmodellen för en köldbrygga i taget. Resultatet visar att för byggnad 

16 på SÄS i Borås är det en osäkerhet hos köldbryggorna som är kopplade till fönster som 

påverkar byggnadens energianvändning mest, Figur 15. 
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Figur 14: Hur osäkerhet för värden på köldbryggor, luftflöde samt infiltration kan påverka 
resultat från simuleringar. I detta fall har simuleringar gjorts på grundmodellen 
(nollalternativet)  för byggnad 16 på SÄS i Borås. Staplarna visar hur energianvändningen för 
de undersökta fallen förhåller sig till nollalternativet, vilket motsvarar 100 %. 
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Tabell 5: Beskrivning av köldbryggor i IDA ICE, samt  
kodning av köldbryggorna i Figur 15.  

Kod Förklaring 

KB 1.1 Köldbrygga yttervägg - bjälklag -20 % 
KB 1.2 Köldbrygga yttervägg - bjälklag +20 % 
KB 2.1 Köldbrygga yttervägg - innervägg -20 % 
KB 2.2 Köldbrygga yttervägg - innervägg +20 % 
KB 3.1 Köldbrygga hörn yttervägg -20 % 
KB 3.2 Köldbrygga hörn yttervägg +20 % 
KB 4.1 Köldbrygga fönster -20 % 
KB 4.2 Köldbrygga fönster +20 % 
KB 5.1 Köldbrygga dörrar -20 % 

KB 5.2 Köldbrygga dörrar +20 % 
KB 6.1 Köldbrygga yttervägg - tak -20 % 
KB 6.2 Köldbrygga yttervägg - tak +20 % 
KB 7.1 Köldbrygga yttervägg - grundplatta -20 % 
KB 7.2 Köldbrygga yttervägg - grundplatta +20 % 
KB 8.1 Köldbrygga yttervägg - balkong -20 % 
KB 8.2 Köldbrygga yttervägg - balkong +20 % 
KB 9.1 Köldbrygga grundplatta - innervägg -20 % 
KB 9.2 Köldbrygga grundplatta - innervägg +20 % 
KB 10.1 Köldbrygga tak - innervägg -20 % 
KB 10.2 Köldbrygga tak - innervägg +20 % 
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Figur 15: Skillnad i energianvändning då en köldbrygga justeras ±20 % från grundmodellen 
av byggnad 16 på SÄS i Borås. Se Tabell 5 för avkodning av parametrarna. 
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Vissa parametrar påverkar inte energianvändningen alls. Detta beror på att alla typer av 

köldbryggor inte finns representerade. Till exempel har inte byggnaden någon balkong och 

det finns inga dörrar i den modell som har simulerats. 

Då energieffektiviserande åtgärder simuleras på en byggnad och det finns en osäkerhet i 

vissa parametrar påverkas den beräknade energibesparingen. Tabell 6 visar hur 

energibesparingen för en energieffektiviserande åtgärd applicerad på ett alternativt 

nollalternativ (fall 2), förhåller sig till energibesparingen för samma åtgärd tillämpad på 

grundmodellen (riktiga nollalternativet, fall 1). Resultatet från simuleringarna visar att då 

samma energieffektiviserande åtgärd tillämpas på grundmodellen och det alternativa 

nollalternativet blir energibesparingen olika stor.  

Tabell 6: Tabellen visar hur energibesparingen för det alternativa nollalternativet (fall 2) 
förhåller sig till energibesparingen då samma energieffektiviserande åtgärder tillämpas på 
grundmodellen (fall 1). Ett negativt värde betyder att energibesparingen blir mindre än för 
grundmodellen (fall 1). 

Förändring från grundmodellen 
Procentuell skillnad mellan 
energibesparingen för grundmodellen 
och det alternativa nollalternativet 

Ƞvvx=85 % luftaggregat samt +20 % köldbryggor  – 0,3 % 

Ƞvvx=85 % luftaggregat samt -20 % köldbryggor  – 1,0 % 

Ƞvvx=85 % luftaggregat samt +20 % ventilationsflöde 19,8 % 

Ƞvvx=85 % luftaggregat samt -20 % ventilationsflöde – 18,8 % 

Ƞvvx=85 % luftaggregat samt +20 % infiltration  – 0,6 % 

Ƞvvx=85 % luftaggregat samt -20 % infiltration  – 1,1 % 

LED-belysning samt +20 % köldbryggor – 4,9 % 

LED-belysning samt -20 % köldbryggor 5,6 % 

LED-belysning samt +20 % ventilationsflöde – 2,1 % 

LED-belysning samt -20 % ventilationsflöde 1,5 % 

LED-belysning samt +20 % infiltration – 0,5 % 

LED-belysning samt -20 % infiltration 0,1 % 

Fönsterbyte samt +20 % köldbryggor 7,7 % 

Fönsterbyte samt -20 % köldbryggor – 7,6 % 

Fönsterbyte samt +20 % ventilationsflöde 0,2 % 

Fönsterbyte samt -20 % ventilationsflöde – 0,1 % 

Fönsterbyte samt +20 % infiltration 0,1 % 

Fönsterbyte samt -20 % infiltration – 0,1 % 

Då verkningsgraden för värmeväxlarna i ventilationen höjs till 85 % för ett alternativt 

nollalternativ där luftflödet är 20 % större i förhållande till grundmodellen, blir 

energibesparingen cirka 20 % större gentemot energibesparingen för samma åtgärd 

applicerad på grundmodellen. Då köldbryggor och infiltration ändras blir skillnaden mellan 

energibesparingen betydligt mindre än för ventilationsflödet. 
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För åtgärderna LED-belysning samt fönsterbyte är det då köldbryggorna justeras som det 

uppstår den största skillnaden i energibesparing. Vid 20 % minskning respektive ökning av 

köldbryggorna blir energibesparingen 5,6 % och 7,7 % större än för samma åtgärder 

genomförda på grundmodellen. Överlag kan det konstateras att en osäkerhet i 

infiltrationsflöde är den parameter som bidrar till den minsta skillnaden i energibesparing för 

de åtgärder som simulerats. 

För åtgärderna fönsterbyte och 85 % verkningsgrad på värmeväxlarna i ventilation uppstår 

den största skillnaden i energibesparing då köldbryggorna och ventilationsflödet justeras. 

Dessa parametrar är direkt kopplade till respektive åtgärd, vilket gör att det rimligtvis borde 

bli en stark påverkan på energibesparingen då dessa parametrar ändras. Ventilationsflödet 

påverkar mängden energi som kan värmeväxlas medan fönsterbyte påverkar köldbryggorna.   

En orsak till att energibesparingen blir större vid fönsterbyte vid ökade köldbryggor är att 

köldbryggorna som är kopplade till fönster antas förbättras till ”typical” (0,03 W/K (m 

omkrets)) i samband med fönsterbytet, både för det alternativa nollalternativet och för 

grundmodellen. Detta medför att köldbryggorna för fönster ändras i större utsträckning för 

det alternativa nollalternativet, vilket ger en större energibesparing än för grundmodellen. 

Av samma anledning blir energibesparingen mindre för det alternativa nollalternativet med 

lägre värde på köldbryggorna. 

Det saknas information om hur köldbryggorna har bestämts för den modell som undersökts i 

detta examensarbete. Ett sätt att minska osäkerheten för köldbryggor är att istället för att 

exempelvis utgå från schablonvärden göra beräkningar på köldbryggorna, detta kan göras 

med ett beräkningsprogram, som till exempel HEAT2 - Heat transfer in two dimensions [21]. 

Åtgärden byte till LED-belysning har inte på samma sätt någon direkt koppling till någon av 

de tre parametrar som varierats, men det blir ändå en förhållandevis stor skillnad i 

energibesparing då köldbryggor och ventilationsflöde justeras. Rimligtvis borde det inte bli 

någon direkt skillnad i energibesparing vid utbyte till LED-belysning. Samma mängd elenergi 

borde sparas samtidigt som värmeenergibehovet ökar något på grund av en minskad intern 

värmegenerering. Detta borde gälla för både grundmodellen och de alternativa 

nollalternativen. 

Resultatet visar att om det finns en osäkerhet för vissa parametrar påverkar det resultat från 

simuleringar, dock i olika stor grad. Hur stor påverkan beror på vilka åtgärder som undersöks 

och hur stor osäkerheten för parametrarna är. Även om grundmodellen är kalibrerad och 

stämmer väl överens med mätta data kan det vara svårt att bestämma hur till exempel 

köldbryggorna förändras vid tilläggsisolering av en byggnads fasad. Med andra ord krävs det 

antaganden, vilket påverkar utfallet från simuleringarna. Detta bör man ha i åtanke vid 

bedömning av resultatet och det är därför även viktigt att kunna motivera antaganden som 

görs. 
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Resultaten från känslighetsanalysen visar att det är viktigt att den grundmodell som används 

vid simulering av energieffektiviserande åtgärder är rätt kalibrerad. Detta eftersom 

energibesparingen från de energieffektiviserande åtgärderna annars kan påverkas. Om 

resultaten inte hade visat på någon skillnad i energibesparing skulle detta indikera att en 

modell inte behöver kalibreras, eftersom samma energibesparing skulle erhållas utan 

kalibrering. Om modellen inte skulle behöva kalibreras skulle detta spara mycket tid vid 

konstruktion av modellen. Vidare är det viktigt att en modell är rätt kalibrerad eftersom 

prediktion av den slutliga energianvändningen efter att energieffektiviserande åtgärder 

implementerats påverkas av vilket utgångsläge man har.  
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5. Slutsats 
De typer av åtgärder som förslagits för de olika sjukhusen i databasen är i regel av samma 

typ och karaktär. Ofta återkommande åtgärder är driftoptimerande åtgärder som berör 

ventilation och värmesystem, installationstekniska åtgärder som behandlar ventilation och 

belysning samt byggnadstekniska åtgärder som berör fönster och tilläggsisolering. 

Majoriteten av åtgärderna i databasen är av installationsteknisk karaktär, både för enskilda 

åtgärder och åtgärder som endast förekommer i åtgärdspaket. 

Den statistik som tagits fram för de enskilda åtgärderna i databasen indikerar att de åtgärder 

som är av driftoptimerande karaktär är mest kostnadseffektiva. Efter dessa följer 

installationstekniska åtgärder och därefter åtgärder av byggnadsteknisk karaktär. Något som 

är gemensamt för de flesta sjukhusen i databasen är att kostnadseffektiviteten, kr/kWh, för 

enskilda åtgärder som berör belysning är en faktor som ökar det beräknade medelvärdet för 

kostnadseffektivitet för de installationstekniska åtgärderna. Detta innebär att flera av de 

installationstekniska åtgärder som berör belysning är mindre kostnadseffektiva än övriga 

installationstekniska åtgärder. 

För de medelvärden som beräknats utifrån de energieffektiviserande åtgärder som 

föreslagits i databasen, finns det åtgärder som ger både en större och mindre 

energibesparing, likaså är mer eller mindre kostnadseffektiva. Med detta i åtanke bör 

resultatet i detta examensarbete ses som en indikation på i vilken ordning åtgärder bör 

undersökas vidare, för att sedan under respektive åtgärdskategori jämföra åtgärder mellan 

de olika sjukhusbyggnaderna för att hitta de åtgärder som bör prioriteras vid 

energieffektivisering. 

Från de kostnads- och energibesparingskurvor som tagits fram för KSS är slutsatsen att det är 

en god idé att ta fram liknande kurvor för övriga sjukhus. Detta eftersom de kan ge en bra 

överblick av vilka byggnader för respektive sjukhus som bör prioriteras vid genomförande av 

energieffektiviserande åtgärder som föreslagits i databasen. På detta sätt kan det även 

undersökas vidare hur energibesparing och kostnadseffektivitet för åtgärder i åtgärdspaket 

och rena paket med åtgärder ser ut på andra sjukhus. 

Precis som andra studier indikerar har det även i detta examensarbete kommits fram till att 

då flera energieffektiviserande åtgärder genomförs samtidigt uppstår det i regel 

interaktionseffekter [6] [7], dock i olika stor utsträckning. Därför är det viktigt att inte 

energibesparingen endast beräknas för enskilda åtgärder utan även för kombination av 

åtgärderna, vilket det har gjorts för byggnaderna under respektive sjukhus i databasen. 

Däremot finns det åtgärder i databasen som endast behandlas i åtgärdspaket vilket medför 

att information om energibesparing och kostnad för en sådan separat åtgärd måste beräknas 

från övriga åtgärder i databasen, om intresse finns för en separat åtgärd. Detta innebär att 

vid interaktionseffekter kan energibesparing och kostnad skilja sig från om åtgärden 

beräknas enskilt eller från andra åtgärder i databasen. 
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Den känslighetsanalys som gjorts på parametrar i simuleringsprogrammet IDA ICE indikerar 

att då det finns en osäkerhet hos vissa parametrar vid beräkning av energibesparing från 

energieffektiviserande åtgärder, påverkar detta resultatet. Med andra ord är det viktigt att 

den grundmodell som används vid simulering är rätt kalibrerad samt att de antaganden som 

görs kan motiveras. 

Det finns mycket information i databasen som kan utvärderas ytterligare. Ett vidare projekt 

kan vara att utvärdera energibesparing och kostnad för åtgärder inom respektive 

åtgärdskategori, exempelvis ventilation, fönsterbyte och tilläggsisolering. Ett annat projekt 

kan vara att identifiera de åtgärder som är intressanta att genomföra enskilt av de åtgärder 

som endast förekommer som åtgärder i åtgärdspaket, och beräkna energibesparingen för 

dessa. Om de tidigare beräkningarna till exempel är gjorda med IDA ICE och modellerna finns 

kvar, bör detta var en snabbt avklarad uppgift. Vidare kan kostnads- och 

energibesparingskurvor tas fram även för byggnaderna på de övriga sjukhusen. 

2012 var energianvändningen i de egna lokalerna 194 kWh/m2 och målet är att sänka denna 

till 137 kWh/m2, vilket innebär en sänkning med cirka 30 % från energianvändning 2012. 

Genom att betrakta den möjliga procentuella energibesparingen för respektive maxpaket 

finns det teoretiskt sett goda förutsättningar att nå detta mål. Frågan är dock till vilken 

kostnad man är beredd åt nå målet. En viktig del i att nå målet till en så låg kostnad som 

möjligt är att involvera och informera personalen på sjukhusen hur de kan hjälpa till att 

minska energianvändningen i sitt dagliga arbete. 
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Bilaga 1 

Nedan följer en kort beskrivning av de kolumner som lagts till i databasen vid kategorisering 

och strukturering av energieffektiviserande åtgärder och åtgärdspaket i databasen. 

Åtgärdstyp – visar vilken åtgärdskategori respektive åtgärd tillhör; driftoptimering, 

installationsteknisk, byggnadsteknisk, byggnadsteknisk/installationsteknisk eller paket. 

Område – beskriver vilket område åtgärden berör, till exempel ventilation, värmeåtervinning 

eller värmesystem. 

Beskrivning – beskriver kort vilka komponenter som påverkas vid genomförande av 

åtgärden, exempelvis luftflöde, lampor eller ventilationsaggregat. 

Enskild, Åtgärdspaket, Maxpaket – indikerar om åtgärden är en enskild åtgärd, om åtgärden 

är eller förekommer i ett åtgärdspaket eller om åtgärden är ett maxpaket. 

Genomförda åtgärder – visar om det genomförs några andra åtgärder i samband med den 

aktuella åtgärden. Om åtgärden är enskild eller ett rent paket visas ”inga”, om åtgärden är 

en del i ett åtgärdspaket visas vilka andra åtgärder som genomförs, till exempel ”1 till 3”. 

Paket – anger om åtgärden är ett rent åtgärdspaket och om så är fallet vilka åtgärder som 

ingår i paketet, till exempel ”1 till 12 & 15”. 

Figur 16 på nästa sida visar ett utdrag ur databasen med exempel på de kolumner som 

beskrivits ovan.
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Figur 16: Utdrag ur databasen för att visa på hur kategoriseringen av åtgärder och åtgärdspaket har gått till. 


