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Abstract 
 
The work was conducted in the spring of 2016 on behalf of the ÅF Industry in Umeå. This 
project aimed to provide proposals on energy-saving measures for house 2 at Umestans 
Business Park based on the total specific purchased energy for 2015. Also for the 3rd floor 
in the same house suggestions on energy-saving measures were given. This was done with 
regard to the expected electricity use during 2016. Finally, an investigation on the 
possibility to classify the floors using of business-electricity was done. 
 
Initially was a literature study of today's classification system for buildings done.  The 
focus was to see whether there is a possibility or not to classify leased office space. Both 
Swedish and international classification systems have been evaluated during the project. 
 
All the systems in the building were investigated and the total specific energy could be 
mapped. All the systems in the building were investigated and the total specific energy 
could be mapped. Based on the results of the operational-electricity that were emerged 
during the mapping of house 2, and based on the values of the electricity meter 83353 the 
business-electricity for floor 3 could be determined. Also for this area a mapping was 
made to see which areas the business-electricity went to. 
 
The results of the mapping of the building showed that the average energy consumption 
for the total specific purchased energy was 141,1 kWh/m2 per year. Of these districts 
heating stands for 63%. Of the total share of district heating 81% went to the radiators, 
this suggests that the building has large transmission losses. The inventory shows that the 
building's has a low use of electricity. This indicates that the technical systems were well 
installed with well-adapted operating times. The energy-saving measures that were found 
to reduce the building's losses were in the areas of windows, ventilation and solar 
shading. Energy-saving measures for the energy supplied were found in pumps, cooling 
and lighting. 
 
The result of floor 3 shows that the average use of business-electricity is at 36,36 kWh / 
m2 per year. Of these, 50% goes to lighting. 
 
From the results floor 3 could be classified to a Class B using the report "Energy 
performance of buildings - Energy Classification". To achieve a better classification 
requires change in the lightning on floor 3 as well as an analysis of any thinkable behavior 
change among the employees.    
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Sammanfattning 
 
Examensarbetet utfördes under våren 2016 på uppdrag av ÅF Industry i Umeå. Detta 
projekt syftade till att ge förslag på energibesparande åtgärder för hus 2 vid Umestans 
företagspark baserat på den totalt specifikt köpta energin för år 2015. Även för 
våningsplan 3 i samma hus gavs förslag på energibesparande åtgärder. Detta skedde med 
avseende på den verksamhetsel som beräknas användas under år 2016. Slutligen 
utreddes möjligheten till att klassa våningsplanets användning av verksamhetsel.  
 
Inledningsvis utfördes en litteraturstudie på dagens klassningssystem för byggnader där 
fokus låg på att se till huruvida det finns en möjlighet att klassa hyrda kontorslokaler. 
Både Svenska och internationella klassningssystem har utvärderats under projektet.  
 
Sedan inventerades byggnadens samtliga system och den total specifik köpta energin 
kunde kartläggas. Utifrån de resultat för verksamhetsel som framkom under 
kartläggningen av hus 2 samt utifrån värden på elmätare 83353 kunde verksamhetselen 
för våningsplan 3 fastställas. Även för detta område gjordes en kartläggning för att se till 
vilka områden våningsplanets verksamhetsel gick.  
 
Resultatet för kartläggningen av byggnaden visade att den genomsnittliga 
energianvändningen för den totalt specifikt köpta energin var 141,1 kWh/m2,år. Av dessa 
utgjordes 63 % fjärrvärme. Av den totala andelen fjärrvärmen gick 81 % till radiatorerna, 
detta tyder på att byggnaden har stora transmissionsförluster. Den inventerade 
byggnadens låga användning av el visade på väl installerade tekniska system med väl 
anpassade drifttider. De energibesparande åtgärder som återfanns för att minska 
byggnadens förluster låg i områdena fönster, ventilation och solavskärmning. För den 
tillförda energin var det områdena pumpar, kyla och belysning som energibesparande 
åtgärder återfanns.  
 
Resultatet för våningsplan 3 visar att den genomsnittliga användningen av verksamhetsel 
ligger på 36,36 kWh/m2, år. Av dessa går 50 % till våningsplanets belysning.  
 
Ur resultatet kunde våningsplan 3 klassas till en klass B med hjälp av rapporten 
”Byggnaders energiprestanda – Energiklassning”. För att nå en bättre klassning krävs 
åtgärder för våningsplanets belysning samt en analys av eventuella beteendeförändringar 
hos de anställda.   
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Förord 
 
Detta examensarbete motsvarar 30 högskolepoäng och har utförts som en avslutande del 
av civilingenjörsprogrammet i Energiteknik vid institutionen för tillämpad fysik och 
elektronik vid Umeå Universitet.  
 
Jag vill rikta ett extra tack till mina handledare, Thomas Olofsson vid Umeå Universitet 
samt Andreas Rinnström vid ÅF Buildings i Gävle för allt stöd ni gett mig under vägen. Jag 
vill även passa på att tacka samtliga anställda vid ÅF i Umeå och fastighetsskötarna vid 
Umestans företagspark som hjälp mig under projektets gång.  
Slutligen vill jag tacka Sasha Miladinovic, vid ÅF Industry i Umeå för att du valde att göra 
examensarbetet vid ÅF möjligt för mig.  
 
 
Erica Persson 
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1 Inledning  
Nedan presenteras projektets bakgrund dess syfte och mål. Även avgränsningar och 
problemuppställningen redovisas.   

1.1 Bakgrund 
Idag svarar sektorn bostäder och service för ca 40 % av Sveriges slutgiltiga 
energianvändning. Av den går 20 – 40 % till belysning och minst lika mycket till övrig 
elektronisk utrustning, som datorer, skrivare, servrar och kaffeautomater (Lublin, 2010). 
De svenska miljömålen visar tydligt att ambitionen är att minska energianvändningen 
inom denna sektor. För byggnader och lokaler i Sverige ska energiminskningen vara 20 
% till år 2020 och energianvändningen i nya byggnader uppgå till högst 60 kWh/m2. 
Energiminskningen till år 2050 ska vara 50 %. Båda målen är i förhållande till 
energianvändningen år 1995. Det är även satt som mål att beroendet av fossila bränslen 
inom byggsektorn ska vara brutet senast år 2020 samt att andelen förnyelsebar energi 
ska öka (Lindell, 2015). Målen gör att det ställs höga krav vid nybyggnationer och 
renoveringar. Därför är det viktigt att ha täta klimatskal och smarta energieffektiva 
lösningar framförallt för uppvärmning, ventilation och belysning. Dessa områden är 
viktiga att belysa för byggherrar, arkitekter, fastighetsskötare, fastighetsägare etcetera. 
Det kan göras genom att energiklassa byggnaden.  
 
Att energiklassa byggnader är en trend som inte bara växer i Sverige eller Europa utan i 
hela världen. Många företag jobbar idag med hållbar utveckling och framtidssmarta 
lösningar. Ett område som de har stor chans att själva påverka och förändra är deras egen 
arbetsmiljö. Dagens klassningssystem för byggnader genererar en miljöklass där hela 
byggnaden berörs. Detta innebär att enskilda företag i en byggnad inte har möjlighet att 
klassa sin egen lokals energianvändning. Dock finns det system som tar hänsyn till 
enskilda aspekter. Ett exempel är miljöklassningssystemet EU GreenBuilding. Det 
systemet redovisar endast energiförbrukningen i en byggnad. Miljöklassningssystemet P-
märkt innemiljö tar endast hänsyn till innemiljön i en byggnad. I det fallet måste dock hela 
byggnaden klassas. Det riktar sig inte till enskilda delar av den. Vill ett företag klassa sin 
hyrda kontorslokal finns det i Sverige idag inget system för det. Detta leder till att de 
företag som idag hyr sina kontorslokaler ofta inte bryr sig om att titta på eller effektivisera 
sin egen energianvändning. 
 
ÅF är ett konsultföretag som profilerar sig mot hållbar utveckling och vill ligga i framkant. 
I Umeå är deras kontor placerat vid Umestans företagspark som ägs av fastighetsföretaget 
Lerstenen. ÅF hyr ett helt våningsplan, plan 3, i Hus 2 på företagsparken och nu, våren 
2016 är företaget i slutskedet av en restaurering på deras lokaler. I och med renoveringen 
och omstruktureringen vill företaget få full kontroll på framförallt sin användning av 
verksamhetsel. Därför vill dem ha en kartläggning av samtlig utrustning och förslag på 
åtgärder för att minska sin användning av verksamhetsel i lokalerna. Företaget vill även 
utifrån de system som finns idag undersöka möjligheten att klassa sin användning av 
verksamhetsenergi.   
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1.2 Syfte 
Projektet syftar till att redogöra för användningen och fördelningen av total specifik köpt 
energi i hus 2 på Umestans företagspark, samt redogöra för användningen av 
verksamhetsel på våningsplan 3. Med hjälp av de erhållna resultaten skall möjligheten för 
energibesparande åtgärder undersökas.  
 
Projektet syftar även till att undersöka vilka möjligheter det finns för att klassa hyrda 
kontorslokaler i Sverige.  

1.3 Mål  
De mål som är satta för projektet listas nedan.  
 

 Kartläggning av byggnadens total specifik köpta energi 
 Kartläggning av våningsplan 3 med avseende på verksamhetselen 
 Presentera generella förslag till åtgärder för hus 2 samt specifika åtgärder för 

våningsplan 3. Förslagen skall leda till en minskad användning av både 
fjärrvärme och el.  

 Upprätta en energiklassning av våningsplan 3 utifrån modellen som 
presenteras i rapporten ”Byggnaders energiprestanda – Energiklassning” 

 

1.4 Avgränsningar 
Projektets avgränsningar är 

 Fastighetens klimatskal utgör gränsen för analysen 
 Vid analys och utvärdering av våningsplan 3 skall endast verksamhetselen 

utvärderas 
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1.5 Problemuppställning  
I detta avsnitt presenteras hur projektet genomförts samt vilka grundstenar som funnits. 
Processen presenteras i Figur 1.  
 

 
 
Figur 1. Flödesschema och kartläggning över problembeskrivningen 

Projektet inleddes med en litterär studie av de stora klassningssystem som finns för 
byggnader. Här undersöktes om det förekom klassningssystem där möjligheten gavs att 
klassa enbart verksamhetselen som en separat del. Även klassningsmodellen som 
redovisas i rapporten ”Byggnaders energiprestanda – Energiklassning” undersöktes.  
 
Vidare utreddes den byggnad som har kartlagts. Att grundligt förstå de olika systemen 
som ingick som fläktar, kylmaskin, belysning, etcetera var nödvändigt då förslag på 
energibesparande åtgärder för byggnaden skulle ges. Kartläggningen syftade till att visa 
andelen total specifik köpt energi som gick till respektive område. Då det fanns ett 
intresse för att se hur byggnaden energimässigt stod mot andra kontorsbyggnader skulle 
resultaten jämföras mot de i rapporten ”Stegvis STIL”.  
 
Även för våningsplan 3 hade energibesparande åtgärder efterfrågats då ÅF önskade 
minska sin användning av verksamhetsel. För detta krävdes en kartläggning som redogör 
för hur stor andel som gick till de olika områdena på våningen, som datorer, belysning, 
etcetera. Klassningen av våningsplan 3 skulle slutligen ske baserat på de resultat som 
erhölls under kartläggningen.  
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2 Litteraturstudie 
I detta kapitel redogörs för den litteratur som varit av vikt i projektet.  

2.1 Klassningssystem för byggnader 
De olika klassningssystemen utvärderades för att se huruvida det fanns en möjlighet att 
klassa delar av kontorsbyggnader enbart baserat på deras verksamhetsel.  
 
Att miljö-/energiklassa byggnader är ett område som växer och hjälper till mot målet att 
globalt minska utsläppen av växthusgaser. Systemen kan ge indikationer om vilka 
områden i en byggnad som behöver energieffektiviseras genom att påvisa, uppmuntra 
och vägleda. Det kan även uppmuntra till miljövänligare val av material, 
uppvärmningssystem, etcetera vid ny- eller ombyggnationer.  

2.2 Svenska klassningssystem  
I Sverige finns ett flertal klassningssystem, bland annat miljöklassning av byggnader, 
lågenergihus, P-märkt innemiljö och energi, etcetera (Wahlström, 2009). Sedan 1 januari 
2014 är det även lagstadgat i Sverige att energiklassa byggnader i samband med att det 
görs en energideklaration. Detta berör nästan alla byggnader där det bor eller verkar 
människor. Nedan beskrivs principen för att energiklassa byggnader med även några av 
de vanligaste klassningssystemen för byggnader i Sverige.  

2.2.1 Energiklassning av byggnader  
1 januari 2014 infördes en obligatorisk energiklassning av byggnader på 
energideklarationen i Sverige. I stort sett alla byggnader som byggs, säljs eller hyrs ut 
påverkas av detta beslut. De undantag som finns är 

 Byggnader mindre än 50 m2 
 Fritidshus med högst 2 bostäder 
 Byggnader med officiellt skydd för arkitektoniskt eller historiskt värde 
 Byggnader för religiös verksamhet 
 Industrianläggningar, verkstäder samt ekonomibyggnader för jordbruk eller 

skogsbruk 
Energiklassningssystemet anses vara lättförståeligt och klassar byggnadens 
energianvändning. Systemet likar det energiklassningssystem som idag finns för kylar, 
frysar, tvättmaskiner, etcetera. Energiklassningen sker på en skala från A till G. Där A 
motsvarar låg energianvändning och G motsvarar hög energianvändning. Ett idag nybyggt 
hus ska motsvara klass C och ett äldre hus ligger ofta på klass E. Byggnaden energiklassas 
utifrån ifrån dagens krav för nya byggnader, se Tabell 1 där EP står för energiprestanda i 
den inventerade byggnaden. Kraven varierar med byggnadens geografiska placering, 
byggnadstyp och uppvärmningssystem (Boverket, 2014) 
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Tabell 1. Gränsvärden för energiklassning av byggnader 

Klass Andel i %  
för kravet av en ny byggnad 

A EP ≤ 75 
B 50 < EP ≤ 75 
C 75 < EP ≤ 100 
D 100 < EP ≤ 135 
E 135 < EP ≤ 180 
F 180 < EP ≤ 235 
G EP > 235 

 

2.2.2 Lågenergihus 
I Sverige finns ingen direkt definition av lågenergihus. Begreppet omfattar dock 
byggnaden, värmesystemet, ventilationen, varmvattnet och viss del av 
hushållsapparaterna. Principen handlar om att byggnaden ska ha ett lågt energibehov i 
förhållande till gällande byggnorm. Detta ställer höga krav på klimatskalet för att få låga 
transmissionsförluster. Byggnaderna bör ha välisolerade väggar, golv och tak. Men även 
energieffektiva fönster och dörrar samt värmeåtervinning i ventilationen på frånluften. 
Lågenergihus är ett samlingsbegrepp för minienergihus, passivhus, nollenergihus och 
plusenergihus. Gemensamt för samtliga är att klassningen baseras på energibehovet 
(Västerås, 2016), (Motiva, 2010).  
 
Minienergihus använder mindre tillförd effekt och energi för uppvärmning än 
nybyggnadskraven kräver. Minienergihus använder ofta ett traditionellt 
uppvärmningssystem och klarar sig inte endast med distributionen av värme från 
ventilationssystemet. Klassningssystemet kräver att den termiska komforten i bygganden 
kan erhållas hela året (Martin Erlandsson, 2009). 
 
Passivhus har inget traditionellt uppvärmnings- eller kylsystem. Byggnaderna beräknas 
klara uppvärmningsbehovet endast med hjälp av solvärme, personvärme samt 
värmeavgivningen från apparaterna i byggnaden.  På grund av ett varierande klimat över 
landet kan detta vara svårt att uppnå på alla platser. I Sverige klassas idag byggnader som 
ett passivhus enligt standarden FEBY12, de Svenska standarderna för passivhus. Av de 
byggnader som klassats som passivhus i Sverige har mer än 97 % använt standarden 
FEBY. Standarden uppdaterades 2012 och heter därför idag FEBY12 (Martin Erlandsson, 

2009).  
 
Nollenergihus klassas byggnader som är självförsörjande på energi. Kravet är att 
byggnaden ska producera lika mycket eller mer energi än det förbrukar under ett år. Detta 
ställer väldigt höga krav på byggnadens klimatskal och uppvärmningssystem. Som 
exempel kan varmvatten och elektricitet komma från solfångare eller elgenererade 
solceller. Inom EU talas det mycket om ”nära nollenergihus” vilket innebär att huset ska 
producera nästan lika mycket energi som det förbrukar. Begreppet har använts när det 
talats om nybyggnationskraven för privata bostäder från år 2019 (Kommun, 2010).  
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Plusenergihus är väldigt likt nollenergihus, byggnaden ska vara självförsörjande på energi. 
För denna klassning gäller dock att det skall genereras mer energi än vad som förbrukas 
på årsbasis, detta gäller i första hand el. Ytterligare ett krav är att byggnaden skall 
generera tillräckligt med el för att kunna vara nettoexportör till elnätet (Kommun, 2010).  

2.2.3 Miljöklassad byggnad 
I detta klassningssystem finns tre huvudområden; energi, innemiljö och kemiska ämnen. 
Även ett fjärde område kan läggas till, särskilda miljökrav, för byggnader som har ett eget 
vatten- och avloppssystem. Syftet med denna klassningsmodell är att med bra materialval 
ge lägsta möjliga miljöbelastning. Det skall även ge låg energianvändning och samtidigt 
bibehålla en god innemiljö för de som vistas i byggnaden. I första hand riktar sig denna 
klassningsmetod till nybyggnationer av kontors- och bostadshus. Det går även idag att 
klassa byggnader som genomgår större restaureringar.  
 
Klassningen för detta märksystem sker i fyra nivåer, KLASSAD, BRONS, SILVER och GULD. 
Nivån KLASSAD innebär att kriterierna inte är uppfyllda och är därmed den lägsta 
klassen. GULD är den högsta nivån i klassningen. BRONS ska motsvara dagens 
byggnadskrav (Yogesh Kumar, 2010).  

2.2.4 P-märkt innemiljö 
P-märkt innemiljö skapades till en början avsett för miljön inne i byggnaden. Några av de 
faktorer som systemet omfattar är termisk komfort, luftkvalitet, buller, radon, 
varmvattentemperaturen samt elektriska och magnetiska fält. Senare lades även P-
märkning av energianvändning till som komplement, detta för att ge en bättre helhetsbild 
över byggnaden. En låg energianvändning och låg påverkan på den yttre miljön anses lika 
viktig som god innemiljö. Klassas hela byggnaden heter det idag P-märkning av innemiljö 
och effektivt energianvändande.   
 
P-märkning är applicerbart på nybyggnationer samt befintliga byggnader och vänder sig 
mot bostäder, skolor, daghem och kontor. P-märkning riktar sig mot ett helt hus och inte 
mot enskilda företag i byggnaden, endast delar av ett hus kan inte klassas. Klassningen 
sker i två steg, ”På väg mot P-märkning” och ”P-märkning” (Forskningsinstitut, 2016).  

2.2.5 EU GreenBuilding  
2004 initierades arbetet med GreenBuilding-programmet och drivs av EU kommissionens 
gemensamma forskningscenter.  GreenBuilding har fått stor spridning och det finns 
GreenBuilding Council i över 90 länder däribland Sverige. Varje land har individuella krav 
för certifikaten. I motsats till andra klassningssystem hanterar GreenBuilding endast 
energianvändningen i byggnader. Syftet är att förbättra byggnaders energieffektivitet 
samt öka användandet av förnyelsebara bränslen. GreenBuilding certifikat kan ske på 
nyproducerade byggnader eller byggnader som inom de senaste fem åren genomgått en 
renovering. Klassning kan endast ske i lokaler och inte bostäder. För att en redan befintlig 
men renoverad byggnad ska certifieras är kravet att de sänker sin årliga 
energianvändning med 20 % inom en femårsperiod. För nya byggnader är kravet att de 
skall ligga minst 25 % under BBRs krav för energianvändning. Sänker en befintlig men 
renoverad byggnad sin energianvändning ytterligare 30 % erhålls ett plakat som kan 
placeras på byggnadens fasad. Motsvarande siffra för nybyggnationer är 50 % (Magnus 

Bonde, 2009). Vidare ställs krav på att fastighetsägaren måste införa ett 
energiledningssystem för att de systematiskt ska fortsätta jobba med att minska 
energianvändningen (Pia Öhrling, 2013). Energiledningssystemet består av 
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 Formulera en energipolicy 
 Sätta upp mål för att arbeta med energi 
 Tillsätta energiansvarig 
 Göra energiinventeringar 
 Ta fram åtgärdsplan för hur målen ska nås 
 Årligen följa upp och vid behov revidera policyn och målen  

2.3 Internationella klassningssystem  
Idag finns det ett flertal klassningssystem med global spridning. De största är BREEAM, 
LEED och GS. De länder som försöker etablera eller utveckla sina egna klassningssystem 
väljer ofta använda dessa tre som utgångspunkt. Ett exempel är The Egyptian Green 
Pyramid Rating System (GPRS) som utvecklats med hjälp av de ovan nämnda 
klassningssystemen (Shady H.E. Abdel Aleema, 2015). Även klassningssystemet GS 
utvecklades med hjälp av BREEAM och LEED. En av anledningarna till att många länder 
skaffar egna klassningssystem eller omarbetar redan etablerade är klimatskillnaden 
mellan länderna. Men det beror även på att olika länder har olika lagar för byggnader och 
energianvändning. Detta gör att klassningssystemen måste anpassas efter sitt eget lands 
individuella klimat och lagar. Nedan beskrivs de tre största globala klassningssystemen.   

2.3.1 Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology 
(BREEAM) 

BREEAM lanserades år 1990 i Storbritannien och är ett av de tidigast införda 
klassningssystemen för byggnader. Varumärket ägs idag av BRE (Building Research 
Establishment) och är applicerbart i över 70 länder. Sedan det lanserades har mer än 535 
900 byggnader certifierats och över 2 miljoner byggnader har registrerat sig för 
bedömning. Systemet har blivit ett av världens mest användbara både i och utanför 
Storbritannien. Varje land har ett individuellt anpassat system där hänsyn tas till landets 
lagar och förutsättningar. År 2013 introducerades den Svenska versionen, BREEAM-SE.  

 
Klassningssystemet är applicerbart på olika typer av byggnader som kontor, skolor, 
butiker och bostäder. BREEAM går att applicera på både nyproduktion och större 
ombyggnationer av befintliga byggnader. Klassningssystemet är uppbyggt på ett 
poängsystem. Det är 10 olika områden som utvärderas utifrån deras prestanda. 
Områdena som utvärderas är 

 Management 
 Hälsa och innemiljö 
 Energi 
 Transporter 
 Vatten 
 Material och avfall 
 Markanvändning och ekologi 
 Föroreningar 

Inom varje ämnesområde finns det ett flertal underkategorier, se bilaga D. Syftet med 
klassningssystemet är att minska miljöpåverkan vid nybyggnation alternativt vid 
ombyggnation (BREEAM, 2016). Poäng för varje kategori viktas sedan beroende på vad 
som bedömts. Samtliga områden har särskilda minimikrav för varje klass. Slutligen 
adderas poängen samman och utifrån detta klassas byggnaden. Certifieringsklasserna 
som finns är Unclassified, Pass, Good, Very Good, Excellent eller Outstanding, se Tabell 2. 
Som tillägg på varje område kan det även delas ut innovationspoäng. Poängen syftar till 
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att uppmuntra byggherrar, arkitekter, etcetera att utveckla byggnadslösningar som är 
mer miljöeffektiva. Dessa poäng viktas inte, utan adderas procentenligt till den viktade 
poängsumman (Magnus Bonde, 2009).  
 
Tabell 2. Gränsvärden för klassningsmodellen BREEAM 

Klass % score 
Unclassified < 30 
Pass ≥ 30 
Good ≥ 45 
Very Good ≥ 55 
Excellent ≥ 70 
Outstanding ≥ 85 

 

2.3.2 Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) 
LEED lanserades år 1999 i USA av United States Greeb Building Council och har sedan 
dess vuxit sig till att ha störst spridning världen över. Idag finns LEED-projekt i 91 länder. 
Kanada, Indien och Kuba har även gjort lokala anpassningar för att respektive land ska 
kunna använda sig av systemet på bästa sätt. Men det går även att använda i resten av 
världen och då sker klassningen av U.S. Green Building Council och baseras på den 
amerikanska standarden. 
 
Klassningssystemet är applicerbart på befintliga byggnader samt på nybyggnationer. Det 
går att klassa alla typer av byggnader till exempel kontor eller bostäder, till och med 
stadsdelar kan klassas. LEED grundtanke är att öka livskvalitén hos byggnadens 
användare och bedömer byggnaders energiprestanda. Detta sker utifrån kategorierna 

 Närmiljö 
 Vattenanvändning  
 Energianvändning,  
 Material  
 Inomhusmiljö 

Utöver dessa kriterier kan eventuella bonuspoäng utdelas. Max 10 poäng kan erhållas i 
kategorierna ”innovation and design” och ”Regional priority”. Bonuspoängen uppnås vid 
innovation i byggnaden eller regionalt hänsynstagande (CGBC, 2016).  
 
LEED baseras på ett poängsystem där maximala antal poäng är 100 + eventuella 
bonuspoäng. Poängen utdelas för de olika kriterierna och antal poäng per kategori kan 
variera. Poängen speglar sedan miljöpåverkan för varje enskilt kriterium (SGBC, 2016). 
Tabell 3 visar LEES:s fyra klassningsnivåer; Certifierad, Silver, Guld och Platina 
 (Magnus Bonde, 2009). 
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Tabell 3. Gränsvärden för klassningsmodellen LEED 

Klass Poäng 
Certified 40 – 49 
Silver 50 – 59 
Guld  60 – 79 
Platina  > 80 

2.3.3 Green Star Rating System (GS) 
Green Star lanserades år 2003 i Australien och används av Green Building Council of 
Australia (GBCA) för att bedöma miljöeffektivitet i en byggnad. Australien ansåg att de 
etablerade klassningssystemen inte var tillräckligt flexibla och valde därför att ta fram ett 
eget system. GS baseras på både BREEAM och LEED och det finns väldigt tydliga likheter 
i klassningssystemen. GS skapades för att ta fram en enhetlig definition för en 
miljöbyggnad men även som ett verktyg för hur dessa ska bedömas. GBCA ville med 
systemet öka medvetandet på marknaden om vilka fördelar det fanns med en grön 
byggnad. Samtidigt fanns en vilja, precis som i LEED, att främja integrerade 
designlösningar. Det går med GS att klassa ett flertal typer av byggnader, till exempel 
kontor, butiker och skolor. Det finns även pilotversioner för bland annat industrier. 
Samtliga byggnader bedöms utifrån samma kategorier enligt 

 Energianvändning  
 Utsläpp 
 Transporter 
 Material  
 Vattenutnyttjande 
 Markanvändning och ekologisk påverkan  
 Inomhusklimat 
 Management  

Som med LEED kan även i denna modell tilldela bonuspoäng för innovation. Max antal 
innovationspoäng är 5 stycken.  
 
GS baseras på ett poängsystem där max antal poäng är 100 + eventuella bonuspoäng och 
för varje kategori beräknas en procentsats. En byggnad behöver ha minst 45 poäng för att 
klassas i GS. Understiger byggnaden 45 poäng tilldelas den endast antal stjärnor som den 
uppnått, se Tabell 4 (Magnus Bonde, 2009).  
 
Tabell 4. Gränsvärden för klassningsmodell Green Star 

Antal stjärnor Klass Antal poäng 
1 -  10 – 19 
2 -  20 – 29 
3 -  30 – 44 
4 Best Practice 45 – 59 
5 Australian Excellence  60 – 74 
6 World Leadership 75 – 100 
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2.4 Rapporten ”Byggnaders energiprestanda – Energiklassning” 
Litteraturstudien av svenska och internationella klassningssystem visade att det inte 
fanns något system för att klassa verksamhetselen för hyrda kontorslokaler. Dock har 
rapporten ”Byggnaders energiprestanda – Energiklassning” tagit fram en modell där 
verksamhetsel klassas som en frivillig del och kunde därför appliceras i detta projekt.  

2.4.1 Byggnaders energiprestanda – Energiklassning  
Rapporten syftar till att hitta bra sätt att energiklassa byggnader. Vad som är unikt för 
denna rapport är att de tagit fram en klassningsmodell för hushålls- och 
verksamhetsenergin. Projektet utfördes av SIS Swedish Standards Institute tekniska 
kommitté 189 på uppdrag av SBUF och svensk Fjärrvärme. I arbetsgruppen som utarbetat 
standarden ingår representanter av fastighetsägare, entreprenörer, 
komponenttillverkare, konsulter och forskare. För byggregler och föreskrifter har dock 
dialog förts med både Boverket och Energimyndigheten. Denna modell kommer att 
användas i projektet för att klassa kontorslokalen som kartläggs då detta efterfrågats. 
Rapporten riktar sig mot lokaler och bostäder men då detta projekt avser att klassa en 
kontorslokal kommer fokus att ligga där.  
 
Standarden som är framtagen är uppdelad i fyra klasser varav två är frivilliga, se Tabell 5. 
Uppdelningen syftar till att upplysa byggare, fastighetsägare, driftpersonal och användare 
om energiprestandan för samtliga delar av byggnaden. Därigenom är förhoppningen att 
ge incitament till ständig förbättring inom samtliga områden. I standarden har bostäder 
och lokaler separerats. Dock ligger alla typer av lokaler under samma kategori som skolor, 
sjukhus, kontor, etcetera. Detta då energianvändningen för lokalers uppvärmning, 
komfortkylning och verksamhetsel inte anses skilja sig. Snarare är det 
verksamhetsenergin som bör vara avvikande för de olika lokaltyperna. För att göra 
systemet lättförståeligt har samma skala satts för nybyggnationer och befintliga 
byggnader.  
 
Tabell 5. Klassningsmodell för rapporten "Byggnaders energiprestanda - Energiklassning" 

Klassificering  Typ  
Byggnadens effektbehov Obligatorisk 
Energianvändning Obligatorisk 
Miljö Frivillig 
Hushålls- verksamhetsenergi Frivillig 

 
Klassificering för samtliga områden sker på en skala från A till G. Där A motsvarar en låg 
energianvändning och G motsvarar en hög. Klass C är tänkt att motsvara en byggnad som 
byggs med dagens byggregler. Klassificeringssystemet kommer ifrån att det redan finns 
liknande system för bland annat vitvaror. Det gör att systemet är lättförståeligt för 
allmänheten samtidigt som den baseras på tekniska grunder. För att få en mer överskådlig 
inblick i vad som ingår i respektive klassificering beskrivs de mer ingående nedan samt i 
Bilaga E. 

2.4.2 Byggnadens effektbehov 
Definition; ”Byggnadens effektbehov definieras som den sammanlagda effekt hos apparater 
för uppvärmning som behövs för att kunna skapa avsett inomhusklimat, tappvarmvatten 
och ventilation vid lägsta utetemperatur.” 
 



 11 

Denna klassificering syftar på att beskriva byggnadens prestanda på klimatskalet utan att 
ta hänsyn till byggnadens energitillförselsystem. Klassen har tillkommit med 
motiveringen att byggnadens livslängd ofta är längre än energitillförselsystemet. Därför 
är det ur hållbarhetssynpunkt viktigt att ha byggnader med låga effektbehov. 

2.4.3 Byggnaders energianvändning  
Definition; ”Byggnaders energianvändning definieras som den nettoenergi som, vid normalt 
brukande, under ett normalår behöver levereras till en byggnad (oftast benämnd köpt 
energi) för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och fastighetsenergi.” 
 
Genom att se till varje enskild energibärare under en sammanhängande 12 månaders 
period kan byggnads energianvändning, dvs. den köpta energin, beräknas. I rapporten 
”Byggnaders energiprestanda – Energiklassning” har fördelningen mellan de olika 
klasserna tagits fram. Det redovisas där att största andelen lokaler placerar sig i 
energiklass C (28 %). I energiklass B placerar sig 20 % och i energiklass A+ placerar sig 0 
%.  

2.4.4 Byggnaders miljöprestanda  
Det finns inga tydliga rekommendationer från myndigheter angående miljövärden vilket 
gör dem väldigt svåra att fastställa. I avvaktan på tydligare riktlinjer sattes därför denna 
del som frivillig.  

2.4.5 Prestanda på hushålls- och verksamhetsenergi  
Definition; ”Byggnaders verksamhetsenergi är den el (eller annan energi) som använd för 
verksamheten i lokaler.” 
 
Exempel på verksamhetsel kan vara belysning, datorer, kopieringsmaskin, tv och 
utrustning i kök eller pentry, etcetera. Dessa uppgifter kan vara svåra att få tag i för 
fastighetsägaren då verksamhetsenergin helt beror på brukarens användning.  Denna del 
sattes därför som frivillig.  

2.4.6 Energiklassningscertifikat 
Efter att samtliga klassificeringar genomförts ska de sammanställas i ett 
energiklassningscertifikat. Då byggnadens effektbehov och energianvändning är 
obligatoriska delar visas dess energiprestanda och energiklass alltid i certifikatet. Önskas 
sedan energiprestanda och energiklassning på miljö och hushålls- eller 
verksamhetsenergi adderas denna del till certifikatet. Se Bilaga F för ett exempel på hur 
ett komplett energiklassningscertifikat kan se ut (Wahlström, 2009).  
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2.5 Ventilation, Kyla och Belysning 
För att kunna ge åtgärdsförslag för både byggnaden och våningsplanet så har litteratur 
kring systemen ventilation, kyla och belysning utvärderats. Detta för att se vilka system 
som var energieffektivast samt se vilka alternativ till åtgärder som fanns. 

2.5.1 Ventilation 
Ett väl fungerande ventilationssystem är viktigt för att skapa ett trivsamt inomhusklimat. 
Huvuduppgiften är att tillföra ny luft i byggnader samt forcera bort gammal luft. I vissa 
fall används den även för att värma eller kyla lokalerna. Ventilationen skall alltid vara 
igång när det vistas människor i lokalen. För fastigheter där det bedrivs 
kontorsverksamhet är ofta ventilationen tidsstyrd efter kontorets arbetstider. Det är dock 
viktigt att ventilationen är påslagen ett par timmar både före och efter kontorstiderna för 
att vädra ut luftföroreningar. För lokaler med personnärvaro ska uteluftsflödet enligt 
boverkets byggregler (BBR) nybyggnadskrav vara minst 0.35 l/s per m2 golvarea. 
 
Kontorslokaler går däremot under arbetsmiljöverkets regelverk som säger att 
uteluftflödet inte får understiga 7 l/s och person + 0.35 l/s per m2 golvarea. 
 
Det finns i huvudsak tre olika sätt att styra eller reglera ventilationssystem, CAV-, VAV- 
och DCV-system. De olika sätten medför varierande möjligheter för både styrning och 
reglering (Catarina Warfvinge, 2010).  
 
CAV-system kännetecknas av ett konstant luftflöde för både till- och frånluften, flödena 
bestäms vanligen av rummen med störst ventilationsbehov. Tilluftstemperaturen i CAV-
system kan vara konstanta eller variera med uteluftstemperaturen (Luftbutiken, 2016).  
 
VAV-system innebär att ventilationsflödet kan varieras efter rumstemperatur, 
koldioxidhalt eller personnärvaro. Systemet används vanligen för kontorsbyggnader, 
skolor och hotell. Ofta sker flödesregleringen med hjälp av motordrivna spjäll i direkt 
anslutning till rummen eller via motordrivna tilluftsdon.  Tilluftstemperaturen är alltid 
konstant i VAV-system.   
 
DCV-system styrs antingen utifrån hur rummet används (automatiskt) eller 
vistelsepersonerna i rummet (manuellt). Systemet är vanligast i samlingssalar eller 
konferensrum (Catarina Warfvinge, 2010).   
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2.5.2 FTX – Till- och frånluftventilation med värmeåtervinning  
FTX är det vanligaste ventilationssystemet för lokaler som behöver ventileras kraftigare 
än bostäder. Därför är det ofta just FTX som använda vid ventilation av kontorslokaler. 
Ett FTX system har fördelen att den kan både värma och kyla tilluften. Systemet behöver 
två kanalsystem, ett för till- och ett för frånluft (Catarina Warfvinge, 2010). 
Värmeåtervinningen sker via värmeväxlare, Figur 2 visar de tre vanligaste modellerna 
(Håkansson, 2008).  
 

 
Figur 2. Från vänster: Roterande värmeväxlare, Plattvärmeväxlare, Batterivärmeväxlare 

Roterande värmeväxlare är en regenerativ värmeväxlare. Detta är det mest lämpade 
systemet vid större luftflöden, till exempel i kontorslokaler (Burman, 2013). 
Värmeväxlaren är uppbyggd med ett roterande rotorhjul som snurrar runt sin egen axel, 
se Figur 2. När rotorhjulet passerar det varma frånluftsflödet lagras det värme i plåten. 
Denna avges sedan när rotorhjulet passerar tilluftskanalen (Catarina Warfvinge, 2010). I 
den roterande värmeväxlaren sker ett utbyte av till- och frånluft på upp emot 10 %. 
Utbytet av luft gör att denna typ av värmeåtervinning inte är aktuell om frånluften 
kommer ifrån köksfläktar, toaletter, laboratorier, etcetera. (Burman, 2013). Fördelen med 
roterande värmeväxlare är att de har en hög verkningsgrad, vanligen ligger den runt 80 
% (Ventilation, 2016). Nackdelen är att till- och frånluftskanaler måste dras till samma 
fläktrum och att värmeväxlaren är utrymmeskrävande.  
 
Plattvärmeväxlare (korsströmsväxlare) är ett direkt rekuperativt system där frånluften 
och uteluften strömmar i motsatt riktning till varandra, se Figur 2. Frånluften överför 
värme till uteluften via tunna metallplåtar som har hög värmeöverföringsförmåga 
(Catarina Warfvinge, 2010). Då luftflödena inte har direkt kontakt med samma ytor är 
risken för att till- och frånluften ska blandas väldigt liten. Denna typ av system 
rekommenderas dock inte om det ställs höga krav på luftventilationen. Ytterligare en 
nackdel är att till- och frånluftskanalerna måste dras till samma fläktrum (Burman, 2013). 
Verkningsgraden för plattvärmeväxlaren har i laboratoriemiljö uppmätts till att vara 
mellan 50 – 60 % (Catarina Warfvinge, 2010).  
 
Batterivärmeväxlare (vätskekopplad värmeväxlare) är ett indirekt rekuperativt system 
där två luftbatterier kopplas samman via en cirkulerande vätskekrets, se Figur 2. Det ena 
batteriet placeras i frånluftskanalen där vattnet i batteriet värms. Vattnet pumpas sedan 
till frånluftskanalen där det kyls ner i batteriet av den kalla uteluften. I dessa system 
kommer aldrig till- och frånluften i kontakt med varandra, vilket gör detta system lämpligt 
för till exempel laboratoriemiljöer. Ytterligare en fördel är att värmeåtervinningen kan 
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ske till valfritt system då till- och frånluftskanalerna kan vara separerade. Nackdelen är 
att den har en låg verkningsgrad, den ligger på ungefär 50 % (Catarina Warfvinge, 2010).  

2.5.3 Kyla 
Frikyla är ett begrepp som vanligen används i samband med luftburna kylsystem. Ofta 
syftar det till att använda uteluften som kylsystem utan behovet att starta någon 
kylmaskin. En definition på frikyla är att vid kylbehov tillföra kyla utan att betala för 
köldalstringen. Ett luftburet kylsystem har ofta ett börvärde som ligger mellan 16-18 ℃på 
tilluftstemperaturen. Detta innebär att frikyla kan användas förutsatt att 
utetemperaturen inte överskrider detta värde (Nilsson, 2001).   
 
För att tillföra kyla till ett rum finns det idag fyra huvudsakliga metoder, se Figur 3. 
Kylbafflar placeras i tak och avger kyla via konvektion i ett flänsbatteri. Genom att 
kombinera kylbafflar med den inkommande ventilationen ökar kyleffekten. I kylpaneler 
passerar kallt vatten en aluminiumplåt och tar med den rumsvärme som lagrats i plåten. 
Panelerna kyler även rumsluften på samma gång. Fan-Coil batterier (fläktkonvektorer) 
har möjlighet att till luften tillföra både värme och kyla. Genom att låta rumsluft cirkulera 
i aggregatet värms eller kyls luften i ett värme- eller kylbatteri. Detta beror på om varm- 
eller kallvatten levereras ifrån byggnadens centralanläggning. Även induktionsapparater 
kan värma och kyla luften. Genom att med hög hastighet tillföra ventilationsluften så 
tvingas rumsluft med. Luften går sedan igenom ett värme- eller kylbatteri.   
 

 
Figur 3. Från vänster: Kylbafflar, Kylpaneler, Fan-Coil, Induktionsapparater 

Vanligaste metoden att producera kyla är att använda konventionella eldrivna 
kylmaskiner. I dessa produceras kyla via ett eldrivet kompressionsarbete se Figur 4. 
Kylmaskinerna möjliggör att leverera kyla till luftbehandlingsaggregat eller 
rumsplacerad kylutrustning som kylbafflar eller fan-coil batterier.  
 

 
Figur 4. Kylmaskinsprocessen för en konventionell eldriven kylmaskin 
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2.5.4 Belysning 
Av de 159 TWh el som producerades år 2015 i Sverige gick nästan 9 % till belysning. Om 
Sveriges samtliga företag och den offentliga sektorn skulle montera modern belysning i 
sina lokaler skulle 4,2 TWh sparas varje år. Av den totala elanvändningen i lokaler, skolor 
och sjukhus står idag belysningen för 25 – 30 %. Detta beror till stor del på att den 
installerade belysningen är av äldre slag. 46 % av företagen har ett behov av att uppdatera 
sin belysning till ett energieffektivare alternativ.   
 
För kontorslokaler är lysrör den vanligaste installerade ljuskällan. Konventionella 
drivdon utgör nästan 50 % medan HF-don som är avsevärt energieffektivare utgör 27 %. 
Nackdelen med konventionella drivdon är att de drar el även när lamporna är avstängda, 
vilket HF-don inte gör. Glödlampor utgör 12 % av den installerade effekten (Lublin, 2010). 
 
Det finns idag ett stort utbud av energismarta belysningslösningar. Figur 5 visar hur 
mycket energi som kan spara genom att använda några av dem. Lysrören i exemplet har 
modellen T8 installerat som utgångspunkt. Genom att enbart byta den befintliga 
armaturen till LED skulle det ge en energibesparing på 50 %. Det finns även ett flertal 
ljusstyrningssystem som kan sänka energianvändningen ytterligare. De vanligaste är 
närvarostyrning, frånvarostyrning, närvarostyrd dämpning, frånvarostyrd dämpning och 
dagsljusstyrning. Det finns även modeller där dagsljusstyrning och närvaro- eller 
frånvarostyrning kan kombineras. Detta är det system som är mest energieffektivt att 
använda (Belysningsbranschen, 2015).  
 

 
Figur 5. Exempel på hur mycket potential det finns att spara energi med energismarta belysningslösningar, 
konventionella lysrör av modellen T8 är utgångspunkten 

För att beräkna den totala elanvändningen för belysning summeras den totalt installerade 
effekten. Detta görs genom att läsa av märkeffekten på respektive lampa. För lysrör och 
halogenlampor tillkommer en effektförlustfaktor i drivdonet. För konventionella 
(magnetiska) driftdon multipliceras märkeffekten med en effektfaktor på 25 %. 
Elektriska driftdon multipliceras med en effektfaktor på 10 %. Lågenergibelysning samt 
LED lampor har en effektfaktor på 0 % (Hellberg, 2007). 
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2.6 Rapporten ”Stegvis STIL” 
Då det fanns ett intresse att se hur byggnaden energimässigt stor dig mot andra 
kontorsbyggnader i Sverige så har rapporten ”Stegvis STIL” utvärderats. Rapporten 
redogör resultatet av kartläggningar för 123 kontors- och förvaltningslokaler med en 
geografisk spridning över hela landet. 

2.6.1 ”Stegvis STIL” 
På uppdrag av Statens energimyndighet har ÅF tillsammans med K-Konsult utfört den 
första etappen av ”Stegvis STIL”. Detta är ett steg för förbättras energistatistik i Sverige. 
Byggnadernas gemensamma byggnadsarea (BRA) uppnår 834 000 m2, vilket motsvarar 
ca 2 % av landets kontorsbyggnader. Medelarean för de inventerade byggnaderna är 6790 
m2.  
 
Rapporten redovisar för den totalt specifikt köpta energin för kontors- och 
förvaltningslokaler. Primärt fokus ligger på att kartlägga och analysera elanvändningen. 
Samanställda resultat från STIL redovisas i Bilaga B, det är dessa resultat som utfallet av 
kartläggningarna i denna rapport kommer jämföras mot. Det förekom ett par extremfall 
under studien, till exempel ett datorhotell. Dessa resultat kommer inte att redovisas i 
denna rapport. 

2.6.2 Köpt energi till kontor 
De energiformer som helt klart dominerar i detta område är fjärrvärme och el, övriga 
energiformer står för väldigt liten del. Fördelningen mellan fjärrvärme och el är i stort 
sett lika stora. Studien visar att den totalt specifik köpta energin för kontorsbyggnader i 
genomsnittligt är 202 kWh/m2, år (Hellberg, 2007). 

2.6.3 Fjärrvärme  
Idag är fjärrvärme den dominerande uppvärmningsformen för kontorsbyggnader. Studie 
visar att 95 % av de inventerade byggnaderna är anslutna till ett fjärrvärmenät. Totalt 
utgör fjärrvärme 90 % av byggnaders tillförda energi för uppvärmning och varmvatten. 
Övrigt är det direktverkande el (2,3 %), oljepannor (2,2 %) och återvinning från 
kylmaskiner (2,1 %) som står för värmetillförseln i byggnaderna (Hellberg, 2007).  

2.6.4 Elanvändningen i kontorslokaler  
Medelvärdet för den totala elanvändningen i kontors och förvaltningslokaler är 108 
kWh/m2, år. Verksamhetselen står för 53 % och fastighetselen för 47 %. Bilaga C visar 
specifik elanvändning per användningsområde. Av de inventerade byggnaderna utgör 
områdena belysning och fläktar den största delen, tillsammans står de för 40 % av 
elanvändningen. 

2.6.5 Fläktar  
Den genomsnittliga energianvändningen för fläktar i studien är 17,9 kWh/m2, år. I studien 
räknas fläktarna gå i genomsnitt halva dygnet och medelvärdet för luftomsättningen per 
timme är 1,8. Detta motsvarar 1,48 liter/sekund, m2 när fläktarna är igång. De 
inventerade byggnaderna har olika typer av installerade ventilationssystem. Dock visar 
studien tydligt att FTX system med CAV är det vanligaste.  
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2.6.6 Belysning  
De inventerade byggnadernas medelvärde för elanvändningen gällande belysning är 23 
kWh/m2, år. Lysrör står för den absolut största delen. Av ljuskällorna utgör lysrör 74 % 
medan glödlampor står för 12 %. I studien har även ljuskällorna delats in för olika typer 
av rum få en bättre överblick av belysningens fördelningen.  

2.6.7 Beräkningsmodell  
Baserat på de resultat som framkom i rapporten ”Stegvis STIL” har en beräkningsmodell 
tagits fram (Hellberg, 2007). Modellen används idag vid energikartläggningar av kontors- 
och förvaltningslokaler och kommer även användas till viss del i detta projekt.  

3 Systembeskrivning 
I detta kapitel följer en beskrivning av byggnaden och systemen som ingår i den. Den 
information som framkommer i detta kapitel, om inte annat framgår, kommer ifrån 
Lerstenens representant samt fastighetsskötarna på Umestans fastighetspark.  

3.1 Byggnaden  
Fastigheten som inventeras är Hus 2, se Figur 6, på Umestans företagspark i Umeå. 
Fastigheten byggdes år 1908 och har en uppvärmd yta, Atemp, på 6372,3 m2 (BRA) 

(Johansson, 2008). BRA är den tempererade bruksarean och uppmäts innanför 
ytterväggarna. Utrymmen som inte är uppvärmda (<Atemp) exkluderas från BRA, likaså 
innerväggar som är tjockare än 0,3 m och schakt. Atemp innefattar är den area i byggnaden 
som har en temperatur på minst 10 ℃.  
 
På området finns ett flertal likande byggnader och idag verkar 150 hyresgäster i form av 
företag, skolor och andra verksamheter som totalt använder ca 60 000 m2 lokalyta. 
Tidigare har fastigheten använts som kasern till Västerbottens regemente (I20) innan de 
lade ner verksamheten år 2000. Med anledning av det kulturella värde som fastigheten 
har är den idag kulturmärkt.  
 

 
Figur 6. Bild över Hus 2 på Umestans Företagspark, den inventerade byggnaden 
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Fastigheten består av 5 våningar samt ett källarplan. De fyra första våningarna används 
till kontorslokaler, den femte våningen består av konferensrum, datahall och fläktrum. I 
källaren finns till största delen stadsarkivet, men även förråd samt driftcentraler för 
fjärrvärme och kylmaskin. Areafördelningen över våningsplanen visas i Tabell 6. LOA-t 
står för den totala lokalarean (den uthyrningsbara lokalarean samt den gemensamma 
lokalbruksarean). ÖVA-d är övriga utrymmen som till exempel trapphus.  
 
Tabell 6. Areafördelning över våningsplanen, Hus 2 

Hus 2 LOA-t [m2] ÖVA-d [m2] BRA 
Källare 1037,8 82,1 1119,9 
Våning 1 1067,3 49,2 1116,5 
Våning 2 1059,4 49,2 1108,6 
Våning 3 1044 49,2 1093,2 
Våning 4 1076,4 49,2 1125,6 
Våning 5 698 110,5 808,5 
Totalt 5982,7 389,6 6372,3 

 
Värdet för BRA är olika för samtliga våningar, vilket har uppmärksammats. Dessa värden 
angavs av Lerstenens kontaktperson vid Umestans företagspark och användes därför 
igenom hela projektet.  

3.1.1 Klimatskalet 
Klimatskalet består av massiva tegelväggar med putsad fasad. Byggnaden har inte någon 
tilläggsisolering på väggarnas insida. Fönstren är tvåglasfönster och det finns ingen 
dokumentation om att det ska vara bytta sedan husen byggdes.  

3.1.2 Uppvärmnings- och kylsystem  
Fastighetens totala uppvärmningsbehov tillgodoses av fjärrvärme. I huvudsak värms hela 
fastigheten upp med hjälp av radiatorer som är placerade i både kontorslokalerna samt 
trapphus och källare. Fjärrvärmen används även för varmvattenbehovet samt till 
uppvärmning av tilluften i byggnadens ventilationssystem. Byggnadens totala 
användning av fjärrvärme år 2015 visas i Figur 7. 
 

 
Figur 7 Byggnadens totala fjärrvärmeanvändning för år 2015 
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Byggnadens kylsystem består av både frikyla från uteluften samt en eldriven kylmaskin 
med anslutande kylbafflar. Kylsystemen startar när frånluftens temperatur överstiger 
rummens önskade börvärdet med två grader. I första hand används frikylan som är direkt 
kopplad till ventilationssystemet. Den kompressordrivna kylmaskinen startar då 
utetemperaturen överstiger 5 °C och frikylan inte räcker till. Kylmaskinen använder sig 
av köldmediet R407C vilket cirkuleras ut till kylbafflarna som är placerade i kombination 
med ventilationen på våningsplan 1-5.  

3.1.3 Ventilationssystem  
Fastigheten har två ventilationsaggregat VA1 och VA2. VA1 täcker nästan hela 
byggnadens ventilationsbehov och VA2 ventilerar endast en mindre del av våningsplan 4. 
Båda systemen är av typen FTX men har olika värmeväxlare. Värmeåtervinningen i VA1 
sker med hjälp av en roterande värmeväxlare och för VA2 sker dem med hjälp av en 
batterivärmeväxlare. VA2 installerades för att ventilera en laboratoriemiljö och därför 
fanns det krav på att till- och frånluften inte fick blandas med varandra. I båda 
ventilationssystemen finns det vattenburna värme- och kylbatterier. Dessa används för 
att värma och kyla tilluften och är placerade direkt efter värmeväxlarna. Bilaga A visar en 
översiktsbild för de områden som ventilationsaggregaten VA1 och VA2 betjänar.  

3.1.4 Elsystemet i byggnaden 
Eltillförsel till byggnaden delas in i två grupper, fastighetsel och verksamhetsel. Där 
fastighetselen används för att driva byggnadens system och verksamhetselen används för 
att bedriva verksamheterna. Det finns i fastigheten totalt 5 elmätare som är placerade i 
byggnadens källarplan, se Tabell 7. En av mätarna installerades för att i huvudsak mäta 
fastighetsel och resterande mätare skulle mäta verksamhetsel. När elmätarna 
installerades i byggnaden anpassades dem efter de hyresgäster som då var tilltänkta att 
hyra lokalerna. Idag har en del av dessa hyresgäster valt att flytta och andra bytt eller 
utökat sina lokaler. Detta har lett till att vissa av mätarna för verksamhetselen dragits om. 
Idag mäts viss del av verksamhetselen på mätaren för fastighetsel.  

 
Tabell 7. Elmätare samt mätarnummer för Hus 2 

Område Mätarnamn Mätarnummer 

Verksamhetsel   

 Stadsarkivet 83354 

 By 2 Plan 1 (NFC)  83357 

 Holmen Skog (Pl 3 Norr) 83353 

 By 2-pl 4   61076 

Fastighetsel   

 Hela byggnaden 61074 

 
Figur 8 visar vilka upptagningsområden varje elmätare i byggnaden har.  
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Figur 8. Elmätarnas upptagningsområde i byggnaden 

Elmätare 83354 mäter den area som utgörs av stadsaktivet, 893 m2 av källarplanet samt 
228 m2 av våning 2. Mätare 83357 mäter 533,6 m2 av plan 1, 83353 mäter 445 m2 av 
våning 3 och 61076 mäter 1125,6 m2 av plan 4. Då delar av plan 4 tidigare använts som 
labb och hade ett eget ventilationssystem registreras även VA2 på elmätare 61076. 
Elmätare 61076 registrerar därför VA2 som verksamhetsel.  
 
Elmätare 61074 mäter byggnadens fastighetsel, men den mäter även den verksamhetsel 
som inte mäts av övriga elmätare. 

3.2 Hus 2, våningsplan 3 
Idag sitter ÅF på hela plan 3 i hus 2 vid Umestans företagspark och deras totala 
kontorsarea uppgår till 1044 m2 (BRA). Fram till och med sommaren 2015 delade 
företaget våningsplan med ett annat företag, men då företaget expanderat ökade behovet 
av utrymme. Sedan september 2015 har det därför skett en restaurering av våningsplan 
3 som i dagsläget är i sitt slutskede. Våningsplanet är uppbyggd enligt Figur 9 med 
enskilda kontor, öppna landskap, tysta rum, konferenslokaler och lunchrum. Totalt 
arbetar 44 personer på ÅF:s kontor i Umeå varav 41 är varaktigt placerade på kontoret.  
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Figur 9. Planlösning för våningsplan 3, hus2 vid Umestans företagspark 

4 Teori 
I kapitlet beskrivs den teori och de beräkningsmetoder som legat till grund för 
kartläggningen av byggnadens total specifik köpta energi samt verksamhetselen för 
våningsplan 3. Kapitlet omfattar även en översikt av de vanligaste klassningssystemen för 
byggnader och en sammanställning av rapporterna ”Stegvis STIL” och ”Byggnaders 
energiprestanda – Energiklassning”.  

4.1 Fjärrvärme 
Fjärrvärme i byggnader används till varmvattenberedning, radiatorer samt värma upp 
ventilationsluften i luftbehandlingsaggregat. Tillsammans utgör dessa delar den totala 
användningen av fjärrvärme. För att avgöra hur stor andel fjärrvärme som går till 
respektive område måste det teoretiskt beräknas.  

4.1.1 Varmvatten 
För att uppskatta andelen fjärrvärme för varmvatten i fastigheten användes den 
uppmätta volymen förbrukat kallvatten. Det är visat att andelen varmvatten som 
förbrukas i kontorslokaler i förhållande till kallvatten är 25 % (Hellberg, 2007). 
Varmvattenanvändningen antas vara konstant över hela året.  
 

𝑉𝑣𝑣 =  𝑉𝑘𝑣 ∙ 0.25    (1) 
 
där  
Vvv    = Volym varmvatten  
Vkv    = Volym kallvatten 
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För att sedan beräkna varmvattnets värmeenergibehov [MWh] under ett år används 
sambandet 
 

𝐸𝑣𝑣 =
𝑉𝑣𝑣∙(𝑇𝑣𝑣,𝑢𝑡−𝑇𝑘𝑣,𝑖𝑛)

857
        (2) 

 
 
där  
Tvv,ut   =  börvärdet för temperaturen [°𝐶]  på tappvarmvattnet  
Tkv,in   = temperaturen [°𝐶] på tappkallvattnet  
 
Talet 857 är en given konstant och Tkv,in bestäms av årsmedeltemperaturen för orten 
(MälarEnergi, 2016).  

4.1.2 Ventilation  
För att bestämma andelen fjärrvärme som används för att värma ventilationens tilluft kan 
byggnadens specifika värmebehov, Fvent, beräknas. Utifrån det kan sedan en uppskattning 
av årsvärmebehovet göras. Beräkning av förlustfaktorn, Fvent [W], sker enligt  
 

𝐹𝑣𝑒𝑛𝑡 =  𝜌 ∙ 𝐶𝑝 ∙ 𝑞𝑣𝑒𝑛𝑡 ∙ (1 − 𝜂)           (3) 

där  
𝜌        = luftens densitet 
𝐶𝑝      = luftens värmekapavitet 

𝑞𝑣𝑒𝑛𝑡 = frånluftsflödet [m3/s] 
𝜂        = temperaturverkningsgraden för värmeväxlaren 
 
För att beräkna temperaturverkningsgraden för frånluften på värmeväxlaren används 
sambandet 
 

𝜂 = 1 −  
𝑇𝑎𝑣−𝑇𝑢𝑡

𝑇𝑓𝑟å𝑛−𝑇𝑢𝑡
∙

𝑞𝑡𝑖𝑙𝑙

𝑞𝑓𝑟å𝑛
         (4) 

 
där  
𝑇𝑎𝑣    = temperaturen på avluften [°𝐶] 
Tfrån  = frånluftstemperaturen [°𝐶] 
Tut     = utomhustemperaturen [°𝐶] 
𝑞𝑡𝑖𝑙𝑙   = tilluftsflödet [m3/s] 
𝑞𝑓𝑟å𝑛 = frånluftsflödet [m3/s] 

 
Byggnadens årliga effektbehov för luftvärmaren per år [Wh] beräknas enligt  
 

𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡 = 𝐹𝑣𝑒𝑛𝑡 ∙ (𝑇𝑡𝑖𝑙𝑙 − 𝑇𝑢𝑡𝑒) ∙ ℎ𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡                (5) 

 
där  
Tute    = årsmedeltemperaturen för orten  
hdrift   = drifttimmarna per år för ventilationssystemet  
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4.1.3 Radiatorer 
Resterande del av den inkommande fjärrvärmen används för uppvärmning i radiatorerna 
enligt 
 

𝐸𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =  𝐸𝑣𝑣 + 𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡 + 𝐸𝑟𝑎𝑑         (6) 
 
där  
ETotal    = totalt andelen köpt fjärrvärme för ett år 

4.2 Byggnadens elanvändning  
För denna kartläggning skall både användningen av fastighetsel och verksamhetsel 
fastställas.  Fastighetens totala elanvändning ges av 
 

𝐸𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐸𝐿𝑣 + 𝐸𝐿𝑓                                (7) 

 
där  
ELv   = byggnadens verksamhetsel   
ELf    = byggnadens fastighetsel  
 
Uträkningen för de respektive områden redovisas nedan.  

4.2.1 Verksamhetsel 
Denna kategori innefattar samtlig el som används av verksamheterna i byggnaden, som 
belysning, datorer, servrar, tv-apparater, kopiatorer, skrivare, etcetera. Även den el som 
används för fikarum och i konferenslokaler räknas hit. Den totala verksamhetselen delas 
i detta projekt upp enligt 
 

𝐸𝐿𝑣 = 𝐸𝐿𝑣,𝑏𝑒𝑙𝑦𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔 + 𝐸𝐿𝑣,𝑑𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒𝑟 + 𝐸𝐿𝑣,𝑠𝑘𝑟𝑖𝑣𝑎𝑟𝑒/𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟 + 𝐸𝐿𝑘𝑣,ö𝑘 + 𝐸𝐿𝑣,ö𝑣𝑟𝑖𝑔𝑡     (8) 

4.2.2 Fastighetsel  
Denna kategori innefattar den el som används för att driva byggnadens tekniska system. 
Byggnaden ska med hjälp av fastighetselen kunna användas på det sätt som den är avsett 
för. Exempel på detta är elanvändning för fläktar, pumpar, hiss, belysning i källare och 
trapphus, etcetera.  (Levin, 2012). Den totala fastighetselen delas i detta projekt upp enligt 
 

𝐸𝐿𝑓 = 𝐸𝐿𝑓,𝑓𝑙ä𝑘𝑡𝑎𝑟 + 𝐸𝐿𝑓,𝑝𝑢𝑚𝑝𝑎𝑟 + 𝐸𝐿𝑓,𝑘𝑦𝑙𝑎 + 𝐸𝐿𝑓,𝑏𝑒𝑙𝑦𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔 + 𝐸𝐿𝑓,ℎ𝑖𝑠𝑠 + 𝐸𝐿𝑓,ö𝑣𝑟𝑖𝑔𝑡     (9) 

 

4.2.3 Belysning  
Den totala elanvändningen för belysning per år erhålls sedan genom att multiplicera med 
den årliga drifttiden enligt 
 

𝐸𝐿𝑏𝑒𝑙𝑦𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 ∙ 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 ∙ å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑡𝑖𝑑              (10) 
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5 Metod 
Kapitlet beskriver hur kartläggningen av byggnadens total specifik köpta energi har 
fastställts, samt klassningen av våningsplan 3. Samtliga beräkningar i projektet har skett 
i Excel.  

5.1 Energikartläggning av byggnaden 
Kartläggningen för hus 2 baserades på 2015 års energistatistik. Figur 10 visar den total 
specifik köpta energi som går in i huset och vilka områden de betjänar.  
 

 
Figur 10. Total specifik köpt energi som går in i Hus 2 

Totalt specifik köpt energi som går in i Hus 2 
För en bättre bild över användningsområdena har den total specifik köpta energin delats 
in i kategorier enligt Tabell 8. Gällande verksamhetselen har den endast kartlagts för 
specifika användningsområden på våningsplan 3. 
 
Tabell 8. Kategorier som den totalt specifikt köpta energin delats in i under projektet 

Huvudgrupp Undergrupp 

Fjärrvärme Uppvärmning - Radiatorer 

 Uppvärmning - Fläktar  

 Varmvatten  

Fastighetsel Fläktar – VA1 och VA2 

 Pumpar  

 Belysning (trapphus, källare, etc.) 

 Hissar 

 Kyla 

 Övrig fastighetsel 

Verksamhetsel 
Hus 2 

Hela byggnaden  

Verksamhetsel 
Våning 3 

Belysning  

 Datorer  

 Skrivare/Kopieringsmaskin och Server 

 Köksutrustning  

 Övrigt  
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5.2 Fjärrvärme  
Fastighetens totala fjärrvärmeanvändning registreras varje månad av Umestans 
fastighetsskötare. Här beräknades den totala andelen energi som går till radiatorer, 
fläktar och varmvatten enligt Ekvation (6). Dessa områden registrerades inte separat för 
byggnaden. 

5.2.1 Varmvatten  
Genom att se till den registrerade mängden kallvatten som förbrukades i fastigheten år 
2015 har ett uppskattat värde beräknats för andelen varmvatten som förbrukas under 
året. Den förbrukade mängden kallvatten under år 2015 var 630 m3. 
Varmvattenanvändningen beräknades sedan genom att använda Ekvation (1) och 
Ekvation (2). Årsmedeltemperaturen för orten sattes till 3 ℃.  

5.2.2 Ventilation  
Andelen fjärrvärme som går till byggnadens årliga effektbehov för luftvärmaren 
beräknades i första hand med hjälp av frånluftens temperaturverkningsgrad. 
Temperaturverkningsgraden för Va1 och Va2 beräknades med hjälp av Ekvation (4). 
Ekvationen förutsätter temperaturer på frånluften, avluften och uteluften. Samtliga 
temperaturer gick att avläsa i fläktrummet ifrån monterade termometrar på båda 
ventilationsaggregaten. Värdena kunde senare stärkas av systemets elektroniska mätare 
i fastighetsskötarnas datacentral, se Tabell 9 för de erhållna värdena.  
 
Tabell 9. Frånlufts- och avluftstemperatur för VA1 och VA2 

 Frånluften 
[°C] 

Avluften 
[°C] 

VA1 22,5 6,5 
VA2 21,5 12 

 
Ekvation (4) förutsätter även tillgång till luftflödena för till- och frånluften. Luftflödena 
för VA1 erhölls ifrån ventilationsaggregatens tekniska specifikation. Dessa värden 
bekräftades av både injusteringsprotokoll från år 2000 samt OVK (obligatorisk 
ventilationskontroll) besiktningsprotokoll från 2013. Luftflödena för VA2 fanns det ingen 
dokumentation för. För VA2 gjordes en uppskattning på både till- och frånluftsflödet. 
Både VA1 och VA2 har konstant luftflöde (CAV) och Tabell 10 redovisar för storleken på 
till- och frånluftsflödena. 
 
Tabell 10. Till- och frånluftsflöden för VA1 och VA2 

 Tilluftsflöde 
[m3/s] 

Frånluftsflöde 
[m3/s] 

Tilluftsflöde 
[l/s, m2] 

Frånluftsflöde 
[l/s, m2] 

VA1 5,5 5,7 0,87 0,78 
VA2 0,18 0,18 0,9 0,9 

 
Det årliga effektbehovet för ventilationssystemen år 2015 beräknades enligt Ekvation (3) 
och Ekvation (5). För beräkningen krävdes fullständiga drifttider för 
ventilationssystemen. Båda ventilationssystemen har fasta drifttider för hela året som 
avlästes i fastighetsskötarnas datacentral. Tabell 11 redovisar för antalet timmar 
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ventilationsaggregaten är i drift per år. VA1 är i drift måndag – fredag 05:00 - 19:00 och 
VA2 är i drift måndag – fredag 7:00 - 19:00 samt lördag – söndag 10:00 - 14:00.  
 
Tabell 11. Antalet drifttimmar per år för VA1 och VA2  

 Drifttid 
[h/år] 

VA1 3640 
VA2 3536 

 

5.2.3 Radiatorer 
Efter att andelen fjärrvärme som går till varmvatten och ventilation hade kartlagts kunde 
andelen fjärrvärme som går till radiatorerna beräknas enligt Ekvation (6).  

5.3 Elanvändning  
Byggnadens totala elanvändning delades in i kategorierna fastighetsel och verksamhetsel 
och beräknas enligt Ekvation (7). Då elmätarna inte registrerade dessa kategorier var för 
sig, se kapitel 3.1.4, beräknades kvoterna för dem teoretiskt. Först beräknades andelen 
verksamhetsel ut för hela hus 2. Sedan antogs resterande del antogs vara fastighetsel.  
 
För att separera ut de olika komponenterna som ingår i fastighets- och verksamhetselen 
utfördes mätningar som varade mellan några timmar till flera dagar.  

5.3.1 Mätutrustning  
För samtliga mätningar i projektet användes effektövervakningsinstrumentet Dranetz 
PowerXplorer PX5, se Figur 11. För att avläsa mätresultat användes analysprogrammet 
Dran-View.  
 

 
Figur 11. Effektövervakningsinstrument Dranetz PowerXplorer PX5 

Mätinstrumentet PX5 används vanligen som ett elkvalitetsinstrument som ger möjlighet 
att logga data, men det kan även användas som en multimeter eller oscilloskop. Det 8-
kanaliga instrumentet kan mäta och visa ett hundratal parametrar via både 
standardiserade och anpassningsbara mätmetoder. Instrumentet samplar data med en 
hastighet av 1 mikrosekund per kanal. Några av de mätmöjligheter som finns är låg-
mellan- och högfrekventa transienter, RMS-förändringar, analys av toppvärden samt 
effektmätningar.  
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Mätning av strömmen sker med hjälp av strömtänger som finns i olika storlekar. Tängerna 
klarar upp till 500A, se Error! Reference source not found.. Då strömtängerna är 
riktningskänsliga finns det markerade pilar som ska monteras efter strömmens riktning. 
För att mäta spänning används både vampyrklämmor med inträngande spets för mindre 
kablar och krokodilklämmor för större kablar, se Figur 12. Vilken typ av klämma som 
används beror av kabelns diameter (Trinergi).  
 

 
Figur 12. Från vänster; Strömtång, vampyrklämma, klokodilklämmor 

Analysprogrammet Dran-View är en mjukvara för Windows som möjliggör att analysera 
erhållna resultat ifrån mätinstrumentet PX5. I programmet går det att välja vilka resultat 
som skall redovisas i form av grafer eller tabeller. Det är även möjligt att titta på flera 
parametrar samtidigt. Det finns även händelselistor med tid och datum vilket gör det 
enkelt att fastställa en tidpunkt för eventuella avvikelser i mätningen.  

5.3.2 Användning av PowerXplorer  
Under projektet utfördes både en- och trefas mätningar. Figur 14 och Figur 13 visar 
uppställningen vid en trefasmätning med strömtänger och vampyrklämmor. Till vissa 
delar av projektet, främst för verksamhetselen, användes även beräkningsmodellen STIL. 
 

 
 
 
 
  

Figur 14. Uppställning av 
trefasmätning med 
effektövervakningsinstrumentet PX5 

Figur 13. Strömtänger och 
vampyrklämmor 
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Vid analysering av data har effektförbrukningen legat i fokus. De grafer som analyserats 
har sett ut enligt Figur 15. 
 

 
Figur 15. Mätning med instrumentet PX5, grafen kommer ifrån programmet Dran-View. Tabellen i figuren 
redogör minimi-, max-, och medelvärdet för effektförbrukningen 

5.3.3 Verksamhetsel  
Den totala andelen verksamhetsel beräknades enligt Ekvation (8). Det första steget var 
att separera ut verksamhetselen ur byggnadens totala elanvändning. I startskedet fanns 
approximativt 50 % av byggnadens (till yta) verksamhetsel registrerad från elmätare 
83354, 83357, 83353, 61076.  
 
Lerstenens representant vid Umestans företagspark kontaktades för att reda ut hur stor 
andel verksamhetsel som registrerades på varje våningsplan. Representanten kunde 
klargöra för hur stor area varje enskild elmätare täckte. Dessa areor subtraherades från 
byggnadens totala LOA-t.  
 
Användningen av verksamhetsel antogs vara likvärdig på våningsplan 1–3 och 5 då det 
förekommer likvärdig verksamhet på dessa plan. Elmätare 83353 mäter drygt 40 % av 
verksamhetselen för våning 3. Detta värde användes som referens för att fastställa den 
odefinierade verksamhetselen i byggnaden. Elanvändningen [kWh/m2, år] för elmätare 
83353 räknades ut. Detta värde multiplicerades med den area (LOA-t) som inte hade 
någon registrerad verksamhetsel. Utifrån detta kunde verksamhetselen för byggnadens 
resterande 50 % (till ytan) fastställas. Genom att addera det beräknade värdet med 
värdena från elmätare 83354, 83357, 83353, 61076 kunde byggnadens totala användning 
av verksamhetsel fastställas.  
 
Våning 4 avviker från övriga våningsplan då det finns servrar av större modell på 
våningsplanet.  I detta fall beräknades elanvändningen för VA2 och separerads ut ifrån 
den totala elanvändningen för mätare 61076. Elmätare 61076 mäter hela våningsplan 4. 
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5.3.4 Fastighetsel  
Den totala andelen verksamhetsel beräknas enligt Ekvation (9). Elanvändningen för till- 
och frånluftsfläktarna i byggnaden fastställdes via mätningar med 
effektövervakningsinstrumentet PX5. Samtliga mätningar för detta område varade 8 – 24 
timmar. Eftersom båda ventilationssystemen har fasta drifttider och konstanta luftflöden 
varierade effektförbrukningen under drifttimmarna marginellt. Från mätningarna togs 
ett medelvärde på effektförbrukningen under drift och multiplicerades med drifttiderna 
från Tabell 11. Under den tid då fläktarna stod still fanns ingen elanvändning. De 
mätningar som utfördes inom detta område var; 

 VA1, tilluft 
 VA1, frånluft 
 VA2, tilluft  
 VA2, frånluft 

 
Andelen verksamhetsel som går till byggnadens pumpar fastställs genom mätningar med 
PX5. I detta fall räckte det med två mätningar enligt; 

 Pumpar för VA1 och VA2 
 Övriga pumpar 

För pumparna varierade drifttiderna något. Pumparna som tillhör ventilationssystemen 
är i drift dygnet runt. I övriga pumpar ingår pumpar framförallt för värmesystemet och 
varmvatten, dessa går inte dygnet runt. Från mätningarna gick det att läsa ut hur mycket 
effektförbrukningen är för de övriga pumparna under dagar, nätter och helger. Utifrån 
mätningarna kunde sedan den årliga elanvändningen för byggnadens samtliga pumpar 
fastställas.  
 
Fastighetselen som går till belysning fastställdes genom att göra en kartläggning av den 
totalt installerade effekten för området ÖVA-d, se Tabell 12. Respektive värde 
multiplicerades sedan med tillhörande effektfaktor och den årliga drifttiden enligt 
Ekvation [10]. Samtliga ljuskällor beräknas vara i drift dygnet runt och året om då annat 
inte framkommit. Det finns även mindre LED-lampor vid hissarna, dessa ansågs 
försumbara då de utgör en så liten den av energianvändningen.  
 
Tabell 12. Byggnadens installerade belysning för området ÖVA-d 

Ljuskälla för  
ÖVA-d samt källaren 

Antal 
[st] 

Installerad effekt per 
installerat antal  

[W] 
Lågenergilampor 19 2 ∙ 18 
Lysrör T8 6 2 ∙ 38 

 
Användningen av de två hissarna i byggnaden varierar något under året och ansågs därför 
svåra att mäta på ett rättvist sätt. Därför användes istället ett schablonvärde från STIL 
som säger att hissar i en kontorsbyggnad drar ca 1000 kWh per hiss och år (Hellberg, 

2007). 
 
Kylsystemen i byggnaden styrs av frånluftstemperaturen på ventilationssystemen och 
stängs aldrig av under året. I detta fall gjordes antagandet att kylan endast går från mitten 
av april till mitten av oktober. Antagandet baseras på höjningen av byggnadens 
användning av verksamhetsel under sommarmånaderna samt observationen att 
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kylmaskinen delvis går under årets tidigare månader. Frikylan har försummats då det 
endast är uteluft som används. Byggnadens totala elförbrukning för året användes för att 
fastställa verksamhetselen som går till kylmaskinen. Under sommarmånaderna ökar 
användningen av verksamhetsel och ökningen antas gå till att kyla fastigheten. Under de 
kallare månaderna har användningen av fastighetsel varierat något, för dessa togs ett 
medelvärde. Byggnadens användning av verksamhetsel under januari uteslöts ur 
medelvärdet då denna månad avviker avsevärt mot övriga månader. Differensen för 
användningen av fastighetsel under sommar- och vintermånaderna antogs sedan gå till 
kyla. För månaderna april och oktober halverades elanvändningen för kyla i relation till 
övriga sommarmånader. Till kyla i detta fall räknas kylmaskinen med tillhörande 
komponenter som kondensorfläktar och pumpar som driver maskinens köldmedium till 
kylbafflarna.  
 
Samtliga ovanstående delar för fastighetselen adderades samman och subtraherades från 
den totala användningen av fastighetsel för år 2015. Resterande del gick sedan till 
området övrig fastighetsel. Hit räknades elektriskt drivna ventiler, ett fåtal 
motorvärmarstolpar, ytterbelysning, etcetera.  

5.4 Energikartläggning våning 3 
För våningsplan 3 skulle en mer utförlig utredning av verksamhetselen göras, nedan 
beskrivs metoden för hur kartläggningen utfördes.  

5.4.1 Verksamhetsel våning 3 
I slutet av 2015 fick företaget större lokaler då de kraftigt expanderat. Elanvändningen 
som registrerats av elmätare 83353 under år 2015 var därför inte aktuell under tiden för 
projektets utförande. För en mer korrekt bild över hur energianvändningen ser ut idag 
lästes elmätare 83353 av för årets första 3 månader. Då användningen av verksamhetsel 
låg jämn över samtliga månader användes medeleffektförbrukningen som ett 
referensvärde för årets samtliga månader, dock inte för juli. Elanvändningen under juli 
baseras på att det från år 2015 går att urskilja att användningen av verksamhetsel 
minskar approximativt 40 % i relation till övriga månader. Eftersom elmätare 83353 
endast registrerar drygt 40 % av våningsplanets verksamhetsel slogs elanvändningen ut 
per m2 och multiplicerades sedan med LOA-t för våningsplan 3. För att fastställa att 
elanvändningen är likvärdig för hela våningsplan 3 utfördes mätningar med 
mätinstrumentet PowerXplorer PX5. Mätningen gjordes i 10 dagar och visade att det 
fanns en god grund för antagandet att använda de registrerade värdena från elmätare 
83353 för hela våningen. För våningsplan 3 har verksamhetens elanvändning delats in i 
kategorier, se Tabell 8. Samtliga mätningar som gjorts varade mellan 2-7 dygn.  
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För belysningen inventerades den installerade belysningseffekten i samtliga rum. Detta 
värde multiplicerades med respektive effektfaktor och den årliga drifttiden enligt 
Ekvation [10]. Rummen delades in i rumstyper eftersom olika typer av rum har olika typer 
av belysning samt använder sin belysning olika mycket. Belysningen för våningsplan 3 
delas in i följande kategorier 

 Enskilda kontor 
 Öppna landskap 
 Konferensrum/tysta rum och kopierings-/server rum 
 Allmänna ytor (fikarum, korridorer, etcetera) 

 
På våningsplanet finns framförallt tre olika typer av installerad belysning. Tabell 13 visar 
de olika ljuskällorna samt dess installerade belysningseffekt. Kontors- och 
konferenslokalerna består av lysrörsarmaturer av modellen T5. Korridorerna har 
lågenergilampor och fikarummen har LED belysning. I kopierings-/server rummet är det 
konventionella drivdon av modellen T8. De 5 badrummens belysning styrs av 
rörelsedetektorer och är av modellen LED, dessa ansågs försumbara.  
 
Tabell 13. Ljuskällor och installerad belysningseffekt för våningsplan 3, hus 2 

Rumstyp ljuskälla Antal Installerad 
effekt  

[W] 
Enskilda kontor  T5 13 3 ∙ 28 
Öppna landskap  T5 48 3 ∙ 28 
Konferensrum, etc.  T5 15 3 ∙ 28 
Konferensrum, etc. T8 3 2 ∙ 38 
Allmänna ytor  Lågenergi 14 2 ∙ 18 
Allmänna ytor  LED 12 38 

 
Våningsplanets belysning är tidsstyrd och igång mellan 07:00-20:00 på vardagar. De 
uppskattade brinntiderna för samtliga rumstyper och ljuskällor redovisas av Tabell 14. 
För kontor, öppna landskap och konferensrum med ljuskällan T5 beräknades belysningen 
vara igång 48 veckor per år. Resterande belysning beräknades vara igång 52 veckor per 
år. För armaturerna av modellen T5 är sällan alla tre lysrör igång samtidigt, detta gör den 
procentuella andelen brinntid relativt låg.  Under projektets gång stod ett flertal enskilda 
kontor tomma vilket håller ner den procentuella brinntiden för detta område. För att 
fastställa vad som är igång nattetid gjordes en nattvandring. Det är huvudsakligen 
lågenergilampor och LED belysning som står på under natten. Dessa används för 
ledbelysning i lokalen. Även belysningen i kopieringsrummet är igång där ljuskällan av 
modellen T8 är installerad.  
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Tabell 14. Brinntiden för respektive rumstyp och ljuskälla för våningsplan 3, hus 2 

Rumstyp Ljuskälla Brinntid 
[h/dag] 

Brinntid 
[h/år] 

Andel 
[%] 

Enskilda kontor  T5 13 3120 30 
Öppna landskap  T5 13 3120 60 
Konferensrum, etc.  T5 13 3120 10 
Konferensrum, etc.  T8 24 8736 90 
Allmänna ytor Lågenergi 24 8736 67 
Allmänna ytor LED 24 8736 100 

 
För datorerna mättes fem arbetsstationer under en veckas tid. Då samtliga 
arbetsstationer på våningsplanet är uppbyggda på likvärdiga sätt kunde den totala 
andelen verksamhet för datorer fastställas ur mätningen. För datorerna antogs de vara i 
drift 46 veckor per år, vilket uppskattningsvis bör motsvara användningen över ett år. 
Arbetsstationernas uppbyggd är; 

 Bärbar dator med dockningsstation 
 Datorskärm (en eller två stycken) 
 Tangentbord  
 Datormus 

 
Servern mättes under en period av 5 dagar, en helg inkluderat.  Ur resultatet från 
mätningen gick det att uppskatta den årliga elanvändningen på 52 veckor. På 
våningsplanet finns det även två skrivare. Den ena kombinerad med att vara en 
kopieringsmaskin och den andra är en större modell som kan skriva ut ritningar. 
Skrivaren för ritningar startas dock mer sällan då den utgör ett mindre behov. Då 
användningen varierar något användes STIL för att uppskatta den totala elanvändningen 
för båda skrivarna.   
 
Köksutrustningen är väldigt begränsad på våningsplanet. I pentryt finns det 4 
mikrovågsugnar, 3 kombinerade kyl- och frysar, 3 diskmaskiner samt 3 kaffemaskiner av 
större modell och en induktionshäll. För kaffemaskinerna utfördes mätningar i 4 dagar 
och utifrån detta togs den årliga energiförbrukningen fram. Antagandet gjordes att 
användningen var lika över året bortsett från en semestermånad. Energianvändningen 
för övrig köksutrustning beräknades med hjälp beräkningsmodellen STIL (Hellberg, 

2007).  
 
Genom att räkna samman de ovanstående delarna och subtrahera ifrån verksamhetens 
totalt uppskattade elanvändning för 2016 blir den kvarvarande delen övrig 
verksamhetsel, detta kan bestå av laddare, tv-apparater, eldrivna solavskärmare etcetera.  

5.5 Klassningsmodeller byggnader 
Denna del av projektet har bestått av litteraturstudier. Befintliga klassningsmodeller som 
finns för byggnader både i Sverige och internationellt har undersökts med avseende på 
verksamhetselen. Då det idag inte finns ett system för att klassa specifika delar av en 
byggnad har även rapporten ”Byggnaders energiprestanda- Energiklassning” behandlats. 
Denna rapport har slutligen används för att klassa våningsplan 3 enligt de 
begränsningsvärden för klassificering som ges för byggnadens verksamhetsenergi.  
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6 Resultat  
I detta kapitel redovisas de erhållna resultat som framkommit under projektet. Resultat 
ifrån kartläggningen av byggnadens total specifik köpta energi. Samt för kartläggningen 
av verksamhetselen på våningsplan 3. Även åtgärdsförslag för byggnaden och 
våningsplanet presenteras samt en klassning för våningsplan 3.  

6.1 Energikartläggning - Hus 2 
Byggnadens totalt specifikt köpta energi år 2015 uppgår till 899 MWh. Totalt utgör 
fjärrvärmen 578,1 MWh (64 %) och elanvändningen 321,3 MWh (36 %). I detta fall ingår 
både verksamhets- och fastighetsel i den totala elanvändningen. Andelen köpt energi per 
Atemp (BRA) redovisas i Tabell 15. 
 
Tabell 15. Genomsnittlig energianvändning för den totalt specifikt köpta energin 

Köpt energi per area Genomsnittlig 
energianvändning 

[kWh/m2, år] 
Totalt  141,7 
El, totalt 50,7 
Fjärrvärme 91,0 

 

6.1.1 Byggnadens fjärrvärmeanvändning 
Fördelningen av byggnadens fjärrvärmeanvändning för varmvatten, ventilation och 
radiatorer presenteras i Figur 16. 
 

 
Figur 16. Fördelning av fjärrvärmeanvändningen år 2015 för hus 2 

Av dem totalt 578,1 MWh fjärrvärme som användes under år 2015 gick 9,6 MWh till 
varmvattenanvändningen. 98,3 MWh används för ventilationen och 470,3 MWh beräknas 
gå till radiatorerna. Fjärrvärmeanvändningen för respektive område visas i Tabell 16 och 
är fördelat per Atemp (BRA).  
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Tabell 16. Genomsnittlig fjärrvärmeanvändning för varmvatten, ventilation och radiatorer 

Fjärrvärmeanvändning Genomsnittlig 
energianvändning 

[kWh/m2, år] 
Varmvatten  1,8 
Ventilation 15,4 
Radiatorer 73,8 

 

6.1.2 Byggnadens elanvändning  
Den totala elanvändningen för byggnaden uppnår 323,1 MWh för år 2015. Figur 17 
redogör för hur användningen av verksamhets- och fastighetsel har sett ut för respektive 
månad.  
 

 
Figur 17. Fördelningen av verksamhetsel och fastighetsel år 2015 

Figur 17 visar att användningen av fastighetsel går upp något under sommarmånaderna. 
Detta beror på att byggnaden under denna period har ett större kylbehov. För 
verksamhetselen syns en klar minskning under juli månad, under denna period har de 
flesta semester och kontoren har låg eller ingen bemanning. Anledningen till att det ändå 
brukades relativt stor del verksamhetsel under juli beror på att belysning, servrar, 
etcetera fortfarande stod på under denna månad. Fördelningen och den genomsnittliga 
elanvändningen för den totala fastighets- och verksamhetselen under år 2015 redovisas i 
Tabell 17. 
 
Tabell 17. Fördelning av fastighets- och verksamhetsel för år 2015, samt den genomsnittliga 
energianvändningen 

Fördelning av den  
totala elanvändningen 

Genomsnittlig 
energianvändning 

 [kWh/m2,år] 

Fördelning 
[%] 

Fastighetsel 27,8 55 
Verksamhetsel 22,9 45 
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Fördelningen av den totala elanvändningen visas av Figur 18. Verksamhetselen för våning 
3 är kartlagd och redovisas separat. Endast resultatet för den totala andelen 
verksamhetsel för byggnaden redovisas i detta kapitel.  
 

 
Figur 18. Fördelning av den totala elanvändningen i hus 2. Figuren redovisar den procentuella andel som går 
till respektive område 

Verksamhetselens genomsnittliga energianvändningen för respektive område visas i 
Tabell 18. Resultaten för byggnadens belysning redovisas separat.  
 
Tabell 18. Genomsnittlig energianvändning för fastighetselens respektive områden 

Användningsområde Genomsnittlig 
energianvändning 

[kWh/m2, år] 

Fläktar 7,34 

Pumpar 6,07 

Kylmaskin 4,72 

Hissar 0,31 

Övrig fastighetsel 8,16 

 
Belysningen utgör endast 2 % av den totala elförbrukningen, se Figur 18. Detta beror på 
att det endast är belysningen för området ÖVA-d som redovisas. För hela byggnaden utgör 
den totala belysningen 26 %, vilket motsvarar 84 MWh per år. Tabell 19 redogör för 
medel installerade belysningseffekten samt den genomsnittliga energianvändningen för 
båda områdena.  
 
  

2%

15%

12%

9%

1%16%

45%

Belysning för ÖVA-d

Fläktar

Pumpar

Kylmaskin

Hissar

Övrig fastighetsel

Verksamhetsel total



 36 

Tabell 19. Genomsnittlig energianvändning samt medel installerad belysningseffekt för hela byggnaden samt 
för området ÖVA-d 

Område för 
belysning 

Genomsnittlig 
energianvändning 

[kWh/m2, år] 

Medel installerad 
belysningseffekt 

[W/m2] 

ÖVA-d 19,9 2,9 
Hela byggnaden 13,2 5,7 

 
Belysningens totala elanvändning är beräknat per Atemp (BRA), dock är belysningen för 
stadsarkivets del i källaren inte inventerat. Då det inte gavs tillträde till denna del av 
byggnaden var det svårt att redogöra för de installerade ljuskällorna. Lamporna i arkivet 
antas vara släckta större delen av året och har därför i detta projekt försummats. Räknas 
stadsarkivet i källaren bort skulle den genomsnittliga energianvändningen vara 15,6 
kWh/m2, år och medel installerad effekt för belysningen 6,7 W/m2. 
 
Byggnadens totala belysning består till största del av lysrör av modellen T5, Figur 19 
redogör för hur stor procentuell andel varje ljuskälla utgör.  
 
 

 
Figur 19. Installerade ljuskällor för byggnaden 
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6.2 Åtgärdsförslag – Hus 2 
Utifrån de redovisade resultaten har möjligheten till energibesparande åtgärder utretts. 
För en låg energianvändning är det viktigt att se till både den tillförda energin men även 
till byggnadens förluster. De områden som observerats kunna bidra till minskade 
förluster under projektet är fönster, ventilation och solavskärmning. För att minska 
andelen tillförd energi för byggnaden har energibesparande åtgärder återfunnit i 
områdena pumpar, kyla och belysning. Nedan listas de energibesparande åtgärder som 
rekommenderas för byggnaden. 

6.2.1 Fönster 
Samtliga fönster i byggnaden bör bytas ut då ingen dokumentation finns om att fönstren 
ska ha bytts sedan huset byggdes. Detta medför att fönstren idag har ett onödigt högt U-
värde. De 2-glasfönster som idag är monterade i byggnaden uppskattas ha ett U-värde på 
minst 3 W/m2K. För att illustrera kylan som går in genom fönstren så användes en 
värmekamera. Figur 20 visar en bild tagen på fönstrets insida. Temperaturen innanför 
fönstret ligger cirka 11℃ under börvärdet i rummet. Börvärdet för rummet ligger på 21 
℃. Fönstren släpper både in kyla som leder till värmeförluster men även drag för de som 
är placerade i direkt anslutning till fönstren.  
 

 
Figur 20. Bilden visar temperaturen just innanför fönstret när utetemperaturen är -5 ℃ 

Rekommendationen är att byta ut de befintliga fönstren mot nya energieffektiva 3-
glasfönster.  

6.2.2 Ventilation  
VA2 bör kunna stängas ner under helgerna då det inte finns någon registrerad aktivitet 
på våningsplan 4 under dessa tider. Ytterligare ett alternativ är att dra om VA2 och att 
dessa kanaler kopplas in på VA1. I dagsläget finns inte behovet av två separata 
ventilationssystem.  Detta skulle medföra att VA2 skulle kunna stängas ned och endast 
VA1 används, vilket är fördelaktigt då värmeåtervinningen för detta aggregat är bättre.  

6.2.3 Solavskärmning  
Den elektroniska solavskärmningen på byggnadens södra sida bör omjusteras. Under 
hösten och våren borde den gå längre ner än till 45°. Detta skulle minska insläppet av 
värme från solljus under dessa perioder och därmed minska behovet av att kyla lokalerna.  



 38 

6.2.4 Pumpar 
De pumpar som pumpar varmt och kallt vatten till ventilationsaggregaten står idag på 
dygnet runt. Detta anses onödigt då ventilationen är tidsstyrd och aktiv 12 respektive 14 
timmar per dygn. Rekommendationen är att sätta in en tidsstyrning för pumparna som 
justeras in efter ventilationens drifttider.  

6.2.5 Kyla 
För att minimera risken att systemet värmer och kyler samtidigt bör utetemperaturen 
styra värme- och kylsystemet. Rekommendationen är att kylsystemet startar när 
utetemperaturen överstiger 12° 𝐶  och att värmesystemet stängdes av när 
utetemperaturen översteg 15 °𝐶 . Detta skulle minimera risken för att värme- och 
kylsystemen kördes samtidigt.  

6.2.6 Belysning ÖVA-d 
För all belysning i både trapphus och källare bör drifttiderna justeras. För belysningen i 
trapphuset skulle hälften av ljuskällorna kunna vara igång mellan 06:00- 18:00 och 
hälften dygnet runt. Andelen människor som rör sig i byggnaden utanför dessa tider är 
begränsade. Det skulle ändå finnas tillräckligt med belysning för att röra sig i trapphuset 
obehindrat efter 18:00. För belysningen i källaren rekommenderas en installation av 
akustiska sensorer. Det är väldigt få personer som rör sig i detta område. 
Uppskattningsvis skulle då belysningen vara igång 2 h per dag, 5 dagar i veckan.  

6.3 Sammanfattning hus 2 
Ur de resultatet och åtgärdsförslag som ges är transmissionsförlusterna i byggnadens 
klimatskal det mest tänkvärda att ta med. De åtgärdsförslag som skulle generera mest 
energibesparingar är att byta samtliga fönster i byggnaden. Det åtgärdsförslag som skulle 
generera mest energibesparingar utan en större ekonomisk kostnad är åtgärdsförslaget 
gällande byggnadens värme- och kylsystem.  
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6.4 Energikartläggning av verksamhetsel - Våningsplan 3 
Den totala användningen av verksamhetsel för våningsplan 3 år 2016 beräknas vara 
37,95 MWh, Figur 21 redogör för hur användningen av verksamhetselen procentuellt är 
fördelad mellan de olika områdena.  
 
 

 
Figur 21. Fördelning av verksamhetselen för våningsplan 3. Figuren presenterar den procentuella andel som 
går till respektive område 

Den genomsnittliga användningen av verksamhetsel uppmäts till 36,36 kWh/m2, år. 
Tabell 20 visar den genomsnittliga energianvändningen för respektive område per m2 och 
år.  
 
Tabell 20. Genomsnittlig energianvändning för respektive område för verksamhetselen på våningsplan 3 

Användningsområde Genomsnittlig 
energianvändning 

[kWh/m2, år] 

Datorer 6,87 
Server/skrivare 3,98 
Köksutrustning 6,16 
Övrig verksamhetsel 1,10 

 
Belysningen på våningsplanet är delen som drar mest energi. Totalt utgör belysningen 50 
% av den totala användningen av verksamhetselen för våningsplanet. Figur 22 visar hur 
stor procentuell andel de olika ljuskällorna utgör på våningsplanet.  
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Figur 22. Installerade ljuskällor för våningsplan 3 

Totalt används 23,4  MWh per år till belysning för våningsplan 3, Tabell 21 redogör för 
den genomsnittliga effekten för belysningen, den installerade effekten samt hur 
areafördelningen över våningsplanet ser ut.  
 
Tabell 21. Genomsnittlig energianvändning och installerad effekt för belysningen på våningsplan 3 samt den 
procentuella andel varje rumstyp utgör 

Användningsområde Genomsnittlig 
energianvändning 

[kWh/m2, år] 

Medel installerad 
belysningseffekt 

[W/m2] 

Areafördelning för 
rumstyper 

[%] 

Kontorsrum, 
individuella 

9,2 8,9 12 

Öppna landskap 20,0 9,7 40 
Konferens-
/kopieringsrum 

17,3 9,6 15 

Allmänna ytor 19,7 2,7 33 
    
Totalt för våningsplan 3 18,2 8,0 100 
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6.5 Åtgärdsförslag - Våningsplan 3 
Möjligheten till energibesparande åtgärder för våningsplan 3 har undersökts baserat på 
de erhållna resultaten. Då det är våningsplanets verksamhetsel som kartlagts ligger 
åtgärderna i den tillförda energin och till största del i belysningen. Nedan redovisas de 
åtgärdsförslag som rekommenderas för våningsplan 3.   

6.5.1 Belysning våningsplan 3 
Rekommendationen för detta område är att justera belysningens drifttider för hela 
våningsplanet. Om samtlig belysningen på våningsplanet skulle vara tidsstyrd och igång 
mellan 07:00-18:00 uppskattas användningen över året skulle se ut enligt Tabell 22. Den 
enda belysningen som skulle vara igång utanför dessa brinntider är fyra lågenergilampor 
som skulle fungera som ledbelysning under natten. Dessa beräknas vara i drift 24 h per 
dygn. Korridorernas belysning beräknas vara igång 52 veckor per år och övriga 
rumstyper 48 veckor.  
 
Tabell 22. Brinntiden för respektive rumstyp och ljuskälla för våningsplan 3, hus 2 

Rumstyp Lampmodell Brinntid 
[h/dag] 

Brinntid 
[h/år] 

Andel 
[%] 

Enskilda kontor  T5 11 2640 30 
Öppna landskap  T5 11 2640 60 
Konferensrum, etc.  T5 11 2640 10 
Konferensrum, etc.  T8 11 2860 90 
Allmänna ytor Lågenergi 11 2860 52 
Allmänna ytor LED 24 2860 100 

 
Om tidsjusteringen skulle appliceras på våningsplanet skulle den energimässiga 
besparingen vara 7,7 MWh per år. Denna rekommendation går att applicera på samtliga 
våningsplan i byggnaden. Förutsatt att brinntiderna och den installerade 
belysningseffekten är densamma skulle den energimässiga besparingen vara 35,9 MWh 
per år.  

6.5.2 Övrigt  
För att komma bort ifrån att utrustning drar energi utanför arbetstid skulle det vara 
fördelaktigt att installera timer på skrivaren och datorer. Detta skulle göra att de inte gick 
ner i viloläge utan helt stängdes av på nätter och helger.  

6.6 Sammanfattning våningsplan 3 
Från resultaten och åtgärdsförslagen på våningsplan 3 är belysningen som både står för 
mest användning av verksamhetsel. Det är även det område som skulle generera mest 
energibesparingar om åtgärdsförslaget anammades.  
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6.7 Klassning av kontorslokalen  
Klassning för kontorslokalen sker med hjälp av rapporten ”Byggnaders energiprestanda 
– energiklassning”.  Litteraturstudien visade att det inte finns något annat 
klassningssystem på marknaden som är anpassat efter att klassa hyrda kontorslokaler 
endast baserat på verksamhetselen.   
 
Klassningen i detta kapitel baserades enbart på den verksamhetsel som används av det 
berörda företaget under ett år. I kapitel 6.4 redovisas ÅF:s totalt årliga användning av 
verksamhetsel, men även användningen per m2 och år. Det senare värdet är det som 
används vid klassningen. Bilaga E redogör för begränsningsvärdena vid klassificering av 
våningsplanets verksamhetsenergi.  
 
Resultatet för klassningen av kontorslokalen på våningsplan 3, hus 2 är: 
 
Klass B 
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7 Diskussion  
I detta kapitel kommer de erhållna resultaten ifrån projektet att diskuteras och 
analyseras. 

7.1 ”Stegvis STIL” 
Många av de resultat som erhållits under energikartläggningen kommer nedan att 
diskuteras i relation till rapporten STIL (Hellberg, 2007). Dock bör inte alla värden som 
kommer från STIL alltid anses som en ofelbar riktlinje. Värt att veta om det projektet är 
att kartläggningarna endast var 8 h för de enskilda objekten. Det var även en väldigt 
varierande typ av både byggnader och organisationer i de 123 inventerade 
kontorslokalerna. Kontorslokalerna utgör2 % av Sveriges (till yta) totala kontorslokaler.  
 
Vad det gäller användningen [kWh/m2, år] av fjärrvärme och el har STIL alltid använt 
byggnadens Atemp (BRA) när de ser till hur användningen är fördelad. Detta system har 
inte alltid använts för detta projekt. För samtliga delar som berör hela fastigheten har 
Atemp (BRA) använts, med undantag för varmvattnet där källarplanet räknades bort. För 
verksamhetselen, som endast specificerats på våningsplan 3, har LOA-t använts då detta 
är den lokalyta som företaget använder för sin verksamhet. De värden som presenteras 
bör ligga högre än STIL när värdena slås ut på en mindre yta.  

7.2 Energikartläggning Hus 2  
Byggnadens användning av total specifik köpt energi ligger drygt 60 kWh/m2, år lägre än 
det värde som redovisas i STIL. Dock värt att nämna är att det i byggnaden förbrukas 
nästan 30 % mer fjärrvärme än el. Fördelningen mellan dessa bör vara lika (Hellberg, 

2007). 
 
Fjärrvärmeanvändningen [kWh/m2, år] för byggnaden är likvärdig mot de värden som 
redovisas för i STIL, dock är fördelningen mellan framförallt ventilationen och 
radiatorerna väldigt ojämn. Vad det gäller den andelen fjärrvärme som går till 
ventilationen [kWh/m2, år] är den väldigt låg. Vilket visar att ventilationsaggregaten är 
väl inställda och att värmeåtervinningen fungerar på ett bra sätt. Andelen köpt fjärrvärme 
för radiatorerna [kWh/m2, år] ligger väl i linje med de resultat som visas för i STIL. Det 
finns i huvudsak två anledningar till att fjärrvärmeanvändningen för radiatorerna är 
mycket högre än för ventilationen. Den första är transmissionsförluster genom 
klimatskalet vilket gör att byggnaden värms onödigt mycket. Den andra anledningen är 
att kylsystemet ibland går samtidigt som värmesystemet. Då styrningen av radiatorerna 
inte fungerar som den ska värms vissa av rummen trots att det inte finns ett behov för 
det. Det har gjorts observationer att även under varma vårdagar när solen ligger på i 
trapphuset går radiatorerna på full effekt. Fjärrvärmen som går till varmvatten är baserad 
på andelen förbrukat kallvatten. Trots att denna uppskattning känns trovärdig så kan den 
ha en felmarginal.  
 
Av byggnadens totala elanvändning går ungefär lika mycket till fastighets- och 
verksamhetsel. Det stämmer väl överens med hur fördelningen bör se ut (Hellberg, 2007). 
Den genomsnittliga elanvändningen för den inventerade byggnaden ligger 55 kWh/m2, år 
lägre än den gör för STIL. Detta kan mycket väl bero på att det är andra typer av byggnader 
som ingått i STIL projektet samt att byggnaden både har väl installerade system och 
anpassade drifttider. Det beror även på att verksamhetselen är ganska låg i byggnaden.  
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Den procentuella andelen fastighetsel som går till fläktar ligger endast 3 % under det 
redovisade värdet för STIL. Däremot är elanvändningen [kWh/m2, år] knappt hälften för 
den inventerade byggnaden. Detta kan bero på att det är relativt nya ventilationssystem 
och att båda aggregaten är tidsstyrda med väl anpassade drifttider. VA2 som är det 
mindre ventilationsaggregatet utgör endast 2,5 % av den totala elanvändningen för 
fläktarna. Flödet för VA1 är beräknat på byggnadens Atemp (BRA). I detta fall är det värt att 
tänka på att den övervägande delen av ytan ÖVA-d inte är ventilerat. Det innebär att 
luftflödet [l/s, m2] i verkligheten blir något högre på våningsplanen. Utifrån de värden 
som redovisas i Tabell 10 ligger flödet aningen högt (detta uttalande baseras endast på 
antalet personer på våning 3). För våning 3 där de under projektets start satt 41 personer 
skulle flödet kunna sänkas med nästan 30 % och ändå uppfylla arbetsmiljöverkets regler 
för kontorslokaler. Utifrån vad som observerats sitter det inte avsevärt fler personer på 
övriga våningsplan i byggnaden och därför skulle inte en sänkning av ventilationen vara 
ett problem. För VA2 är värdet endast uppskattat. Storleken på flödet har i detta fall 
bestämts utifrån de rekommenderade värdena i STIL.  
 
Den procentuella andel fastighetsel som används för pumparna under ett år är i relation 
till STIL aningen hög. Däremot är den genomsnittliga användningen [kWh/m2, år] väldigt 
lika för de båda projekten. Värdet för den genomsnittliga användningen är högt i relation 
till byggnadens övriga system. Detta kan bero på att de flesta pumparna står på dygnet 
runt. Det kan även bero på att det gjorts ganska grova approximationer vad det gäller 
pumparnas drifttider.  
 
Kylan i den inventerade byggnaden står för 9 % av fastighetselen, för STIL ligger 
motsvarande värde på 10 %. Elanvändningen [kWh/m2, år] är bara hälften av det värdet 
som visas för i STIL. Värdet för kylmaskinen är beräknat för hela byggnaden trots att det 
idag inte finns någon kyla i varken trapphus eller källare. Under projektets gång användes 
kylan under enstaka dagar redan i mars månad. Ett problem är att värme- och kylsystemet 
är uppbyggt med funktionen att när kylan går igång ska värmen slås av genom att 
vattenflödet in i radiatorerna stängs av. Dock fungerar inte alltid detta vilket leder till att 
systemet värmer och kyler samtidigt. Ifrån observationer gjorda på våningsplan 3 är det 
ett flertal radiatorer där detta system är ur funktion. Ytterligare en observation från 
våningsplan 3 är att efter ombyggnationen finns det delar av våningen där 
rumstermostaten är placerad i ett annat rum än frånluftsflödet. Detta kan medföra att 
kylan används i onödan. Det finns även en risk att den kylan går under de kallare 
månaderna på året då den är styrd av frånluftstemperaturen. Detta medför att det finns 
en sannolikhet att andelen fastighetsel som går till kyla kan vara högre. Dock var det svårt 
att få ett tydligt resultat då den totala andelen verksamhetsel som beräknas gå till kyla är 
baserat på den energiökning som skedde under sommarmånaderna  
 
Den totala andelen el som går till belysning för hela byggnaden ligger procentuellt högre 
än vad det den gör för STIL. När det däremot kommer till belysningens elanvändningen 
per m2 och år ligger byggnadens värden lägre. När belysningen för byggnadens totala 
LOA-t beräknats har antagandet gjorts att den installerad belysning är likvärdig på 
samtliga våningsplan. Det är även räknat på att brinntiderna är desamma som på 
våningsplan 3.  
 
Att det är hela 16 % odefinierad övrig fastighetsel kan bero på att den totala andelen el 
som utgör verksamhetsel är för liten. Andelen verksamhetsel har baseras på en mindre 
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del av LOA-t. Verksamhetselens andel kan därför i själva verket vara större än vad som 
redovisats för i resultatet. Bara för våningsplan 3 idag ligger användningen av 
verksamhetsel högre än det uppskattade värdet.  
 
Från den totala elanvändningen som uppskattas gå till verksamhetsel är 50 % säkerställt 
från elmätarna. Resterande del baseras på värdet från elmätare 83353 vilket endast 
redovisar för 445 m2 LOA-t. Värdena stärks även från elmätare 83357 som mäter 518,25 
m2 LOA-t. Den genomsnittliga elanvändningen per m2 för båda mätarna ligger i linje med 
varandra och detta ansågs som tillräckligt för att användas i projektet.   

7.3 Energikartläggning våningsplan 3 
För denna del av energikartläggning är viss del av resultaten fastställda med hjälp av 
arbetsmodellen som STIL jobbat fram. Detta val gjordes på grund av att flertalet av de 
områden som egentligen skulle mätas används med stor variation. För att nå ett pålitligt 
resultat hade mätningarna för varje enskild del behövt göras under en längre tid och det 
fanns det inte utrymme för detta.  
 
Värdet för den totala verksamhetselen för våningsplan 3 är till viss del approximerad då 
det endast fanns värden för årets första tre månader. Dessa värden användes ändå för 
hela året. För att dessa ska stämma förutsattes en jämn elanvändning över året, med en 
semestermånad där elanvändningen sjunker med 40 %. Troligtvis kommer användningen 
av verksamhetsel att öka under året då företaget är i ett stadie där de expandera och 
nyanställer ganska många just nu.  
 
Köksutrustningen på våningsplanet är väldigt begränsad och det enda område som 
utfördes mätningar på var kaffemaskinerna. Dessa ligger väldigt i nivå med de värden som 
STIL rekommenderar. För övrig köksutrustning har värden beräknats utifrån modellen 
som STIL tagit fram.  
 
För området server och skrivare mättes endast servern. Resultatet av mätningarna över 
servern visade stabila och tydliga värden och ur dessa gick det att approximera den årliga 
energianvändningen för detta område. Anledningen till att ingen mätning gjordes för 
skrivarna beror på att de används väldigt ojämnt och det skulle vara svårt att få fram ett 
rättvist mätvärde. Den ena skrivaren används sällan och startas endast vid behov. Den 
andra skrivaren (vanliga) är en modern skrivare som går ner i viloläge när den inte 
används. Vilket innebär att de värden som redovisas i STIL går att applicera inom detta 
område.  
 
Verksamhetselen som går till datorer, skärmar, etcetera ligger 8 kWh/m2, år under det 
värden som STIL redovisar. Att energianvändning per LOA-t är ganska låg kan dels beror 
på att det är relativt glest med folk på våningsplanet samt att dem har väldigt ny och 
modern utrustning. Under nätterna på veckodagar och helger registrerades det att en 
mindre del energi går till apparater i standby läge. Detta beror troligtvis på att folk är 
mindre noga med att stänga av både datorer och skärmar innan de går hem.  
 
  



 46 

En undersökning från USA visar att andelen hushållsel i bostäder som går åt till apparater 
som står i standby står för 4-12 % av hushållets totala energianvändning. Den visar även 
att energianvändningen för belysning, varmvatten, komfortkyla, uppvärmning och 
vitvaror minskat under de senaste 30 åren, medan energianvändningen för apparater i 
standby läge ökat. För att nå målen om att byggnader ska vara så nära nollenergihus som 
möjligt är detta ett område att se över (Burgett, 2014) 
 
För belysningen var det ganska svårt att få en exakt uppfattning om hur mycket den idag 
står på, eftersom av de 41 personer som är varaktigt placerade på kontoret har flertalet 
av dem möten, uppdrag, etcetera som gör att de till viss del är borta från arbetsplatsen. 
De kan vara borta i allt från ett par timmar till några dagar.  

7.4 Åtgärdsförslag  
Gällande åtgärdsförslaget som rekommenderas för fönstren vore det absolut bästa att 
byta ut samtliga fönster. Varför det inte rekommenderas att endast sätta in ett isolerglas 
är för att fönstren är väldigt gamla. Dåliga fönster kan leda till energiförluster upp mot 30 
% (Energiakademin, 2016). Idag är träet i karmen sprucket på ett flertal ställen och det har 
lagats med plastic padding på enstaka ställen bara för att ”hålla ihop”. Detta visar på att 
det är inte enbart är det dåliga tvåglaset som står för transmissionsförlusterna. Även Figur 
20 visar att medan fönstren är kalla på insidan håller väggen värmen. Detta tyder på att 
byggnadens förluster främst sitter i fönstren. Vid ett eventuellt byte av fönstren måste de 
vara specialtillverkade för att uppfylla kravet för Kulturmärkningen på byggnaden. Det 
kan därför vara aktuellt att se över pay off tiden för åtgärdsförslaget.  
 
För ventilationen är det enklaste och billigaste åtgärdsförslaget att enbart stänga ner VA2 
under helgerna. Att koppla ihop rörsystemet för VA2 med VA1 skulle medföra stora 
kostnader och vinsten skulle bli väldigt liten. Eftersom VA2 endast står för 2,5 % av 
ventilationens totala elförbrukning antas detta åtgärdsförslag inte vara ekonomiskt 
hållbart.  
 
Då det observerats att kylan i byggnaden idag går redan i mars är ett tecken på att den 
troligast går i onödan. Genom att reglera värme- och kylsystemet så att dessa styrs av 
utetemperaturen istället för frånluftstemperaturen skulle de innebära att systemen inte 
behöver gå samtidigt. Lika viktigt som att kylan inte går i onödan är det viktigt att värmen 
inte går i onödan. Eftersom det under projektet är påvisat att radiatorerna inte alltid 
fungerar som de ska skulle även detta område gynnas av att styras av utetemperaturen.  
 
I byggnaden har det vidtagits åtgärder för att minska inkommande värme under 
sommarmånaderna. Det finns på byggnadens södra sida elektronisk solavskärmning som 
skall hindra solen från att värma mycket under soliga dagar. Dock går dessa endast ner 
till 45° och under de månader som solen inte står som högst på himlen hjälper inte dessa 
något. Solen lyser in under dem. Att justera dem till att gå längre ner under vår och höst 
skulle hjälpa till att minska insläpp av värme genom fönstren.  
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Vad det gäller belysningen i byggnadens trapphus skulle det absolut bästa vara att sätta 
in akustiska sensorer i båda trapphusen. Dessa sensorer är dock relativt dyra och det 
skulle ta lång tid för dem att återbetala sig själva. När det kommer till källaren skulle en 
akustisk sensor vara aktuell. I detta fall skulle återbetalningstiden kortas ner avsevärt 
eftersom T8 lysrören idag är igång dygnet runt och det skulle endast behövas en sensor. 
När uppskattningen gjordes att lyset skulle vara igång två timmar per dag efter ett 
eventuellt byte till en sensor ligger det antagna värdet troligtvis högt. I denna del av 
byggnadens vistas väldigt lite folk. 
 
För belysningen för våningsplanens LOA-t, med våningsplan 3 som referensvåning, vore 
det absolut bäst att byta till LED armaturer som är frånvarostyrda. Denna möjlighet 
utreddes under projektet. Återbetalningstiden skulle dock vara väldigt lång och det 
kändes inte rimligt att göra den investering i dagsläget. Däremot kommer 
fastighetsägaren att behöva byta den befintliga belysningen inom en inte allt för avlägsen 
framtid.  Då rekommenderas att de att installerar LED armaturer.  
 
I dagsläget är det i fastigheten relativt bra installerad belysning. Dem har väldigt liten del 
konventionella drivdon och den största delen utgörs av lysrör av modellen T5 samt 
lågenergilampor. Detta hjälper till att hålla nere elanvändningen. Dock är det vanligt att 
många kontor idag har äldre belysning och allt eftersom skulle behöva byta ut den. Att det 
då ur en energimässig synpunkt är ett bättre val att använda sig av lågenergi- eller LED 
armaturer är allmänt känt. Dock har en studie gjorts där jämförelser mellan 
livscykelanalyser för lågenergi- och LED armaturer presenteras. Rapporten redovisar att 
LED ger en minskad miljöpåverkan på mellan 31-50 % i relation till lågenergiarmaturer. 
Användningen är framförallt det området under armaturernas livscykel som ger störst 
miljöpåverkan, då främst på grund av elförbrukningen (Paolo Principi, 2014). Om en 
kontorsbyggnad skulle byta ut de vanliga lysrörsarmaturerna mot LED belysning och 
samtidigt minska sin nattanvändning av belysning kan de göra energibesparingar på 56-
62%. Detta visar en studie från Storbritannien där en kontorsbyggnad på 6 våningar har 
utvärderats. Att byta ut äldre befintlig belysning mot ny och energieffektivare är det mest 
kostnadseffektiva sättet att minska CO2 utsläpp (Byung-Lip Ahna, 2013).  
 
Det finns idag ett flertal länder som jobbar med nationella belysningsprojekt inom LED. 
Det beslutades 2013 i Korea att för nybyggnationer eller utbyggnader av befintliga 
byggnader måste minst 30 % av den installerade belysningen bestå av LED (Byung-Lip 

Ahna, 2013). Ytterligare en sak som kan vara värt att tänka på om den befintliga 
belysningen byts ut är att LED lampor inte avger någon värme i form av strålning. 
Däremot avger tekniken i sig mellan 75-85 % i konvektionsvärme. Detta kan jämföras 
med vanliga lysrör som avger 37 % i strålningsvärme och 42 % konvektionsvärme. För 
att slippa en ökad kostnad för att kyla byggnaden under sommarmånaderna vore det 
bästa att installera LED belysning i kombination med en returluftskanal. Kanalens 
funktion skulle vara att leda bort värmen som kommer från tekniken under årets varmare 
månader (Byung-Lip Ahna, 2013).  Dock leder detta till högre installationskostnader.  
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7.5 Klassningssystemen 
I Sverige är det idag inte lagstadgat att energiklassa byggnader dock finns det krav på att 
byggnader måste energideklareras. För våra grannländer är det i Finland och Norge lag 
på energicertifiera byggnader och i Danmark finns ett krav på att energimärka alla 
byggnader. För alla tre grannländer sker bedömningen på skalan A-G. En stora 
skillnaderna mellan länderna är att Norge och Finland har krav på att elen för belysning 
och hushållsapparater ska ingå i byggnadens energiprestanda. Vilket inte är ett krav i 
Sverige (Jessica Lundberg, 2013).  
 
När det kommer till att klassa hyrda kontorslokalers användning av verksamhetsel finns 
det idag ingen modell för det. Av de svenska och internationella klassningsmodeller som 
utvärderades under projektet så hittades ingen som kunde klassa varken delar av 
byggnader eller enbart verksamhetsel.  
 
För de klassningssystem som används i Sverige och deras möjligheter till att addera ett 
krav för fastighets- eller verksamhetselen är det främst för ”energiklassning av 
byggnader” (kapitel 2.2.1) som det skulle vara möjligt. Precis som i rapporten 
”Byggnaders energiprestanda – Energiklassning” skulle det vara möjligt att lägga till dessa 
områden som en frivillig del. Därmed skulle det möjliggöras för företag som hyr sina 
kontorslokaler att få en tydligare bild på deras egen energianvändning. Även för 
klassningsmodellen ”miljöklassad byggnad” (kapitel 2.2.3) finns det en möjlighet att 
delvis lägga till en klassning för verksamhets- och fastighetsel. Denna klassningsmodell 
riktar sig mot kontors- och bostadshus och ett av fokusområdena är att med så låg 
energianvändning som möjligt bibehålla en god innemiljö. Även om det är svårt att hitta 
argument för att få in all hushålls- eller verksamhetsenergi finns det absolut grund för att 
lägga in byggnaders belysning.  
 
För internationella klassningssystem är det heller inte vanligt att lägga till verksamhets- 
eller fastighetsel som en del av klassningen. För klassningsmodellerna LEED (kapitel 
2.3.2) och GS (kapitel 2.3.3) ställer båda modellerna krav på inomhusmiljön. Trots att 
båda systemen jobbar för en minskad energianvändning ser de endast till klimatet i 
byggnaden och inte till i vilken utsträckning elektronisk utrustning används. 
 
När det kommer till att hitta en klassningsmodell för verksamhets- och fastighetsel på 
internationell nivå ökar genast problematiken. Olika länders kontor är uppbyggda på 
varierande sätt, i Sverige sitter vi både i enskilda kontor och öppna landskap. I Japan 
däremot finns inga avskiljande väggar eller skärmar mellan någon. Hela hierarkinivån 
sitter samlad ifrån högsta chefen till sekreterarna (Wilhelmson, 2013).  Detta medför att 
persontätheten på ett kontor i Japan är betydligt högre än i Sverige. För detta blir det svårt 
att hitta en klassningsmodell som möjliggör en rättvis bedömning och det skulle för varje 
land och kontorsmodell krävas egna anpassningar.  
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7.5.1 Klassning av Våningsplan 3 
Då inget annat klassningssystem var anpassat för att klassa hyrda kontorslokaler så 
utfördes klassningen med hjälp av rapporten ”Byggnaders energiprestanda – 
Energiklassning”. I detta fall erhöll kontorslokalen klassen B, utifrån detta resultat kan det 
vara värt se till hur bra modellen fungerar.  
 
För våningsplan 3 där ÅF idag sitter har dem i den mån det går gjort lösningar med öppna 
landskap, tysta rum, etcetera. Men som i många äldre byggnader kan det vara svårt att 
utnyttja den hyrda lokalarean på ett optimalt sätt då husen inte är planerade utifrån 
denna lösning från början. Under restaureringen av våningsplanet låg dock fokus på 
öppen planlösning. Idag på kontoret har varje person 24 m2 LOA-t per person till 
förfogande. Svebyprogrammets rapport uppger att normalt ligger arbetsytan på ca 20 m2 
per person (Åke Blomsterberg, 2010).  En av de brister som kan förefalla med denna 
klassningsmodell är just att den inte tar hänsyn till antalet personer som vistas i lokalen. 
Detta innebär att om lokalarean per person är väldigt hög löper det en större chans att 
kontoret klassas med ett bättre resultat. 
 
Den inventerade våningen låg på 36,36 kWh/m2, år. Detta innebär att även om de 
uppfyller kravet för klass B ligger de väldigt nära klass C som uppnås vid >40 kWh/m2, år. 
Skulle företaget fortsätta expandera i samma takt som idag utan att vidta 
energibesparande åtgärder skulle den med stor sannolikhet falla ner till en klass C. Detta 
beror dels på att den installerade belysningseffekten skulle öka med fler lampor över 
arbetsplatser men även användningen av elektriska apparater skulle gå upp. För att ÅF 
idag skall uppnå klass A måste de, sänka sin användning av verksamhetsel med drygt 16 
kWh/m2, år.  
 
Även om företaget skulle justera belysningen på våningsplanet enligt de 
rekommenderade åtgärdsförslaget skulle de inte komma ner till klass A. Detta innebär att 
de måste titta på andra områden som till exempel det mänskliga beteendet och företagets 
normer. Vid nybyggnationer ligger ofta användningen av verksamhetsel upp till 30 % 
högre än det förväntade värdet. Detta tros ha en direkt koppling till det mänskliga 
beteendet (Veibäck, 2007). Att få de anställda att göra mindre beteendeförändringar är 
ofta ganska lätt. Enligt beteendestudier utförda på kontorslokaler räcker det ofta för de 
anställda att höra talas om företagets deltagande i ett energisparprogram. För lite större 
beteendeförändringar kan det ge positiva resultat om alla känner sig delaktiga och 
upplever sig ha en chans att påverka förändringen.  Ett sätt för detta är att göra delsteg i 
processen. Det första steget kan handla om att alla får sätta upp personliga 
energibesparande mål. I den andra fasen kommer utförandet. I det sista steget kommer 
uppföljning och återkoppling. Denna lösning handlar om personligt åtagande i 
kombination med feedback. Studien visar att även om denna lösning kan vara effektiv 
passar den inte alla (Anne Marike Lokhorst, 2015). 
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7.6 Fortsatt arbete  
Önskas det i framtiden en djupare analys och vidare utredning av projektet listas nedan 
de områden som anses ha utvecklingspotential  
 

 Studera det mänskliga beteendet på våningsplan 3. Detta för att se huruvida det 
finns möjligheter till energibesparande åtgärder i de anställdas beteendemönster 
och normer 
 

 Simulering av byggnaden för att fastställa huruvida ytterligare energibesparande 
åtgärder går att finna i byggnadens klimatskal. En simulering kan ge ett tydligare 
svar för hur stor energibesparing ett eventuellt byta av byggnadens fönster skulle 
generera.  

 
 Redogöra för fördelning och användning av verksamhetsel på resterande 

våningsplan samt stadsarkivets del på källarplanet. Detta för att se om 
användningen är likvärdig för samtliga våningsplan samt utreda möjligheten för 
energibesparande åtgärder 

8 Slutsats 
En slutsats som kan dras utifrån det genomförda projektet är att byggnaden håller en låg 
energianvändning i relation till kontorslokaler i STIL rapporten. Byggnadens tekniska 
system är väl injusterade och anpassade efter de behov som finns idag. Våningsplan 3 som 
studerats särskilt har med ambitionen om öppna landskap och ny elektronisk utrustning 
en låg energianvändning.  
 
För att minska energianvändningen ligger den största potentialen i att byta fönstren för 
att minska transmissionsförlusterna. För att minska mängden tillförd energi är det 
framförallt hela byggnadens belysning som bör ses över. Med bättre injusterade drifttider 
och ett byte till LED armaturer finns det stora besparingspotentialer.  
 
Våningsplan 3 klassas till nivån B med hjälp av modellen i ”Byggnaders energiprestanda 
– Energiklassning”.  Om ÅF fortsätter expandera och inte förändrar sin användning av 
verksamhetsel finns en risk att de faller ner till nivån C.   
 
 
  



 51 

9 Referenser 
Anne Marike Lokhorst, H. S. (den 29 09 2015). Energy Saving in Office Buildings: Are 

Feedback and Commitment-Making Useful Instruments to Trigger Change? ss. 
759-768 . 

 
Belysningsbranschen. (2015). Energieffektivitet och sparpotentialen. Hämtat från 

Belysningsbranschen: http://belysningsbranschen.se/belysning-
miljo/energieffektivitet/ den 18 03 2016 

 
Boverket. (den 07 08 2014). Energiklasser från A-G. Hämtat från Boverket: 

http://www.boverket.se/sv/byggande/energideklaration/energideklarationens-
innehall-och-sammanfattning/sammanfattningen-med-
energiklasser/energiklasser-fran-ag/ den 18 01 2016 

 
BREEAM. (den 01 02 2016). BREEAM. Hämtat från What is BREAM?: 

http://www.breeam.com/index.jsp den 01 02 2016 
 
Burgett, J. M. (den 06 12 2014). Fixing the American energy leak: The effectiveness of a 

whole-house switch for reducing standby power loss in U.S. residences. Energy 
Research & Social Science, ss. 87-94. 

 
Burman, S. (2013). Energianalys av MVG-gallerian, samt en jämförelse av 

beräkningsprogram. Umeå: Uneå Universitet. 
 
Byung-Lip Ahna, b. C.-Y.-B. (den 05 08 2013). Applied Energy Volume 113, January 2014, 

Pages 1484–1489 Cover image Effect of LED lighting on the cooling and heating 
loads in office buildings. Applied Energy, ss. 1484-1489. 

 
Catarina Warfvinge, M. D. (2010). Projektering av VVS-installationer. Lund: 

Studentlitteratur. 
 
CGBC. (den 17 02 2016). Canada Green Building Council . Hämtat från Going green with 

LEED: 
http://www.cagbc.org/CAGBC/LEED/GoingGreenLEED/CAGBC/Programs/LEED
/Going_green_with_LEE.aspx?hkey=01b3d086-d0a4-42cf-9e61-7830d801c019 
den 17 02 2016 

 
Energiakademin. (den 31 03 2016). Fönstren kan vara stora energitjuvar. Hämtat från 

Energiakademin: 
http://energiakademin.fastighetsagarna.se/atgardsbeskrivningar/byggteknik/fo
nsterbyte den 31 03 2016 

 
Forskningsinstitut, S. T. (den 17 02 2016). Sveriges Tekniska Forskningsinstituit AB. 

Hämtat från Innemiljö P-märkning: 
https://www.sp.se/sv/index/services/certprod/certprodprofil/fastighet/innem
iljo/Sidor/default.aspx den 17 02 2016 

 
Hellberg, C. (2007). Förbättrad energistatistik för lokaler – ”Stegvis STIL” Rapport för år 

1. Stockholm: Statens energimyndighet. 



 52 

Håkansson, L. (2008). Luftbehandling - Fuktion och underhåll . Stockholm: SOC Svenska 
AB. 

 
Jessica Lundberg, J. R. (2013). Komparativ studie av de nordiska ländernas 

energiprestandakrav vid nybyggnation av bostäder. Luleå: Luleå tekniska 
universitet. 

 
Johansson, P. (2008). Energideklaration . Hörnefors: Boverket . 
 
Kommun, M. (den 21 09 2010). Motala Kommun. Hämtat från Olika typer av 

lågenergihus: http://www.motala.se/sv/Invanare/Miljo-och-
trafik/Klimatarbete/Klimatpremie/Vad-ar-ett-passivhus/Lagenergihus-olika-
alternativ/ den 16 02 2016 

 
Levin, P. (2012). Brukindata kontor . Stockholm: Sveby. 
 
Lindell, Å. (den 13 03 2015). Västa Götalandsregionen. Hämtat från Varför 

energieffektiva byggnader: http://www.vgregion.se/sv/Ovriga-
sidor/Energieffektiva-byggnader/Energieffektiva-byggnader/Varfor-
energieffektiva-byggnader1/ den 22 02 2016 

 
Lublin, Z. (2010). Energin i våra lokaler - Resultat från Energimyndighetens STIL2-projekt. 

Eskilstuna: Energimyndigheten. Hämtat från Belysningsbranchen. 
 
Luftbutiken. (den 29 02 2016). Luftbutiken. Hämtat från Komfortkyla: 

http://www.luftbutiken.se/content/50-komfortkyla den 29 02 2016 
 
Magnus Bonde, H. L. (2009). Hur värderas energieffektiva och miljöanpassade 

kommersiella fastigheter? . Stockholm: KTH. 
 
Martin Erlandsson, S. R. (2009). FEBY Kravspecifikation för Minienergihus . Stockholm: 

Energimyndigheten . 
 
Motiva. (den 14 01 2010). Motiva. Hämtat från Definitioner på lågenergihus: 

http://www.motiva.fi/sv/byggande/hurdant_ar_ett_energieffektivt_smahus/defi
nitioner_pa_lagenergihus den 16 02 2016 

 
MälarEnergi. (den 03 02 2016). MälarEnergi. Hämtat från Fjärrvärme, Flödespremie - 

Större fastigheter: 
https://www.malarenergi.se/globalassets/dokument/varme/flodespremie_10.p
df den 03 02 2016 

 
Nilsson, P.-E. (2001). Komfortkyla. Borås: CIT Energy Management AB. 
 
Paolo Principi, R. F. (den 31 07 2014). A comparative life cycle assessment of luminaires 

for general lighting for the office – compact fluorescent (CFL) vs Light Emitting 
Diode (LED) – a case study. Journal of Cleaner Production, ss. 96-107. 

 



 53 

Pia Öhrling, L. E. (2013). Hållbart byggande med betong. Sverige: Svenska 
Betongföreningens Hållbarhetsråd. 

 
SGBC. (den 17 02 2016). Sweden Green Building Council (SGBC). Hämtat från Certifiering 

i LEED: https://www.sgbc.se/certifiering-i-leed den 17 02 2016 
 
Shady H.E. Abdel Aleema, A. F. (den 03 09 2015). Assessment of energy credits for the 

enhancement of the Egyptian Green Pyramid Rating System. ss. 407-416. 
 
Trinergi. (u.d.). PowerXploret PX5 elkvalitetsanalysator. United States: Trinergi - Dranetz. 
 
Wahlström, Å. (2009). Bakgrund till ft-SS-24300 Byggnaders energiprestanda - 

Energiklassning. Göteborg: CIT Energy Management. 
 
Veibäck, S. P. (2007). Medvetenhet i energianvändning. Uppsala: Uppsala Universitet . 
 
Ventilation, S. (den 08 02 2016). Svensk Ventilation . Hämtat från FTX - ventilation med 

värmeåtervinning : http://www.svenskventilation.se/ventilation/olika-satt-att-
ventilera/ftx-varmeatervinning/ den 08 02 2016 

 
Wilhelmson, M. (den 02 05 2013). Kinnarps. Hämtat från VÄRLDENS KONTOR: 

http://www.kinnarps.com/sv/corporate/Nyheter--Artiklar/Blog/OFFICES-OF-
THE-WORLD/ den 03 05 2016 

 
Västerås, B. (den 16 02 2016). Bostad Västerås. Hämtat från Bygg energieffektivt: 

http://www.bostadvasteras.se/CM/Templates/Article/general.aspx?cmguid=f53
8a288-8704-4b7c-bb81-1151e43cb246 den 16 02 2016 

 
Yogesh Kumar, B. J. (2010). Miljöklassad byggnad - Manual för ny/projekterad byggnad. 

Stockholm: Boverket. 
 
Åke Blomsterberg, C. D.-Å.-U. (2010). Brukardata för energiberäkningar i kontor - 

vägledning. Stockholm: Svebyprogrammet. 
 



 A 

10 Bilagor  
 
Bilaga A 
 
Översiktsbild för de områden ventilations VA1 och VA2 betjänar 
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Bilaga B 
”Stegvis STIL” 
Nedan redovisas för de resultat som kommer ifrån rapporten ”Stegvis STIL” 
 
Tabell 1 Specifikt köpt energi för inventerade kontorsbyggnader 

Köpt energi per area 
 

Medelvärde för 
Kontorsbyggnader 

[kWh/m2, år ] 
Totalt 202 
El, total 94 
Fjärrvärme 94 

 
Tabell 2 Specifik energiförbrukning för uppvärmning av kontors- och förvaltningslokaler 

Årlig specifik 
energianvändning för 

uppvärmning 

Exklusive fjärrkyla och  
el för klimatkyla 

[kWh/m2, år] 

Inklusive fjärrkyla och  
el för klimatkyla 

[kWh/m2, år] 
”Stegvis STIL” 106 120 
SCB:s energistatistik  119 ± 2 128 ± 2 

 
En av anledningarna till att SCB:s resultat ligger aningen högre beror sannolikt på att stor 
andel av de byggnader som idag används till lokal- och förvaltningslokaler är byggda före 
år 1980. Detta är något som inte tagit hänsyn till i ”Stegvis STIL”, dem har endast tittat på 
ett urval av byggnader och större andel är byggda efter år 1980, vilket avviker från 
normen för kontorsbyggnader i helhet. Enligt SCB är den specifika energianvändningen 
ca 97-98 kWh/m2, år för byggnader byggda efter år 1980 och ca 120-130 kWh/m2, år för 
byggnader byggda innan år 1980.  
 
Elanvändning 
 
Tabell 3 Genomsnittlig energianvändning för byggnadernas totala elanvändning 

Total elanvändning Genomsnittlig 
energianvändning 

[kWh/m2,år] 
Kontorslokaler 108 

 
Tabell 4 Genomsnittlig energianvändning för fastighets- och verksamhetsel, samt 
procentuell fördelningen för dessa 

Fördelning av total 
elanvändning 

Genomsnittlig 
energianvändning 

[kWh/m2,år] 

Fördelning 
[%] 

Fastighetsel 44,5 47 
Verksamhetsel 57 53 
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Tabell 5 Specifik elanvändningen fördelat på olika användningsområden, i detta fall är de 
inventerade byggnader som har elvärme exkluderats 

Specifik elanvändning 
 

Fördelning 
[%] 

Belysning 22 
Fläktar  18 
PC 15 
Datahall och server 11 
Kylmaskiner 10 
Övrig fastighetsel 9 
Övriga apparater 8 
Diverse ospecificerat 7 

 
Tabell 6 Genomsnittlig energianvändning för de inventerade byggnadernas olika 
användningsområden 

Användningsområde Genomsnittlig 
energianvändning  

[kWh/m2, år] 
Belysning 23 
Fastighetsel  
Fläktar 17,9 
Kylmaskiner  10,6 
Pumpar  5,5 
Verksamhetsel  
PC 15,5 
Datahall och Server 10,9 
Övriga apparater 2,6 

 
I värdet för kylmaskiner ingår även byggnader som inte har något elbehov för kyla. 
Eventuellt kan dessa byggnader kylas med närkyla eller fjärrkyla, alternativt inte ha något 
kylsystem alls. 
 
Belysning 
 
Tabell 7 Procentuell fördelning mellan vanliga ljuskällor för kontors- och 
förvaltningsfastigheter 

Typ av ljusskälla Andel 
[%] 

Lysrör (konventionella Drivdon) 46 
Lysrör T5 17 
Glödlampor 12 
Lysrör, T8 med HF 10 
Halogenlampor 7 
Lågenergilampor 7 
Annat 1 
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Tabell 8 Medelvärdet för den installerade belysningseffekten samt areafördelningen för den 
de olika rumstyperna 

Typ av rum Medel installerad 
belysningseffekt 

[W/m2] 

Areafördelning 
[%] 

Kontorsrum, individuella 13,1 34 
Storrum/landskap 12,4 7 
Övriga utrymmen 8,6 59 

 
Grupperna är individuella kontorsrum, storrum/landskap och övriga utrymmen. Till 
övriga utrymmen hör trapphus, korridorer och övriga allmänna utrymmen med en 
temperatur på över 10°𝐶 (> Atemp) (Hellberg, 2007). 
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Bilaga C 
 
Specifik elanvändning per användningsområde ”Stegvis STIL” 
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Bilaga D 

 
(BREEAM, 2016) 
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Bilaga E 
 
Nedan redovisas för de resultat som kommer ifrån rapporten ”Byggnaders 
energiprestanda – Energiklassning” 
 
Byggnadens effektbehov 
Byggnadens effektbehov klassas enligt Tabell 1 och kan fastställas på två sätt, genom 
mätningar eller via beräkningar. Mäts effektbehovet används energisignaturmetoden där 
en energisignatur som baseras på mätdata av inne- och utetemperaturer mätas samt den 
tillförda värmeeffekten. Vid beräkning av effektbehovet används schabloner alternativt 
verklig indata, dessa går ofta att göra med hjälp av energiberäkningsprogram. Det som 
beräknas är internt värmens effektbehov samt värmeförlusttalet som innefattar förluster 
via avlopp, luftutbytet som sker via ventilation och luftläckage samt 
transmissionsförlusterna som sker via klimatskalet. För att möjliggöra att använda 
samma klassningsmodell för både mätning och beräkning måste dock internt värmen 
subtraheras ifrån det beräknade värdet. 
 
Tabell 1 Begränsningsvärde för klassificering av byggnaders effektbehov 

EPeffektbehov 

(klass) 
Eluppvärmda byggnader 

(W/m2 Atemp) 
A+ ≤ 0.25 ∙ 𝑃𝐼𝐸𝐿 
A ≤ 0.50 ∙ 𝑃𝐼𝐸𝐿 
B ≤ 0.75 ∙ 𝑃𝐼𝐸𝐿 
C ≤ 1.00 ∙ 𝑃𝐼𝐸𝐿 
D ≤ 1.25 ∙ 𝑃𝐼𝐸𝐿 
E ≤ 1.50 ∙ 𝑃𝐼𝐸𝐿 
F ≤ 1.75 ∙ 𝑃𝐼𝐸𝐿 
G > 1.75 ∙ 𝑃𝐼𝐸𝐿 

 
PIEL betecknar kravet för installerad eleffekt för uppvärmning av byggnader med elvärme 
gällande byggregler vid nybyggnation 
 
Byggnaders energianvändning 
Klassificering sker utifrån gällande byggregler vid nybyggnation, se Tabell 2. Vid 
nybyggnation skall alla mätningar vara avslutade senast 24 månader efter att byggnaden 
tagits i bruk.  
 
Tabell 2 Begränsningsvärde för klassificering av byggnaders energianvändning 

Klass Energianvändning (kWh/m2 Atemp, år) 
A+ ≤ 0.25 ∙ 𝐸𝐵𝑆𝐸  
A ≤ 0.50 ∙ 𝐸𝐵𝑆𝐸  
B ≤ 0.75 ∙ 𝐸𝐵𝑆𝐸  
C ≤ 1.00 ∙ 𝐸𝐵𝑆𝐸  
D ≤ 1.25 ∙ 𝐸𝐵𝑆𝐸  
E ≤ 1.50 ∙ 𝐸𝐵𝑆𝐸  
F ≤ 1.75 ∙ 𝐸𝐵𝑆𝐸  
G > 1.75 ∙ 𝐸𝐵𝑆𝐸  
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EBSE Betecknar kravet på byggnaders specifika energianvändning gällande byggregler 
vid nybyggnation 
 
 
Byggnaders miljöprestanda 
Klassificeringen sätts utifrån lika viktning mellan emissioner av CO2 ekvivalenter och 
viktad nettoenergi. Netto-emissionerna av CO2 ekvivalenter används för att påvisa 
byggnadens växthuspåverkan och beräknas genom att dela upp byggnadens 
energianvändning i olika energibärare och sedan multiplicera vardera respektive CO2-
emissionskoefficient, dessa baserar sig på kontrakterad energi. För energi som inte är 
kontrakterad sätts ett högre värde, se Tabell 3 för dessa CO2-emissionskoefficienter. Den 
viktade nettoenergin beräknas på samma sätt, men i detta fall multipliceras de olika 
energibärarna med respektive energiviktningsfaktor, se Tabell 4.  
 
Tabell 3 Olika energibärares viktningsfaktorer 

Energibärare Energiviktningsfaktorer 
Avfall 0.7 
Biogas 0 

Biobränsle 1.2 
El 2.0 

Kol 1.4 
Industriell spillvärme 0 

Naturgas 1.2 
Olja 1.2 

Returträ 0.7 
Solvärme 0 

Torv 1.1 
 
Tabell 4 Olika energibärares CO2-emissionskoefficienter. Värdena gäller för hela livscykeln, 
från vaggan till graven  

Energibärare G CO2-ekv. Per kWh 
K 

El 700 
Fjärrvärme 350 
Oljepanna 350 

Naturgaspanna 250 
Pelletspanna 20 

Vedpanna 40 
 
Prestanda på hushålls- och verksamhetsenergi 
För att beräkna en byggnads hushålls- eller verksamhetsenergi görs en beräkning på 
samma sätt som för byggnaders energianvändning. Under en sammanhängande 12 
månaders period utvärderas på alla enskilda energibärare, de klassas sedan utifrån de 
sammanvägda värdena, se Tabell 5 för klassificeringen av verksamhetsenergi. Trots att 
denna del är frivillig anses den vara viktig att ta med, då en hög användning av 
verksamhetsenergin leder till att byggnadens energianvändning sjunker på grund av att 
uppvärmningsbehovet minskar.  
 
 



 I 

 
 
Tabell 5 Begränsningsvärde för klassificering av byggnaders verksamhetsenergi 

Klass Verksamhetsenergi 
(kWh/m2Atemp, år) 

A < 20 
B < 40 
C < 60 
D < 80 
E < 100 
F < 120 
G ≥ 120 
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Bilaga F 
 
Exempel på hur en energiklassning kan se ut med energiklassningsmodellen från 
rapporten ”Byggnaders energiprestanda – Energiklassning” 
 

 


