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Sammanfattning 
 

Energimyndigheten och den svenska regeringen har tagit fram Lagen om energikartläggning i stora företag. 
Lagen trädde i kraft den 1 juni 2014. Skellefteå Kraft är ett av många företag som berörs av detta. Skellefteå 
Kraft är därför ålagda att göra energikartläggningar som representerar verksamhetens 
energianvändningoch syftet med denna rapport var att utföra en energikartläggning som Skellefteå Kraft 
har möjlighet att använda till ett sådant ändamål. Kartläggningen innehåller fakta om fastigheten, 
energifördelningen i fastigheten och åtgärdsförslag för att göra fastigheten mer energieffektiv. Om dessa 
åtgärdsförslag utförs kan man spara både ur ekonomi- och miljösynpunkt. En del åtgärder är mer 
omfattande än andra exempelvis byte av FTX-aggregat medans vissa är enkla åtgärder som att installera 
närvarostyrning i korridorer och omklädningsrum. Detta skulle t.ex. sparar närmare fem ton CO2 
ekvivalenter per år trots att fastigheten är i gott skick. Energikartläggningen innehåller även allmänna 
energiåtgärder som exempelvis att successivt byta ut lampor mot mer energisnåla alternativ. 
 
Fastigheten som ligger i centrala Skellefteå byggdes 1983 och har en energiprestanda på 116 kWh/m2,år 
vilket inte är så högt över referensvärdet för nya byggnationer i norr som är 85 kWh/m2,år, trots detta finns 
det potential för förbättring. Att rengöra de gamla värmeväxlarna skulle t.ex återbetala sig efter bara 1,3 år. 
De med en besparing på 7 tkr/år. Närvarostyrning i omklädningsrum och korridorer skulle återbetala sig 
själv efter 4,8 år och med en besparing på 0,5 tkr. Närvarostyrning skulle också minska CO2 utsläppen med 
närmare 5 ton ekv/år. 
 
Lagen om energikartläggning är en god start för att minska energianvändning i Sverige. Rapporter i 
energiavseende gör företag mer energimedvetna och detta leder i stor utsträckning till minskad 
energianvändning. 
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Abstract 
 

Department of energy and the state has developed a law on energymapping for large companies, it started 
to apply on the 1 of June 2014. Skellefteå Kraft I one of many companies which are affected by this. 
Skellefteå Kraft must therefore make energimapping which represent their energy consumption. This 
report´s purpose is to develop a energymap that Skellefteå Kraft can use it this new law. The energimap 
contains some facts about the property , the energy distribution and some arrangements to make the 
property more energy efficient. Skellefteå Kraft can choose for themselves if those arrangements will be 
done or not but if they do they can save both from a financhial and enviromental point of view. Some 
arrangements are more comprehensive than others. For exampel to replace two FTX-units while some are 
simple arrangements like installing motion detectors for the light in the corridors and the changin rooms, 
this could save nearly 5 tons of carbon dioxide equivalents a year. Even tho these arrangements are possible 
the property is in good condiotion. The enegymap also includes some general energyefficency 
arrengements such as to gradually replace broken lamps to new energysaving lamps. 
 
This property is located in the center of Skellefteå and was built in 1983. The energy performance per 
square meter is 116 kWh / m2, year, which is rather low. The refernece value of new constrction in the nort 
is 85 kWh / m2,year. Although there are potentials for improvements. 
 
The new law on energymapping is a good start to reduce the energy consumption in Sweden. When larger 
companies get more informaton about there energi consumption they will be more awere of the savings 
that are possible. Which will lead to a reduce energy consumption. 
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1 Inledning  
 

Lagen om energikartläggning i stora företag trädde i kraft den 1 juni 2014 och säger att alla stora företag 
ska göra en energikartläggning som beskriver hur mycket energi företaget använder för att driva sin 
verksamhet. Företaget ska därför energikartlägga tillräckligt många delar av företaget så att en 
representativ bild av företagets totala energianvändning kan erhållas. Energikartläggningen ska också 
presentera åtgärdsförslag för att ge företagen möjlighet att förbättra dess energipåverkan och på så sätt 
öka konkurrenskraften. Den nya lagen kommer att delas upp i tre steg där det första innebär att alla företag 
som påverkas av den nya lagen ska rapportera vilka delar av företaget som ska kartläggas och på så sätt 
också godkänna att de är medvetna om lagen. Detta ska meddelas innan den 5 december 2015. Det andra 
steget är att kontraktering av en certifierad energikartläggare är utförd samt att relevant 
underlastinformation tagits fram för att göra en energikartläggning. Steg tre avser att relevant data för 
energikartläggningen skall skickas in till energimyndigheten (1). 
 
Skellefteå Kraft Innefattas av lagen om energikartläggning i stora företag och måste därför kartlägga sina 
fastigheter. 
Denna kartläggning omfattar hus E och tillhör Skellefteå Kraft, som i sin tur hyr ut delar av fastigheten till 
Migrationsverket, Sweco och Banverket. 
 
Beställare:   Skellefteå Kraft Fastigheter AB 
 
Besiktnings intervall:  2015-03-22 till 2015-04-14 
 
Uppdragsgivare: Fredrik Westerlund 
 
Fastigheten kommer vidare i rapporten att hänvisas som hus E.  
Denna rapport redovisar ett examensarbete under vårterminen 2015. 
 

1.1 Bakgrund 
 

Energieffektivisering innebär att genom någon form av teknikutveckling uppnå ett effektivare sätt att 
använda energi. Man ska utan att försämra energitjänsten minska energianvändningen. 
Energieffektivisering handlar både om ekonomi och miljö där båda parametrar är en viktig del i hurvida 
energieffektiverade åtgärder är hållbara (1). 
 

”Vi blickar mot en hållbar framtid” (2) 
Skellefteå Kraft vill vara ledande i arbetet om en hållbar framtid och genom att investera i förnybar energi 
och så har det också så de blivit. Företaget strävar även efter att andra företag skall arbeta för en bättre 
framtid med mindre energianvändning och detta görs genom att genom att stödja den forskning som 
utvecklar den förnybara tekniken.Lagen om energikartläggningar i stora företags syfte överensstämmer 
med Skellefteå Krafts mål mot en bättre framtid vilket gör att den ses som en självklarhet.  
 
Detta projekt är gjort som ett examensarbete på uppdrag av Skellefteå Kraft fastigheter AB. Projektet 
omfattar energikartläggning med åtgärdsförslag, Energikartläggningen tillhör Skellefteå Kraft företaget 
kommer vid ett senare tillfälle utvärdera om åtgärdsförslagen skall utföras eller ej. 
 
 



 

2 
 

1.2 Syfte/Mål 
 

Bostads- och servicesektorn hade under 2011 en energianvändning på 144 TWh, vilket motsvarar 38 % av 
Sveriges totala energianvändning och 90 % av dessa går till bostäder och lokaler. Syftet med detta 
examensarbete är att ta fram en kartläggning som innehåller åtgärdsförslag för att minska 
energianvändning av fastigheten. Åtgärdsförslagen ska ta hänsyn till ekonomi- och miljösynpunkt. Målet är 
att kartläggningen ska kunna användas i lagen om energikartläggning i stora företag för fastigheten och som 
mall för liknande fastigheter (3).  
 

1.3 Förutsättningar/Avgränsningar 
 
Energimätningar har registrerats för den totala energianvändning, där också parkeringshuset ingick. Sedan 
fanns de undermättningar för parkeringshuset, ventilationen och komfortkylan. Okulärbesiktning har gjorts 
av fastigheten både under och efter arbetstid. Ingen enkätundersökning har gjorts utan brukarna av 
fastigheten antas vara nöjda med inomhusklimatet tills annat medelats. 
 
De olika åtgärdsförslagen har beräknats separat från varandra vilket kan leda till att resultateten kan 
påverka varandra om flera förslag genomförs.  
 

Inga nya mätningar har gjort på grund av att de flesta mätningar fanns tillgängliga och för att mätperioden 
skulle bli för kort. De mätningar som inte funnits har antagits till rimliga värden och dessa ger oss en bra 
inblick hur fastigheten fungerar. Ingen radonmätning är gjord på grund av att den ska göras efter sommaren 
och under en längre period Radonnivåer anses inte vara för höga då främst för att det inte finns några 
heltidsboende i huset samt att lokalen inte är lokaliserad i något riskområde. 
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2 Objektbeskrivning 
 

 

Hus E är till stor del kontorslokaler men består också av två trapphus, hiss, matsal, gym, omklädningsrum, 
bastu och rum för servrar. Huset byggdes 1983 och har en area på 2784 m2, arean kommer senare att bli 
benämn som m2 Atemp vilket syftar till uppvärmda arean. Hus E består av en källarvåning, 3 våningsplan och 
en vind där fläktsrummet finns. Grunden är av betong och fasaden är av plåt och betongelement. Taket är 
valmattak av koppar, valmattak betyder att takfallet är mot alla sidor inklusive kortsidorna. Fönstren är tre-
glasfönster och dörrarna är av aluminium också dom med tre-glasfönster. Nedan visar en bild tagen på Hus 
E där man man kan se fasaden som växlar mellan plåt och betong (Fig.1). 
 

 
Figur 1 Hus E 
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2.1 Byggnadens placering 
 

Byggnaden är placerad i centrala Skellefteå på Bäckgatan 7 som ligger på Skellefteå Krafts kvarter. Kvarteret 
består av 6 byggnader och ett kallgarage. I figur 2 nedan kan man se dess placering markerat med siffran 
ett. 
 

 
Figur 2 Hus E och dess placering i Skellefteå krafts kvarter. 
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2.2 Värme- och ventilationssystem 
 

Värmesystemet är vattenburet för både radiatorsystemet och golvvärme. Värmekällan är 
Fjärrvärme med två undercentraler, en för radiatorsystemet och ventilation och en för 
golvvärmen. 
 
Ventilationssystemet består av fem FTX-aggregat1 med roterande värmeväxlare och två frånluftsfläkar. 
Samtliga frånluftsfläkar övervakas och styrs via TAC Vista som är ett överordnat styr- och 
övervakningssystem. TAC larmar även vid låg verkningsgrad. I tabell 1 nedan ses dispositionen av 
ventilationsaggregaten där TA är FTX-aggregaten och FF är frånluftsfläktarna. 
  
 
Tabell 1. Fördelningen av fläktar och FTX-aggregat för respektive driftområde. 
Ventilationsaggregat Driftområde 

TA01 Kontor väst plan 1,2 

TA02 Kök, Matsal 

TA03 Kontor öst plan BV,1,2 

TA04 Motionslokal, Kontor BV 

TA05 Omklädningsrum, källarvåning 

FF01 Klädskåp, källarplan väst, soprum, köksfläkt 

FF02 Klädskåp, källarplan öst 

3 Teori 
 

För att förstå hur beräkningar av hur energiflödet i byggnader fungerar behövs övergripande kunskap i 
teorin om hur ventilation, fläktar och andra system som finns i byggnaden fungerar.  
 

3.1 Energikartläggning 
 

En energikartläggning ska redovisa hur mycket årlig energi som tillförs och används för att driva fastigheten. 
Kartläggninen ska också innehålla åtgärder för att minska energianvändningen och på så sätt 
energieffektivisera fastigheten (4). 
 
För att detta ska vara möjligt måste man sätta en systemgräns och i detta fall är systemgränsen Hus E med 
tillhörande entréer. 

3.1.1 Fördelning av el 

 

Elanvändningen delas upp i 2 huvudgrupper, fastighetsel och verksamhetsel. 
Fastighetsel avser el som krävs för att driva pumpar, fläktar och övrig el som används för att driva 
fastigheten.  
Verksamhetselen avser den el som används av hyresgästen t.ex. utrustning, belysning eller annat som krävs 
för att driva sin verksamhet. 

                                                             
1 FTX är en förkortning av från- och tilluftsventilation med värmeväxlare 
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3.1.2 Effekt 

 

Effekten som krävs för att värma luft beräknas genom att multiplicera volumflödet, differensen i 
temperatur och en konstant. Konstanten härrör ifrån densiteten multiplicerat med den specifika 
värmekapaciteten och är 1,296 KJ/m3K. 
 

𝑃 =  𝑄 ∗  1.296 ∗  𝛥𝑇      [1] 
 
Där P är effekt i kW, Q är volymflöde i m3/s, 𝛥𝑇 är differensen i temperatur i Kelvin och konstanten  
1,296 KJ/m3K. 

3.1.3 Verkningsgrad 

 

Verkningsgraden för en värmeväxlare beräknas med följande ekvation 
 

𝑁𝑡 =
𝑇𝑡𝑖𝑙𝑙−𝑇𝑢𝑡𝑒

𝑇𝑓𝑟å𝑛−𝑇𝑢𝑡𝑒
      [2] 

 

Där Nt är verkningsgraden i procent (%), Ttll är temperaturen på tilluften efter värmeväxlaren, Tfrån är 
temperaturen på frånluften efter värmeväxlaren och Tute är utomhus temperaturen. 
 
Om verkningsgraden på värmeväxlaren ändras kan man beräkna den nya Ttill genom att ändra ekvationen till 
 

𝑇𝑡𝑖𝑙𝑙 = 𝑁𝑡 ∗ (𝑇𝑓𝑟å𝑛 − 𝑇𝑢𝑡𝑒) + 𝑇𝑢𝑡𝑒     [3] 
  

3.1.4 Energiprestanda 

 

Energiprestanda är ett sätt att jämföra hur mycket energi huset drar per kvadratmeter. När man räknar 
med energiprestandan tar man därför bort verksamhetselen. Man kan säga att energiprestandan är ett 
mått på hur mycket energi fastigheten använder för att värma en kvadratmeter på ett år. 
 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎 =  
𝑓𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑠𝑒𝑙∗𝑓𝑗ä𝑟𝑟𝑣ä𝑟𝑚𝑒∗𝐾𝑦𝑙𝑎

𝐴𝑇𝑒𝑚𝑝
    [4] 

 

3.2 Ekonomiska begrepp 
 

De finns olika sätt att jämföra hur ekonmisk hållbart en investering är, i vissa fall kan de vara intressantare 
att se hur många år de tar för investeringen att betala igen sig själv medan i andra fall kan de vara 
intressantare att veta hur mycket man sparar per år.  

3.2.1 Nuvärde 

 

Framtida kostnader har inte samma värde som de kostnaderna har idag därför beräknas ett nuvärde. 
Skellefteå Kraft hade som önskemål att använda 15års livslängd och 5% kalkylränta. Nuvärdet beräknas via. 
 

𝐾𝑁 = 𝐾0 ∗ (1 + 𝑟)−𝑛      [5] 
 

Där K0 är kostnaden om den skulle göras nu, r är kalkylränta och n är antal år tills åtgärderna genomförs. 
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3.2.2 Kapitaliseringsfaktorn 

 

Kapitaliseringsfaktorn gör det möjligt att räkna ut vad investerings livstidsvärde är idag. Den tar hänsyn till 
livstid och räntor för att i sin tur göra en fiktiv livstid. Kapitaliseringsfakotrn beräknas enligt formel 6. 
 

𝐹𝑁 =
1−(1+𝑟)−𝑛

𝑟
      [6] 

 
Där R är kalkylräntan och n är livslängden. 

3.2.3 Payoff 

 

Kan också kallas återbetalningsmetoden och är en metod att räkna ut hur snabbt en investing återbetalar 
sig. Metoden tar i sin grundform inte hänsyn till livslängd räntor och inflation. Grundformen av 
payoffmetoden beräknas som nedan. 
 

𝑇 =
𝐺

𝑎
       [7] 

 
Där T är paybacktiden, G är grundinvesteringen och a är det årliga intäktsöverskottet. Det årliga 
intäktsöverskottet beräknas genom att ta det årliga intäkterna minus det årliga kostnaderna. 
 

3.2.4 Life cycle cost (LCC) 

 

LCC syftar till vad den totala kostnaden blir under hela investeringens livstid från att den installeras tills att 
den tas ur bruk. Vid beräkning av LCC tar man värdet av grundinvesteringen och lägger ihop med värdet av 
alla framtida kostnader för att driva det nya systemet under dess livslängd. Man tar sedan bort nuvärdet av 
framtida intäkter. LCC är bra när man ska jämföra olika investeringsalternativ. 
Om ett LCC värde blir negativt betyder det att det är en besparing. Hur man räknar ut LCC visas nedan. 
 

𝐿𝐶𝐶 =  𝐺 +  𝐾𝑁 – 𝐼𝑁 – 𝑅𝑁     [8] 
 

Där G är grundinvesteringen. KN är nuvärdet av alla kostnader under livslängden. IN är nuvärdet av 
eventuella kostnader under livslängden. RN är nuvärdet av eventuella restvärden. 
 
Eftersom det är mer intressant vilka besparingar som kan göras används LCC besparing och räknas ut geom 
att multiplicera LCC med -1 som visas nedan. 
 

𝐿𝐶𝐶 ∗  −1 =  𝐿𝐶𝐶 𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔     [9]  

 

Dessa formler används i bifogade LCC bilagor.  
 

3.3 Normalårskompensering 
 

På fjärrvärmen måste man ta hänsyn till temperaturen det året för att få ett generellt värde. 
Detta görs genom att man dividerar den årliga fjärrvämeanvändningen med en korrigeringsfaktor som kan 
beställas via SMHI eller som detta fall gjort egna mätningar. Tack vare normalårskorrigering kan man 
använda mätningar ifrån år som haft ovanligt kall eller varm temperatur (5). 
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4 Metod 
 

Mätningar för fastigheten avlästes för att kunna göra en årlig energifördelning av samtliga energikällor i 
fastigheten, dessa kunde senan användas för att se vart det finns sparmöjligheter och hur de kunde 
åtgärdas. 
 

4.1 Årliga energifördelningen 
 

Hur den årliga energifördelningen räknades ut började med att läsa av mätningar. Mätningar fanns för den 
årliga elanvändningen i hus E som var 263,5 MWh. Det fanns också undermätningar som visas i tabell 3, 
Sida 10. 
 

På fjärrvärmen fanns det mätningar från 2003 däremot fanns det inte någon korrigeringsfaktor för 
normalårskompensering innan 2009. För att få ett så noggrant värde som möjligt togs mätningar från 2009-
2014 och dividerade de med graddagarna för samma intervall och tog sedan medelvärdet av den 
normalårskompenserade fjärrvärmeanvändningen. Detta gav ett värde på 200 MWh/år (Tab.3). 

4.1.1 Verksamhetselens uppdelning 

 

För att kunna dela upp verksamhetselen gjordes okulära besiktningar både dag och kvällstid, detta för att få 
ett rimligt schema på vad som användes och hur ofta. Besiktningen gjordes för belysning och för utrustning. 
Genom dessa okulära besiktningar kunde tabeller göras och elanvändningen fördelas. 
 
Kylan från undermätningen används till två serverrum som finns i källaren. För att veta hur mycket el som 
används antas ett lågt COP värde för att på så sätt kompensera för transmissionsförlusterna för rummen, En 
COP-faktor på 2 är då rimlig. 

4.1.2 Fjärrvärmens uppdelning 

 
För ventilationen finns fem stycken FTX-aggregat med roterande värmeväxlare som övervakas och styrs via 
TAC Vista som är ett överordnande styr- och övervakningssystem som också larmar vid låg verkningsgrad. 
Det finns också två luftvärmare, en till entrén och en till fläktrummet. I tabell 2 visas vilka driftområden 
dessa FTX-aggregat och frånluftsfläktarna har. 
 
Tabell 2 De olika ventilationssystem som finns i hus E. TA01-05 är FTX-aggregat och LV01-02 är luftvärmare.  

Ventilationsaggregat Driftområde 

TA01 Kontor väst plan 1,2 

TA02 Kök, Matsal 

TA03 Kontor öst plan BV,1,2 

TA04 Motionslokal, Kontor BV 

TA05 Omklädningsrum, källarvåning 

LV01 Entre 

LV02 Fläktrum 

 

Tabell 6 på sida 10 visar en sammanställning av hur mycket energi som går åt till att värma luften i dessa 
ventilationssystem. Effekten beräknades genom ekvation [1], Uppvärmningstiden är inte året runt utan 
beräknas vara mellan mitten av september till första maj, detta motsvarar 228 dagar. Ventilationen är 
avstängd på helger och kvällar. Detta gör att under dessa 228 dagar är systemen aktiva i ca 1500 timmar.  
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Det fanns ingen mätning för hur mycket fjärrvärme som används för att värma varmvattnet. 
För att räkna ut detta så togs en medeltemperatur av de tre varmaste sommarmånaderna under 
fjärrvärmemätningsperioden 2003-2014, dessa visas i tabell 5, sida 10. 
 

Medelvärdet av dessa månader multiplicerades med 12 för att få en årsanvändning.  
 

Även om inte all fjärrvärme har gått till varmvatten så antas det kompensera för andra förluster så som 
transmission och läckage. 
 
 

4.2 Åtgärdsförslag 
 

Vid beräkningarna av åtgärder har ett elpris på 0,61 kr/kWh, ett fjärrvärme pris på 0,41 kr/kWh och ett 
kallvattenpris på 18kr/m2. Kalkylräntan är satt till 5 % och livslängden 15 år enligt önskemål från Skellefteå 
Kraft.  
 
Eftersom Skellefteå kraft använder 100 % förnyelsebar elenergi bli CO2 påverkan noll. Eventuella 
energiåtgärder är därför beräknat hur koldioxidutsläppen skulle minska ur ett svenskt perspektiv. 
Beräkningarna för åtgärderna har gjorts med ett utsläpp på 483,4 CO2 ekv/kWh för el och 80 CO2 ekv/kWh 
för fjärrvärme. CO2 ekv står för CO2-ekvivalenter och med det menas gasernas växthuspåverkan uttryckt i 
motsvarande mängd i CO2. T.ex. ett gram metan bidrar 21 gånger mer till växthuseffekten än koldioxid 
vilket betyder att ett gram metan är samma sak som 21 gCO2-ekvivalenter. 
 
De åtgärder som har gjorts är: 
 

 Installation av snålspolande kranar 

 Rengöring av FTX-aggregaten 

 Installation av nya FTX-aggregat 

 Nytt schema på frånlufts fläktar 

 Maxbegränsa radiatortermostaterna  
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5 Resultat  
 

Nedanstående underrubriker är en sammanfattning för de olika åtgärder som gjorts och avslutas med en 
sammanställning. I Resultat kapitlet finns även e sammanställning av åtgärderna för att få en bättre inblick 
om vilka som är mest lönsamma att utföra. 
 

5.1 Årliga energifördelningen 
 
I tabell 3 nedan kan vi undermätningar för elen i hus E. Verksamhetselen delas sedan upp till utrustning, 
belysning, servrar och övrigt. Belysningselen blev 41,5 MWh (Bilaga.1) och elen som användes till utrustning 
blev 32,1 MWh (Bilaga.2). 
 
Elanvändning på servrarna beräknas genom att multiplicera kylan med COP-faktorn 2 detta ger en 
elanvändning på 69,6 MWh/år. Den el som är kvar av 144,7 MWh verksamhetsel som undermätaren visade 
sätts under övrigt, D.v.s. 1,5 MWh går åt till mindre utrustning såsom laddare till mobiler och dylikt. 
 
Tabell 3 Undermätningar för hus E. 

Undermätning Elanvändning MWh 

Verksamhetsel 144,7 

Fastighetsel 84 

Kyla 34,8 

 
Ett medelvärde av normalårskompenserad användning i tabell 4 nedan görs ger de en 
fjärrvärmeanvändning på 200 MWh/år. 
 
Tabell 4 korrigeringsfaktor , fjärrvärmeanvändning och vad det blir efter det har normalårskompenseras. Dessa mätningar är från 

intervallet 2009-2014. 

År Korrigeringsfaktor Fjärrvärmeanvändning Normalårskompenserad 

fjärrvärmeanvändning 

2009 1,022 215000 210371,8 

2010 0,903 256410 283953,5 

2011 1,111 173150 155850,6 

2012 1,017 200000 196656,8 

2013 1,083 184260 170138,5 

2014 1,116 204760 183476,7 

 
För att beräkna varmvatten tas ett medelvärde ut för fjärrvämeanvändningen under de varmaste 
sommarmånaderna, dessa vissas i tabell 5 nedan. Medelvärde av fjärrvärmeanvändning på dessa månader 
beräknades till 1250 kWh vilket betyder en årsanvändning på 15 MWh/år. 
 
Tabell 5 De tre varmaste månaderna under intervallet 2003-2014. 

Månad, år Fjärrvärmeanvändning kWh 

Juni 2012 1220 

Juli 2011 1550 

Juli 2006 974 
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I sammanställningen i tabell 6 ser vi att för samtliga ventilationsystem får vi en total energianvändning på 
66,4 MWh/år. 
 
Tabell 6 Flöde och temperatur för de olika aggregaten och vilken energi som går åt för dessa 

 Q [l/s] Tin[°C] Tut[°C] P [W] MWh/år 

TA01 1020 13 18 -6609,6 -9,9 

TA02 800 13 18 -5184,0 -7,8 

TA03 1170 13 18 -7581,6 -11,4 

TA04 800 13 18 -5184,0 -7,8 

TA05 1000 13 18 -6480,0 -9,7 

LV01 1000 14 19 -6480,0 -9,7 

LV02 1000 15 20,2 -6739,2 -10,1 

 
Eftersom den totala fjärrvärmeanvändningen är 200 MWh/år. Av dessa går 15 MWh/år åt att värma vatten 
och 66,4 MWh/år går åt till ventilationen. Detta betyder att de övriga 118,6 MWh/år går åt till radiatorerna.  
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5.2 Sammanställning av energifördelningen 
 

Hur energin är fördelade i fastigheten är viktigt för att kunna se vart det finns möjlighet till besparing och 
inte. I (Fig.3) kan man se den årliga fördelningen för hus E. Det man kan se i den här energifördelning är att 
den största delen av elen går till verksamhetselen. Verksamhetselens användning består till stor del av 
serverrummen där det inte finns några sparalternativ. 
 

 
Figur 3 Hur den totala årliga energin fördelas i hus E 

 

 

5.3 Energiprestanda 
 
Med hjälp av ekvation [4] kan vi se att energiprestandan för hus E blir 116 kWh/m2,år vilket inte ligger så 
högt över det referensvärden som finns för nybyggen i norr som är 85 kWh/m2. Detta är ett tecken på att 
fastigheten är välbyggd, specielt med åtanke på att det är över 30 år gammalt. 
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5.4 Allmänna åtgärdsförslag 
 
De allmänna åtgärdsförslagen är främst till för att starta ett energibesparingstänk. Att t.ex. köpa in dyrare 
energisnålare lampor har en högre belastning på ekonomin för stunden och det kan vara svårt att se att det 
kommer att löna sig i framtiden. Men eftersom energisnåla lampor har en längre hållbarhet sparar man inte 
bara in på miljön utan också på manskraft vilket gör dessa energisnåla lampor till en ekonomiåtgärd. 

5.4.1 Allmän åtgärd 1, Byta till energisnål belysning 

 

När man byter från trasiga lampor kan man tänka på att byta till energisnåla lampor och oftast behöves inte 
ens ljusstyrkan sänkas. Nya energisnåla lampor är generellt dyrare men har en längre hållbarhet vilket gör 
att det är ekonomiskt hållbart. 

5.4.2 Allmän åtgärd 2, Hålla rätt temperatur 

 
Att inte värma upp lokalen i onödan och det samtidigt är öppet ut då det är varmt är en ytterligare åtgärd 
som krävs för att bibehålla energibesparing. Att minska temperaturen med 1°C minskar 
uppvärmningsbehovet med cirka 5 % (5). 

5.4.3 Allmän åtgärd 3, Köldbryggor i klimatskalen 
 
Att se över de dörrar och luckor och att se om det finns möjlighet att täta eller byta mot bättre isolerade 
kan vara lönsamt (Fig 4,5). Det skulle också minska risk för drag i dessa områden. 
 

 
Figur 4 Brandlucka mot källaren mot öst till höger och väst till vänster 
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Figur 5 Dörr i skyddsrummet som leder mot söder 

 

5.4.4 Allmän åtgärd 2, Radiatorer på max effekt 

  
Se till att inte ha radiatorer på maximal effekt i rum som inte kräver det, alternativt maxbegränsa 
radiatorerna. Som ett exempel var radiatorn i vilorummet som knappt används inställd på full effekt (Fig.6).  
 

 
Figur 6 Radiator på full effekt i vilorummet i källaren. 

 

5.5 Åtgärdsförslag 
 
Dessa åtgärder är generiellt mer krävande än de allmäna åtgärderna däremot finns de större 
sparmöjligheter både från ekonomi- och miljösynpunkt. Åtgärderna är inte sorterade i proriteringsordning 
och kan påverka varandra. 
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5.5.1 Åtgärd 1, Snålspolande kranar 

 

Snålspolande kranar minskar inte bara energianvändning utan sänker också kallvatten användningen. Det 
finns inga mätningar på hur mycket kallvatten som går åt i hus E och Beräkningar måste göras utifrån 
antaganden. I hus E går det 15 MWh per år till uppvärmning av vatten. För att värma 1 m3 kallt vatten till 
varmt vatten går de åt 55 KWh, vilket betyder att det går åt 272,72 kubikmeter varmvatten per år i hus E. 
Man brukar säga att 30 % av vattenanvändningen Vilket ger i förlängningen ett antagande av 909 m3 i 
vatten konsumtion. 
 
Med snålspolande kranar sänker man vattenkonsumtionen med ca 20 %. Vilket betyder att vi minskar 
vattenanvändningen med 181,8 kubikmeter där 54.5 kubikmeter är varmvatten och 127,3 kubikmeter är 
kallvatten. Detta måste vi också ta hänsyn till när vi gör vår LCC kalkyl. Om konsumtionen varmvatten sänks 
med 20 % så vi sparar in 3 MWh per år (7). 
 
Om vi räknar med en grundinvestering på 10tkr, en livslängd på 15år och en kalkylränta på 5 %, så fås med 
ekvation [8] en LCC på -12,5tkr vilket betyder att de sparar 12,5tkr, ekvation [9]. Payoff tiden beräknar vi 
med ekvation [7] och det ger oss en payofftid på ca 2år. 
Vi sänker också utsläpp av växthusgaser med 0,24 ton ekvivalenter CO2 per år, se bilaga 3. 
 

5.5.2 Åtgärd 2, Rengöring av FTX-aggregaten 

 

Genom att rengöra värmeväxlarna skulle verkningsgraden kunna öka med uppskattningsvis ca 4 %, denna 
uppskattning är beräknad från ett mellanting mellan vad verkningsgraden hade då värmeväxlarna var nya 
och den verkningsgraden värmeväxlarna har idag. Om vi räknar med en normalårsutetemperatur på 5 
grader skulle Tin ökas med en halv grad om verkningsgraden höjdes med 4%, ekavtion [2-3]. Kalkyl i bilaga 5 
om hur mycket fjärrvärme som går till ventilationen kan vi se att med en grads mindre uppvärmning sparar 
vi in 4,6 MWh fjärrvärme om året, Detta utan några större utgifter vilket gör detta till en väldigt lönsam 
åtgärd. Om vi räknar med en kostnad på 1 tkr så har man sparat in det på bara ca 1,3 år enligt ekvation [7] 
och har en LCC besparing på 7 tkr, ekvation [8-9]. Då är de även inräknat att uppvärmningsperioden inte 
varar över hela året utan är mellan mitten av september till första maj. Denna åtgärd skulle också minska 
CO2 utsläppen med 0,37 ton ekv/år, se bilaga 4. 
 

5.5.3 Åtgärd 3, Ny FTX 

 

Att byta ut de gamla FTX-aggregaten mot nya är mer en underhållsåtgärd än en ekonomisk åtgärd. Att byta 
ut de gamla innan de går sönder är däremot lönsammare än att bli tvungen att renovera de gamla när de 
ändå ska bytas ut. För tillfället är de främst två av de fem aggregat som är aktuella för att bytas ut. Det nya 
FTX-sytemet har en väldigt hög verkningsgrad på närmare 85 % vilket skulle öka Tin med 3 grader enligt 
ekvation [2-3]. De nya FTX-aggregaten använder däremot en värmepump istället för fjärrvärme för att 
värma luften efter värmeväxlingen. Det nya FTX-systemen beräknas också sänka fastighetselen med ca 20% 
vilket är ca 17.5 MWh/år detta gör att även om de används el till uppvärming av tilluften så kommer 
elanvändningen att sänkas med 9 MWh/år. Investeringskostnaden för att byta FTX-aggregaten är 1094 tkr 
och kommer som sagt att spara in ca 9 MWh/år el och 21,3 MWh/år fjärrvärme (Bilaga.5) Det ger enligt 
ekvation [8] en LCC på 773 tkr och en payoff period på 45 år,ekvation {7]. Denna åtgärd skulle också minska 
utsläppen av CO2-ekvivalenter med 6 ton per år, se bilaga 6. 
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5.5.4 Åtgärd 4, Belysning 

 

Onödig belysning av lokaler där den inte används uppfyller inget syfte därför kan närvarostyrning vara att 
föredra på de rum och korridorer som sällan används. Källaren består till stor del av omklädningsrum som 
använts främst på morgonen, efter arbetsdagen och vid lunch. Anställda vid Skellefteå Kraft är mycket 
energimedvetna och vid kontroller har lamporna i omklädningsrummen och korridor oftast varit släckta. 
Om lampor inte slås av bidrar detta ofta till onödig energiåtgång. Att installera närvarostyrning skulle 
eliminera detta problem och minska energianvändning väsentligt. Installationskostnaderna för 
närvarostyrning i omklädningsrum och impulsströmbrytare till korridoren i källaren och våning ett skulle 
kosta ca 30 tkr men skulle enligt det nya belysningenschemat spara ca 10 MWh/år. Det ger enligt ekvation 
[7] en payoff tid på ca 5 år en LCC besparing på 500kr/år enligt ekvation [8-9]. Åtgärden skull också minska 
CO2-ekvivalenter med närmare 5 ton, se bilaga 7. 
 
På våning tre och fyra håller företag till och har en huvudbrytare för belysningen, vilket redan är en bra 
lösning och det ansågs inte vara lönsamt att installera närvarostyrning där. 
 

5.5.5 Åtgärd 5, Frånlufts fläktar 

 
Att sänka luftflödet i frånluftsfläktar kan vara en Möjlighet till energibesparing. Lägre luftflöde minskar den 
luft som måste värmas för att nå önskad temperatur. På taket sitter två stycken frånluftsfläktar som tar luft 
från klädskåpen i omklädningsrummen, soprum och köksfläkt. Båda frånluftsfläktarna har en EFFEKTi på 90 
watt och båda är påslagna mellan 06.00 – 22.00 på vardagar och en av fläktarna är även påslagen mellan 
18.00 – 22.00 på helger. Luftflödet ligger på 135 respektive 111 l/s. Att ändra fläktarnas tidschema till 06-
00-18.00 vardagar och sätta in en forceringsknapp på köksfläkten skulle spara in ca 0,6 kWh om året, vilket 
inte är särskilt mycket men till en installationskostnad på 10 tkr får vi enligt ekvation [7] en Payoff på ca 4 
och enligt ekvation [8-9] får vi en LCC besparing på 2 tkr. Förutom den ekonomiska aspekten skulle denna 
åtgärd minska klimatpåverkan med 0,05 CO2-ekvivalenter per år, se bilaga 8. 

5.5.6 Åtgärd 6, Maxbegränsa radiatortermostaterna på 23°C 

 

Att maxbegränsa termostaterna på radiatorerna så att de inte går på full effekt, uppskattas kunna spara 3 % 
av radiatoreffekten. Denna fastighet har en radiatoreffekt på ca 133 MWh vilket betyder en besparing på ca 
4 MWh/år. Att reglera termostaternas enda utgift är arbetskraft och beräknas ta en dag vilket motsvara ca 
4 tkr. Beräknar vi med ekvation [7] blir återbetalnings tiden ca 2,5 år, enligt ekvation [8-9] får vi en LCC 
besparing på 4 tkr och att vi minskar CO2 ekvivalenta utsläppen med 0,3 ton, se bilaga 9. 
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5.6 Åtgärdssammanfattning 
 

Åtgärdssammanfattnignen i tabell 7 visar att det finns flera sätt att spara pengar och minska CO2 
ekvivalenter. Åtgärd 1 där kranar och duschmunstycken byts till snålspolande är mer av en ekonomisk 
åtgärd. Men man ska även ta miljön med i beslutet om åtgärderna är lönsamma eller inte och kan då se att 
åtgärd 4 sparar 3 tkr om året och sparar även in nästan 5 ton CO2 ekvivalenter. Åtgärd 3 där byts två av de 
gamla FTX-aggregaten ut mot nya blir LCC-kostnaden 773 tkr och pay off tiden blir 45 år. Denna åtgärd kan 
dock ses som ett underhåll då de gamla FTX-systemen börjar bli gamla. Det kan alltså vara lönsamt att göra 
denna åtgärd innan aggregaten går sönder och akuta kostnader tillkommer. 
 
Små enkla åtgärder kan också vara lönsamma tack vare att investeringskostnaderna är så låga. Åtgärd 2 och 
6 är väldigt bra exempel på detta. Båda dessa har relativ kort payoff tid men en rätt hög LCC besparing. 
 
Åtgärd 5 är inte en lönsam åtgärd. 
 
Åtgärdernas resultat kan påverka varandra och åtgärderna är inte sorterade i prioriteringsordning. 
 

Tabell 7 Sammanfattning av åtgärderna och dess kostnad- och energipåverkan. 

Åtgärd  

Investerings-

kostnad       

[kr] 

Energi-

besparing 

[kWh/år] 

Kostnads-

besparing 

[kr/år] 

Ungefärlig 

Payoff 

[år] 

LCC 

Besparing 

[kr] 

CO2 

Minskning 

[ton 

ekv/år] 

1 
Byta ut mot snålspolande 

duschar och kranar 
10000 3000 4500 2,2 12500 0,24 

2 
Rengöra befintliga 

värmeväxlare 
2500 4600 1900 1,3 7000 0,37 

3 
Byta två av de gamla FTX-

aggregaten mot nya 
1094000 165000 63600 45 -773000 6 

4 

Närvarostyrning i 

omklädningsrum och 

korridorer 

30000 10000 3000 4,8 500 4,9 

5 
Ändra tidsstyrningen för 

frånluftsfläktarna 
6000 600 250 24 -4800 0,05 

6 

Maxbegränsa 

radiatortermostaterna vid 

23°C 

4000 4000 1650 2,5 4200 0,32 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

18 
 

I figur 7 visas diagram över CO2 minskningen och i figur 8 visas payofftiden för de olika åtgärdena. 

 

 
Figur 7 Diagram över minskning av CO2 ekvivalenter per år för respektive åtgärd 

 

 
Figur 8 Diagram över payoff tiden för de olika åtgärdena 
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6 Diskussion 
 
Målet med examensarbetet var att göra en energikartläggning på en fastighet åt Skellefteå Kraft Fastigheter 
AB. Energikartläggningen skulle kunna användas till lagen om energikartläggning i stora företag. För att 
detta skulle vara möjligt så började jag med att göra ta reda på hur energin fördelades i fastigheten. 
Eftersom inte mätningar fanns så fick jag kombinera antaganden med okulärbesiktningar, detta tog ganska 
lång tid och kändes till och från som att värdena var tagna ur luften. Men desto längre tid som gick och 
desto mer jobb man la ner så började värdena bli rimligare och rimligare tills det till slut kändes rätt. Jag 
kunde också se att huset drog väldigt lite energi, även om fastigheten är byggd 1983 så användes lite energi 
per Atemp, energiprestandan på 116 kWh/m2 är inte så högt över referensvärdena på 85 kWh/m2. 
 
Var lite osäker på att åtgärderna skulle ha för liten inverkan eftersom huset var relativt energisnålt som det 
är, men lyckades ändå hitta några som var tillräckligt lönsamma för att jag tycker att de ska vara värda att 
utföra, t.ex. rengöringen av det gamla FTX-systemen. Det jobb som krävs för att utföra tar inte allt för lång 
tid och en besparing på 5 tkr/år känns ändå bra på cirka en dags arbete. En annan åtgärd som för mig känns 
självklar är närvarostyrning i de allmänna korridorerna och omklädningsrummen. I min uppfattning är det 
lätt att glömma att släcka belysningen på allmänna platser eller att man inte vet att man är sist ut. Med 
närvarostyrning elimineras detta problem utan några större utgifter.  
 
I sin helhet gillar jag initiativet den svenska regeringen och energimyndigheten tagit med att ta fram en lag 
om som berör de stora företagen som kanske inte bryr sig eller tar tag i energifrågan. Att tvinga dem 
energikartlägga sin verksamhet och att få se de skriftligt kan göra dem mer medvetna om hur det påverkar 
miljön och att vara miljövänlig inte behöver betyda extra kostnader utan tvärtom. Skellefteå kraft som 
jobbar med dessa frågor på en daglig basis är redan medvetna om detta och jag tror att det är därför som 
fastigheten i fråga har så låg energiprestanda redan som det är. Men lagen berör fortfarande Skellefteå 
kraft och energikartläggningarna ska göras. Jag är glad att fått möjlighet att hjälpa dem med detta och det 
kändes bra att de blev nöjda med min energikartläggning. 
 
Jag hoppas att denna lag ska bli ett steg närmare och kanske även börja beröra fler, t.ex. skulle det kanske 
vara möjligt att ha en liknande lag för villor som säljs för att sänka Bostads- och servicesektorns 
energianvändning ännu mer. En annan lösning för att sänka energianvändningen i Sverige är att höja priset 
på både el och fjärrvärme. En el kostnad på 0,61 kr/kWh och en fjärrvärme kostnad på 0,41 kr/kWh är i min 
mening alldeles för låg. Skulle kostnaden för dessa öka skulle det per automatik göra folk och företag mer 
energimedvetna och själva se till att energianvändningen minskar. Det skulle också göra att 
energiåtgärderna skulle bli mer lönsamma eftersom man skulle spara mer pengar per kWh. Jag lade också 
märke till hur svårt det var att spara in både på ekonomin och miljön på de åtgärder som sparade in 
fjärrvärme. Att CO2-utsläppen är låga på fjärrvärmen är ju bara positivt men att prisen är nästan halva 
kostnaden av elen gör att fjärrvärmeåtgärderna blev svåra att få lönsamma. 
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7 Slutsatser 
 
Energikartläggnigen som gjorts för hus E har vissa åtgärdsåtgärder som är värda att göra som t.ex. 
närvarostyrt belysning och rengörning av FTX-aggregaten. Fastigheten är relativt energisnål och trots att 
den är mer än 30 år gammal är den i gott skick.  
 
Skellefteå kraft är nöjda med rapporten som är fullständig från de punkter som var bestämda sen innan 
projektets början och de anser att den kan användas till lagen om energianväning i stora företag. 
 
Detta examenarbetet har lärt mig att ha tålamod när de inte går som man tänkt sig. Vissa värden som man 
trodde man kunder räkna ut var man tillslut tvungen att anta eller räkna från någon annan vinkel. Men 
utmaningar är roligt och de hade varit ett dåligt examensjobb om allt gått på räls. Att göra en 
enegikartläggning som examensjobb har också varit bra för att man får använda rätt mycket av de man lärt 
sig under skolan. Allt från hur FTX-system fungerar till hur man räknar ut de ekonomiska. Att få använda de 
kunskaper man lärt sig under utbildningen har varit intressant och de känns bra att få komma ut i 
arbetslivet med dessa kunskaper. 
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Bilaga 1. Sammanställning av belysningen 
 

Bilaga 1 är en sammanställning av belysningen och dess tidsschema. Tidschemat är antal 
timmar i veckan som belysningen är påslagen. Den totala årsanvändningen över samtliga 
våningar är ca 41,5MWh/år. 
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Bilaga 2. Sammanställning av Utrustning 
 

Bilaga 1 är en sammanställning av utrustningen som finns i fastigheten och dess tidsschema. 
Tidschemat är antal timmar i veckan som utrustningen är påslagen. Den totala 
årsanvändningen är ca 32,1 MWh/år. 
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Bilaga 3. LCC kalkyl, Åtgärd 1 
 

Bilaga 3 är en LCC kalkyl. Nuvärdet är beräknat med ekvation [5] från teoridelen i rapporten 
och kapitileringsfaktorn är beräknad med ekvation [6] från teoridelen i rapporten. Hur 
mycket CO2 ekv som är sparat är beräknat genom att ta den sparade effekten multiplicerat 
med hur mycket CO2 ekv som går åt per kWh. 
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Bilaga 4. LCC kalkyl, Åtgärd 2 
 

Bilaga 3 är en LCC kalkyl. Nuvärdet är beräknat med ekvation [5] från teoridelen i rapporten 
och kapitileringsfaktorn är beräknad med ekvation [6] från teoridelen i rapporten. Hur 
mycket CO2 ekv som är sparat är beräknat genom att ta den sparade effekten multiplicerat 
med hur mycket CO2 ekv som går åt per kWh. 
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Bilaga 5. FTX-aggregat  
 
Bilaga 5 visar vad vi sparar på att byta aggregaten TA01 och TA 03. De nya FTX-aggregaten 
har en högre verkningsgrad som höjjer Tin med 3°C, ekvation [2-3]. De nya aggregaten 
använder el tll uppvärmning. Detta gör att vi sparar in 21,3 MWh/år. Men anänder 8.5 
MWh/år el mer än tidigare. 
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Bilaga 6. LCC kalkyl åtgärd 3 
 

Bilaga 3 är en LCC kalkyl. Nuvärdet är beräknat med ekvation [5] från teoridelen i rapporten 
och kapitileringsfaktorn är beräknad med ekvation [6] från teoridelen i rapporten. Hur 
mycket CO2 ekv som är sparat är beräknat genom att ta den sparade effekten multiplicerat 
med hur mycket CO2 ekv som går åt per kWh. 
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Bilaga 7. LCC kalkyl åtgärd 4 
 

Bilaga 3 är en LCC kalkyl. Nuvärdet är beräknat med ekvation [5] från teoridelen i rapporten 
och kapitileringsfaktorn är beräknad med ekvation [6] från teoridelen i rapporten. Hur 
mycket CO2 ekv som är sparat är beräknat genom att ta den sparade effekten multiplicerat 
med hur mycket CO2 ekv som går åt per kWh. 
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Bilaga 8. LCC kalkyl åtgärd 5 
 

Bilaga 3 är en LCC kalkyl. Nuvärdet är beräknat med ekvation [5] från teoridelen i rapporten 
och kapitileringsfaktorn är beräknad med ekvation [6] från teoridelen i rapporten. Hur 
mycket CO2 ekv som är sparat är beräknat genom att ta den sparade effekten multiplicerat 
med hur mycket CO2 ekv som går åt per kWh. 
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Bilaga 9. LCC kalkyl åtgärd 6 
 

Bilaga 3 är en LCC kalkyl. Nuvärdet är beräknat med ekvation [5] från teoridelen i rapporten 
och kapitileringsfaktorn är beräknad med ekvation [6] från teoridelen i rapporten. Hur 
mycket CO2 ekv som är sparat är beräknat genom att ta den sparade effekten multiplicerat 
med hur mycket CO2 ekv som går åt per kWh. 
 

 


