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Förord	  
Detta	  examensarbete	  är	  den	  sista	  pusselbiten	  i	  min	  utbildning	  till	  högskoleingenjör	  
inom	  energiteknik	  vid	  Umeå	  Universitet.	  Arbetet	  gjordes	  på	  uppdrag	  av	  Umeå	  kommuns	  
fastighetsavdelning.	  Det	  har	  varit	  oerhört	  intressant	  och	  framförallt	  lärorikt	  att	  sätta	  sig	  
in	  i	  projektformen	  EPC,	  för	  att	  sedan	  bena	  ut	  hur	  alla	  åtgärder	  förhåller	  sig	  till	  varandra	  i	  
verkligheten.	  Det	  enorma	  material	  som	  jag	  har	  fått	  tagit	  del	  av	  i	  Siemens	  eRoom	  har	  givit	  
mig	  en	  stor	  förståelse.	  
	  
Jag	  vill	  tacka	  Umeå	  kommuns	  fastighetsavdelning	  för	  att	  jag	  fått	  möjligheten	  att	  göra	  
denna	  analys	  i	  slutskedet	  av	  deras	  projekt.	  Väldigt	  trevligt	  att	  dessutom	  få	  hålla	  till	  i	  
verkligheten	  på	  era	  kontor!	  Särskilt	  tack	  till	  min	  handledare	  Ulf	  Larsson	  som	  tagit	  sig	  tid	  
för	  mig	  under	  hela	  arbetets	  gång.	  Tack	  till	  Siemens	  för	  att	  jag	  fått	  tillgång	  till	  allt	  
material.	  Tack	  även	  till	  min	  handledare	  Thomas	  Olofsson	  för	  den	  hjälp	  jag	  fått.	  
	  
	  
	  
Jenny	  Öhrling	  
Umeå	  27	  Maj	  2015	   	  
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Sammanfattning	  
I	  detta	  examensarbete	  har	  åtgärder	  i	  ett	  energieffektiviseringsarbete	  av	  typen	  EPC	  
analyserats.	  Umeå	  kommuns	  fastighetsavdelning	  startade	  sitt	  EPC-‐projekt	  2008	  syftet	  
att	  energieffektivisera	  mer	  än	  130	  byggnader.	  Detta	  projekt	  sades	  då	  vara	  det	  största	  av	  
sitt	  slag	  i	  Sverige.	  Bakgrunden	  till	  behovet	  av	  att	  utföra	  detta	  grundades	  i	  att	  en	  stor	  del	  
av	  de	  tekniska	  systemens	  livslängd	  i	  fastigheterna	  började	  vara	  uppnådd	  samtidigt	  som	  
ett	  energieffektiviseringskrav	  ålades	  fastighetsavdelningen.	  Siemens	  anlitades	  som	  
entreprenör.	  De	  villkor	  som	  styrde	  projektet	  kom	  från	  beslutsfattande	  politiker	  och	  
handlade	  om	  den	  viktiga	  besparingsgarantin.	  Denna	  garanti	  var	  en	  förutsättning	  för	  att	  
få	  ekonomiska	  medel	  att	  finansiera	  ett	  projekt	  av	  den	  här	  storleken.	  EPC	  som	  modell	  
valdes	  för	  att	  möjliggöra	  dessa	  krav.	  	  
	  
Den	  data	  som	  legat	  till	  grund	  för	  analysen	  av	  de	  energieffektiviseringsåtgärder	  som	  
utförts	  har	  funnits	  samlad	  i	  eRoom,	  Siemens	  plattform	  för	  EPC-‐projekt.	  Den	  information	  
som	  varit	  mest	  essentiell	  har	  varit	  de	  projektutvecklingsrapporter	  som	  för	  varje	  objekt	  
beskrivit	  läge,	  problembild,	  åtgärdsförslag	  samt	  de	  energikartläggningar	  som	  innehållit	  
alla	  energiberäkningar	  för	  energiläget	  i	  respektive	  fastighet	  samt	  potentiellt	  energiläge	  
efter	  utförande	  av	  föreslagna	  åtgärder.	  De	  åtgärder	  som	  ansågs	  relevanta	  för	  att	  på	  det	  
mest	  tydliga	  vis	  beskriva	  resultatet	  av	  Umeå	  EPC-‐projekt	  beslutades	  få	  ligga	  till	  grund	  
för	  att	  reda	  ut	  hur	  besparingsfördelningen	  såg	  ut.	  	  
	  
Resultatet	  av	  detta	  arbete	  visar	  att	  de	  åtgärder	  som	  levererade	  störst	  del	  av	  den	  totala	  
besparingen	  i	  energibesparing	  var	  åtgärder	  kopplade	  till	  fläktar	  samt	  övriga	  åtgärder	  
där	  styråtgärder	  av	  motorvärmare,	  injusteringar	  och	  pumpar	  rymdes.	  Efter	  dessa	  poster	  
var	  tilläggsisolering	  samt	  belysningsåtgärder	  stora.	  Vidare	  vad	  gäller	  den	  ekonomiska	  
besparingen	  var	  det	  konverteringar	  av	  uppvärmning	  som	  var	  absolut	  störst,	  därefter	  
fläktarbeten	  samt	  kategorin	  övriga	  poster.	  	  
	  
Den	  ekonomiska	  investeringen	  visade	  sig	  svår	  att	  på	  ett	  rättvist	  sätt	  jämföra	  mot	  hur	  
stora	  besparingarna	  varit	  per	  åtgärd.	  En	  jämförelse	  av	  besparing	  mot	  antal	  åtgärder	  
inom	  varje	  kategori	  visar	  däremot	  att	  konvertering	  till	  fjärrvärme	  samt	  
värmeåtervinning	  var	  de	  mest	  effektiva	  åtgärderna.	  	  
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Abstract	  
This	  thesis	  intention	  is	  to	  elucidate	  individual	  savings	  in	  a	  energy	  efficiency	  project	  form	  
called	  EPC,	  Energy	  Performance	  Contracting.	  	  The	  main	  idea	  of	  EPC	  is	  to	  fund	  energy	  
efficiency	  measures	  through	  cost	  reductions.	  The	  municipality	  of	  Umeå	  initiated	  their	  
EPC	  project	  in	  the	  beginning	  of	  the	  21st-‐century	  with	  the	  single	  requirement	  from	  the	  
politicians	  to	  guarantee	  savings	  among	  the	  project.	  The	  contractor	  Siemens	  was	  able	  to	  
offer	  the	  guarantee	  that	  the	  politicians	  demanded	  for	  offering	  money	  to	  invest	  in	  this	  
type	  of	  project.	  The	  background	  to	  wherefore	  Umeå	  decided	  to	  initiate	  an	  EPC	  was	  the	  
need	  of	  infrastructure	  maintenance	  in	  a	  large	  amount	  of	  buildings	  and	  several	  buildings	  
had	  technology	  running	  on	  their	  last	  currency.	  	  
	  
The	  contractor	  Siemens	  has	  provided	  Umeå	  with	  a	  digital	  platform	  containing	  the	  data	  
needed	  to	  analyse	  what	  has	  been	  done	  for	  what	  arrangement.	  At	  this	  platform	  named	  
eRoom	  every	  single	  of	  the	  130	  objects	  included	  in	  this	  project	  have	  had	  their	  own	  space.	  
Fully	  scaled	  reports	  over	  the	  current	  state,	  problems	  occurred,	  suggested	  improvements	  
and	  energy	  performance	  for	  each	  of	  the	  objects	  in	  the	  project.	  On	  behalf	  of	  the	  project	  
manager	  the	  work	  with	  differentiate	  what	  savings	  that	  have	  had	  a	  significant	  saving	  in	  
the	  grand	  total.	  When	  those	  savings	  were	  outed	  the	  work	  with	  going	  through	  every	  
single	  objects	  peculiar	  saving	  and	  divide	  it	  in	  an	  orderly	  way	  started.	  	  
	  
The	  savings	  that	  outnumbered	  the	  others	  when	  it	  came	  down	  to	  percentage	  of	  the	  grand	  
total	  saving	  was	  the	  converting	  of	  heating	  system	  in	  saving	  money.	  When	  analysing	  what	  
saving	  that	  could	  give	  the	  largest	  save	  in	  pure	  energy	  were	  improvements	  and	  
technology	  connected	  to	  fan	  systems.	  On	  the	  large	  scale	  an	  analysis	  showed	  the	  outcome	  
of	  low	  cost	  savings	  that	  had	  a	  very	  promising	  outcome	  due	  to	  the	  presumed	  low	  
investment.	  	  
	  
The	  investment	  in	  each	  object	  divided	  in	  each	  saving	  was	  not	  compatible	  with	  the	  way	  
savings	  were	  parted	  in	  this	  single	  report,	  which	  resulted	  in	  not	  giving	  any	  economic	  
comparisons	  due	  to	  the	  unfair	  difference	  in	  partition	  savings.	  
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Förklaringar	  
	  
EPC-‐	   Energy	  Performance	  Contracting	  
	  
PUR-‐	   Projektutvecklingsrapport,	  upphandlingsunderlag	  
	  
EKL-‐	   Energikartläggning,	  ett	  underlag	  för	  besparing	  
	  
MWh-‐	   Mega	  Wattimmar	  
	  
Tkr-‐	   Tusen	  kronor	  
	  
OVK-‐	   Obligatorisk	  ventilationskontroll	  
	  
COP-‐	   Förhållande	  mellan	  förbrukningsenergi	  och	  utvunnen	  värmeenergi	  hos	  till	  

exempel	  en	  värmepump	  
	  
FTX-‐	   Från-‐	  och	  tilluftsventilation	  med	  återvinning	  
	  
	  
	  
Energibesparing-‐	   Syftar	  till	  den	  totala	  besparingen	  av	  energi	  för	  el	  

och	  värme	  
	  
Energieffektiviseringsåtgärd-‐	   Syftar	  till	  en	  eller	  flera	  komponenter	  som	  bidrar	  

till	  liknande	  besparing.	  Exempel	  på	  detta	  är	  
åtgärden	  belysning	  som	  syftar	  till	  både	  
armaturbyten	  och	  styråtgärder	  	  

	  
	  
Tranmissionsförluster	  -‐	   	   Värmeförluster	  genom	  väggar	  och	  tak	  
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1.	  Inledning	  

1.1 	  Bakgrund	  Energi	  i	  byggnader	  
EPC	  är	  ett	  begrepp	  som	  står	  för	  ”Energy	  Performance	  Contracting”.	  Översatt	  till	  svenska	  
kan	  det	  tolkas	  som	  ett	  avtal	  gällande	  besparingsgaranti	  med	  hjälp	  av	  
energieffektiviseringsåtgärder.	  Detta	  betyder	  att	  man	  utför	  underhållsåtgärder	  som	  över	  
tid	  betalar	  tillbaka	  sig	  själv	  genom	  en	  minskad	  energiförbrukning.	  Åtgärderna	  ser	  olika	  
ut	  beroende	  på	  de	  olika	  behov	  som	  de	  olika	  byggnaderna	  besitter	  men	  den	  
genomsyrande	  effekten	  skall	  vara	  att	  de	  minskar	  den	  köpta	  energin	  till	  byggnaden	  på	  ett	  
sådant	  sätt	  att	  de	  betalar	  sig	  själva	  i	  det	  långa	  loppet	  	  (Svensson 2007).	  

1.2 	  Bakgrund	  Umeå	  
De	  skolor	  och	  allmänna	  byggnader	  som	  Umeå	  kommun	  ansvarar	  för	  har	  under	  en	  längre	  
period	  samlat	  på	  sig	  ett	  allt	  större	  underhålls-‐	  och	  investeringsbehov.	  Det	  vill	  säga	  
antalet	  byggnader	  som	  behöver	  rustas	  upp	  med	  mer	  eller	  mindre	  åtgärder	  för	  att	  
bibehålla	  den	  tänkta	  standarden	  blir	  bara	  fler	  till	  antalet	  med	  tiden.	  Därtill	  ålades	  
fastighetsavdelningen	  år	  2008	  ett	  politiskt	  energieffektiviseringsbehov	  att	  förbättra	  
energiprestandan	  i	  kommunens	  lokaler	  från	  den	  aktuella	  nivån	  år	  2007	  på	  206	  kWh/m2	  

per	  år	  till	  180	  kWh/m2	  per	  år	  till	  och	  med	  2013.	  Det	  är	  dessa	  faktorer	  som	  tillsammans	  
initierade	  EPC-‐projektet.	  	  
	  
År	  2008	  startade	  således	  Umeå	  kommuns	  EPC-‐projekt.	  Ett	  antal	  byggnader	  runt	  om	  i	  
kommunen	  inventerades	  med	  avseende	  på	  energi	  och	  prestanda	  för	  att	  upprätta	  en	  
åtgärdsplan.	  130	  byggnader	  valdes	  ut	  att	  deltaga	  i	  projektet	  och	  ett	  större	  antal	  
energiingenjörer	  gjorde	  energikartläggningar	  på	  varenda	  enskild	  byggnad	  för	  att	  kunna	  
analysera	  de	  behov	  som	  fanns.	  
	  
År	  2007	  användes	  som	  referensår	  med	  avseende	  på	  energianvändningen	  och	  
beräkningar	  på	  nu-‐	  och	  börläge	  gjordes	  för	  att	  se	  vilken	  prestandanivå	  som	  var	  möjlig	  
att	  uppnå.	  EKL	  och	  PUR	  togs	  fram	  och	  godkändes	  av	  kommunen.	  När	  analysen	  var	  klar	  
genomfördes	  de	  åtgärder	  som	  kalkylerats	  för	  allt	  eftersom.	  Det	  handlade	  om	  allt	  från	  
tilläggsisolering	  till	  styr	  av	  belysning	  och	  konverteringar	  av	  energislag.	  En	  naturlig	  
avvägning	  och	  begränsning	  gjordes	  självklart	  på	  flertalet	  objekt	  huruvida	  åtgärderna	  
som	  var	  nödvändiga	  skulle	  gynna	  projektet	  eller	  ej.	  Alla	  byggnader	  är	  nu	  åtgärdade	  och	  
uppföljningsfasen	  pågår,	  pengarna	  bör	  enligt	  kalkyl	  ticka	  in	  linjärt	  med	  att	  
energiförbrukningen	  borde	  ha	  minskat	  avsevärt.	  	  	  

1.3 	  Syfte	  
Det	  här	  arbetet	  avser	  åtgärder	  som	  gjorts	  i	  Umeås	  EPC-‐projekt.	  I	  uppstartsfasen	  av	  
projektet	  gjordes	  analyser	  om	  vad	  som	  behövdes	  göras	  för	  att	  upprätthålla	  standard	  och	  
på	  samma	  gång	  minska	  energianvändningen.	  Då	  2015	  är	  sista	  året	  för	  Umeå	  kommuns	  
EPC-‐projekt	  finns	  nu	  ett	  behov	  av	  att	  knyta	  ihop	  säcken	  och	  titta	  på	  hur	  projektet	  har	  
fallit	  ut	  och	  vilka	  åtgärder	  som	  fallit	  ut	  väl	  och	  vilka	  som	  inte	  varit	  lika	  lyckade.	  Syftet	  är	  
att	  visa	  på	  hur	  stora	  besparingar	  specifika	  åtgärder	  har	  givit	  projektet	  som	  helhet.	  

1.4 	  Målsättning	  
Projektet	  är	  som	  tidigare	  nämnt	  i	  avslutningsfasen,	  där	  det	  på	  något	  sätt	  ska	  beräknas	  
huruvida	  åtgärderna	  har	  eller	  kommer	  betala	  tillbaka	  sig	  själva.	  Den	  entreprenör	  som	  är	  
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ansvarig,	  Siemens,	  har	  lovat	  att	  en	  viss	  nivå	  skall	  uppnås	  vad	  gäller	  besparing	  av	  kronor	  
och	  MWh.	  Målet	  med	  detta	  projekt	  är	  att	  undersöka	  besparingsmålet	  och	  titta	  djupare	  
på	  varje	  enskild	  åtgärd	  för	  att	  avgöra	  vad	  som	  varit	  bra	  och	  dåligt.	  Detta	  är	  speciellt	  
viktigt	  för	  framtida	  EPC-‐projekt.	  Målsättningen	  är	  alltså	  att	  undersöka	  vilka	  åtgärder	  
som	  varit	  viktiga	  i	  EPC-‐projektet	  och	  hur	  de	  spelat	  ut	  sin	  roll	  men	  också	  titta	  närmare	  på	  
en	  segmentering	  av	  åtgärder	  kontra	  beräknade	  besparingar.	  

1.5 	  Avgränsning	  
Avgränsningarna	  i	  arbetet	  handlar	  om	  att	  använda	  det	  enorma	  material	  som	  tagits	  fram	  
under	  projektets	  gång.	  Inga	  egna	  mätningar	  eller	  energiberäkningar	  har	  gjorts,	  all	  data	  
har	  tagits	  från	  Siemens	  dataplattform	  eRoom.	  De	  objekt	  som	  förändrats	  under	  tidens	  
gång	  har	  genomgått	  en	  avvägning	  på	  hur	  besparingen	  fortfarande	  gynnar	  projektet	  eller	  
ej.	   	  
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2.	  Teori	  

2.1 Grunder	  EPC	  
EPC	  är	  ett	  begrepp	  som	  har	  möjliggjort	  för	  många	  offentliga	  aktörer	  att	  
energieffektivisera	  och	  samtidigt	  underhålla	  många	  byggnader	  samtidigt.	  Det	  är	  en	  
prestationsbaserad	  modell	  för	  ett	  samarbete	  i	  att	  finansiera	  åtgärder	  genom	  den	  
besparing	  de	  kommer	  att	  leverera.	  Det	  övergripande	  tänket	  går	  ut	  på	  att	  se	  sitt	  
fastighetsbestånd	  som	  ett	  helt	  system,	  där	  givande	  och	  tagande	  skapar	  en	  besparing.	  
Den	  bild	  som	  ofta	  beskriver	  EPC	  projekts	  lönsamhet	  över	  tid	  visar	  att	  mängden	  
byggnader	  hjälps	  åt	  att	  finansiera	  varandra.	  	  Modellen	  bygger	  på	  följande	  ekvation	  1.	  
	  
	  

𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔     ≥        𝑃𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑡𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑!
!

!
! 	   (1)	  

	  
Där	  n	  är	  antalet	  år	  som	  investeringen	  har	  beräknats	  få	  som	  livslängd.	  Besparingarna	  är	  
summan	  av	  de	  avtalade	  besparingarna,	  överprestationsbesparingar,	  minskat	  underhåll	  
och	  akuta	  insatser.	  I	  projektkostnader	  ryms	  all	  investering	  inklusive	  material	  och	  
arbetstid,	  kapitalkostnader	  samt	  upphandlingskostnader.	  
	  
EPC-‐projekt	  delas	  in	  i	  olika	  faser.	  I	  ett	  tidigt	  skede	  sker	  uppstart,	  förstudie	  samt	  själva	  
upphandlingen	  när	  entreprenören	  kopplas	  in.	  Precis	  som	  vid	  liknande	  upphandling	  väljs	  
oftast	  den	  anbudsgivare	  som	  kan	  lova	  bäst	  avkastning	  med	  lägst	  investering.	  När	  
upphandlingen	  är	  klar	  och	  entreprenör	  och	  ägare	  slutit	  avtal	  kan	  fas	  1	  inledas.	  	  
	  
Fas	  1,	  Projektutveckling	  
Under	  denna	  period	  kartläggs	  alla	  byggnader	  som	  skall	  ingå	  i	  projektet.	  Denna	  period	  är	  
alltså	  den	  som	  lägger	  grund	  för	  hur	  bra	  projektet	  kommer	  att	  falla	  ut	  i	  slutänden.	  
Noggrant	  förarbete	  här	  gör	  att	  resultatet	  landar	  närmast	  möjligt	  det	  förväntade	  målet.	  
Projektutvecklingsrapport	  för	  varje	  objekt	  upprättas	  där	  
energieffektiviseringsmöjligheter	  identifieras	  och	  en	  eventuell	  problem-‐	  och	  behovsbild	  
tas	  fram.	  Detta	  arbete	  handlar	  om	  att	  synliggöra	  alla	  eventuella	  möjligheter	  som	  
byggnaderna	  har	  i	  energieffektiviseringsväg.	  Denna	  PUR	  ligger	  sedan	  till	  grund	  för	  hur	  
projektgenomförandet	  samt	  projektuppföljningen	  skall	  komma	  att	  fungera	  och	  verka.	  
Denna	  rapport	  ligger	  helt	  hos	  entreprenören	  att	  göra,	  men	  ansvaret	  att	  gå	  igenom	  och	  
godkänna	  föreslagna	  åtgärder	  ligger	  däremot	  på	  projektägaren.	  Alla	  beslut	  om	  vad	  som	  
skall	  utföras	  i	  respektive	  objekt	  tas	  i	  denna	  fas.	  	  
	  
För	  varje	  enskild	  byggnad	  kartläggs	  all	  energi	  med	  energibalansräkningar,	  detta	  skede	  
ligger	  sedan	  till	  grund	  för	  hur	  åtgärderna	  kan	  fördelas.	  Objekten	  besöks	  och	  inventeras	  
in-‐	  och	  utvändigt.	  En	  nulägesbild	  tas	  fram	  samt	  en	  översikt	  över	  de	  problem	  som	  finns	  
med	  miljö	  och	  klimat	  i	  byggnaden.	  Åtgärdsförslag	  baserat	  på	  hur	  problembilden	  ser	  ut	  
samt	  i	  korrespondens	  med	  de	  energibalansräkningar	  som	  tagits	  fram	  åläggs	  för	  objektet.	  
För	  att	  bedöma	  vad	  dessa	  åtgärder	  kan	  komma	  att	  ge	  i	  form	  av	  minskad	  
energianvändning	  projekteras	  åtgärder	  med	  det	  initierade	  nuläget.	  I	  denna	  fas	  
genomförs	  även	  energideklarationer	  för	  varje	  fastighet.	  	  
	  
De	  åtgärder	  som	  föreslås	  för	  varje	  enskilt	  system	  kommer	  att	  kräva	  viss	  drift.	  Till	  
exempel	  kan	  ett	  nytt	  fläktsystem	  behöva	  helt	  annorlunda	  driftkunskaper	  än	  de	  
befintliga.	  Detta	  betyder	  att	  personal	  behöver	  utbildas.	  En	  kartläggning	  över	  befintlig	  
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kompetens	  jämförs	  med	  den	  kompetens	  som	  förväntas	  behövas	  efter	  åtgärder	  utförts	  
för	  att	  säkerställa	  att	  byggnaden	  kan	  uppnå	  korrekt	  drift	  efter	  projektets	  gång.	  	  
	  
Fas	  2,	  Projektgenomförande	  
Fas	  2	  är	  den	  del	  i	  projektet	  när	  allt	  praktiskt	  arbete	  utförs.	  Här	  ligger	  även	  de	  största	  
kostnaderna,	  det	  vill	  säga	  det	  är	  här	  investeringen	  portioneras	  ut.	  De	  tekniska	  
installationerna	  utförs,	  optimeringar	  samt	  injusteringar	  efter	  åtgärdslista	  från	  den	  
tidigare	  fasen.	  Parallellt	  med	  att	  det	  praktiska	  arbetet	  utförs	  utbildas	  driftpersonal	  för	  
att	  klara	  av	  att	  styra	  de	  nya	  anläggningarna.	  Dessa	  utbildningar	  är	  otroligt	  viktiga	  då	  det	  
annars	  kan	  vara	  så	  att	  gammalt	  arbetsmönster	  tar	  över	  och	  byggnaden	  sköts	  med	  
samma	  invanda	  mönster	  som	  tidigare.	  Denna	  del	  i	  ett	  EPC-‐projekt	  är	  den	  där	  det	  aktivt	  
händer	  mest,	  men	  det	  är	  också	  här	  som	  grunden	  för	  det	  fortsatta	  arbetet	  med	  
byggnaden	  får	  sin	  grund.	  Grundstenen	  i	  EPC	  bygger	  på	  en	  framtidsanda	  där	  de	  åtgärder	  
som	  utförs	  idag	  betalar	  sig	  själva	  inom	  en	  viss	  framtid.	  Det	  är	  därför	  denna	  fas	  inte	  bara	  
är	  den	  mest	  produktiva,	  det	  är	  också	  den	  här	  delen	  som	  är	  uppstarten	  på	  det	  framtida	  
hållbara	  systemet	  som	  skall	  betala	  av	  sig	  själv.	  	  
	  
Parallellt	  med	  att	  energieffektiviseringsåtgärder	  utförs	  på	  löpande	  band	  i	  projektets	  alla	  
byggnader	  besiktas	  dem	  efterhand	  av	  oberoende	  besiktningsmän.	  Funktioner	  och	  nya	  
installationer	  kontrolleras	  då	  det	  är	  en	  förutsättning	  för	  att	  den	  garanterade	  
besparingen	  skall	  falla	  ut	  som	  utlovat	  att	  alla	  system	  startar	  och	  fungerar	  på	  önskad	  
nivå.	  Denna	  besiktning	  fungerar	  som	  en	  verifiering	  av	  att	  projektägaren	  får	  det	  som	  hen	  
har	  kontrakterat	  för	  (Berg, Energideklarering av byggnader 2007).	  
	  
Fas	  3,	  Projektuppföljning	  
När	  fas	  2	  går	  in	  i	  fas	  3	  betyder	  det	  att	  alla	  åtgärder	  skall	  vara	  utförda.	  Det	  vill	  säga	  
vinsten	  för	  EPC	  skall	  börja	  ticka	  hem.	  Alla	  energisystem	  som	  tidigare	  var	  på	  slutet	  av	  sin	  
livscykel	  är	  nu	  ”upto	  date”	  och	  har	  börjat	  en	  ny	  cykel.	  Alla	  MWh	  som	  används	  är	  noga	  
kalkylerade	  för	  och	  en	  nästintill	  daglig	  besparing	  skall	  kunna	  räknas	  på.	  Entreprenören	  
kan	  nu	  också	  visa	  på	  det	  resultat	  som	  nåtts	  hittills	  i	  projektet.	  Här	  får	  projektägaren	  veta	  
hur	  stor	  besparingen	  per	  år	  blir	  samt	  om	  huruvida	  den	  utlovade	  besparingen	  har	  nåtts	  
eller	  ej.	  Viktigt	  under	  denna	  fas	  är	  att	  följa	  upp	  att	  allt	  underhåll-‐	  och	  driftsarbete	  
fungerar	  korrekt	  då	  detta	  är	  en	  förutsättning	  för	  att	  besparingsgarantin	  skall	  gälla.	  Detta	  
arbete	  fortgår	  under	  hela	  denna	  långa	  fas,	  då	  det	  kontinuerligt	  måste	  kontrolleras	  att	  allt	  
fungerar	  som	  det	  ska	  ute	  i	  fastigheterna.	  Den	  utlovade	  besparingen	  är	  den	  nivå	  som	  styr	  
vilken	  part	  i	  projektet	  som	  får	  vilken	  bonus.	  I	  detta	  skede	  kan	  denna	  bonus	  räknas	  hem	  
och	  projektet	  kan	  därefter	  uppföljas	  och	  slutvärderas.	  	  
	  
Andra	  effekter	  som	  kan	  mätas	  i	  detta	  skede	  är	  kvalitet	  på	  inomhusklimat	  samt	  den	  än	  
mer	  räknebara,	  antal	  felanmälningar.	  Bredden	  på	  EPC-‐projekt	  gör	  att	  åtgärder	  som	  i	  det	  
lilla	  inte	  lönar	  sig	  blir	  utförda	  då	  de	  i	  det	  stora	  kan	  finansieras.	  Resultatet	  av	  detta	  är	  att	  
inomhusklimatet	  kan	  säkerställas	  på	  ett	  helt	  annat	  sätt	  än	  i	  andra	  
energieffektiviseringsprojekt.	  Att	  felanmälningarna	  minskar	  är	  ett	  eko	  av	  de	  i	  många	  fall	  
uppdaterade	  styråtgärderna	  samt	  ofta	  utbytt	  teknisk	  utrustning.	  För	  projektledare	  över	  
ett	  EPC	  kan	  det	  vara	  lätt	  att	  stirra	  sig	  blind	  på	  de	  MWh	  som	  räknas	  hem,	  samtidigt	  som	  
det	  för	  de	  tekniker	  som	  sköter	  byggnaderna	  är	  hyresgästernas	  respons	  som	  räknas	  mer	  
än	  något	  annat	  (Svensson 2007).	  
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2.2 	  EPC	  mot	  andra	  energieffektiviseringsprojekt?	  
Ett	  projekt	  vars	  syfte	  är	  att	  minska	  energianvändningen	  i	  en	  byggnad	  följer	  oftast	  en	  
standardväg.	  Problemföljden	  är	  som	  följer	  i	  figur	  1.	  
	  
	  

	  
Figur	  1.	  Traditionell	  modell	  som	  energiprojekt	  har	  med	  olika	  uppköpare	  för	  varje	  steg	  

Figur	  1	  beskriver	  enkelt	  den	  väg	  som	  traditionella	  energiprojekt	  följer.	  Det	  handlar	  i	  
första	  skedet	  om	  att	  inventera	  objekt	  genom	  energikartläggningar	  för	  att	  
överhuvudtaget	  utreda	  hur	  läget	  ser	  ut	  samt	  vilka	  behov	  som	  faktiskt	  finns.	  Denna	  del	  
utförs	  av	  en	  förstapart	  vilka	  helt	  enkelt	  kartlägger	  problembilden	  och	  ger	  förslag	  på	  
åtgärder.	  I	  omgång	  nummer	  två	  efter	  att	  energikartläggningarna	  finns	  på	  bordet	  
upphandlas	  nya	  avtal	  och	  uppköp	  med	  nästa	  entreprenör	  som	  i	  sin	  tur	  skall	  projektera	  
de	  lösningar	  som	  ansågs	  lönsamma	  i	  första	  ledet.	  Denna	  process	  bestämmer	  i	  detalj	  hur	  
projektet	  skall	  fortgå	  samt	  exakt	  vilka	  åtgärder	  som	  skall	  utföras	  var.	  Tredje	  
upphandlingen	  är	  med	  dem	  som	  på	  det	  mest	  ekonomiska	  vis	  kan	  utföra	  alla	  önskade	  
åtgärder	  i	  ett	  objekt.	  Efter	  att	  byggnaden	  har	  genomgått	  förändringar	  med	  allt	  från	  nya	  
system	  till	  ombyggnationer	  krävs	  det	  en	  drift	  och	  ett	  visst	  underhåll	  för	  att	  upprätthålla	  
den	  standard	  som	  skapats.	  Ny	  kunskap	  som	  fastighetsägarna	  måste	  tillgodose	  sina	  
drifttekniker,	  genom	  en	  ny	  upphandling	  för	  utbildning	  eller	  helt	  enkelt	  ny	  driftpersonal.	  
Dessa	  fyra	  steg	  med	  utredning,	  projektering,	  utförande	  samt	  driften	  efteråt	  sker	  alltså	  
med	  nya	  upphandlingar,	  där	  den	  bästa	  entreprenören	  får	  utföra	  arbetet	  och	  sedan	  
lämna	  över	  till	  nästa	  entreprenör	  som	  i	  sin	  tur	  fått	  avtalat	  att	  utföra	  sin	  del	  på	  bästa	  sätt.	  
Modellen	  sker	  således	  för	  varje	  objekt,	  det	  vill	  säga	  dessa	  fyra	  upphandlingar	  för	  varje	  
objekt	  som	  skall	  tas	  om	  hand.	  Enkel	  multiplicering	  visar	  att	  tio	  objekt	  blir	  i	  sin	  tur	  40	  
upphandlingar.	  Denna	  mängd	  upphandlingar	  som	  i	  ett	  EPC-‐projekt	  ersätts	  med	  en	  enda	  
är	  den	  grundläggande	  skillnaden	  för	  fastighetsägaren	  mellan	  ett	  EPC-‐projekt	  och	  ett	  
vanligt	  energieffektiviseringsprojekt	  (Energimyndigheten 2006).	  
	  

2.3 	  EPC	  nationellt	  och	  globalt	  
EPC	  var	  en	  lösning	  under	  oljekrisen	  i	  USA	  under	  70-‐talet	  då	  oljepriserna	  steg	  i	  taket	  på	  
grund	  av	  den	  stundande	  ekonomiskt	  hårt	  åtdragna	  tid	  samtidigt	  som	  mängden	  
byggnader	  med	  underhållsbehov	  och	  energislukande	  tekniska	  lösningar	  var	  en	  
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betydande	  massa	  antogs	  EPC-‐modellen	  av	  fastighetsbolag	  tillsammans	  med	  
entreprenörer	  som	  hade	  kunskap	  att	  utföra	  de	  åtgärder	  som	  krävdes.	  	  EPC	  blev	  en	  
modell	  för	  att	  bibehålla	  standard	  och	  samtidigt	  rädda	  objekt	  som	  behövde	  underhåll,	  
samtidigt	  som	  energieffektiviseringsfrågorna	  fick	  ett	  uppsving	  och	  ett	  helt	  nytt	  tänk	  fick	  
fotfäste	  för	  att	  stanna.	  	  
	  
I	  flertalet	  stater	  i	  USA	  är	  EPC	  idag	  en	  lagstadgad	  modell	  för	  att	  energieffektivisera	  
offentliga	  byggnader.	  Detta	  betyder	  i	  praktiken	  att	  det	  finns	  en	  vilja	  att	  genomföra	  
energieffektiviseringsprojekt,	  men	  ekonomin	  klarar	  inte	  av	  att	  finansiera	  den	  mängd	  
projekt	  som	  det	  handlar	  om	  vilket	  gör	  att	  EPC	  med	  en	  tredjepartsfinansiering	  är	  det	  
enda	  möjliga.	  I	  Sverige	  däremot	  är	  det	  mer	  vanligt	  att	  ägare	  finansierar	  själva	  men	  får	  
hjälp	  med	  utförande	  och	  besparingsgaranti	  av	  entreprenörer.	  Syftet	  har	  i	  mångt	  och	  
mycket	  i	  Sverige	  handlat	  om	  att	  utföra	  energieffektivisering	  under	  en	  kortare	  effektivare	  
tid	  vilket	  i	  sin	  tur	  mynnar	  ut	  i	  bättre	  ekonomi	  och	  en	  besparing	  som	  kommer	  igång	  och	  
delfinansieras	  med	  omedelbara	  besparingar	  (Energimyndigheten 2006).	  	  
	  

2.4 	  Energieffektivisering	  
Energimyndigheten	  har	  på	  uppdrag	  av	  regeringen	  satt	  upp	  mål	  vad	  gäller	  
energikartläggning	  av	  byggnader	  i	  stora	  företag.	  Omfattande	  byggnader	  måste	  numera	  
genomföra	  en	  energikartläggning	  för	  att	  på	  så	  vis	  få	  en	  översyn	  av	  hur	  
energianvändningen	  ser	  ut	  och	  hur	  den	  kan	  förbättras.	  Detta	  bottnar	  i	  att	  EU	  har	  ännu	  
högre	  uppsatta	  mål	  för	  bland	  annat	  byggnader.	  De	  säger	  att	  energianvändningen	  ska	  
sänkas	  med	  20	  %	  innan	  år	  2020,	  det	  vill	  säga	  fem	  år	  bort.	  Sverige	  antog	  de	  första	  
energimålen	  redan	  på	  80-‐talet	  och	  har	  sedan	  dess	  stramat	  åt	  och	  försökt	  förändra	  
bostadssektorn	  med	  ömsom	  lagar	  och	  ömsom	  rekommendationer.	  	  Detta	  arbete	  är	  idag	  
väldigt	  aktuellt	  med	  energieffektiviseringsåtgärder,	  vilka	  har	  visat	  sig	  förändra	  
energianvändningen	  i	  enskilda	  objekt	  enormt.	  Detta	  betyder	  då	  att	  det	  finns	  något	  slags	  
behov	  av	  att	  undersöka	  hur	  enskilda	  åtgärder	  slår	  ut	  och	  vad	  som	  faktiskt	  gör	  skillnad	  i	  
det	  långa	  loppet	  (Energimyndigheten 2006)	  (Svensk författningssamling u.d.).	  
	  
Energieffektivisering	  handlar	  om	  smarta	  energilösningar	  samt	  vikten	  av	  att	  se	  till	  energi	  
som	  en	  värdefull	  resurs.	  Genom	  att	  strama	  åt	  de	  energisystem	  som	  används	  och	  titta	  på	  
vad	  syftet	  med	  dessa	  är.	  Vilka	  mål	  de	  har	  att	  fylla	  och	  vad	  man	  vill	  uppnå	  med	  
användningen	  gör	  att	  det	  är	  fullt	  möjligt	  att	  minska	  energianvändningen	  på	  relativt	  
många	  plan.	  I	  äldre	  byggnader	  är	  det	  dessutom	  vanligt	  att	  värme-‐	  och	  
ventilationssystem	  är	  åsidosatta	  sedan	  byggstart,	  vilket	  gör	  att	  små	  justeringar	  kan	  ha	  
väldigt	  stor	  betydelse.	  Det	  övergripande	  temat	  här	  är	  att	  minska	  energianvändningen.	  
Detta	  sker	  genom	  de	  övergripande	  åtgärderna	  som	  listas	  nedan	  	  (Berg, 
Energieffektivisering 2007)	  (Svensk författningssamling u.d.).	  	  

2.4.1 Konverteringar	  av	  uppvärmning	  
Konvertering	  av	  elvärme	  för	  uppvärmning	  till	  fjärrvärme,	  elvärme	  till	  någon	  form	  av	  
värmepump	  samt	  från	  olja	  till	  bergvärmepump	  är	  exempel	  på	  värmekonverteringar	  som	  
kan	  göras	  i	  en	  byggnad.	  Viktiga	  aspekter	  att	  ha	  koll	  på	  är	  det	  totala	  värmebehovet	  för	  
byggnaden.	  Är	  det	  markant	  litet	  eller	  abnormt	  stort	  kan	  det	  påverka	  valet	  av	  
uppvärmningsform.	  Befintliga	  möjligheter	  bör	  beaktas	  såsom	  diverse	  olika	  pannor	  i	  
pannrum	  eller	  tillgång	  till	  fjärrvärme.	  Uppvärmningen	  är	  väldigt	  essentiell	  i	  en	  byggnad,	  
det	  är	  denna	  som	  styr	  komfortkänslan	  hos	  de	  som	  brukar	  fastigheten.	  Det	  innebär	  
självklart	  en	  besparing	  vid	  sänkning	  av	  värmebehovet,	  det	  vill	  säga	  sänkning	  av	  
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rumstemperaturen.	  Dock	  får	  temperaturer	  inte	  sänkas	  under	  godkända	  nivåer,	  det	  vill	  
säga	  det	  går	  inte	  att	  sänka	  temperaturer	  under	  de	  riktlinjer	  som	  finns.	  Umeå	  kommun	  
har	  sammanställt	  egna	  riktlinjer	  för	  inomhustemperaturer	  som	  de	  följer	  (bilaga	  2).	  
	  
En	  diskutabel	  åtgärd	  i	  EPC-‐projekt	  är	  konvertering	  av	  uppvärmning	  från	  direktverkande	  
el	  till	  fjärrvärme.	  En	  åtgärd	  som	  ur	  den	  hållbara	  synvinkeln	  är	  en	  utmärkt	  
energieffektiviseringsåtgärd,	  men	  som	  inte	  minskar	  energianvändningen	  på	  det	  sätt	  som	  
projektet	  bygger	  på.	  Vinsten	  tas	  ut	  i	  skillnaden	  i	  kronor	  per	  MWh	  mellan	  elvärme	  och	  
fjärrvärme.	  Detta	  betyder	  att	  besparingen	  i	  ren	  värmeenergi	  blir	  noll	  eller	  rent	  av	  
negativ,	  det	  vill	  säga	  en	  ökning	  medan	  den	  direktverkande	  dyrare	  elen,	  minskar	  
drastiskt.	  Det	  förekommer	  även	  konverteringar	  av	  direkt	  el	  till	  värmepump,	  speciellt	  i	  
de	  fall	  där	  det	  redan	  finns	  värmepump	  installerad.	  Värmepumpen	  är	  en	  smart	  
uppvärmningskälla	  för	  byggnader	  då	  den	  använder	  beroende	  på	  COP-‐värde	  elektricitet	  
på	  ett	  mer	  effektivt	  sätt.	  	  
	  
Det	  finns	  fall	  där	  dessa	  åtgärder	  ansetts	  för	  kostsamma,	  något	  som	  EPC	  grundar	  för	  att	  
inget	  skall	  få	  vara.	  Poängen	  med	  EPC	  är	  som	  tidigare	  nämnt	  att	  de	  dyrare	  åtgärderna	  
skall	  finansieras	  av	  de	  billigare,	  det	  samma	  gäller	  byggnader	  med	  hög	  respektive	  låg	  
avkastning.	  	  

2.4.2 Bygg	  
Under	  kategorin	  bygg	  återfinns	  åtgärder	  som	  har	  med	  klimatskalets	  yttre	  delar	  att	  göra.	  
I	  Umeå	  kommuns	  EPC-‐projekt	  innefattar	  denna	  tilläggsisolering	  av	  väggar	  och	  bjälklag,	  
dörr-‐	  och	  fönsterbyten	  samt	  tätning	  av	  lister	  runt	  dessa.	  Syftet	  med	  alla	  dessa	  åtgärder	  
är	  huvudsakligen	  att	  minska	  de	  transmissionsförluster	  som	  i	  samtliga	  objekt	  är	  olika	  
stora	  beroende	  på	  byggnadsår	  och	  tidigare	  konstruktion.	  	  
	  
Efter	  en	  tilläggsisolering	  höjs	  innetemperaturen	  på	  grund	  av	  att	  
transmissionsförlusterna	  i	  det	  skal	  som	  isoleras	  minskar.	  Detta	  betyder	  att	  förlusterna	  
genom	  exempelvis	  en	  vägg	  minskar,	  vilket	  i	  sin	  tur	  betyder	  att	  uppvärmningsbehovet	  
minskar.	  När	  uppvärmningsbehovet	  förändras	  krävs	  också	  en	  justering	  av	  temperatur,	  
såvida	  temperaturen	  innan	  isoleringen	  gjordes	  var	  den	  önskade.	  I	  vissa	  av	  objekten	  i	  
Umeås	  EPC	  uppkom	  det	  vid	  platsbesök	  att	  vissa	  rum	  ansågs	  ”dragiga”,	  i	  vissa	  fall	  
termograferades	  då	  byggnaden	  för	  att	  definiera	  källan.	  	  
	  
De	  objekt	  som	  hade	  slitna	  och	  uttjänade	  fönster	  eller	  dörrar	  fick	  dessa	  utbytta	  om	  en	  
besparing	  kunde	  visas,	  alternativt	  att	  det	  inte	  var	  något	  alternativ	  till	  dåligt	  skick.	  Att	  
byta	  fönster	  är	  en	  kostsam	  process,	  men	  resultatet	  av	  att	  byta	  gamla	  slitna	  2-‐glas	  till	  
energieffektiva	  3-‐glas	  kan	  vara	  stor	  beroende	  på	  storlek,	  antal	  och	  placering.	  Solenergi	  
genom	  fönsterytor	  hjälper	  till	  med	  uppvärmning	  genom	  strålning,	  ledning	  och	  
konvektion.	  Detta	  betyder	  att	  det	  under	  sommaråret	  kan	  leda	  till	  ökad	  temperatur,	  
samtidigt	  som	  det	  på	  vinterhalvåret	  istället	  kan	  medföra	  kalldrag	  och	  köldbryggor.	  Detta	  
betyder	  att	  ett	  smart	  val	  av	  fönster	  kan	  hjälpa	  till	  att	  hålla	  temperaturen	  på	  en	  
komfortabel	  nivå	  året	  om.	  De	  faktorer	  som	  tagits	  i	  beaktning	  vid	  byten	  eller	  isolering	  av	  
klimatskal	  har	  varit	  ålder,	  möjligheter	  att	  utföra	  byggnadsåtgärder	  samt	  huruvida	  stort	  
behovet	  har	  beräknats	  vara.	  	  

2.4.3 Ventilation	  
Begreppet	  energieffektivisera	  ventilation	  handlar	  om	  en	  rad	  olika	  faktorer.	  Det	  är	  i	  
dessa	  energikartläggningar	  uppdelade	  som	  nedan	  följande	  åtgärder.	  Grundläggande	  för	  
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dessa	  åtgärder	  var	  att	  de	  inte	  fick	  påverka	  inneklimatet	  till	  en	  sämre	  standard	  än	  vad	  
kommunens	  egna	  riktlinjer	  och	  Boverkets	  riktmärken.	  Ett	  av	  ramkraven	  från	  
kommunen	  till	  entreprenören	  var	  att	  OVK	  efter	  åtgärd	  skulle	  vara	  godkänd,	  vilket	  i	  sin	  
tur	  betyder	  att	  alla	  värden	  på	  värme	  och	  ventilation	  måste	  vara	  godkända.	  En	  
grundregel	  för	  ventilationen	  är	  att	  den	  skall	  förse	  byggnader	  och	  rum	  med	  ny	  fräsch	  luft,	  
och	  samtidigt	  transportera	  bort	  föroreningar.	  Byggnadens	  ventilation	  kan	  likställas	  med	  
dess	  andning.	  In	  med	  ny	  tilluft,	  ut	  med	  den	  använda	  frånluften	  och	  skydda	  mot	  mögel	  
och	  fukt	  i	  väggar	  och	  tak.	  Detta	  kan	  skötas	  i	  olika	  system	  där	  de	  vanligaste	  är	  frånluft,	  
till-‐	  och	  frånluft	  samt	  till-‐	  och	  frånluft	  med	  värmeåtervinning	  (Boverket	  u.d.).	  	  
	  
Flödesminskning	  
Flödet	  i	  ett	  ventilationssystem	  bestämmer	  volymen	  luft	  som	  pumpas	  in	  i	  byggnaden.	  
Detta	  flöde	  beror	  på	  rumsvolym	  samt	  hur	  stort	  antal	  människor	  som	  skall	  vistas	  i	  rum	  
och	  byggnad.	  Boverket	  har	  riktlinjer	  för	  flöden	  som	  är	  lämpliga	  beroende	  på	  
omständigheter	  och	  användning,	  standard	  för	  nybyggda	  hus	  samt	  råd	  och	  riktlinjer	  för	  
äldre	  byggnader	  vilka	  ligger	  till	  grund	  för	  projekteringar	  av	  ventilationsflöden.	  Att	  
minska	  flödet	  i	  ett	  ventilationssystem	  låter	  då	  på	  förhand	  som	  ett	  rejält	  nerköp,	  då	  
energieffektivisering	  inte	  får	  försämra	  inomhusklimatet.	  Det	  handlar	  istället	  om	  att	  
optimera	  flödet	  till	  de	  nivåer	  som	  är	  godkända	  för	  respektive	  byggnad.	  Boverket	  har	  
sammanställt	  vilka	  flöden	  som	  gäller	  för	  kontor	  och	  småhus.	  Umeå	  kommun	  har	  justerat	  
flöden	  i	  en	  rad	  objekt	  efter	  projekterade	  värden	  för	  aktuell	  verksamhet.	  Denna	  åtgärd	  
påverkar	  värmeenergin	  i	  byggnaden,	  vilket	  med	  en	  sänkning	  kan	  göra	  att	  värme-‐	  eller	  
kylbehovet	  kan	  öka	  (Berg, Energieffektivisering 2007).	  
	  
Drifttid	  
Drifttid	  är	  den	  tid	  som	  ventilation	  är	  i	  drift,	  det	  vill	  säga	  den	  tid	  som	  byggnaden	  har	  ett	  
behov	  av	  luftcirkulation.	  För	  byggnader	  likt	  skolor	  och	  kontor	  där	  arbetstiderna	  är	  
regelbundna	  med	  ungefär	  samma	  behov	  dag	  ut	  och	  dag	  in	  är	  det	  en	  relativt	  enkel	  
schemaläggning	  av	  hur	  driften	  skall	  se	  ut.	  Byggnader	  med	  annan	  verksamhet	  kan	  
däremot	  ha	  helt	  andra	  behov	  beroende	  på	  vad	  det	  är	  för	  olika	  slags	  aktiviteter	  som	  
utförs.	  Att	  genomföra	  så	  kallade	  nattsänkningar,	  där	  ventilationen	  sänks	  under	  nattetid,	  
förutsatt	  att	  det	  är	  ett	  annat	  behov	  av	  ventilation	  då,	  är	  en	  metod	  för	  att	  
energieffektivisera	  ventilationen.	  	  
	  
Tilluftstemperatur	  
Sänkning	  av	  tilluftstemperatur	  innebär	  att	  den	  luft	  som	  ventilationssystemet	  tillför	  
rummet	  eller	  byggnaden	  är	  lägre	  än	  ursprunget.	  Detta	  behöver	  inte	  nödvändigtvis	  
betyda	  att	  rumstemperaturen	  sjunker	  då	  det	  allt	  som	  oftast	  finns	  radiatorer	  som	  står	  för	  
uppvärmningen.	  Såvida	  det	  inte	  är	  tilluften	  som	  värmer	  upp	  rummet.	  Dock	  kan	  det	  
betyda	  att	  värmeanvändningen	  minskar,	  vilket	  medför	  en	  besparing.	  En	  sänkning	  av	  
tilluftstemperaturen	  minskar	  även	  ventilationsförlusterna.	  Normalt	  ska	  
tilluftstemperaturen	  i	  ett	  konstantflödessystem	  ligga	  cirka	  2	  °C	  under	  
rumstemperaturen	  för	  att	  uppnå	  optimal	  ventilationseffektivitet.	  I	  system	  med	  
behovsstyrd	  ventilation	  kan	  tilluftstemperaturen	  ligga	  upp	  till	  5-‐6	  °C	  lägre	  än	  
inomhustemperaturen,	  vilket	  då	  innebär	  en	  än	  större	  besparing	  på	  till	  exempel	  
eventuell	  eftervärmning	  av	  tilluft.	  För	  att	  sänka	  tilluften	  måste	  då	  även	  frånluften	  
kontrolleras,	  det	  vill	  säga	  rummets	  aktuella	  temperatur,	  vilken	  kommer	  att	  förändra	  
komfortkänslan	  men	  inte	  helt	  styra	  temperaturen	  (Larsson, Energiingenjör 2015).	  	  
	  



9	  
	  

Värmeåtervinning	  
Värmeåtervinning	  är	  ett	  ventilationssystem	  som	  kallas	  FTX	  och	  som	  helt	  sonika	  tar	  
tillvara	  på	  värmen	  i	  frånluften	  för	  uppvärmning	  av	  tilluften	  genom	  en	  värmeväxlare.	  
Detta	  kan	  ske	  med	  olika	  hög	  verkningsgrad,	  det	  vill	  säga	  olika	  mycket	  värme	  kan	  tas	  
upp.	  Det	  är	  dock	  ett	  väldigt	  effektivt	  sätt	  att	  utföra	  energieffektivisering	  då	  det	  handlar	  
om	  att	  behålla	  energin	  i	  det	  inre	  kretsloppet	  istället	  för	  att	  släppa	  ut	  den	  i	  uteluften.	  
Denna	  åtgärd	  kräver	  dock	  att	  det	  antingen	  redan	  finns	  värmeåtervinning	  i	  systemet	  eller	  
till-‐	  och	  frånluftsdon	  finns	  med	  möjlighet	  att	  koppla	  på	  en	  värmeväxlare	  eller	  
frånluftsvärmepump	  (Boverket u.d.).	  	  
	  
Kylning	  
En	  förändring	  av	  kylningen	  innebär	  att	  det	  i	  de	  objekt	  där	  kylning	  av	  luften	  finns	  har	  
denna	  kylning	  sänkts.	  Kylbehovet	  är	  generellt	  sett	  större	  under	  sommarhalvåret	  och	  
finns	  oftast	  i	  offentliga	  byggnader	  där	  större	  folkmassor	  vistas	  samtidigt,	  alternativt	  i	  
byggnader	  med	  rena	  kylrum	  för	  mathushållning	  och	  dylika	  aktiviteter.	  Det	  är	  kostsamt	  
att	  kyla	  byggnader	  med	  ventilation,	  men	  är	  i	  vissa	  fall	  nödvändigt	  beroende	  på	  
användning	  och	  behov.	  	  

2.4.4 Belysning	  
Belysning	  är	  ytterligare	  ett	  grundläggande	  behov	  i	  de	  allra	  flesta	  byggnader,	  där	  de	  
flesta	  har	  väldigt	  skilda	  behov	  i	  ljusstyrka	  och	  tid	  för	  användning.	  Men	  generellt	  sett	  
handlar	  denna	  åtgärd	  om	  att	  faktiskt	  inte	  ha	  lyset	  på	  full	  effekt	  när	  det	  inte	  krävs.	  Olika	  
former	  av	  närvaro-‐	  eller	  frånvarostyrning	  för	  att	  undvika	  att	  lampor	  står	  på	  ibland	  
dygnet	  runt.	  I	  vissa	  fall	  har	  rena	  armaturbyten	  skett,	  där	  det	  underhållsmässigt	  varit	  
undermåliga	  belysningssystem.	  	  I	  byggnader	  där	  det	  fortfarande	  funnits	  lampor	  med	  hög	  
energianvändning	  har	  olika	  varianter	  av	  lågenergilampor	  och	  lysrör	  tillämpats.	  Viktigt	  
vid	  dessa	  åtgärder	  är	  dock	  att	  ta	  hänsyn	  till	  huruvida	  lamporna	  har	  bidragit	  till	  
uppvärmningen	  och	  hur	  man	  skall	  kompensera	  för	  denna	  förlust.	  

2.4.5 Vatten	  
Vattenåtgärderna	  ligger	  i	  att	  inte	  slänga	  bort	  vatten	  i	  onödan.	  Snålspolande	  toaletter	  och	  
handfat	  är	  a	  och	  o.	  Vatten	  bör	  alltid	  ses	  som	  en	  värdefull	  resurs,	  men	  som	  här	  i	  
västvärlden	  allt	  för	  ofta	  tas	  för	  givet.	  

2.4.6 Pumpar,	  motorvärmare,	  injusteringar	  
Denna	  åtgärd	  handlar	  i	  många	  fall	  av	  rena	  pumpbyten	  men	  innefattar	  även	  justeringar	  
av	  de	  befintliga	  pumpsystemen.	  De	  pumpar	  som	  bytts	  ut	  helt	  har	  haft	  underhållsbehov	  
samt	  att	  deras	  livstid	  i	  mångt	  och	  mycket	  runnit	  ut.	  Det	  som	  mer	  ryms	  här	  är	  
uppdaterade	  motorvärmare.	  Motorvärmarnas	  funktion	  att	  förbereda	  kalla	  bilar	  för	  
avfärd	  har	  en	  förmåga	  att	  överanvändas,	  men	  genom	  smarta	  injusteringar	  eller	  rena	  
timersystem	  kan	  denna	  post	  minska	  energianvändningen	  i	  de	  allra	  flesta	  fall.	  	  Andra	  
åtgärder	  som	  bara	  protokollförts	  som	  injustering	  av	  värmesystem	  ryms	  även	  dessa	  här	  
(Berg, Energieffektivisering 2007).	   	  
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3.	  Umeå	  kommuns	  EPC-‐projekt	  

3.1 Uppstart	  	  
För	  att	  förstå	  hur	  alla	  åtgärder	  i	  ett	  EPC-‐projekt	  hänger	  ihop	  och	  tillsammans	  skapar	  den	  
sökta	  besparingen	  används	  här	  Umeå	  kommuns	  EPC-‐projekt	  som	  startade	  igång	  år	  2008	  
och	  avslutas	  2015.	  Entreprenör	  valdes	  ut	  efter	  bästa	  anbud	  och	  projektet	  startade.	  
Viktigt	  i	  början,	  och	  självklart	  genom	  resten	  av	  projektet	  var	  att	  hela	  tiden	  hålla	  ett	  
positivt	  kassaflöde.	  Alla	  objekt	  som	  ingick	  i	  projektet	  finns	  i	  bilaga	  1.	  	  
	  
Denna	  balans	  över	  kostnader	  och	  besparing	  gjorde	  de	  en	  kalkyl	  över	  innan	  projektet	  
landsattes	  för	  att	  se	  om	  det	  skulle	  fungera.	  Kalkylen	  som	  har	  formen	  av	  en	  graf	  i	  figur	  2	  
nedan	  visar	  på	  kassaflödet	  över	  tid.	  Detta	  var	  en	  kalkylerad	  balansgång	  över	  hur	  
respektive	  objekt	  och	  åtgärder	  skulle	  utföras.	  Ett	  av	  kommunens	  baskrav	  var	  att	  alltid	  
ha	  positivt	  kassaflöde,	  vilket	  betyder	  att	  balansen	  mellan	  besparing	  och	  projektkostnad	  
alltid	  skulle	  vara	  positivt	  som	  i	  ekvation	  1.	  	  

	  
Figur	  2.	  Kassaflödet	  över	  tid	  i	  Umeås	  EPC	  	  (Larsson, Energiingenjör 2015)	  

Den	  kritiska	  punkten	  i	  detta	  projekt	  var	  mellan	  andra	  och	  tredje	  året	  när	  kassaflödet	  
kraftigt	  gick	  ned	  som	  syns	  i	  figur	  2.	  Detta	  var	  den	  period	  när	  besparingarna	  inte	  riktigt	  
haft	  den	  tid	  de	  behövde	  för	  att	  ticka	  in	  men	  utgifterna	  drog	  iväg	  ordentligt	  i	  och	  med	  att	  
fler	  och	  fler	  åtgärder	  utfördes.	  Denna	  trend	  bröts	  sedan	  och	  besparingarna	  tickar	  sedan	  
dess	  och	  i	  framtiden	  med	  nuvarande	  byggnader	  stadigt	  uppåt	  (Larsson, Energiingenjör 
2015).	  
	  

3.2 Garanterad	  besparing	  	  
En	  garanterad	  besparing	  var	  något	  beslutsfattande	  politiker	  (Tekniska	  nämnden,	  Umeå	  
kommun)	  ställde	  som	  motkrav	  på	  fastighetsavdelningen	  för	  att	  bevilja	  de	  begärda	  
investeringsmedlen	  för	  EPC-‐projektet.	  Entreprenören	  lämnade	  garanti	  på	  besparing	  
men	  kan	  också	  vid	  en	  eventuell	  överbesparing	  erhålla	  en	  bonus.	  I	  figur	  3	  går	  det	  att	  
utläsa	  att	  det	  garanterades	  en	  besparing	  vilken	  skulle	  tillfalla	  Umeå	  kommun.	  Vid	  en	  
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mindre	  överbesparing,	  det	  vill	  säga	  100-‐125	  %	  skulle	  denna	  specifika	  vinst	  över	  den	  
kalkylerade	  nivån	  tillfalla	  entreprenören	  och	  kommun	  i	  lika	  delar.	  Vid	  ytterligare	  
besparing,	  mer	  än	  125	  %,	  det	  vill	  säga	  en	  rejäl	  överbesparing	  skulle	  allt	  överskott	  
tillfalla	  kommunen.	  Denna	  plan	  sågs	  som	  en	  garanti	  för	  båda	  parter,	  beroende	  på	  hur	  
stor	  besparingen	  blev.	  Detta	  korrigeras	  sedan	  under	  tiden	  vid	  förändringar	  i	  
fastigheterna	  med	  den	  så	  kallade	  baslinjen	  som	  följde	  energianvändningen	  i	  
kommunens	  deltagande	  byggnader.	  I	  figur	  4	  kan	  vi	  se	  hur	  baslinjen	  korrigerar	  hur	  stor	  
den	  garanterade	  besparingen	  respektive	  eventuell	  överbesparing	  ser	  ut.	  	  Den	  
garanterade	  besparingen	  var	  17	  %	  vilket	  också	  figur	  4	  berättar.	  	  
	  
Dessa	  faktorer	  var	  alla	  otroligt	  viktiga	  i	  valet	  av	  entreprenör,	  det	  vill	  säga	  vilka	  garantier	  
som	  kunde	  utlovas	  och	  på	  vilket	  sätt	  besparingen	  skulle	  fördelas.	  	  

	  
Figur	  3.	  Kalkylerad	  fördelning	  av	  besparing	  i	  Umeås	  EPC	  (Larsson, Energi för nyanställda 2014)	  
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Figur	  4.	  Den	  kalkylerade	  besparingsfördelningen	  korrigerad	  med	  en	  baslinje	  mellan	  Umeå	  kommun	  och	  
entreprenören	  (Larsson, Energiingenjör 2015)	  

Det	  totala	  resultatet	  i	  Umeå	  kommuns	  EPC-‐projekt	  är	  minskad	  energianvändning	  i	  
samtliga	  deltagande	  objekt.	  Besparingen	  för	  detta	  har	  för	  år	  2014	  landat	  på	  en	  nivå	  av	  
bättre	  än	  garanterat	  men	  sämre	  än	  kalkylerat.	  Detta	  kan	  också	  visas	  i	  ren	  använd	  energi	  
i	  de	  sammanlagda	  objekten.	  I	  figur	  5	  kan	  vi	  se	  hur	  användningen	  har	  minskat	  från	  
startåret	  2008	  till	  föregående	  år	  2014	  för	  kommunens	  samtliga	  byggnader	  där	  lite	  mer	  
än	  hälften	  av	  arean	  ingår	  i	  EPC-‐projektet.	  

	  
Figur	  5.	  Energianvändning	  i	  [kWh/m2]	  över	  tid	  i	  Umeå	  kommuns	  samtliga	  byggnader	  (Larsson, Energiingenjör 
2015)	  

Enligt	  den	  blå	  linjen	  i	  figur	  5	  som	  visar	  på	  den	  totala	  energianvändningen	  går	  det	  att	  
utläsa	  att	  det	  vid	  startåret	  2008	  användes	  ca.206	  kWh/m2	  per	  år	  i	  Umeå	  kommun.	  Vid	  
avslutande	  av	  EPC-‐projektet	  är	  denna	  nivå	  nere	  på	  178	  kWh/m2	  per	  år.	  En	  trend	  som	  
lutat	  stadigt	  nedåt	  men	  nu	  ser	  ut	  att	  stabilisera	  sig.	  Denna	  siffra	  bör	  jämföras	  med	  
Boverkets	  krav	  på	  191	  kWh/m2	  för	  nybyggda	  lokaler	  i	  zon	  1	  (Boverket 2012).	  
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För	  att	  ytterligare	  förstå	  Umeå	  kommuns	  EPC	  krävs	  en	  kort	  beskrivning	  av	  hur	  de	  
ekonomiska	  resultaten	  sett	  ut	  hittills.	  Tabell	  1	  nedan	  visar	  på	  hur	  de	  ekonomiska	  
resultaten	  artat	  sig.	  	  
	  
Tabell	  1.	  Umeå	  kommuns	  årliga	  besparing	  i	  kronor	  till	  följd	  av	  EPC	  

År	  	   Besparing	  energi	  
[Tkr]	  

2013	   11403	  
2014	   11137	  
	  
De	  resultat	  som	  synes	  i	  tabell	  1	  visar	  att	  den	  ungefärliga	  årliga	  besparingen	  är	  11	  
miljoner	  kronor,	  något	  som	  bör	  jämföras	  med	  att	  projektets	  totala	  investering	  var	  160	  
miljoner	  kronor.	  Umeå	  kommun	  stod	  själva	  för	  hela	  investeringen	  och	  får	  således	  själva	  
hushålla	  över	  de	  årliga	  besparingarna	  (Larsson, Energiingenjör 2015).	  	   	  
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4.	  Metodik	  	  
	  
Då	  detta	  examensarbete	  bygger	  på	  redan	  befintliga	  energikartläggningar	  inleddes	  
arbetet	  med	  att	  sätta	  sig	  in	  i	  hur	  EKL	  och	  PUR	  var	  uppbyggt.	  Det	  vill	  säga	  hur	  varje	  
objekt	  var	  kartlagt	  och	  vilka	  faktorer	  som	  tagits	  hänsyn	  till	  och	  hur	  besparingen	  var	  
uträknad	  för	  varje	  objekt.	  	  Vid	  kartläggningar	  likt	  dessa	  finns	  det	  alltid	  en	  överhängande	  
risk	  att	  räkna	  hem	  besparingar	  dubbelt	  upp,	  det	  vill	  säga	  räkna	  på	  en	  åtgärd	  som	  
exempelvis	  minskar	  värmebehovet	  men	  sedan	  titta	  på	  åtgärder	  som	  också	  har	  förändrat	  
tillförseln	  av	  värme	  och	  hur	  dessa	  har	  förändrats.	  Denna	  problematik	  har	  hela	  tiden	  
legat	  till	  grund	  för	  hur	  arbetsgången	  fortlöpt.	  Alla	  objekt	  har	  haft	  olika	  åtgärdsprogram,	  
med	  helt	  olika	  bakgrundsförutsättningar	  vilka	  då	  självklart	  har	  gjort	  att	  det	  inte	  funnits	  
en	  enda	  lösning	  på	  problemet	  med	  risken	  med	  att	  räkna	  hem	  en	  besparing	  fler	  än	  en	  
gång.	  Metoden	  för	  att	  alltid	  eliminera	  denna	  risk	  har	  varit	  att	  räkna	  all	  åtgärder	  i	  lika	  
dan	  ordning,	  detta	  betyder	  i	  praktiken	  att	  åtgärderna	  har	  beräknats	  i	  en	  viss	  ordning,	  
den	  samma	  för	  alla	  olika	  objekt,	  för	  att	  på	  detta	  vis	  undvika	  felaktiga	  svar.	  	  
	  

4.1	  Verktyg	  
I	  PURen	  finns	  läges-‐	  och	  problembeskrivning	  samt	  förslag	  på	  åtgärd.	  EKL	  är	  en	  
kartläggning	  över	  det	  nuvarande	  energiläget	  i	  byggnaden	  som	  med	  beräkningar,	  baserat	  
på	  åtgärder	  i	  PUR,	  skapat	  ett	  börläge	  vilken	  visar	  den	  nivå	  där	  vi	  hamnar	  efter	  
energieffektiviseringsåtgärderna	  är	  gjorda.	  Detta	  betyder	  i	  praktiken	  att	  EKLen	  är	  ett	  
flersidigt	  Excel	  dokument	  med	  precis	  all	  data	  som	  rör	  byggnaden.	  Före	  respektive	  efter	  
projektets	  gång	  rent	  teoretiskt.	  I	  majoriteten	  av	  fallen	  är	  nulägessiffrorna	  baserat	  på	  
ingenjörsmässiga	  antaganden	  samt	  ur	  Umeå	  kommuns	  energistatistikprogram.	  
Temperaturmätningar	  har	  gjorts	  på	  plats	  för	  varje	  objekt,	  flödesmätningar	  har	  gjorts	  
där	  det	  varit	  möjligt.	  Detta	  gör	  att	  nuläget	  är	  en	  bedömning	  av	  hur	  energianvändningen	  
ser	  ut	  under	  det	  valda	  referensåret	  2007.	  Börläget	  är	  en	  helt	  beräknad	  del	  baserad	  på	  
nuläget	  och	  vilka	  åtgärder	  som	  det	  planeras	  för.	  För	  varje	  EKL	  finns	  det	  beräkningar	  för	  
nuläge	  och	  börläge,	  men	  även	  en	  översikt	  över	  energiflöden	  till	  och	  från	  byggnaden.	  
Figur	  6	  nedan	  visar	  på	  en	  översikt	  över	  energiflöden	  i	  ett	  nuläge	  (Siemens 2008-2014).	  
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Figur	  6.	  En	  översikt	  över	  ett	  flödesschema	  från	  en	  EKL	  över	  energibalansen	  i	  ett	  nuläge	  

	  
Viktigt	  att	  inse	  vid	  denna	  översikt	  i	  figur	  6	  är	  att	  det	  inte	  är	  specificerat	  mer	  än	  de	  yttre	  
faktorerna,	  det	  vill	  säga	  vad	  det	  är	  för	  typ	  av	  värmesystem	  och	  hur	  fördelningen	  av	  den	  
köpta	  energin	  ser	  ut	  mellan	  uppvärmning	  och	  hushållsel.	  I	  arbetet	  med	  att	  titta	  på	  
specifika	  åtgärder	  har	  energiflödesbilden	  varit	  en	  grund	  för	  att	  förstå	  hur	  byggnaden	  
fungerar.	  Denna	  bild	  talar	  dessutom	  om	  hur	  klimatskalet	  ser	  ut	  och	  i	  vilken	  grad	  
fastighetens	  förluster	  påverkar	  energianvändningen.	  Nästa	  bild	  att	  titta	  på	  för	  att	  förstå	  
hur	  energin	  fördelat	  sig	  i	  en	  byggnad	  efter	  utförda	  åtgärder	  har	  varit	  figur	  6	  men	  med	  
data	  från	  börläget,	  det	  vill	  säga	  målet	  med	  åtgärderna.	  Skillnaderna	  mellan	  flödesschema	  
över	  nu-‐	  och	  börläge	  talar	  om	  hur	  stor	  besparingen	  är	  för	  respektive	  del.	  För	  att	  sedan	  
dela	  upp	  denna	  besparing	  efter	  hur	  åtgärderna	  ser	  ut	  i	  PURen	  måste	  beräkningarna	  för	  
respektive	  läge	  undersökas.	  I	  dessa	  beräkningar	  kan	  vi	  se	  entreprenörens	  fördelning,	  
vilka	  i	  grova	  drag	  är	  fördelade	  på	  bygg,	  systembyten,	  styrsystem,	  ombyggnad,	  underhåll	  
och	  övriga	  åtgärder.	  	  	  
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4.2	  Fördelning	  av	  åtgärder	  
Den	  grova	  fördelning	  av	  åtgärder	  som	  entreprenören	  valt	  att	  göra	  i	  deras	  PUR	  kan	  ses	  i	  
tabell	  2	  nedan.	  	  
	  
Tabell	  2.	  	  Fördelning	  av	  besparingsåtgärder	  i	  PUR-‐rapporter	  

	  
Det	  behov	  som	  Umeå	  kommun	  uttryckt	  handlade	  om	  att	  gruppera	  om	  åtgärderna	  till	  
tydligare	  kategorier	  för	  att	  på	  ett	  mer	  överskådligt	  sätt	  kunna	  analysera	  vad	  enskilda	  
åtgärder	  har	  haft	  för	  effekt	  i	  det	  totala	  projektet.	  	  Den	  överenskomna	  uppdelningen	  ser	  
därför	  ut	  som	  följer	  i	  tabell	  3.	  
	   	  

Åtgärd	   Typåtgärd	  

Byggnadstekniska	  åtgärder	   Tilläggsisolering,	  dörr-‐	  och	  fönsterbyten	  

Systembyten	  eller	  större	  
moderniseringar	  av	  VVS-‐
system	  

Behovsstyrd	  ventilation,	  konvertering	  av	  
värmesystem,	  radiatorer,	  nedsäkring	  

Styr-‐	  och	  
övervakningssystem	  

När/frånvaro-‐givare	  för	  belysning,	  
vattensparåtgärder,	  drifttider	  för	  till-‐	  och	  frånluft,	  
kylstyrning	  

VVS-‐ombyggnad	  samt	  lokal	  
–	  och	  
verksamhetsanpassning	  

Snålspol	  till	  WC	  samt	  tvättställ,	  fläktbyten,	  
pumpbyten,	  ventiler	  

Underhållsåtgärder	   Armaturbyten	  för	  belysning,	  smarta	  motorvärmare,	  
LEGALETT	  aggregat	  

Övrigt	   Byte	  av	  vitvaror,	  installation	  av	  elmätare	  
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Tabell	  3.	  Ny	  fördelning	  och	  kategorisering	  av	  åtgärder	  

Åtgärd	   Typåtgärd	  

Tilläggsisolering	   Bygg	  

Dörr/fönsterbyte	   Bygg	  

Fjärrvärme	   Värmekonvertering	  

Värmepump	   Värmekonvertering	  

Fläkt	   Fläktbyten	  och	  styr,	  injusteringar	  

Värmeåtervinning	   FTX-‐system	  eller	  förändrad	  återvinning	  

Flödesminskning	   Justerade	  luftflöden	  

Drifttid	   Behovsstyrd	  ventilation	  efter	  tid	  

Tilluftstemperatur	   Minskning	  av	  tilluftstemperatur	  

Kylning	   Förändring	  av	  kylsystem	  

Belysning	   Armaturer	  och	  styr	  

Övrigt	   Pump,	  motorvärmare,	  injusteringar	  

Vattenspar	   Snålspolning	  av	  kranar	  och	  WC	  

	  
Denna	  uppdelning	  bygger	  på	  att	  det	  ska	  vara	  möjligt	  att	  analysera	  de	  åtgärder	  som	  hör	  
till	  samma	  kategori.	  Med	  denna	  modell	  blir	  det	  möjligt	  att	  titta	  på	  alla	  
belysningsåtgärder,	  vilka	  bör	  höra	  ihop,	  och	  hur	  gruppen	  belysning	  har	  påverkat	  Umeå	  
kommuns	  EPC.	  	  Tidigare	  har	  belysningsåtgärderna	  funnits	  i	  både	  ”Styr-‐	  och	  övervakning”	  
samt	  ”Underhållsåtgärder”.	  Detsamma	  gäller	  för	  exempelvis	  fläktar,	  vilka	  tidigare	  varit	  
uppdelade	  i	  rena	  fläktbyten	  samt	  injustering	  av	  fläktar,	  vilka	  har	  legat	  under	  kategorin	  
”VVS-‐ombyggnad	  samt	  lokal-‐	  och	  verksamhetsanpassning”	  samt	  ”Styr	  och	  övervakning”	  
som	  kan	  utläsas	  i	  tabell	  2.	  De	  åtgärder	  som	  skall	  analyseras	  som	  också	  finns	  i	  tabell	  3	  är	  
dessutom	  efter	  en	  mer	  vanlig	  kategorisering,	  vilken	  gör	  att	  det	  är	  lättare	  att	  jämföra	  med	  
andra	  projekt,	  både	  andra	  EPC-‐projekt	  men	  även	  utanför	  dessa	  då	  det	  finns	  en	  tid	  efter	  
EPC	  när	  kunskap	  från	  dessa	  projekt	  kan	  sättas	  in	  i	  andra	  energieffektiviseringsprojekt.	  
Genom	  att	  kategorisera	  på	  detta	  vis	  kan	  dessutom	  enskilda	  åtgärder	  utföras	  utefter	  
vilket	  resultat	  som	  önskas.	  	  
	  
För	  att	  praktiskt	  göra	  detta	  har	  alla	  objekts	  PUR	  och	  EKL	  analyserats	  och	  siffror	  för	  varje	  
åtgärd	  i	  tabell	  3	  har	  tagits	  fram	  med	  hjälp	  av	  enkel	  matematik.	  En	  fördelning	  av	  den	  
totala	  besparingen	  för	  varje	  objekt	  har	  fördelats	  på	  den	  i	  PURen	  angivna	  åtgärder.	  
Energiflödesbilden	  i	  figur	  6	  har	  utgått	  som	  grund	  för	  att	  se	  hur	  uppdelningen	  med	  in-‐	  
och	  utflöden	  ser	  ut.	  Därefter	  har	  energiberäkningarna	  jämförts	  mot	  varandra	  för	  att	  se	  
hur	  det	  skiljt	  sig	  i	  nu-‐	  och	  börläge	  för	  respektive	  område.	  Alla	  130	  objekt	  analyserades	  
på	  detta	  sätt,	  med	  likadana	  frågeställningar	  för	  alla	  objekt.	  	  I	  praktiken	  innebar	  detta	  att	  
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vissa	  objekt	  där	  åtgärderna	  var	  minimala	  handlade	  det	  endast	  om	  att	  summera	  de	  små	  
besparingar	  som	  fanns	  samt	  jämföra	  dessa	  mot	  hur	  åtgärdslistan	  i	  PURen	  såg	  ut.	  De	  
objekt	  där	  åtgärderna	  var	  mer	  komplexa	  eller	  mer	  eller	  mindre	  var	  små	  besparingar	  
överallt	  blev	  metoden	  att	  först	  dela	  upp	  besparingarna	  i	  poster	  om	  värme-‐	  och	  elenergi	  
och	  vilka	  delposter	  som	  kunde	  tänkas	  ligga	  under	  respektive	  del.	  Typiska	  åtgärder	  som	  
hamnade	  under	  värmebesparingar	  kunde	  vara	  tilluftstemperatur,	  flöden	  och	  
återvinning	  i	  ventilationen.	  Vad	  gäller	  elenergin	  kom	  pumpar,	  fläktar	  och	  styrsystem	  in	  
här.	  För	  att	  sedan	  dela	  upp	  det	  än	  mindre	  krävdes	  en	  jämförelse	  av	  resultaten	  för	  de	  
olika	  ventilationsaggregaten	  och	  en	  jämförelse	  på	  hur	  mycket	  varje	  åtgärd	  påverkat	  
energin	  eftersom.	  Pumpar	  och	  fläktar	  påverkar	  båda	  elenergin	  men	  har	  båda	  en	  viss	  
påverkan	  på	  hur	  värmeenergin	  fungerar.	  Objekt	  som	  på	  grund	  av	  ändringar	  och	  vissa	  
tvivelaktigheter	  i	  innehållet	  inte	  ansetts	  trovärdiga	  plockades	  bort	  under	  
segmenteringsfasen	  varvid	  125	  fastigheter	  kvarstod	  för	  analys.	  

4.3	  Ekonomisk	  konvertering	  
Den	  första	  sorteringen	  av	  åtgärders	  besparing	  i	  varje	  objekt	  gjordes	  i	  ren	  energi,	  det	  vill	  
säga	  Megawattimmar.	  Detta	  betyder	  att	  det	  EPC-‐projekt	  som	  Umeå	  kommun	  genomfört	  
analyserats	  i	  energibesparing,	  något	  som	  kan	  anses	  klokt	  då	  energipriser	  är	  rörliga	  samt	  
det	  faktum	  att	  det	  ekonomiska	  värdet	  i	  valuta	  förändras	  över	  tid,	  vilket	  då	  kommer	  att	  
påverka	  hur	  mycket	  det	  kostar	  att	  använda	  energi.	  Men,	  i	  ett	  projekt	  likt	  detta	  där	  det	  
funnits	  som	  grundkrav	  med	  besparingsgaranti	  är	  det	  självklart	  intressant	  att	  se	  om	  
investeringarna,	  som	  var	  i	  kronor,	  betalar	  tillbaka	  sig.	  För	  att	  möjliggöra	  en	  
konvertering	  av	  energi	  till	  kronor	  måste	  det	  först	  skiljas	  i	  vilken	  form	  vi	  använt	  energin.	  
Det	  vill	  säga	  uppvärmning	  av	  hus	  har	  skett	  med	  de	  olika	  systemen	  fjärrvärme	  eller	  
elvärme.	  Faktorer	  som	  värmeåtervinning	  och	  transmissioner	  kategoriseras	  därför	  efter	  
vilken	  producent	  de	  har.	  Objekt	  med	  installerad	  fjärrvärme	  får	  beräkningar	  med	  
fjärrvärmepris	  för	  värmeenergi	  samt	  det	  satta	  referenspriset	  på	  elen.	  De	  priser	  som	  
använts	  som	  referens	  kan	  utläsas	  i	  tabell	  4	  nedan.	  
	  
Tabell	  4.	  Energipriser	  använda	  i	  Umeå	  kommuns	  EPC-‐projekt.	  Alla	  priser	  är	  från	  energiläget	  i	  februari	  år	  
2011	  

Energislag	   Verkningsgrad	   [kr/kWh]	  

Elpris	  [kr/kWh]	   100	  %	   0,982	  

Fjärrvärmepris	  [kr/kWh]	   100	  %	   0,586	  

Pelletspris	  [kr/kWh]	   100	  %	   0,439	  

Olja	  [kr/kWh]	   100	  %	   1,056	  

Vatten	  [kr/m3]	   100	  %	   12,25	  

	  
I	  tabell	  4	  är	  de	  energipriser	  som	  projektet	  beslutade	  att	  använda	  genom	  alla	  analyser.	  
Dessa	  siffror	  antogs	  efter	  energiläget	  och	  dess	  priser	  i	  februari	  år	  2011.	  De	  har	  självklart	  
förändrats	  sedan	  dess	  men	  för	  att	  kunna	  jämföra	  år	  mot	  år	  har	  dessa	  priser	  beslutats	  
gälla	  vid	  alla	  ekonomiska	  resultat	  projektet	  igenom	  för	  att	  projektet	  skall	  få	  en	  rättvis	  
jämförelse.	  	  
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5.	  Resultat	  
	  
Resultatet	  nedan	  har	  tagits	  fram	  med	  den	  metod	  som	  beskrivits	  i	  föregående	  kapitel.	  
Tabell	  5	  ger	  en	  sammanställning	  av	  åtgärderna	  och	  deras	  storlek	  i	  totalen,	  utan	  att	  
jämföra	  dem	  inbördes.	  
	  
Tabell	  5.	  Åtgärder	  i	  Umeås	  EPC	  och	  antal	  fastigheter	  som	  de	  utförts	  i	  under	  projektets	  gång	  

Åtgärd	   Antal	  av	  totalen	  125	  

Konvertering	  av	  värmesystem	   55	  

Tilläggsisolering	   47	  

Fönster/dörr-‐byten	   8	  

Luftflöde	  	   34	  

Drifttid	   39	  

Tilluftstemperatur	   54	  

Värmeåtervinning	   19	  

Kylning	   3	  

Belysning	  	   58	  

Vattenspar	  	   82	  

Övrigt	   94	  

	  
I	  Umeås	  EPC	  utfördes	  åtgärder	  i	  sammanlagt	  125	  byggnader,	  i	  flertalet	  objekt	  utfördes	  
ett	  större	  antal	  åtgärder	  och	  i	  några	  objekt	  endast	  ett	  fåtal	  åtgärder.	  I	  tabell	  5	  är	  den	  
totala	  summan	  av	  alla	  åtgärder	  i	  samtliga	  byggnader	  sammanställda.	  Konvertering	  av	  
värmesystem	  skedde	  i	  55	  av	  125	  byggnader.	  Tilläggsisolering	  i	  47	  av	  125	  byggnader,	  
fönster-‐	  och	  dörrbyten	  i	  endast	  8	  av	  dessa	  125.	  Luftflödet	  förändrades	  på	  något	  vis	  i	  34	  
objekt,	  drifttider	  i	  39	  och	  sänkning	  av	  tilluftstemperatur	  förekom	  i	  54	  av	  alla	  125	  
byggnader.	  FTX-‐system	  som	  justerades	  alternativt	  installerades	  helt	  nya	  förekom	  i	  19	  
objekt.	  Kylning	  av	  byggnader	  förekommer	  inte	  i	  speciellt	  många	  byggnader	  i	  Umeå	  och	  i	  
detta	  projekt	  förändrades	  kylningen	  i	  3	  stycken	  objekt.	  Rena	  elektricitetsförändringar	  
genom	  belysning	  utfördes	  i	  58	  av	  de	  125	  byggnaderna.	  Vattenspar	  infördes	  i	  toaletter	  
och	  handfat	  i	  82	  fastigheter.	  Justeringar	  av	  motorvärmare,	  pumpsystem	  samt	  
injusteringar	  gjordes	  i	  94	  av	  byggnaderna.	  	  
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Konvertering	  av	  värme	  betyder	  som	  tidigare	  beskrivits	  en	  övergång	  från	  till	  exempel	  
elvärme	  till	  fjärrvärme	  eller	  elvärme	  till	  värmepump.	  I	  detta	  projekt	  innehåller	  
konverteringarna	  data	  från	  alla	  de	  olika	  varianterna,	  men	  fokus	  kommer	  att	  ligga	  på	  
analysen	  av	  konvertering	  av	  elvärme	  till	  fjärrvärme.	  Detta	  dels	  för	  att	  antalet	  objekt	  som	  
där	  det	  utförts	  andra	  konverteringar	  än	  den	  till	  fjärrvärme	  är	  väldigt	  få	  till	  antalet	  samt	  
det	  faktum	  att	  det	  är	  fjärrvärmen	  som	  till	  största	  del	  har	  påverkat	  siffrorna	  i	  resultatet.	  
Vid	  beräkningarna	  av	  de	  olika	  konverteringarna	  har	  de	  utförts	  på	  liknande	  sätt,	  oavsett	  
start-‐	  och	  slutposition.	  Detta	  betyder	  att	  den	  specifika	  besparingen	  för	  konverteringen	  
elvärme	  till	  luftvärmepump	  ej	  visas	  som	  en	  besparing	  i	  ren	  energi	  utan	  endast	  som	  en	  
ekonomisk	  besparing.	  	  

5.1 	  Del	  av	  system	  försörjer	  totalen	  	  
Figur	  7	  visar	  på	  hur	  den	  totala	  besparingen	  mätt	  i	  ren	  energi	  fördelar	  sig	  på	  alla	  
fastigheter	  i	  projektet.	  Den	  har	  tagits	  fram	  för	  att	  visa	  på	  EPC	  som	  modell	  och	  hur	  det	  
fungerar	  i	  verkligheten.	  	  

	  
Figur	  7.	  Årlig	  besparing	  i	  [MWh]	  per	  fastighet	  i	  Umeås	  EPC	  med	  alla	  objekt	  på	  x-‐axeln	  och	  besparingen	  i	  
[MWh]	  längs	  y-‐axeln.	  Den	  röda	  horisontella	  linjen	  visar	  på	  en	  medelbesparing	  för	  alla	  objekt	  

Det	  syns	  tydligt	  att	  en	  liten	  del	  av	  alla	  byggnader	  har	  en	  högre	  besparing	  än	  den	  stora	  
mängden.	  Medelvärdet	  för	  besparingen	  i	  kWh	  är	  119	  kWh	  vilket	  den	  horisontella	  linjen	  i	  
figur	  7	  visar.	  	  
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I	  figur	  8	  nedan	  visas	  samma	  besparing	  som	  förklarats	  i	  figur	  7	  fördelat	  på	  alla	  
byggnader,	  men	  mätt	  i	  kronor.	  	  Även	  denna	  figur	  visar	  på	  poängen	  med	  EPC	  där	  alla	  
byggnader	  ses	  som	  ett	  system	  där	  det	  totala	  resultatet	  är	  det	  primära	  före	  det	  
individuella.	  
	  

	  
Figur	  8.	  Årlig	  besparing	  i	  [kr]	  per	  fastighet	  i	  Umeås	  EPC	  med	  alla	  objekt	  på	  x-‐axeln	  och	  besparingen	  i	  [kr]	  
längs	  y-‐axeln.	  Den	  röda	  linjen	  visar	  på	  en	  medelbesparing	  för	  alla	  objekt	  

I	  figur	  8	  ligger	  fördelningen	  liknande	  den	  i	  figur	  7	  över	  energibesparingen	  men	  det	  är	  
dock	  samma	  trend	  här,	  en	  mindre	  del	  av	  alla	  byggnader	  har	  en	  större	  beräknad	  
besparing	  än	  den	  genomsnittlige	  byggnaden.	  	  Medelvärdet	  för	  den	  totala	  besparingen	  i	  
kronor	  är	  107455	  kr,	  det	  vill	  säga	  den	  horisontella	  linjen	  i	  figuren.	  Det	  är	  samma	  
mönster	  i	  både	  figur	  7	  och	  Figur	  8	  vilket	  förklaras	  extra	  tydligt	  med	  de	  horisontella	  
linjerna	  som	  markera	  var	  medelvärdet	  är,	  i	  båda	  fallen	  ligger	  detta	  medel	  väldigt	  långt	  
ned	  i	  diagrammet.	  Detta	  betyder	  att	  de	  höga	  topparna	  som	  är	  få	  till	  antalet	  jämnar	  ut	  
den	  totala	  besparingen	  över	  den	  lägre	  stora	  massan	  som	  inte	  når	  över	  medel.	  Detta	  visar	  
också	  på	  att	  modellen	  EPC	  verkligen	  fungerar	  om	  man	  ser	  alla	  fastigheter	  som	  ett	  
system	  där	  alla	  drar	  sitt	  strå	  till	  stacken.	  
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5.2 	  Olika	  åtgärder	  har	  olika	  betydelse?	  
Alla	  besparingar	  beräknades	  i	  energi,	  det	  vill	  säga	  använd	  energi	  fördelat	  på	  
direktverkande	  el	  och	  värmeenergi	  för	  varje	  objekt.	  Figur	  9	  nedan	  visar	  på	  alla	  
besparingsåtgärder	  i	  Umeå	  kommuns	  EPC-‐projekt	  baserat	  på	  en	  årlig	  besparing	  i	  
Megawattimmar.	  	  	  
	  

	  
Figur	  9.	  Procentuell	  fördelning	  av	  besparingsåtgärder	  i	  [MWh]	  per	  år	  

Figur	  9	  visar	  på	  hur	  åtgärderna	  som	  utförts	  i	  Umeå	  kommuns	  EPC-‐projekt	  har	  fallit	  ut.	  
Det	  vill	  säga	  hur	  stor	  inverkan	  de	  har	  haft	  på	  den	  totala	  besparingen.	  Här	  räknat	  i	  energi.	  
Den	  största	  posten	  i	  energibesparingar	  är	  posten	  VVS-‐ombyggnad	  Övrigt	  vilken	  rymmer	  
i	  huvudsak	  den	  saliga	  blandningen	  av	  pumpar,	  motorvärmare	  och	  rena	  styråtgärder.	  
Fläktåtgärder	  landar	  på	  17	  %,	  tilläggsisolering	  14	  %,	  belysningsförändringar	  14	  %	  samt	  
FTX-‐system	  12	  %.	  De	  mindre	  posterna	  som	  innefattar	  sänkningar	  av	  tilluftstemperatur,	  
förändring	  av	  drifttid	  samt	  flödesminskningar	  utgör	  9	  %	  respektive	  5	  %	  samt	  7	  %.	  Detta	  
betyder	  alltså	  att	  av	  den	  totala	  årliga	  beräknade	  besparingen	  står	  i	  ovan	  nämnda	  
åtgärder	  för	  sin	  specifika	  del.	  
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Kostnadskonverteringen	  där	  alla	  åtgärder	  är	  uppdelade	  på	  en	  årlig	  besparing	  fördelat	  i	  
tusenkronor	  syns	  nedan	  i	  figur	  10.	  	  
	  

	  
Figur	  10.	  Procentuell	  fördelning	  av	  besparingsåtgärder	  i	  [Tkr]	  per	  år	  

Figur	  10	  visar	  att	  den	  åtgärd	  som	  genererat	  störst	  besparing	  är	  konvertering	  av	  
värmesystem.	  Vid	  konvertering	  av	  värmesystem	  från	  direktverkande	  el	  för	  uppvärmning	  
till	  fjärrvärme	  sker	  ingen	  direkt	  besparing	  av	  ren	  energi,	  vilket	  kan	  ses	  tydligt	  i	  figur	  9	  
där	  konvertering	  inte	  ens	  är	  en	  besparing.	  Detsamma	  gäller	  för	  konvertering	  från	  
elvärme	  till	  värmepump	  vilket	  i	  beräkningarna	  inte	  heller	  ger	  någon	  energibesparing.	  
Men	  när	  besparingen	  räknas	  om	  till	  rena	  kronor	  är	  det	  skillnaden	  i	  energipris	  (tabell	  4)	  
som	  utgör	  den	  väsentliga	  besparingen.	  Konverteringen	  utgör	  24	  %	  av	  den	  totala	  
ekonomiska	  besparingen,	  med	  posterna	  VVS-‐ombyggnad	  och	  Övrigt	  och	  fläktar	  på	  18	  %	  
respektive	  17	  %.	  	  Även	  belysningsåtgärderna	  har	  en	  relativt	  stor	  ekonomisk	  besparing	  
med	  14	  %.	  	  De	  mindre	  posterna	  som	  kan	  utläsas	  i	  figuren	  ovan	  är	  tilluftstemperatur,	  
drifttid,	  flödesminskning	  samt	  återvinning	  som	  genererar	  i	  lika	  ordning	  4	  %,	  3	  %,	  4	  %	  
samt	  7	  %.	  	  
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I	  en	  jämförelse	  av	  antal	  objekt	  som	  blivit	  åtgärdade	  med	  en	  specifik	  åtgärdstyp	  mot	  hur	  
stor	  besparingen	  för	  denna	  typ	  av	  åtgärd	  kan	  vi	  se	  resultatet	  nedan	  i	  figur	  11.	  

	  
Figur	  11.	  En	  jämförelse	  av	  antal	  objekt	  som	  blivit	  åtgärdade	  av	  en	  specifik	  åtgärd,	  listat	  i	  x-‐led,	  mot	  storleken	  
av	  den	  totala	  besparingen.	  	  De	  lila	  staplarna	  visar	  på	  den	  procentuella	  storleken	  av	  besparingen	  i	  kronor	  och	  
de	  orangea	  staplarna	  visar	  på	  antal	  fastigheter	  som	  där	  denna	  typ	  av	  åtgärd	  utförts	  

Figur	  11	  visar	  på	  ett	  blandat	  resultat	  där	  åtgärdstyperna	  konvertering	  och	  återvinning	  
är	  de	  som	  sticker	  ut	  på	  det	  viset	  att	  besparingen	  är	  större	  än	  vad	  antalet	  åtgärder	  är.	  
Inte	  till	  antalet	  men	  i	  relation	  till	  varandra.	  Alla	  andra	  åtgärder	  visar	  på	  mönstret	  där	  
antal	  åtgärdade	  objekt	  är	  större	  än	  den	  procentuella	  besparingen.	  Detta	  betyder	  alltså	  
att	  förhållandet	  mellan	  hur	  mycket	  besparing	  som	  en	  åtgärd	  genererar	  mot	  hur	  stor	  
omfattning	  hela	  åtgärdsgruppen	  har	  är	  relativt	  lika	  för	  det	  andra	  posterna.	  Det	  går	  dock	  
att	  utläsa	  att	  flödesminskningar,	  drifttid	  samt	  sänkningar	  av	  tilluftstemperatur	  utförts	  i	  
relativt	  många	  byggnader	  men	  besparingen	  är	  ändå	  inte	  speciellt	  stor.	  	  
	  
I	  figur	  12	  nedan	  är	  alla	  besparingsåtgärder	  i	  kronor	  plottade	  över	  tiden	  20	  år	  för	  att	  titta	  
på	  deras	  eventuella	  potential.	  
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Figur	  12.	  Alla	  besparingsåtgärder	  i	  kronor	  över	  tiden	  20	  år	  

Figur	  12	  visar	  på	  hur	  alla	  besparingsåtgärder	  vars	  årliga	  resultat	  tidigare	  redovisats	  nu	  
är	  multiplicerade	  med	  tiden.	  Detta	  är	  då	  en	  potentiell	  besparingskurva	  för	  respektive	  
åtgärd	  av	  den	  totala	  årliga	  besparingen.	  Lutningen	  på	  respektive	  åtgärds	  linje	  står	  för	  
hur	  mycket	  den	  kommer	  att	  betala	  tillbaka.	  Vi	  ser	  alltså	  att	  fjärrvärme	  har	  bäst	  
återbetalning	  men	  därefter	  kommer	  fläkt	  och	  övrigt	  tät	  följt	  av	  belysning	  som	  får	  en	  
relativt	  bra	  besparing	  över	  tid.	  Detta	  förutsatt	  att	  den	  kalkylerade	  besparingen	  
överensstämmer	  något	  sånär	  med	  den	  framtida	  verkligheten.	  Det	  kommande	  el-‐priset	  
har	  självklart	  en	  central	  roll	  för	  hur	  den	  ekonomiska	  besparingen	  kommer	  att	  se	  ut	  rent	  
praktiskt	  i	  kronor	  och	  ören.	   	  
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6 Diskussion	  och	  slutsatser	  
6.1 	  EPC	  som	  modell	  för	  ett	  energieffektiviseringssystem,	  fungerar	  det	  i	  

verkligheten?	  
Figur	  7	  och	  figur	  8	  visar	  alla	  fastigheter	  och	  deras	  individuella	  besparingar	  mätt	  i	  MWh	  
samt	  kronor	  och	  det	  syns	  tydligt	  att	  det	  finns	  några	  toppar	  som	  är	  rejält	  stora	  och	  sedan	  
finns	  den	  stora	  massa	  där	  det	  handlar	  om	  väldigt	  små	  till	  storleken	  besparingar.	  Den	  
horisontella	  linjen	  i	  båda	  figurerna	  visar	  på	  respektive	  medelvärde	  på	  aktuell	  besparing.	  
Som	  synes	  är	  de	  allra	  flesta	  objekten	  helt	  under	  denna	  medellinje,	  vilket	  också	  visar	  på	  
precis	  samma	  sak	  det	  vill	  säga	  att	  några	  få	  objekt	  har	  extrem	  besparing	  och	  den	  stora	  
massan	  har	  en	  relativt	  liten.	  Syftet	  för	  EPC	  var	  att	  underhålla	  och	  fräscha	  upp	  en	  stor	  
mängd	  objekt,	  som	  hade	  större	  och	  mindre	  akuta	  behov.	  Vid	  en	  analys	  av	  fastighet	  för	  
fastighet	  skulle	  det	  vara	  en	  betydande	  del	  som	  ej	  riktigt	  lönade	  sig	  i	  form	  av	  att	  
besparingen	  inte	  var	  speciellt	  betydande	  och	  återbetalningstiden	  ej	  skulle	  kunna	  bli	  i	  
nutid.	  Men	  genom	  att	  se	  projektet	  som	  ett	  system	  och	  låta	  alla	  objekt	  hjälpa	  varandra	  ser	  
vi	  att	  de	  objekt	  vars	  besparing	  varit	  betydande	  har	  dessa	  kunnat	  väga	  upp	  för	  de	  
byggnader	  vars	  besparingar	  inte	  sett	  en	  nutida	  återbetalningstid.	  Det	  är	  också	  relevant	  
att	  reflektera	  över	  huruvida	  de	  objekt	  med	  de	  allra	  minsta	  besparingarna	  verkligen	  
behövde	  energieffektiviseras	  och	  hur	  behovet	  egentligen	  såg	  ut	  innan	  projektstart.	  
Sannolikheten	  att	  det	  fanns	  objekt	  som	  inte	  alls	  hade	  behov,	  eller	  möjlighet	  att	  
energieffektiviseras	  är	  relativ.	  Det	  handlar	  alltid	  om	  avvägningar,	  men	  vid	  analys	  av	  alla	  
PURer	  kan	  slutsatsen	  dras	  att	  de	  ambitioner	  som	  fanns	  i	  form	  av	  åtgärder	  i	  vissa	  objekt	  
inte	  helt	  var	  realistiska,	  eller	  ekonomiskt	  försvarbara,	  vilket	  i	  slutändan	  ledde	  till	  att	  
åtgärder	  ströks	  av	  projektgruppen	  på	  kommunen.	  I	  ett	  flertal	  fall	  har	  detta	  då	  resulterat	  
i	  att	  det	  finns	  objekt	  som	  ligger	  kvar	  i	  EPC	  men	  som	  har	  ett	  fåtal	  faktiska	  åtgärder	  
utförda.	  	  

	  
Det	  är	  också	  intressant	  att	  fundera	  på	  huruvida	  investeringskostnaderna	  i	  de	  byggnader	  
som	  har	  relativt	  små	  besparingar	  mot	  de	  byggnader	  där	  besparingen	  är	  storleken	  större.	  
Denna	  jämförelse	  har	  varit	  likvärdig	  med	  att	  jämföra	  äpplen	  och	  päron	  då	  uppdelningen	  
i	  detta	  projekt,	  den	  uppdelning	  som	  Umeå	  kommuns	  fastighetsavdelning	  önskat,	  ej	  är	  
riktigt	  kompatibel	  med	  de	  investeringskostnader	  som	  entreprenören	  har	  kunnat	  
redovisa.	  Men	  det	  som	  istället	  varit	  intressant	  att	  titta	  närmare	  på	  är	  besparingarnas	  
storlek	  fördelat	  på	  de	  valda	  åtgärdstyperna.	  De	  åtgärder	  som	  sticker	  ut	  i	  mängden	  var	  
tilläggsisolering	  och	  belysningsåtgärderna.	  De	  har	  landat	  på	  exakt	  samma	  procentuella	  
del	  av	  den	  totala	  besparingen	  när	  vi	  undersöker	  figur	  9	  som	  är	  baserat	  på	  besparing	  i	  
energi.	  Av	  den	  totala	  besparingen	  kommer	  14	  %	  från	  tilläggsisolering	  och	  14	  %	  från	  
åtgärder	  som	  är	  kopplade	  till	  belysning.	  För	  att	  förstå	  dessa	  åtgärder	  måste	  vi	  komma	  
ihåg	  vad	  som	  representerade	  dessa	  grupper.	  Tilläggsisolering	  bestod	  av	  påfyllnad	  och	  
utökad	  isolering	  av	  väggar	  och	  bjälklag,	  i	  form	  av	  lämpliga	  material	  beroende	  på	  tidigare	  
byggnation.	  Belysning	  bestod	  däremot	  av	  närvaro-‐	  och	  frånvarojusteringar	  samt	  vissa	  
armaturbyten.	  Den	  stora	  delen	  visade	  sig	  dock	  vara	  de	  förstnämnda	  justeringarna.	  Det	  
har	  helt	  enkelt	  handlat	  om	  att	  inte	  ha	  lampor	  tända	  i	  lokaler	  som	  inte	  utnyttjats.	  Vid	  
armatur	  och	  lampbyten	  har	  energisnåla	  varianter	  satts	  inte	  för	  att	  möta	  de	  energikrav	  
som	  finns	  på	  marknaden.	  Rena	  underhållsåtgärder	  samt	  förnyelse.	  Men	  vid	  en	  
jämförelse	  av	  belysning	  och	  tilläggsisoleringen	  bör	  investeringskostnaderna	  skilja	  sig	  åt,	  
så	  till	  vida	  att	  det	  inom	  isoleringen	  inte	  finns	  några	  justeringar	  eller	  åtgärder	  som	  har	  
kunnat	  sägas	  vara	  ”mindre	  kostsamma”,	  medan	  belysningen	  har	  en	  betydande	  del	  av	  
åtgärder	  som	  bedöms	  med	  ingenjörsmässiga	  antaganden	  vara	  relativt	  billiga.	  Detta	  
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betyder	  att	  trots	  att	  de	  i	  Umeås	  EPC	  har	  exakt	  lika	  utfall	  bör	  den	  ena	  åtgärden	  vara	  
betydligt	  mer	  lönsam	  än	  den	  andra,	  i	  detta	  fall	  belysningen	  framför	  tilläggsisolering	  efter	  
tolkning	  av	  figur	  9.	  Denna	  jämförelse	  kan	  i	  vissa	  fall	  vara	  mer	  relevant	  än	  den	  saknade	  
investeringen	  då	  en	  investering	  alltid	  är	  en	  fast	  kostnad,	  som	  med	  hjälp	  av	  den	  årliga	  
besparingen	  sakta	  men	  säkert	  betalas	  av.	  Men	  vid	  en	  jämförelse	  av	  besparingen	  mot	  
respektive	  åtgärd	  då	  detta	  istället	  talar	  om	  hur	  lönsam	  varje	  åtgärd	  är	  i	  det	  stora	  
systemet.	  Även	  om	  EPC	  bygger	  på	  att	  utföra	  en	  mängde	  åtgärder	  i	  en	  mängd	  objekt	  och	  
sedan	  räkna	  hem	  vinst	  i	  totalen	  kan	  analysen	  av	  respektive	  åtgärd	  vara	  viktig	  i	  det	  
framtida	  arbetet	  med	  att	  energieffektivisera	  utanför	  EPC-‐projektets	  regi.	  	  
	  
Figur	  11	  visar	  på	  en	  jämförelse	  av	  totalstorleken	  på	  åtgärd	  mätt	  i	  antal	  objekt	  där	  den	  
utförts	  mot	  storleken	  på	  besparingen	  ekonomiskt	  sett.	  Det	  mest	  anmärkningsvärda	  är	  
posterna	  med	  konvertering	  av	  värmesystem	  och	  värmeåtervinning,	  det	  vill	  säga	  FTX-‐
förändringar.	  Dessa	  två	  poster	  är	  de	  enda	  där	  besparingen	  är	  större	  förhållandevis	  
jämfört	  mot	  antalet	  byggnader.	  Detta	  skulle	  kunna	  tolkas	  som	  att	  dessa	  åtgärder	  är	  de	  
mest	  effektiva	  och	  i	  detta	  projekt	  är	  de	  som	  på	  sikt	  levererar	  störst	  energibesparing	  sett	  
till	  hur	  mycket	  jobb	  som	  egentligen	  utförts	  i	  de	  påverkade	  byggnaderna.	  Detta	  kan	  också	  
betyda	  att	  dessa	  åtgärder	  varit	  stora	  åtgärder,	  men	  utförda	  i	  förhållandevis	  färre	  
byggnader.	  Oavsett	  orsak	  kan	  slutsatsen	  om	  att	  dessa	  åtgärder	  kostat	  minst	  i	  tid	  och	  
arbete	  då	  de	  levererat	  mer	  än	  vad	  de	  använt	  i	  form	  av	  resurser.	  Intressant	  är	  dessutom	  
att	  jämföra	  figur	  9	  med	  figur	  11,	  där	  vi	  i	  den	  senare	  ser	  besparingarna	  fördelat	  per	  
åtgärd.	  Här	  kan	  vi	  se	  att	  konvertering	  av	  uppvärmning	  landar	  på	  24	  %	  och	  FTX	  på	  
endast	  7	  %.	  Detta	  betyder	  alltså	  att	  FTX	  bistår	  EPC	  med	  en	  besparing	  på	  endast	  7	  %	  av	  
den	  totala	  beräknade	  besparingen,	  men	  är	  en	  av	  de	  två	  mest	  effektiva	  åtgärderna	  som	  
utförts.	  Hur	  detta	  resultat	  ska	  tolkas	  handlar	  då	  om	  vad	  syftet	  är.	  Syftet	  med	  denna	  
rapport	  var	  att	  urskilja	  åtgärderna	  för	  att	  se	  vad	  som	  varit	  lyckat	  och	  inte.	  FTX	  har	  inte	  
gett	  mest	  tillbaka	  men	  är	  en	  åtgärd	  som	  är	  i	  topp	  vad	  gäller	  effektivitet.	  Vad	  gäller	  
konverteringen	  är	  den	  överlägset	  störst	  när	  det	  kommer	  till	  en	  jämförelse	  av	  totalen,	  det	  
ligger	  dessutom	  i	  topp	  över	  hur	  de	  presterat	  jämtemot	  antalet	  fastigheter	  där	  den	  
utförts.	  Är	  detta	  den	  på	  alla	  vis	  bästa	  åtgärden?	  Det	  leder	  analysen	  tillbaka	  till	  den	  
investeringsanalys	  som	  vid	  detta	  exempel	  hade	  varit	  behjälplig	  i	  fråga	  huruvida	  dessa	  
siffror	  talar	  för	  at	  konvertering	  av	  fjärrvärme	  är	  det	  mest	  effektiva	  ekonomiskt	  och	  
miljömässigt	  sättet	  att	  energieffektivisera.	  	  
	  
Vid	  en	  närmare	  granskning	  av	  de	  mindre	  posterna	  i	  figur	  11	  som	  visade	  på	  effektiviteten	  
bör	  luftflöde,	  tilluftstemperatur	  samt	  drifttiden	  nämnas.	  Deras	  resultat	  sticker	  inte	  på	  
något	  sätt	  ut,	  de	  är	  precis	  om	  den	  stora	  mängden	  där	  förhållandet	  mellan	  antalet	  objekt	  
med	  givna	  åtgärder	  är	  större	  än	  den	  rena	  besparingen.	  Men	  vad	  har	  dessa	  tre	  åtgärder	  
gemensamt?	  De	  är	  minskningar	  av	  tillförd	  luft	  och	  värme	  på	  olika	  vis.	  Det	  vill	  säga	  
justeringar	  i	  användandet	  snarare	  än	  ny	  teknik.	  Detta	  borde	  medföra	  att	  dessa	  åtgärder	  
är	  relativt	  kostnadseffektiva	  och	  lätta	  att	  utföra,	  vilket	  då	  gör	  att	  de	  inte	  måste	  göra	  
underverk	  under	  kort	  tid	  i	  projektet,	  då	  de	  rimligtvis	  har	  en	  relativt	  liten	  investering	  
men	  en	  normalstor	  besparing	  och	  på	  så	  sätt	  kan	  ticka	  in	  i	  det	  långa	  loppet.	  Dessa	  tre	  
poster,	  temperatur,	  flöde	  och	  tid	  är	  ungefär	  jämförbara	  med	  fläktposten	  i	  figur	  10	  
storleksmässigt.	  Samlingsgruppen	  bygg	  handlar	  i	  mångt	  och	  mycket	  om	  tilläggsisolering	  
av	  väggar	  och	  bjälklag,	  det	  vill	  säga	  fysiska	  åtgärder	  jämfört	  med	  de	  styråtgärder	  vi	  
tidigare	  pratat	  om.	  Dessa	  byggåtgärder	  bör	  rimligtvis	  också	  därför	  vara	  betydligt	  mer	  
kostsamma	  jämfört	  med	  att	  styra	  värmen	  till	  godkända	  nivåer.	  Att	  åtgärderna	  har	  lika	  
procentuell	  del	  i	  totalen	  samtidigt	  som	  byggåtgärderna	  enligt	  ingenjörsmässiga	  
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antaganden	  kräver	  betydligt	  mer	  tid	  och	  pengar	  visar	  detta	  på	  att	  belysningens	  del	  
väger	  betydligt	  tyngre	  i	  en	  analys	  av	  vad	  som	  är	  mest	  kostnadseffektivt	  dem	  emellan.	  	  
	  	  
Figur	  12	  som	  visade	  hur	  alla	  åtgärders	  enskilda	  besparingar	  kommer	  att	  utvecklas	  över	  
tiden	  visar	  på	  väldigt	  positiva	  kurvor.	  Om	  vi	  utgår	  från	  den	  halva	  plottade	  tiden,	  det	  vill	  
säga	  10	  år	  (7	  år	  mindre	  än	  vad	  Umeå	  har	  som	  garantitid),	  ser	  vi	  att	  åtgärderna	  bidragit	  
rejält	  till	  den	  totala	  besparingen.	  Konverteringar	  har	  själva	  bidragit	  med	  30	  miljoner	  
kronor	  efter	  10	  års	  tid.	  Om	  vi	  tittar	  vidare	  på	  till	  exempel	  belysning	  som	  är	  en	  relativt	  
enkel	  justering	  att	  göra	  kommer	  den	  enskilt	  i	  detta	  EPC-‐projekt	  att	  ha	  genererat	  över	  20	  
miljoner	  kronor	  efter	  10	  år.	  Detta	  med	  åtgärder	  som	  i	  grund	  och	  botten	  handlat	  om	  att	  
helt	  enkelt	  se	  till	  att	  belysning	  inte	  står	  och	  lyser	  i	  tomma	  fastigheter.	  Detta	  är	  
energieffektivisering	  inte	  bara	  i	  teorin	  utan	  i	  praktiken.	  Om	  vi	  ser	  till	  helheten	  i	  denna	  
figur	  så	  förstår	  vi	  att	  alla	  dessa	  åtgärder	  bidragit	  med	  sin	  del.	  Att	  byta	  och	  uppdatera	  
fläktsystem	  är	  ett	  större	  ingrepp	  som	  ej	  är	  kostnadsfritt,	  men	  genom	  att	  samtidigt	  
genomföra	  de	  smarta	  lösningarna	  får	  alla	  åtgärder	  viktiga	  positioner	  i	  ett	  EPC.	  

6.2 	  Minska	  energianvändningen	  utan	  att	  försämra	  komforten?	  
Energieffektivisera	  handlar	  om	  det	  som	  den	  här	  rapporten	  tidigare	  behandlat,	  det	  vill	  
säga	  minska	  energianvändningen.	  Detta	  handlar	  dock	  inte	  om	  att	  försämra	  
inomhusklimatet	  i	  förskolor,	  skolor,	  äldrevård,	  kontorslokaler	  med	  flera.	  En	  av	  de	  stora	  
punkterna	  i	  figur	  9	  visar	  att	  9	  %	  av	  den	  totala	  energibesparingen	  mätt	  i	  ren	  energi	  kom	  
från	  sänkningar	  av	  tilluften.	  Det	  vill	  säga	  sänkningar	  av	  inomhustemperaturen,	  vilket	  
gjordes	  i	  54	  av	  de	  125	  fastigheterna	  (figur	  11).	  Är	  detta	  en	  åtgärd	  som	  är	  gångbar	  i	  
lokaler	  där	  människor	  vuxna	  som	  barn	  skall	  vistas	  är	  självklart	  en	  fråga	  som	  dyker	  upp.	  
Men	  det	  är	  inte	  åtgärden	  som	  fokus	  bör	  ligga	  på	  i	  denna	  fråga	  utan	  vilket	  problem	  som	  
åtgärden	  är	  lösning	  till.	  Detta	  problem	  bottnar	  i	  att	  det	  i	  alltför	  många	  byggnader	  är	  
mänsklig	  påverkan	  på	  våra	  tekniska	  system.	  Termostater	  som	  nyttjare	  av	  lokaler	  kan	  
förändra	  kommer	  att	  förändras,	  det	  vill	  säga	  kan	  människor	  som	  använder	  en	  fastighet	  
förändra	  faktorer	  som	  påverkar	  inneklimatet	  kommer	  de	  att	  göra	  det.	  Detta	  handlar	  om	  
tillfälliga	  känslor	  samt	  impuls	  för	  stunden	  som	  gör	  att	  energianvändningen	  förändras.	  
Om	  alla	  temperatursystem	  var	  inställda	  och	  låsta	  vid	  en	  lämplig	  temperatur	  skulle	  
inneklimatet	  förmodligen	  vara	  betydligt	  jämnare.	  Men	  denna	  lösning	  är	  ren	  
ingenjörsmässig,	  vilken	  inte	  alltid	  är	  gångbar	  i	  det	  vardagliga	  samhället.	  Av	  denna	  enkla	  
anledning	  finns	  det	  numera	  ofta	  riktvärden	  att	  luta	  sig	  mot.	  Umeå	  kommun	  har	  tagit	  
fram	  egna	  riktvärden	  för	  inomhustemperaturer,	  ett	  otroligt	  viktigt	  dokument	  att	  luta	  sig	  
emot	  i	  detta	  fall.	  Detta	  är	  en	  slags	  kvalitetssäkring	  vid	  till	  exempel	  EPC-‐projektet	  där	  
temperaturerna	  endast	  sänkts	  till	  den	  godkända	  nivån.	  Om	  vi	  antar	  att	  detta	  antagande	  
stämmer,	  kan	  vi	  då	  dra	  slutsatsen	  att	  de	  sänkningarna	  av	  tilluftstemperaturen	  varit	  rena	  
korrigeringar	  till	  normal	  nivå.	  	  

6.3 	  Vad	  spelar	  övrigt	  för	  roll?	  	  
”VVS-‐ombyggnad	  Övrigt”	  är	  en	  relativt	  stor	  del	  i	  analysen	  över	  åtgärder.	  Posten	  (tabell	  
3)	  övrigt	  sattes	  för	  att	  inkludera	  tekniska	  lösningar	  drivna	  av	  elektrisk	  energi.	  Det	  
inkluderade	  motorvärmare,	  pumpar	  samt	  injusteringar.	  Vi	  ser	  att	  åtgärden	  ”VVS-‐
ombyggnad	  Övrigt”	  är	  den	  största	  respektive	  näst	  största	  åtgärderna	  (figur	  9	  och	  figur	  
10)	  vad	  gäller	  total	  besparing.	  Detta	  ser	  då	  ut	  som	  ett	  relativt	  stort	  mörkertal	  som	  göms	  
under	  kategorin	  övrigt.	  Men	  det	  skulle	  också	  kunna	  ses	  som	  mindre	  betydande	  åtgärder	  
men	  som	  tillsammans	  bildar	  ett	  fungerande	  system	  för	  energieffektivisering.	  De	  tillför	  
inte	  speciellt	  stora	  poster	  men	  är	  tillsammans	  en	  av	  de	  större	  posterna.	  Med	  facit	  i	  hand	  
kunde	  det	  dock	  ha	  varit	  en	  mer	  tydlig	  lösning	  att	  portionera	  ut	  motorvärmare	  och	  
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pumpar	  som	  egna	  åtgärder,	  för	  att	  minska	  ned	  på	  mörkertalet.	  När	  mörkertalet	  blir	  
väldigt	  stort	  ser	  det	  lätt	  ut	  som	  att	  energieffektiviseringsåtgärderna	  gjorts	  i	  blindo,	  eller	  
åtminstone	  att	  de	  inte	  går	  att	  följa	  upp	  på	  något	  smart	  sätt.	  I	  detta	  examensarbete	  spelar	  
således	  ”övrigt”	  stor	  roll,	  då	  den	  enskilda	  åtgärden	  ses	  som	  relativt	  stor.	  Men	  för	  att	  
optimera	  analysen	  skulle	  denna	  åtgärd	  vara	  betydligt	  mindre.	  

6.4 	  Miljö	  	  
Det	  går	  tydligt	  att	  se	  en	  klar	  skillnad	  ur	  miljösynpunkt	  i	  figur	  9	  och	  figur	  10	  där	  vi	  först	  
tittar	  på	  besparingen	  i	  rena	  kronor	  och	  sedan	  jämför	  detta	  med	  minskad	  
energianvändning,	  det	  vill	  säga	  MWh.	  Ur	  ett	  ägarperspektiv	  är	  det	  den	  ekonomiska	  
besparingen	  som	  är	  den	  mest	  relevanta,	  då	  det	  som	  ägare	  är	  kronor	  och	  ören	  det	  
handlar	  om	  i	  slutet.	  Energin	  som	  används	  i	  MWh	  är	  dock	  köpt	  i	  kronor,	  men	  skillnaden	  i	  
vilken	  besparingen	  mäts	  handlar	  om	  vilket	  perspektiv	  som	  väljs.	  Ur	  miljösynvinkel	  är	  
det	  den	  rena	  energin	  som	  spelar	  störst	  roll,	  det	  vill	  säga	  hur	  stor	  energianvändning	  är,	  
eller	  hur	  liten	  den	  går	  att	  göra.	  Ett	  medeltal	  på	  178	  kWh/m2	  är	  fantastiska	  siffror,	  med	  
den	  kommunala	  regin	  och	  antalet	  byggnader	  i	  åtanke.	  Men	  vad	  som	  verkligen	  skulle	  
göra	  skillnad	  kanske	  är	  själva	  synsättet	  på	  energi,	  om	  vi	  skulle	  skifta	  fokus	  från	  
betalningen	  av	  det	  vi	  köper	  till	  energi	  som	  en	  resurs.	  En	  resurs	  som	  vi	  måste	  hushålla	  
med,	  och	  inte	  bara	  kan	  köpa	  oss	  till.	  Detta	  skulle	  innebära	  att	  projekt	  likt	  detta	  EPC-‐
projekt	  hade	  mer	  fokus	  på	  att	  minska	  användningen	  än	  att	  faktiskt	  spara	  pengar.	  Det	  bör	  
inte	  förringas	  att	  poängen	  med	  EPC	  är	  att	  ha	  ett	  system	  som	  betala	  sig	  själv,	  där	  
ekonomi	  då	  självklart	  hamnar	  i	  fokus.	  Men	  om	  syftet	  helt	  varit	  att	  nå	  helt	  nya	  nivåer	  i	  
användningen	  hade	  kanske	  åtgärdspaketen	  sett	  annorlunda	  ut	  och	  fler	  kostsamma	  
åtgärder	  hade	  möjligtvis	  utförts	  endast	  för	  att	  helga	  målen.	  En	  kommunal	  verksamhet	  
styrs	  självklart	  av	  politiska	  beslut,	  vilket	  gör	  att	  det	  är	  den	  styrande	  makten	  som	  i	  
slutändan	  bestämmer	  var	  fokus	  skall	  ligga.	  Men	  det	  bör	  funderas	  på	  hur	  ett	  projekt	  som	  
endast	  gick	  ut	  på	  att	  förändra	  människors	  användarvanor	  i	  fastigheter	  hade	  fallit	  ut	  
jämfört	  med	  detta.	  Reflektionerna	  efter	  detta	  projekt	  visade	  dock	  på	  att	  ett	  nytt	  
energitänk	  var	  en	  av	  de	  positiva	  effekterna	  förutom	  de	  enskilda	  målen.	  	  
	  
En	  annan	  viktig	  miljöaspekt	  kring	  Umeå	  kommuns	  EPC,	  men	  också	  kring	  EPC	  som	  helhet	  
är	  det	  faktum	  att	  energi	  helt	  enkelt	  kommit	  upp	  på	  kartan	  hos	  beslutsfattande	  politiker.	  
Den	  besparing	  som	  kommer	  in	  varje	  år	  bidrar	  med	  att	  betala	  av	  investeringen,	  vilket	  
betyder	  att	  projektet	  går	  med	  plus	  efter	  en	  viss	  tid.	  All	  tid	  efter	  denna	  tickar	  
besparingarna	  på,	  vilket	  är	  positiv	  effekt	  bara	  det.	  Men	  det	  faktum	  att	  vi	  nu	  kan	  se	  svart	  
på	  vitt	  att	  de	  åtgärder	  i	  form	  av	  energieffektivisering	  som	  investerats	  i	  sedan	  i	  framtiden	  
kommer	  att	  hjälpa	  till	  att	  minska	  kostnader	  för	  energianvändningen.	  Detta	  borde	  betyda	  
att	  det	  i	  framtiden	  kan	  vara	  lättare	  att	  få	  en	  förståelse	  för	  varför	  vi	  måste	  utföra	  vissa	  
åtgärder,	  när	  vi	  då	  kan	  peka	  på	  vad	  olika	  åtgärder	  faktiskt	  spelar	  för	  roll.	  I	  figur	  9	  och	  
figur	  10	  visar	  vi	  helt	  sonika	  vad	  stor	  skillnad	  enkla	  såväl	  som	  mer	  kostsamma	  
operationer	  kan	  göra	  för	  skillnad.	  Endast	  kontroll	  och	  justering	  av	  de	  för	  värme	  och	  
ventilation	  viktiga	  faktorerna	  blir	  viktiga	  i	  det	  längre	  loppet.	  	  

6.5 	  Jämföra	  resultat	  som	  att	  jämföra	  frukt	  och	  godis?	  
Den	  totala	  årliga	  besparingen	  uppgick	  år	  2013	  och	  2014	  till	  drygt	  11	  miljoner	  kronor	  
(tabell	  1),	  vilket	  fördelar	  sig	  på	  åtgärder	  som	  den	  analys	  som	  detta	  examensarbete	  
handlar	  om.	  Men	  går	  det	  att	  jämföra	  vinst	  på	  olika	  vis?	  Är	  det	  gångbart	  att	  jämföra	  de	  
vinstsiffror	  som	  redovisats	  för	  det	  totala	  projektet	  mot	  de	  nedbrutna	  besparingarna	  per	  
åtgärd	  som	  denna	  analys	  bygger	  på?	  Resultatet	  av	  denna	  rapport	  visar	  på	  att	  vissa	  
åtgärder	  är	  bättre	  än	  andra,	  men	  helt	  beroende	  på	  med	  vilka	  glasögon	  som	  används.	  
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Därför	  måste	  fokus	  på	  något	  sätt	  vara	  inställt	  redan	  innan,	  det	  vill	  säga	  vilka	  frågor	  vill	  vi	  
fokusera	  på	  och	  varför.	  Med	  miljömål	  i	  bakhuvudet	  är	  det	  resultaten	  som	  visar	  på	  vilka	  
åtgärder	  som	  mest	  effektivt	  gjort	  besparingar,	  samtidigt	  som	  de	  mest	  värdefulla	  
resultaten	  vid	  ett	  kommunalt	  gångbart	  ekonomiskt	  projekt	  förmodligen	  är	  de	  åtgärder	  
som	  rent	  procentuellt	  ökat	  på	  besparingen.	  	  

6.6 	  Slutsatser	  
Alla	  åtgärder	  påverkar	  självklart	  varandra	  men	  genom	  att	  titta	  på	  dem	  var	  för	  sig	  kan	  vi	  
lära	  oss	  otroligt	  mycket	  i	  det	  fortsatta	  arbetet	  med	  energieffektivisering.	  De	  åtgärder	  
som	  utmärker	  sig	  i	  denna	  rapport	  skulle	  kunna	  sägas	  vara	  de	  som	  inte	  ligger	  helt	  i	  
botten	  men	  som	  ändå	  är	  med	  och	  bidrar	  i	  väldigt	  många	  byggnader.	  Det	  vill	  säga	  de	  
redan	  diskuterade	  åtgärderna	  kring	  värme	  och	  ventilationen.	  De	  är	  relativt	  lätta	  att	  
utföra	  samt	  ger	  en	  helt	  godkänd	  besparing.	  Det	  kan	  också	  tyckas	  att	  den	  styrning	  av	  
systemet	  som	  gör	  att	  tilluftstemperatur,	  drifttid	  samt	  flöden	  borde	  vara	  någon	  av	  de	  
allra	  första	  åtgärderna	  som	  utförs	  i	  projekt	  där	  målet	  är	  att	  energieffektivisera.	  Detta	  på	  
grund	  av	  att	  det	  är	  nästintill	  kostnadsfritt	  (ja,	  författaren	  av	  denna	  rapport	  vet	  att	  inget	  
är	  gratis)	  och	  ett	  ohyggligt	  slöseri	  av	  energi	  och	  pengar	  att	  köra	  ventilationen	  utan	  smart	  
styrning.	  De	  enskilda	  faktorer	  som	  påverkat	  utfallet	  av	  den	  årliga	  vinsten	  (tabell	  1)	  är	  
sammanfattningsvis	  den	  totala	  besparingen	  per	  åtgärd	  samt	  hur	  denna	  besparing	  
förhåller	  sig	  till	  mängden	  objekt	  som	  detta	  utförts	  i	  (figur	  11).	  Detta	  då	  de	  bästa	  
åtgärderna	  här	  är	  de	  som	  kräver	  minst	  men	  levererar	  mest.	  Effektiviteten	  får	  bestämma	  
då	  det	  i	  längden	  förmodligen	  anses	  som	  mest	  gångbart	  att	  satsa	  på	  det	  som	  levererar	  
mest	  mot	  minsta	  prestation.	  Om	  dessa	  åtgärder	  är	  de	  bästa	  ekonomiska	  kan	  diskuteras	  
men	  i	  det	  långa	  loppet	  är	  det	  resurser	  och	  inte	  ekonomi	  som	  måste	  få	  styra	  för	  att	  ett	  
hållbart	  samhälle	  skall	  fungera.	  	  
	  
Genom	  att	  titta	  på	  åtgärderna	  ur	  EPC-‐perspektivet	  för	  att	  återknyta	  till	  syftet	  av	  detta	  
examensarbete	  vilket	  var	  att	  utvärdera	  EPC	  som	  energieffektiviseringsmodell	  kan	  det	  
direkt	  vara	  av	  vikt	  att	  inte	  glömma	  bort	  att	  det	  handlar	  om	  det	  större	  målet	  som	  var	  mer	  
än	  att	  bara	  minska	  på	  energianvändningen.	  Syftet	  är	  att	  uppdatera	  tekniska	  system,	  
utbilda	  personal	  att	  styra	  dessa	  smarta	  system	  och	  samtidigt	  underhålla	  de	  fastigheter	  
som	  ingår	  i	  projektet.	  Detta	  betyder	  att	  alla	  energieffektiviseringsåtgärder	  behövs	  för	  att	  
tillsammans	  skapa	  detta.	  De	  åtgärder	  vars	  avkastning	  inte	  är	  speciellt	  stor	  men	  än	  dock	  
relativt	  billig	  behövs	  i	  faser	  där	  det	  sakta	  men	  säkert	  ökar	  på	  besparingen.	  De	  åtgärder	  
som	  är	  dyrare	  att	  utföra	  men	  som	  direkt	  visar	  växande	  resultat	  behövs	  i	  andra	  faser	  av	  
projektet.	  Som	  tidigare	  nämnts	  bygger	  EPC	  på	  helheten	  och	  synsättet	  att	  se	  en	  mängd	  
fastigheter	  som	  ett	  system	  och	  då	  är	  alla	  faser	  och	  olika	  typer	  av	  åtgärder	  oerhört	  viktiga	  
kuggar	  i	  sina	  delar	  av	  projektet.	  EPC	  fyller	  inte	  sitt	  syfte	  om	  inte	  olika	  åtgärder	  får	  spela	  
ut	  sin	  roll	  i	  det	  långa	  loppet.	  EPC	  är	  därmed	  en	  utmärkt	  modell	  för	  energieffektivisering	  
när	  syftet	  är	  att	  se	  lite	  längre	  än	  bara	  minskning	  av	  den	  köpta	  energin,	  utan	  istället	  att	  
skapa	  en	  hållbar	  modell	  för	  ett	  större	  bestånd	  av	  objekt	  som	  tillsammans	  ger	  varandra	  
ekonomiska	  möjligheter.	  Detta	  betyder	  inte	  att	  EPC	  är	  vägen	  att	  gå	  för	  alla	  som	  har	  
massvis	  med	  byggnader	  som	  behöver	  uppdateras	  med	  det	  enda	  och	  det	  andra,	  det	  är	  
däremot	  lösningen	  för	  de	  statliga	  och	  privata	  fastighetsägare	  som	  vill	  ta	  sina	  fastigheter	  
steget	  längre	  och	  skapa	  ett	  helt	  fungerande	  omlopp	  av	  åtgärder	  som	  på	  sikt	  betalar	  av	  
varandra	  genom	  en	  rad	  olika	  faktorer.	  	  

6.7 	  Ord	  på	  vägen	  
EPC	  är	  med	  facit	  på	  hand	  en	  utmärkt	  form	  för	  att	  i	  projektform	  energieffektivisera	  ett	  
större	  antal	  byggnader	  utan	  att	  ekonomiskt	  sett	  gå	  under.	  Det	  är	  dessutom	  en	  
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projektform	  vars	  sviter	  kan	  leva	  kvar	  till	  viss	  del.	  Den	  utbildning	  som	  framför	  allt	  
drifttekniker	  får	  för	  att	  ha	  kunskap	  att	  underhålla	  de	  eventuellt	  nya	  tekniska	  systemen	  
är	  en	  sak	  som	  lever	  kvar,	  men	  det	  energitänk	  som	  någonstans	  ändå	  genomsyrar	  ett	  
energieffektiviseringsprojekt	  av	  denna	  storlek	  med	  så	  pass	  tydliga	  mål	  skapar	  
någonstans	  spår	  av	  hur	  arbetet	  fortgått	  och	  vad	  som	  har	  varit	  betydande.	  Detta	  
energitänk	  skulle	  kunna	  vara	  det	  som	  i	  framtiden	  skapar	  nya	  energiprojekt	  eller	  helt	  
enkelt	  jobbar	  med	  tanken	  i	  bakhuvudet	  om	  att	  hushålla	  på	  energin	  på	  ett	  nytt	  sätt.	  
Denna	  nya	  infallsvinkel	  skulle	  kunna	  ses	  som	  något	  slags	  hållbarhetstänk	  vilket	  vore	  
otroligt	  nyttigt	  för	  flera	  aktörer.	  	  
	  
Vad	  gäller	  det	  huvudsakliga	  resultatet	  där	  vi	  ser	  hur	  den	  totala	  energibesparingen	  
fördelat	  sig	  på	  energieffektiviseringsåtgärder	  kan	  vi	  dra	  mycket	  lärdom	  inför	  kommande	  
projekt	  och	  verksamheter	  där	  energi	  ligger	  i	  fokus.	  Det	  kända	  faktum	  att	  vissa	  åtgärder	  
innehar	  en	  större	  kostnad	  i	  utförande	  än	  andra	  ligger	  till	  grund	  för	  den	  analys	  vi	  dragit	  
att	  vissa	  åtgärder	  anses	  mer	  effektiva	  än	  andra.	  Men	  då	  grundpoängen	  med	  ett	  EPC	  är	  
att	  utföra	  en	  bredd	  av	  åtgärder	  för	  att	  det	  på	  sikt	  skall	  kunna	  betala	  för	  varandra	  och	  i	  
det	  långa	  loppet	  alla	  bidra	  till	  en	  mindre	  energianvändning.	  Det	  kan	  dock	  vara	  otroligt	  
nyttigt	  att	  förstå	  hur	  åtgärder	  faller	  ut	  över	  tid	  för	  att	  i	  framtiden	  planera	  paket	  av	  flera	  
typer	  av	  åtgärder	  likt	  detta.	  Figur	  12	  visar	  där	  utmärkt	  hur	  åtgärders	  
besparingspotential	  ser	  ut	  över	  tiden	  och	  vad	  som	  är	  nödvändigt	  att	  utföra	  under	  tider	  i	  
projektet	  när	  kassaflödet	  inte	  är	  kritiskt.	  Kassaflödet	  i	  Umeås	  EPC	  var	  som	  mest	  kritiskt	  
under	  perioden	  två	  till	  tre	  år	  (figur	  2)	  och	  om	  man	  då	  jämför	  med	  hur	  besparingarna	  ser	  
ut	  per	  åtgärd	  efter	  ungefär	  den	  tiden	  ser	  vi	  att	  till	  konverteringen	  av	  fjärrvärme	  har	  den	  
skarpaste	  lutningen	  på	  sin	  kurva	  vilket	  tyder	  på	  att	  denna	  snabbast	  levererar	  besparing.	  	  
	  

6.8 	  Den	  mänskliga	  faktorn	  
Detta	  examensarbete	  bygger	  på	  redan	  framtagen	  data	  i	  Umeå	  kommuns	  EPC-‐projekt.	  En	  
segmentering	  av	  dessa	  data	  och	  sedan	  efterföljande	  analys	  har	  lett	  fram	  till	  resultat	  och	  
slutsatser.	  Men	  det	  finns	  självklart	  en	  rad	  faktorer	  som	  kan	  ha	  påverkat	  resultatet	  på	  
vägen	  dit.	  Metoden	  för	  att	  analysera	  alla	  åtgärder	  byggde	  på	  att	  systematiskt	  
sammanställa	  och	  ta	  fram	  siffror	  för	  vilka	  åtgärder	  som	  utförts	  i	  respektive	  byggnad	  från	  
varje	  unik	  PUR	  och	  EKL.	  Detta	  har	  varit	  ett	  under	  vissa	  tider	  monotont	  arbete	  vilket	  i	  sig	  
är	  bra	  då	  det	  borde	  förhindra	  att	  ogenomtänkta	  beslut	  för	  plötsliga	  nya	  problem.	  Men	  
det	  kan	  också	  betyda	  att	  risken	  för	  att	  människan	  som	  utfört	  dessa	  beräkningar,	  det	  vill	  
säga	  författaren	  av	  denna	  rapport,	  fallit	  offer	  för	  exempelvis	  trötthet	  under	  arbetets	  
gång.	  Detta	  möjliga	  problem	  identifierades	  självklart	  tidigt	  under	  arbetets	  gång	  samt	  
lösningar	  på	  detta	  men	  det	  betyder	  dock	  inte	  att	  det	  mänskliga	  slarvet	  är	  helt	  eliminerat	  
då	  det	  är	  svårt	  att	  skydda	  sig	  mot.	  Det	  är	  dock	  samma	  person	  som	  tittat	  och	  
sammanställt	  alla	  125	  objekts	  åtgärder	  och	  besparingar,	  vilket	  i	  sig	  kan	  betyda	  att	  de	  
eventuella	  fel	  som	  begåtts	  har	  varit	  konstanta	  och	  skulle	  möjligtvis	  kunna	  beräknas	  vara	  
försumbara.	  Andra	  felkällor	  förutom	  den	  mänskliga	  faktorn	  är	  till	  exempel	  fel	  i	  den	  data	  
som	  analyserats,	  vissa	  typfel	  har	  upptäckts	  under	  arbetets	  gång.	  Det	  vill	  säga	  oftast	  
sakfel	  i	  PUR,	  till	  exempel	  faktafel	  för	  bygganden	  fokus	  vilket	  i	  vissa	  fall	  har	  betytt	  en	  
korrigerad	  beräkning.	  Dessa	  korrigeringar	  har	  då	  skett	  i	  samråd	  med	  energiingenjören	  
på	  Umeå	  kommun	  för	  att	  resultatet	  skulle	  bli	  så	  rättvist	  och	  nära	  verkligheten	  som	  
möjligt.	  De	  antal	  objekt	  där	  fel	  upptäckts	  var	  dock	  relativt	  få	  vilket	  gör	  att	  det	  ej	  borde	  
påverka	  resultatet	  nämnvärt.	  	  
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6.9 	  Fortsatt	  arbete	  
Förslag	  till	  fortsatt	  arbete	  är	  att	  titta	  närmare	  på	  investeringskostnaderna	  i	  respektive	  
åtgärd	  för	  att	  ytterligare	  kunna	  analysera	  åtgärdernas	  betydelse	  och	  del	  i	  ett	  EPC-‐
projekt.	  	  	  
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I	  
	  

Bilagor	  

1.	  Lista	  över	  objekt	  i	  Umeå	  kommuns	  EPC	  
	  
	  	  Typ	  av	  byggnad	   	  	  	  BRA	  yta	  m2	   	  	  	  	  	  	  	  Fastighet	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Besparing/år	  	  [MWh]	  	  	  	  Besparing/år	  	  [kr]	  	  	  	  
	   	  

Förvaltning	   488	   Aspgården-‐Rampljusallén	  5	   1	   29304	  
Bostäder	   1	  439	   Backen	  6-‐1-‐	  Rampljusallén	  3	   10	   29632,25	  
Bostäder	   	  	   Backen	  6-‐1-‐	  Rampljusallén	  7	   8	   39496,5	  
Bostäder	   	  	   Backen	  6-‐1-‐	  Rampljusallén	  9	   16	   27588,25	  
Förskola	   1	  140	   Bergatrollets	  förskola	   40	   34156,5	  
Förskola	   1	  419	   Berghems	  förskola	   84	   63516,75	  
Skolor	   4	  157	   Berghemsskolan	   122	   83098,5	  
Förskolor	   820	   Biskopens	  förskola	  ENTR	   9	   6858	  
Skolor	   836	   Bodbyns	  skola	  	   57	   44106,25	  
Skolor	   1	  037	   Botsmark	  skola	  	   32	   28490,25	  
Industri	   905	   Brandstation	  Holmsund	   19	   13510	  
Bostäder	   605	   Brinkens	  gruppbost	  ENTR	   0	   34198	  
Bostäder	   2	  637	   Bryggans	  korttidsboende	   54	   49525,25	  
Skolor	   1	  429	   Brännlands	  skola	  	   53	   119788,75	  
Skolor	   9	  840	   Bräntbergsskolan	   299	   270784,75	  
Skolor	   	  	   Bullmarks	  skola	  	   108	   53808,5	  
Skolor	   8	  261	   Carlshöjdsskolan	  (D)	   463	   343512,5	  
Fritidsfast	   24	  992	   DIMAB-‐IDROTTS-‐	  O	  MÄSSC*	   712	   665940,5	  
Förskolor	   487	   Dungens	  förskola	  	   21	   20634,25	  
Förskolor	   811	   Ejderdunets	  förskola	   54	   35244,75	  
Förskolor	   427	   Eriksdals	  förskola	   26	   45870	  
Skolor	   4	  293	   Ersdungen	   107	   144003,25	  
Skola	   10	  765	   Ersängsskolan	   66	   64812	  
Skolor	   0	   Flurkmarks	  skola	  ENTR	  	   106	   107006	  
	  	   	  	   Forslunda	  Gymnasium	   401	   272430,5	  
Skolor	   878	   Forslundagymn-‐Norrgården	   68	   106689,25	  
Förskolor	   868	   Fröhusets	  förskola	   22	   43994,5	  
Fritidsfast	   6	  700	   Gammliahallen	   252	   218666,25	  
Skolor	   5	  449	   Grisbackaskolan	  ENTR	  (D)	   269	   228207,75	  
Skolor	   10	  375	   Grubbeskolan	  ENTR	   499	   444588,25	  
Bostäder	   0	   Gruppbost	  -‐	  Varpvägen	  2	   5	   4946,75	  
Skolor	   176	   Gurkans	  fritids	   7	   19514	  
Skolor	   16	  392	   Hagaskolan	  ENTR	   350	   237421	  
Förskolor	   1	  215	   Hallbackens	  fsk	   79	   87874	  
Förvaltning	   933	   Hartvigsgården	  ENTR	   5	   4922,25	  
Fritidsfast	   11	  512	   Hippologum	  ENTR	   137	   122654	  
Skolor	   2	  197	   Hissjö	  skola	  ENTR	   89	   55928,5	  
	  	  
	  

	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

	  
	  



II	  
	  

	  
	  Typ	  av	  byggnad	  

	  
BRA	  yta	  

m2	  

	  
	  Fastighet	  

	  
Besparing/år	  

[MWh]	  	  	  	  	  

	  
Besparing/år	  

[kr]	  	  	  	  	  
Förvaltning	   1	  111	   Holmsunds	  kommunkontor	   10	   5860	  
Förskolor	   826	   Hoppets	  förskola	  	   30	   19596,75	  
Förskolor	   615	   Hörnans	  förskola	   29	   45721	  
Fritidsfast	   1	  591	   Hörnefors	  Badhus	  o	  Utomhusbad	   458	   311005,25	  
Förvaltning	   2	  264	   Hörnefors	  kommunkontor	   79	   52234	  
Industri	   15	  521	   Idun	  1-‐Stadsbibliotek	   290	   257627,5	  
Skolor	   1	  453	   Innertavle	  skola	   22	   32738	  
Exploatering	   433	   Kajutans	  förskola	   34	   36872	  
Förskolor	   818	   Karets	  förskola	   50	   41996,5	  
Förskolor	   1	  001	   Karlavagnens	  förskola	   55	   91380,75	  
Förskolor	   582	   Karusellens	  förskola	   17	   16274,5	  
Förskolor	   620	   Klumpens	  förskola	  ENTR	   12	   11412,5	  
Förskolor	   974	   Kornettens	  förskola	  ENTR	   91	   117306,75	  
Förskolor	   664	   Kragens	  förskola	   12	   7836,25	  
Förskolor	   1	  231	   Kungsgårdens	  förskola	   42	   65708,5	  
Bostäder	   315	   Kvarndammen	  5	  -‐	  Gruppbost	  ENTR	   4	   3160,5	  
Skolor	   4	  418	   Linblomman-‐Linneaskolan	  	   108	   83088	  
Förskolor	   434	   Linjalens	  förskola	   13	   29346,25	  
Förskolor	   1	  244	   Linneans	  förskola	  ENTR	   69	   122218,75	  
Förvaltning	   182	   Lundagård	   1	   12466	  
Förskolor	   980	   Luvans	  förskola	   20	   43866,5	  
Förskolor	   719	   Lövö	  förskola	   18	   16092	  
Bostäder	   341	   Malmen	  6-‐	  Gruppbost	   7	   4498	  
Bostäder	   192	   Malmen	  7-‐	  Gruppbost	   9	   5670	  
Skolor	   7	  158	   Mariebergsskolan	   126	   110774,25	  
Skolor	   14	  996	   Midgårdsskolan	  By	  200,202,204	   209	   130851,25	  
Industri	   13	  407	   Motståndet	   21	   12306	  
Förskolor	   743	   Mårdens	  förskola	  	   11	   8846,5	  
Exploatering	   807	   Måttets	  förskola	  	   14	   8204	  
Industri	   14	  619	   NorrlandsOperan	   273	   211568,25	  
Skolor	   4	  463	   Obbola	  skola	   505	   295930	  
Bostäder	   438	   Orion	  gruppboende	   5	   4934,5	  
Förskolor	   985	   Pilbackens	  skola	   69	   60666,75	  
Förskolor	   893	   Prostens	  förskola	  ENTR	   22	   50242	  
Industri	   3	  367	   Röbäcks	  Kulturmejeri	   9	   130014	  
Skolor	   0	   Röbäcks	  skola	  (D)	   14	   13748	  
Skolor	   947	   Rödåsels	  skola	  ENTR	   23	   22598,25	  
Skolor	   1	  149	   Rödängsskolan	  ENTR	   90	   140027,5	  
Skolor	   1	  223	   Sandalidens	  skola	   44	   29372,5	  
Exploatering	   969	   Sandbackens	  förskola	   26	   23576,5	  
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Typ	  av	  byggnad	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

BRA	  yta	  
m2	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  Fastighet	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

Besparing/år	  
[MWh]	  	  	  	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

Besparing/år	  
[kr]	  	  	  	  	  

Förskolor	   516	   Sandgärdans	  förskola	   66	   69922,25	  
Skolor	   3	  175	   Sandviks	  skola	   41	   39494,5	  
Bostäder	   416	   Sjöbacka	  gruppboende	   80	   91640	  
Förvaltning	   534	   Skogstorpet	   18	   27386	  
Exploatering	   734	   Slöjdarens	  förskola	   114	   138396	  
Exploatering	   982	   Smörets	  förskola	   32	   19544	  
Industri	   2	  172	   Smörjaren	  1	  -‐	  indhus	   58	   135408	  
Servicehus	   5	  044	   Sofieborgs	  servicehus	  	   151	   104040,25	  
Skolor	   467	   Solrosens	  förskola	  -‐	  ENTR	   19	   35666,25	  
Skolor	   154	   Sparrisens	  förskola	   8	   17930	  
Förskolor	   665	   Spiltans	  förskola	   65	   44834,25	  
Förvaltning	   25	  361	   Stadshuset	  *	   1085	   826888	  
Exploatering	   855	   Stengångens	  förskola	   21	   16290,5	  
Förvaltning	   4	  698	   Stigbygeln	  -‐	  Brandstation	   220	   178938,5	  
Industri	   2	  231	   Stormen	  1	  -‐	  Ungdomens	  hus	   56	   44300	  
Förskolor	   978	   Storsjö	  förskola	   25	   36880,5	  
Skolor	   9	  788	   Storsjöskolan	  -‐	  inkl	  Aquarena	   766	   631454,5	  
Skolor	   276	   Svidjans	  fritids	   5	   4910	  
Skolor	   16	  468	   Sävar	  skola	   753	   548521	  
Förskolor	   0	   Sörfors	  förskola	   13	   12766	  
Skolor	   986	   Sörfors	  skola	   22	   21616,25	  
Bostäder	   502	   Sörgården	  gruppboende	   22	   48476,5	  
Skolor	   1	  862	   Sörmjöle	  skola	   83	   81530,5	  
Förvaltning	   212	   Tavelsjö	  brandsstation	   10	   10190	  
Bostäder	   1	  721	   Tavelsjö	  p-‐hem	   309	   287045	  
Skolor	   2	  715	   Tavelsjö	  skola	   475	   272324	  
Industrifast	   7	  662	   Tegelslagaren	  Hus	  1	  o	  8	   243	   212388	  
Skolor	   11	  295	   Tegs	  centralskola	   303	   268748,25	  
Servicehus	   0	   Tegsgården	  servicehus	   112	   91110,75	  
Industri	   777	   Thor	  7-‐Rådhuspav	   12	   11845,25	  
Förskolor	   977	   Tvillingens	  förskola	  	   26	   25556,5	  
Förvaltning	   656	   Umeå	  6-‐1-‐	  Infopav	   17	   16694	  
Skolor	   1	  480	   Ungdomscentrum-‐fd	  Musiksk	  	   165	   144655	  
Skolor	   4	  343	   Vasaskolan	  	   29	   16994	  
Förskolor	   479	   Visionen-‐Furugränd	  förskola	   15	   32530,25	  
Förskolor	   358	   Visionen-‐Kronovägen	  förskola	   27	   37756,25	  
Bostäder	   1	  580	   Västerteg	  5-‐40	  -‐	  Hökv	  1	   43	   26818,75	  
Förskolor	   621	   Växthusets	  förskola	   23	   17834	  
Bostäder	   2	  035	   Ymer	  4	  -‐	  	  Margareta	   32	   19624	  
Skolor	   615	   Yttersjö	  skola	  	   32	   30442	  



IV	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Typ	  av	  byggnad	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

BRA	  yta	  
m2	  

	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  Fastighet	  

	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  Besparing/år	  
[MWh]	  	  	  	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Besparing/år	  [kr]	  	  	  	  	  

Förskolor	   517	   Åvillan-‐MVC-‐BVC	   27	   28220,25	  
Förskolor	   170	   Ängsgården-‐Taggens	  förskola	   9	   12196	  
Förskolor	   170	   Ängsgården-‐Törnets	  förskola	   8	   11812,25	  
Förvaltning	   3	  055	   Ö	  Ersboda	  Centrum	   17	   15902	  
Skola	   5	  654	   Östra	  Ersbodaskolan	   375	   291511,75	  
Skola	   31	  679	   Östra	  Gymnasiet	   1107	   881991	  
Skolor	   3	  265	   Östtegsskolan	  	   101	   81411	  
Skolor	   740	   Överboda	  skola	  	   35	   21374,75	  



V	  
	  

2.	  Temperaturkrav	  inom	  Umeå	  kommun	  

	  
	  

  
 
 
Temperaturkrav inomUmeå kommuns fastigheter antagna av Tekniska nämnden 
2011-12-15 
 
Följande anvisningar avseende inomhustemperatur, skötsel mm ska gälla som målsättning för  
energihushållning inom Umeå kommun. Anvisningarna följer Arbetsmiljöverkets föresskrifter om 
arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2) och  Socialstyrelsens allmänna råd om temperatur inomhus 
(SOSFS 2005:15) som är stöd för tillämpning av 9 kap. 3 § och 26 kap. 19 § miljöbalken. 
 
Om särskilda skäl finns för personal eller verksamhet kan efter prövning den angivna temperaturen 
höjas eller sänkas. 
 

INOMHUSTEMPERATUR 
 
Nedan angivna temperaturgränser gäller då 
uppvärmningsbehov föreligger och verksamhet pågår.  
Lägre temperatur ska eftersträvas så långt som möjligt då 
lokalerna inte används. 

SKOLOR 
 
Klassrum, övriga arbetslokaler 20 ºC 
 
Uppehållsrum  19 ºC 
 
Korridor, kapprum 17 ºC 
 
Gymnastik                              16-18 ºC 
 
Omkädning                             21 ºC                            

OFFENTLIGA LOKALER 
 
Bibliotek, samlingslokaler, hörsalar, restauranger etc  
20 ºC 

SOCIALA INSTITUTIONER 
 
Förskolor, fritidshem, elevhem, dagcenter etc 21 ºC 
 
Servicehus för äldre, äldrecenter etc     22 ºC 
 

VERKSTÄDER, 
PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR MM 
 
Lokaler där lätt arbete försiggår 18 Cº 
 
Lokaler där hårt arbete försiggår, lägsta möjliga inom 
intervallet         12 – 18 ºC 
 
 

 

KONTOR 
 
Kontorslokaler, sammanträdesrum, expeditioner, 
receptioner och dyl 20 ºC 
 

ÖVRIGA UTRYMMEN 
 
Trapphus  15 ºC 
 
Källare, förråd, skyddsrum och andra utrymmen där 
personal endast tillfälligtvis vistas uppvärms till lägsta 
möjliga temperatur inom intervallet     5 – 10 ºC 
 

GARAGE 
 
Garage som endast används för uppställning av fordon 
bör inte ha högre temperatur än  
Utan installationer (vatten)  5 ºC 
Med installationer (vatten) 8 ºC 

BYGGNAD SOM INTE UTNYTTJAS 
 
Sådan byggnad ska för undvikande av skador 
uppvärmas till  8- 10 ºC 
 

BOSTÄDER 
 
Lägenheter, bebodda 21 ºC 
Nattemperaturen sänks med    3 ºC 
Lägenheter, obebodda 10 ºC 
 

HÖGSTA INOMHUSTEMPERATUR 
 
På en arbetsplats får inomhustemperaturen inte 
konstant ligga över (se även Nattkyla)  26 ºC  
 


