
 
EN1408 

Examensarbete för civilingenjörsexamen i energiteknik, 30 hp 

 

 

Energikartläggning av en kontorsfastighet samt analys 
av energibesparande åtgärder. 

Mapping of energy usage for an office building and an analysis of energy 

saving measures. 

Johan Bergman 



  

i 
 

Abstract 
This project was commissioned by Balticgruppen Fastigheter. The energy assessment of the energy 

usage includes office buildings Pinnen and Struten located at the addresses Kylgränd 4-6 in Umeå, 

Sweden. The purpose of the project was to provide a mapping of the energy usage and evaluating 

economically viable energy saving measures that can reduce energy demand. The project also 

included to examine the different economic subscriptions for district heating and electricity and 

investigate how these costs are affected by the energy-saving measures. 

The energy assessment started with an analysis of the energy use in the building with the help of 

energy statistics and inventories. The mapping was then used to define the building in IDA ICE and 

simulate the energy balance. The assessment generated six recommendations (listed below) 

addressing electricity and district heating demand.  

 new control system for engine preheaters 

 new outdoor lighting 

 replacement of fluorescent fixtures in offices 

 lightning and activity control of office lighting 

 replace the air handling unit 

 replacing the fans in the air handling unit 

In the next step economic calculations were made to evaluate the different energy-saving measures. 

Based on the financial projections a package of measures was selected including new control system 

for engine preheaters, new outdoor lighting, replacement of air handling units and light and activity 

management of local lighting.  

The energy savings for control of engine preheating and change of outdoor lighting does not affect 

the heating of the building but meant an electrical power saving of 108 MWh/year. Replacement of 

air handling units and control office lighting would mean that district heating is reduced by 495 

MWh/year, electricity consumption by 100 MWh/year and district cooling with 20 MWh/year. The 

implementation cost for the package of measures was estimated to 6 370 000 SEK and the annual 

saving to be 620 000 SEK/year. It resulted in an IRR (internal rate of return) of just over 8 % which 

means that the investment is economically viable. The results also showed that two of the electric 

economic subscriptions may be reduced to save money. 
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Sammanfattning 
Detta projekt utfördes på uppdrag av Balticgruppen Fastigheter. Energikartläggningen omfattar 

kontorsbyggnaderna Pinnen och Struten som ligger på adresserna Kylgränd 4-6 i Umeå, Sverige. 

Syftet med projektet var att genom en energikartläggning och energibalans finna och utvärdera 

ekonomiskt hållbara energibesparande åtgärder som kan minska energianvändningen. I projektet 

ingick också att undersöka de olika abonnemangen för fjärrvärme och el och undersöka hur 

kostnaderna för dessa påverkas av de energibesparande åtgärderna. 

Arbetet inleddes med att med hjälp av energistatistik och inventeringar kartlägga all 

energianvändning i fastigheten. Energikartläggningen användes sedan för att definiera byggnaden i 

IDA ICE och simulera energibalansen. Med hjälp av energikartläggningen, energibalansen och 

personal från Balticgruppen Fastighet valdes ett antal åtgärdsförlag ut för att titta närmare på. Dessa 

var:  

 ny motorvärmarstyrning 

 ny utebelysning 

 byte av lysrörsarmaturer i kontor 

 ljus- och aktivitetsstyrning av kontorsbelysning 

 byte av luftbehandlingsaggregat 

 byte av fläktar i aggregaten 

 byte till fläktar med styrning efter temperatur och CO2-halt 

I nästa steg beräknades lönsamheten för de olika åtgärdsförslagen med internräntemetoden. Utifrån 

de ekonomiska beräkningarna valdes ett åtgärdspaket ut som bestod av ny motorvärmarstyrning, ny 

utebelysning, byte av luftbehandlingsaggregat och ljus- och aktivitetsstyrning av kontorsbelysningen. 

Energibesparingen för styrning av motorvärme och byte av utebelysning påverkar inte 

uppvärmningen av fastigheten men uppskattades ge en elbesparing på 108 MWh/år. Byte av 

luftbehandlingsaggregat och styrning av kontorsbelysning beräknades minska fjärrvärmen med 495 

MWh/år, elanvändningen med 100 MWh/år och fjärrkylan med 20 MWh/år. Investeringskostnaden 

för åtgärdspaketet uppskattades till 6 370 000 kr och den årliga besparingen till 620 000 kr/år. Detta 

resulterade i en internränta på strax över 8 % vilket betyder att investeringen är ekonomiskt lönsam. 

Resultaten visade även att två av elabonnemangen bör dimensioneras ned. 
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Förord 
Detta examensarbete på 30 hp är den avslutande delen i Civilingenjörsutbildningen i Energiteknik vid 

institutionen för Tillämpad Fysik och Elektronik på Umeå Universitet. Projektet utfördes åt 

Balticgruppen Fastigheter i Umeå. 

Jag vill rikta ett stort tack till Roger Fredriksson som anförtrodde mig detta uppdrag. Jag vill även 

tacka Mattias Lundin som har varit min handledare hos Balticgruppen och som har varit otroligt 

hjälpsam och ett stöd genom hela projektet. Fastighetsskötaren Micke ska också ha ett stort tack för 

att ha tagit sig tid för rundvandringar och för att svara på frågor. 

Jag vill även tacka min handledare på universitetet, Jimmy Westerberg som jag bollat många idéer 

och frågor med. Mark Murphy ska också ha ett stort tack för hjälpen med IDA ICE. 

Slutligen vill jag tacka Peter Wikner på Fläkt Woods och Daniel Lindahl på Bravida, Erik Karlsson på 

Eltjänst och alla andra som hjälpt mig i mitt arbete. 
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1. Inledning 
Balticgruppen Fastigheter är ett företag som äger ett stort antal fastigheter i Umeå. För att hålla nere 

driftskostnaderna för fastigheterna sker ett ständigt arbete med att kartlägga och energieffektivisera 

byggnaderna. I denna studie kartläggs Balticgruppens kontorsbyggnader Pinnen och Struten på 

adresserna Kylgränd 4 och 6 på Ersboda i Umeå. 

1.1 Bakgrund 
Bostads-, och servicesektorn är tillsammans med industrisektorn, den sektor som använder mest 

energi i Sverige. Den sektorn förbrukade 144 TWh 2011 vilket motsvarar 38 % av Sveriges totala 

energianvändning. [1] Drygt en tredjedel av denna energi går till lokaler. [2] 

I det svenska miljömålet om begränsad klimatpåverkan finns en vision om att Sverige år 2050 inte ska 

ha ett nettoutsläpp av växthusgaser. [3] En viktig kugge i att nå visionen är energieffektivisering i 

byggnadssektorn. För att säkerställa detta skärps ständigt kraven på byggnaders energianvändning. 

Dessa krav riktar sig dock huvudsakligen till nybyggnationer och ombyggnationer. [4] För att nå målet 

måste även befintliga byggnaders energiförbrukning minskas och det är upp till fastighetsägaren att 

göra det. För fastighetsägaren är det inte miljömålet som är den stora motivatorn till 

energieffektivisering utan snarare minskade kostnader, ofta går dock dessa hand i hand. 

Historiskt set, och även prognostiserat för framtiden, ökar energipriserna snabbare än inflationen [5] 

vilket innebär att en minskad energiförbrukning är nödvändig för att hålla nere driftkostnaden för en 

fastighet. En minskad energiförbrukning behöver dock inte innebära en ekonomisk vinning utan det 

beror på storleken på investeringskostnad kontra besparing. För att bestämma vilka 

energibesparande åtgärder som är rimliga för en byggnad görs ofta en energikartläggning och en 

energibalans som beskriver energiflödena i fastigheten. [5] För att ställa upp energibalansen används 

med fördel ett dynamiskt simuleringsprogram för energiberäkningar där man på ett smidigt sätt kan 

testa olika energibesparande åtgärder. [6] I denna studie används programmet IDA Indoor Climate 

and Energy (IDA ICE) för att simulera energibalansen och undersöka effekten från olika 

åtgärdsförslag. 

Under hösten 2013 flyttade Balticgruppens dotterbolag Apoidea in i en av lokalerna i byggnaden 

Pinnen. Apoidea, som ville ha studien gjord, hade dels hand om energistatistik och 

energikartläggningar för Balticgruppens fastigheter innan de löstes upp i februari. Bakgrunden till 

studien var att det efter inflytten, dök upp en del frågetecken angående fastighetens 

energianvändning och kostnader. Dels ansåg de att elförbrukningen är oväntat hög med tanke på att 

fjärrvärme står för huvuddelen av uppvärmningen och även att kostnaden för elen är hög. En annan 

anledning var att Umeå Energi från 2014 började ta betalt för fjärrvärme efter ett effekttariffsystem 

vilket innebär en misstänkt ökning av fjärrvärmekostnaden med 20-25% för fastigheten. 
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1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att göra en energikartläggning över Byggnaderna Pinnen 1 & Struten 2 

för att sedan undersöka olika åtgärder som kan minska både energianvändningen och kostnaden. 

1.3 Målsättning 
Målen med studien presenteras här i punktform: 

 Göra en energikartläggning över byggnaderna. 

 Simulera byggnaderna genom en energibalans i IDA Indoor Climate and Energy. 

 Utifrån energikartläggningen och energibalansen presentera åtgärdsförslag för hur 
energiförbrukningen kan minskas. 

 Få förståelse för vad effekttariff innebär och utvärdera hur förbättringsförslagen påverkar 
kostnaderna i detta avgiftssystem.  

 Ekonomiska beräkningar för förslagen. 

1.4 Avgränsningar 
Simuleringen i IDA ICE begränsades till en av de sex huskroppar som byggnaderna består av, för att 

spara tid och för att tiden för varje simulering inte skulle bli för lång. 

2. Systembeskrivning 
I detta avsnitt följer en beskrivning av byggnaderna och deras olika system. Om inget annat uppges 

kommer informationen i detta avsnitt från min handledare Mattias Lundin på Balticgruppen 

Fastigheter och hans kollegor. 

2.1 Allmänt om byggnaderna 
Byggnaderna Pinnen och Struten är byggda på 1980-talet och består vardera av 3 stycken huskroppar 

sammansatta av trapphus, se Figur 1. Pinnen är ett tvåvåningshus och Struten ett trevåningshus med 

3 946 m2, respektive 6 044 m2, uppvärmd yta. Den totala uppvärmda ytan,      , är på 9 990 m2. 

Totalt finns det 15 kontorsvåningar som hyrs av en stor mängd olika företag. 2013 var 79 % av den 

totala kontorsytan uthyrd. Under huskropp 3 (Pinnen) och huskropp 4 (Struten) finns källare och 

högst upp på varje hus finns en mindre toppvåning som inte används som kontor. Både källarna, 

trapphusen och toppvåningarna är uppvärmda. Trapphusen är inte uppvärmda till samma 

temperatur som kontorslokalerna. 

 

Figur 1 Byggnaderna Pinnen och Struten. [Google Earth]. 
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2.2 Klimatskalet 
Klimatskalet består av ytterväggar, tak, grund, fönster och dörrar. [7] Genom åren har lokalerna bytt 

hyresgäster många gånger och ofta har de olika önskemål angående lokalens utseende och 

användning. Det har resulterat i att klimatskalet inte är helt enhetligt för hela fastigheten när det 

gäller fönster, dörrar och glaspartier. De olika delarna i klimatskalet presenteras mer ingående här 

näst. 

Ytterväggen är uppbyggd enligt följande struktur med början utifrån: 
 
15 mm putsfasad 
50 mm isolering 
100 mm betong 
50 mm isolering 
13 mm gipsskiva 
 
Det finns även mindre ytor av ytterväggen som är täckt med träpanel istället för putsfasad. 
Taket är nästan platt utan vindsutrymmen och består av: 
 
200 mm betong 
200 mm isolering. 
 
Grunden består av: 

150 mm armerad betong 
100 mm cellplast. 

Det finns både vanliga fönster och större glaspartier på byggnaderna. Dessa består av treglasfönster 

av olika fabrikat. De fönster och glaspartier som vetter mot sydost och sydväst har försetts med vind- 

och solstyrda markiser. Trapphusens väggar består enbart av glas. Huskropparnas sidor som pekar 

mot sydöst och sydväst har sol-, och vindstyrda fönstermarkiser som begränsar solinstrålningen både 

för de vanliga fönsterrutorna och för glaspartierna (ej trapphus). 

Den simulerade byggkroppens medel-U-värde är 0,37 W/(m2*K). Detta värde är troligtvis något lägre 

än verkligheten eftersom trapphusen med glaspartier inte finns med i den simulerade modellen, se 

Figur 7. 

2.3 Fjärrvärme och fjärrkyla 
Båda byggnaderna är anslutna en gemensam fjärrvärmecentral och fjärrkylecentral som sitter i 

källaren under Pinnen. Fjärrvärmen används för byggnadernas varmvattenbehov och större delen av 

uppvärmningen (viss uppvärmning sker via fasadapparater och elradiatorer, se stycke 2.4). 

Fjärrvärmen fördelas till de luftbehandlingsaggregat och zonaggregat som förser byggnaderna med 

värme. Under några sommarmånader stängs fjärrvärmen för uppvärmning av, vanligtvis juni-augusti 

enligt fastighetens energistatistik. 

Fjärrkylan fördelas till zonaggregaten där tilluften kyls vid behov. För att kyla inte ska användas i 

onödan är den bara på under sommarmånaderna (maj-oktober år 2013). När den är påslagen 

aktiveras den av utetemperaraturer över 12oC. Innan fjärrkyla infördes i fastigheten användes två 

kylmaskiner. Fjärrkylan kopplades till samma distributionssystem som kylmaskinerna använde vilket 
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är något underdimensionerat för fjärrkylan. Kylmaskinerna skickade ut lägre temperaturer till 

zonaggregaten och krävde därför smalare rörledningar än vad som behövs för fjärrkylan. 

För att få en uppfattning om energianvändningen för fjärrvärme och fjärrkyla se Figur 2 som baseras 

på energistatistik från 2013. 

 

Figur 2. Fjärrvärme-, och fjärrkyleanvändningen år 2013. Under 2013 var fjärrvärmen för uppvärmning på en bit in i juni 
men resterande användning i juni, juli och augusti motsvarar uppvärmning av tappvarmvatten. Att 
fjärrvärmeanvändningen är lägre i juli än augusti beror sannorlikt på minskad tappvarmvattenanvändning som följd av 
semesterledighet. 

2.4 El 
Byggnadernas elförsörjning sker via tre elcentraler vars elmätare betecknas EL_Hyresgäster, 

EL_Fastighet och EL_Kylgränd 6. Även fast mätarnas namn ger hintar om vilken elförsörjning de 

täcker går det inte att säga med säkerhet vilka poster som ligger under vilken elmätare på grund av 

avsaknad från detaljerat elschema. För elförbrukningen år 2013 se Figur 3. EL_Fastighet har stor 

årstidsvariation i elanvändningen och det kan därför antas att en stor del av de temperatur- och 

ljusberoende posterna ligger på den elmätaren. T.ex. el till ventilationsaggregat, motorvärme, 

elvärme och utebelysning. EL_Kylgrånd 6 har också viss årstidsvariation medan EL_Hyresgäster är 

relativt konstant under året och kan därför antas täcka verksamhetsel som inte varierar med 

årstiden. 

Elförbrukningen för EL_Hyresgäster betalas med ett säkringsabonnemang med säkringsstorleken 100 

A och de övriga med effektabonnemang, se avsnitt 3.6.2 och 3.6.1.  

El används i fasadapparater och radiatorer för att motverka kallras och för att stabilisera 

inomhustemperaturen när det är kallt ute. Fasadapparater sitter under varje fönster i kontorsytorna 

och värmer tilluften från zonaggregaten vid behov. De styrs av innetemperaturen men går också att 

styra manuellt. Elradiatorerna sitter främst i takvåningar och källare. 
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Figur 3. Elanvändningen per dygn för fastighetens tre elmätare med start 1:a januari. De stora svängningarna beror på att 
elanvändningen är hög på veckorna när lokalerna används och låg på helgen då de flesta lokaler står tomma. Skillnaden 
mellan elanvändning på vinter och sommar är också tydlig. 

2.5 Ventilation 
De sex blocken har var sitt ventilationssystem som består av ett luftbehandlingsaggregat och ett 

antal zonaggregat. Luftbehandlingsaggregatet sitter på översta våningen och fördelar luften till 

zonaggregaten. Det finns två zonaggregat på varje kontorsvåning och ett i varje trapphus. 

Luftbehandlingsaggregaten är av typen FTX (från och tilluftsventilation med värmeväxlare). 

Värmeväxlaren är av typen batterivärmeväxlare som innebär att värmeöverföringen mellan frånluft 

och uteluft sker med ett vätskebatteri. Uteluften värms först genom värmeväxlaren och sedan 

genom värmebatteriet som är anslutet till fjärrvärmen. Batterivärmeväxlaren har enligt den senaste 

OVK:n (obligatorisk ventilationskontroll), en verkningsgrad på ca 40 %. Fläktarna är remdrivna med 

konstant luftflöde. Luften fördelas till zonaggregaten där den antingen värms ytterligare med 

fjärrvärme eller kyls med fjärrkyla, innan den skickas ut under installationsgolvet till 

fasadapparaterna, se Figur 4. Innan luften från luftbehandlingsaggregatet når zonaggregaten skickas 

den ner i utrymmet under installationsgolvet och blandas med recirkulationsluft från kontorslokalen.  

Luftbehandlingsaggregaten är tidsstyrda för att förse lokalerna med uteluft under kontorstid. 

Zonaggregaten är både tids-, och temperatursstyrda vilket innebär att de körs för att hålla den 

önskade innetemperaturen även om luftbehandlingsaggregatet är avstängt. I det fallet används bara 

recirkulationsluft för att reglera temperaturen. Fjärrvärme tillförs både i luftbehandlingsaggregaten 

och i zonaggregaten medan fjärrkyla endast tillförs i zonaggregaten. 
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Figur 4. Sektionsindelningen för tilluft och recirkulationsluft under installationsgolvet. De röda prickarna markerar intag 
av recirkulationsluft. Man ser även placering av zonaggregaten och den skiljevägg som separerar de två aggregatens 
distributionsområden. [Figuren kommer från fastighetens ventilationsritningar] 

3. Teori 
Denna del består av åtta underrubriker som tillsammans behandlar den teori som är av vikt i 

projektet. 

3.1 Energianvändning i byggnader 
Den teori som presenteras under denna rubrik riktar in sig på de värmekällor som används i den 

aktuella fastigheten, alltså fjärrvärme och el. 

3.1.1 Fjärrvärme 

Den fjärrvärme som tillförs en fastighet används vanligtvis för uppvärmning och tappvarmvatten. 

Den del som går till uppvärmning varierar kraftigt under året beroende på utomhustemperaturen. 

Användningen av tappvarmvatten beror på personernas förbrukarvanor och kan antas vara konstant 

under året. [8] 

3.1.2 El 

Elanvändningen i en kontorsbyggnad kan delas upp i fastighetsenergi och verksamhetsenergi. 

Fastighetselenergin är den el som används för att upprätthålla önskat inomhusklimat och andra 

gemensamma funktioner som pumpar, fläktar, belysning i trapphus, hissar mm. Verksamhetsenergi 

är den el som används för verksamheten i byggnaden, som el för datorer, kontorsbelysning, skrivare, 

köksutrustning och dylikt. Det finns en kategori till som ingår i verksamhetsenergin och det är 
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processenergi. Till processenergi hör exempelvis el till motorvärmarstolpar och utomhusbelysning 

avsedd att lysa upp området kring fastigheten. Dessa har stor elanvändning men värmeförlusterna 

kan inte tillgodogöras fastigheten. [8] 

3.1.3 Internvärme 

Internvärme är värme som kommer från andra källor än värmesystemet. Här ingår nyttiggjord värme 

från verksamhets-, och fastighetsel samt värme genererad från personer som vistas i byggnaden. Av 

verksamhetselen kan 100 % antas tillgodogöra byggnaden som värme. [8] Värmetillförseln från en 

person varierar beroende på aktivitetsgrad och klädsel. För en kontorsarbetare kan värmeeffekten 

antas vara 117 W. [9] 

3.1.4 Energiballans 

Med energibalans menas att den tillförda energin är lika med den använda energin [10], se Figur 5. 

 

Figur 5. Energibalansen iför en byggnad kan sammanfattas med denna figur. [11] 

 

3.1.5 Förluster 

Den använda energin kan man också betraktas som förluster. Förlusterna kan grovt delas in i 

kategorierna ventilationsförluster, transmissionsförluster och varmvattenförluster. [7] 

Ventilationsförluster innefattas av den värme som lämnar byggnaden med frånluften och ofrivillig 

ventilation. Transmissionsförluster är värmeförluster genom klimatskalet och beror på klimatskalets 

värmegenomgångskoefficient, eller U-värde. U-värden har enheten W/m2*K och beskriver hur stor 

värmeförlusten är per kvadratmeter beroende av värmedifferensen mellan byggnadens in-, och 

utsida. Varmvattenförluster är den värme som går förlorad vid tappvarmvattenanvändning. [7] 

3.2 IDA ICE 
För att ställa upp energibalansen för en byggnad används, med fördel, ett dynamiskt 

energiberäkningsprogram. IDA ICE (IDA Indoor Climate and Energy) är ett sådant program som i 

många oberoende tester visat sig vara ett mycket pålitligt simuleringsverktyg. [12] [13] [14] 

Exempelvis visar testet i [12] att IDA ICE har en felmarginal på 0-8 % för värmebehovet och 0-11 % för 
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kylbehovet. IDA ICE är även ett vanligt återkommande hjälpmedel i vetenskapliga rapporter där det 

anses vara ett användbart program. [15] [16] [17] 

IDA ICE kan simulera klimatet och energianvändningen i en byggnads olika zoner och beräkna 

byggnadens totala energianvändning på timnivå över ett år. För att göra detta används indata för 

elanvändning, belysning, klimatskal, ventilationssystem, klimat, skuggande föremål, personer och 

andra delar som påverkar energianvändningen. [9] 

3.3 Byggnadens specifika energianvändning 
Den specifika energianvändningen eller energiprestanda,    är ett mått på hur energieffektiv 

byggnaden är. [4]    har enheten kWh/m2 och år och beräknas med ekvationen 

 
   

                               
     

 

 

(1) 

där         och        är normalårskorrigerade värden på energin för värme och kyla,              är 

fastighetselen och       är den yta som är värmd över 10oC minus ytan för varmgarage. [18] 

För nybyggen och renoveringar finns det bestämmelser för det maximala värdet på   , dessa 

presenteras i Tabell 1. Den specifika energianvändningen för nybyggnation och renovering för lokaler 

får inte överstiga dessa värden. Värdet varierar beroende på klimatzon där klimatzon I är norra 

Sverige och klimatzon III är södra Sverige. [4] 

Tabell 1. Den specifika energianvändningen för nybyggnation och renovering för lokaler får inte överstiga dessa värden. 
Värdet varierar beroende på klimatzon där klimatzon I är norra Sverige och klimatzon III är södra Sverige. [4] 

 

3.4 Normalårskorrigering 
För att få ett värde på energianvändningen som är jämförbart mellan åren och med andra byggnader 

i området används normalårskorrigering. Normalårskorrigering innebär en justeraring av 

energianvändningen för uppvärmning och kyla efter ett normalår. Endast uppvärmningsenergin och 

kylenergin justeras eftersom det är de som varierar med temperaturen. Om det är ett varmt år 

justeras energianvändningen upp och för ett kallt år justeras den ner. [19]  

Det finns olika metoder för att normalårskorrigera men de två vanligaste metoderna, som också 

används i detta projekt, är de som SMHI erbjuder. Det är också de metoder som används för 

energideklarationer enligt Boverkets bestämmelser. [20] Metoderna beskrivs nedan. 

3.4.1 Graddagar 

Graddagar är den idag vanligaste metoden för normalårskorrigering som mäter hur mycket 

temperaturen avviker från den normala. Antalet graddagar för en dag beräknas med ekvationen 

                 (2) 
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där      är medeltemperaturen det aktuella dygnet och         är den temperatur byggnadens 

värmesystem ska värma byggnaden till.         varierar beroende på månad, se Tabell 2. 

Tabell 2. Balanstemperaturen som värmesystemet ska värma byggnaden till. Anledningen till att temperaturen är lägre 
på sommaren är att solinstrålning hjälper till att värma byggnaden och att varmare utomhustemperatur minskar 
transmissionsförlusterna. [21] 

Period Temperatur [ᵒC] 

April +12 
Maj-Juli +10 
Augusti +11 
September +12 
Oktober +13 
November-Mars +17 

 

Resterande uppvärmning antas komma från solinstrålning, personer och värmeförluster från elektrisk 

utrusning och varmvatten. [21] 

Graddagar används för att jämföra energianvändningen på månads-, och årsbasis. För att få dessa 

värden summeras alla graddagar från en specifik månad,      , eller ett specifikt år,     . 

Korrigeringen görs genom att jämföra dessa värden med nårmalårets graddagar,            

(månadsvis eller årsvis), för den aktuella orten eller väderstationen. [22] Normalvärdet baseras på 

medeltemperaturen för 30-årsperioden 1971-2000. [23] För att beräkna den korrigerade 

uppvärmningseffekten används ekvationen 

 
               

          
    

 
(3) 

 

 

där        är summan av den energi som för perioden använts för uppvärmning. [24] 

3.4.2  Energi-index 

Det är andra faktorer än bara temperaturen som påverkar uppvärmningsbehovet för en byggnad och 

detta tar energi-indexmetoden tar hänsyn till. SMHI energi-index utgår från graddagar men väger 

också in effekten från sol, vind och byggnadens energitekniska egenskaper som 

energilagringsförmåga. [25] Det vanligaste är att använda ett ”ortsindex” som motsvarar den typiska 

byggnadstypen i orten men man kan också använda den specifika byggnadens egenskaper eller ett av 

många fördefinierade ”typhus”. [26] 

Liksom graddagar är normalårskorrigering med energi-index en obligatorisk uppgift som ska ingå i 

energideklarationen enligt boverket. [18] För att beräkna den korrigerade effekten för uppvärmning 

används samma formel som för graddagsmetoden men med värdena för energi-index,   , istället 

 
               

          
    

 
(4) 
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3.5 Effekttariff fjärrvärme 
Från och med årsskiftet 2014 började ett nytt prisavtal gälla för fjärrvärmekunder hos Umeå Energi. 

Avtalet innebär att kostnaden för fjärrvärmen anpassas bättre efter produktionskostnad och 

fastighetens energianvändning över året. Priset bestäms utifrån tre faktorer som baseras direkt på 

kundens faktiska energibehov. [27] Dessa tre faktorer är: 

 Effektpris – avgift baserad på vald abonnerad effekt och en uttagsfaktor. Kunden väljer själv 

vilken effekt de vill abonnera på utifrån deras högsta effektbehov året innan. Det är 

fördelaktigt att lägga sig på rätt nivå, om den abonnerade effekten överskrids tas en 

överuttagsavgift ut och ligger man för högt betalar man mer än nödvändigt. Uttagsfaktorn är 

ett mått baserat på hur stor del av energin som behövs under december, januari och 

februari. [28] 

 Energipris – avgift för fjärrvärme i öre/kWh. Denna kostnad sätts av Umeå Energi och 

varierar under året. Den är högst på vintern och lägst på sommaren. [28] 

 Klimatpremie – mått på effektiviteten i kundens värmeanläggning. Mängden energi som 

plockas ut per liter vatten beräknas och jämförs med ett referensvärde. Differensen dem 

emellan avgör hur mycket som ska läggas till på, eller tas bort från kostnaden. En effektiv 

värmeanläggning som plockar ut mycket energi per liter vatten får minskad kostnad. 

Klimatpremien är liten i förhållande till de två andra avgifterna. [28] 

Detta avgistssystem gynnar fastigheter med jämn värmeförbrukning och låga värmeförluster. Höga 

effekttoppar är kostsamma. [27] 

3.6 Elabonnemang 
För elkunder hos Umeå Energi finns det två olika sätt för företag att betala för el, säkringsavgift och 

effektabonnemang. 

3.6.1  Säkringsabonnemang 

Kostnaden för säkringsabonnemanget bestäms av en överföringsavgift på 16,5 öre/kWh och 

säkringsavgiften som varierar med storleken på mätarsäkringen, se Tabell 3. [29] 

Tabell 3 Prislista som visar pris beroende av storleken på mätarsäkringen. [29] 

Mätarsäkring kr/år exkl. moms  kr/år inkl. moms 

16 A lägenhet  635 794 
16 A  1 593 1 991 
20 A 2 385 2 981 
25 A 2 973 3 716 
35 A 4 016 5 020 
50 A 5 887 7 359 
63 A  8 240 10 300 
80 A 11 674 14 593 

100 A 14 664 18 330 
125 A 19 475 24 344 
160 A 23 853 29 816 
200 A 31 087 38 859 
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3.6.2  Effektabonnemang  

För Pinnen 1 och Struten 1 gäller Umeå Energis lågspänningsabonnemang, 0,4 kW. 

Abonnemangskostnaden baseras på de två högst uppmätta timvärdena av effekten från olika 

månader under de senaste 12 månaderna. [30] Nedan följer en beskrivning av de avgifter som ingår i 

abonnemanget. 

 Fast avgift – 6 600 kr/år. 

 Effektavgift – 429 kr/kW och år. Den lägsta effekten som debiteras är 135 kW vilket betyder 
att om den ligger under 135 kW tas det ändå betalt för 135 kW. 

 Överföringsavgift – nov-mars: 6,3 öre/kWh, övriga året: 4,4 öre/kWh. Denna avgift baseras 
på den energi som används under året och är högre under vintermånaderna. 

 Elsäkerhetsavgift – 6 kr/år. 

 Nätövervakningsavgift – 3 kr/år. 

 Elberedskapsavgift – 45 kr/år. [30] [31] 

3.7 Ekonomi 
För att avgöra om åtgärdsförslag för att minska energianvändningen, är lönsamma eller inte, måste 

ekonomiska beräkningar utföras.  En mycket användbar och beprövad metod är nuvärdesmetoden 

som baserat på investeringskostnad, årlig besparing, räntesatser och investeringens livslängd 

beräknar förtjänsten av investeringen i dagens penningvärde. [5] I detta arbete används 

ekonomiberäkningsprogrammet ”Totalverktyget 2013” som är framtaget av Belok (Belok är 

”Energimyndighetens beställargrupp för lokaler med uppgift att sprida kunskap om effektiva 

metoder för energieffektivisering av lokalfastigheter”). [32] Programmet arbetar efter 

internräntemetoden som baseras på nuvärdesmetoden men fokuserar på internräntan för att 

utvärdera lönsamheten. Internräntan är ett mått på investeringens procentuella avkastning. [33] 

I programmet kan lönsamheten av investeringar med olika livslängd presenteras tillsammans i ett 

internräntediagram och jämföras med en angiven kalkylränta, se Figur 6. Företag använder ofta en 

kalkylränta för att säkerställa lönsamheten i en investering. Det innebär att investeringen inte 

genomförs om den beräknade internräntan är lägre än kalkylräntan. [5] 

 

Figur 6. Internräntediagram med tre olika investeringar med olika livslängd, 15, 40 och 10 år. I diagrammet ser man hur 
de grå linjerna som motsvarar olika värden på internränta har brytpunkter. Dessa beror på anpassningen efter de olika 
investeringslivslängderna. Den tjocka linjen motsvarar kalkylräntan som i figuren är satt till 8 %. [5] 
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4. Metod 
I detta avsnitt beskrivs metoden för att utföra de olika delarna i projektet. 

4.1 Energikartläggning 
Kartläggningen av energiflödet i byggnaderna utgick från fastighetens energistatistik från år 2013. För 

att få en bild över energianvändningen och ta reda på vilka områden som hade potential för 

energieffektivisering, analyserades varje enskild post. De analyserade posterna delades in enligt 

Tabell 4. 

Tabell 4. Uppdelning av de olika posterna som kartlades. 

Fjärrvärme Uppvärmning 
Varmvatten 

Fjärrkyla Kylning 
Fastighetsel Elvärme 

Fläktar 
Pumpar 
Zonaggregat 
Övrig fastighetsel 

Verksamhetsel 
 
 
 
 
Processel 

Belysning 
Datorer/server 
Kopiering/utskrift 
Fikarum 
Övrig verksamhetsel 
Utebelysning på lyktstolpe 
Motorvärmare 

4.1.1 Fjärrvärme och fjärrkyla 

För både fjärrvärmen och fjärrkylan fanns månadsstatistik från leverantören Umeå Energi. Fjärrkylan 

används endast till kylning av ventilationsluft och var därför lätt att kartlägga. För fjärrvärmen 

behövde andelen energi som går till varmvatten beräknas. Denna energimängd loggas inte separat 

utan behövde beräknas på annat sätt. I fastigheten stängs fjärrvärmen för uppvärmning av under 

några sommarmånader, det innebär att den förbrukade fjärrvärmen endast går till varmvatten. 

Värden för juni, juli och augusti under åren 2009-2013 användes för att bestämma energin för 

varmvatten. Dessa värden skalades upp med ett eget uppskattat värde på 10 % för att kompensera 

för semesterledigheter. Resultatet blev en fjärrvärmeanvändning på drygt 10 % för varmvatten. 

4.1.2 Fastighetsel 

Nedan beskrivs metoden för att beräkna de olika delarna av fastighetselen. Alla värden som 

användes vid beräkningarna presenteras i Bilaga B, även värdena för processel finns med. 

För att beräkna elanvändningen för fläktar användes fläkteffekterna angivna i fastighetens senaste 

OVK. Dessa multiplicerades med gångtiden för respektive luftbehandlingsaggregat. På samma sätt 

beräknades användningen för luftbehandlingsaggregatens pumpar. Under ”pumpar” ingick också 

pumparna för fjärrvärme, fjärrkyla och varmvattenscirkulation vars effekter multiplicerades med 

gångtiderna. 

Även i zonaggregaten sitter både pumpar och fläktar. För att beräkna deras elanvändning användes 

värdena från senaste OVK:n och gångtiderna för zonaggregaten tagna från ventilationens styrsystem. 
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Denna beräkning är extra osäker eftersom gångtiden för zonaggregaten inte går att veta exakt. Varje 

aggregat har en förinställd gångtid under kontorstid men slås automatiskt på övrig tid om 

inomhustemperaturen blir för hög eller för låg. 

För att beräkna årsförbrukningen av elvärme användes elens timvärdesstatistik från 2013. 

Elanvändningen på natten antogs vara relativt konstant under året, bortsett från el för värme, som 

varierar med utomhustemperaturen. Även elanvändningen för zonaggregaten kan anses vara 

temperaturberoende eftersom de är i drift på natten om temperaturen i lokalerna är för hög eller för 

låg. Denna elanvändning ansågs dock ha liten påverkan eftersom aggregaten körs både på sommaren 

och på vintern, på sommaren för att kyla tilluften och på vintern för att värma tilluften.  Endast de 

mörka timmarna, från 23 till 02, [34] användes i beräkningen för att säkerställa att den ljusstyrda 

utomhusbelysningen inte påverkade resultatet. Differensen mellan medeleffekten för de kalla 

månaderna med stort värmebehov och de varma månaderna antogs vara medeleffekten för 

uppvärmning. De kalla månaderna innefattades av september – april och sommarmånaderna av maj 

– september, förutom juni eftersom det är årets ljusaste månad [34] och därför möjligtvis påverkar 

den ljusstyrda belysningen. 

Under övrig fastighetsel ingick bland annat fasadbelysning, markismotorer, garageport, hissar, 

belysning trapphus, skyltar, dörröppnare och andra mindre poster. För att bestämma storleken på 

dessa användes ett schablonvärde från Energimyndigheten [6] på 6,2 % av den totala 

elanvändningen. Värdet avser både fastighets- och verksamhetsel, därför halverades värdet. 

4.1.3 Verksamhetsel 

För att beräkna den del av verksamhetselen som inte tillhör processel gjordes inventeringar av fyra 

kontorsvåningar inom fastigheten. Två utav våningarna (1 och 2) hade uppbyggnaden enskilda kontor 

med arbetstiden 08-17 på vardagar. De andra två (3 och 4) hade delvis kontorslandskap och delvis 

enskilda kontor med arbetstid vardag, kväll och helg. Snittet av våningarna antogs vara presentabelt 

för hela fastigheten. Alla lampor, datorer, köksmaskiner, kopieringsmaskiner och annan utrustning 

räknades och deras effekter kollades upp. Användningstiden för varje kontorslokal och styrning av 

belysning och utrustning noterades för att kunna beräkna årsförbrukningen, se Bilaga A – Inventering 

veksamhetsel. 

I våningarna 3 och 4 finns ett stort antal arbetsplatser och datorer. Rutinen är att stänga av datorn 

efter arbetsdagen men inventeringen visade att det inte följdes fullt ut. Därför antogs andelen 

avstängda datorer vara 80 %, och resten stand by, utanför arbetstid. I lokal 1 och 2 fanns ingen 

likande rutin och därför antogs endast 10 % vara avstängda, resten stand by. 

4.1.4 Processel 

Utebelysningen är ljusstyrd vilket innebär att den endast är på de mörka timmarna på dygnet. 

Antalet mörka timmar beräknades utifrån en solkalender för Umeå [34] och effekten för respektive 

ljuskälla tillhandahölls av fastighetsskötaren. 

Motorvärmarstolparna är på när det är lägre än +3oC ute utan övrig styrning. Under tre vardagar 

räknades antalet bilar på parkeringen, utifrån det antogs att i snitt 80 av 108 parkeringsplatser var i 

användning under vintern. 60 % av dessa antogs använda stolparna 9 timmar om dagen de dagar 

stolparna var på. Antalet dagar med medeltemperatur under +3oC togs från 2013 års 
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temperaturstatistik. Totala effekttutaget antogs vara 1700 W gemensamt för motor-, och 

kupévärmare. [35] [36] 

4.1.5 Anpassning efter 2013 års elstatistik 

Många av de beräknade värdena under verksamhets-, och fastighetsel baserades delvis på 

antaganden och uppskattningar vilket gjorde att summan av dessa inte stämde helt överrens med 

det verkliga värdet från 2013. För att justera det beräknade värdet närmare det verkliga värdet 

användes en metod som används i Beloks Totalmetodik. [5] Metoden går ut på att de delar med 

störst osäkerhet och störst energipåverkan justeras mest. I det här fallet gällde det framförallt 

elanvändningen för zongaten, eftersom deras drifttid var delvis okänd, men även elanvändningen för 

motorvärme och elvärme. 

4.2 Specifik energianvändning 
Efter att energikartläggningen för år 2013 var klar normalårskorrigerades den. Normalårskorrigering 

gjordes bara på de energiförbrukningar som är temperaturberoende, fjärrvärme, fjärrkyla, elvärme 

och el för motorvärmare. Fjärrvärmen normalårskorrigerades efter energiindexmetoden, Ekvation 

(4), med värden från SMHI som tillhandahölls av Balticgruppen. Även elvärmen korrigerades efter 

energiindexmetoden, men på årsbasis. Fjärrkylan graddagskorrigerades med statistik från Umeå 

flygplats väderstation lagrad i den världsomspännande graddagsdatabasen Bizee Degree Days. [37] 

Den använda balanstemperaturen,        , valdes till 17oC. 

För att normalårskorrigera energianvändningen för motorvärmare användes data som motsvarar 

medelvärden från temperaturen, mellan åren 1962-1990, från väderstationen på Umeå flygplats. 

Antalet vardagardagar med en medeltemperatur under 3oC räknades och användes istället för det 

tidigare använda dagantalet från 2013 års temperaturstatistik. 

Energianvändningen för de poster som berörs av andelen uthyrd lokalyta, räknades upp för att 

motsvara fullbelagd fastighet innan den specifika energianvändningen beräknades med ekvation (1). 

För en detaljerad sammanställning av energikartläggingen se Bilaga C. 

4.3 Simulering i IDA ICE 
För att utföra energibalansen simulerades en av de sex byggnadskropparna i IDA ICE, se Figur 7. Den 

fick antas vara en bra approximation av samtliga byggnader på fastigheten, se Figur 1. En fullstor 

modell med den noggrannhet som önskades skulle blivit alldeles för stor och tiden för uppbyggnad 

och simulering skulle bli för lång. Resultaten från den enskilda byggnadskroppen räknades upp för att 

gälla hela fastigheten och för att kunna jämföras med värdena från energikartläggningen.. 
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Figur 7. 3D-vy av den simulerade byggnadskroppen. De gråa byggnadsdelarna motsvarar skuggande objekt. 

Varje våningsplan delades upp i två zoner, se Figur 8, och takvåningen till en zon. Zonuppdelningen 

grundade sig i respektive kontorsvånings två zonaggregats försörjningsområden, se Figur 4, och att 

zonaggregaten styrs efter olika inomhustemperaturer beroende på om zonen ligger mot solen eller 

inte. Ytterligare en zon lades till i anslutning till väggen som gränsar till trapphuset för att förlusterna 

genom den väggen inte skulle förhållas till utomhustempoeraturen. Energianvändningen i den zonen 

exkluderases från resultatet. 

 

Figur 8. Zonindelningen på bottenvåningen. De båda triangelformade zonerna motsvarar de olika försörjningsområdena 
för zonaggregaten. Den lilla zonen uppe i högra hörnet motsvarar trapphuset. 

För att efterlikna de olika aktivitetstiderna som finns i fastigheten fick den nedre våningen 

representera vardagsarbete (kl. 08-17) och den övre våningen även kvälls-, och helgsarbete (vardag 

kl. 08-21, helg kl. 08-17). 

4.3.1 Klimatskalet 

Huskroppen konstruerades från grunden med hjälp av ritningar. Den exakta konstruktionen av 

klimatskalet var i projektet okänd. Balticgruppen ägde inte fastigheten då den byggdes och de 

lyckades inte hitta relationsritningarna som beskriver konstruktionen. Istället användes kvalificerade 

antaganden av personer inom Balticgruppen Fastigheter, se Kapitel 2.2 Klimatskalet. 
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För fönstren och glaspartierna användes U-värden tillhandahållna av tillverkare. Extra avskärmning i 

form av gardiner och annat antogs efter observation, även vind-, och solstyrda markiser lades till. För 

dörrarna användes det standardiserade U-värdet i IDA ICE på grund av den stora variationen av olika 

dörrar på byggnaderna. 

4.3.2 Interna laster 

För varje zon angavs de, från energikartläggningen beräknade, interna lasterna i form av belysning, 

övrig verksamhetsel, fastighetsel och antal individer. Den nedre kontorsvåningens internlaster sattes 

lika med medelvärdet för de inventerade kontorsvåningarna med enskilda kontor och arbetstiden 8-

17 på vardagar. I den övre våningen sattes de lika med medelvärdet för de inventerade 

kontorsytorna med kombinerat öppet kontorslandskap och cellkontor med arbetstid även på kvällar 

och helger. Närvaron av arbetare antogs vara 70 % under arbetstiden enligt SVEBYs schablonvärden. 

[8] 

4.3.3 Ventilation och elvärme 

Som motsvarighet till elvärmen i fasadapparaterna sattes en ”ideal heater” in i varje zon. 

För att få in ventilationssystemet användes två ventilationsaggregat med samma egenskaper men 

med olika drifttider, ett aggregat för vardera våning. Aggregatens drifttider anpassades efter 

respektive vånings aktivitetsschema och verkliga drifttider från fastighetens styrsystem. Aggregaten 

består av värmeväxlare, fjärrvärmebatteri, fjärrkylebatteri och från-, och tilluftsfläkt, se Figur 9. 

Verkningsgraden sattes till 30 % efter rekommendation från personalen på Balticgruppen.  

 

Figur 9. Uppbyggnaden av de två ventilationsaggregaten. 

Dessa två aggregat antogs motsvara både luftbehandlingsaggregatet och zonaggregaten då 

luftbehandlingsaggregatet är på. Aggregaten körs med konstant luftflöde och styrs efter 

temperaturscheman anpassade efter den verkliga temperatursstyrningen, se Tabell 5 och Tabell 6. 

Takvåningen sattes att använda samma aggregat som bottenvåningen. 
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Tabell 5. Börvärden på temperaturen för de zoner på våning 1 och 2 som vetter åt söder. 

Zoner på solsidan Under kontorstid Utanför kontorstid 

Max. temp. 22 20 
Min. temp. 20 18 

 

Tabell 6. Börvärden på temperaturen för de zoner på våning 1 och 2 som vetter åt norr. 

Zoner på skuggsidan Under kontorstid Utanför kontorstid 

Max. temp. 23 23 
Min. temp. 22 20 

 

För att motsvara zonaggregatens drift då luftbehandlingsaggregatet är avstängt försågs varje zon 

med två cirkulationsfläktar, en med fjärrvärmebatteri och en med fjärrkylebatteri. 

Cirkulationsfläktarna styrs efter samma temperaturer som ventilationsaggregaten och används 

endast vid behov. 

4.3.4 Övriga indata 

För köldbryggor gjordes inga beräkningar, därför sattes alla 10 typer av köldbryggor till ett 

medelvärde som, i den skala IDA ICE använder, kallas ”typical”. Värdet ”typical” är inte samma för de 

olika typerna av köldbryggor utan varierar mellan 0,03 och 0,14 W/mK. Detta gav en 

värmegenomgångskoefficient,   , på 0,046 W/mK för kölbryggor vilket resulterade i en andel på 

knappt 10 % av den totala medel-värmegenomgångskoefficienten,   . Detta är ett lägre värde än 

det från Boverket rekommenderade schablonvärdet på 20-25 %. [38] För grundens egenskaper 

valdes den förinställda standarden ISO-13370 som innebär att det yttersta lagret under grunden 

alltid är 0,5 meter tjockt enligt IDA ICE:s hjälpverktyg, dvs. att en halvmeter mark räknas med i 

resistansen för grundplattan. För byggnadens luftläckage ändrades det förinställda värdet på 0,5 

luftbyten per timme till 0,6 eftersom det är en äldre byggnad och för att resultatet av simuleringen 

skulle likna verkligheten mer. För förluster från varmvattencirkulationen valdes också värdet ”typical” 

som är 0,5 W/m2 golvyta. En normalårsklimatfil för Umeå användes. Koordinaterna för Umeå angavs 

för att ange platsen och för vindprofil användes ”City center”.  

4.4 Åtgärder och ekonomi 
Utifrån energikartläggning, energibalans, litteraturstudie och idéer från handledaren, valdes ett antal 

åtgärdsförslag ut för vidare analys. För att utvärdera åtgärdsförslagen kontaktades elektriker, 

ventilationsleverantörer och andra kunniga inom områdena för expertutlåtanden och prisuppgifter. 

De olika åtgärdernas påverkan på energianvändningen beräknades sedan, antingen för hand eller 

med hjälp av modellen i IDA ICE. 

Åtgärdsförslagens lönsamhet beräknades med Totalverktyget 2013, se Avsnitt 3.7 Ekonomi. 

Internräntan jämfördes mot kalkylräntan 8 % som Balticgruppen har som krav för att en investering 

ska vara lönsam.  

Det aktuella energipriset för fjärrvärme och el beräknades genom att ta fakturorna från 2013 för 

respektive abonnemang och dela kostnaden med den använda energin. För elpriset användes ett 

medelvärde för tre elabonnemangen då elpriset för dessa låg nära varandra. Priset för fjärrkylan 

antogs vara detsamma som priset för fjärrvärmen baserat på en prisstudie. [39] 
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Den procentuella energiökningen utöver inflationen beräknades till 1 % genom att ta differensen 

mellan riksbankens inflationsmål [40] och energiprisökningen i naturvårdsverkets långtidsprognos till 

år 2030. [41] 

4.5 Åtgärdenas påverkan på effekttoppar och abonnemangspris 
Abonnemangskostnaden för fjärrvärme är beroende av effekttopparna, därför är det av stort intresse 

att undersöka hur åtgärdena påverkar dessa toppar. För fjärrvärmeförbrukningen fanns ingen 

tillgänglig statistik som visar effekttoppar under året. Den abonnerade effekten ska dock baseras på 

det högsta uttaget, därför utgick beräkningarna från den abonnerade effekten för år 2013, 368 kW, 

och de uppmätta effekttopparna i IDA ICE. Den procentuella minskningen av effekttopparna i IDA ICE 

antogs motsvara den verkliga procentuella minskningen. Innan jämförelsen räknades den 

abonnerade effekten upp för att gälla fullbelagd fastighet. 

Elabonnemangen undersöktes närmare med hjälp av varaktighetsdiagram, därefter utvärderades 

möjligheterna till abonnemangsbyten. Eftersom det är okänt exakt vad de olika elabonnemangen 

täcker gjordes inga försök att beräkna hur de olika energibesparingsåtgärderna påverkade 

abonnemangsavgifterna. 

5. Åtgärdsförslag 
I detta avsnitt presenteras de åtgärdsförslag som undersökts och valts ut som lämpliga för 

fastigheten. Även använda metoder för beräkning av energibesparing och för att bestämma 

investeringskostnad förklaras. 

5.1 Ny motorvärmarstyrning 
Idag finns endast temperaturstyrning på motorvärmaruttagen som innebär att de är aktiva då 

utomhustemperaturen är under 3oC. Förslaget är att istället byta till kombinerad temperatur- och 

tidsstyrning. Det innebär att användaren anger när bilen ska användas och beroende på 

utomhustemperaturen aktiveras motorvärmen en bestämd tid innan avfärd. I Tabell 7 presenteras 

vilken uppvärmningstid systemet använder för olika temperaturintervall. 

Tabell 7. Uppvärmningstid för motorvärme beroende på utomhustemperaturen. [42] 

Utomhustemperatur Uppvärmningstid 

1oC till 10oC 30 minuter 
-4oC till 1oC 55 minuter 
-6oC till -4oC 70 minuter 
-10oC till -6oC 75 minuter 
-14oC till -10oC 80 minuter 
Under -14oC 90 minuter 

 

För att undersöka effekten av den nya styrningen användes, istället för antalet vardagar under 3oC 

och 9 h gångtid, antalet vardagar för respektive temperaturintervall och de nya gångtiderna. 

Kostnaden för det nya systemet skulle bli ca 4000 kr/stolpe + moms. [43] 
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5.2 Byte av utebelysning 
Runt fastigheten sitter det 40 st lyktstolpar som lyser upp området. Det finns två olika typer av 

armaturer som båda använder kvicksilverlampor på 80 W. Kvicksilverlampor drar mycket energi och 

förbjuds dessutom år 2015 [44] eftersom de påverkar både miljö och hälsa negativt. [45] [46] 

Ett antal olika åtgärder undersöktes men tillslut beslutades att gå på alternativet att byta hela 

armaturerna till nya armaturer med LED-belysning. För att garantera samma ljusstyrka som för en 80 

W kvicksilverlampa räcker det med en 25 W LED-lampa som även har med mer än dubbelt så lång 

livslängd. [47] 

För att beräkna energibesparingen ersattes kvicksilverlampans effekt med LED-lampans. 

Inköpskostnaden för respektive lampa togs också hänsyn till. Kostnaden skulle bli 4000-6000 

kr/armatur + moms, [43] i beräkningen användes 5000 kr + moms.  

5.3 Byte av väggarmaturer i kontor 
På varje kontorsvåning finns väggarmaturer med lysrör av typen T8, 58 W. Förslaget är at byta dessa 

armaturer till nya med T5, 28 W lysrör eftersom elanvändningen är mindre med samma ljusstyrka 

[48] och att detta byte redan påbörjats i ett fåtal kontor. 

För att beräkna energibesparingen användes samma drifttid men den nya effekten. Kostnaden för 

byte bör bli ca 600 kr/armatur. [49] 

5.4 Närvaro- och dagsljusstyrd kontorsbelysning 
Förslaget går ut på att byta T8 väggarmaturer till T5, som i förslaget ovan, plus att sätta in ljus- och 

närvarodetektorer på samtliga T5-armaturer, både vägg- och takarmaturer. Man använder då don 

som gör att belysningen anpassas efter mängden dagsljus i lokalen. Närvarodetektorn tänder 

belysningen då personer vistas i lokalen och släcker den då lokalen är tom.  

En undersökning av en kontorsbyggnad i Schweiz har visat att en sådan styrning kan minska 

energianvändningen för den styrda belysningen med 80 % jämfört med om belysningen ständigt är 

på under kontorstid. [17] Ljusförhållandena i Schweiz jämfört med Sverige är ljusare på vintern men 

mörkare på sommaren och antogs därför vara ungefär desamma. Vissa tak- och väggarmaturer i 

fastigheten går att slå på och av manuellt. För att inte överskatta energibesparingen användes ett 

värde på 60 % istället för 80 %. Åtgärden bör kosta ca 80 000 kr/kontorsvåning. [50] 

5.5 Byta luftbehandlingsaggregat 
En åtgärd som undersökts är att byta luftbehandlingsaggregaten i alla 6 huskroppar. Den undersökta 

åtgärden skulle innebära att, istället för konstant luftflöde, styrs ventilationen variabelt efter 

inomhustemperatur och aktivitet i kontorslokalen.  

Energibesparingen beräknades med genom simuleringar i IDA ICE. För att välja ut lämpliga alternativa 

aggregat konsulterades Peter Wikner på Fläkt Woods som använde deras beräkningsverktyg ACON. 

[51] Enligt uppgift från programmet ACON är temperaturverkningsgraden för den roterande 

värmeväxlaren i de nya aggregaten 83,5 %. I simuleringen nedjusterades verkningsgraden till 70 % för 

att ta hänsyn till att verkningsgraden inte presterar i bästa fall vid alla utomhustemperaturer. 

Justeringen gjordes enligt överrensstämmelse med min handledare Mattias Lundin på Balticgruppen. 
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Ventilationen valdes att styras efter innetemperatur och CO2-halt i respektive zon. Börvärdena för 

temperaturen behölls. 

Kostnaderna för ventilationsaggregaten bör bli ca 200 000 kr/aggregat för Pinnen och ca 250 000 

kr/aggregat för Struten. [51] Till det kommer installationskostnader, övrig styrutrustning och spjäll 

mm. Kostnaden för dessa delar går det bara att grovt uppskatta utan en närmare utredning, men 

med hjälp av en tidigare ventilationssystemutredning för en av huskropparna, antogs övrig kostnad 

uppgå till 600 000 kr/huskropp. 

Det är oklart hur vida de nya luftbehandlingsaggregaten kan tas in genom befintliga öppningar eller 

om det krävs t.ex. håltagning i taket. Kostnaden för en sådan insats inkluderades inte i beräkningen. 

5.6 Byta fläktar i luftbehandlingsaggregatet 
En enklare åtgärd skulle vara att bara byta de gamla remdrivna fläktarna mot nyare fläktar som är 

både effektivare och har mindre elanvändningen men som utför samma jobb.  

För att hitta alternativ till tilluftsfläktarna rådfrågades även här Wikner på Fläkt Woods. [51] Han 

använde deras programvara CentriFlow för att välja ut lämpliga fläktar. Utifrån uppgifter från OVK:n 

antogs den gamla fläkten ha en verkningsgrad på 55 %, den nya fläkten har en verkningsgrad på 66 % 

enligt uppgift från CentriFlow.  

Energibesparingen beräknades dels genom de nya fläkteffekterna och dels genom undersökning av 

verkningsgradens effekt genom simulering i IDA ICE. 

Kostnaderna för fläktarna grovuppskattades av Wikner till 23 000 kr/st exklusive installation mm. I 

kostnadsberäkningarna antogs därför kostnaden vara 40 000 kr/fläktbyte.  

5.7 Byta fläktar och möjliggöra styrning i luftbehandlingsaggregatet 
En kombination av de två tidigare åtgärdsförslagen är att byta till fläktar med styrning. 

För att utevärdera energibesparingen utfördes samma simulering som om hela 

luftbehandlingsaggregatet skulle bytas ut med undantaget att verkningsgraden för värmeväxlaren 

inte ändrades. 

Kostnaden för de nya fläktarna antogs vara desamma som i åtgärdsförslaget ovan, 23 000 kr/st. 

Kostnaden för installation och styrutrustning antogs bli 400 000 kr/huskropp. 
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6. Resultat med diskussion 
Här presenteras och diskuteras resultaten från de olika delarna i projektet. 

6.1  Energikartläggning 
Det totala energibehovet för fastighetens energibärare presenteras i Figur 10. Värdena baseras på 

energistatistik från 2013 och är normalårskorrigerade och uppräknade för att gälla fullbelagd 

fastighet. 

 

Figur 10. Fördelningen av energibehovet mellan fastighetens energibärare över ett normalår enligt energikartläggning 
baserad på energistatistik från 2013. 

Utav den presenterade fjärrvärmeanvändningen går ca 80 MWh (ca 10 %) till uppvärmning av 

tappvarmvatten. Resultatet visar att el är den energikälla som används mest och står för 54 % av 

energianvändningen. Enligt SVEBY är snittet för kontorsfastigheter 49 %. [8] Den troliga orsaken till 

den höga elanvändningen är en kombination av att fastigheten delvis värms av el men också ett 

mycket energikrävande ventilationssystem. Resultatet från uppdelningen av elanvändningen 

presenteras i Figur 11. 

 

Figur 11. Fördelning av elanvändningen mellan verksamhets-, fastighets- och processel enligt energikartläggning. 
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Verksamhetselen står för 43 % av den totala elanvändningen vilket är betydligt lägre än snittet från 

SVEBY på 53 %. [8] Även här är den troliga orsaken elvärme och ventilationssystemets elanvändning 

som båda går under fastighetsel. I Figur 12 visas resultatet från fördelningen av de olika 

elförbrukarna inom respektive kategori. 

 

Figur 12. Fördelning av verksamhetsel, fastighetsel och processel enligt energikartläggning. 

Datorer/server är den post med störst elanvändning följd av zonaggregaten. Därefter placerar sig 

fläktar, belysning, motorvärme och elvärme. 

6.2 Specifik energianvändning 
Resultatet från beräkningen av den specifika energianvändningen presenteras nedan. 
 
Fastighetens specifika energianvändning: 137 kWh/m2 

Krav på nybyggnation av kontorsfastigheter: 120 kWh/m2 

Fastighetens specifika energianvändning är högre än det värde som tillåts för nybyggnationer idag 

vilket är förväntat. 

6.3 Energibalans 
Resultatet från simuleringen av byggnadens energibalans som ställdes upp i IDA ICE jämförs i Tabell 8 

med de värden från energikartläggningen som är normalårskorrigerade och anpassade efter 

fullbelagda kontorslokaler. 

Tabell 8. Jämförelse mellan den verkliga energianvändningen och den beräknade i IDA ICE. 

Energikälla Verklig energi 
[MWh/år] 

Energi IDA ICE 
[MWh/år] 

Avvikelse 

Fjärrvärme 780 757 3 % 

Fjärrkyla 132 134 -2 % 

Elvärme 92 68 26 % 

Belysning 122 123 -1 % 

Övrig el 741 739 0 % 

Total elanvändning 955 930 3 % 

 

Resultatet visar god överrensstämmelse på alla punkter utom elvärmen där det beräknade värdet är 

26 % lägre än i verkligheten. Troliga anledningar till avvikelsen diskuteras utförligt i avsnitt 7.2. 
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Resultatet från den simulerade värmetillförseln uppräknad för att gälla hela byggnaden visas i Figur 

13. 

 

Figur 13. Månadsvärden från simuleringen av byggnaden i IDA ICE uppräknade för att gälla hela fastigheten. 

Här ser man hur den värmetillförsel som inte är temperaturberoende, från belysning, elutrustning 

och för tappvarmvatten, är nästan konstant över året med en liten minskning under semestern. 

Värmetillförseln från elvärme och fjärrvärme varierar kraftigt under året och likaså fjärrkylan. 

En temperaturprofil för en zon visas i Figur 14. Den röda linjen visar innetemperaturen och den blå 

den upplevda inomhustemperaturen. 

 

Figur 14. Temperaturprofil över ett år från en av de simulerade zonerna som ligger åt söder med stor påverkan från 
solinstrålning. Den röda grafen visar luftens medeltemperatur i zonen och den blå visar den upplevda temperaturen för 
kontorsarbetarna. 

Temperaturprofilen visar tydligt hur innetemperaturen varierar under året och att den önskade 

temperaturen bara upprätthålls från november till och med mars. Man ser också effekten av att 

fjärrkylan aktiveras 1:a maj och stängs av 30:e september. 
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6.4 Åtgärder och ekonomi 
Resultatet från respektive åtgärd jämförd med ursprungsfallet presenteras i Tabell 9. Resultatet från 

beräkningen av energipriserna som gjordes för att kunna beräkna de ekonomiska besparingarna med 

Totalverktyget 2013, blev, för el 0,88 kr/kWh och för fjärrvärme 0,85 kr/kWh. 

Tabell 9. Sammanställning av de olika åtgärderna, var och en jämförda med grundfallet. Längst till höger presenteras 
internräntan som visar på åtgärdens lönsamhet.  

 

Resultatet visar att det endast är ny motorvärmarstyrning och nya luftbehandlingsaggregat som 

ligger över kalkylräntan 8 %. Anledningen till att åtgärdsförslagen för nya väggarmaturer och närvaro 

och ljusstyrning inte når den önskade kalkylräntan är att den minskade elanvändningen i belysningen 

innebär ett ökat behov av elvärme.  

Åtgärdsförslaget att byta armaturerna för utebelysningen och ny styrning av kontorsbelysningen fick 

negativ internränta. Åtgärderna kommer alltså inte att betala igen sig själv med minskade elutgifter, 

däremot finns det andra faktorer som gör åtgärderna intressanta. För utebelysningen måste ändå 

alla kvicksilverlamppor bytas år 2015. Det finns andra metallhalogener som kvicksilverlamporna kan 

bytas mot rakt av men det visade sig bara minska energianvändningen marginellt och därför känns 

det som en kortsiktig lösning. Ett byte av armaturerna skulle, förutom stor minskning i 

energianvändning, också tillföra ett mer enhetligt och modernt utseende vilket i sin tur kan göra 

fastigheten mer intressant för företag att hyra lokaler i. Närvaro och dagsljusstyrningen av 

kontorsbelysningen har också andra fördelar än en kraftig energibesparing. Det kommer bidra till ett 

betydligt trevligare inomhusklimat med jämn belysning hela dagen. 

Utav alla åtgärdsförslag har några åtgärder som tillsammans faller inom ramen för kalkylräntan 

simulerats gemensamt för att visa hur det nya energiläget skulle kunna se ut ifall dessa åtgärder 

utfördes. Resultatet av internräntan för åtgärderna presenteras i Figur 15. 

Åtgärd Investeringskostnad 
[kr] 

Besparing 
el 
[MWh/år] 

Besparing 
fjärrvärme 
[MWh/år] 

Besparing 
fjärrkyla 
[MWh/år] 

Livslängd 
[år] 

Internränta 
[%] 

Ny styrning av 
motorvärme 

540 000 96 0 0 20 15,5 

Ny utebelysning 280 000 12 0 0 20 -1,5 
Nya väggarmaturer 252 000 23 -1 4 15 5 
Närvaro- och 
dagsljusstyrning 

1 200 000 53 -1 11 15 -3,5 

Nya tilluftsfläktar 210 000 17 -1 2 15 2,5 
Nya fläktar och 
styrning 

3 600 000 -2 233 17 20 2,5 

Nya 
luftbehandlingsagg. 
med 
värmeåtervinning 

4 350 000 18 517 10 20 9,5 
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Figur 15. Internräntediagram över de åtgärder som valts ut för byggnaden. Kalkylräntan på 8 % är markerad med en 
mörkare och grövre linje. 

Diagrammet visar att den sammanlagda internräntan för åtgärderna landar drygt 8 % vilket innebär 

att åtgärdspaketet bedöms som lönsamt. Resultatet av den nya värmetillförseln presenteras i Figur 

16 för att jämföra med Figur 13. Eftersom elbesparingen från åtgärderna för motorvärmarstyrning 

och utebelysning inte påverkar värmetillförseln syns effekten från dem inte i Figur 16 och Figur 17. 

 

Figur 16. Månadsvärden för värmetillförseln i fastigheten efter utförandet av valda åtgärder för ventilation och 
belysning. 

Resultatet visar att fjärrvärmeanvändningen och belysningens elanvändning minskat kraftigt. 

Resultatet av en annan simulering visar att ventilationssystemet, efter åtgärderna, skulle klarar sig 

utan elvärme och ändå behålla samma inomhusklimat. Resultatet av värmetillförseln för det fallet 

presenteras i Figur 17. 
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Figur 17. Månadsvärden för värmetillförseln i fastigheten efter utförandet av valda åtgärder för ventilation och belysning 
men med avstängd elvärme. 

Energitillförseln från fjärrvärme, fjärrkyla, elvärme och totala elanvändningen för de två presenteras 

tillsammans med grundfallets värden i Tabell 10. I tabellen inkluderas även åtgärderna med 

utebelysning och motorvärmarstyrning. Grundfallsvärdet för total elanvändning inkluderar därför 

den energikartlagda processelen. 

Tabell 10. Sammanställning av fjärrvärme, fjärrkyla, elvärme och total elanvändning för grundfallet och de båda fallen 
med simulerade åtgärder. Åtgärdspaketets samlade internränta presenteras också.  

Simulering Fjärrvärme 
[MWh/år] 

Fjärrkyla 
[MWh/år] 

Elvärme 
[MWh/år] 

Total 
elanvändning 
[MWh/år] 

Internränta 
[%] 

Besparing 
[kr/år] 

Grundfallet 756 134 68 1 058   
Efter åtgärder 
med elvärme 

261 112 91 849 8,1 620 000 

Efter åtgärder 
utan elvärme 

410 111 0 758 7,1 580 000 

 

Resultatet visar att fjärrvärmeanvändningen minskar med 495 respektive 346 MWh/år. 

Användningen av fjärrkyla minskar med drygt 20 MWh/år för båda fallen. Elvärmen ökar för fallet 

med elvärmen kvar men är naturligtvis noll för fallet utan elvärme. Anledningen till att elvärmen ökar 

i det ena fallet är för att kompensera för minskade värmeförluster från belysning och fläktar i 

luftbehandlingsaggregaten. Den totala elanvändningen minskas med 209 MWh/år för fallet med 

elvärme och med 300 MWh/år för fallet utan.  

Internräntan visar att åtgärdsförslaget med elvärmen kvar är mer lönsam än för det utan.  Åtgärden 

utan elvärme inte klarar kalkylräntan på 8 % vilket innebär att den inte anses lönsam för 

Balticgruppen. Det beror på att i fallet utan elvärme ökar fjärrvärmeanvändningen mer än elvärmen 

minskar i jämförelse mot fallet med elvärme.  

Effekten från den nya motorvärmarstyrningen och de nya armaturerna för utebelysning innebär en 

sänkning, av den årliga processelsförbrukningen, från 128 MW till 20 MW. Det är en sänkning med 

nästan 85 %.  
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6.5 Abonnemangsberäkningar 
Resultatet av det nya energitariffsystemet för fjärrvärme innebär, för 2013 års förbrukning, en ökad 

årskostnad på 65 000 kr vilket är en ökning med drygt 10 % för fastigheten. Kostnadsökningen blir 

alltså inte fullt så stor som den misstänkta på 20 - 25 %. 

Den beräknade kostnaden för fjärrvärmeanvändningen i det simulerade grundfallet blev med det nya 

avgiftssystemet 760 000 kr. Den nya fjärrvärmekostnaden efter byte av luftbehandlingsaggregaten 

skulle bli 250 000 kr. 

Säkringsabonnemanget, på 100 A, för EL_Hyresgäster är, med dagens ythyrningsgrad, 

överdimensionerat. Detta syns i ett varaktighetsdiagram med 2013 års timvärden, se Figur 18. 

 

Figur 18. Varaktighetsdiagram över 2013 års timvärden för elmätaren EL_Hyresgäster. Den lila linjen motsvarar 
maxeffekten för säkringen på 100 A.  

Avståndet från den högst uppmätta effekten på 43,2 kW till säkringens maxeffekt på 69 kW är 

onödigt stort. En viss säkerhetsmarginal är nödvändigt eftersom effekttoppen är ett medelvärde för 

en timme och inte det högst uppmätta värdet. Dessutom kan man inte med säkerhet veta vad 

effekttoppen kommer att landa på kommande år. Med antagandet att EL_Hyresgäster endast täcker 

verksamhetsel kan maxeffekten vid fullbelagd fastighet uppskattas till 55 kW. En nedgång i 

säkringsstorlek till 80 A skulle innebära en maxeffekt på just 55 W. Med kännedom om framtida 

uthyrningsgrad skulle man kunna gå ned i säkringsstorlek, men vid fullbelagd fastighet bör nuvarande 

säkring behållas. Att byta säkring är snabbt gjort och kostar runt 3 000 kr enligt uppgift från Bravida. 

Med dagens uthyrningsgrad skulle besparingen bli drygt 3 700 kr/år. Det handlar inte om några stora 

besparingar men dock en besparing som betalar igen sig på mindre än ett år. 
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Desto mer överdimensionerat är effektabonnemanget för EL_Kylgränd 6 vars varaktighetsdiagram 

visas i Figur 19. 

 

Figur 19. Varaktighetsdiagram över 2013 års timvärden för elmätaren EL_Kylgränd 6.  

Som tidigare nämnt är den lägsta effekten som debiteras 135 kW medan den högsta uppmätta 

effekten 2013 var 73 kW. Om detta värde normalårskorrigeras och räknas upp för fullbeläggning blir 

det ca 95 kW och skulle klara en 160 A säkring med maxeffekt på 111 kW. Detta abonnemangsbyte 

skulle innebära en minskad kostnad på 22 300 kr/år. Vid samma effektförbrukning som 2013 skulle 

istället en säkring på 125 A kunna användas vilket innebär en minskad kostnad på 27 800 kr/år. Bytet 

från effektabonnemang till säkringsabonnemang kostar även det ca 3 000 kr enligt uppgift från 

Bravida. 

En trolig förklaring till det överdimensionerade abonnemanget är att det förut försåg de avställda 

kylmaskinerna med el. 
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7. Diskussion 
Diskussionen är uppdelad i fyra delar, energikartläggning, modellen i IDA ICE, åtgärdsförslag och 

resultat. 

7.1 Energikartläggning 
För att utföra energikartläggningen användes, som nämnt, 2013 års energistatistik eftersom den bäst 

beskrev det aktuella energiläget. Ett alternativ kunde varit att kolla på fler år tillbaka och sedan 

använda ett medelvärde av dessa. Det som talar emot den metoden är att uthyrningsgraden kan ha 

varit annorlunda och att det skett en del ombyggnationer som påverkat energianvändningen senaste 

åren. Valet att anpassa all energinavändning efter fullbelagd fastighet grundade sig i olika orsaker.  

 Att få ett jämförbart värde på den specifika energianvändningen som enligt boverket ska 

gälla fullbelagd fastighet.  

 Att balticgruppen alltid strävar efter att ha så liten vakant kontorsyta som möjligt och därför 

är det av intresse.  

 Att anpassa säkringsstorleken för att klara den maximalt tänkbara eleffekten. 

För energikartläggningen av fjärrvärmen låg osäkerheten i hur stor andel som går till varmvatten. 

Metoden som användes med antagandet att fjärrvärmeanvändningen under sommarmånaderna 

endast gick till varmvatten ansågs ge ett bättre värde för fastigheten än schablonvärdet från SVEBY. 

Vid normalårskorrigeringen av fjärrkylan baserades normalvärdet endast på de fem senaste åren 

vilket innebär att det värdet kan avvika något från det riktiga värdet. Även valet av balanstemperatur 

vid normalårskorrigeringen av fjärrkylan var osäker men resultaten från några olika 

behovstemperaturer jämfördes och differensen visade sig vara relativt liten, därför ansågs valet av 

17oC vara rimligt. 

Energikartläggningen av verksamhetselen baserades uteslutande på de inventeringar som gjordes i 

de fyra kontorsvåningarna och antagandet att medelvärdet för dessa representerar hela fastighetens 

medelvärde. Detta antagande ansågs rimligt eftersom de inventerade kontorslokalerna valdes för att 

ge en samlad bild av olika kontorsverksamheter i fastigheten.  

Som nämnt i metoden behövde många antaganden göras för att kartlägga fastighetselen. Den post 

med störst osäkerhet är elanvändningen i zonaggregaten. Energianvändningen för den tid aggregaten 

körs enligt schema bör stämma förutsatt att den angivna effekten från OVK:n stämmer. Däremot var 

det omöjligt att veta hur mycket varje aggregat gick övrig tid. Denna post var den som anpassades 

mest för att hela energikartläggningen skulle stämma överrens med energistatistiken. Resultatet blev 

att varje zonaggregat antogs vara i drift i snitt 33 h/vecka utöver den schemalagda tiden. Detta 

motsvarar ca 30 % av den ej schemalagda tiden. Om det är rimligt eller ej är som svårt att säga. 

Elvärmen beräknades, som nämnt i metoden, utifrån antagandet att differensen mellan den nattliga 

eleffekten på sommar och vinter motsvarar den genomsnittliga effekten för elvärme. Antagandet bör 

stämma. Den post som skulle kunna förvränga värdet är zonaggregaten vars drift var okänd. 

Antagandet om att zonaggregaten körs ungefär lika mycket på sommaren som på vintern går varken 

att verifiera eller att förkasta men det ansågs rimligt med stöd från handledare på balticgruppen.  

Även elanvändningen för motorvärme var svår att uppskatta. Det antogs att 40 % av alla stolpar var i 

bruk 9 timmar per dygn under vardagar med medeltemperatur under 3oC. Antagandet baserades på 



  

30 
 

inventering av bilar på parkeringen under vintern och antaganden om hur många som använder 

motor- och kupévärmare. Siffran täcker även användningen på kvällar och helger. För att få ett bättre 

värde på denna post skulle utförligare inventeringar över antalet bilar och brukarvanor kunna 

utföras. Det bästa hade varit att utföra undermätningar av elanvändningen men det fanns varken tid 

eller resurser för det.  

Kartläggningen av elanvändningen hade förenklats betydligt med tillgång till ett stigarschema för de 

olika elmätarnas täckningsområden. Det skulle innebära att de olika posterna kunde anpassas efter 

bara en del av elanvändningen istället för den totala.  

7.2 Modellen i IDA ICE 
Resultatet från den färdiga modellen avvek från verkligheten med 3 % för fjärrvärmen och med 2 % 

för fjärrkylan vilket får anses riktigt bra. Desto större var avikelsen för elvärmen på hela 26 %. 

Orsakerna till detta kan vara många. Det kan bero på att det uppskattade värdet från 

energikartläggningen är felaktigt men den troliga anledningen grundar sig i hur tilluften i verkligheten 

fördelas under installationsgolvet. Tilluften skickas genom sektioner under installationsgolvet, se 

Figur 4, som enligt en tidigare systemutredning, är otäta och dåligt isolerade. Det innebär att mycket 

av värmen i tilluften går förlorad på vägen ut till fasadapparaterna. Egentligen går den största delen 

av värmen inte förlorad, utan den tillförs lokalen på fel ställe (viss värme går förlorad genom 

husgrunden). För att kompensera för den kallare tilluften används el i fasadapparaterna. IDA ICE kan 

inte ta hänsyn till denna felaktiga värmedisponering utan ser bara att tillräcklig värme tillförs zonen. 

Problemet att värmen inte når ända ut till fasadapparaterna har åtgärdats i ett fåtal våningar genom 

att leda tilluften genom ventilationsrör. Modellen i IDA ICE liknar troligtvis mer fallet då ventilationen 

leds via ventilationsrör vilket kan vara förklaringen till den lägre användningen av elvärme. 

Ventilationssystemet i övrigt ansågs vara likt verkligheten. Under kontorstid saknas recirkulation av 

luften i lokalerna men det är också bara en fråga om vart luften distribueras vilket IDA ICE ändå inte 

tar hänsyn till 

Antagandet att den simulerade huskroppen är presentabel för hela fastigheten har vissa brister trots 

att huskroppens indata motsvarar ett medel för hela fastigheten. Bristerna ligger i att alla huskroppar 

skiljer sig något i utformning och placering vilket naturligtvis har betydelse. Även avsaknaden av 

exakta uppgifter om klimatskalet kan ha påverkat resultatet beroende på hur långt från verkligheten 

antagandena var. 

För att underlätta införandet av indata antogs fastighetsenergin vara jämnt fördelad i hela 

byggnaden. I verkligheten bör en större mängd av energin tillföras den övre kontorsvåningen 

eftersom luftbehandlingsaggregatet sitter där.  

För att förbättra modellen ytterligare skulle tryckmätning för att bestämma luftläckaget mer 

noggrant, och termografering för att utvärdera köldbryggor, kunna utföras. 

7.3 Åtgärdsförslag och ekonomi 
Elanvändningen för motorvärme var, som tidigare nämnt, svår att beräkna. Det betyder även att den 

möjliga besparingen är osäker men däremot bör den procentuella besparingen vara riktig. För 

åtgärdena som innebär byte av luftbehandlingsaggregat och nya fläktar med styrning var kostnaden 

för den utrustning som krävs och det arbete som åtgärderna innebär svåruppskattade. För att få ett 
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bättre värde på kostnaden måste en noggrannare utredning göras av någon som är kunnig på 

området.  

Den nya motorvärmarstyrningen innebär inte nödvändigtvis en sänkning av effekttopparna även fast 

effektförbrukningen minskar kraftigt. Det beror på att många har samma arbetstider och därför kör 

motorvärmen samtidigt. Ett system som skulle minska effekttopparna är pulserande 

motorvärmarstyrning. Det innebär att bara en del av stolparna är aktiva samtidigt och växlas med ett 

visst tidsintervall. Detta system har dock ett dåligt rykte då det misstänks slita mycket på motor- och 

kupévärmare. Författaren av rapporten hittade inga säkra källor att backa upp misstankarna med 

men det valdes ändå bort efter rekommendation från elektriker på Elexperterna. [49] 

Totalverktyget som användes för att utvärdera åtgärdenas lönsamhet är mycket smidigt att använda 

men det har också vissa begränsningar. Priset på fjärvärme och el är mer komplext än bara en 

summa per kWh. Priserna är högre på vintern än på sommaren vilket betyder att det är mer lönsamt 

att spara energi på vintern. En energibesparing innebär samtidigt en minskad abonnemangskostnad. 

Under beräkningarna av abonnemangskostnader upptäcktes att en minskad abonnemangskostnad 

ofta, men inte alltid, innebar en ökad kostnad per kWh. Det gör att en energibesparing kan medföra 

en ökad kostnad för den energi som finns kvar vilket i sin tur skulle innebära en lägre internränta. I 

exemplet med nytt luftbehandlingsaggregat skulle den sänkta abonnemangskostnaden innebära ett 

energipris på 1,04 kr/kWh istället för den ursprungliga kostnaden på 0,85 kr/kWh, förutsatt att 

simuleringen är riktig. Att väga in alla olika beroenden som påverkar priset skulle dock göra 

beräkningarna mycket komplexa och tidskrävande. 

Byte från effektabonnemang till säkringsabonnemang för elmätaren EL_Kylgränd 6 borde gjorts för 

länge sedan då åtgården betalar igen sig flera gånger på ett år. 

7.4 Övrigt 
Det är viktigt att komma ihåg att de som hyr kontor i fastigheten betalar kallhyra. Balticgruppen 

betalar alltså inte själv för fjärrvärme, fjärrkyla och el utan det gör hyresgästerna. Att utföra en 

åtgärd innebär alltså en investeringskostnad för Balticgruppen men en minskad kostnad för 

hyresgästerna. Det finns naturligtvis lösningar där hyran kan anpassas så att även Balticgruppen 

sparar pengar på åtgärden. En vinst man inte får glömma bort är att en fastighet med låga kostnader 

är mer attraktiv för företag att hyra. Det är viktigt att tänka på i den undersökta lokalen med vakant 

yta på drygt 20 %.  
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8. Slutsatser 
Energikartläggningen visade att den aktuella fastigheten bestående av byggnaderna Pinnen och 

Struten har en specifik energianvändning på 137 kWh/m2. Elanvändningen visade sig vara 

förhållandevis hög i jämförelse med medelvärdet för kontorsbyggnader, orsaken till det antogs vara 

elvärmen och ett ventilationssystem med stor elanvändning. 

Värdena för uppvärmning och kyla från resultatet av simuleringen i IDA ICE visade god 

överrensstämmelse med värdena från energikartläggningen med undantaget för elvärme som blev 

drygt en fjärdedel lägre. Den troliga förklaringen som presenterades var problem med 

värmedistributionen i den verkliga fastigheten. 

De utförda beräkningarna visar att ett åtgärdspaket som inkluderar ny motorvärmarstyrning, nya 

belysningsarmaturer utomhus, nytt lyftbehandlingsaggregat med värmeåtervinning och ljus- och 

aktivitetsstyrning av kontorsbelysningen skulle innebära stora energibesparingar och även vara 

ekonomiskt lönsam. Energibesparingarna beräknades bli 495 MWh/år fjärrvärme (65 %), 20 MWh/år 

fjärrkyla (16 %) och 210 MWh/år el (20 %). Investeringskostnaden för åtgärdspaketet uppskattades 

till 6 370 000 kr och den årliga besparingen till 620 000 kr. Det gav en internränta på drygt 8 % vilket 

visar att investeringen är lönsam. 

De ekonomiska beräkningarna för åtgärdspaketet visade att det är billigare att behålla el som 

spetsvärme än att låta fjärrvärmen stå för hela uppvärmningsbehovet. Anledningen är att mängden 

fjärrvärme ökar mer än vad elen minskar. 

Kostnadsberäkningar för det nya fjärrvärmeabonnemanget som baseras på effekttariff visade att 

fjärrvärmekostnaden ökar med ca 10 % och inte lika mycket som misstanken på 20 – 25 %. Två utav 

elabonnemangen är idag överdimensionerade och bör nedgraderas för att minska den onödigt höga 

abonnemangskostnaden.  
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Bilaga A – Inventering veksamhetsel 

 

Inventering
Våning 1 2 3 4 1 2 3 4

På SB Av På SB Av På SB Av

Belysning

Väggarmatur lysrör 36 30 28 18 66 2268 3944 5 389 4 491 7 289 3 748

Takarmatur dubbla lysrör 15 98 2520 3 704

Skrivbordslampor mm. 25 15 40 10 2070 2070 362 217 580

Spotlight 18 20 2520 907

Takarmatur lysrör 10 38 2520 958

Ny väggarmatur 22 38 3944 3 297

Skrivbordslampa 56 6,3 2070 511

Vägglampa 20 10 2520 504

10 363 5 666 7 868 7 557

18,6 9,8 13,7 13,1

Dator 

Stationär 17 22 58 56 110 40 5 1424 6619 717 1424 1434 5902 7 225 9 350 14 124 13 637

Bärbar 15 5 8 10 40 5 814 7946 814 7946 1 084 361 578 723

Router 1 1 2 2 5 8760 8760 9 9 18 18

Server antal pers 15 22 40 40 150 kWh/pers och år 2 250 3 300 6 000 6 000

10 568 13 020 20 719 20 377

18,9 22,6 36,0 35,4

Kopiering/Utskrift

Kopiator och skrivare A3 1 1 1 1 600 40 378 8382 532 8228 562 562 648 648

Laser liten 2 1 2 2 200 20 126 8634 177 8583 396 198 414 414

958 760 1 062 1 062

1,7 1,3 1,8 1,8

Fikarum

Kyl 1 1 25 kWh/år 250 250

Kaffemaskin 1 1500 10 252 8508 463

Vattenkokare 1 1 1 2 1500 63 8697 89 8671 95 95 134 267

Micro 2 4 2 4 1500 3 63 8697 89 8671 241 482 319 638

Diskmaskin 1 1 1 2 350 kWh/år 350 350 350 350

Kyl/Frys 1 1 320 kWh/år 320 320

Kaffemaskin stooor 1 1 1 2000 80 504 8256 710 8050 1 668 2 064 2 064

Frys liten 1 180 kWh/år 180

Kaffebryggare 2 250 kWh/år 250

1 399 2 915 3 187 3 999

2,5 5,1 5,5 6,9

Annat 3,1% av hela elanvändningen

Dokumentförstörare

Lamineringsmaskin

Högtalare

Mobilladdare

Luftspärr

Labbutrustning

Dammsugare

Eldrivna skrivbord

Telefon

Stor TV

Projektor

Total effekt [kWh/år]

Specifik effekt [kWh/m2*år]

Total effekt [kWh/år]

Specifik effekt [kWh/m2*år]

Total effekt [kWh/år]

Specifik effekt [kWh/m2*år]

Total effekt [kWh/år]

Specifik effekt [kWh/m2*år]

Resultat

Antal [st]Storhet Årsförbrukning [kWh/år]

Tid [h/år]Effekt [W]

1 och 2 3 och 4

Tid [h/år]



  

II 
 

Bilaga B – Beräkning av fastighetsel 

Fastighetsel 
  

   El för uppvärmning 
  Diff sommar-, och vinternatt 13 kW 

Gångtid 24 h/dag 

Antal dagar igång 210 dagar 

Årsförbrukning 65,5 MWh 

Specifik effekt 6,8 kWh/m2 

   Effekt zonaggregat 
  Sammanlagd drifttid per vecka 1645 h/v. 

Effekt 1200 W 

Veckor 52 v. 

Antal aggregat igång 26 st 

Extra timmar per aggregat 33 h/v. 

Årsförbrukning 156,2 MWh 

Specifik effekt 16,1 kWh/m2 

   Fläkteffekt luftbehandlingsaggregat 
  Total veckoeffekt alla aggregat 2417,6 kWh/v. 

Veckor 52 v. 

Årsförbrukning 125,7 MWh 

Specifik effekt 13,0 kWh/m2 

   Pumpeffekt luftbehandlingsaggregat 
  Total veckoeffekt alla aggregat 312,8 kWh/v. 

Veckor 52 v. 

Årsförbrukning 16,3 MWh 

Specifik effekt 1,7 kWh/m2 

   Övrig pumpeffekt 
  Tappvatten 10 MWh 

Fjärrkyla 4 kW 

Drifttid 2677 h 

Fjärrvärme 1,5 kW 

Drifttid 7200 h 

Årsförbrukning 31,5 MWh 

Specifik effekt 3,2 kWh/m2 

   Utebelysning 
  Lyktstolpar antal 40 st 

Effekt kvicksilverlampa 80W 95 W/st 

Drifttid 4154 h/år 



  

III 
 

Årsförbrukning 15,8 MWh 

Specifik effekt 1,6 kWh/m2 

   El för motorvärmare 
  Antal motorvärmarstolpar 108 st 

Kupe-, + motorvärmare 1700 W 

Dagar 2013 under 3 degC 160 dagar 

Timmar per dag 9 h 

Andel stolpar i bruk 40% 
 Årsförbrukning 75,5 MWh 

Specifik effekt 7,8 kWh/m2 

  



  

IV 
 

Bilaga C – Fastighets-, verksamhets- och processel med korrigering 

efter normalår och fullbelagd fastighet 

 
2013 Normalår Fullbelagt 

Verksamhetsel MWh kWh/m2 Atemp MWh kWh/m2 Atemp MWh kWh/m2 Atemp 

Belysning 96 9,9 
  

122 12,5 

Datorer/server 195 20,1 
  

247 25,5 

Kopiering/utskrift 12 1,2 
  

15 1,5 

Fikarum 35 3,6 
  

44 4,5 

Övrig verksamhetsel 27 2,8 
  

34 3,5 

Summa 365 37,6 
  

462 47,7 

 
  

 
  

 
  

 Fastighetsel MWh kWh/m2 Atemp MWh kWh/m2 Atemp MWh kWh/m2 Atemp 

Fläktar 125,7 13,0   
 

  
 Elvärme 65,5 6,8 72,9 7,5 92 9,5 

Pumpar 47,8 4,9   
 

51 5,2 

Zonaggregat 156,2 16,1   
 

197 20,3 

Övrig fastighetsel 27,2 2,8   
 

  
 Summa 422 43,6 430 44,3 493 50,8 

 
  

 
  

 
  

 Processel MWh kWh/m2 Atemp MWh kWh/m2 Atemp MWh kWh/m2 Atemp 

Motorvärme 75,5 7,8 89,7 9,2 112 11,6 

belysning ute 15,8 1,6   
 

  
 Summa 91 9,4 105 10,9 127,9 13,2 

 
  

 
  

 
  

 Fjärrvärme MWh kWh/m2 Atemp MWh kWh/m2 Atemp MWh kWh/m2 Atemp 

Summa 658 67,8 732 75,5 780 80,4 

 
  

 
  

 
  

 Fjärrkyla MWh kWh/m2 Atemp MWh kWh/m2 Atemp MWh kWh/m2 Atemp 

Summa 140 14,4 124 12,7 132 13,6 

 
  

 
  

 
  

 Totalt 1676 173 1391 143 1995 206 

 
  

 
  

 
  

 

 
  MWh   

 
  MWh 

Tappvarmvatten 10% 63,8   
 

10% 80,9 

       

       Specifik energianv. 
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