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Sammanfattning 
En energikartläggning är en rapport som sammanställer energianvändning i en fastighet eller del av 

en byggnad. Med hjälp av olika mätningar och beräkningar kan man visa vilka delar i byggnaden som 

kräver mycket energi, både värme och el. I denna kartläggning ingår utredning av energi till 

ventilation, radiatorer och värme, vatten, kyla, belysning samt elförbrukning och analys av 

klimatskalet. Utifrån denna kartläggning kan man sedan utarbeta en åtgärdsplan som kan leda till 

förändringar och ombyggnationer och omprogrammeringar som sparar in på energianvändningen. 

Denna rapport innehåller en energikartläggning av Lagret 8 i Skellefteå. Förfrågan på denna 

kartläggning kommer från fastighetsägaren Fastighets AB Polaris som sedan bestämmer om de vill gå 

vidare med något eller några av de åtgärder som utretts i rapporten.  

De åtgärder som har utretts är fokuserade på det som Polaris kan påverka och syftar då på 

driftkostnader och driftenergi. Verksamhetsenergin är något som är svårare att påverka då den 

varierar med vilken typ av verksamhet som sker i lokalen och i vilken utsträckning. Byggnaden består 

av tre olika huskroppar som hyrs av fem olika företag och åtgärderna är paketerade så att de 

fokuserar på varje huskropp för sig. Det finns också outhyrda delar i fastigheten. 

Åtgärdspaketen som föreslås att förbättra energiprestandan för Lagret 8 är: 

För Fastighets AB Polaris (SSC, Schneider och Feelgood) 

 Fläktbyten på TA09 

 Tilläggsisolering av tak på Xzakt-byggnaden 

 Injustering av radiatorer 

 Vinterkompensering på aggregat TA09 

För Xzakt Kundrelationer 

 Fläktbyten på TA01 

 Minska drifttid på TA01 

 CO2 styrning med spjäll i lunchrum 106 Paus 

 Vinterkompensering av aggregat TA01 

För SSC Klingan AB Skellefteå  

 Fläktbyten på TA06Klingan 

 Byte till fjärrstyrd port 

 Närvarostyrd ventilation på Lager/Svets (Rum nummer: SVETSARE) 

 Vinterkompensering av aggregat TA02, TA03 och TA05.  
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Abstract 
This report is the result of three years of studying to get a degree in Bachelor of Science in energy 
technology and it contains an energy audit of Lagret 8 in Skellefteå owned by Fastighets AB Polaris. 
The building consists of three connected buildings which are rented by five different companies. 
There are also vacant parts of the property. 
This energy audit includes the investigation of energy for ventilation, radiators and heat, water, air-
conditioning, lighting and electricity consumption and analysis of the building envelope Based on this 
investigation an action plan have been developed and the changes to be done will hopefully lead to a 
better environment inside the building and also contribute to lower the energy consumption.  
 
The calculations of energy savings and pay-back time in the action plan are focused on the ones that 
Polaris can affect and do something about. The ones that can be affected are for example energy for 
ventilation and air-conditioning. Operational energy is something that is more difficult to influence as 
it varies with the type of activity that takes place in the facility and to what extent 
 
The action plan to improve the energy performance of Lagret 8 are sorted for every part of the 
building. They are presented below: 
 
For Fastighets AB Polaris (SSC, Schneider Electrics and Feelgood företagshälsa) 

 Ventilation fan replacement on TA09 

 Additional insulation of roofs on Xzakt building 

 Balancing the temperature of the radiators 

 Winter compensation to TA09 

For Xzakt Kundrelationer AB 

 Ventilation fan replacement on TA01 

 Reduce the operating time of TA01 

 CO2 control with a throttle in the lunchroom 106 Paus 

 Winter compensation of TA01 

For SSC Klingan AB Skelleftea 

 Ventilation fan replacement on TA06Klingan 

 Change to RC doors 

 Presence -controlled ventilation in storage area ( Rooms number: WELDER ) 

 Winter compensation of TA02 , TA03 and TA05 . 
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Förord 
Denna rapport är det avslutande kapitlet på min utbildning till Högskoleingenjör i energiteknik vid 

Umeå universitet som jag startade hösten 2012. Dessa tre år har varit några av de roligaste, 

lärorikaste och mest utmanande åren i mitt liv och är någonting jag kommer bära med mig lärdomar 

från resten av livet. Det har inte bara gett mig kunskap om min utbildning utan även kunskap om mig 

själv, hur jag är som person. Detta är jag otroligt tacksam över! 

Jag har också fått träffa otroligt fina människor som har fått mig att trivas som fisken i vattnet i Umeå 

och på min utbildning. Ett stort tack till alla nya vänner och fina klasskamrater som fått en att längta 

efter varje energibalansberäkning, Bernoulli´s ekvation och labbrapport som ska lämnas in.  

Slutligen vill jag tacka mina lärare och handledare för detta examensarbete, Mohsen Solemani-

Mohseni, Ronny Östin och Anders Strömberg, samt Johan Stenlund och alla andra på Caverion AB i 

Skellefteå och Fredrik Pettersson och alla på Fastighets AB Polaris i Skellefteå. Tack för att ni hjälpt 

mig hitta svar på frågor och kommit med tips och idéer när mina egna tagit slut.  

Ett extra tack till Johan Stenlund som har varit en exemplarisk handledare och bollplank som alltid 

kommit med kloka synpunkter och kommentarer. Du har sett till så att tiden på Caverion har varit 

mycket rolig, inspirerande och lärorik. Jag ser nu fram emot en sommar på Caverion i Skellefteå och 

hoppas på en höst efter det och en vinter efter det och en vår efter det….. Ja ni förstår.  

 

Tack så mycket! 

 

Nina Södergren 
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Nomenklatur 
 

�̇� = luftflöde     [m3/s] 

𝜌 = densitet     [kg/m3] 

𝐶𝑝 = Specifik värmekapacitet    [J/kg°C] 

𝑡𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡 = Drifttid    [h] 

ɳ𝑡𝑒𝑚𝑝 = Temperaturverkningsgrad för värmeväxlare  [%] 

𝐺𝑡 = Gradtimmar    [°Ch] 

𝑃 = Effekt     [W] 

𝐸 = Energi     [Wh] 

𝑄𝑣𝑒𝑛𝑡.𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖 = Effekt för värmebatteri i ventilation  [W] 

𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡.𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖 = Energi för värmebatteri i ventilation, köpt energi [Wh] 

ɳ = Verkningsgrad alt. Användningsgrad   [%] 

𝑇𝑣𝑣  = Varmvattentemperatur    [°C] 

𝑇𝑘𝑣  = Temperatur på inkommande kallvatten  [°C] 

𝑅 = Värmeresistans alt. Värmemotstånd   [m2K/W] 

𝑑 = Materialets tjocklek   [m] 

𝜆 = Materialets värmekonduktivitet   [W/mK] 

𝑈𝑡𝑜𝑡  = Värmegenomgångskoefficient   [W/m2K] 

𝑇 = Återbetalningstid alt. Pay-Back tid   [år] 

𝐺 = Grundinvestering, anskaffningsvärde   [SEK] 

𝑎 = Intäktsöverskott alt. minskad kostnad för ny anläggning [SEK/år] 
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1. Inledning 
Skellefteå kommun har precis som övriga Sverige uppsatta mål för att minska energiförbrukningen i 

regionen. Med utgångspunkt från regeringens proposition 1996/1997:84 ”En uthållig 

energiförsörjning” och bland annat Agenda 21, Kyotoprotokollet 1997 och Brundtlandkommisionen, 

som alla syftar till att skapa riktlinjer och förhållningar för att vidhålla en hållbar utveckling och på 

sikt minska resursanvändningen. Som den amerikanske författaren och miljövetaren Lester Brown 

uttryckte sig: 

”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 

äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” 

LESTER BROWN, BRUNDTLANDKOMMISIONENS RAPPORT ”VÅR GEMENSAMMA FRAMTID”, 1987 

Med detta och kommunens uppsatta mål som grund samt det stigande priset på energi måste vi 

tillsammans bidra med att minska energianvändningen och påverkan på miljön. (1) (2) 

1.1 Bakgrund 
Fastighets Polaris AB är en stor förvaltare av byggnader i Skellefteå som grundades 1963 och med det 

har stor erfarenhet av fastigheter. De har under en tid märkt att energiförbrukningen för Lagret 8 har 

varit hög i jämförelse med andra byggnader som de förvaltar. På grund av detta efterfrågar de en 

energikartläggning av byggnaden för att visa vilka delar av fastigheten som drar mest energi och står 

för en stor del av fastighetens energianvändning. Polaris vill få dokumenterat hur mycket energi som 

går till drift av ventilation och kyla, värmning och distribution av varmvatten, belysning, energi till 

radiatorer och ungefär hur mycket som går till verksamheten i fastigheten. Med detta som underlag 

vill Fastighets Polaris AB kunna tillhandahålla åtgärdsförslag för att minska energianvändningen och 

driftkostnaderna för Lagret 8. Lokalerna hyrs av fem olika företag och de är SSC Skellefteå, Feelgood 

företagshälsa, Schneider electric, Xzakt kundrelatioer och SSC Klingan Skellefteå. Verksamheten för 

de olika företagen är mestadels kontorsverksamhet undantaget SSC Klingan som är ett snickeri.  

1.2 Syfte 
Syftet med exjobbet är att presentera åtgärder som ska minska energianvändningen i fastigheten 

Lagret 8. Kartläggningen ska innehålla dokumentation om ventilation, värmetillförsel, elanvändning i 

form av belysning, apparater och övrig utrustning. Även dokumentation om byggnadens klimatskal 

samt styr- och reglerteknik ska sammanställas. Allt detta i syfte att förbättra energiprestandan för 

fastigheten. 

1.3 Målsättning 
Exjobbets målsättning är en fullständig energikartläggning av byggnaden Lagret 8 på Lagergatan i 

Skellefteå. Exjobbet ska leda till att Polaris blir uppmärksammade på vad som använder mest energi i 

byggnaden och hur de kan minska sina kostnader för driften av fastigheten. 

1.4 Avgränsningar och antaganden 
Avgränsningar i kartläggningen är att information för exakt uppmätt energianvändning saknas och då 

krävs att rimliga antaganden görs. På grund av fastighetens storlek och antalet system för värme och 

ventilation måste kartläggningen avgränsas med antaganden om mätta värden som inte funnits 

tillgängliga, dessa visas i Tabell 17. Med mer tid hade ännu mer djupgående utredningar och faktiska 

mätningar kunnat göras och på så sätt hade värden för just denna anläggning kunnat användas. 

Tidsramen är därför en avgränsande faktor som påverkar hur mycket tid som kan läggas på varje del i 

genomförande och rapportering. Tabell 1 Tidsramar för exjobbet Energikartläggning Lagret 8 
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Skellefteå. visar de tidsramar som använts i exjobbet för att kunna lämna in färdigt resultat i tid. 

 

Tabell 1 Tidsramar för exjobbet Energikartläggning Lagret 8 Skellefteå. 

Nr. Aktivitet Deadline datum 

A1 Kartläggning dokumentering 2015-05-11 

A2 Kartläggning redovisning Polaris 2015-05-19 

A3 Exjobb rapport version 1 2015-05-20 

A4 Exjobb rapport revidering 2015-05-27 

A5 Exjobb redovisningsunderlag 2015-06-02 

A6 Exjobb redovisning 2015-06-04 
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2. Teori 
För framtagandet av energikartläggningen krävs förståelse för energiflöden i byggnader och hur 

processer med värmning och kylning av luft fungerar samt lufttransport.  

2.1 Grundkunskap för framtagandet av energikartläggning 
För att kunna genomföra en energikartläggning krävs kunskap om hur energi omvandlas.  

Energikartläggningen som gjorts på Lagret 8 ska vara grund för ändringar och förbättringar som i sin 

tur leder till minskad energitillförsel för fastigheten samtidigt som krav på inomhusklimatet efterföljs. 

Detta ska uppnås med hjälp av utredning var energianvändningen är som störst och hur denna 

process kan påverkas för att minska användningen (3).  

Stora poster i energianvändningen för fastigheten är ventilation och värme då fastigheten innehar 7 

ventilationsaggregat i drift som servar 7625 m2 golvyta och flera verksamheter. Alla fastigheter har 

ett grundkrav på luftomväxling som beror på verksamheten och hur många personer som vistas i 

lokalerna (4).  

2.2 Tillämpningar av beräkningar och fysikaliska principer 
För beräkningar av energiflöden har egna beräkningsmallar gjorts i Microsoft Excel. Formler och 

riktvärden har tagits fram från läroböcker och faktaböcker för att undvika icke granskat material från 

internet.  

Stora luftmängder och många aggregat gör att ventilationen tillhör en av de stora posterna för 

energianvändningen i fastigheter med kontorsverksamhet. Stor luftmängd kräver mer värmeeffekt 

för att värma ventilationsluften till den önskade inblåsningstemperaturen. Energin som krävs för 

uppvärmningen av luften beror på fyra parametrar, luftflödet, drifttid, verkningsgrad och 

temperaturskillnaden före och efter batteriet. Eftersom temperaturskillnaden varierar under året 

används gradtimmar för att korrigera för detta och det innebär att man använder sig av summan av 

dygnsmedeltemperaturens avvikelser från referenstemperaturen under ett normalår. På så sätt visar 

beräkningarna normalenergiförbrukningen under ett helt år.  

Resterande poster som ofta bidrar med en stor andel av energianvändningen i lokaler är belysning, 

drift av pumpar och fläktar, motorvärmare, varmvattenberedning, radiatorvärme och drift av 

kylmaskiner.  

Fjärrvärmeenergin kan fördelas på fyra betydande poster och de är varmvattenberedning, 

ventilationsluftvärme, radiatorvärme och förluster/övrigt. Varmvattenberedning kan beräknas med 

hjälp av den totala kallvattenförbrukningen och energin som krävs för att värma vatten. 40 % av 

kallvattnet antas gå till varmvattenberedning enligt uppgifter från undersökningar om 

varmvattenberedning i bostadshus. Enligt antaganden om en varmvattentemperatur på 56°C som är 

en rekommendation för att undvika bildandet av Legionellabakterier i varmvattnet och samtidigt 

minimera risken för skållning som ökar vid temperaturer över 65°C (5). Inkommande kallvatten antas 

vara 9°C. Lagret 8 förses med vatten från Vattenverk Abborrverket i Skellefteå och det kommer från 

Skellefteå älvens ytvatten. 9°C är en rimlig årsmedeltemperatur att anta för kallvattnet (6).  

För att värma ventilationsluften passerar den en värmeväxlare som värms av fjärrvärme, energin till 

detta går att räkna ut med hjälp av formeln för värmeöverföring [8]. Man behöver veta luftmängden 

och temperaturen före och efter värmeväxlaren.  

De två sista posterna radiatorvärme och förluster är svåra att beräkna och mäta därför antas det vara 

det som är kvar av energianvändningen för fjärrvärmen.  
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Förklarat med korta termer kan man beskriva det enligt nedan: 

Radiatorvärme + Förluster & Övrigt =  

Totala fjärrvärmeförbrukningen – (Varmvattenberedning + Ventilationsluftvärme) 

För att reda ut elenergins fördelning kunde beräkningar göras med information om drifttid, 

verkningsgrad och effekt. Det krävs många antaganden då mätningar inte fanns att tillgå. 

Antaganden om drifttider baserades på tiden då verksamhet pågår i lokalerna och det är 07:00 till 

16:00 måndag till fredag undantaget Xzakt kundrelationer som även har verksamhet på kvällar och 

lördag och söndag.  

För verkningsgrad på pumpar och fläktar bör man ha i åtanke vad som kan vara rimligt baserat på 

vilken typ av pump eller fläkt det är. Till exempel beror verkningsgraden på en remdriven fläkt först 

på verkningsgraden för elektriciteten att driva motorn, sedan för motorn att driva remmen och för 

remmen att driva fläktbladen (7). Det är många steg som alla har energiförluster och påverkar den 

totala verkningsgraden.  

Effekten kan ofta avläsas på märkplåtar och etiketter på apparaterna och objekten.  

Åtgärdsplanen fokuserade på energianvändningen som helhet för fastigheten och inte bara inriktas 

på enskilda små åtgärder. Många åtgärder för att minska energianvändningen på ett ställe kan bidra 

till att den ökar på andra poster om de inte utförs tillsammans. Exempelvis om man skulle dra ner 

temperaturen på tilluften men behålla radiatorerna inställda på samma temperatur så skulle energin 

för ventilationen minska men energin för radiatorerna öka för att kompensera för den kalla tilluften. 

På så sätt skulle det inte bidra till någon minskning av den totala energianvändningen vilket är 

meningen med att göra åtgärderna. Åtgärderna bör vara lönsamma inom en rimlig tidsperiod, alltså 

ha en återbetalningstid som godtas av Polaris. De bör också vara möjligt att göra en liten åtgärd som 

ger ett relativt snabb resultat som sedan kan leda till att Polaris motiveras att göra fler åtgärder då de 

ser att det är lönsamt.  

Polaris har i dagsläget bra koll på vilka åtgärder som påverkar deras energianvändning då de har lång 

erfarenhet av fastigheter och jobbar ständigt med att förbättra miljön och driften av sina lokaler (8).  
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2.3 Formler 
 Nedan presenteras formler och beräkningar som genomförts i denna energikartläggning.

  

Effekter och energi 
 

  

𝑄𝑣𝑒𝑛𝑡.𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖 =  �̇� ∙ 𝜌 ∙ 𝐶𝑝 

 
 

[W/°C] [1] 

Formel 1 beräknar effekten som krävs av värmebatteriet för att värme ventilationsluften. Kan även 
användas för att beräkna den dimensionerande effekten för värmebatteriet.  
 
Qvent.batteri = effekt på värmebatteriet i ventilationsluften [W/°C] 

V̇= luftflöde [m3/s] 
𝜌 = densitet för luft [kg/m3] 
𝐶𝑝 = specifik värmekapacitet för luft [J/kg°C] 

 
 

𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡.𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖 =
𝑡𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡

8760
 ∙ (1 − ɳ𝑡𝑒𝑚𝑝) ∙ 𝐺𝑡 ∙  𝑄𝑣𝑒𝑛𝑡.𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖 

 

[Wh/år] [2] 

Formel 2 beräknar värmebatteriets energianvändning under ett år. Med hänsyn till 
temperaturverkningsgrad på batteriet/värmeväxlaren och antal gradtimmar per år. Gradtimmar 
avser summan av dygnsmedeltemperaturens avvikelser från referenstemperaturen som i detta fall 
är 17°C och dygnsmedeltemperaturen för Skellefteå är ca 3°C. Detta ger i sin tur gradtimmarna 
125 400°Ch/år. (7) 
 
𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡.𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖 = energi för värmebatteri i ventilationsluften [Wh/år] 
𝑡𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡 = drifttid per år [h/år] 

ɳ𝑡𝑒𝑚𝑝 = temperaturverkningsgrad för värmeväxlare [%] 

𝐺𝑡 = gradtimmar [°Ch/år] 
𝑄𝑣𝑒𝑛𝑡.𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖 = effekt på värmebatteriet i ventilationsluften [W/°C] 
 
 
𝐸 =  𝑃 ∙ 𝑡𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡 ∙ ɳ 

 
 

[Wh/år] [3] 

 

Formel 3 används för att beräkna energianvändningen hos olika processer och maskiner för den 
genomförda energikartläggningen. Exempelvis för uträkning av energi som går till fläktar i 
ventilationen och pumpar för distribution av fjärrvärme. Effekten i formeln står för märkeffekt 
eller antagen effekt på fläkt eller pump. Verkningsgraden kan också stå för användningsgrad alltså 
hur stor del av tiden under ett år som den är igång.  
 
𝐸 = energi [Wh] 
𝑃 = märkeffekt [W] 
𝑡𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡 = drifttid per år [h/år] 

ɳ = verkningsgrad alt. användningsgrad [%] 
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𝐸 =  
 𝜌 ∙ 𝐶𝑝 ∙ (𝑇𝑣𝑣 − 𝑇𝑘𝑣)

3600
 

 

[kWh/m3,år] [4] 

 

Formel 4 används för beräkning av energi för uppvärmning av tappvarmvatten. 55 kWh/m3,år 
enligt [4]. Temperatur på varmvattnet antas vara 56°C och på inkommande kallvatten 9°C (7). 
 
ρ = densitet för vatten [kg/m3] 
Cp =specifik värmekapacitet för vatten [J/kg°C] 

Tvv = temperatur varmvatten [°C] 
Tkv = temperatur på inkommande kallvatten [°C] 
 
 
U-värden 
 

  

𝑅 =  
𝑑

𝜆
 

 

[m2K/W] [5] 

 

Formel 5 beräknar värmeresistans alt. värmemotstånd för klimatskalet som väggar och tak. Beror 
på tjockleken på materiallagren och materialets värmekonduktivitet.  
 
𝑅 = värmemotstånd [m2K/W] 
𝑑 = tjocklek [m] 
𝜆 = materialets värmekonduktivitet [W/mK] 
 

𝑈𝑡𝑜𝑡 =  
1

∑ 𝑅
 

 

[W/m2K] [6] 

 

Formel 6 beräknar värmegenomgångskoefficienten för ett material eller sammansatta material i 
exempelvis ett tak. Detta kan indirekt beskrivas som transmissionsförlusterna i en byggnad, alltså 
hur mycket värmeenergi som transporteras genom klimatskalet. Ett dividerat med summan av 
byggnadsdelens värmemotstånd blir värmegenomgångskoefficienten som kan användas för att 
jämföra och beräkna värmeförluster genom väggar, tak och andra byggnadsdelar för en fastighet.  
 
𝑈𝑡𝑜𝑡  = Totala värmegenomgångskoefficienten [ W/m2K] 
∑ 𝑅 = Totala värmemotståndet för en byggnadsdel [m2K/W] 
 
 
Pay-Back tid 

  

𝑇 =  
𝐺

𝑎
 

 

[år] [7] 

 

Formel 7 beräknar återbetalningstid i år för en planerad investering. Grundinvesteringen alltså 
anskaffningsvärdet divideras med intäktsöverskott eller minskade kostnader för ny anläggning 
eller installation per år.  
 
𝑇 = återbetalningstid alt. Pay-Back tid [år] 
𝐺 = grundinvestering alt. anskaffningsvärde [SEK] 
𝑎 = intäktsöverskott alt. minskad kostnad för ny anläggning [SEK/år] 
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𝑄 =  �̇� ∙ 𝐶𝑝 ∙  ∆𝑇 

 

[W] [8] 

Formel 8 används för att beräkna effekt i värmeöverföring för flöden, exempelvis luftflöden i en 
värmeväxlare där ventilationsluft ska värmas från uteluftstemperatur till önskad 
inblåsningstemperatur. 
 
𝑄 = överförd effekt [W] 
�̇� = massflöde [kg/s] 
𝐶𝑝 = specifik värmekapacitet [J/kg°C] 

∆𝑇 = Temperaturskillnad [°C] 
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3. Metod 

För framtagandet av energikartläggningen har platsbesök och mätningar gjorts. Information har 

också tillhandahållits från Fastighets AB Polaris arkiv med dokumentation om fastighetens drift och 

installerade system. Avläsning av driftbilder med pågående mätningar på Polaris uppkopplade 

datorer.  

3.1 Arbetsmetod för energikartläggning 
Arbetsordning som använts under kartläggningen har sett ut som följande: 

1. Informationssökning 

2. Bearbetning i form av beräkningar, kommentarer och analysering 

3. Sammanställning 

4. Framtagandet av åtgärdsplan 

5. Kontroll 

Detta har sedan upprepats tills önskat resultat uppnåtts.  

Uppstarten av arbetet har bestått av insamling av information om fastigheten. Fakturor och 

mätvärden för fjärrvärme och elanvändning för Lagret 8 har tillhandahållits från Skellefteå Krafts 

internetinloggning. Där mätvärden presenteras i tabeller och grafer som sedan har använts som 

underlag för att fördela energianvändningen. Dokumentation om ventilationen och de övriga 

systemen som radiatorsystem och kylsystem har hämtats från Polaris egna arkiv. Där har också 

information om belysning både inne och ute hämtats.  

Viss information var svår att få fram och tog lite längre tid än andra, detta ledde till att många 

beräkningar fick skjutas på tills nog med information fanns tillgänglig. Arbetet har därför haft en 

relativt ostrukturerad arbetsgång. Metoden har varit att jobba med den information som funnits 

tillgänglig för tillfället och sedan under arbetets gång genomföra platsbesök, intervjuer och 

efterforskning för att kunna gå vidare.  

 

3.1.1 Värme och ventilation 

Kartläggningen började med fokus på ventilationen och utredning av aggregatens energianvändning, 

beräkningar av tillförd värmeeffekt i värmebatterier enligt Tabell 5.  

För att få fram energiförbrukningen för ventilationsaggregaten har formel [1] använts för att beräkna 

hur mycket energi per grad som måste levereras från värmebatteriet till luften för att den ska få 

önskad temperatur vid inblåsning. Formel 2 har beräknat den totala värmeenergi som måste 

levereras från fjärrvärmen till ventilationsluften under ett normalår för att tilluften ska nå önskad 

inblåsningstemperatur (beräknat på Tg=17°C och normalårstemperatur= 3°C) (9). 

Energianvändningen för fläktar och värmeväxlarpumpar har beräknats med formel [3] samt 

information hämtad från driftkort för respektive aggregat. 
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3.1.2 El 

Det fortsatte sedan med beräkning av elenergin för motorvärmarstolparna och utebelysningen 

eftersom den informationen var lättillgänglig. Motorvärmarelen beräknades utifrån antaganden om 

effekt, drifttid och användningsgrad enligt Bilaga 2, Tabell 17. Utebelysningens energiförbrukning har 

beräknats med antagande om drifttid och formel [3]. För att få antal armaturer har platsbesök gjorts 

och utifrån denna information har beräkningar enligt Tabell 8 fastställt energiförbrukningen.  

3.1.3 Kyla 

Det finns två kylmaskiner installerade i byggnaden och den ena med beteckningen VKA1 EKB 1,2 har 

separat energimätning som går att avläsa från det överordnade styrsystemet som registrerar 

mätningar och dokumenterar dem. Beräkning av den andra kylmaskinen VKA1 har gjorts med formel 

[3] och antaganden om drifttid och verkningsgrad samt avläsning av märkeffekt. 

3.2 Verktyg för energikartläggning 
Mätningar som använts i kartläggningen är avlästa värden från redan installerade givare på aggregat 

och i rum som visar temperatur, luftflöde, tryck i ventilationskanaler, arbets-, öppnings-

/stängningsgrad på fläktar, ventiler och pumpar. Även mätningar av CO2-halt förekommer. Egna 

mätningar som utförts är loggning av CO2 halt i rum 106 Paus.  

Utrustning: Whöler CDL 210 CO2 logger (10) 

I fastigheten finns givare installerade på alla ventilationsaggregat enligt tabell 2. Denna information 

har använts för att beräkna energianvändningen för ventilationen.  

Tabell 2 Installerade givare i aggregat för styrning och kontroll. (x = finns, - = finns ej) 

Aggregat Temperatur Flöde Tryck Fläkt arbete 

1 x - x x 

2 x x x x 

3 x x x x 

5 x x x x 

6 x x x x 

6,K x x x x 

7 x x x x 

9 x x x x 

 

För att kunna fördela elenergin och elkostnaden så att företagen betalar för den el dom använder har 

tre elmätare installerats vid en av elcentralerna. Dessa mätare fördelar dig på 1. SSC och Feelgood, 2. 

Schneider electric och 3. Kylmaskin VKA1 EKB1,2.  

Tabell 3 Uppmätt elenergi för belysning och verksamhetsel på SSC och Feelgood och för Schneider electric samt elenergi för 
kylmaskin VKA1 EKB1,2. 

Mätare Elenergi per år [kWh] (Data från år 2014) 

A1SB, SSC och Feelgood 32 108 

A1SA, Schneider electric 17 092 
Kylmaskin VKA1, EKB1,2 3 044 
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3.3 Mätning av CO2-halt 
Mätningen av CO2 halt i 106 Paus pågick mellan kl. 10.38 och 13.42 (2015-04-29). Mätare ställdes 

mitt i rummet för att påverkas så lite som möjligt av drag från fönster och dörrar samt att den inte 

stod för nära personer som vistades i rummet. När loggningen var klar var tanken att ta fram grafen 

ur loggern men på grund av ett ej uppdaterat avläsningsprogram för detta var ingen tillgänglig dator 

kapabel till att avläsa värdena. Vilket ledde till att värdena lästes av manuellt vid två tillfällen. 

3.4 Arbetsmetod för framtagandet av åtgärdsplan 
För åtgärdsplanen har olika alternativ som fläktbyten, temperatursänkningar, byte av belysning, 

ändring av drift på ventilationsaggregat, installation av fjärrstyrda portar, ändringar av drifttid, 

injustering av radiatorer och installation av behovs- och CO2 styrd ventilation undersökts. Dessa 

förslag har kommit fram efter dialog med handledare och eftersökningar på internet på 

Energimyndighetens hemsida om vad som är vanligt att åtgärda i företagslokaler (11). Beräkningar av 

åtgärdens återbetalningstid enligt formel [7] har sedan avgjort om den borde föreslås som en 

betydande del för att förbättra fastighetens energiprestanda. 
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4. Resultat 
Energikartläggningen av Lagret 8 har lett till förslag på hur energieffektiviseringsåtgärder för 

fastigheten kan påverka energianvändningen. Enligt avlästa mätvärden från Skellefteå Krafts 

dokumentation om energianvändning har Lagret 8 köpt 1654 MWh per år. Fördelat på 838 MWh 

fjärrvärme och 816 MWh el. All energianvändning är beräknat under ett års tid.  

Resultatet utav energikartläggningen blev som väntat att ventilationen står för en stor del av 

energianvändningen, närmare bestämt 502 MWh av den totala köpta energin som kan ses i Figur 1. 

Energin till ventilationen består både av fjärrvärme och av el. Fjärrvärmen används till att förvärma 

ventilationsluften i ett värmebatteri innan den blåses in i lokalerna. Detta står för 315 MWh av ten 

totala energin till ventilationen. El används för att driva fläktar och pumpar till värmeväxlare och det 

står för 187 MWh.  

55 MWh av fjärrvärmeenergin går till att bereda varmvatten och det är baserat på antagande om att 

40 % av den totala kallvattenförbrukningen går till varmvatten och att vattnet ska värmas 47°C, se 

formel [4].  

Den största delen av fjärrvärmen går till uppvärmning av lokalerna med radiatorerna, 468 MWh. Vid 

platsbesök har många av termostaterna på radiatorerna varit inställda på höga temperaturer. Detta 

och att byggnaden har mycket fönster och en del av taket inte är isolerat leder till att mycket av 

värmen går förlorad genom transmission genom fönster, väggar och tak.  

När det gäller fördelningen av elen går som sagt 187 MWh till att driva ventilationen och 

elanvändningen för verksamheten står för mer än hälften av den totala elanvändningen för Lagret 8, 

527 MWh totalt för alla verksamheter. Denna post är svår att påverka eftersom den styrs av vilken 

slags verksamhet som pågår i lokalerna. I dagsläget är det kontorsverksamhet och snickeriverkstad 

som är de två övervägande verksamheterna. Belysningen inomhus är en post som beräknas vara 54 

MWh per år. Verksamheterna i lokalerna kräver bra belysning som underlättar arbete utan att 

anstränga ögonen, riktlinjer och bestämmelser finns på Arbetsmiljöverkets hemsida (12).  

Övriga poster för elenergin är fjärrvärmepumpar, belysning ute, kylmaskiner och 

motorvärmarstolpar. Dessa presenteras med värden i figur 2.  
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Figur 1 Fördelning av energi för Lagret 8. Sammanlagd fjärrvärme och elenergi. 

 

Ventilation
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543 MWh
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Figur 2 Energifördelning av fjärrvärme och el för Lagret 8 
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4.1 Mätningar 
Luftflödesmätningar, temperaturmätningar, tryckmätningar och verkningsgrad av 

ventilationsaggregaten visades på Polaris driftskärmar och värdena därifrån har sedan använts i 

beräkningar. Resultatet av den utförda mätningen av CO2- halt i rum 106 Paus inne på Xzakt gick inte 

att läsa av loggningen på då programmet är föråldrat och datorer som finns till förfogande inte kan 

läsa programmet för att registrera resultatet. Avläsningen fick då ske manuellt vid två tillfällen den 29 

april 2015 klockan 10.38 visade mätaren 473 ppm och klockan 13.42 visade den 501 ppm. Varpå 

antaganden gjort att nivån aldrig överstigit gränsvärdet på 1000 ppm CO2. 

Avläsning på befintliga elmätare har visat förbrukningen för kylmaskin VKA1 EKB1,2 (3 MWh/år), 

belysning och verksamhetsel för SSC och Feelgood (32 MWh/år) och för Schneider Electric (17 

MWh/år). 

Bestämning av vattenförbrukningen har gjorts utifrån vattenmätare som avlästs manuellt på plats. 

Resultatet blev en årsförbrukning på 2515 m3 kallvatten vilket ger en varmvatten förbrukning på 

1006 m3.  

4.2 Åtgärdsplaner 
De åtgärdsplaner som presenteras för fastigheten är uppdelade för de tre olika huskropparna då 

varje huskropp kan ses som ett eget system med en egen systemgräns. Att dela upp åtgärdsplanerna 

utifrån de tre delarna är också att föredra eftersom de är uppdelade i mätningar och fakturor på det 

sättet också. Polaris ansvarar för fjärrvärme som förser alla hyresgäster och för el som förser SSC 

Skellefteå, Feelgood företagshälsa och Schneider electrics verksamhetsel samt vissa driftskostnader. I 

dagsläget finns ingen utredning av vilken energi till pumpar och belysning som betalas av Polaris. 

Xzakt kundrelationer betalar för energin för hela deras drift och verksamhet, detta innebär att 

exempelvis elen till ventilationsaggregatet TA01 ligger på deras mätare. För SSC Klingan är det väldigt 

oklart vilken energi som registreras av vilken mätare och detta har inte utretts i denna kartläggning.  

Alla paket innehåller fläktbyten och vinterkompensering då flera av fläktarna är remdrivna och med 

ett byte till direktdrivna fläktar skulle elenergin för driften minska med ungefär 40 %. 

Investeringskostnad för fläktbyten beräknas bli 54 000 kr per aggregat. Vinterkompensering innebär 

att fläktarna styrs med tryckskillnaden mellan till- och frånlufts kanalerna samt 

utomhustemperaturen. Luftmängderna i tilluften sänks till minimikraven för lokalen/verksamheten 

när det blir kallare utomhus (exempelvis under -10°C). Luftmängderna kan minskas eftersom att 

temperaturskillnaden utomhus gör att den ofrivilliga ventilationen ökar på grund av termiska 

drivkrafter som temperaturutjämning. Fördelarna med vinterkompensering är minskat fläktarbete 

samt minskad uppvärmning av ventilationsluft till följd av minskad luftmängd. Fukthalten inomhus 

hålls på en mer behaglig nivå än vid en högre luftomsättning. Torr luft kan ge problem med bl.a. 

irriterade luftvägar och ögon. Vid vinterkompensering bör man ta hänsyn till verksamheten och 

lokalens utformning, inredning och placering på luftdon och se till så att ventilationen anpassas på 

bästa sätt. Vinterkompensering antas minska energianvändningen med 7 % (15).  

4.2.1 Polaris åtgärder 

I åtgärdspaketet för Polaris bör också taket på lokalen som Xzakt kundrelationer sitter i 

tilläggsisoleras för att minska transmissionsförlusterna. Enligt beräkningar i tabell 7 för takets U-

värde, är det idag endast lättbetong med ett U-värde på 0,6 W/m2K med tilläggsisolering med 120 

mm cellplast och 20 mm takboard skulle U-värdet minska med ungefär 30 % till 0,19 W/m2K. Vilket 

skulle innebära en energibesparing på 69 MWh/år. Injustering av radiatorer som också ingår i Polaris 

åtgärdspaket innebär att termostaterna spärras så att de inte går ställa in på de högsta 
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temperaturerna. Antagande om att temperaturen skulle sjunka 7°C i genomsnitt skulle leda till en 

besparing på 41 MWh/år i fjärrvärmeenergi.  

4.2.2 Xzakt kundrelationers åtgärder 
Xzakt kundrelationers åtgärder för att ge en kort återbetalningstid är förutom fläktbyten och 

vinterkompensering också ändring av drifttiden för ventilationsaggregatet TA01 som idag är igång 

dygnet runt alla dagar i veckan. Detta är någonting som går att spara in mycket energi på genom att 

aggregatet bara är igång den tid det pågår verksamhet i lokalerna. Som komplement till detta 

föreslås även att tryckknapp för forcering finns om verksamheten skulle avvika från de 

programmerade drifttiderna. En till åtgärd för minskad energianvändning är att installera ett spjäll 

som styrs av CO2-halten i deras lunchrum. Om CO2-halten stiger över en viss gräns öppnas spjället 

och fläkten arbetar lite mer för att öka den totala luftmängden. När spjället stängs kan fläktarbetet 

gå ned en aning då den luft som annars skulle till lunchrummet inte längre behövs och den mängden 

kan då minskas från det totala flödet. Minskat luftflöde = Minskat fläktarbete.  

4.2.3 SSC Klingans åtgärder 

Det tredje åtgärdspaketet är fokuserat på SSC Klingan och förutom fläktbyte och vinterkompensering 

så borde de stora manuella portarna de har bytas ut till fjärrstyrda som endast öppnas och stängs när 

något eller någon ska passera. Idag kan dessa portar stå öppna längre tider i väntan på leveranser 

eller hämtning av produkter, även på vintern. Vid byta till fjärrstyrda portar skulle 27 MWh/år sparas 

in på fjärrvärmeenergin eftersom mindre varmluft smiter ut ur lokalen. Installation av ett 

närvarostyrt spjäll i den del av lokalen som används som lager, här gäller också att besparingen ligger 

i den minskade luftmängden som stor del av tiden spjällas bort och bidrar till ett minskat totalt 

luftflöde.  

Återbetalningstiderna för de olika paketen varierar mellan 2 år för Xzakt kundrelationer, 6 år för SSC 

Klingan och 7,5 år för Polaris. Det som bidrar till att Polaris åtgärder har lång återbetalningstid är 

tilläggsisoleringen av taket som är en dyr investering på 293 000 kr.  

De åtgärdspaket som är framtagna presenteras i tabell 4.  

Tabell 4 Förslag på energieffektiva åtgärdspaket för Lagret 8 

Åtgärdspaket Innehåll Besparing  Återbetalningstid 

Polaris 
462 000 kr  

(178 300+293 200 kr) 

1. Fläktbyten, TA09 
2. Tilläggsisolering av tak 

3. Injustering radiatorer 

4. Vinterkompensering på aggregat 

TA09 

132 MWh 
62 600 kr 

7,5 år 

Xzakt 

112 000 kr 

1. Fläktbyten TA01 

2. Minska drifttid 
3. CO2 styrning med spjäll i lunchrum 

4. Vinterkompensering på aggregat 

TA01 

78 MWh 

57 000 kr 

2 år 

Klingan 

206 300 kr 

1. Fläktbyten TA06Klingan 

2. Byte till fjärrstyrd port (13) (14) 

3. Närvarostyrd ventilation på 
Lager/Svets 

4. Vinterkompensering på aggregat 

TA02, TA03 och TA05 

59 MWh 

34 400 kr 

6 år 
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5. Diskussion och slutsats 
Det avslutande avsnittet i denna rapport är diskussion och slutsats och då diskuteras resultatet 

utifrån de teorier och mål som var uppsatta för projektet från början.  

5.1 Diskussion 
Med resultatet av denna rapport har jag kommit fram till att det som förbrukar mest energi ur 

driftsynpunkt är ventilationen och där finns det många åtgärder som går att påverka för att få en 

minskad energiförbrukning. Exempelvis som nämns i energikartläggningen i Bilaga under rubriken 

Åtgärdsförslag så går det påverka mycket genom att minska på drifttiden på aggregatet vilket då 

både sparar el- och värmeenergi. Detta är den mest effektiva åtgärden och även den enklaste att 

genomföra då det endast krävs programmering av styrningen. Återbetalningstiden för detta som 

beräknas enligt [7] blir endast 14 veckor. En annan åtgärd som jag anser vara väldigt lönsam baserat 

på de beräkningar jag gjort enligt Tabell 12 är byte av fläktar till direktdrivna med ett lägre SFP-värde 

än remdrivna fläktar (16). Detta medför minskad elförbrukning på grund av mindre förluster med 

bara en motor som driver fläkten direkt jämfört med en motor som driver en rem som driver fläkten.  

En av de mest självklara åtgärderna tycker jag är att tilläggsisolera taket på den del av byggnaden där 

det inte redan är gjort. Enligt kommentarer från drifttekniker på Polaris är taket snöfritt på vintern 

vilket tyder på stora transmissionsförluster som kan minskas med hjälp av relativt enkla och billiga 

medel. Enligt uppgifter från Polaris kostar tilläggsisolering av taket 200kr/m2. 

En annan enkel åtgärd som kommer vara lönsam att genomföra är injustering av 

radiatortemperaturer, vid besök har de radiatorer som kontrollerats varit inställda på höga 

temperaturer. Där kan man med endast några timmars arbete minska på fjärrvärmeenergi och 

samtidigt mest troligt också minska en del på kylbehovet vilket innebär minskad elenergi till 

kylmaskinen. En kommentar på detta är också att värmen från kylmaskin VKA1 går till att värma 

fjärrvärmereturen och det är inte att rekommendera. Om man returnerar fjärrvärme med hög 

temperatur kan man måsta betala en straffavgift till energibolaget. Fjärrvärmeverket vill ha så låg 

temperatur som möjligt på returledningen för att få en bättre verkningsgrad på anläggningen, där av 

kommer straffavgiften in i bilden.  

Installera fjärrstyrda portar på SSC Klingan skulle minska transmissionsförlusterna och 

uppvärmningskostnaderna framför allt under vintertid när kall luft snabbt trycker ut den uppvärmda 

luften ur lokalen. Med fjärrstyrda portar skulle man minska tiden dom står öppna och på så sätt 

släppa in mindre kall luft.  

Med ventilation som styrs med hjälp av närvarogivare och CO2 givare kan man lätt anpassa 

ventilationen efter behov och på så sätt dra ner på luftmängden som också är en påverkande faktor 

för energianvändningen. Ju större luftmängd desto mer elenergi krävs för fläktarna för att 

transportera den och desto mer värmeenergi krävs för att värma den.  

För att kommentera noggrannheten i energikartläggningen så är det svårt att vara exakt när man inte 

har punktmätningar utan endast sammantagna mätningar som ska fördelas till olika kategorier. Men 

trots detta så har jämförelsen mellan exakta mätningar som funnits på vissa förbrukningar och de 

förbrukningar beräknade med antaganden stämt överens med vad som kan anses rimligt för just den 

kategorin. Antagandena som är gjorda kommer med grund från erfarenhet hos personer jag frågat 

om råd eller från granskade källor på internet. Som slutkommentar på noggrannheten på 

beräkningar och övrig analyser anser jag den vara hög. 



 

17 
 

Målet med detta projekt var att genomföra en kartläggning där alla väsentliga delar i Lagret 8:s 

energianvändning kartlades och sammanställdes för att sedan komma fram till förslag på åtgärder 

som kan leda till förbättring i energiprestanda hos byggnaden. Med detta som mål har 

energikartläggningen enligt Bilaga tagits fram.  

Syftet med denna rapport och kartläggning var att lära mig använda de verktyg jag fått genom min 

utbildning i form av kunskap om energi i olika former och processer och hur användningen av den 

kan påverkas. Detta tycker jag att jag lärt mig genom att på egen hand analysera var energin i 

byggnaden borde ta vägen och sedan reda ut var den har tagit vägen. Detta med hjälp av platsbesök 

och kommentarer från erfarna handledare och andra personer som hjälpt mig i detta arbete.  

5.2 Slutsats och personliga reflektioner 
Slutsatsen för detta arbete blir att de mest lönsamma åtgärderna bör genomföras för att uppnå 

arbetes syfte att minska energikostnaderna för Lagret 8. De åtgärder som minskar kostnaderna för 

energi mest är tilläggsisolering av Xzakts tak och injustering av radiatorerna. Detta är därför att 

prioritera som första åtgärder. En fullständig kartläggning har presenterats för Polaris som får ta 

vidare beslut om vilka åtgärder som ska genomföras.  

Med de lärdomar jag fått av detta arbete får jag förhoppningsvis en lättare start i arbetslivet samt att 

jag har en säkrare grund att stå på. Detta kommer leda till att jag får bättre självförtroende och vågar 

ta för mig på en arbetsplats. Samt att jag med min kunskap kan vara en tillgång för företaget. De 

åtgärder som föreslås i kartläggningen borde genomföras då de på sikt ger en bättre fastighet ur ett 

energitekniskt perspektiv. Detta leder i sin tur till en mindre påverkan på miljön och en bättre värld 

att leva i, det kan låta stort och allvarligt men i det långa loppet är det sant att varje liten del påverkar 

framtiden och som man brukar säga; ”Många bäckar små, blir till slut en å”.  
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7. Bilagor 
Bilagor visar information som inte passar att ha i texten utan passar bättre att referera till. Bilaga 1 

innehåller tabeller med beräkning som utförts och Bilaga 2 innehåller energikartläggningen på Lagret 

8.  

Bilaga 1 Underlag för beräkningar av energianvändning i Lagret 8 
Här presenteras underlag för utförda beräkningar i energikartläggningen. Beräkningarna används 

sedan till att fördela den köpta energin över de olika posterna.  

Tabell 5 Siffror för beräkning av värme till ventilationsluften för alla aggregat i Lagret 8. 

 
 

  

Aggregat 
TA01 
Högfart 

TA01 
lågfart TA02 TA03 TA05 TA06 TA06K TA07 TA09  

Densitet, ρ 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 kg/m3 

Värmekpacitet, Cp 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 J/kgK 

Luftflöde in, V 2268 756 5311 2207 1372 180,6 2860 1288 4490 l/s 

Rumstemperatur, Tin 21,55 21,55 19,1 18,1 20,9 16,7 19 20,3 21,2 °C 

Utetemperatur, Tut 5,7  5,9 5,9 5,9 5,8 5,9 5,9 5,7 °C 

Återvinningstemperatur, Tå 17,3         14,2     13,9 °C 

Temp. Verkningsgrad, ƞtemp  0,732 0,732 0,82 0,78 0,92 0,771 0,54 0,82 0,516  

Luftflöde, V 2,268 0,756 5,311 2,207 1,372 0,18 2,86 1,288 4,490 m3/s 

Flöde per area 1,55 0,52 5,67 2,50 1,51 0,35 16,82 8,36 3,430 l/s, m2 

Drifttimmar per år 4927 3833 2418 2548 2678 8760 2834 2860 2613 h/år 

Service area 1466 1466 936 882 907 516 170 154 1309 m2 

           

Effekt till efterv. batteri 2735 912 6405 2662 1655 218 3449 1553 5415  W/K 

Batterieffekt (kallaste dagen) 38 13 57 28 7 2 78 14 134 kW 

Energi efterv.batteri per år 51728 13414 39907 21358 5075 6264 64367 11447 97933 kWh/år 

 65142          

           

Beräknat minsta luftflöde 2013 713 378 359 568 181 1870 1694 1158 l/s 

 2,01 0,71 0,38 0,36 0,57 0,18 1,87 1,69 1,16 m3/s 

Andel av drifttiden  0,35         

Drifttimmar per vecka 95 74 46,5 49 51,5 168 54,5 55 50,25 h/vecka 
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Tabell 6 Beräkning av elförbrukning för ventilationsfläktar och pumpar i värmeväxlare. 
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Tabell 7 Beräkning av U-värde för tak på Xzakt Kunderaltioner. 

 Material  d [m] λ [W/mK] R [m2K/W] U-värde 
[W/m2K] 

Tak Xzakt Lättbetongelement 0,2 0,12 1,67 0,6 

      

Tak Xzakt Ny Lättbetongelement 0,2 0,12 1,67  

 Cellplast 0,12 0,04 3  

 Takboard 0,02 0,04 0,5 0,19 

 

Tabell 8 Beräkning av elenergi till utebelysning. 

Antal [st] Effekt [W] Drift [h/år] Energi 
[kwh] 

5 150 4380 3285 

32 70 4380 9811 

5 60 4380 1314 

1 120 4380 526 

1 Urkopplad 0  

4 Urkopplad 0  

 Totalt  14936 kWh 

 

Tabell 9 Uträkning av kylmaskin VKA1 Xzakt elförbrukning per år. 

 KBP1 
[kW] 

KMP1 
[kW] 

VSP1 
[kW] 

KMK1 
[kW] 

Fläktar F1-F4 
[kW] (4x0,47) 

% tid fläktarna är 
igång 

Drifttid/år El 
[kWh/år] 

VKA1 
(Xzakt) 

0,9 1,7 0,55 0,5 1,88 0,3 2190 9230 

 

Tabell 10 Beräkning av elenergi för värme och kyldistribution, pumpar för fjärrvärme och kylbafflar. 

 Pump 
[kW] 

% Drifttid 
[h/år] 

El 
[kWh] 

 

Kylbafflar Xzakt 0,63 0,8 2190 1104  

      

Strips Klingan 0,3 0,8 1825 438  

      

Torkrumspump 0,3 0,6 1460 263  

      

Fjärrvärmecentral VVC-P1 VVC-P2 VVX-P1 % Elenergi [kWh] 

 0,068 0,068 0,14 0,61 748 

      

Total elenergi, 
värmedistribution 
och kyla 

14826 kWh    

 14,8 MWh    
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Tabell 11 Beräkning av energi för beredning av varmvatten. 

Densitet 1000 kg/m3 

Cp 4,18 kJ/kgK 

Tvv 56 °C 

Tkv 9 °C 

Tid 3600 s/h 

Total kv 2515 m3/år 

Total VV 1006 m3/år 

Uppvärmning 55 kWh/(m3,år) 

   

Energi VV 55 MWh/år 
 

Tabell 12 Besparingsberäkningar med besparing i energi och kronor samt beräknad pay-backtid. 

Polaris Prisindikation 
[kr] 

Energibesparing 
[kWh] 

Besparing [kr] Pay-back 
[år] 

Fläktbyte 54000 13570 12056 4,5 

Tilläggsisolera tak 293200 68785 28890 10,1 

Injustera radiatorer 37708 40569 17039 2,2 

Vinterkompensering 8000 9064 4647 1,7 

     

Paket  392908 131988 62631 6,3 

Riskpålägg 20 % 471490  62631 7,5 

     

Xzakt         

Fläktbyte 54000 23572 20057 2,7 

Trimning 8000 40087 26972 0,3 

CO2-givare 23400 6163 4930 4,7 

Dagsljusstyrning 330000 15702 12562 26,3 

Vinterkompensering 8000 8467 5041 1,6 

     

Paket 93400 78289 57001 1,6 

Riskpålägg 20 % 112080  57001 2,0 

     

Klingan         

Fläktbyte 54000 15263 13410 4,0 

Byte t. fjärrstyrd 
port 

65000 26880 11290 5,8 

Närvarostyrd vent. 28900 8269 4762 6,1 

Vinterkompensering 24000 8343 4909 4,9 

     

Paket  171900 58755 34371 5,0 

Rikspålägg 20 % 206280  34371 6,0 
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Bilaga 2 Energikartläggning Lagret 8 Skellefteå 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 Flygfoto över Lagret 8 (17). 

 

 

 

 

Framtagen åt Fastighets AB Polaris Skellefteå, 2015 
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Sammanfattning  
Fastighets AB Polaris i Skellefteå, hädanefter kallat Polaris, förvaltar ett stort antal fastigheter som innehar 

olika verksamheter. En av dessa fastigheter är Lagret 8 på Lagergatan, Hedensbyn i Skellefteå. Där 

bedrivs kontorsverksamhet av SSC Skellefteå, Schneider Electrics, Feelgood Färetagshälsa och Xzakt 

kundrelationer samt SSC Klingan som även har en verkstad med snickeri, sliperi och lackering. Polaris 

efterfrågar en energikartläggning av Lagret 8 för att utreda åtgärder som kan utföras för att minska 

energiförbrukning i fastigheten. Endast åtgärder som berör icke verksamhet har utretts i denna rapport.  

Strukturen på rapporten är inledningsvis en utredning av energiflöden i form av el och fjärrvärme i 

fastigheten samt sammanställning av de stora posterna i elförbrukning och fjärrvärmeförbrukning. 

Avslutningsvis presenteras förslag på åtgärder för att förbättra fastighetens energiprestanda och även 

beräkning av återbetalningstid för föreslagna åtgärder. 

 

Åtgärder som föreslås att förbättra energiprestandan för Lagret 8 är: 

För Fastighets AB Polaris 

 Fläktbyten på TA09 

 Tilläggsisolering av tak på Xzakt-byggnaden 

 Injustering av radiatorer 

 Vinterkompensering på aggregat TA09 

För Xzakt Kundrelationer 

 Fläktbyten på TA01 

 Minska drifttid på TA01 

 CO2 styrning med spjäll i lunchrum 106 Paus 

 Vinterkompensering av aggregat TA01 

För SSC Klingan AB Skellefteå  

 Fläktbyten på TA06Klingan 

 Byte till fjärrstyrd port 

 Närvarostyrd ventilation på Lager/Svets (Rum nummer: SVETSARE) 

 Vinterkompensering av aggregat TA02, TA03 och TA05. 
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Beskrivning av anläggning 
Anläggningen består av fastigheten Lagret 8 som 

omfattar tre större huskroppar sammanlänkade 

med två mellanliggande lokaler, se Figur 6 nedan. 

Fastighetens totala golvarea uppgår till 7625 m2 

fördelade på en suterräng byggnad längst till 

vänster i Figur 6 och en mellanbyggnad med halv 

källarvåning, resterande består av enplans 

byggnader. Till fastigheten hör också 

motorvärmare, utebelysning, garage med tre 

platser samt en lager/förvaringsbyggnad. 

Verksamheter som bedrivs i byggnaden är 

mestadels kontorsverksamhet för företagen SSC 

Skellefteå AB, Schneider Electric Buildings Sweden, 

Feelgood företagshälsa och Xzakt kundrelationer. 

SSC Klingan AB håller också till i byggnaden och 

bedriver snickeriverksamhet, samt lackering och 

svetsning. Två delar av byggnaden samt en del av 

mittenbyggnaden står outhyrda i dagsläget.  

 

Lagret 8 byggdes år 1964 men stod klart som det ser ut idag år 1969 och har sedan dess genomgått 

upprustning, renovering och ombyggnationer i form av byte av fönster, utbyggnad och upprustning av 

ventilationssystem samt tillbyggnad av ventilation och ventilationsrum.  

Anläggningsuppgifter 
Fastighetsbeteckning   

Lagret 8   

Adress Byggår Area 

Lagergatan 1 1964 7625 m2 

931 49 Skellefteå   

 

Värme 

Byggnaden värms med fjärrvärme producerad av Skellefteå Kraft som fördelas med hjälp av tvårörssystem 

och panelradiatorer. Framledningstemperaturen ligger på 65°C vid -24°C utomhus. Temperaturen på 

radiatorerna justeras enligt en värmekurva beroende på utetemperaturen. Spillvärme från kylmaskinen 

VKA1 hjälper till att värma fjärrvärmevattnet. Om det redan är tillräckligt varmt kyls värmen bort med 

frånluftsfläktar på taket. Ventilationsluften förvärms med värmeåtervinning och fjärrvärme och den köpta 

energin uppgår till 315 MWh per år. 

Luftvärmare finns installerade i entréerna i huskropp 1 och 2 samt i huskropp 5. Drifttiderna uppskattas till 

85h per år och märkeffekten på dessa är18,4kW enligt produktblad. Luftvärmarna ingår i transmission och 

förluster i Tabell 13 Fördelning av fjärrvärme för Lagret 8.Tabell 13. 

Tabell 13 Fördelning av fjärrvärme för Lagret 8. 

Fjärrvärmefördelning Energi per år [MWh] 

Ventilationsvärme 315 

Varmvatten 55 

Transmission och förluster 
(Radiatorer) 

468 

  

Figur 4 situationsplan Lagret 8 (17) 

1 

5 

4 
3 
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Ventilation 

I fastigheten finns 8 ventilations aggregat varav 7 är i drift för tillfället. Energianvändningen för 

ventilationen har en direkt koppling till drifttiden som kan ses i Tabell 14 

Tabell 14 Vetilationsaggregat för Lagret 8 med drift fakta. 

Aggregat Placering 
enligt figur 2 

Värmeväxlare 
Typ, verkningsgrad 

Kylbatteri Drifttid 

Tim/vecka 

Energi 

Fj.Värme 

MWh/år 

Energi  

El 

MWh/år 

TA01 3 Roterande,  
54 % 

Ja Hög 95 
Nor 70 

97 56 

TA02 5 Roterande,  
82 % 

Nej 47 42 32 

TA03 5 Korsströms,  
78 % 

Nej 49 
(antaget) 

21 15 

TA05 5 Roterande,  

92 % 

Nej 52 5 6 

TA06 4 Korsströms,  

77 % 

Nej 0 6 0,5 

TA06K 5 Vätske,  

54 % 

Nej 55 64 37 

TA07 5 Roterande,  

82 % 

Nej 55 11 11 

TA09 1 Vätske,  

51,6 % 

Nej 50 98 32 

 

Forcering av ventilationen är möjlig i vissa lokaler som exempelvis konferensrum och grupprum.  

Kyla 

Två kylmaskiner finns installerade i byggnaden. Den ena, VKA1 EKB1,2 kyler ventilationsluften i huskropp 1 

och 2 med kylbatterier och VKA1 servar huskropp 3 med kylning som distribueras med hjälp av kylbafflar i 

taket samt ett kylbatteri för kylning av ventilationsluften som distribueras via ett kyltak.  

VKA1 EKB1,2 hade år 2014 en elförbrukning på 3044 kWh enligt avläsning från installerad elmätare och 

har ett COP-värde på 4,3. Under vintermånaderna (18) november, december, januari och februari 

förbrukar kylmaskinen i genomsnitt 149 kWh/månad.  

Kylmaskin VKA1 förbrukar enligt beräkningar och uppskattningar 9229 kWh/år och dess COP-värde är 4,6. 

El 

Elen i byggnaden är uppdelad på flera olika mätningar som sammanlagt uppgår till 816 MWh/år. Den 

största delen står SSC Klingan för med 310 MWh/år Uppdelad till 20 MWh för belysning och 49 MWh för 

ventilationsaggregat TA06,2 och TA07 samt 242 MWh för produktion och verksamhet. 

Den näst största delen står Xzakt kundrelationer för med en årsförbrukning på 255 MWh/år. Belysningen 

står för 14 MWh och aggregat TA01 56 MWh. Även kylmaskin VKA1 medräknas i denna mätning med 9 

MWh. Övrig verksamhetsel exempelvis datorer och servrar står för 176 MWh.  

Fastighets Polaris AB som ansvarar för driften av fastigheten står för resterande 251 MWh/år och där ingår 

el för drift av ventilations- och värmefläktar, pumpar, kylkompressor, utebelysning, de flesta motorvärmare, 

samt verksamhetsel för kontoren SSC Skellefteå, Feelgood företagshälsa och Schneider electric. Storlek på 

fördelningen visas i Figur 5. 

Fördelningen av elenergi för hela byggnaden delas upp som Tabell 15 visar.  
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Figur 5 Fördelning av elenergi för huskropp 1 i Lagret 8, baserat på Fastighets AB Polaris faktura. 

 

Tabell 15 Fördelning av elenergi för hela Lagret 8. 

Post Antal Elenergi/år [MWh] 

Motorvärmare 164 stolpar 3,9 

Utebelysning 45 armaturer 1,8 

Hiss 1 Används sällan 

Inomhusbelysning 784 armaturer 54,4 

Ventilationsfläktar 20 st 187 

Kylkompressorer 2 st 3 + 9,2 

Pumpar 19 st 16,7 

Övrigt  

(förluster och verksamhet) 

 539,5 

 

Belysning 

Belysning inomhus består till mestadels av moderna armaturer med lysrör av modellen T5 samt 

kompaktlysrör. Belysningens effekt varierar mellan 1x14 W till 4x36 W/armatur. 

Vatten 

Kallvattenförbrukningen uppgår till ca 2500 m3 per år varav ca 1000 m3 går till varmvatten med 

antagande om att 40 % av kallvattenförbrukningen går till varmvatten. Jämförelsevis låg förbrukning för 

en så stor fastighet, 0,4m3/m2 golv area. 

Mätning av flödet i köksblandare i lunchrummet på Klingan uppmättes till 21L/minut. Detta kan jämföras 

med ett snålspolande munstycke som enkelt och billigt kan appliceras på blandaren och minska flödet till 8 

L/minut.  
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Inomhusklimat och klimatskal 

Väggarna består av relativt täta tegel/betongväggar med 120 mm mineralullsisolering och ett U-värde på 

ca 0,3 W/m2K.  

Taket för del 1, 2, 4, och 5 är tilläggsisolerade med 120 mm cellplast och 20 mm takboard (19). Medan 

taket för del 3 inte har tilläggsisolerats utan endast består av lättbetong.  

Vid intervju med hyresgästerna är i dagsläget alla nöjda med inomhusklimatet. Något som påpekades var 

att det blir varmt när solen ligger på men att det går åtgärda med markiser som det också finns på de 

flesta fönster som vetter åt söder och öster. Markiserna styrs också med automatik vilket underlättar att 

hålla nere temperaturen även om ingen vistas i lokalerna när solen strålar in. En annan kommentar var att  

 

luften inne på Xzakt kundrelationer upplevdes torr vid vissa tillfällen och vid omställning till kallare 

temperaturer blir det lite kyligt i lokalen, men efter några dagar har temperaturen jämnat ut sig. 

 

Byggnadens totala energitillförsel 
Den totala energitillförseln har sammanställs och visas i Tabell 16 Fördelningen av el- och värmeenergi i 

byggnaden. 

Tabell 16 Fördelningen av el- och värmeenergi i byggnaden. 

Energibärare Beskrivning Årlig energitillförsel 

El Betjänar fastighetsdrift och verksamhet i fastighet 816 MWh/år 

Fjärrvärme Uppvärmning av radiatorer, ventilationsluft samt varmvatten 838 MWh/år 

 Total energitillförsel Lagret 8 1654 MWh/år 

 

Variationer i energianvändningen 
På grund av klimatvariationer under året fördelas energitillförseln olika beroende på årstid samt drifttider 

för ventilation och verksamhetstider. Sifforna är tagna från senaste årets förbrukning och är 

normalårskorrigerade om inget annat nämns.  

Nyckeltal och antaganden  
För att kunna reda ut hur värme- och elenergin fördelas i fastigheten och hur den används har vissa 

antaganden gjorts. Beräkning av nyckeltal är till hjälp för att kunna jämföra fastigheten med liknande 

verksamhet och byggnadsutförande. Jämförelse med nyckeltal har inte gjorts i denna kartläggning på 

grund av bristande dokumentation om liknande fastigheter (20).  

Nyckeltal 

Fastigheten använder idag 217 kWh/år, m2.  

För värme ligger nyckeltalet för Lagret 8 på 110 kWh/år, m2. 

Elanvändningen ligger på 107 kWh/år, m2.  
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Antaganden 

Antaganden som gjorts redovisas och motiveras i Tabell 17 

Tabell 17 Antaganden som gjorts för beräkningar samt resonemang kring antaganden. 

Antagande Antaget värde Motivering 

Drifttid aggregat TA03 49h/vecka Verksamhetstider, medelvärde 

av aggregat TA02 och TA05 i 

samma verksamhet. 

Motorvärmarstolpar  Effekt 600W/motorvärmaruttag 

Drifttid 0,5h/dag, 
5dagar/vecka, 17veckor/år 

Användningsgrad 50 % 

Drygt 4 månader (17v) om året 

räknas som vintermånader (18). 
Tidsinställning ger 30 min drifttid 

per gång (21). 50 % av 

stolparna används utifrån 

observation på plats.   

Effekt pump för 

fjärrvärmeväxlare 

61 % av märkeffekt Använder data från driftbilder 

och antar att det gäller året om. 

Kylmaskin VKA1 Drifttid 6h/dag varje dag = 

2190h/år 
Antar att kylfläktarna går 30 % 

av tiden som kylmaskinen går 

Verksamhet pågår mellan kl. 7 – 

22 (helger 9-18) och elektronisk 
utrustning samt hög 

personnärvaro alstrar värme 

under långa perioder varje dag. 

Belysning Drifttid Verksamhetsbelysning 

drifttid samma som aggregat, 
49h/vecka. 

Toalettbelysning 60 % av 

verksamhetstid.  

Konferensbelysning 10h/vecka 

Effekter antagit lägsta effekt för 
armatur enligt 

produktbeskrivning, alt. effekt 

som krävs enligt riktlinjer för 

verksamhet i lokalen. 

Endast uppskattade tider utifrån 

verksamhetstider.  
 

Uppskattade effekter enligt 

produktblad och riktlinjer. 

Luftvärmefläktar Drifttid 1h/dag x 5dagar/v x 
17v/år = 85 h 

Eleffekt 0,18 kW  

 

Antar att fläktarna är igång ofta 
under vinterhalvåret, då 

dörrarna öppnas och släpper in 

kalluft i entréerna. Effekten 

tagen från produktblad med 

fläkt som liknar de som finns i 
fastigheten (22). 

Fjärrvärmeeffekten innefattas i 

transmissionen. 

Värmeförlust från öppna portar 

på Klingan 

Sommaren (12 veckor) inget 

värmeutsläpp, ΔT=0°C 

Vår (12 veckor) ΔT=15°C, 

43kWh 

Höst (12 veckor) ΔT=15°C, 43 

kWh 

Kall vinter (2 veckor) ΔT=50°C, 

258 kWh 
Varm vinter (14 veckor) 

ΔT=30°C, 101 kWh 

Porten öppettid är 1 h per dag, 

5 dagar i veckan  
Totalt 445 kWh/år, port 

Utifrån intervju med personal 

inom verksamheten har 
öppettider för portarna antagits.  
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Åtgärdsförslag 
Här presenteras ett antal åtgärdsförslag som kan leda till besparingar på fastighetens energitillförsel. 

Återbetalningstider och investeringskostnader presenteras i senare avsnitt. 

Fläktbyte aggregat TA01, TA06Klingan och TA09. Från remdrivna till direktdrivna. Minskning av eleffekten 

med ungefär 40 %. Samt minskning av drifttiden på aggregat TA01 då det går dygnet runt i dagsläget.  

Tilläggsisolering av taket på byggnad 3 (Xzakt kundrelationer) med 120 mm cellplast och 20 mm takboard 

minskar U-värdet från 0,6 till 0,19 W/m2K vilket i sin tur innebär en minskning av transmissionsförlusten för 

taket med 68 %.  

Injustera och spärra/sänk temperaturen på radiatorer. De flesta radiatorerna är inställda på högre 

temperaturer än vad som behövs. Radiatorer och kylsystem motverkar varandra i vissa fall. Sänkning av 

temperaturen i entréer till 16°C och i kontorsutrymmen bör en temperatur på mellan 20-24°C hållas på 

vintern och 23-26°C på sommaren. 

Byta Klingans portar till fjärrstyrda som öppnas med knapp/sensor på truck. Tillägg på denna lösning kan 

vara att installera en luftridå som startar vintertid när rumstemperaturen sjunkit till en viss grad. Detta 

medför minskade värmekostnader och minskat fläktarbete då lokalen hindras från att kylas ned med 

uteluften.   

Installation av CO2 givare och spjäll i lunchrum på Xzakt (rum nummer 106 Paus).  

Installation av närvarostyrt spjäll för utrymme kallat SVETSARE i Klingans lokaler, används idag som 

lagerlokal och parkering för traktor exempelvis. Närvarogivaren kompletteras med 1 timmes timer som kan 

användas vid behov.  

 

Övriga åtgärder som kan öka energiprestandan på Lagret 8 är: 

 

 Installera perlatorer på blandare i kök och toaletter 

 Vinterkompensering för ventilationsaggregaten bör inprogrammeras  

 Kompensering av värmeregleringen för radiatorer i Xzakt lokaler utifrån inomhustemperatur och 

utetemperatur 

 Rengör tilluftsdon och kanaler i byggnad 3. Vid besök 2015-04-07 väldigt dammiga 

 Byte av diskmaskiner i byggnad 1 till maskiner med minst energiklass A++ 

 Aktivera energisparläge på skrivare, kopiatorer och datorer 

 Översyn på dörrar till SSC Klingans verkstad, många har små läckage och hål 

 Installera dagsljusstyrd belysning på Xzakt kontorslandskap, stor investering som i dagsläget skulle 

ha en lång återbetalningstid 
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Besparing 
De olika åtgärdspaketen är uppdelade på byggnaderna och döpta efter vilka företag som hyr lokalerna 

som går att se i Tabell 18. Beräkningar på besparingar och återbetalningstid tar ej hänsyn till inflation och 

bankens ränta. Dokumentation av utförda ändringar medräknas ej i återbetalningstiden. 

Tabell 18 Åtgärdskostnader och innehåll samt besparing beräknat med energipriserna för el 80 öre/kWh och 
för fjärrvärme 42 öre/kWh. 

Åtgärdspaket Innehåll Besparing  Återbetalningstid 

Polaris 

462 000 kr  
(178 300+293 200 kr) 

1. Fläktbyten, TA09 

2. Tilläggsisolering av tak 
3. Injustering radiatorer 

4. Vinterkompensering på aggregat 

TA09 

132 MWh 

62 600 kr 

7,5 år 

Xzakt 

112 000 kr 

1. Fläktbyten TA01 

2. Minska drifttid 

3. CO2 styrning med spjäll i lunchrum 
4. Vinterkompensering på aggregat 

TA01 

78 MWh 

57 000 kr 

2 år 

Klingan 

206 300 kr 

1. Fläktbyten TA06Klingan 

2. Byte till fjärrstyrd port (13) (14) 

3. Närvarostyrd ventilation på 

Lager/Svets 
4. Vinterkompensering på aggregat 

TA02, TA03 och TA05 

59 MWh 

34 400 kr 

6 år 

 

Kommentarer på besparing: Vinterkompensering innebär att luftmängderna i tilluften sänks till minimikraven 

för lokalen/verksamheten när det blir kallare utomhus (exempelvis under -10°C). Luftmängderna kan 

minskas eftersom att temperaturskillnaden utomhus gör att den ofrivilliga ventilationen ökar på grund av 

termiska drivkrafter som temperaturutjämning. Fördelarna med vinterkompensering är minskat fläktarbete 

samt minskad uppvärmning av ventilationsluft till följd av minskad luftmängd. Fukthalten inomhus hålls på en 

mer behaglig nivå än vid en högre luftomsättning. Torr luft kan ge problem med bl.a. irriterade luftvägar 

och ögon. Vid vinterkompensering bör man ta hänsyn till verksamheten och lokalens utformning, inredning 

och placering på luft don och se till så att ventilationen anpassas på bästa sätt. Vinterkompensering antas 

minska energianvändningen med 7 %.  
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Bilaga 1.2 Energistatistik Lagret 8 
2014 års energiförbrukning för Lagret 8 enligt fakturor från Skellefteå Kraft. 

 

Figur 6 Elförbrukning Xzakt kundrelationer år 2014, jämförelsevis år 2013. 

 

Figur 7 Elförbrukning SSC Klingan år 2014, jämförelsevis år 2013. 
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Figur 8 Elförbrukning för SSC, Schneider Electrics och Feelgood företagshälsa samt driftel för fastigheten år 
2014 per timme. 

 

Figur 9 Fjärrvärmeförbrukning för Lagret 8 under år 2014. 

 

 

 

 

 



 

35 
 

 

Figur 10 Elenergiförbrukning för SSC, Schneider Electrics och Feelgood företagshälsa samt driftel för 
fastigheten år 2014 jämförelsevis till och med Mars år 2015. 

 


