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Sammanfattning 
Detta examensarbete utfördes våren 2015 på uppdrag av Västerbottens läns 

landsting. Syftet med arbetet har varit att hjälpa landstinget inför implementeringen 

av energiledningssystemet ISO 50001, genom att ta fram mål för 

fastighetsbeståndets specifika energianvändning år 2050, utföra en omvärldsanalys 

av andra landstings energianvändning, samt ta fram nyckeltal relevanta för 

verksamheten. Målet 2050 har bestämts utifrån planerade åtgärder för 

energibesparing, och en simulering av klimatskalsförbättringar på byggnader med 

höga U-värden. Simuleringen utfördes i programmet IDA ICE med 

handledningshjälp från Sweco Systems AB i Umeå. Resultatet visade på att 

landstinget kan nå en specifik energianvändning på 215 kWh/m2 till år 2050, 

motsvarande en minskning av den totala energianvändningen med 23 % jämfört 

med år 2009. Då 2050 är så pass långt fram i tiden och det finns stora möjligheter 

för teknikutveckling och ytterligare energibesparande åtgärder kan detta mål höjas 

till 30 %, motsvarande 196 kWh/m2. Eftersom specifik energianvändning inte ger 

en rättvis bild av hur effektivt energin nyttjas har även nyckeltalen specifik 

energianvändning per vårdtillfälle och specifik energianvändning per länsinvånare 

analyserats. 
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Abstract 
This master thesis was carried out in the spring of 2015 on behalf of the County 

Council of Västerbotten (VLL). The purpose of this study was helping VLL with 

the implementation of the energy management system ISO 50001, by setting goals 

for the specific energy consumption by 2050, conduct an external analysis of the 

energy consumption of other county councils, and choosing key performance 

indicators relevant for the county council’s type of operation. The energy goal for 

2050 was determined on the basis of planned measures for saving energy, and a 

simulation of building envelope improvements on buildings with high U-values. 

The simulation was carried out in IDA ICE, with tutoring help from Sweco Systems 

AB in Umeå. The result showed that VLL can reach a specific energy consumption 

of 215 kWh/m2 by 2050, equivalent to a reduction of total energy consumption by 

23 % compared to the year 2009. Because of 2050 being so far in the future and 

since there are great opportunities for technological development and further energy 

saving measures, this goal can be raised to 30 % or 196 kWh/m2. Since specific 

energy doesn’t give a fair representation of how efficiently the energy is used, other 

key performance indicators were also analyzed. Namely, specific energy 

consumption per treatment case, and specific energy consumption per county 

resident.  
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1. Inledning 
I och med de stigande energikostnaderna och den påverkan vårt samhälle har på 

miljön blir arbetet med energieffektivisering allt viktigare. Den offentliga sektorn 

står för en stor del av Sveriges totala energianvändning, och ett flertal mål finns 

uppsatta för dess energieffektivisering. Ett av dessa mål kommer från EU:s 

energitjänstedirektiv som säger att den offentliga sektorn ska föregå med gott 

exempel för medborgare och företag. För Sveriges del innebär det bl.a. en minskad 

energianvändning med 20 % till år 2020. För att kunna nå detta mål är 

energieffektivisering inom bygg- och fastighetssektorn ett viktigt arbetsområde. 

Inom denna sektor ska den årliga energianvändningen minska med 30 TWh till år 

2020, och 75 TWh till år 2050 [1].  

Ett sätt att systematiskt arbeta med energieffektivisering är att certifiera sig till ett 

energiledningssystem. Att arbeta med energiledningssystem har inte bara till fördel 

att det kan minska organisationens energirelaterade miljöbelastning men kan även 

innebära stora kostnadsbesparingar. Sedan de införde ett energiledningssystem år 

2005 har glastillverkaren Pilkington Floatglas AB sparat 5 miljoner kronor, medan 

mejerijätten Arla Foods sparat ca 27 000 MWh, motsvarande närmare 12 miljoner 

kronor [2].  

Västerbottens läns landstings (VLL) fastighetsbestånd har idag en 

energianvändning, räknat på värme, kyla och el, på ca 120 GWh, motsvarande en 

specifik energianvändning på ca 229 kWh/m2. Sedan 1997 har den specifika 

energianvändningen minskat med ca 20 % och målet till år 2020 är att sänka den 

till 205 kWh/m2. Detta motsvarar en minskning med 20 % jämfört med 2009.  

1.1 Bakgrund 
I början av 2013 gjordes en utredning av KanEnergi (numera del av Hifab AB) 

gällande hur VLL skulle arbeta för att bli mer energieffektiva. Utredningen som 

utfördes som en förstudie analyserade energiledningssystem i allmänhet och syftade 

till att fungera som beslutsunderlag vid valet av ett lämpligt energiledningssystem 

för landstinget. Studien resulterade i en satsning på energiledningssystemet ISO 

50001 med plan att implementera denna i VLLs redan existerande 

miljöledningssystem, ISO 14001. Under 2013 kom även ett lagförslag om krav på 

energikartläggning för stora företag. Detta lagförslag togs i bruk år 2014, men gäller 

endast företag som inte är certifierade inom ett energiledningssystem. Trots att det 

senare visat sig att landstinget inte kommer omfattas av lagen, p.g.a. att de inte når 

upp till de krav som definierar stora företag1, har det varit en drivkraft i uppstarten 

av energiledningssystemet. 

Under 2014 genomförde WSP på uppdrag av VLL en GAP-analys gällande vilka 

åtgärder som krävs för att landstinget ska kunna implementera ISO 50001, d.v.s. en 

undersökning av vilka krav som ännu inte är uppfyllda. Utifrån analysen har arbetet 

                                                           
1 Stora företag definieras som företag som sysselsätter minst 250 personer och som har en 

årsomsättning som överstiger 50 miljoner euro eller en balansomslutning som överstiger 43 

miljoner euro per år [20].  Medan VLL anställer fler än 250 personer uppgår årsomsättningen inom 

den konkurrensutsatta verksamheten (tandvården och primärvården) inte till kravet [21]. 
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med åtgärder för implementeringen av energiledningssystemet påbörjats med inte 

slutförts. Några av dessa krav är att organisationen ska upprätta övergripande och 

tidsatta energimål, samt välja ut lämpliga nyckeltal för att mäta och övervaka sin 

energiprestanda.  

1.2 Syfte och mål 
Syftet med detta examensarbete är att assistera vid implementeringen av 

energiledningssystemet ISO 50001 för Västerbottens läns landsting genom att 

arbeta fram långsiktiga mål för fastigheternas minskade energianvändning med 

sikte på år 2050. Examensarbetet innefattar också en omvärldsanalys av 

energianvändningen bland Sveriges övriga landsting samt framtagande av nyckeltal 

relevanta för verksamheten. 

Målet med arbetet är att ta fram ett realistiskt mål avseende landstingets framtida 

energianvändning utifrån simulering av klimatskalsförbättringar på byggnader i 

fastighetsbeståndet. Målet ska presenteras som specifik energianvändning.  

1.3 Avgränsningar 
Energiledningssystemet är avgränsat till landstingets fastighetsorganisation. Vidare 

behandlar arbetet endast verksamhetens egna fastigheter och inte deras förhyrda 

lokaler.  

Den specifika energin som används som nyckeltal av VLL vid mätning av 

energianvändning i lokaler innefattar endast inköpt energi. Vid framtagande av mål 

för framtida energianvändning beräknas därmed endast den energi som köps in, och 

inte den energi som landstinget levererar själv, från exempelvis marklager. När 

begreppet ”energianvändning” används i denna rapport menas därför av samma 

anledning endast inköpt energi. 

Arbetet var initialt tänkt att ha större fokus på ISO 50001 och dess implementering 

hos VLL. P.g.a. tidsbrist omprioriterades arbetet i slutänden till att främst fokusera 

på framtagandet av målet 2050 utifrån de simuleringar som gjordes. Beslutet 

fattades tillsammans med handledaren Mohsen Soleimani-Mohseni vid 

universitetet så väl som handledaren Jakob Odeblad vid VLL. 
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2. Allmänt om Västerbottens läns landsting 
Västerbottens läns landsting inrättades år 1863 och är landsting för befolkningen i 

Västerbottens län. I länet bor ca 261 000 människor och det är geografiskt sett 

Sveriges näst största län [3]. Befolkningstätheten är därmed relativt låg men 

varierar kraftigt mellan kommunerna i länet, från 1,9 invånare/km2 i Bjurholms 

kommun till 51,6 invånare/km2 i Umeå kommun [4]. 

Landstinget ansvarar för hälsa- och sjukvård, folktandvård, insatser till personer 

med funktionsnedsättning, folkhälsoarbete, folkutbildning och kollektivtrafik. 

Bland de största verksamheterna i landstinget är sjukhusen i Umeå, Skellefteå och 

Lycksele [3]. Norrlands universitetssjukhus (NUS) i Umeå är norra 

sjukvårdsregionens största sjukhus och ansvarar för vård och service till 876 000 

människor [5]. VLL är Västerbottens läns största arbetsgivare med nästan 10 000 

medarbetare, där ca 80 % arbetar inom sjukvården.  

VLL är indelat i sex stycken verksamhetsområden: Primärvård, Medicin, Kirurgi, 

Regionvård, Tandvård och Service. Varje verksamhetsområde är uppdelat i ett 

flertal basenheter och i verksamhetsområdet Service ingår bl.a. Fastighet. 

2.1 Fastighet 
Basenheten Fastighet har till uppdrag att tillhandahålla lokaler och upprätthålla 

deras funktion. Detta ska göras resurseffektivt och sker genom bl.a. ny- och 

ombyggnation, underhåll av lokaler samt ett allmänt strukturerat arbete. Inom 

enheten arbetar ca 90 anställda. 

Fastighetsbeståndet inom VLL utgörs av 530 000 m2 egna lokaler varav ca 80 % är 

äldre än 25 år. Fastighetsorganisationen är indelad i tre områden: NUS, 

Skellefteå/Lycksele och Förvaltningsstöd/Externa lokaler. NUS och 

Skellefteå/Lycksele ansvarar för fastigheterna vid respektive sjukhus, medan 

Förvaltningsstöd/Externa lokaler ansvarar för ny- och ombyggnation, lokalfrågor, 

konsten i länet samt underhåll av externa lokaler. 

2.2 Byggnad 3A 
Byggnad 3A är en del av NUS och utgör sjukhusets västra huvudentré och 

centralhall. Figur 1 visar en modell över byggnaden. I byggnaden finns ett flertal 

olika sorters lokaler så som lokaler för utbildning, röntgen och operation. 3A 

byggdes på 1950-talet och består totalt sett av 12 våningsplan, varav 5 påbyggdes 

1965. Arean uppgår till 17 742 m2 Atemp
2 och lokalerna försörjs med värme från 

fjärrvärme. Sedan byggåret har inga omfattande åtgärder utförts på byggnadens 

klimatskal, vilket gör att värmeanvändningen i byggnaden idag är relativt hög [6]. 

År 2013 låg den specifika värmeanvändningen på 131 kWh/m2 i byggnad 3A 

medan hela fastighetsbeståndets värmeanvändning låg på 116 kWh/m2. 

                                                           
2 Atemp avser den inomhusarea som värms till mer än 10°C. 
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Figur 1: Modell av byggnad 3A hämtad från simuleringsprogrammet IDA ICE. Källa: skärmdump 

från IDA ICE. 

Ytterväggarna består främst av lättbetong och hålbetong på 150 respektive 200 mm, 

medan taket är isolerat med 150 mm mineralull, se bilaga 1. Fönstren är i huvudsak 

av 2-glasmodell och överlag i dåligt skick [6]. U-värdena för samtliga delar av 

klimatskalet är mycket höga jämfört med vad landstinget eftersträvar vid ny- och 

ombyggnation av sina byggnader idag. U-värdena för 3A samt VLLs 

rekommenderade U-värden för presenteras i tabell 1. 

 
Tabell 1: Beskrivning av 3As klimatskal, samt U-värde idag och rekommenderat U-värde vid ny- 

och ombyggnation. U-värden angivna i enheten W/(m2·K). 

Klimatskalsdel Material/modell U-värde idag U-värde ny- och ombyggnation 

Vägg Lättbetong (150 mm) 

+ hålbetong (200 mm) 

0,80 0,14 

Tak Mineralull (150 mm) 0,26 0,09 

Fönster 2-glas 2,9 0,9 

 

Ett flertal andra byggnader inom fastighetsbeståndet är byggda med liknande 

klimatskal, nämligen: 1A, 1B, 2-4, 5A och 5B på NUS, 104 – 106 på Skellefteå 
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lasarett, samt 101 – 106 på Lycksele lasarett. Resultatet av en simulering av 

klimatskalsförbättringar på byggnad 3A kan därför appliceras på dessa byggnader. 

Byggnaderna förklaras närmare i tabell 2. 

 
Tabell 2: Beskrivning av byggnader med klimatskal likt byggnad 3A. 

Sjukhus Byggnad Golvarea (m2) Verksamhet 

NUS 1A 15 029,4 Tandläkarhögskolan, administrativa lokaler, 

mottagningsavdelningar, laboration 

1B 2 882,8 Hörcentral, logoped, administrativa lokaler 

2-4 20 719,5 Administrativa lokaler, vårdavdelningar, 

mottagningsavdelningar 

3A 17 742,0 Centralhall, operation, administrativa lokaler 

5A 7 878,9 Administrativa lokaler, laboration 

5B 6 214,5 Utrymt idag, ska bli administrativa lokaler 

Skellefteå 104 5 113,8 Vårdavdelningar, mottagningsavdelningar 

105 7 812,1 Vårdavdelningar, mottagningsavdelningar 

106 8 314,9 Vårdavdelningar, mottagningsavdelningar 

Lycksele 101 8 303,8 Vårdavdelningar, mottagningsavdelningar 

102 2 590,6 Centralhall, mottagningsavdelningar 

103 1 554,2 Administrativa lokaler, mottagningsavdelningar 

104 1 759,6 Kök, matsal 

105 4 486,4 Vårdavdelningar, mottagningsavdelningar 

106 2 752,3 Mottagningsavdelningar 

 

2.3 LEIF-projektet 
Projektet LEIF, Lönsam Energi-Investering i Fastighet, startades av VLL år 2013 

och är ett projekt som fokuserar på att minska landstingets energianvändning och 

därmed sänka totala kostnader. LEIF innebär att separata medel numera löpande 

avsätts för investeringar i energieffektiviserande åtgärder. Genom att göra 

investeringar i dessa åtgärder kan landstinget på lång sikt göra besparingar på 

energikostnader som innebär att medel frigörs och kan användas i andra delar av 

verksamheten. Projektet innefattar såväl små som stora investeringar, från byte av 

gammal belysningsarmatur till tilläggsisolering av klimatskal [7]. 

2.4 Planerade åtgärder i landstinget 
Ett flertal åtgärder finns redan idag planerade på NUS vilka kommer ge en 

betydande besparing på inköpt energi. Dessa presenteras i tabell 3 tillsammans med 

deras kalkylerade besparingsutfall. Utöver dessa finns andra åtgärder som 

fortfarande är i planeringsfasen vars besparingar inte ännu har kalkylerats, 

däribland: installation av kylåtervinning i fler ventilationsaggregat, byte av äldre 
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belysningsarmatur till LED-belysning, samt återvinningsåtgärder på 

kylanläggningar som idag spiller stora mängder värmeenergi.  

 
Tabell 3: Planerade åtgärder på NUS samt deras utfall på den totala energianvändningen.  

Byggnad Åtgärd Utfall (MWh) 

1A Klimatskalsförbättring - 750 

2-4 Klimatskalsförbättring - 750 

3A Klimatskalsförbättring - 500 

3B Installation av kyl-/värmepump - 1 200 

5B Klimatskalsförbättring - 500 

6A Marklager (kyla såld till Umeå Energi, eller till eget bruk) - 4 000 

6M Insättning av kylbatteri och värmepump - 700 

9A-B Rivning. Ny byggnad använder 2000 MWh mindre. - 2 000 

10 Förbättrad ventilation - 1 000 

19 Marklager - 6 000 

23 Marklager (pågående projekt) - 6 000 

Totalt  - 23 400 

 

Samtliga åtgärder förväntas resultera i en minskad användning av fjärrvärme på 

23 400 MWh medan insättningen av exempelvis värmepumpar innebär en ökning 

av inköpt el på ca 4 000 MWh, jämfört med dagsläget. Rivningen av byggnad 9A-

B innebär en minskad yta på 8678 m2, medan den nya byggnaden är planerad att 

uppgå till ca 25 000 m2. 
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3. Beskrivning av simuleringsprogrammet IDA ICE 
Det simuleringsprogram som använts i detta arbete heter IDA Indoor Climate and 

Energy (IDA ICE). Programmet är skapat i Sverige och finns tillgängligt både för 

kommersiellt och utbildande bruk. Ett exempel på en byggnadsmodell visas i figur 

2. IDA ICE gör det möjligt att simulera en byggnads energibehov, inomhusklimat, 

CO2-emissioner, fuktbalans mm. Programmet är ett multi-zonprogram vilket gör 

det möjligt att simulera detta ända ner på rumsnivå. Hela byggnaden och alla dess 

zoner kan visualiseras i 2D- eller 3D-vy. Programmet stödjer import av alla vanliga 

CAD-filer i 2D- eller 3D-format samt IFC-modeller från exempelvis ArchiCAD 

eller AutoCAD. IDA ICE låter även användaren rita egna modeller direkt i 

programmet [8]. 

 

Figur 2: Exempel på hur en byggnadsmodell kan se ut i IDA ICE [9]. 

I programmet kan ett flertal parametrar ställas in. Hur avancerad simuleringen ska 

bli beror på användaren och målet. Förutom att definiera fysikaliska egenskaper 

(såsom densitet, värmekapacitet, värmeledningstal) hos samtliga av byggnadens 

konstruktionsmaterial finns bl.a. även möjlighet att importera klimatfiler och 

vindprofiler, ställa in byggnadens köldbryggor och luftinfiltration, ställa in 

byggnadens orientering och skuggning, samt dess interna system och energikällor. 

Vid simulering tillåts användaren välja vilka utmatningar som önskas, såsom 

diagram med ventilationens temperatur och flöden, värmebalans, yttemperaturer, 

eller rapporter med levererad energi och systemenergi på byggnads- eller zonnivå. 

Resultatet från simuleringen kan sedan exporteras till Microsoft Office Word eller 

Excel. 
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4. Arbetets genomförande 
I detta kapitel beskrivs tillvägagångssättet för arbetet som i huvudsak är indelat i en 

litteraturstudie, framtagande av VLLs specifika energianvändning historiskt, idag 

och i framtiden, simulering av förbättringsåtgärder på byggnad 3As klimatskal och 

analys av Sveriges övriga landsting.  

4.1 Litteraturstudie, bakgrundsinformation och omvärldsanalys 
Projektet inleddes med en litteraturstudie av vetenskapliga artiklar och rapporter 

inom området energiledningssystem. Artiklar har hämtats från 

universitetsbiblioteket vid Umeå universitet och Google Scholar. 

Bakgrundsinformation till projektet har i huvudsak hämtats från 

Energimyndighetens hemsida, Västerbottens läns landstings hemsida och muntligt 

från Jakob Odeblad, chef för fastighetsområdet förvaltningsstöd och handledare i 

examensarbetet.  

En omvärldsanalys utfördes genom att undersöka hur andra fastighetsägare i 

Sverige arbetat med energiledningssystem och energieffektivisering. Östersunds 

kommun som varit certifierade till ISO 50001 (då EN 16001) sedan 2011 delade 

med sig av sina rutiner samt styrande och redovisande dokument. Under arbetet 

gjordes även studiebesök på Umeå kommun och Region Skåne, som båda arbetar 

med standarden. 

4.2 Diagram över landstingets specifika energianvändning 
För att få en tydlig bild av förändringen av den specifika energianvändningen i 

landstingets byggnader sammanställdes ett linjediagram för åren 1965-2050 i 

Microsoft Office Excel 2013. Data för åren 1965, 1976 och 1986 hämtades från 

VLLs Mediauppföljning 1962-1969 och Mediauppföljning 1970-1989 (se bilaga 

2). Informationen från dessa tre år gäller endast fastighetsbeståndet vid NUS men 

då denna del av verksamheten, då precis som nu, stod för den största delen av 

energianvändningen inom VLL antogs det väl representera den totala 

energianvändningen i landstinget. Året 1965 valdes som startpunkt då detta var 

första året i mediauppföljningen som både värme- och elanvändningen fanns 

sammanställd. 1976 och 1986 valdes därefter främst med anledning att data fanns 

tydligt sammanställt, men åren gav även ett passande intervall mellan startåret 1965 

och 2000, första året då energidata finns registrerat på Kolada (Kommun- och 

Landstingsdatabasen).  

År 1965 såldes värme till universitetet vilken har subtraherats från den totala 

värmeanvändningen. Energienheten Mcal som användes för värmeenergin det året 

har omräknades till kWh. Även 1976 har den använda värmeenergin omräknats från 

Mcal till kWh. År 1986 fanns värmeanvändningen redan angiven i kWh och ingen 

energi såldes till universitetet. Värdena kunde därför oförändrade föras in i Excel. 

Då inga värden på graddagar för dessa år fanns tillgängliga är denna 

energianvändning inte graddagskorrigerad.  

Eftersom byggnadernas storlek tidigare angavs i byggnadsvolym är den area som 

använts vid beräkning av den specifika energianvändningen åren 1965, 1976 och 

1986 i huvudsak den nuvarande arean på byggnaderna, då inga större förändringar 
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skett under åren. För de byggnader som inte längre finns kvar har den 

dokumenterade byggnadsvolymen använts med en antagen takhöjd på 3 m för att 

uppskatta byggnadernas area. För de byggnader där el- eller värmeanvändning inte 

fanns angiven är tillhörande golvarea bortdragen vid beräkning av den specifika el- 

respektive värmeanvändningen. Detta gjordes för att ge ett mer korrekt värde på 

den specifika energianvändningen. Med samma anledning är inte el- eller 

värmeanvändningen medräknad för de byggnader där ingen tillhörande golvarea 

fanns.  

För åren 2000-2013 har data för den specifika el- respektive värmeanvändningen 

samt area av egna lokaler hämtats från Kolada. Den värmeanvändning som anges 

där är graddagskorrigerad. Fr.o.m. 2013 finns även data över användningen av 

fjärrkyla angiven och har därifrån räknats med. Fjärrkylan är även medräknad i 

efterföljande år, dock med antagande om att den ej förändras i framtiden, då inte 

nog information finns för att se en trend i användningen. Eftersom data över 

energianvändningen år 2007 inte finns registrerad på Kolada för VLL är detta år 

inte medräknat och visas som ett hack i diagrammen.  

Värdet på den specifika energianvändningen år 2020 är hämtat från VLLs mål att 

uppnå en specifik energianvändning på 205 kWh/m2. Den specifika 

energianvändningen år 2025 är uträknad utifrån den effekt de planerade åtgärderna 

gällande energianvändning inom VLL skulle ha, med ett antagande om att dessa är 

färdiga till dess. Den huvudsakliga åtgärden som planeras är installationen av ett 

marklager på NUS. En sådan åtgärd minskar inte den slutgiltiga användningen av 

energi i sjukhuset, dock innebär den att mindre fjärrvärme behöver köpas in. I och 

med att energianvändningen utgår ifrån inköpt energi kan sådana åtgärder därmed 

medräknas. För att undvika dubbelräkning är dock åtgärder som handlar om 

förbättring av klimatskal inte medräknade i och med att dessa tas upp senare, under 

simuleringen för uppsättningen av målet 2050.  

4.3 Målet 2050 
Ett av huvudmålen med detta examensarbete var att ta fram ett mål för den specifika 

energianvändningen i landstinget år 2050. För att ta fram detta undersöktes fem 

olika scenarion utifrån möjliga framtida händelser: 

1. förbättrat klimatskal, bibehållen yta, planerade åtgärder 

2. förbättrat klimatskal, minskad yta, planerade åtgärder 

3. bibehållet klimatskal, minskad yta, planerade åtgärder 

4. trend energiminskning, minskad yta 

5. trend energiminskning, bibehållen yta 

Scenario 1, 2 och 3 utgår alla från att planerade åtgärder utförs till år 2025, medan 

scenario 4 och 5 endast utgår ifrån hur energianvändningen förändrats under åren 

2000-2013. Med minskad yta menas att fastighetsbeståndets totala yta i framtiden 

kommer minska med 15 %, något det finns planer för redan idag.  

Fallen ”förbättrat klimatskal” och ”trend energiminskning” förklaras närmare 

nedan.  
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4.3.1 Förbättrat klimatskal 

En framtida åtgärd som kan anses sannolik är en upprustning av klimatskalet på 

några av de byggnader i beståndet som har mycket höga U-värden och därmed står 

för stora värmeförluster. Byggnaden vars klimatskal undersöktes var byggnad 3A 

på NUS, då det finns mycket data tillgängligt för denna byggnad. Simuleringar av 

förbättringar av klimatskalet gjordes i programmet IDA ICE. Metoden för hur 

programmet användes beskrivs i detalj senare i kapitlet.  

Fem separata simuleringar utfördes: byggnadens nuläge, tilläggsisolering av 

väggar, tilläggsisolering av tak, byte av fönster, samt en kombination av samtliga 

åtgärder. Simuleringarna baserades på att nå de rekommenderade U-värden som 

landstinget använder som referens vid ny- och ombyggnation (se tabell 1) och 

resulterade i ett nytt värde på den specifika värmeanvändningen (kWh/m2) i 

byggnaden för respektive åtgärdsfall.  

4.3.2 Trend energiminskning 

Istället för att undersöka hur olika specifika energieffektiviserande åtgärder 

påverkar landstingets framtida energianvändning är ett annat sätt att uppskatta den 

att utgå ifrån trenden för hur energianvändningen förändrats under de senaste åren. 

I detta fall har trenden under åren 2000-2013 analyserats för att se hur landstingets 

användning av energi minskat dessa år, och hur mycket den minskar till år 2050 om 

arbetet med energieffektivisering fortsätter i samma takt. Information om 

energianvändningen hämtades från Kolada på samma sätt som vid framtagandet av 

diagrammet över landstingets specifika energianvändning. Genom att multiplicera 

den totala golvarean i landstingets egna lokaler med den specifika 

energianvändningen erhölls den totala energianvändningen för vartdera år. Med 

hjälp av Excels linjära trendfunktion kunde ett värde på år 2050s totala 

energianvändning i landstinget därefter beräknas. Detta värde dividerades med en 

minskad yta på 15 % respektive en bibehållen yta för scenario 4 och scenario 5.  

4.4 Analys av andra nyckeltal 
Specifik energi, kWh/m2, är allmänt vedertaget som nyckeltal för mätning av 

fastigheters energianvändning då det lätt kan användas i jämförande syfte mellan 

organisationer. I den specifika energin för VLL inkluderas inköpta energislag i form 

av fjärrvärme, fjärrkyla, fastighetsel och verksamhetsel. En rekommendation i ISO 

50001 är dock att brukaren av standarden även använder nyckeltal som tydligare 

representerar sin verksamhet. De övriga nyckeltal som tagits fram för VLL är energi 

per kvadratmeter och vårdtillfälle3 (Wh/m2 och vårdtillfälle), och energi per 

kvadratmeter och länsinvånare4 (Wh/m2 och länsinvånare).  

På samma sätt som för diagrammet över landstingets specifika energianvändning, 

skapades ett diagram för de respektive nya nyckeltalen. Startår i dessa diagram är 

båda år 2000, då detta är första året tillräcklig information (specifik 

                                                           
3 Vårdtillfälle definieras som sammanhängande tid för vård avgränsad av patientens intagning och 

utskrivning i sluten vård på samma klinik. 
4 Länsinvånare definieras som antal invånare i länet 31 december tillhörande år. 
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energianvändning, antal vårdtillfällen och antal länsinvånare) fanns tillgänglig på 

Kolada.  

Excels linjära trendfunktion användes åter igen för att analysera åren 2000 - 2013, 

för att på så sätt finna ett värde på var antalet vårdtillfällen och antalet länsinvånare 

kan hamna år 2020, 2025 samt 2050. Den specifika energianvändningen 

dividerades därefter med dessa värden för tillhörande år för att erhålla de nya 

nyckeltalen.   

4.5 Simuleringar i IDA ICE 
Simuleringen av byggnad 3A gjordes i programmet IDA ICE (version 4.6.2, expert 

edition) med handledning av Simon Burman på Sweco Systems AB i Umeå. 

Simuleringar på 3A hade tidigare gjorts av Sweco som därför kunde bistå med en 

färdig IFC-modell av byggnaden.  

4.5.1 Import av modell och skapande av zoner 

För att göra simuleringen effektivare importerades IFC-modellen med funktionen 

”Merge windows” aktiverad, som sammanfogar mindre fönster i modellen till färre 

men större, och därmed mer lättsimulerade, fönster, för att minska hur tidskrävande 

simuleringen blir. Simuleringsmodellen visas i figur 3.  

 

Figur 3: Färdig simuleringsmodell av byggnad 3A där fönstren har sammanfogats och de 

nordligaste och sydligaste väggarna omställts till innerväggar (vitt). Källa: skärmdump från IDA 

ICE. 
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Zoner skapades på samtliga våningsplan utifrån de rum som var inställda i 

modellen. En stor del av tiden med programmet gick åt till finjustering då många 

av zonernas gränser automatiskt placerades strax utanför byggnadens ytterväggar 

och manuellt var tvungna att rättas till. Byggnadens nordligaste och sydligaste 

ytterväggar ställdes om till innerväggar då byggnaden i verkligheten är 

sammankopplad med två andra av NUS byggnader. För att kontrollera att zonerna 

var rätt placerade och inga andra problem behövde lösas innan laster mm skulle 

föras in kördes en ”heating load”-simulering, som snabbt simulerar och anger 

varningar och fel i modellen. Bl.a. fick ett flertal dörrar placeras in i de zoner där 

tryckskillnaderna över väggarna var för höga p.g.a. zonernas storlek. När 

simuleringen inte längre varnade eller gav felmeddelanden ansågs modellen vara 

färdig och zonerna låstes fast så att de inte av misstag skulle flyttas under det 

fortsatta arbetet. 

4.5.2 Indata för nuläget 

Samtliga indata som använts i simuleringen redovisas i bilaga 3. Byggnad 3A på 

NUS har många olika funktioner, vilket beskrivits tidigare i rapporten under kapitlet 

”Allmänt om Västerbottens läns landsting”. I och med det har byggnaden under 

simuleringen generaliserats när det gäller allt utom värmeanvändningen och värden 

har i huvudsak hämtats från Energimyndighetens studie ”Energianvändning i 

vårdlokaler - STIL 2” [10] samt Sweco Systems AB, även då exakta värden för 

byggnaden har funnits tillgängliga. Detta för att simuleringen senare skulle kunna 

appliceras på andra byggnader i fastighetsbeståndet, som bedriver mer generell 

vårdverksamhet. Värdet på värmeanvändningen har hämtats från verkliga data för 

byggnaden, för att i simuleringen se den sanna effekten åtgärder på klimatskalet 

kan ha på uppvärmningen av byggnaden.  

Värden för Umeås geografiska placering tillhandahölls av Simon Burman på 

Sweco, och klimatfilen för Umeå laddades ner genom programmets egen 

nedladdningsfunktion. Information om klimatskalets konstruktion hämtades från 

inscannade ritningar i VLLs ritarkiv, se bilaga 1. Konstruktionen av väggar och tak 

varierade, därför valdes de material som uppgjorde största del av byggnaden. Då 

byggnaden enligt ritningar inte har någon markisolering togs default-isoleringen i 

programmet bort. I och med att byggnad 3A försörjs med värme från fjärrvärme 

ställdes detta in under generatoreffektivitet eftersom programmet då minskar 

generatorförlusterna jämfört med fall då bränsle eller elektricitet används för 

uppvärmning.  

Köldbryggor uppstår i delar av en byggnads konstruktion som har kontakt med en 

varmare insida och en kallare utsida. Detta resulterar i en större 

värmeledningsförmåga i dessa områden av byggnaden vilket försämrar dess medel-

U-värde. Köldbryggorna har uppskattats motsvara en tiondels försämring av 

byggnadens värmeisoleringsförmåga, d.v.s. sattes till 10 % av U-värdet [11]. 

Infiltrationen, d.v.s. byggnadens lufttäthet, sattes till 0,1 luftomsättningar/timme då 

inga värden fanns uppmätta för byggnad 3A, men infiltrationen i en så pass gammal 

byggnad sällan är lägre [12]. 
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Enligt STIL 2-studien är den vanligaste formen av ventilationssystem i vårdlokaler 

konstantflödessystem, därför har denna inställning gjorts i simuleringen. SFP-

värdet5 sattes till 1,5 kW/(m3/s) (0,75 kW/(m3/s) per fläkt) med en verkningsgrad 

på fläktarna på 60 % för att motsvara den elanvändningen som används i 

vårdlokalers ventilationssystem [10]. Värmeväxlarens verkningsgrad satts till 80 % 

med antagande att det är en roterande värmeväxlare [13]. Flödet av till- och frånluft 

är hämtat ifrån STIL 2. I studien är flödet angivet i luftomsättningar/timme, vilket 

fick omräknas till liter/sekund och kvadratmeter innan det fördes in i 

simuleringsprogrammet.  

Inomhustemperaturens börvärde valdes utifrån den verkliga temperatur som 

eftersträvas i byggnaden. I teknikutrymmen, trapphus och liknande rum sänktes 

temperaturen några grader då dessa utrymmen inte bör ha samma behov av 

uppvärmning.  

Antal personer som befinner sig i byggnaden var svårt att uppskatta och inget det 

finns större undersökningar om inom vården. En uppskattning om att det under hela 

dygnet finns minst 1 person närvarande per 20 m2 gjordes därför, utifrån rapport av 

utvecklingsprogrammet Sveby [14]. I STIL 2 finns information om snittet på 

belysningens specifika effekt (W/m2) i vårdlokaler samt hur många timmar per år 

belysningen används. Dessa värden kunde direkt föras in i programmet med 

antagande att antalet timmar är jämt fördelade på året och dygnet. Snittet på 

utrustningens användning i vårdlokaler fanns angivet i specifik energi per år 

(kWh/m2,år). Ett antagande om att utrustningen används 18 timmar per dag, med 

toppanvändning mitt på dagen, gjordes för att kunna räkna ut den specifika effekten. 

Vid framtagande av tidsscheman antogs belysning och utrustningen använda lika 

mycket el vardag som helgdag. Tidsscheman för belysning och utrustning finns 

angivna i bilaga 4. I och med att pumpars elanvändning ingår i utrustningens 

elanvändning i STIL 2 har dessa stängts av i simuleringen och istället utgjort den 

av den totala utrustningselen.  

I STIL 2-rapporten finns en uppdelning av mängden utrustningsel som tillhörde 

fastighet respektive verksamhet. Då ventilationens elanvändning beräknas separat i 

programmet drogs den bort från fastighetselen. Därefter kunde en 

procentuppdelning mellan fastighetsel och verksamhetsel göras, som sedan fördelas 

på zonerna för att uppta motsvarande procent. Denna fördelning har ingen påverkan 

på simuleringen i sig men behövs för att ge ett korrekt diagram i resultatrapporten. 

Belysningens fördelning mellan fastighet och verksamhet finns inte omnämnd i 

STIL 2 och pålitliga värden har inte heller funnits i andra rapporter, ett antagande 

om en procentfördelning på 50/50 gjordes därför i detta fall.   

I modellen som använts för byggnad 3A i IDA ICE uppgår den totala golvarean till 

ett för högt värde jämfört med golvareans verkliga värde. Denna fick därför 

manuellt ställs om till rätt värde under fliken Outline, innan simuleringen 

genomfördes.  

                                                           
5 Specifik fläkteleffekt, SFP, är den summerade eleffekten för till- och frånluftsfläktarna i ett 

ventilationssystem dividerat med det totala luftflödet.  
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Ett sista steg innan simuleringen kan starta är att ställa in hur stor andel av 

utrustningens, personernas och belysningens energi som bidrar till uppvärmningen 

av byggnaden. Utrustning och belysning bidrar med stora mängder värmeenergi 

och procentvärdet sattes därför högt på dessa poster. Personer i en lokal bidrar inte 

med lika stor mängd energi till uppvärmning och procentvärdet sattes lägre på den 

posten, utifrån rekommendation av Sveby [14]. 

Ett flertal simuleringar kördes på nuläget för att erhålla ett resultat som stämde 

överens med byggnad 3As verkliga värmeanvändning, som kunde hämtats från 

DeDu, en energimätningsdatabas skapad av WSP och brukad av VLL. 

4.5.3 Indata för förbättringsåtgärder 

Då nuläget simulerats färdigt gjordes nya simuleringar utifrån de 

klimatskalsåtgärder som skulle undersökas. En simulering gjordes vardera för 

tilläggsisolering av vägg, tilläggsisolering av tak, och byte av fönster, samt för alla 

åtgärder i kombination.  

Då detta arbete inte är inriktat på byggnadsteknik, utan vad uppfyllandet av 

rekommenderade U-värden på klimatskalet skulle ha, har lite fokus lagts på analys 

av olika byggnadsmaterial. Fokus har istället legat på att nyttja kända material för 

att sänka klimatskalets U-värde. Tilläggsisoleringen av ytterväggarna gjordes med 

mineralull, ett vanligt isoleringsmaterial som redan finns använt i byggnaden, samt 

en putsbärare. Taket isolerades med ett tjockare lager mineralull. Fönstren byttes 

till C-klassade fönster. På så sätt kunde VLLs rekommenderade U-värden vid ny- 

och ombyggnation uppfyllas. Information om det nya klimatskalet visas i tabell 1 

under kapitel 2 ”Allmänt om Västerbottens läns landsting”. I och med att U-värden 

sänktes gjordes även en justering av värdet på köldbryggorna för att de skulle 

motsvara 10 % av byggnadens medel-U-värde.  

4.6 Applicering på andra byggnader 
Då ett flertal byggnader i fastighetsbeståndet har liknande klimatskal som byggnad 

3A kunde simuleringen appliceras på dessa. För byggnaderna på NUS fanns 

mätvärden på deras respektive värmeanvändning det senaste året (2014). Då dessa 

byggnaders specifika värmeanvändning inte uppgick till samma som byggnad 3As, 

utan varierade mellan högre och lägre värden, applicerades resultatet från 

simuleringen procentmässigt. Den procentuella besparing av värmeenergi som 

varje åtgärdsfall gav multiplicerades med byggnadernas verkliga värmeanvändning 

och gav därmed en uppskattning på hur mycket värmeenergi som kan besparas. För 

byggnaderna 1A och 1B mäts värmeanvändningen tillsammans med byggnad 1C. 

Byggnad 1Cs area motsvarar endast drygt 1,2 % av deras summerade area. Denna 

procent har dragits bort från mätvärdet för byggnaderna för att ge ett mer korrekt 

värde för byggnad 1A och 1B.  

Byggnaderna i Skellefteå och Lycksele har inga separata mätare för 

värmeanvändning. Appliceringen har istället gjorts direkt på byggnadernas 

golvareor, genom att multiplicera dessa med den specifika värmeanvändningen från 

simuleringen. På så sätt erhölls den totala värmeanvändningen i byggnaderna och 

en besparing av värmeenergin kunde därmed räknas ut för varje åtgärdsfall.  
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I och med att simuleringarna gjordes för ett normalår i Umeå skiljer sig det verkliga 

utfallet något i Skellefteå och Lycksele som normalt sett har ett jämförelsevis 

kallare klimat under året. En graddagskorrigering gjordes därför mellan orterna 

genom att använda varje orts totala graddagar under ett normalår. De procentsatser 

som ficks ut då Skellefteås och Lyckseles graddagar divideras med Umeås, 

multiplicerades med den totala energianvändningen i byggnaderna för respektive 

ort.  

4.7 Analys av Sveriges landsting 
I syfte att undersöka hur VLL energianvändningsmässigt ligger till jämfört med de 

andra landstingen i Sverige gjordes en analys av alla Sveriges landsting utifrån 

värden från Kolada. År 2013 valdes till jämförande år eftersom det var det senaste 

året som fanns fullständigt sammanställt i databasen under tiden då arbetet utfördes. 

Alla tre nyckeltal som tagits fram för VLL togs på samma sätt fram för de övriga 

landstingen.  
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5. Resultat från simulering och analys av nyckeltal 
I detta kapitel redovisas resultaten som tagits fram under arbetet. Först presenteras 

resultatet från simuleringen av det förbättrade klimatskalet på byggnad 3A i och 

övriga byggnader. Därefter presenteras målet för år 2050 utifrån de olika 

nyckeltalen. Slutligen presenteras en jämförelse av nyckeltalen för Sveriges alla 

landsting.  

5.1 Förbättring av klimatskal 
Det resultat som erhölls vid simuleringen av de olika åtgärdsfallen på byggnad 3A 

presenteras i figur 4 nedan. Av de separata åtgärdsfallen är det en åtgärd på 

byggnadens ytterväggar som ger den största besparingen på värmeanvändningen, 

med ca 21 % jämfört med nuläget. En åtgärd på taket och fönstren ger en besparing 

på 3 % respektive 11 %. Vid en åtgärd på hela klimatskalet, d.v.s. ytterväggar, tak 

och fönster tillsammans, blir resultatet en värmeanvändningsbesparing på närmare 

35 % jämfört med nuläget. 

 

Figur 4: Värmeanvändningen i byggnad 3A under nuläget samt de olika åtgärdsfallen. 

Resultatet från simuleringen av byggnad 3A applicerades på de byggnader med 

liknande klimatskal i beståndet. Samtliga resultat från detta, hur mycket den totala 

värmeanvändningen uppgår till, samt hur stora besparingar av värmeenergi varje 

åtgärdsfall motsvarar presenteras i tabell 12, 13 och 14 i bilaga 5 för 

sjukhusområdena NUS, Skellefteå respektive Lycksele. I figur 5 visas en 

summering av alla undersökta byggnaders värmeanvändning i nuläget samt deras 

värmeanvändning i det fall att samtliga åtgärder utförs indelat i sjukhusområde. 

Då appliceringen på de andra byggnaderna utgår ifrån den procentuella besparing 

som simuleringen av byggnad 3A gav motsvarar besparingarna vid utförande av 
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samtliga åtgärder även vid summering 35 %. Istället kan det vara intressant att 

jämför med hela fastighetsbeståndets värmeanvändning.6 Vid jämförelse med 

denna utgör en fullständig åtgärd på klimatskalen en besparing på drygt 7 % av den 

totala värmeanvändningen. 

 

Figur 5: Värmeanvändningen i respektive sjukhusområde under nuläget samt vid utförande av 

samtliga åtgärder. 

 

5.2 Energimål år 2050 
Energimålet för år 2050 är beräknat utifrån fem scenarion. Alla dessa inkluderar 

energin från värme, kyla och el. De fem scenarion som analyserats är: 

1. förbättrat klimatskal, bibehållen yta, planerade åtgärder 

2. förbättrat klimatskal, minskad yta, planerade åtgärder 

3. bibehållet klimatskal, minskad yta, planerade åtgärder 

4. trend energiminskning, minskad yta 

5. trend energiminskning, bibehållen yta 

                                                           
6 Fastighetsbeståndets totala värmeanvändning (fjärrvärmeinköp) var ca 61 GWh år 2013.  
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5.2.1 Den specifika energianvändningen 

Den specifika energianvändning dessa scenarion resulterar i visas i figur 6. Sedan 

1965 har energianvändningen minskat från 390 kWh/m2 till 229 kWh/m2 idag 

(2013). Fram till år 2025 förväntas denna sänkas ytterligare, till 191 kWh/m2. 

Utfallet därefter varierar beroende på scenario. Exakta värden för vartdera år, 

tillhörande yta och beräkning av scenario 1-5 visas i bilaga 6. 

 

Figur 6: Den specifika energianvändningen för landstinget från 1965 till 2050. 

Det scenario som resulterar i lägst specifik energianvändning är scenario 5 som 

utgår från den minskade trenden under åren 2000-2013. Högst specifik 

energianvändning ger scenario 3, p.g.a. ett bibehållet klimatskal men minskad yta. 

Värdena på scenarionas utfall presenteras i tabell 4. Jämfört med år 2025 är det 

endast scenario 1 och scenario 5 som innebär en minskad specifik 

energianvändning.  

 
Tabell 4: Den specifika energianvändningen för de fem scenarion som undersökts för år 2050. 
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5.2.2 Den specifika energianvändningen per vårdtillfälle 

Energianvändningen per kvadratmeter och vårdtillfälle visas i figur 7. Notera att 

dessa visas som Wh/m2 och vårdtillfälle. År 2000 låg värdet på 6,14 Wh/m2 och 

vårdtillfälle och hade ett toppvärde året efter på 6,34 Wh/m2 och vårdtillfälle. Till 

2025 kan värdet förväntas minskas till 3,91 Wh/m2 och vårdtillfälle utifrån 

planerade åtgärder och trender i antalet vårdtillfällen i länet. Antal vårdtillfällen för 

vartdera år visas i bilaga 7. 

 

Figur 7: Den specifika energianvändningen per vårdtillfälle för landstinget från 2000 till 2050. 

Scenario 5 resulterar i lägst specifik energianvändning per vårdtillfälle med 3,07 

Wh/m2 och vårdtillfälle medan scenario 3 har högst värde med 4,21 Wh/m2 och 

vårdtillfälle. Samtliga scenarions utfall år 2050 visas i tabell 5. 

 
Tabell 5: Den specifika energianvändningen per vårdtillfälle för de fem scenarion som undersökts 

för år 2050. 
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Scenario 1 3,43 
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5.2.3 Den specifika energianvändningen per länsinvånare 

Den specifika energianvändningen per länsinvånare visas med enheten Wh/m2 och 

länsinvånare i figur 8. Värdet sjunker relativt stadigt mellan 2000 och 2025, från 

1,10 Wh/m2 och länsinvånare till 0,70 Wh/m2 och länsinvånare. Antal vårdtillfällen 

för vartdera år visas i bilaga 7. 

 

Figur 8: Den specifika energianvändningen per länsinvånare för landstinget från 2000 till 2050. 

Till år 2050 når den specifika energianvändningen ett värde på 0,57 Wh/m2 och 

länsinvånare som lägst och 0,78 Wh/m2 och länsinvånare som högst för scenario 5 

respektive scenario 3. Alla värden år 2050 visas i tabell 6. 

Tabell 6: Den specifika energianvändningen per länsinvånare för de fem scenarion som undersökts 

för år 2050. 

 Wh/m2 och 

länsinvånare 

Scenario 1 0,61 

Scenario 2 0,74 

Scenario 3 0,78 

Scenario 4 0,67 

Scenario 5 0,57 
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5.2.4 Scenario 2 

Scenario 2 ansågs i slutändan vara det mest troliga att inträffa i landstingets framtid. 

Scenariot presenteras i mer detalj nedan i figur 9. Den specifika 

energianvändningen tillhör den primära axeln medan den specifika 

energianvändningen per vårdtillfälle respektive länsinvånare tillhör den sekundära 

axeln.  

 

Figur 9: Samtliga nyckeltal för scenario 2 för landstinget från 2000 till 2050. 

Alla nyckeltal visar en trend att minska mellan åren 2013, 2020 och 2025, men ökar 

därefter till år 2050, p.g.a. den minskade yta som ingår i scenariot. Nyckeltalens 

exakta värden visas i tabell 7. Värt att notera är att den ökade specifika 

energianvändningen inte beror på den totala energianvändningen, som minskar alla 

år, se figur 10. 

 
Tabell 7: De tre undersökta nyckeltalen för scenario 2 år 2013, 2020, 2025 och 2050.  

Nyckeltal 2013 2020 2025 2050 

Specifik energianvändning 229 205 191 215 

Specifik energianvändning 

per vårdtillfälle 

4,74 4,28 3,91 4,03 

Specifik energianvändning 

per länsinvånare 

0,88 0,76 0,70 0,74 
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Figur 10: Den totala energianvändningen för landstinget från år 2013 till 2050. 

Jämförelseåret för målet år 2020 är år 2009 och den totala energianvändningen låg 

då på 129,6 GWh. Den totala energianvändningen för landstinget idag är 121,1 

GWh per år. Målet år 2020 innebär att denna ska minska till 108,2 GWh, om den 

totala arean av egna lokaler uppgår till lika mycket som idag. Om samtliga 

planerade åtgärder genomförs hamnar den totala energianvändningen år 2025 på 

104,1 GWh. Till år 2050 innebär det vidare att den totala energianvändningen kan 

sänkas till 99,6 GWh förutsatt att klimatskalsåtgärderna utförs och får det utfall som 

har simulerats i IDA ICE. Med 2009 som fortsatt jämförelseår innebär det att det 

nya målet till år 2050 kan sättas till en minskad mängd inköpt energi på 23 %.  
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5.3 Analys av Sveriges landsting 
Samtliga landstings nyckeltal för energianvändning år 2013 har tagits fram i ett 

jämförande syfte. VLL och medelvärdet i alla landsting har urskilts i diagrammen i 

orange respektive grön färg.  

Den specifika energianvändningen visas i figur 11. Av Sveriges 21 landsting 

hamnar VLL på en femteplats när det gäller högst specifik energianvändning, sju 

platser från att hamna under Sveriges medel som ligger på 204 kWh/m2. 

Landstinget i Kalmar län har den lägst specifika energianvändningen med 88 

kWh/m2 medan Stockholm läns landsting och Landstinget i Uppsala län båda har 

den högsta på 254 kWh/m2.  

 

Figur 11: Alla landstings specifika energianvändning år 2013. 
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Det huvudsakliga syftet till att de övriga nyckeltalen togs fram var för att kunna 

jämföra med andra aktörer inom samma verksamhetsområde. Den specifika 

energianvändningen per vårdtillfälle för samtliga landsting visas i figur 12 och den 

specifika energianvändningen per länsinvånare visas i figur 13.  

Vad gäller specifik energianvändningen per vårdtillfälle har VLL en jämförelsevis 

bättre placering bland Sveriges landsting än för den specifika energianvändningen. 

För detta nyckeltal är VLL den nionde högsta och åtta platser ifrån att nå under 

Sveriges medel som ligger på 2,63 Wh/m2 och vårdtillfälle. Överst med högst 

användning hamnar Region Gotland med 16,56 Wh/m2 och vårdtillfälle, närmare 

fyra gånger högre än VLL. Lägst användning har Västra Götalandsregionen på 0,42 

Wh/m2 och vårdtillfälle, mindre än en tiondel av VLLs.  

 

Figur 12: Alla landstings specifika energianvändning per vårdtillfälle år 2013. 
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För den specifika energianvändningen per länsinvånare ligger VLL åter igen på en 

femte plats för högsta energianvändning och tolv platser ifrån att nå under medel i 

Sverige på 0,44 Wh/m2 och länsinvånare, vilket motsvarar hälften av VLLs värde. 

Region Gotland ligger överst även i detta fall, med 3,10 Wh/m2 och länsinvånare. 

Även Västra Götalands läns har samma placering som vid vårdtillfällen och har den 

lägsta användningen på 0,07 Wh/m2 och länsinvånare.  

 

Figur 13: Alla landstings specifika energianvändning per länsinvånare år 2013. 
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6. Diskussion 
I detta kapitel diskuteras resultatet från arbetet. Resultatet från simuleringen av det 

förbättrade klimatskalet och hur det har applicerats på de övriga byggnaderna 

diskuteras först. Även de felkällor som kan ha haft betydelse för resultatet 

diskuteras, uppdelat i felkällor under appliceringen och felkällor i indatat till IDA 

ICE. Därefter diskuteras energimålet som beräknats för år 2050 utifrån denna 

simulering. Till sist diskuteras jämförelsen mellan energianvändningen hos 

Sveriges alla landsting.  

6.1 Förbättring av klimatskal 
Huvudsakligt fokus under simuleringen har inte varit att analysera olika sorters 

konstruktions- och isoleringsmaterial då detta är ett arbete för en byggingenjör 

snarare än en energiingenjör. Istället har fokus legat på att använda kända material 

för att nå de rekommenderade U-värden VLL använder vid ny- och ombyggnation, 

för att undersöka den möjliga besparingen som kan göras på byggnadens 

värmeanvändning. Mineralull är ett material som redan idag används i 3A:s 

takisolering och som valdes som tilläggsisolering i simuleringen. Detta har gjorts 

delvis för att det som sagt redan används i bygganden, men även för dess flertal 

fördelar. Enligt ett examensarbete från Chalmers tekniska högskola [15] är detta 

material ett av de mest använda värmeisoleringsmaterialen i dagens byggnader. En 

av de större fördelarna är att det är oorganiskt, vilket innebär att det inte finns någon 

risk för att det ruttnar eller möglar, men det har även fördel att de har en god 

ljudisolerande förmåga och är klassificerat som ett obrännbart material, d.v.s. 

fungerar även som brandisolering.  

I simuleringen av det förbättrade klimatskalet på byggnad 3A har de olika 

åtgärderna simulerats separat för att undersöka hur stor påverkan respektive del av 

klimatskalet har på byggnadens värmeförluster. En åtgärd av väggarna visade sig, 

inte helt förvånande, ge den största besparingen av värmeenergi. Dels p.g.a. att 

väggarna utgör den allra största andelen av klimatskalets area, men även p.g.a. att 

väggarnas U-värde i dagsläget är så pass långt över det värde som rekommenderas 

vid dagens nybyggnationer. En åtgärd på väggarna som sänker det nuvarande U-

värdet till det VLL använder vid ny- och ombyggnation innebär en sänkning med 

drygt 5,7 gånger jämfört med nuläget.  

Fönstren utgör ca 7 % av klimatskalets area och är den del som ger näst högst 

besparing av värmeenergi i byggnaden. I detta fall har fönster av klass C undersökts 

eftersom de är den klass som behövs för att uppnå rekommenderat U-värde på 0,9 

W/(m2·K). Fönster med lägre U-värde finns alltså, och installation av fönster av 

klass A skulle sänka U-värdet och därmed även energianvändningen ytterligare då 

dessa har ett U-värde på max 0,7 W/(m2·K). 

I och med byggnadens storlek och höjd utgör taket på 3A inte en stor del av den 

totala klimatskalsarean. Tilläggsisolering av taket utgör därför jämförelsevis den 

minsta procentuella besparingen. En åtgärd av samtliga fall ger den största 

besparingen av värmeenergi på närmare 35 % jämfört med nuläget. Trots att 

samtliga fall har simulerats separat är en åtgärd av alla fall tillsammans det scenario 

som bör ses som det huvudsakliga resultatet i simuleringen. En förbättring av 



 

27 
 

klimatskalet innebär ett omfattande arbete på byggnaden både vad gäller tid och 

pengar och för att effektivisera detta bör en ombyggnation av alla klimatskalets 

delar utföras samtidigt. Speciellt vad gäller tilläggsisoleringen av ytterväggarna och 

fönstren kan detta vara viktigt eftersom en förändrad tjocklek på väggarna kan 

innebära att fönstren ändå måste omplaceras för att släppa igenom önskad mängd 

solljus. Artikeln Energy rating of different glazings for Indian climates [16] påpekar 

dessutom att de årliga energibesparingarna från en byggnads fönster inte bara 

påverkas av dess U-värde men även av andra parametrar så som byggnadens övriga 

isolering. Undersökning som utfördes i Indien visar att de fönster som sparar 7 - 9 

% energi i en konventionell byggnad kan spara uppåt 17 - 22 % om byggnadens 

väggar är välisolerade.  

6.1.1 Felkällor i applicering 

För varje undersökt byggnad på NUS finns separata mätare för deras 

värmeanvändning. Simuleringen från byggnad 3A kunde därmed appliceras direkt 

på korrekta värden. För byggnaderna på Lycksele lasarett och Skellefteå lasarett 

finns separata mätvärden inte tillgängliga och en antagen värmeanvändning har 

därför fått beräknas utifrån byggnadernas area och den specifika värmeanvändning 

byggnad 3A har. Detta är troligen en av de större felkällorna i analysen av 

klimatskalsförbättringarna, och en beräkning som bör korrigeras om det i framtiden 

installeras separata mätare i samtliga byggnader.  

Eftersom alla de byggnader som undersökts bedriver olika sorters verksamhet är 

det svårt att säga hur väl en simulering av byggnad 3A faktiskt kan appliceras på de 

övriga byggnaderna. Byggnad 3As elanvändning har förenklats till den för en 

generell vårdverksamhet utifrån STIL 2-rapporten eftersom denna byggnads 

verksamhet skiljer sig så pass mycket från de övriga byggnadernas. Hur stor 

värmeanvändning en byggnad har är dock till stor del beroende av den verksamhet 

som bedrivs där, i och med att all energikrävande utrustning som används bidrar till 

uppvärmningen av byggnaden. En förenkling har fått göras genom att generalisera 

samtliga byggnader till den snittverksamhet som bedrivs i Sveriges 

sjukvårdslokaler. I verkligheten kommer en del av byggnaderna ha en högre 

energianvändning medan andra kommer ha en lägre. Antagandet är att den högre 

värmeanvändningen i vissa byggnader ska kompenseras av den lägre 

värmeanvändningen i resterande byggnader, för att totalt sett ge ett 

verklighetstroget utfall över vilka energibesparingar som kan göras.   

6.1.2 Felkällor i indata för simulering 

I och med att det indata som använts i simuleringen valts utifrån antagandet att STIL 

2-rapporten representerar en generell svensk vårdverksamhet bör inte dessa ses som 

felkällor i studien. Ett mål i simuleringen var att i nulägesscenariot nå den faktiska 

värmeanvändningen för byggnad 3A. Detta gjordes främst genom att anpassa 

byggnadens U-värden, infiltration och elanvändning.  

U-värdena är beräknade i programmet utifrån de konstruktionsmaterial som kunde 

avläsas i ritningar över byggnaden. I och med att klimatskalets konstruktion varierar 

något på ytterväggarna och taket har de vanligast förekommande materialen 

använts. Inte heller alla fönster är av samma modell då vissa byts ut eller installerats 
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senare är de ursprungliga. Detta innebär att det simulerade U-värdet inte fullständigt 

motsvarar byggnadens verkliga U-värde.  

Byggnadens faktiska infiltrationsvärde finns ingen information om och ett antaget 

värde har därför använts. Infiltrationen har stor påverkan på hur mycket värme som 

förloras genom klimatskalet och skulle därmed kunna vara en stor felkälla. En 

tilläggsisolering av klimatskalet kan innebära att byggnaden blir något tätare vilket 

i sin tur innebär att besparingen av värmeenergi i verkligheten kan bli något högre 

än vad som simulerats, men i och med att nulägesvärdet endast är ett antagande är 

det svårt att diskutera det djupare.  

Mängden el som används i byggnaden är helt hämtat från STIL 2-rapporten, medan 

dess tidsscheman är antaganden om att elanvändningen är högst mitt på dagen men 

är relativt hög även under natten. Genom alla dessa anpassningar har ett värde som 

stämmer väl överens med byggnadens verkliga värmeanvändning kunnat simuleras 

fram, men hur stor andel av denna användning som utrustningen, infiltrationen och 

klimatskalets U-värde egentligen motsvarar är svårt att avgöra.  

Något som skulle kunna undersökas djupare är hur en energisnålare användning av 

belysning och ventilation skulle påverka uppvärmningen av byggnaden. Enligt 

Energimyndighetens rapport över energianvändningen i vårdlokaler [10] finns stor 

potential för minskad elanvändning under just dessa poster. Ett byte från 

konventionella lysrör till T5-rör kan minska elanvändningen med 11,9 kWh/m2. 

Om ventilationssystemens SFP sänks till Boverkets rekommendationer på 1,5 

kW/(m3/s) är den potentiella minskningen 14,4 kWh/m2. Jämfört med snittvärdet 

på elanvändningen i Sveriges vårdlokaler skulle detta innebära en sänkning med 

närmare 34 % av lokalernas totala elanvändning, men samtidigt ett lägre bidrag till 

uppvärmningen.  

6.2 Energimål år 2050 
Scenario 2, med ett förbättrat klimatskal, minskad yta och planerade åtgärder, 

valdes till det mest troliga scenariot då det både finns underlag för en minskad yta 

och ett behov att någon gång i framtiden förbättra klimatskalet på de byggnader 

som undersökts i denna rapport. Om verkligheten stämmer överens med detta 

scenario innebär det att landstingets specifika energianvändning kommer ha ökat 

till år 2050, till 215 kWh/m2. Detta beror dock på den minskade ytan, inte en ökad 

energianvändning, vilket förtydligas vid jämförelse med scenario 1, där 

klimatskalet förbättras, de planerade åtgärderna utförs men ytan är lika stor som i 

dagsläget. Den specifika energianvändningen når då 183 kWh/m2. 

Eftersom målet för år 2050 är framtaget 35 år före det ska uppfyllas är det svårt att 

i dagsläget säga hur lätt eller svårt det kommer att vara för landstinget att uppnå. 

En sänkning av energianvändningen med ytterligare tre procentenheter för år 2050 

jämfört med målet år 2020 kan ses som en liten förändring för ett mål satt så långt 

fram i tiden, men som nämnts tidigare kan en åtgärd som sänker 

energianvändningen på ett område samtidigt höjda energianvändningen på ett annat 

område. Exempel på detta är installationen av en värmepump. Medan 

värmepumpen kommer minska mängden värmeenergi som behöver köpas in i form 

av fjärrvärme kommer den samtidigt öka mängden elenergi som köps in, p.g.a. 
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driften av själva pumpen. Kalkyler finns för de åtgärder som är planerade inom 

VLLs fastighetsbestånd i dagsläget (se tabell 3) som visar att fjärrvärmeinköpet 

kommer minskas kraftigt, men att detta även resulterar i en högre elanvändning. Så 

medan fjärrvärmebehovet i framtiden kommer minska kan detta, sett på den totala 

energianvändningen, motverkas av en elintensivare verksamhet, vilket gör att det 

blir allt svårare att minska den totala energianvändningen hos landstinget i den takt 

den har idag. I framtiden är dock sannolikheten stor att elenergin till belysning och 

ventilationssystem blir effektivare. Medan dessa poster inte nödvändigtvis är stora 

nog att bidra till en minskad elanvändning totalt sett innebär det dock att de inte 

bidrar lika mycket till uppvärmningen av byggnaderna. Detta medför att en minskad 

användning av elenergi i vårdlokalerna kan kräva en ökad användning av 

värmeenergi. Hur stor påverkan detta kan ha har inte undersökts men skulle kunna 

betyda att de besparingar som diskuterats ovan i form av det förbättrade 

klimatskalet motverkas p.g.a. att mer värmeenergi måste köpas in. Viktigt att tänka 

på är dock att även om detta är fallet innebär det att elen och värmen används 

effektivare genom att mindre energi går till spillo i maskiner och övrig utrustning 

respektive att värmeenergin fördelas där den behövs i ett rum istället för att spilla i 

takhöjd från exempelvis belysningen. Detta är i slutändan av störst vikt.  

Ju närmare vi kommer år 2050 desto tydligare kommer målet kunna sättas. Det är 

därför viktigt att uppdatera målet längs vägen i och med att mer kunskap erhålls. 

Genom att konstant följa upp det energieffektiviserande arbete som görs i 

fastigheterna får landstinget en tydlig bild över om målet kommer kunna uppnås 

eller ej. Om det om några år framgår att målet som framtagits är satt för högt måste 

detta åtgärdas i tid genom att undersöka fler möjliga energieffektiviserande åtgärder 

inom fastighetsbeståndet. Är målet istället satt för lågt bör energianvändningen i 

god tid analyseras för att finna framtida åtgärdsmöjligheter, så att målet kan höjas 

för att minska risken att ambitionen till energiarbetet sjunker, p.g.a. att målet uppnås 

i förtid. Eftersom dess huvudsakliga fokus är uppföljning kommer ett 

energiledningssystem hjälpa organisationen med detta.  

6.3 Analys av Sveriges landsting 
Den främsta anledningen till varför fler nyckeltal än specifik energianvändning 

analyserades i detta examensarbete var för att kunna göra en jämförelse mellan 

olika organisationer med liknande verksamhet. Medan Energiledningssystem – 

Krav med vägledning för användning (ISO 50001) [17] inte anger några specifika 

nyckeltal som bör användas ges exempel på nyckeltal i form av energikonsumtion 

per producerad enhet. För en organisation inom vårdverksamhet kan 

energianvändning per kvadratmeter och vårdtillfälle användas som motsvarighet. 

Nyckeltalet energianvändning per kvadratmeter och länsinvånare motsvarar inte 

landstingets produktion men kan vara ett användbart nyckeltal för att jämföra 

energianvändningen mellan olika landsting.  

6.3.1 Den specifika energianvändningen 

Jämfört med övriga landsting i Sverige har VLL en relativt hög energianvändning 

gentemot med dess lokalyta. P.g.a. det placerar sig landstinget högt upp på listan 

över landstingen med högst specifik energianvändning. Det kan finnas ett flertal 

förklaringar till detta varav en kan vara landstingets geografiska läge jämfört med 
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många andra landsting. I och med att VLL är Sveriges nästa nordligaste landsting 

utsätts det för ett kallare klimat jämfört med många av de andra landstingen vilket 

betyder att fastigheterna kräver en större mängd energi för uppvärmning. År 2014, 

medan de flesta landstingen i Götaland hade en årsmedeltemperatur på 8-10°C hade 

Västerbotten en årsmedeltemperatur på 0-6°C [18]. Samma år anlände vintern 

mellan början av oktober till slutet av november i Västerbotten medan den i 

Sveriges sydligaste delar anlände först i februari och i vissa områden inte anlände 

alls7 [19]. Att eliminera den variabeln i nyckeltalet skulle därför vara intressant för 

att kunna göra en mer rättvis jämförelse. Nyckeltalet ”värmeförbrukningen i 

lokaler” på Kolada anges bl.a. som graddagskorrigerat utifrån respektive områdes 

normalår. Ett ytterligare nyckeltal skulle då kunna vara värmeanvändningen 

graddagskorrigeras utifrån en bestämd ort, exempelvis Stockholm, för att på så sätt 

kunna göra en jämförelse mellan och inom landstingen, som inte kommer påverkas 

av respektive områdes klimat. Ett steg har dock redan tagits i rätt riktning när det 

gäller landstingens geografiska läge i och med att den totala energianvändningen 

som anges på Kolada sedan 2013 även inkluderar fjärrkyla, ett energislag som 

sydligare belägna landsting kan förväntas ha ett större behov av än de i norra 

Sverige.  

Skillnaden i klimat kan dock inte vara den enda förklaringen till VLLs höga 

specifika energianvändning. Exempelvis är Norrbottens läns landsting, det enda 

landsting norr om VLL som därmed utsätts för ett ännu kallare klimat, det landsting 

som har näst lägst specifik energianvändning i Sverige. Det faktum att NUS är både 

ett av nio universitetssjukhus i Sverige samt att det är regionsjukhus för hela 

Norrland gör att dess verksamhet särskiljer från majoriteten av de svenska 

sjukhusen. Eftersom NUS står för den allra största delen av energianvändningen 

inom landstinget kan detta vara en till förklaring.  

En ytterligare förklaring på det höga värdet och troligen den som har störst effekt 

är åldern på byggnaderna. 80 % av fastighetsbeståndet i landstinget är mer än 25 år 

gammalt, vilket innebär att majoriteten av byggnaderna inte uppnår dagens 

byggnadsstandard. Stora mängder värmeenergi krävs för att värma upp 

byggnaderna p.g.a. det spill som sker genom deras klimatskal. Detta är anledningen 

till varför det här examensarbetet fokuserat på just energieffektivisering av 

klimatskal. En investering i att tilläggsisolera byggnaderna med dåliga U-värden 

innebär ett resurskrävande arbete, men kommer på lång sikt kunna minska 

landstingets totala energianvändning och därmed dess energikostnader.  

6.3.2 Den specifika energianvändningen per vårdtillfälle/länsinvånare 

Som nämnts tidigare är NUS Norrlands regionsjukhus och ansvarar för vården av 

876 000 människor. Antalet vårdtillfällen gentemot den specifika 

energianvändningen är därför hög jämfört med många andra landsting vilket gör att 

VLL placerar sig lägre på listan för nyckeltalet specifik energianvändning per 

vårdtillfälle än för den specifika energianvändningen. P.g.a. den relativt glesa 

befolkningen i Västerbotten är värdet på den specifika energianvändningen per 

                                                           
7 Vintern anlände i oktober i Västerbottens västligaste områden och i november i dess ostligaste 

områden.  
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länsinvånare inte bättre än det för den specifika energianvändningen. Trots att dessa 

nyckeltal inte gynnar VLL mycket vad gäller placeringen bland övriga landsting 

har det stor påverkan på flertalet andra landsting. Stockholms läns landsting som, 

tillsammans med Landstinget i Uppsala län, har den högst specifika 

energianvändningen har tack vare sitt stora antal vårdtillfällen och länsinvånare den 

nästa lägst specifika energianvändningen per vårdtillfälle respektive länsinvånare. 

Åt motsatt håll har Region Gotland, som har sjätte lägsta specifika 

energianvändning, den tveklöst högsta specifika energianvändningen både per 

vårdtillfälle och länsinvånare. Genom att undersöka den specifika 

energianvändningen per vårdtillfälle respektive den specifika energianvändningen 

per länsinvånare ges alltså en tydligare bild över hur effektivt landstingen faktiskt 

använder sin energi och sina lokaler. 
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7. Slutsats 
Utifrån de resultat som erhållits i detta arbete kan Västerbottens läns landsting till 

år 2050 sätta ett mål för en minskad energianvändning på minst 23 % jämfört med 

år 2009, motsvarande en specifik energianvändning på 215 kWh/m2. I och med att 

detta mål endast utgår från de åtgärder som idag är planerade samt en förbättring 

av klimatskalet på ett fåtal av fastighetsbeståndets totala antal byggnader kan målet 

med fördel sättas högre. Dels för att målet ligger så pass långt fram i tiden och 

utvecklingen av energieffektiv teknik fort går framåt, men också för att minska 

risken för bristande ambition i organisationen ifall målet anses vara för enkelt att 

uppnå eller uppnås i förtid. Viktigt är att målet följs upp och uppdateras under åren 

då mer information kring energibesparande åtgärder blir tillgänglig, för att minska 

risken att målet är för enkelt uppnått och ambitionen till energiarbetet inom 

organisationen minskar. Målet kan sättas till en minskad total energianvändning för 

landstinget med 30 % jämfört med år 2009, för att nå ca 90,7 GWh/år. Med 

antagande att fastighetsbeståndets yta minskar med 15 % till år 2050 motsvarar 

detta en specifik energianvändning på 196 kWh/m2. 

Rekommendation till fortsatt arbete är att undersöka den effekt den förväntade 

teknikutvecklingen gällande t.ex. ventilationssystem, belysning, och medicinsk 

utrustning kommer ha på landstingets energianvändning. Speciellt hur dessa 

påverkar värmeanvändningen jämfört med elanvändningen. Fortsatt arbete kan 

också behandla hur stor infiltrationen i klimatskalet är idag och hur den kan 

förbättras, samt en fördjupning i vilka isoleringsmaterial som ger bästa resultat vad 

gäller minskad värmeanvändning och luftläckage. I och med att en förbättring av 

klimatskalet kan innebära en förändring av behovet av kylenergi kan även detta 

område undersökas i mer detalj.  
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9. Bilagor 
Bilaga 1 
Ritningar från VLLs ritarkiv. 

 

Figur 14: Ritning över ytterväggar på byggnad 3A. 

 

 

Figur 15: Ritning över tak på byggnad 3A. 
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Bilaga 2 
Värden från mediauppföljning i VLL år 1965, 1976 och 1986. Efter vardera Excel-

tabeller följer de inscannade arken för respektive år.  

Tabell 8: Mediauppföljning år 1965. 

Konverteringsfaktor Mcal till kWh          1,16         

Antagen takhöjd          3,00         

Area beräknad utifrån volym och antagen takhöjd      

Ej medräknade pga area saknas      

      

1965 

Byggnad Volym (m3) Area (m2) El (kWh) Värme (Mcal) Värme (kWh) 

1A      53 976          15 029           586 790       

1B      11 330            2 883               9 700       

2      37 267          12 541           610 690       

4      31 407            8 178           514 663       

5A      24 719            7 879           327 689       

5B      22 690            6 215           300 791       

6A-F      37 454          13 824           548 080       

7A-C      26 448            7 924           615 520       

8A        4 300            1 433             38 087       

8B        4 150            1 383             36 758       

9A      32 240            6 168           309 987       

9B      11 500            2 510             71 215       

9C        7 800            2 866             74 997       

11      20 480            6 827           158 580       

12        8 300            2 767           368 602       

13      27 172            6 115           588 605       

Nya panncentralen        5 050            1 683           260 500       

K-H Giertz sjukhem      18 552            6 184           146 608       

Barnpsykiatriska kliniken        2 400               800             39 329       

Infektionsavd. 5 + kontrollantkontor           900               300               2 250       

Socialmed           390               130               4 500       

Personalbostäder      22 320            7 440           216 077       

Total    410 845        121 079        5 830 018        35 564 314        41 333 635     

Specifik energianvändning (kWh/m2)                  48                     341     
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Tabell 9: Mediauppföljning år 1976. 

Konverteringsfaktor Mcal till kWh          1,16         

Antagen takhöjd          3,00         

Area beräknad utifrån volym och antagen takhöjd      

Ej medräknade pga area saknas      

      

1976 

Byggnad Volym (m3) Area (m2) El (kWh) Värme (Mcal) Värme (kWh) 

1A      55 030          15 029          1 059 124          3 606 337          4 191 365     

1B      11 200            2 883             247 505          1 247 998          1 450 451     

1C        5 523               224             171 025             397 286             461 735     

2+4      70 197          20 720          1 079 470          2 913 284          3 385 883     

3A      63 452          17 742          1 856 460          6 586 517          7 654 996     

3B      20 434            9 610             607 920          1 843 928          2 143 054     

5A      24 280            7 879             397 060          1 698 545          1 974 087     

5B      22 037            6 215             611 030          3 312 161          3 849 467     

6A-H      50 858          16 672          1 404 950          4 124 538          4 793 630     

7A-B      26 448            7 924             536 150          1 828 809          2 125 482     

8A-C        5 223            1 741               60 670             164 096             190 716     

9A-C      53 109          11 544             200 020          1 819 458          2 114 614     

10    172 434          46 401          3 524 140          9 398 105        10 922 686     

11      20 573            6 858             284 886          1 007 611          1 171 068     

12        6 521            2 174             239 470             244 705             284 402     

13A      27 172            6 115             842 240          2 075 679          2 412 400     

13B        6 500            1 879               70 140             431 833             501 886     

14A-J      24 372            8 124             166 730             876 621          1 018 828     

15      26 061            8 687             445 260          1 367 472          1 589 306     

16        9 004            3 001             157 170             475 016             552 074     

17      11 880            3 960             215 040             512 442             595 571     

18      12 320            4 107          1 356 330       

19      10 695            3 520               37 870             729 798             848 187     

20      26 257            8 752               94 420          1 699 984          1 975 759     

22           500                 71             340 790       

Kontrollantkont.           450               150                 4 840               15 833               18 401     

Uthyrda lokaler           181 000       

Byggkraft           325 890       

NPC-kulvert              93 563             108 741     

      

      

Total    762 530        221 979        16 517 600        48 471 619        56 334 792     

Specifik energianvändning (kWh/m2)                    72                     258     
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Tabell 10: Mediauppföljning år 1986. 

Konverteringsfaktor Mcal till kWh             1,16        

Antagen takhöjd             3,00        

Area beräknad utifrån volym och antagen takhöjd     

Ej medräknade pga area saknas     

     

1986 

Byggnad Volym (m3) Area (m2) El (kWh) Värme (kWh) 

1A         54 500          15 029          1 520 223          1 751 000     

1B         11 200            2 883             199 648             573 000     

1C           5 500               224             166 273             344 000     

1D         64 300          17 032          1 284 954          1 940 000     

2         47 300          12 541             533 517          1 680 000     

3A         65 000          17 742          1 670 627          2 545 000     

3B         20 500            9 610             656 086          1 160 000     

4         31 700            8 178             545 682          1 227 000     

5A         24 400            7 879             512 898          2 123 000     

5B         22 000            6 215             449 157          2 065 000     

6A-K         53 700          20 458          1 508 730          4 890 000     

7A-B         31 900            7 924             898 836          1 210 000     

8A-C           5 200            1 733               48 197             320 000     

9A-D         57 000          12 800             657 098          2 520 000     

10       172 500          46 401          5 444 053          5 854 000     

11         20 600            6 867             827 941          1 044 000     

13A-B         33 700            7 994          1 007 264          2 632 000     

14A-J         24 400            8 133             170 169          1 290 000     

15A-B         26 000            8 667             440 984          1 137 000     

16           9 000            3 000             177 655             855 000     

17         11 900            3 967             202 095             715 000     

18         12 300            4 100          3 492 251             841 000     

19         10 800            3 520               56 160             600 000     

20A-C         89 100          29 700          1 362 013          2 680 000     

22              71               10 032      

23         67 900          17 760          1 327 776          1 895 000     

24         23 000            5 912             754 666             836 000     

Kulvert         12 900            4 300              258 000     

Kontrollantkont.              450               150               44 115      

Uthyrda lokaler           176 184      

Byggkraft           251 716      

Total    1 008 750        290 787        26 397 000        44 985 000     

Specifik energianvändning (kWh/m2)                    91                    155     
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Bilaga 3 
Tabell 11: Indata till IDA ICE. 
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Bilaga 4 

 

Figur 16: Tidsschema för belysning i IDA ICE. 

 

Figur 17: Tidschema för utrustning i IDA ICE. 
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Bilaga 5 
Tabell 12: Resultat av applicering för NUS. 

 BYGGNAD 

Åtgärdsfall 1A 1B 2-4 3A 5A 5B Total 

 TOTAL ENERGIANVÄNDNING (kWh) 

Nuläge   2 004 922        384 566        2 763 981        2 366 783        1 051 045        829 014        9 400 311     

Förbättrad vägg    1 591 613        305 289        2 194 195        1 878 878           834 376        658 116        7 462 466     

Förbättrat tak    1 944 804        373 034        2 681 103        2 295 815        1 019 530        804 156        9 118 443     

Byte av fönster    1 788 499        343 053        2 465 621        2 111 298           937 589        739 526        8 385 585     

Samtliga    1 307 558        250 804        1 802 597        1 543 554           685 464        540 662        6 130 638     

 BESPARING (kWh) 

Förbättrad vägg       413 309          79 277           569 786           487 905           216 670        170 899        1 937 845     

Förbättrat tak         60 118          11 531             82 878             70 968             31 516          24 858           281 868     

Byte av fönster       216 423          41 512           298 361           255 485           113 456          89 489        1 014 726     

Samtliga       697 364        133 762           961 385           823 229           365 581        288 353        3 269 673     

 

Tabell 13: Resultat av applicering för Skellefteå lasarett. 

 BYGGNAD 

Åtgärdsfall 104 105 106 Total 

 TOTAL ENERGIANVÄNDNING (kWh) 

Nuläge            700 600                1 070 272                1 139 156                   2 910 027     

Förbättrad vägg            556 173                   849 638                   904 323                   2 310 134     

Förbättrat tak            679 592                1 038 179                1 104 998                   2 822 770     

Byte av fönster            624 973                   954 740                1 016 189                   2 595 901     

Samtliga            456 913                   698 003                   742 928                   1 897 844     

 BESPARING (kWh) 

Förbättrad vägg            144 426                   220 633                   234 834                      599 893     

Förbättrat tak              21 007                     32 092                     34 158                        87 257     

Byte av fönster              75 627                   115 532                   122 967                      314 126     

Samtliga            243 687                   372 268                   396 228                   1 012 183     
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Tabell 14: Resultat av applicering för Lycksele lasarett. 

 BYGGNAD 

Åtgärdsfall 101 102 103 104 105 106 Total 

 TOTAL ENERGIANVÄNDNING (kWh) 

Nuläge    1 242 316        387 574        232 521        263 250        671 200        411 766        3 208 627     

Förbättrad vägg       986 216        307 677        184 587        208 982        532 834        326 882        2 547 179     

Förbättrat tak    1 205 065        375 953        225 549        255 357        651 074        399 419        3 112 416     

Byte av fönster    1 108 213        345 737        207 421        234 833        598 747        367 318        2 862 269     

Samtliga       810 206        252 766        151 644        171 685        437 739        268 543        2 092 583     

 BESPARING (kWh) 

Förbättrad vägg       256 100          79 897          47 933          54 268        138 366          84 884           661 449     

Förbättrat tak         37 251          11 621            6 972            7 894          20 126          12 347             96 211     

Byte av fönster       134 103          41 837          25 100          28 417          72 453          44 449           346 359     

Samtliga       432 110        134 808          80 877          91 565        233 461        143 223        1 116 044     
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Bilaga 6 
Tabell 15: Specifik energianvändning samt tillhörande yta under åren 1965-2025.  

År El kWh/m2 Värme kWh/m2 Kyla kWh/m2 Total energi kWh/m2 Yta m2 

1965                     48                           341      -                                   390          123 711     

1976                     72                           258      -                                   330          225 692     

1986                     91                           155      -                                   245          295 476     

2000                  126                           154      -                                   280          488 844     

2001                  125                           153      -                                   278          488 844     

2002                  119                           145      -                                   264          521 292     

2003                  119                           141      -                                   260          521 128     

2004                  129                           132      -                                   261          518 484     

2005                  132                           129      -                                   261          509 574     

2006                  132                           122      -                                   254          510 265     

2007 Data saknas Data saknas Data saknas Data saknas Data saknas 

2008                  129                           123      -                                   252          509 957     

2009                  128                           127      -                                   255          508 274     

2010                  125                           121      -                                   246          539 627     

2011                  115                           119      -                                   234          534 871     

2012                  119                           127      -                                   246          528 402     

2013                  108                           116                          5                                      229          528 017     

2020                                     205          528 017     

2025                  112                             74                          5                                      191          544 339     

 

Tabell 16: Beräkning av scenario 1-5.  

Scenario 1  kWh/m2 kWh/m2 och vårdtillfälle kWh/m2 och länsinvånare 

Total energi GWh      99 621 786        

Yta m2           544 339        

Specifik energianvändning       183                                       3,43                                          0,63     

Scenario 2     

Total energi GWh      99 621 786        

Yta m2           462 688        

Specifik energianvändning       215                                       4,03                                          0,74     

Scenario 3     

Total energi GWh    104 097 504        

Yta m2           462 688        

Specifik energianvändning       225                                       4,21                                          0,78     

Scenario 4     

Total energi GWh      89 269 858        

Yta m2           462 688        

Specifik energianvändning       193                                       3,61                                          0,67     

Scenario 5     

Total energi GWh      89 269 858        

Yta m2           544 339        

Specifik energianvändning       164                                       3,07                                          0,57     
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Bilaga 7 
Tabell 17: Antal länsinvånare respektive vårdtillfällen åren 2000-2050. 

År Antal länsinvånare Antal vårdtillfällen 

2000                      255 640                            45 592     

2001                      254 818                            43 869     

2002                      255 230                            41 876     

2003                      255 956                            41 613     

2004                      256 875                            42 347     

2005                      257 652                            43 050     

2006                      257 581                            43 231     

2007                      257 593                            43 332     

2008                      257 812                            43 683     

2009                      258 548                            47 905     

2010                      259 286                            48 279     

2011                      259 667                            48 076     

2012                      260 217                            47 784     

2013                      261 112                            48 371     

2020                      269 056                            47 953     

2025                      272 385                            48 863     

2050                      289 028                            53 409     

 


