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Abstract 

This study has been developed in cooperation with Sweco Systems in Umeå. The aim of the assignment was to give 

insight into the new law of energy audit, and its consequences for big companies. To clarify what an energy audit is, a 

case study in the shape of an energy audit has been performed at the facilities of Öppen Gemenskaps in Umeå. 

A number of 11 big companies were interviewed to evaluate their thoughts and reactions about the new law of 

energy audit. The companies answered both comprehensive and concise questions, the answers of which have been 

processed into charts and explanatory writing.  

It has been made evident that companies are positive towards the new law, and that most companies are in fact 

already working with energy efficiency. Out of the companies that since earlier has had a clear strategy for energy 

efficiency, a total of 80% felt that the work around energy efficiency has a high priority. None felt that it has low 

priority. A majority experienced that they were sufficiently informed of what the law will entail, and approximately 

75% of the interviewed companies believed that they would benefit from making an energy audit. Out of the 

interviewed companies, 73% believed that the new law will lower energy usage in Sweden. 

The energy audit comprised three different looking buildings, which accommodate different kinds of businesses. 

Energy flows was calculated, both separately for each building and for the entire property. In the calculations for the 

entire property, it was evident that the transmission losses stands for a majority of the energy usage. Then came the 

ventilation, non-heating electricity, accidental ventilation and hot tap water. The added energy comes from district 

heating, electricity and human heat. 

  



 
 

 

 

Sammanfattning 

Detta examensarbete har utförts i samarbete med Sweco Systems i Umeå. Uppdraget var att ge en insikt i vad den 

nya lagen om energikartläggningar innebär för företag. För att förtydliga vad en energikartläggning är har en 

fallstudie utförts i form av en energikartläggning på Öppen gemenskaps verksamhetslokaler i Umeå.  

Studien kring hur stora företag tänker kring den nya lagen om energikartläggningar har varit utformad med 

telefonintervjuer av 11 stycken företag. Företagen har både fått omfattande och korta frågor som har sammanställts 

och resulterat i diagram och förklarande text.  

Det har visat sig att företagen är positiva till den nya lagen men att de flesta sedan innan redan arbetar med 

energieffektivisering.  80 % av de företag som sedan tidigare hade en uttalad strategi för energieffektivisering 

upplevde att energieffektiviseringsarbetet var högt prioriterat. Inget av de företagen som sa att de hade en 

energieffektiviseringsstrategi upplevde att den var lågt prioriterad. En majoritet upplevde att de fått tillräcklig 

information om vad lagen innebär för dem och ungefär 75 % av de tillfrågade företagen trodde att de skulle ha nytta 

av att göra en kartläggning. 73 % av de intervjuade företagen trodde att den nya lagen kommer minska 

energianvändningen i Sverige. 

För att visa mer konkret på vad lagen om energikartläggningar handlar om har en case-study utförts i form en 

energikartläggning. Denna kartläggning utfördes på en fastighet i centrala Umeå och mynnade ut i diagram över 

energiflöden och några åtgärdsförslag som fastighetsägarna kan följa för att minska sin energianvändning. 

Energikartläggningen omfattade tre byggnader som såg olika ut och där det bedrevs olika verksamheter. 

Energibalansberäkningar utfördes både separat för byggnaderna och för hela fastigheten ihopslaget. För alla 

byggnader tillsammans visade det sig att transmissionsförlusterna överlägset stod för den största 

energianvändningen, sedan stod förlusterna för ventilation, el som inte tillgodoser byggnaderna med värme, ofrivillig 

ventilation och tappvarmvatten. Den tillförda energin kom från fjärrvärme, el och personvärme.  

 

  



 
 

 

 

  

Förord 

Detta examensarbete på 30 hp är en avslutande del i utbildningen till civilingenjör inom energiteknik på Umeå 

Universitet vid institutionen Tillämpad Fysik och Elektronik. Projektet utfördes under våren år 2016 på Sweco Systems 

i Umeå.  

Att skriva denna rapport har varit väldigt givande. Jag har fått förståelse för hur stora företag tänker kring 

effektiviseringsåtgärder och införandet av nya lagar. Jag har även fått lära mig om byggnaders energianvändning och 

sett en möjlig förbättringspotential för en ”vanlig” fastighet. 

Jag vill tacka alla på Sweco Systems i Umeå för en fantastiskt trevlig arbetsmiljö, speciellt Simon Burman och Emil 

Berglund som har stöttat och hjälpt mig genom hela projektet. Vill också ge ett särskilt tack till Åke Bergkvist som har 

gått runt med mig i byggnaderna och förklarat hur man mäter och vad som ska mätas.  I övrigt vill jag tacka min 

handledare Anna Joelsson på Sweco Systems och Ronny Östin på Umeå universitet för att ni gjorde projektet möjligt.  

Vill även tacka min bättre hälft som under hela projektet har lyssnat tålmodigt och gett goda råd.  

Umeå, maj 2016 

Hanna Vallmark 
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Nomenklatur 

U Värmegenomgångskoefficient [W/m2°C] 

A Area [m2] 

T Temperatur [°C]  

�̇� Effektförlust [W] 

R Termisk resistans [m2K/W] 

δ Tjocklek [m] 

λ  Värmekonduktivitet [W/mK] 

α Värmeövergångstal [W/m2K] 

l  Längd [m] 

ψ Värmeledningstal linjär köldbrygga [W/mK] 

χ Värmeledningstal punktformig köldbrygga [W/K] 

ρ Densitet [kg/m3] 

�̇� Volymsflöde [m3/s] 

cp Specifik värmekapacitet [kJ/kg°C] 

𝜂 Verkningsgrad 

Atemp Atemp är den invändiga golvarean som värms till över 10 °C [m2]
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1 Inledning 
Världens energianvändning medför främst två problem, det ena är att de största delarna av energin 
som används idag är baserad på fossila bränslen som leder till klimatförändringar. År 2012 kom ca 81 
% av den totala energianvändningen av energi från fossila källor [1]. Det andra problemet är att vi 
använder för mycket energi. Även om vi använder förnybara resurser, så är inte alla förnybara 
resurser oändliga. Problemet med icke-förnybar energi är att utvinningen och användandet av den 
skadar jordens miljö på många sätt. Den globala uppvärmningen är ett problem som i sin tur leder till 
andra följdproblem som klimatförändringar. Vi kan inte ignorera problemen utan måste ta ansvar för 
vårt agerande och försöka minimera problemen. Ett steg i en mer hållbar riktning är att effektivisera 
och minimera energianvändning generellt, men framförallt bör vi minska användningen av fossila 
bränslen.   

De flesta av världens länder är i dag i princip överens om att våra samhällen bör utvecklas i en mer 

hållbar riktning. För att energisystemen ska bli mer hållbara behöver vi minska utsläppen av fossil 

koldioxid, använda mer förnybara resurser, och fördela energitjänsterna mer rättvist mellan länder. 

Social hållbarhet handlar om att alla på jorden ska få sina grundläggande behov tillfredsställda. 

Energi används i många av dagens system och som figur 1 nedan visar är inte energianvändningen 

jämnt fördelad över befolkningen.  

 

Figur 1. Schematisk bild över den köpta energin per person i olika delar av världen [2]. 

Det finns många förslag och lösningar på hur världens samlade energianvändning kan minska. Den 

största utmaningen är dock att alla måste komma överens om att problemet måste lösas och börja 

arbeta tillsammans för att ta fram hållbara lösningar [3].  Internationellt sett ligger Sverige på sjunde 

plats när det kommer till elförbrukning per invånare över året. I genomsnitt år 2015 användes 14 000 

kWh el/person och år. Denna höga siffra beror både på Sveriges nordliga läge med kalla vintrar och 

den elintensiva basindustrin [4].   

Globala problem kräver globala överenskommelser. I samband med FN:s klimatkonvention har 

många länder åtagit sig att minska utsläppen av växthusgaser. Kyotoprotokollet är en del i 
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klimatkonventionen och är en överenskommelse där I-länderna lovat att minska sina utsläpp. För att 

löftena ska hållas är teknikutveckling och energieffektivisering vitala åtgärder [5].       

Det finns stor potential i att energieffektivisera, effektiviseringen innebär att genomföra åtgärder för 

att minska behovet av tillförd energi. Om vi inte gör någon förändring kommer energianvändningen 

troligtvis fortsätta öka.  

 

Figur 2. Världens användning av primärenergi från 1971 till 2013 [6]. 

Figur 2 ovan visar tydligt den ökade energianvändningen i världen och vilka energikällor som 

används.  

EUs energieffektiviseringsdirektiv från juni år 2012 har lett till införandet av en lag om 

energikartläggningar vart fjärde år i stora företag i Sverige. Lagen syftar till att främja förbättrad 

energieffektivitet i stora företag [7]. 

Detta examensarbete är av utredande karaktär för att ta reda på hur stora företag ser på den nya 

lagen om energikartläggningar. Inom ramen för examensarbetet kommer även en energikartläggning 

att genomföras praktiskt, som en fallstudie, för att visa hur en kartläggning kan vara upplagd och på 

potentiella förbättringsmöjligheter som kan erhållas från en kartläggning.  

1.1 Bakgrund  
Sveriges energitillförsel har förändrats historiskt sett, sedan 1970-talet har fossila bränslen till viss del 

ersatts av kärnkraft, vattenkraft och biobränslen. Nu på senare år har även användandet av solenergi 

och vindkraft ökat kraftigt i Sverige [8]. Vindkraften i Sverige började byggas ut i mitten av 1990-talet 

och motsvarade 5 425 MW år 2014 [9]. Detta motsvarade 4,2 % av den installerade kapaciteten och 

är ett gott exempel på en snabb utveckling av förnyelsebar energi.  Självklart finns det andra länder 

som har snabbare utveckling av vindkraft, Tyskland och Danmark är exempel på länder som har haft 

snabbare utveckling än Sverige.  
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För att få förståelse av energiläget idag kan det vara bra att blicka tillbaka i tiden och se hur vi har 

kommit dit vi är nu. Några viktiga energihistoriska årtal är [10]: 

 År 1876 – Ett sågverk i Dalarna och Hälsingland bidrog med premiär för elektisk belysning i 

Sverige 

 År 1893 – Sverige får en första betydande vattenkraftstation i ett vattenfall i Hällsjön i 

Värmland 

 År 1972 – Sveriges första kärnkraftverk invigs, verket i Oskarshamn 

 År 1983 – Statens energiverk grundas och får ett samlat ansvar över energiområdet 

 Slutet av 1990-talet – En allmän enighet från forskare om att temperaturökningen beror av 

onaturlig hög halt av växthusgaser 

 År 2005 – Kyotoprotokollet träder i kraft 

 År 2009 – En ny klimat- och energipolitik införs, den baseras på EU:s 20/20/20-mål 

Energi är en naturlig del i människans liv och en förutsättning för människans utveckling av tekniska 

system, de tekniska system vi utvecklat det senaste århundradet påverkar oss dagligen. Det är dock 

viktigt att förstå hur snabbt utvecklingen har gått för att inte tappa hoppet om en fortsatt utveckling 

mot en mer hållbar framtid. Tankar på vad vi har förändrat på denna korta tid torde ge hopp för en 

fortsatt snabb utveckling.  

Det är överenskommelser inom FN och EU som har lagt grunden för Sveriges klimatpolitik. EU har ett 

övergripande mål som innebär att den globala temperaturökningen inte ska vara större än två grader 

sedan industrialiseringen började ta form. För att detta mål ska vara möjligt måste de globala 

nettoutsläppen av växthusgaser minska med 50 % till år 2050 jämfört med år 1990 och utsläppen 

måste vara nära noll innan år 2100. För att uppnå detta pågår internationella konferenser och avtal. I 

Europa är mål och krav som omfattar alla medlemsstaterna uppställda [11]. Ett av kraven som berör 

Sverige är att stora företag ska göra energikartläggningar minst vart fjärde år.    

1.1.1 EU:s energieffektiviseringsdirektiv 

Europaparlamentet och rådet ersatte år 2012 kraftvärmedirektivet (2004/8/EG) och 

energitjänstedirektivet (2006/32/EG) med energieffektiviseringsdirektivet (2012/27/EU). Direktivet 

kommer i sin tur från det så kallade 20/20/20-målet som innebär att EU:s primära energianvändning 

ska minska med 20 % till år 2020 i jämförelse med användningen år 2008. Målet innefattar även att 

koldioxidutsläppen ska minska med 20 % till år 2020 i jämförelse med år 1990 och att andelen 

förnybar energi ska omfatta 20 % av hela EU:s energianvändning år 2020 [11]. Inom ramen för målet 

ska vi även åstadkomma en 20 % ökad energieffektivitet till år 2020 i jämförelse med år 2007. Detta 

delmål kan översättas till en årlig energibesparing på 1,5 % från år 2014 till år 2020 [12]. 

Enligt europaparlamentets och rådets direktiv (2012/27/EU) så är minskad primärenergianvändning 

och minskad importerad energi genom ökad energieffektivitet en av lösningarna på problemen vi 

står inför idag. Problemen som syftas på är klimatförändringarna som behöver begränsas, unionens 

ökade behov av importerad energi och unionens begränsade energiresurser. En större ekonomisk 

satsning på energieffektivitet tros även öka industrins konkurrentkraft, underlätta spridningen av ny 

innovativ teknik, skapa fler högkvalitativa jobbmöjligheter inom energibranschen samt öka den 

ekonomiska tillväxten [13]. 
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1.2 Lagen om energikartläggningar 
Syftet med införandet av den nya lagen är att lättare uppfylla kraven från EU:s 

energieffektiviseringsdirektiv EED (Direktiv 2012/27/EU) som ställs på medlemsstaterna [14]. 

Laginförandet som innebär att stora företag1 ska göra energikartläggningar minst vart fjärde år. En 

energikartläggning är enligt lag (2014:266) 2 §  

”Ett systematiskt förfarande i syfte att 

få kunskap om den befintliga energianvändningen för en 

byggnad eller en grupp av byggnader, en industriprocess, en 

kommersiell verksamhet, en industrianläggning eller en 

kommersiell anläggning, eller privata eller offentliga 

tjänster och för att fastställa kostnadseffektiva åtgärder 

och rapportera om resultaten.” 

Vad denna lag syftar till är att ”främja förbättrad energieffektivitet i stora företag” enligt 1 §. Enligt 6 

§ ska energikartläggningen innefatta kostnadseffektiva åtgärder för att både minska och effektivisera 

energianvändningen samt ge en ingående översyn av energiflöden i verksamheten [7].  

SEAP (Sustainable Energy Action Plan) är ett nyckeldokument som beskriver hur olika områden kan 

uppnå målet med minskade koldioxidutsläpp innan år 2020. Enligt SEAP genomförs 53 % av de 

energieffektivitetsåtgärder som föreslås i samband med energikartläggningar i Sverige [15]. Om 

energieffektiviseringsåtgärder kommer utföras i samma utsträckning bland alla stora företag i Sverige 

kommer laginförandet innebära en betydande minskning av energianvändandet i Sverige.  

Det finns ännu inga forskningsprojekt kring den nya lagen om energikartläggningar i stora företag 

eftersom lagen ännu inte blivit helt implementerad [16]. I dagsläget vet inte energimyndigheten hur 

stor del av energianvändningen som stora företag i Sverige står för. Dock kan de spekulera i att 

majoriteten av industrins energianvändning täcks in, sedan även en mindre del av sektorerna 

bostäder/service och transport. Statistik kring hur stor energiandel stora företag står för i Sverige 

kommer att sammanställas efter rapporteringen av energikartläggningarna i början av år 2017 [17].  

1.2.1 Energikartläggning 

En energikartläggning ger en bra överblick över energianvändningen i en verksamhet. Den visar hur 

mycket energi som tillförs och hur den fördelar sig på olika energibärare och olika 

slutanvändningsområden. Kartläggningen kan vara en bra första utgångspunkt för energiarbetet och 

ett underlag för framtida investeringar i energieffektivisering. Dokumentationen som en 

energikartläggning leder till kan variera beroende på verksamheten som bedrivs men generellt 

brukar de enligt energimyndigheten innefatta [18]: 

                                                           
1 De företag som sysselsätter minst 250 personer och har en årsomsättning som överstiger 50 

miljoner EUR eller en balansomslutning som överstiger 43 miljoner EUR per år [70]. 
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 Tillförsel och användning av energi för drift av verksamheten, byggnader och transporter. All 

använd energi i form av värme, fasta, flytande eller gasformiga bränslen, elenergi eller andra 

energiformer ska kartläggas, 

 Årlig tillförd energi angiven i megawattimmar (MWh) och kronor för respektive energislag 

samt fördelning av tillförd energi. Tillförd energi ska fördelas på verksamhetens olika 

produktionsprocesser, övriga processer som till exempel belysning, ventilation och 

lokalvärme samt leveranser till omgivande samhälle. 

 Förslag till åtgärder för energieffektivisering avseende företagets olika processer. 

Energieffektivisering har flera positiva effekter. Minskad energianvändning leder ofta till lägre 

driftkostnader och är även ett steg mot ett mer hållbart samhälle eftersom den leder till att resurs- 

och klimatbelastningen minskar samt till att försörjningstryggheten och konkurrenskraften av 

energieffektiv teknik i Sverige ökar [19]. En energikartläggning skapar också möjligheter till att se vad 

som kan förbättras och effektiviseras i verksamheten i övrigt. Genom att utreda sin verksamhet kan 

företag även få bättre kontroll över nya produktionsprocesser som ökar produktiviteten och hur en 

bättre arbetsmiljö kan skapas [20]. 

Det finns en skillnad mellan energieffektivisering och energibesparing. Effektivisering handlar om att 

genom teknikutveckling skapa motsvarande funktioner som finns idag men som kräver mindre 

energi, exempel på detta är lågenergilampor och bränslesnåla bilar. Energibesparing kan handla om 

att förändra sitt beteende för att använda mindre energi. En livsstilsförändring kan vara svår att 

genomföra om man inte har en drivkraft, och exempel på drivkrafter för energibesparing kan vara 

att spara pengar eller viljan att skapa en bättre framtid för nästkommande generationer [19].  

1.3 Erfarenheter från lagen om energideklarationer i byggnader 
En annan lag som infördes i Sverige i syfte att få bättre överblick över energianvändningen i 

byggnader är lagen om energideklarationer för byggnader (2006:985).  Den utfärdades 2006-06-21 

och påminner om lagen om energikartläggning för stora företag.  

Syftet med lagen om energideklarationer var att tydliggöra energianvändningen för brukarna och 

därmed skapa ett incitament för effektiv energianvändning i byggnader och även en förbättrad 

inomhusmiljö. Lagen omfattar de flesta byggnader, med undantag för bl.a. industrianläggningar, 

mycket små byggnader eller sporadiskt använda fritidshus [21]. Enligt en undersökning som har 

gjorts på KTH ser inte utfallet av laginförandet ut som man hoppats på. Vid granskning av tio 

slumpmässiga energideklarationer har flera tveksamma inmatningar gjorts i Boverkets formulär. Det 

har visat sig sakna någon typ av inbyggd rimlighetskontroll i formuläret. Stora uppskattningar har 

även utförts som sedan har bidragit med en post som ”tar resten”, detta ger ingen egentlig 

information men accepteras inom rimliga gränser [22]. I december 2010 skickade föreningen 

”energirådgivarna” ett förslag till berörda myndigheter (Boverket, Energimyndigheten, 

Miljödepartimentet, Näringsdepartimentet osv. ) på vad som måste ske för att energideklarationerna 

ska hanteras mer seriöst. Mer om detta finns att läsa på energirådgivarnas hemsida eller i själva 

skrivelsen på hemsidans pdf-arkiv [23].   

Anledningen till att denna lag nämns här är för att det senare ska gå att jämföra utfallet av detta 

liknande laginförande med laginförandet som utreds i denna rapport. 
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Vid införandet av lagen uppkom tidsbrist för ägarna som berördes av lagen. Enligt beräkningar skulle 

betydligt mindre än hälften av alla energideklarationer hinnas med i tid, beräkningarna baserades på 

antal energiexperter som fanns i Sverige samt regeringens uppskattningar om hur lång tid det tar att 

utföra en energideklaration [24]. Detta orimliga krav i samband med införandet av den nya lagen kan 

ha skapat ett oseriöst intryck av vad lagen innebär och vilka möjligheter den kan skapa.   

I en studie som utfördes år 2006 valdes fyra fastighetsägare ut slumpmässigt i Malmö. Studien visade 

på att fastighetsbolag inte hade för avsikt att bli mer energimedvetna i samband med laginförandet 

eftersom de redan hade ett energioptimeringsarbete som de var nöjda med [25].  

I Danmark har inte heller lagen om energideklarationer minskat energianvändningen i den 

utsträckning som först förväntats. De låga prestationerna tros bero på ett för invecklat och vidsträckt 

regelverk [25].  

1.3.1 Implementering av nya lagar 

Med erfarenhet av energideklarationerna kan det tydas att en förutsättning för att lagen om 

energikartläggningar ska få ett bra utfall torde vara användarvänliga formulär och uppnåeliga krav. 

Men även andra faktorer måste förstås vara uppfyllda för att implementeringen av en ny lag ska bli 

lyckosam. 

Ett exempel på implementering som inte fungerat som det var tänkt var lärarlegitimationssystemet 

som följde efter den nya skollagen som skulle börja gälla den 1 juli år 2011. Eftersom 

implementeringen av den nya reformen med lärarlegitimationer ännu inte är klar har datumet för 

fullständigt verkställande framflyttats till 1 juli år 2018. Problemen vid implementeringen har enligt 

en studie som utförts av Tina Sajjadi sammanställts till några punkter nedan [26]:   

 ”Att politikerna inte uttryckt preferenser som väglett de högre tjänstemännen på 

Skolverket kring antalet ansökningar de borde förutspått skulle inkomma  

 Bristande ekonomiska medel för att kunna organisera en organisation i vilken en effektiv 

handläggningsprocess skulle kunna ske 

  Att politikerna inte inkorporerat de högre tjänstemännen vid utformandet av 

uppdraget, vilket till viss del leder till problemen och problematiken nedan; 

 En bristande förståelse hos politikerna kring vilken tid det tar samt vilket arbete som krävs för 

att validera tidigare utbildningar och kurser.  

 För snäv tidsplan som inte varit rimlig med avseende på uppdraget som givits” 

Enligt ”theory of planned behavior” finns det tre faktorer som påverkar vår intention att bete oss på 

ett visst sätt. De tre faktorerna är attityd till beteendet, subjektiv norm och upplevd kontroll. 

Attityden till beteendet kan påverkas av den subjektiva normen som handlar om vad samhället har 

för förväntningar. Attityden kan även påverkas av den upplevda kontrollen som handlar om 

inställningen till om det förväntade resultatet är för svårt att uppnå eller inte.  Enligt 

beteendeforskaren Icek Ajzen kommer inte människor försöka utföra ett visst beteende om de av 

någon anledning inte tror att de kommer lyckas. Även om det finns en intention att genomföra något 

är det ändå inte säkert att det genomförs. Detta beror på externa händelser som kommer i vägen för 

beteendet. Ett exempel på detta är om en person har intentionen att ta cykeln till jobbet men sedan 

upptäcker att det är punktering på cykelns däck så personen istället tar bilen till jobbet [27].  
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Det finns en risk att lagen om energideklarationer påverkar människors attityd gentemot lagen om 

energikartläggningar. Detta kan bero på att människor inte upplevde kontroll eller positiv attityd till 

implementeringen av lagen om energideklarationer [28]. På grund av den mindre lyckade 

implementeringen av lagen om energideklarationer kan den subjektiva normen vara mer tillåtande 

om utfallet inte blir som förväntat.  

Det är energimyndigheten som kommer utöva tillsyn över den nya lagen om energikartläggningar i 
stora företag. Den nya lagens motiv säkerställs genom tydliga föreskrifter för berörda parter. Berörda 
parter är bl.a. stora företag, certifierade energikartläggare, certifieringsorgan och 
ackrediteringsorgan för certifiering. Några av dessa föreskrifter innebär bl.a. vilken kompetens 
energikartläggare ska ha, att platsbesök i samband med energikartläggning är nödvändigt och att 
energikartläggningen ska utföras enligt internationell ISO-standard, europeisk EN-standard, svensk 
SS-standard eller motsvarande [29]. Energimyndighetens allmänna råd och föreskrifter finns på 
energimyndighetens hemsida under beteckningen ”STEMFS 2014:2”. 

1.4 Syfte/Mål  
Syftet med detta arbete är att ta reda på hur stora företag ser på införandet av lagen om 

energikartläggningar i stora företag och att exemplifiera ett potentiellt utfall av lagen. Det potentiella 

utfallet av lagen kommer att beskrivas med en energikartläggning med tydligt redovisade 

energiflöden i en fastighet. 

Målet med projektet är att  

– Ta reda på hur några stora företag i Sverige ser på införandet av den nya lagen om 

energikartläggningar och vad de har för förväntningar på lagen. 

– Utföra en energikartläggning för att exemplifiera hur en kartläggning kan utformas. 

1.5 Avgränsningar 
Eftersom examensarbetet är tidsbegränsat kommer utredningen av hur stora företag ser på 

införandet av lagen endast omfatta ett fåtal (11 st) företag. I energikartläggningen kommer vissa 

ingenjörsmässiga uppskattningar att göras eftersom det är orimligt och onödigt att utföra alla 

teoretiska beräkningar, exempel på dessa är köldbryggor och den ofrivilliga ventilationen. Teoretiska 

beräkningar av ovannämnda exempel skulle innebära väldigt komplexa analyser av alla material i 

byggnaderna, tidsmässigt skulle sådana analyser inte vara rimliga. 
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2 Beskrivning av fastigheten 
En energikartläggning har genomförts på en fastighet som omfattar två byggnader på Kungsgatan 79 

i Umeå. Nedan beskrivs byggnaderna och systemgränserna för energikartläggningen.  

2.1 Allmänt om fastigheten 
En av byggnaderna som kartlagts är en ombyggd kyrka som idag används som kontorsverksamhet, 

restaurang som har tillstånd att servera upp till 200 personer samt en försäljningsverksamhet som 

mestadels används till försäljning av begagnade cyklar (byggnad 1). På gårdsplanen finns ytterligare 

en byggnad som är uppdelad i en cykelverkstad och ett bostadshus med lägenheter för skyddat 

boende samt en butik för lokala hantverk (byggnad 2).  

 

Figur 3. Satelitbild av fastigheten på Kungsgatan 79 i Umeå. 

De första ritningarna av byggnaderna är från år 1903 och är tyvärr inte detaljerade i den omfattning 

som önskas vid skapandet av en fullständig energikartläggning. Byggnad 1 har en källare, två 

uppvärmda våningsplan och ett kallt vindsutrymme. På grundplanet i byggnad 1 finns även en 

cykelförsäljning som säljer begagnade upprustade cyklar. Lägenhetsdelen i byggnad 2 har en källare 

och tre uppvärmda våningsplan. På grundplanet i byggnad 2 finns en butiksverksamhet som säljer 

lokala hantverk. Verkstadsdelen som sitter ihop med byggnad 2 ligger på markplan och har endast ett 

våningsplanplan.   

2.2 Klimatskalet 
Fönstrens kvalitet på byggnaderna varierar, det finns fönster med 2-glas, 3-glas och 2+1-glas. 

Väggarna i källarna består av 0,9 meter tjock sten som har ett högt värmeledningstal(se tabell 1) och 

ger därmed upphov till stora transmissionsförluster. Isolering i tak och väggar skiljer sig mellan 

byggnad 1 och 2 men även mellan olika delar på huskropparna. I byggnad 1 består väggarna i källaren 

av 900 mm granit, övriga väggar har sågspån och mineralull som isolering och taket består också av 

sågspån samt mineralull. I byggnad 2 består källarväggarna av 900 mm granit, 95 mm gullfibrer och 

26 mm gips. Isoleringen i övriga väggar i byggnad 2 består av 26 mm gips och 195 mm gullfibrer. 

Isoleringen i tak består av 350 mm gullfibrer och 26 mm gips. 
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Luftläckage genom klimatskalet kallas även för ofrivillig ventilation och antas vara relativt högt 

eftersom byggnaderna är gamla och inte speciellt täta. Byggnad 1 har en torpargrund, vilket är 

vanligt i äldre hus. En torpargrund innebär att huset är upphöjt från marken med reglar eller pålar för 

att undvika fuktskador [30]. Ofta ventileras luftutrymmet under huset men på byggnad 1 är 

ventilationshålen igenmurade. Verkstadsdelen i byggnad 2 har två garageportar som inte används.     

2.3 Värme- och kylanläggning 
Byggnad 1 och 2 på fastigheten använder fjärrvärme som är kopplad till samma mätare. Det är därför 

svårt att separera energianvändningen i form av värme och uppvärmning av tappvarmvatten för de 

olika byggnaderna. Verkstadsdelen som ligger i anslutning till byggnad 2 har en luftvärmepump som 

istället för fjärrvärme använder el för att värma upp byggnaden. I mitten av november installerades 

en ny luftvärmepump som har ett COP-värde på 4 [31] under optimala förhållanden. Detta är dock 

ett värde som är framtaget i en laborationsmiljö med förhållanden som kan vara orealistiska för ett 

vanligt hus [32]. Det COP-värde som jag använde i mina beräkningar låg därför på 3,5 för den nya 

luftvärmepumpen. Den gamla luftvärmepumpen som var installerad från januari till mitten av 

november fungerade väldigt dåligt och användes tillsammans med en luftvärmare, vid beräkningar 

på dessa två värmare användes ett COP-värde på 1.   

Byggnad 1 och byggnad 2 har kylsystem bestående av varsin portabel golvstående 

luftkonditioneringsanläggning (AC) som endast används några timmar/år. I övrigt har byggnaderna 

inget kylsystem.   

2.4 Värmeåtervinning av ventilationsluft 
Byggnad 1 och 2 har varsitt luftbehandlingsaggregat. Ventilationssystemet i byggnad 1 har en 

roterande värmeväxlare och byggnad 2 har en motströmsvärmeväxlare. Båda aggregaten har 

filterrening av uteluften men filtret i byggnad 1 är trasigt och har förmodligen varit det under hela år 

2015, så det fungerar inte helt optimalt. Båda värmeväxlarna har även ett värmebatteri för att värma 

upp tilluften ytterligare efter växlingen mellan uteluft och frånluft. 

2.5 Mätning av elanvändning 
Fastigheten har tre installerade elmätare, dessvärre finns inga specifikationer på vilka områden som 

mätarna täcker. Elutrustning inne finns i alla byggnader men fasadbelysning och motorvärmarstolpar 

finns endast kopplat till byggnad 1 och till verkstadsdelen.  

  



 
 

10 

 

3 Översiktlig teori om värmebalans i byggnader  
I detta kapitel beskrivs de teoretiska samband som har nyttjats vid energikartläggningen.  

3.1 Energibalans i byggnader 

Alla byggnader i Sverige kräver energi för att varmhållas. Vanligtvis tillförs energi till byggnader via el 

och värme. Alternativ som elkonsumenter har är vilket bolag de väljer att köpa elen ifrån. Värme kan 

produceras på olika platser och på många olika sätt.  Fjärrvärme produceras vid en större 

förbränningsanläggning och distribueras sedan via ett slutet vattensystem till anslutna fastigheter. 

Ett annat uppvärmningsalternativ är eldning av ved/pellets/briketter osv. i byggnaden. Vissa 

använder även el för uppvärmning och även här finns flera olika metoder att nyttja energin på, 

exempel på dessa direktverkande el, vattenburen- eller oljeburen värme . Om fastighetsägaren väljer 

att köpa värme och/eller el från en extern leverantör registreras energianvändningen av 

leverantören. Detta innebär att man ofta vet hur mycket energi som används totalt. Tyvärr är det 

inte lika vanligt att därefter veta hur fördelningen av den tillförda energin ser ut. 

En energikartläggning handlar om att granska alla energiflöden och kartlägga fördelningen av den 

totala energianvändningen på olika poster i en fastighet för att se om det finns potential att 

effektivisera områden som använder energi.  Den energikartläggning som utförs i detta projekt 

kommer visa på balansen mellan tillförd energi i form av el, personvärme och fjärrvärme mot 

energianvändning i form av el och värme och förluster från ventilation, infiltration, transmission. 

3.1.1 Värmetransporter genom klimatskalet 

Klimatskalet är det som skiljer inomhus- från utomhusklimatet. Det består av väggar, tak, golv, 

fönster etc. Värmeförluster genom skalet sker via luftläckage och transmissionsförluster. Klimatskalet 

ser ofta väldigt olika ut beroende på hur byggnaderna ser ut, när de är byggda och ändamålet med 

byggnaderna. Generellt har äldre byggnader sämre klimatskal med högre värmeförluster i jämförelse 

med nyare byggnader. Vissa fastighetsägare tilläggsisolerar sina byggnader för att förbättra 

klimatskalet och därmed minska värmeförlusterna.  

Transmissionsförluster genom en yta beror på värmegenomgångskoefficienten, Ui, ytans area, Ai, 

skillnaden mellan inom- och utomhustemperaturen, Tinne-Tute. Köldbryggor, �̇�köldbrygga, är även något 

som inkluderas i transmissionsförlusterna, mer om dem lite längre ned i detta kapitel. 

Värmegenomgångskoefficienten anger hur bra en byggnadsdel kan stå emot temperaturdifferenser, 

dvs. hur bra isoleringsförmåga byggnadsdelen har. En byggnadsdel med lågt U-värde är bra isolerad 

och är därför det som eftersträvas i byggnader [33]. Värdet på värmegenomgångskoefficienten kan 

beräknas med inversen för summan av termiska resistanser enligt:   

𝑈 =  
1

∑ 𝑅𝑖
,    (1) 

där R är värmeresistansen för materialet som värmen leds genom. Värdet på R beror av materialets 

tjocklek, δ, och värmekonduktivitet, λ, samt av värmeövergångsresistansen på båda sidor av 

klimatskalet, α, enligt [34]:   
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𝑅 =  
1

α𝑖𝑛
 +  ∑

δ

λ
 +

1

α𝑢𝑡
=  𝑅𝑖𝑛 +  ∑ 𝑅𝑖 +  𝑅𝑢𝑡  (2) 

Rin är 0,13 m2K/W medan Rut är 0,04 m2K/W för väggar. Resistansen för golv, Rgolv,in, utan golvvärme 

är 0,17 m2K/W och för insidan av tak, Rtak,in, är resistansen 0,10 m2K/W [34]. Byggnaderna som utreds 

i energikartläggningen har flera olika material i väggar, tak och golv. Materialens respektive 

värmeledningsförmåga listas nedan i tabell 1.  

Tabell 1. Värmeledningsförmåga för de material som finns i väggar, golv och tak på byggnaderna som innefattas av 
energikartläggningen [35] [36] [37]. 

Material λ-värde [W/m*K] 

Mineralull mellan reglar/bjälkar 0,036 

Trä 0,14 

Sågspån 0,048 

Betong 1,7 

Gipsskiva 0,22 

Sten (granit) 3,47 

 

Värmeresistansen hos jord beror på jordarten och hur långt jorden är från marknivån, se tabell 

nedan. 

Tabell 2. Redogörelse av resistanser för olika jordarter beroende på djup och avstånd från yttervägg [36]. 

Jordart Källarvägg 
Djup under markyta 

Golv på mark 
Avstånd från yttervägg 

Källargolv 
Avstånd från 
yttervägg 

 0-1 1-2 >2 0-1 1-6 >6 0-1 >1 

Lera. Dränerad sand eller 
grus 

0,5 1,7 3,4 1,0 3,4 4,4 3,4 4,4 

Slit, morän Ej dränerad 
sand eller grus 

0,35 1,1 2,2 0,7 2,2 2,7 2,2 2,7 

Sprängsten 0,3 0,9 1,8 0,6 1,8 2,2 1,8 2,2 

  

Köldbryggor är områden med lägre isolerförmåga än omgivande material. Problemet med 

köldbryggor är att de är svåra att förebygga eftersom en konstruktion ofta har många krav att ta 

hänsyn till, ett av dem är hållfasthet och typ av material som ska användas. Det är svårt att räkna på 

köldbryggor i praktiken men numeriska beräkningar är betydligt mer precisa än beräkningar för hand. 

På grund av detta används antingen datorer eller uppskattningar för att ta reda på värmetransporter 

genom köldbryggor [38]. Köldbryggor beräknas enligt:  

�̇�𝑘ö𝑙𝑑𝑏𝑟𝑦𝑔𝑔𝑎 =  ∑ 𝑙𝑘𝜓𝑘 + ∑ 𝜒𝑗𝑗𝑘 ,  (3) 

där l är köldbryggans längd, ψ är värmeledningstal för en linjär brygga och χ är värmeledningstal för 

en punktformig köldbrygga [39]. Eftersom det är svårt att i praktiken beräkna effektförlusterna via 

köldbryggor brukar denna summa uppskattas beroende på hur byggnaden ser ut och vilka material 

den består av [40].  
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För att räkna ut de totala transmissionsförlusterna summeras förlusten för alla ytor i klimatskalet 

enligt följande [41]: 

 �̇�𝑡 = ∑ 𝑈𝑖𝑖 𝐴𝑖(𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 − 𝑇𝑢𝑡𝑒)  + �̇�𝑘ö𝑙𝑑𝑏𝑟𝑦𝑔𝑔𝑎.  (4) 

Värmeförluster som sker via luftläckage genom klimatskalet kallas för infiltration eller ofrivillig 

ventilation, �̇�𝑜𝑣. Värmeförluster genom den ofrivilliga ventilationen beror av volymsflödet på luften 

som läcker ut, �̇�𝑜𝑣 , densiteten på luften, 𝜌, och luftens specifika värmekapacitet, 𝑐𝑝. Luftflödet drivs 

bland annat av trycket inne och ute som genereras av temperaturskillnaden inne och ute, Tinne och 

ute Tute. Lägre utomhustemperatur innebär en tyngre luftpelare som ger upphov till att ett högre 

tryck skapas på högre höjd i byggnaden. Detta bidrar till att luft läcker ut i byggnaden på högre 

höjder och att luft läcker in på lägre nivåer. Temperaturskillnaden inne i byggnaden påverkar även 

trycket tack vare densitetsskillnader, detta medför en så kallad skorstensverkan. Skrotstensverkan 

innebär att varm luft stiger. Luftflödet genom klimatskalet drivs även av vindtryck då övertryck 

skapas på en sida av huset medan ett undertryck bildas på motsatta sidan i vindens riktning [42]. 

Värmeförlusten via luftläckage beskrivs enligt [34]:  

�̇�𝑜𝑣 =  𝜌𝑐𝑝�̇�𝑜𝑣(𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 − 𝑇𝑢𝑡𝑒).   (5) 

3.1.2 Värmetransport via ventilationssystem 

Ventilationen är en viktig del att titta på i en energikartläggning. Ett bra exempel är en förskola i 

norra Gävle som räknade med att spara 42 % av den totala energianvändningen om de skulle byta 

ventilationssystem. Först hade skolan ett tilluftssystem med eftervärmd tilluft men sedan 

installerades ett nytt ventilationssystem med från- och tilluftsvärmeväxlare [43]. 

Fungerande och väldimensionerade ventilationssystem är viktiga för vår hälsa, om inte förorenad luft 

drivs ut och frisk luft kommer in blir vi sjuka. Samtidigt som ventilation är viktigt kan det också leda 

till stora energiförluster i en byggnad. Enligt boverkets byggregler ska tilluftsflödet minst ligga på 0,35 

l/s när det finns människor i vistelsezonen, om ingen befinner sig i det ventilerade området är det 

tillåtet att sänka tilluftsflödet till 0,1 l/s för att minska energianvändningen. Nattetid är det till och 

med tillåtet att stänga av ventilationen helt [44].  

Det finns flera olika ventilationssystem, de vanligaste är självdrag, frånluft, till- och frånluftssystem 

samt till- och frånluftssystem med värmeåtervinning. Ventilationsprinciperna förklaras vidare nedan. 

Självdragssystemet är ett passivt system som påverkas av termiska stigkrafter och vindtryck. Detta 

system består inte av några fläktar eller omfattande kanaldragningar och anses därför vara enkelt. 

Den varma luften stiger på grund av en relativt låg densitet och transporteras via kanaler ut ur huset 

och ersätts av svalare utomhusluft som leds in i huset via don. Nackdelen med denna typ av 

ventilationssystem är avsaknaden av värmeåtervinning och att till- och frånluftsflöden är svåra att 

kontrollera eftersom densitetsskillnaden mellan den varma luften inne och den kalla luften ute inte 

går att styra. På grund av detta riskerar huset att bli överventilerat på vintern när densitetsskillnaden 

är stor och underventilerat på sommaren när densitetsskillnaden är lägre eller upphör [45].  

För att öka ventilationen på sommaren kan fläktförstärkt självdrag användas. Detta innebär att en 

fläkt forcerar ut luften ur huset och ger utrymme för frisk luft att på ett relativt kontrollerat sätt 
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tränga in, detta system kallas frånluftsventilation [46]. Ett ytterligare komplement till 

frånluftssystemet är en värmepump som tar vara på värmen i frånluften innan luften forceras ut.  

Värmen som tas till vara på används ofta till värmesystemet och/eller till tappvattenberedning [45].  

Ett annat system är till- och frånluftssystemet, detta innebär en mer kontrollerad ventilation tack 
vare till- och frånluftfläktar. I detta system finns möjlighet att filtrera uteluften som förs in i huset och 
återvinna värme ur frånluften. Nackdelar med detta ventilationssystem är att det kräver el till 
fläktarna och att det är relativt utrymmeskrävande med ventilationsaggregat och kanaldragning [45].  

Värmeförluster genom ventilation utan värmeväxling mellan inne- och uteluften kan beräknas med 

[34]:  

�̇�𝑣𝑒𝑛𝑡 =  𝜌𝑐𝑝�̇�𝑣𝑒𝑛𝑡(𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 − 𝑇𝑢𝑡𝑒).   (6) 

Om ventilationssystemet växlar den varma och kalla luften för att ta vara på energi beror förlusterna 

på värmeväxlarens temperaturverkningsgrad. Temperaturverkningsgraden står för hur stor andel av 

värmen som kan tas till vara på i växlaren. Om flödesbalans råder (likadana luftflöden) på till- och 

frånluften kan temperaturverkningsgraden beskrivas enligt [34]: 

𝜂 =
𝑇𝑡𝑖𝑙𝑙−𝑇𝑢𝑡𝑒

𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒−𝑇𝑢𝑡𝑒
,   (7) 

där Ttill är den uppvärmda uteluften.  

Värmeförluster genom ventilation med värmeväxling mellan inne- och uteluften kan beskrivas som 

[34]:  

�̇�𝑣𝑒𝑛𝑡 =  𝜌𝑐𝑝�̇�𝑣𝑒𝑛𝑡(1 − 𝜂)(𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑢𝑡).   (8) 

Som komplement till ventilationssystemet med värmeväxlare kan ett värmebatteri kopplas på 

tilluftskanalen. Effekten som tillförs den uppvärmda luften som kommer ut från värmeväxlaren, 

�̇�𝑣𝑒𝑛𝑡−𝑉𝐵, kan beskrivas genom [34]: 

�̇�𝑣𝑒𝑛𝑡−𝑉𝐵 =  𝜌𝑐𝑝�̇�𝑣𝑒𝑛𝑡(𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑢𝑝𝑝).   (9) 

3.1.2.1 Motströmsvärmeväxlare 

En motströmsvärmeväxlare kallas ofta för plattvärmeväxlare och är den vanligaste växlaren på 

marknaden [47]. Detta är en enkel växlare som innebär att till- och frånluften möter varandra med en 

aluminiumplåt som skiljevägg. Det är den goda värmeledningsförmågan i plåten som gör 

värmeöverföringen från den varma inneluften till den kalla uteluften möjlig utan att flödena blandas, 

se figur 4 nedan. Verkningsgraden för denna typ av växlare ligger ofta kring 50 – 80 % och kan i bästa 

fall ligga på 90 % [47]. En risk med motsströmsvärmeväxlare är så kallad ”påfrysning”. Detta kan ske 

när frånluften har en hög fukthalt och utetemperaturen är väldigt låg. Det som händer då är att 

frånluften kyls till daggpunkten och fukten i frånluften kondenserar ut i värmeväxlaren där 

kondensatet vid låga utomhustemperaturer fryser till is och växlaren slutar fungera. Detta kan 

motverkas genom en bypass för uteluften samtidigt som frånluften fortsätter strömma på samma 

sätt och tinar isen [48]. När uteluften leds via en bypass värms den vanligtvis upp av el och i vissa fall 

av fjärrvärme innan den strömmar in i byggnaden.  Påfrysning innebär alltså att värmeåtervinningen 

inte fungerar när den behövs som mest, vid låga utomhustemperaturer.  
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Figur 4. Principskiss av en motströmsvärmeväxlare med exempel på temperaturer [47]. 

3.1.2.2 Roterande värmeväxlare 

En roterande värmeväxlare är en varvtalsstyrd cylinderformad växlare som är uppbyggd av 

aluminiumprofiler. Den varma frånluften värmer upp halva rotorn som i sin tur värmer upp den kalla 

uteluften, se figur 5. Växlaren genererar låga tryckfall vilket är en fördel eftersom elanvändningen till 

fläktsystemet därmed kan hållas låg. Andra fördelar med växlaren är att den är relativt enkel att 

rengöra och har en hög verkningsgrad på 80-85 %. En nackdel med den roterande växlaren är att en 

del av den förorenade frånluften kan överföras till tilluften [47].  Denna typ av växlare är vanligast vid 

nybyggnationer men inte i byggnader som är känsliga för luktöverföring. Till- och frånluftkanalerna är 

åtskiljda, men pga. meddragning av luft i den roterande värmeväxlaren så kan luktöverföring uppstå. 

Värmeväxlaren bör därför inte användas i t.ex. restauranger eller lägenheter [48]. Trots riskerna för 

att från- och tilluft blandas används roterande värmeväxlare i större byggnader med kök [49]. 

 

Figur 5. Principskiss av en roterande värmeväxlare [47]. 

3.1.3 Värmeförluster via avlopp 

Varmvattenförbrukningen är betydande i energikartläggningen, energin som används för att värma 

det kalla vattnet kommer i detta fall från fjärrvärme. Andelen energi som används till uppvärmning 

av tappvatten beror på vilken verksamhet som bedrivs i byggnaden, restaurangverksamheter 

använder vanligtvis mer varmvatten än det görs i kontorslokaler. Energianvändningen till tappvatten 

beror av temperaturen på kallvatten, Tkv, tappvattenvolymen VVV, temperaturen på varmvatten, Tvv, 

och beräknas enligt följande:  

𝑄𝑣𝑣 =  𝜌𝑐𝑝𝑉𝑣𝑣(𝑇𝑣𝑣 − 𝑇𝑘𝑣).     (10) 
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Energianvändningen som lämnar byggnaden via avlopp mäts sällan. Ett alternativ till att göra 

mätningar är att använda schablonsvärden för att se andelen av den totala tappvattenförbrukningen 

som värmts upp.  

3.1.4 Elanvändning 

Elanvändning inomhus separeras från elanvändning utomhus. Anledningen till att dessa klassas olika 

beror på att elanvändningen inomhus bidrar till uppvärmning av huset.  Exempel på elanvändning 

som inte bidrar till uppvärmningen i byggnaderna är fasadbelysning, motorvärmare och frånluftsfläkt 

i ventilation. 

Fastighetselen och verksamhetselen separeras vanligtvis när tillförd energi beräknas. Orsaken till 

separeringen är att boverkets byggregler särskiljer på dessa två och att fastighetsel räknas med i en 

byggnads energiprestanda. Till fastighetselen räknas exempelvis belysning i offentliga utrymmen som 

trapphus och korridorer, fasadbelysning, pumpenergi för varmvattencirkulation i radiatorsystemen 

och fläktenergi i ventilationssystemet. Verksamhetselen är beroende av verksamhetens art, sådan el 

kan komma från motorvärmare, köksutrustning, belysning i kontor och i lägenheter. När 

verksamhetselen studeras är det tydligt hur människors beteende påverkar energianvändningen.  

3.1.4.1 Varmhållning av mat 

En allmän betydande faktor för energiåtgången i restauranger är om de varmhåller maten eller inte. 

Det kräver betydligt mer energi att varmhålla mat vid en temperatur kring 70°C än att laga maten och 

sedan servera den direkt eller kyla ned den och sedan snabbt värma upp den igen. Detta beror på 

temperaturdifferensen mellan omgivningen och maten. Kyld mat har ofta en temperatur kring 4-5°C 

medan rumstemperaturen ofta ligger kring 20°C. Ytterligare en faktor som påverkar 

energianvändningen i en restaurang är om stora delar av maten som serveras är kall eller varm, detta 

beror på att uppvärmningen av kall mat också kräver energi [50]. Enligt en utredning om 

energiåtgång i skolkök i Umeå kommun har det visat sig att värmevagnar för varmhållning av mat 

sätts på onödigt tidigt, detta visar på att personalens rutiner påverkar energianvändningen [51]. 

3.1.5 Tillförd energi 

Om byggnaden är ansluten till fjärrvärmenätet tillförs energi till byggnaderna via el och fjärrvärme 

men även värme från personerna som vistas i byggnaden.  Vanligtvis klassas en arbetsdag till 9 

timmar och en närvaroandel på 70 % som normalt, antal kontorsdagar per år är i genomsnitt 250 

stycken [52]. Den avgivna värmen från en person som har ett kontorsarbete ligger enligt Sveby på 

108 W. Energin från belysning, datorer, faxar, skrivare, laddare osv. på ett kontor som är bemannat 

70 % av kontorstiden på ett år ligger på 28 kWh/m2. Övrig tid när kontor inte är bemannade beräknas 

effektbehovet ändå ligga på 15 %, detta ger en förbrukning på 21,1 kWh/m2 och år [52], förlusterna 

kommer från standby-användning, belysning som inte släcks, kyl/frys i fikarum osv. 

 

I bostäder kommer 70 % av hushållselanvändningen byggnaden till godo genom värme, resterande 

energi försvinner ut ur byggnaden genom vädring samt avloppsvatten som värmts upp av tvätt- och 

diskmaskiner osv [53]. I kontorsverksamheter räknas det på att 100 % av verksamhetsenergin 

tillgodoser byggnadens uppvärmningsbehov [52].  
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3.2 Vanliga effektiviseringsåtgärder 
Enligt ovan kan onödig energianvändning uppkomma på många olika sätt. Målet med en 

energikartläggning är att komma fram till lämpliga effektiviseringsåtgärderför en byggnad och/eller 

en verksamhet. I detta underkapitel kommenteras några vanliga effektiviseringsåtgärder. 

Tilläggsisolering av fasad och tak 

Ökning av den befintliga isoleringens tjocklek genom att komplettera med nytt isolermaterial. 

Gammal isolering kan även bytas ut om den inte fungerar optimalt. Detta utförs för att minska 

transmissionsförluster genom klimatskalet. Hur tjock isolering som är optimalt beror på byggnadens 

konstruktion samt på investerings- och driftkostnader.  

Åtgärda otätheter i klimatskalet 

Otätheter i klimatskalet orsakar värmeförluster genom ofrivillig ventilation eller infiltration (se 

underkapitlet om ofrivillig ventilation). Genom att täta klimatskalet kan energianvändningen till 

uppvärmning av byggnaden minskas. Tätning kan exempelvis utföras med hjälp av tätningslister i 

skarvar eller silikon/tejp kring fönster och andra otäta utrymmen.  

Byte/komplettering av fönster 

Genom att byta eller komplettera befintliga fönster kan inomhusklimatet bli behagligare och värme 

genom transmissionsförluster minska. Inomhusklimatet kan bli behagligare på sommaren om 

fönstren får en reducerad solinstrålningsförmåga [54]. Det kan även bli bättre året runt om mer 

välisolerade fönster används, isoleringen stänger ute oönskade ljud som buller och dylikt [55]. På 

vintern kan kallras undvikas om fönstren blir mer välisolerade, detta kan göras med en extra glasskiva 

eller genom byte till modernare fönster med fler glasrutor och mellanliggande isolerande gaser (ex. 

argon).   

Solavskärmning 

Solavskärmning kan vara en energibesparingsåtgärd på sommaren. Samtidigt som metoden kan 

skapa en bekväm inomhusmiljö minskar även kylbehovet. Kylbehovet kan annars tillgodoses med 

eldrivna AC-anläggningar eller fjärrkyla. Genom att hindra solinstrålning blir klimatet automatiskt 

svalare inomhus. Ett solskydd som sitter på utsidan av huset är mer effektivt och mer kostsamt än ett 

solskydd som sitter på insidan [56].    

Ventilationsreglering 

Genom att styra ventilationen kan både inomhusklimatet bli bättre och energianvändningen minskas. 

Några varianter på detta är att ha tidsstyrd ventilation, styrning med CO2- mätning eller 

närvaroindikering. Om ventilationssystemet arbetar med konstant luftmängd är det svårt att effektivt 

reglera ventilationen efter behovet. Ventilationssystem med konstant luftmängd kallas vanligen CAV 

(Constant Air Volume) och innebär att ventilationsflödet endast kan drivas med maximalt- eller 

minimalt luftflöde om det inte är helt avstängt, se figur 6. 
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Figur 6. Principskiss av ett ventilationssystem med CAV [54]. 

Ett alternativ till CAV är om fläktarna i ventilationssystemet är varvtalsstyrda, VAV (Variable Air 

Volume). Detta innebär att effekten till fläktarna varierar med behovet av ventilation. Om 

regleringen sker med närvarodetektorer kan tomma delar av byggnaden ha låg ventilation medan 

områden som har hög närvaro har full ventilation, se figur 7. Detta leder till en minskad 

energianvändning i form av fläktel eftersom obemannade områden inte kräver samma luftflöden.  

 

Figur 7. Principskiss av ett ventilationssystem med VAV [54]. 

Ett ännu mer förfinat alternativ för ventilationsreglering är DCV (Demand Controlled Ventilation). 

Detta system reglerar luftflöden steglöst beroende på ventilationsbehovet i enstaka rum. Här kan 

luftflödet styras av CO2- eller temperaturdetektorer, se figur 8.  

 

Figur 8. Principskiss av ett ventilationssystem med DCV [54]. 

Belysning 

Att byta belysning är en relativt enkel åtgärd som kan generera stora energibesparingar. En vanlig 

energibov är äldre lysrörsarmaturer som kan bytas ut mot mer energieffektiva alternativ. LED-teknik 

är ett energismart alternativ, tekniken var så uppskattad ur energibesparingssynpunkt att 

uppfinnarna fick nobelpriset år 2014. Ett komplement till energieffektiva armaturer och lampor är 

styr och reglerteknik. Reglertekniken av belysning är vanlig och inte speciellt kostsam att installera, 

exempel på reglertekniker är närvaro- och dagsljusstyrning som leder till lägre energianvändning 

[57].  

3.3 Generell energibesparingspotential 
Enligt forskningsartikeln ”Journal of Cleaner Production” har energikartläggningsprogrammet mellan 

2010 och 2014 lett till en minskad energibesparing med 0,7-1,4 TWh/år [58]. Programmet innebär att 
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små och medelstora företag med en energianvändning över 500 MWh per år får 50 % av kostnaderna 

av en energikartläggning täcks av staten (maximal summa på 30 000 kr). För att utvärdera hur bra 

energikartläggningsstödet har fungerat skickades enkäter ut till de företag som fått stödet(187 st). 

Enkäterna skickades även ut till de konsulter som utfört kartläggningarna(49 st). Det var endast 26 % 

av företagen och 47 % av konsulterna som skickade in sina enkätsvar, detta trots att påminnelse 

också skickades ut [59]. En anledning till den låga svarsfrekvensen kan vara missnöje kring stödet, 

andra prioriteringar eller svagt ägarskap för stödet från företagen. Svaren som kom in 

sammanställdes i diagramet nedan, se figur 9.  

 

Figur 9. Sammanställning av de viktigaste skälen till att jobba med effektivisering [59]. 

I figur 9 ovan kan det utläsas att ekonomiska faktorer spelar störst roll i energieffektiviseringsarbetet, 

efter ekonomin följer sedan miljö- och klimatpåverkan.  

För att utvärdera resultatet är det förstås viktigt att se om några energieffektiviseringsåtgärder har 

genomförts i samband med kartläggningen. Det visade sig att 14 % hade genomfört samtliga 

åtgärdsförslag, 87 % hade genomfört vissa åtgärder och att 8 % inte hade genomfört några av de 

föreslagna åtgärderna [59]. Även om det inte finns några sammanställda resultat i siffor kan det 

konstateras att åtgärder har genomförts tack vara stödet för energikartläggningar. 
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4 Metoder för intervjustudie 
Forskning kan genomföras på många olika sätt men innefattar oftast insamling och analys av data. 

Vanligtvis har forskaren en frågeställning som denne försöker besvara. I andra fall kan forskning 

handla om att ta fram en frågeställning eller om att skapa en beskrivande bild över en mänsklig 

situation.  Ett syfte med det här arbetet var att undersöka stora företags inställning till lagen om 

energikartläggningar 

4.1 Kvalitativa och kvantitativa metoder 
Forskningsmetoder kan vara kvantitativa eller kvalitativa. Kvantitativa metoder innebär en analys av 

faktorer som enkelt kan kvantifieras. Förenklat ger dessa metoder exempelvis resultat i form av 

konkret angivna mängder, siffror eller tillfällen. Frågor som ställs är oftast relativt enkla att svara på, 

de kan tillexempel vara kön, ålder och antal tillfällen. Den kvantitativa forskningen kan handla om att 

testa en hypotes för att sedan framföra konkreta bevis. Nackdelen med kvantitativa metoder är att 

de sällan innefattar tillräckligt många parametrar för att beskriva ett mänskligt fenomen. Ett exempel 

på svårbeskrivliga fenomen är känslor, upplevelser eller en persons inställning. I sådana fall kan 

kvalitativa metoder vara ett bättre tillvägagångssätt i forskningen [60].  

Kvalitativa forskningsmetoder används när det är nödvändigt att först identifiera variabler som sedan 

kan analyseras kvantitativt. Kvalitativa forskningsmetoder är att föredra om målet är att få en 

uppfattning av någonting eller om målet är att förstå, beskriva eller förklara en situation [60].  

Tanken med detta arbete var att kartlägga stora företags uppfattning och förväntningar på den nya 

lagen. Studien är därför kvalitativ även om frågorna som ställdes både var lätta att svara på och mer 

omfattande.  

4.2 Insamling av data 
Det finns olika sätt att samla in empiriskt data på. För att kunna dra en slutsats om vad människor 

tycker om den nya lagen om energikartläggningar i stora företag bör en representativ undersökning 

utföras. Detta beror på orimligheten av att ställa frågor till alla som drabbats av lagen i Sverige om 

hur de känner inför införandet. Några metoder för att samla in människors åsikter är att skicka 

enkäter via post eller e-mail, använda web-baserade formulär, ha telefonintervjuer eller personliga 

intervjuer. Fördelar med enkäter är att den som blir intervjuad kan ta god tid på sig för att lämna 

genomtänkta svar.  Andra fördelar är att den som svarar på frågorna kan vara anonym och att 

intervjuaren inte påverkar svaren genom att förändra sitt tonläge eller läsa vissa frågor på speciella 

sätt. Nackdelar är att det kan ta lång tid innan man får svar samt att alla inte lägger vikt vid att svara 

på frågorna när de inte har en personlig relation till intervjuaren. Ytterligare en risk är att den som 

blir intervjuad inte har viljan att skriva utförliga svar eftersom det ibland kan vara tidskrävande. Att 

intervjua en person öga mot öga kan vara ekonomiskt och tidsmässigt kostsamt om man tvingas resa 

för att ställa sina frågor. Den som blir intervjuad kan även uppleva att denne inte hinner fundera 

tillräckligt på sina svar eller kolla upp viktiga förutsättningar för att ge korrekta svar när svaren ska 

levereras direkt efter att frågan ställts. Telefonintervjuer har samma nackdelar som intervjuer öga 

mot öga, förutom resetid och kostnader [60]. 

4.3 Analys av kvalitativ data 
Det finns flera olika tillvägagångsätt för att analysera kvalitativ data från intervjuer. Alla har för- och 

nackdelar men man väljer den metod som tros kan ge en mest representativ bild. Några av dessa 
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analysmetoder presenteras i detta kapitel, de som har valts är tematisk analys, Grounded theory och 

fenomenologisk analys (IPA). Informationen kring dessa analysmetoder är hämtad från Erik 

Lundkvist, universitetslektor på institutionen för psykologi på Umeå universitet [61].  

4.3.1 Tematisk analys 

Den tematiska analysen handlar om att stegvis hitta olika teman som kan representera den 

transkriberade text som erhållits från intervjufrågorna. Transkribering innebär att skriva ned det 

erhållna resultatet från intervjuerna, texterna betraktas sen som forskningens empiriska data. Data 

kan se ut på olika sätt beroende på intervjumetod, frågeställning, vetenskapssyn etc. Återkommande 

svårigheter vid transkriberingen är översättningen från talspråk till skriftspråk, hur detaljerat och 

exakt texten ska skrivas samt om otydligheter ska fyllas i eller inte. Analysen kan delas upp i steg. 

Först ska forskaren bli bekant med materialet, sedan studera det mer detaljerat, hitta teman för 

kategorisering och sedan backa ett steg för att kontrollera att alla teman och kategorier stämmer. 

Alla stegen beskrivs här [61]: 

1. Bli bekant med materialet – Texterna bör gås igenom flertalet gånger. I detta steg bör 
forskaren notera idéer och grova mönster som kan användas i senare steg.  
  

2. Studera materialet mer detaljerat – Här går forskaren igenom texten i detalj, läser rad för rad 
och sorterar ut koder från materialet. Koder är delar av texten som är intressanta utifrån 
forskningsfrågan/fenomenet som undersöks.  
 

3. Hitta teman för kategorisering – Innan detta steg påbörjas ska alla koder vara markerade. 
Koderna kan klippas ut och listas för att sedan sorteras in i potentiella teman. När koderna är 
sorterade efter teman bör de granskas en första gång, de koder som inte passar in i temat tas 
bort och omplaceras under ett annat tema.  
 

4. Kontrollera att alla teman och kategorier stämmer – I detta steg ska forskaren backa tillbaka 
till steg tre för att granska och förfina fördelning av koder och teman.  

 
5. Definiera och namnge teman- I detta steg fokuseras det på att förfina teman, här organiseras 

koder och citat under varje tema.  
 

6. Rapportskrivning. 

4.3.2 Grounded theory 

Grounded theory handlar om att skapa nya teorier utan att använda sig av gamla genom att utgå från 

insamlat data. Urvalen som data insamlas från är heterogena och består ofta av 10-20 personer.  I 

metoden eftersöks teoretisk mättnad kring forskningsfrågan. Den vanligaste typen av datainsamling 

inom Grounded theory är semistrukturerade intervjuer där intervjuaren har konkreta frågor som 

gärna får mynna ut i kringliggande områden. Denna metod handlar precis som den tematiska 

modellen om att hitta olika betydelsefulla kategorier. Ett exempel på en kategori här kan vara 

”känslor” där ”ilska”, ”hunger”, ”nedstämdhet” och ”glädje” kan finnas.  I denna metod delas 

empiriska data upp, antingen sida för sida, stycke för stycke eller linje för linje. Sedan sammanförs 

beskrivande och analytiska kategorier till en huvudnivå som sedan blir kärnkategorin och till sist en 

teori.    
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Den teoretiska mättnaden handlar om att ta vara på allt av värde kring forskningsfrågan. Forskaren 

ska gå igenom det empiriska materialet så pass många gånger att inget mer ”matnyttigt” hittas i 

data.  Att uppnå total teoretisk mättnad är omöjligt i praktiken när analyser av kvalitativa studier 

genomförs, dock eftersträvas det i så lång utsträckning som möjligt [61].  

4.3.3 Fenomenologisk analys (IPA) 

Förkortningen IPA stå för Interpretative Phenomenoligical Analyse. Metoden härstammar från tre 
skolor:   

- Fenomenologi 
- Hermeneutik 
- Idiografi 
 

Fenomenologin handlar om att beskriva ett fenomen genom människors upplevelser och inte om att 
fånga en objektiv verklighet. Det viktigaste i läran är att individens uppfattning är central. 
Hermeneutik handlar om att tolka en text rätt och om förståelse av vad texten betyder. Idiografin 
handlar om den enskilda individen.  
 
I analysen har forskaren en frihet att tolka texten på sitt egna sätt. Ofta lyfts aspekter och tolkningar 
på texten som respondenten själv inte var medveten om.  Urvalet vid denna analys är litet och 
homogent så att subtila olikheter och likheter mellan deltagarna lättare kan hittas. 
Intervjumetoderna är ofta semistrukturerade för att små variationer i svaren lätt ska få utrymme 
[61].   
 
I denna kvalitativa studie kommer analysmetoden vara en blandning mellan ”Grounded theory” och 
tematisk analys. Valet av analysmetod grundas i begränsad tidtillgänglighet, kunskapsbrister i att 
genomföra egna tolkningar och analyser samt viljan att uppnå teoretisk mättnad av relativt små 
mängder av empiriskt data.  

4.4 Validering  
För att säkerställa att forskning om människor är representativ och stämmer mot verkligheten kan 

prövningar utföras. Respondentvalidering är en metod som går ut på att respondenterna (de som 

t.ex. svarat på en enkät eller blivit intervjuade) får läsa och tycka till om den analys som gjorts. Om 

personerna inte tycker att analyserna stämmer mot verkligheten bör forskaren backa ett steg och 

fundera på vad som inte stämmer. Ett annat test är ”triangulering”, vilket innebär att forskaren 

använder olika analysmetoder på samma material för att säkerställa att inte analysmetodvalet 

påverkar forskningsresultatet. En annan typ av triangulering är att låta andra forskare analysera 

materialet för att få nya synvinklar och säkerställa att ingenting har feltolkats eller åsidosatts [61]. 
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5 Genomförande 
Vid genomförandet av utvärderingen av det nya laginförandet och energikartläggningen har 

mätningar, intervjuer, litteratursökning och beräkningar gjorts.  Detta kapitel förklarar hur resultaten 

har uppnåtts, vilka metoder som har använts och vilka beräkningar som har gjorts utifrån de 

förutsättningar som fanns.    

5.1 Frågeställningar och intervjumetoder 
Ett av målen med detta arbete var att kartlägga hur företagen ser på införandet av lagen om 

energikartläggningar. Därför utfördes en kvalitativ studie (se kapitel 4) med telefonintervjuer hos 11 

stora företag. Anledningen till att kvalitativa frågor ställdes var för att ta reda på hur företagen 

resonerade kring lagen. Eftersom intervjuerna var semistrukturerade fanns det alltid en möjlighet att 

kommentera samtliga svar. Denna intervjumetod valdes på grund av ekonomiska- och tidsmässiga 

begränsningar. De kvalitativa analysmetoderna som användes var ”Grounded theory” och tematisk 

analys där transkriberingen gicks igenom flera gånger för att inte missa några detaljer.  

Inget företag fick möjlighet att läsa frågorna innan intervjuen. Detta berodde dels på att alla företag 

skulle få samma förutsättningar från början. Om respondenterna hade tillåtits att fundera på 

frågorna innan intervjuen skulle de kunna lämna mer strategiska eller mer genomtänkta svar. 

Strategin grundades även i att spontana svar söktes och att intervjuprocessen inte skulle dra ut på 

tiden så pass att företag skulle tacka nej till att bli intervjuade. De personer som svarade på frågorna 

var energiansvariga, miljö- och kvalitetsansvariga eller energistrateger. Dessa befattningar valdes 

eftersom de troligtvis skulle vara personer som kan påverka förhållningssättet till den nya lagen och 

eftersom de var insatta i den nya lagen och energifrågor generellt.  

Små studier kan vara missvisande eftersom slumpen spelar större roll [62]. Ett exempel på detta är 

om 10 personer intervjuas och 5 personer av dem har en dålig dag. Detta kan leda till att hälften av 

det insamlade data är felaktigt eller missvisande. Om 100 personer intervjuas är sannolikheten lägre 

att 50 stycken av dessa har en dålig dag. Därför kan slumpmässiga variationer lättare avskrivas i mer 

omfattande studier. Dock kan mindre studier användas som komplement i större studier och ge en 

indikation på något som kan leda till en större studie. 

Intervjufrågorna framställdes med stöd av Anna Joelsson, processledare med ansvar för utbildning 

och hållbarhetsanalyser på Sweco i Umeå och Marie Holmgren som är projektledare/regional 

utvecklingsledare på Energikontor Norr AB.  

5.2 Energikartläggning av byggnaderna på Kungsgatan 79 
Energikartläggningen genomfördes genom inspektion av byggnaderna för att se vilka material som 

fanns i klimatskalet och i vilket skick byggnadsdelarna var. Ventilationen, temperaturer och areor 

mättes på plats. Beräkningar utfördes sedan för att ta reda på värmeförluster genom transmission 

och ventilation, sedan har uppskattningar av den ofrivilliga ventilationen och visa delar av 

transmissionen utförts.   

5.2.1 Beräkningar av transmissionsförluster  

Transmissionsförlusterna innefattar värmetransporter genom fönster väggar, golv, tak och 

köldbryggor. 
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I energikartläggningen för byggnaderna på Kungsgatan 79 antas jordarten under byggnaderna vara 

”silt, morän ej dränerad sand eller grus”, se tabell 2 ovan.    

På grund av att värmemotståndet i jord skiljer sig enligt tabell 2 i kapitel 3 har alla källarväggar delats 

upp i tre delar och varje del beräknades var för sig. Hänsyn har även tagits till om källarväggarna 

under marknivån ligger i anslutning till ytterväggar. De väggar under marknivån som sträcker sig in 

under huset från husets ytterkant har summerats för sig. Väggar som är placerade mindre än en 

meter in under byggnaderna har även summerats separat. För de två ovannämnda väggtyperna har 

djupen under markytan i tabell 2 halverats för att komma så nära verkliga värden som möjligt. Innan 

de olika delarna av väggarna summerades togs hänsyn till temperaturvariationer i källarrummen 

eftersom värmegenomgången drivs av temperaturskillnaden inne och i marken.  

För areor av källarvägg som ligger inom 0-1 meter under mark och golv på mark som ligger 0-1 meter 

från yttervägg används normalårstemperaturen i Umeå (3,4°C) som utetemperatur. All övrig yta på 

golv och väggar används i beräkningar tillsammans med marktemperaturen som antogs vara 8 °C 

året om [36]. För att anpassa energikartläggningen till ett normalår användes 

normalårstemperaturen men eftersom år 2015 inte var ett normalår så normalårskorrigerades 

temperaturdata. Detta innebär att temperaturskillnaderna mellan ett normalår och det år 

energikartläggningen genomfördes på multipliceras med alla förluster som påverkas av 

utomhustemperaturen.   

Transmissionen genom dörrar varierar beroende på dörrens ålder, olika material i dörren samt på 

hur många glasskivor som sitter i glaspartier etc. I denna energikartläggning uppskattades 

värmegenomgångstalet för gamla balkongdörrar med glaspartier till 2,5 W/m2K och för de mer 

välisolerade ytterdörrarna till 1,5 W/m2K [40].  

En ingenjörsmässig uppskattning av köldbryggor gjordes med hjälp av bilder som tagits med 

värmekamera. Bilderna togs mestadels på utsidan av byggnaden men även någon enstaka på insidan. 

Energiförlusterna genom köldbryggor antogs motsvara 20 % av förlusterna genom väggar, tak, 

fönster, dörrar och golv [63].  

Värmetransporterna genom fönstren på byggnaderna beräknades genom mätning av fönsterareorna 

och med hjälp av tabellerade U-värden för olika fönstertyper. Värmetransporterna genom dörrarna 

beräknades på motsvarande sätt med schablonmässiga uppskattningar av U-värden beroende på 

dörrtypen.  

Värmetransporterna genom väggarna bestämdes genom energiberäkningar, väggytor mättes med 

lasermätare och kontrollerades mot gamla ritningar. Materialet i väggarna var viktigt att analysera 

eftersom olika material har olika värmegenomgångstal.  

Värmetransporterna genom golv beläget på mark varierar beroende på avståndet från yttervägen. 

Detta innebar att alla golvareor på mark delades upp i tre kategorier innan beräkningar på 

värmeförluster genom golv gjordes.  

För torpargrunden i byggnad 1 användes dubbla Rinne och Rute eftersom utrymmet under marken inte 

är ventilerat. Detta var en ingenjörsmässig uppskattning av värmeresistansen genom golvet och den 

gjordes eftersom att det inte fanns temperaturdata under golvet.  
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5.2.2 Beräkningar av ventilationsförluster 

Ventilationsflödet uppmättes med hjälp av en TSI VelociCalc och en temperaturgivare som stacks in i 

borrhål på de rör som satt i anslutning till ventilationsaggregatet i byggnad 1 och 2. Verkningsgraden 

på värmeväxlarna beräknades med ekvation 7 och ventilationsförlusterna beräknades med ekvation 

8.  

Byggnad 2 hade en motströmsvärmeväxlare och kan därför beskrivas med ekvation 7 och 8. Byggnad 

1 hade en roterande värmeväxlare med ett värmebatteri (som inte användes) och kan beskrivas med 

samma ekvationer som växlaren byggnad 2.  

5.2.3 Beräkningar av ofrivilliga ventilationsförluster 

Den ofrivilliga ventilationen beräknades med programmet BV2, se figur 9 nedan. Indata som krävdes 

för att beräkna den ofrivilliga ventilationen var höjden på husen, omslutningsarean, arean på den 

tempererade ytan (Atemp), den inneslutande volymen, och inomhustemperaturen. De indata som 

valdes var trycket vid provtryckning (50 Pa) och flödet vid provtryckningen (0,8 l/s och m2 

omslutningsarea), dessa värden uppskattades tillsammans med en erfaren energikartläggare på 

Sweco Systems i Umeå [40].  

 

Figur 10. Beräkningsprogrammet BV2 med ifylld data, programmet användes för beräkning av infiltration. 

Värmeförlusterna beräknades med ekvation 8, där temperaturen på uteluften var 3,4 °C och 

inomhustemperaturen varierade beroende på vilken byggnad beräkningarna utfördes på. 

5.2.4 Kartläggning av elanvändningen 

Belysningen på fasaden styrdes av både dagsljus- och rörelsesensorer. Belysningen som styrdes av 

ljussensorer antogs vara tänd alla mörka timmar över året. Antalet mörka timmar över ett år 

inklusive skymning och gryning är 4 000 timmar [64]. Den fasadbelysning som styrdes av 

rörelsesensorer antogs lysa 365 timmar om året. Vid beräkning av energin som gick till 
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motorvärmarstolparna användes schablonvärden (se teorikapitlet kapitel 6.2.5). Uppskattningar och 

effektavläsningar gjordes för att beräkna elanvändningen i byggnaderna. Komponenter som 

ventilationsfläktar och fjärrvärme pumpar kategoriserades även beroende på om de tillgodosåg 

byggnaderna med värme eller inte. El som användes i luftvärmepumpen i verkstadsdelen som ligger i 

anslutning till byggnad 2 ansågs vara i drift 8760 timmar år 2015.  

5.2.5 Varmvattenanvändning 

Användningen av tappvarmvatten är generellt olika mellan kontorsverksamhet och bostäder. 

Användningen beror även på brukarens vanor, varmvattencirkulation, armaturer och temperaturen 

på ingående kallvatten samt utgående varmvatten. Tappvarmvattenförbrukningen i en 

kontorsverksamhet ligger enligt schablonsvärden på 2 kWh/m2 (Atemp) [52]. Energin lämnade 

byggnaden via avloppet och antogs inte tillgodose byggnaden med värme. Energiavgivning via 

varmvattencirkulation räknades inte in i ovanstående värde. Anledningen till att energianvändningen 

via varmvattencirkulationen inte räknas med berodde på att energin från den tillgodosåg byggnaden 

med värme. I bostäder varierar energiförlusterna från tappvarmvatten beroende på hustyp, ett 

småhus har enligt schablon en användning på 20 kWh/m2 (Atemp) [53]. 

5.2.6 Beräkning av tillförd gratisenergi 

I denna kartläggning klassas all elanvändning inomhus som gratisenergi i form av värme.  Antalet 

personer som i snitt vistas i de olika byggnaderna har uppskattats av personalen.  

5.2.7 Normalårskorrigering av utetempareturen 

Data för utetemperaturen i Umeå år 2015 från flygplatsen i Umeå erhölls från Umeå kommun. För att 

beräkningarna skulle bil mer generella och anpassas till ett normalår genomfördes 

normalårskorrigering av väderstatistik för 2015. Den faktor som avvek från temperaturdata i 

jämförelse med normalårstemperaturen multiplicerades med energiförlusterna som berodde på 

utomhustemperaturen. Vid beräkningarna av förbrukad energi genom transmissionsförluster, 

ofrivilliga ventilationsförluster, köldbryggor och ventilationen räknades det med att 

normalårstemperaturen för Umeå är 3,4 °C. Om beräkningar istället hade utförts med 2,7 °C som 

normalårstemperatur hade beräkningar endast gjorts för de timmar som huset värms under året. Nu 

användes alltså temperaturen 3,4 °C som är den utslagna temperaturen för hela året och inte bara 

för de kalla månaderna. Enligt data från kommunen skiljde sig temperaturen år 2015 från 

normalårstemperaturen år 1981-2010 med en faktor 0,862. Alla energiförluster genom ofrivillig 

ventilation, köldbryggor, ventilation och transmission multiplicerades därför med denna faktor.  
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6 Resultat 
I detta kapitel redovisas resultaten från intervjuerna och energikartläggningen.  

6.1 Sammanställning av intervjuerna av stora företag 
11 stora företag blev intervjuade över telefon och samtliga företag som var tillfrågade svarade på alla 

frågor. Intervjufrågorna finns i bilaga 1.  De företag som intervjuades var IKEA, ICA, Statoil, Volvo, 

LKAB, COOP, Polarbröd, Fagerhult, Cramo, Lindex och Nordea. 

Samtliga som tillfrågades i studien sa att de känner till den nya lagen om att stora företag ska 

genomföra energikartläggningar minst vart 4:e år. 82 % av de intervjuade företagen upplevde att de 

fått den information de behövde kring lagen för att förstå vad lagen innebar för just dem, se figur 11 

nedan:  

 

Figur 11. Hur företag upplever att se fått tillräcklig information om vad den nya lagen innebär för dem. 

Alla företag som intervjuades hade inhämtat information om den nya lagen från energimyndigheten. 

Nyttjade informationskällor från energimyndigheten var dialoger, hemsidan, kurser, konferenser och 

seminarier, samtliga källor var med energimyndigheten närvarande, se fördelning av 

informationskällor i figur 12 nedan.   
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Figur 12. Redogörelse av hur stora företag har fått information kring den nya lagen. 

Ett av de två företag som inte upplevt att de fått nödvändig information upplevde att de fått delade 

budskap kring hur lagen ska tolkas. Skillnaderna i budskapet låg mellan EU förordningen och 

informationen som fanns på energimyndighetens hemsida.  

Samtliga företag som intervjuades hade rapporterat in till energimyndigheten att de berörs av lagen. 

Majoriteten (82 %) av de som tillfrågades tyckte det var enkelt att komma fram till att de omfattades 

av lagen medan ett företag tyckte det var lagom svårt och ett annat tyckte det var svårt. De som 

tyckte det var lätt sa att det berodde på att deras verksamhet var tillräckligt stor för att företaget inte 

ligger i gränslandet för om de berörs eller ej. De som tyckte det var lite svårare att få reda på om de 

omfattades av lagen har kommit fram till att de gör det. Anledningen till att de inte visste om de 

omfattades var för på grund av svårigheter att avgöra vem som var ansvarig för frågorna. Företaget 

hyrde ut sina lokaler och i det fallet klargjordes det att fastighetsägaren alltid är ansvarig. Det andra 

företaget som var osäkra på om de omfattades av lagen förstod inte varför de skulle omfattas när de 

inte kan påverka energianvändningen eller göra några energieffektiviseringar eftersom att 

verksamheten styrs för hårt uppifrån.  

Alla utom ett av de företag som intervjuades hade sedan tidigare en uttalad strategi vad gäller 

energieffektivisering. Fyra av företagen hade dock energieffektiviseringsarbetet inbakat i andra 

övergripande mål och därför ingen entydig specifik strategi enbart kring energieffektivisering. Ett 

företag hade ingen tidigare uttalad strategi vad gäller energieffektivisering. Av de som hade en 

energieffektiviseringsstrategi upplevde 80 % att arbetet var högt prioriterat och resterande 20 % 

tyckte att arbetet vad medelprioriterat (svarsalternativen på frågan var låg- medel- eller 

högprioritet). Det var alltså inget företag av de som hade en strategi för energieffektivisering som 

upplevde att arbetet var lågt prioriterat, se figur 13 nedan.  
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Figur 13. Om de stora företagen sedan tidigare hade en uttalad strategi för energieffektivisering samt om de som hade 
det upplevde att arbetet var lågt-, medel- eller högt prioriterat. 

För att få reda på företagens inställning till lagen gavs en möjlighet att ange en siffra som visade på 

hur positiva eller negativa de kände sig. I frågan fick företagen välja en siffra mellan 1-5 där 1=negativ 

och 5=positiv, resultatet redovisas i figur 14 nedan.  

 

Figur 14. Rangordning av stora företags inställning till den nya lagen där 1=negativ och 5=positiv. 

Enligt resultatet i figur 14 kan det utläsas att fler av de tillfrågade företagen är positiva än negativa. 

Ingen respondent valde siffran ett som motsvarade att de var negativa.   

Det visade sig att 73 % trodde att deras företag har någon nytta av att göra en energikartläggning, 27 

% trodde inte det, se figur 15 nedan.  
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Figur 15. Redogörelse av om företag tror att de har någon nytta av att genomföra en energianläggning. 

De kommentarer som frågan ovan inbjöd till resulterade främst i energi- och ekonomiska 

besparingar. Fyra företag var positivt inställda på grund av den ekonomiska nyttan de trodde skulle 

uppkomma i samband med den nya lagen. Tre företag pratade om nyttan med att minska 

energianvändningen. Tre företag var osäkra på om det skulle uppkomma någon ekonomisk nytta och 

var istället oroade för höga kostnader, mer arbete och mer byråkrati. Tre företag jobbade redan så 

pass bra med energieffektiviseringsfrågorna att de inte var helt säkra på om lagen skulle påverka 

dem speciellt mycket. En övrig kommentar kom från ett företag som tyckte det var bra att få en extra 

knuff i rätt riktning, att tvång är ett nödvändigt ont som kommer leda till ett bra utfall.  

Samtliga företag utom ett som intervjuades hade åsikter om vad regeringen borde göra för att 

motivera företag att vidta effektiviserings-/besparingsåtgärder generellt. Fem av de tillfrågade 

företagen tyckte att regeringen borde ge extra stöttning till företagen. De syftade då på allmän 

stöttning, tydlighet i riktlinjer, angränsningar och tillvägagångsätt samt konkreta exempel på vilka 

fördelar som arbetet kan ge (främst ekonomiskt). Ett företag tyckte att regeringen borde bli bättre på 

att stöda införandet av ny osäker teknologi som skulle kunna implementeras för att öka 

energieffektiviteten. Företagen fick möjligheten att svara på om de trodde att piska/morot skulle 

motivera företagen att generellt vidta effektiviserings-/besparingsåtgärder. De visade sig att de flesta 

företagen var mest positiva till morot medan piska var det minst populära, se resultatet i figur 16 

nedan.  
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Figur 16. Hur företagen tycker att regeringen ska motivera företag att vidta effektiviserings-/besparingsåtgärder 
generellt. 

Företagen fick även svara på om de trodde att lagen om energikartläggningar kommer minska 

energianvändningen i Sverige, se resultat i figur 17 nedan.  

 

Figur 17. Om företag tror att den nya lagen kommer minska energianvändningen i Sverige. 

73 % av de tillfrågade företagen trodde att lagen om energikartläggningar kommer minska 

energianvändningen i Sverige. Ett av företagen trodde att energianvändningen kommer minska i 

början men att den positiva trenden sedan kommer att avta. Ett annat företag tänkte att det kommer 

vara en fantastisk möjlighet att spara energi för företag som inte sedan innan jobbar med 

energieffektivisering. 18 % visste ej eller ville inte uttala sig om vad de tror om energianvändningen 

över tid. Dessa företag menade att lagen för vissa företag endast resulterar i mer pappersarbete 

medan andra företag kan minska sin energianvändning. 9 % trodde inte att energianvändningen 

skulle minska i Sverige på grund av den nya lagen. Det företag som inte trodde att 

energianvändningen skulle minska tack vare lagen menade att  
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”Energikartläggningen kan inte själv leda till minskad energianvändning, det behövs mer stöttning 

kring effektiviseringsåtgärder från energimyndigheten.” 

 

Företagen fick även frågan om de ser någon risk för negativa effekter av den nya lagen, företagen 

svarade enligt figur 18 nedan.  

 

Figur 18. Företags riskbedömning kring att den nya lagen kan få negativa effekter. 

Hälften av de företag som kommenterade sitt svar var oroade för kostnadsbilden, dvs. att företag 

måste utföra arbete som inte återbetalar sig. Ett citat som reflekterar oro kring ökade kostnader: 

”Risken skulle vara att energimyndigheten kräver att vi ska göra kartläggningar på precis allting, det 

skulle innebära en astronomisk kostnad. Det kan ju inte riktigt vara meningen eftersom det också ska 

vara kostnadseffektivt.” 

Ett företag upplevde oro för om stress/panik kan uppstå nu när energimyndigheten har satt upp 

deadline för när energikartläggningen ska vara genomförd trots att det inte ännu inte finns några 

certifierade energikartläggare. En annan kommentar var att ambitiösa företag kanske sänker sina mål 

i samband med den nya lagen.  

Företagen fick även möjlighet att berätta vad de hoppas ska hända nu när den nya lagen införs. 

Frågeställningen inbjöd till att företagen skulle svara både omfattande på en nationell nivå och vad 

de hoppas på inom företagen. De flesta företagen nämnde att de hoppas på att företag generellt 

satsar mer på energibesparande åtgärder så att nationella mål uppnås, ett företag hoppas på att 

energieffektivisering ska bli en naturlig del i företagsvården. På en företagsmässig nivå hoppas 

företag på ökad försäljning, ökad effektivitet, lägre driftkostnader och att de kan använda lagen som 

ett verktyg/redskap för att få bättre tryck i energieffektiviseringsarbetet. Ett företag tycker att lagen 

är bra för att den kan bekräfta om företag är på rätt väg i rätt riktning med sitt 

energieffektiviseringsarbete. Ett företag hoppades även på att energimyndighetens databas kan bli 

något typ av forum med goda exempel, nya innovativa lösningar och förslag på 

effektiviseringsåtgärder som andra har gjort. Då kan företag gå in och hitta guldkorn som kan gynna 
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den egna verksamheten. Detta skulle vara bra eftersom att företaget upplever att de kan bli lite 

hemmablinda i sin egen verksamhet.  

6.2 Energibalanser i byggnaderna 
Energibalanser i byggnaderna på Kungsgatan 79 i Umeå såg år 2015 ut som följer.  

6.2.1 Värmebalans 

Den tillförda värmen i byggnaderna kommer från personer, en luftvärmepump, el och fjärrvärme. År 

2015 tillfördes totalt 192 710 kWh till byggnaderna. Av den totala energitillförseln kom 106 335 kWh 

från fjärrvärme, 79 461 kWh från el och 6 914 kWh från personvärme.   

Fjärrvärmen till byggnaderna fördelades mellan byggnad 1 och 2. En del av värmen gick till 

tappvarmvatten och resten gick till uppvärmning av inomhusluften. Uppvärmningen av 

inomhusluften hanterades via radiatorsystem och vattenburen golvvärme, se fördelningen av 

fjärrvärmen nedan:  

 

Figur 19. Fördelning av fjärrvärmen i byggnad 1 och 2 på Kungsgatan 79. 

Enligt figur 19 ovan står varmvattenförbrukningen för en väldigt liten del av den totala fjärrvärmen 

från Umeå Energi. Andelen hade varit högre om byggnaderna använts som bostadshus istället för 

dagens verksamhet.  

De sammanlagda värmeförlusterna i byggnaderna kom år 2015 främst från transmission sedan från 

ventilation, ofrivillig ventilation och avlopp, se fördelningen av värmeförluster i de olika byggnaderna 

nedan i figur 20.   
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Figur 20. Procentuell fördelning mellan energiförluster i byggnaderna på Kungsgatan 79 i Umeå. 

I figur 20 ovan kan det utläsas att 56 % av de totala energiförlusterna var via transmission. Detta är 

en hög procentuell andel men rimlig i gamla byggnader. Ventilationsförlusten kan däremot upplevas 

tämligen låg vilket beror på att flera utrymmen i byggnaderna inte har någon fläktstyrd ventilation.    

6.2.2 Transmissionsförluster 

Eftersom inomhustemperaturen har stor betydelse för transmissionsförlusterna har den noggrant 

mätts i alla rum och sedan hopslagits till medelvärden för större områden. I byggnad 1 mättes 

temperaturen på grundplan och våning ett till 21°C. Temperaturen i källaren mättes till 11 grader i 

alla rum förutom i ett rum med undercentral för fjärrvärme, där var temperaturen 21°C. 

Temperaturen i källaren på byggnad 2 mättes till 18,5°C medan temperaturen i resten av byggnaden 

mättes till 25°C. Verkstadsdelen som är byggd i anslutning till byggnad 2 hade en inomhustemperatur 

på 25°C. 

Eftersom transmissionsförluster genom källarväggar är betydande har alla areor som är belägna 

under och ovan mark styckats in i olika kategorier efter rubriker i tabell 3: 

Tabell 3. Uppdelade väggareor under mark på byggnad 1 och 2. 

Byggnadsdel Temperatur (°C) Areor för djup under markytan (m2) Innervägg (m2) 

 0-1m 1-2m >2m (>2m) 

Byggnad 1 
undercentral 

21 4 3 2 11 
 

Byggnad 1 
övrig källare  

11 27 18 3 45 
 

Byggnad 2 19 26 20  23 
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De totala transmissionsförlusterna genom alla fönster, dörrar, väggar, golv, tak (inklusive 

köldbryggor) beräknades till 115 959 kWh. Se fördelningen av alla transmissionsförluster i respektive 

byggnad i figur 21, 22 och 23 nedan. 

 

Figur 21. Procentuell fördelning av transmissionsförlusterna i byggnad 1. 

I figur 21 ovan kan det utläsas att transmissionsförlusterna genom fönsterna är störst följt av 

förlusterna genom väggarna.  

 

Figur 22. Procentuell fördelning av transmissionsförlusterna i byggnad 2. 

I figur 22 ovan kan det utläsas att transmissionsförlusterna genom fönsterna är störst följt av 

förlusterna genom väggarna. Byggnad 2 har betydligt mindre Atemp än byggnad 1 trots att 

byggnaderna är lika höga. Formen på byggnaden kan förklara att det är en större fönsteryta i 

förhållande till väggar i byggnad 2. Så fördelningen mellan förluster genom fönster och väggar 

behöver inte vara kopplad till kvaliteten utan istället till kvantiteten. 
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Figur 23. Procentuell fördelning av transmissionsförlusterna i verkstaden som ligger i anslutning till byggnad 2. 

I figur 23 ovan kan det avläsas att transmissionsförlusterna genom golv står för den största 

procentandelen. Detta beror på att byggnaden endast har ett våningsplan och inte speciellt många 

fönster.  

6.2.3 Ventilationsförluster 

Värmeväxlarnas verkningsgrad i byggnaderna beräknades med ekvation 7. Byggnad 1 hade en 

verkningsgrad i ventilationsvärmeväxlaren på 75 % och växlaren byggnad 2 hade en verkningsgrad på 

43 %. Drifttiden för ventilationen i byggnad 2 var 07:30-19:30 på måndag, onsdag och fredag, på 

tisdagar och torsdagar var ventilationen på mellan 07:30-17:00. Skillnaderna beror på aktiviteten 

som finns i byggnaden vissa kvällar. Värmeförlusterna genom ventilationen var 12 MWh/år i byggnad 

1 och 10 MWh/år i byggnad 2.  

6.2.4 Ofrivilliga ventilationsförluster 

Den ofrivilliga ventilationen uppskattades till 0,3 oms/h i byggnad 1, 0,4 oms/h i verkstadsdelen och 

0,3 oms/h i byggnad 2. Dessa värden användes i BV2 för att beräkna energiförlusterna genom den 

ofrivilliga ventilationen. BV2 är ett energiberäkningsprogram för fastigheter. De totala 

energiförlusterna genom den ofrivilliga ventilationen redovisas i tabell 4 nedan.   

Tabell 4. Sammanställning över energiförluster via den ofrivilliga ventilationen. 

Energiförluster via ofrivillig ventilation kWh/år 

Byggnad 1 35 609 

Byggnad 2 12 030 

Verkstaden 5 589 

Totala energiförluster 53 228 

 

6.2.5 Elanvändning 

År 2015 var årsförbrukningen av el i fastigheten enligt Umeå Energi 79 461 kWh. 
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Den totala förbrukningen av fasadbelysning på byggnad 1 under år 2015 var 506 kWh, förbrukningen 

på verkstadsdelen var 355 kWh och byggnad 2 hade ingen fasadbelysning. Det fanns nio 

motorvärmarstolpar ute på gårdsplanen, de har enligt schablonsvärden en förbrukning på 0,4 

MWh/år och värmare [65], tillsammans motsvarade de en elanvändning på 3 600 kWh. Eftersom 

verkstadsdelen som ligger i anslutning till byggnad 2 enbart har en luftvärmepump för uppvärmning 

så räknades det med att uppvärmningsenergin enbart var el. I mitten av november år 2015 ersattes 

en gammal luftvärmepump som fungerade så dåligt att COP-värdet uppskattades till 1. På den nya 

luftvärmepumpen står det att COP-värdet för värmning var 4, men eftersom det värdet gäller för 

optimala förhållanden och en utomhustemperatur på 0 °C så justerades värdet till 3,5. Istället för att 

beräkna elanvändningen för den nya luftvärmepumpen så dividerades samtliga värmeförluster i 

verkstaden med 3,5 under perioden som den satt uppe. På så sätt beräknades alltså elanvändningen 

till uppvärmning av verkstaden. Andra poster som har beräknats är belysning inne, datorer, 

ventilationsfläktar, pumpar, köksutrustning osv., se fördelningen av elanvändningen i figur 24 nedan.    

 

Figur 24. procentuell fördelning av elanvändning över fastigheten på Kungsgatan 79 i Umeå. 

I figuren ovan står luftvärmepumpen för 24 % av elanvändningen trots att den endast har använts i 

verkstadsdelen. Den höga andelen beror på att Öppen gemenskap stora delar av 2015 hade en 

väldigt ineffektiv luftvärmepump. Nedan i tabell 5 är posterna från figur 24 redovisade i 

energimängder per år för respektive byggnad.   

Tabell 5. Årlig energianvändning i form av el på fastigheten. 

Användningsområde Byggnad 1 
kWh/år 

Byggnad 2 
kWh/år 

Verkstad 
kWh/år 

Total användning 
kWh/år 

Belysning inne 5395 3171 2224 10791 

Datorer 2496 499  2995 

Tvättstuga 500 500  1000 

Belysning fasad 519  467 987 
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Ventilation tilluftsfläktar 5463 2066  7528 

Ventilation 
frånluftsfläktar 

6080 2066  8146 

Cirkulationspump 189   189 

Pumpar 2435   2435 

Köksutrustning 6076 567  6643 

Motorvärmarstolpar    7650 

Kyla 26 4320  4346 

Luftvärmepump   19406 19406 

Övrigt    7346 

 

Andelen övrigt är en restpost som exempelvis avser elanvändning som brovärme, kaffebryggare, 

annan mindre köksutrustning förutom spis, ugn, varmhållningsmodul kyl och frys. Posten kan även ha 

uppkommit om antalet drifttimmar har feluppskattas för ex. belysning eller datorer.    

6.2.6 Vattenanvändning 

Vattenanvändningen i byggnaderna var enligt VAKIN (Vatten och Avfallskompetens i Norr AB) år 2015 

473 m3. Enligt schablonsvärden från energimyndigheten motsvarar varmvattenförbrukningen i en 

villa 33 % av den totala förbrukningen [66]. Detta innebär att 158 m3 av tappvattnet värmdes upp 

från ca 10°C till 55°C [67].   

6.2.7 Sankeey-diagram  

Sankeey-diagram är ett sätt att illustrera energiflöden ut- och in genom en byggnad. I detta fall har 

alla energiflöden på hela Kungsgatan 79 i Umeå summerats och ritats som en byggnad. I bilden 

nedan innefattas alltså byggnad 1 och 2 samt verkstaden.  

 

Figur 25. Energiflöden för byggnaderna på Kungsgatan 79. 
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I figur 25 ovan kan det utläsas att Transmissionsförlusterna för byggnaderna står för 146 397 kWh 

och att den totala energin in i byggnaderna totalt är 192 710 kWh.  

6.3 Åtgärdsförslag 
Byggnad 1 har ingen fungerande värme i ventilationssystemet. Om cirkulationspumpen för 

varmvatten till ventilationen lagas kommer förmodligen inomhusklimatet i hela byggnaden upplevas 

behagligare. Om värmen tillsätts ventilationen är kan en rimlig följd bli högre tolerans mot lägre 

framledningstemperatur i radiatorsystemet, vilket i sin tur kan leda till en nettoenergibesparing.  

I byggnad 2 bör någon typ av temperaturreglering på golvvärmen installeras, i dagsläget kan 

golvvärmen i byggnad 2 överhuvudtaget inte regleras. Om temperaturen kan styras på de olika 

våningsplanen kommer inomhustemperaturen på våning 2 och 3 sänkas. En sänkt 

inomhustemperatur är en viktig parameter för att sänka transmission-, infiltrations- och 

ventilationsförluster.  Om inomhustemperaturen i byggnad 2 regleras till 21 °C kommer 

temperaturen på det 3:e våningsplanet sänks med 5 °C och temperaturen på våningsplan 1 och 2 

sänkas med 4 °C. Den nya lägre temperaturen skulle leda till en energibesparing på 2 230 kWh per år 

under ett normalår.    

De två garageportarna som sitter på verkstaden används inte men medför stora 

transmissionsförluster. Dessa garageportar kan tas bort eller byggas igen med isolering från insidan. 

Om en av dessa garageportar isoleras med 0,2 m mineralull på utsidan skulle energiförlusterna 

minska med 1 203 kWh per år, beräkningarna är utförda på ett normalår. Dock skulle den totala 

elenergibesparingen endast bli 344 kWh per år eftersom värmen i verkstaden kommer från en 

luftvärmepump med COP = 3,5. Arean på garageportarna är 10 m2/st. 

På verkstadsdelen sitter även en ytterdörr som inte används. Denna dörr kan även byggas igen med 

isolering från insidan. Dörren har en area på 2 m2, om dörren isoleras med 0,15 m tjock mineralull 

kommer energiförlusterna genom dörren minska med 360 kWh per år (under ett normalår). Detta 

skulle leda till en elbesparing på 103 kWh per år om de fortsätter använda luftvärmepumpen med 

COP-värdet 3,5.  

Byte av fönster är sällan ekonomiskt värt om fönsterna redan är i gott skick. Men om det annars hade 

tillkommit underhållskostnader så kan det vara lönsamt att göra i samband med andra förändringar 

som målning osv. Om alla 2-glasfönster byts till 3-glas i byggnad 1 kommer energibesparingarna att 

bli 3 058 kWh per år under ett normalår. Om alla 2-glas byts i byggnad 2 kommer 

energianvändningen minska med 2 798 kWh. Om fönstret som är 2-glas byts till ett 3-glas i 

verkstaden minskar energianvändningen med 110 kWh. Om alla 2-glas fönster på hela fastigheten 

skulle bytas till 3-glas kommer en total besparing på 5 966 kWh ske under ett normalår.    
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7 Diskussion 
Tanken med detta arbete var att ta reda på hur stora företag ser på den nya lagen om 

energikartläggningar och exemplifiera hur en energikartläggning kan se ut för att få bättre förståelse 

av vad lagen innebär. Jag tror att arbetet hade blivit ännu bättre om energikartläggningen hade 

utförts på ett stort företag som faktiskt omfattas av lagen för att tydliggöra kopplingen mellan lagen 

och energikartläggningen. Detta skulle dock vara mer omfattande, både ekonomiskt och tidsmässigt 

och var därför inte rimligt att göra som examensarbete. För att energikartläggningen skulle ge en 

tydligare bild av vad lagen handlar om så kunde åtgärdsförslag till företaget innefattats i 

energikartläggningen. Åtgärdsförslagen till företaget som energikartläggningen utfördes på 

innefattades inte i projektet på grund av att tidsplaneringen i början inte skulle hålla då. Samt 

eftersom byggnaderna som energikartläggningen genomfördes på var så pass komplexa att 

gränsdragning för arbetet var tvunget att göras tydligt.    

7.1 Intervjuer av stora företag 
Jag valde min forskningsmetod med telefonintervjuer eftersom metoden inte är lika tidskrävande 

som intervjuer öga mot öga. Samtidigt ville jag inte maila mina frågor eftersom jag sökte efter 

spontana svar och reaktioner. Vissa av intervjufrågorna var korta och krävde enbart ett entydligt 

svar. De formulerades så för att få en entydlig bild av de grundläggande frågorna kring hur de känner 

kring lagen och om de är medvetna om vad den innebär. Vissa av svaren jag fick tror jag inte 

stämmer till 100 % eftersom företag inte vill berätta om hur oengagerade de kan vara i vissa frågor. 

Ett exempel på en sådan fråga är om hur högt/lågt företagets energistrategier var prioriterade. 

Personligen tror jag inte att svaren blev representativa för hur de prioriterar arbetet utan snarare för 

hur de pratar om sitt företag. Även om intervjuerna var helt anonyma tror jag det är en 

grundläggande reflex hos många att svara som de tror att intervjuaren vill att de ska göra. För att 

undvika detta kunde jag ha ställt fler frågor kring deras energiarbete för att få konkreta exempel och 

sedan ställa frågan om prioriteringar. Om jag istället hade gjort så tror jag att företagen känt sig 

tvungna att svara mer ärligt för att inte motsäga sig själva.   

En kommentar till frågan ”Ser du någon risk för negativa effekter av den nya lagen?” var att 

”ambitiösa företag kanske sänker sina mål i samband med den nya lagen.” Jag tänker att sänkningen i 

så fall skulle kunna bero på att de inte har samma slagkraft i arbetet när de marknadsför andra 

företag som också kommer börja göra kartläggningar. 

Anledningen till att jag inte intervjuade cheferna till energiansvariga, miljö- och kvalitetsansvariga 

eller energistrateger var risken med att de inte skulle ha tillräckligt bra kunskap om den nya lagen 

eller ha reflekterat tillräckligt mycket om vad lagen innebär för dem. Sedan kanske det hade varit en 

fördel att prata med ekonomiansvariga inom området eftersom det många gånger är de som 

påverkar förhållningssättet till förändringar som påverkar ekonomin. Ytterligare en risk med att 

intervjua cheferna är att de kunde ha varit svårt att få tag på dem när det passade mig. De snabba 

svaren jag fick från företagen medförde att jag hann intervjua fler än jag tänkt mig från början och 

därmed få högre kvalitet i studien.  

Eftersom studien som är utförd i detta examensarbete är liten är det svårt att dra några generella 

slutsatser av den. Det är inte heller möjligt att jämföra resultaten med en liknande studie eftersom 

det inte finns någon ännu. Eftersom det inte funnits något bortfall av de som intervjuades styrks 

reliabiliteten i studien. Även om det endast är 11 företag som deltagit i studien kan resultaten visa på 
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hur inställningen till den nya lagen om energikartläggningar kan se ut hos företagen. För att 

generalisera krävs vidare utredning av fler företag. Dock kan små studier vara inspirerande och visa 

på intressanta fall som kan undersökas.   

7.1.1 Urval av stora företag  

Det är svårt att undvika bekvämlighetsval och ofta är det så att de som är engagerade i energifrågor 

och stolta över sitt energiarbete gärna ställer upp och svarar på frågor. Jag har undviktit 

bekvämlighetsval genom att ringa upp företag istället för att intervjua de stora företag som finns i 

min närhet. För att undvika ett enbart träffa av en speciell typ av företag med ett visst engagemang 

har jag inte gett upp när jag väl har ringt ett företag. Engagerade företag som är stolta över sitt 

energiarbete har mer troligt tillgängliga energikunniga och svarar troligtvis hellre på intervjufrågor än 

företag som inte är engagerade i energifrågor. Så på grund av det har jag ringt flera gånger till de 

företag som inte har varit helt lätta att komma fram till.  

7.2 Energikartläggning 
Energibalansen i kartläggningen gick inte ihop med 100 %, förlusterna var enligt beräkningarna 7,6 % 

mer än den tillförda energin. Detta kan förklaras genom många små uppskattningar och antaganden. 

Två större poster som jag inte tog hänsyn till var solinstrålning och vädring via fönster och dörrar. 

Dessa faktorer är svåra att beräkna manuellt. Vanligtvis brukar erfarna energikartläggare vara nöjda 

med sina beräkningar om avvikelsen mellan energi in och energi ut är ± 10 % [40]. Detta beror på att 

det är svårt att utföra exakta energikartläggningar och för att minska tidsåtgång och kostnader 

godtas en viss felmarginal. 

Felkällor i kartläggningen utgör även uppskattningen på hur många människor som vistas i lokalerna.  

7.2.1 Transmissionsförluster  

Den största uppskattningen och potentiella felkällan av transmissionsförluster har varit hur mycket 

värme som går förlorat genom köldbryggor. Här antogs ett värde på 20 % av energin som förlorades 

genom väggar, tak, fönster, dörrar och golv. Detta var ett grovt antagande, värdet varierar beroende 

av hur byggnaden ser ut. Enligt bilderna som var tagna med värmekamera syntes inga tydliga 

köldbryggor förutom stenfoten i nederkant av byggnad 1 och byggnad 2.  

Eftersom fönstertyperna varierar i ålder och skick har schablonmässiga U-värden använts, samma sak 

gäller med materialet i väggar, golv och tak. Detta är en felkälla som inte borde bortses från trots att 

värmeförlusten genom köldbryggor innebär en större uppskattning. Det var svårt att bedöma 

materialet i torpargrunden och hur tjockt materialet i golvet var. Även om golvets tjocklek mättes vet 

jag inte med säkerhet om golvet är uppfyllt med sågspån eller om det finns en luftspalt. I 

beräkningarna antog jag att 0,1 m bestod av sågspån och att 0,1 m bestod av mineralull. Detta 

antagande gjordes eftersom väggarna på byggnad 1 har tilläggsisolering och det är då rimligt att även 

golvet har blivit extra isolerat. Enligt bilderna med värmekamera syntes ingen tydlig skillnad i 

isolering i övrekanten av fasadväggarna, dock såg det inifrån ut som att sågspånet hade 

komprimerats och sjunkit ned. Detta innebär att värmekameran kanske inte är tillräckligt bra för att 

dra några detaljerade slutsatser. U-värdet på en garageport ”Superior 42-port” ligger u-värdet på 1,2 

enligt Crawford. Eftersom garageporten i verkstaden i byggnad 2 är en snarlik modell men aningen 

äldre har ett U-värde uppskattas till 1,8 i energikartläggningen [68].   
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Mätning av väggar var inte helt lätt eftersom att byggnaderna är gamla och inte helt raka. Det är inte 

heller så lätt att mäta insidan av alla väggar och uppskatta hur tjocka alla innerväggar är. På grund av 

detta användes gamla ritningar av byggnaderna som till viss del stämde med verkligheten. Jag har 

gjort uppskattningar i mina areamätningar och använt riktningar i stor utsträckning samt korrigerat 

för tydliga differenser mellan ritningar och verkligheten.  

Areamätningen av alla fönster var enkel att göra men att uppskatta rätt U-värden var inte lika enkelt. 

Vid uppskattningen användes schablonvärden med korrigeringar ifall fönstren var gamla eller hade 

några andra påtagliga defekter. Ett exempel på speciella fönster är alla som sitter i stenfoten på 

byggnad 1 och byggnad 2. I dessa fönster sitter glasen ca 0,9 m ifrån varandra. När fönstret ser ut så 

blir luften mellan glasrutorna mer rörlig och isolerar inte lika bra. Som tur var är dessa speciella 

fönster inte stora och gör därigenom liten inverkan på det totala resultatet.  

7.2.2 Förluster genom ofrivillig ventilation 

När beräkningen av den ofrivilliga ventilationen utfördes uppskattades flödet vid en simulerad 

provtryckning. Flödet antogs ligga på 0,8 l/s och m2 omslutningsarea, 1,0 l/s och m2 omslutningsarea 

och på 1,2 l/s och m2 omslutningsarea. Dessa värden testades för att få en ungefärlig bild av den 

ofrivilliga ventilationen och sedan vägdes resultaten mot varandra. Detta antagande anger inget 

exakt värde men hjälper till att genomföra en uppskattning av den ofrivilliga ventilationen.   
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8 Slutsatser 
Den kvalitativa undersökningen har gett en bild av hur några stora företag ser på den nya lagen om 

energikartläggningar.  

Generellt sett upplever merparten av de tillfrågade företagen i denna studie att de fått tillräcklig 

information kring lagen och att de är positivt inställda. Nu, innan lagen är helt implementerad anser 

de flesta att energieffektiviseringsarbetet är högt prioriterat. Det fanns lite blandade tankar om 

huruvida det finns risk för negativa effekter av lagen men hälften av de tillfrågade såg inte någon 

potentiell risk i samband med lagen. Majoriteten av de tillfrågade trodde att lagen kommer att leda 

till minskad energianvändning i Sverige. Generellt kan det sägas att upplevda känslor kring den nya 

lagen är mer positiv än negativ, både på företagsnivå och på för Sverige i stort.  

Studien kring den nya lagen som införts kan vara användbar när utfallet av lagen i ett senare skede 

kommer analyserats.  

Energikartläggningen utfördes för att visa ett exempel på vilket arbete som kan utföras om ett 

företag berörs av lagen om energikartläggningar i ett företag. För att tydligt visa på energiflöden ut 

och in i byggnaden skapades ett sankey-diagram. Slutsatsen är då redovisningen av betydande 

energiflöden och åtgärdsförslag för att effektivisera energianvändningen och därmed arbeta mot 

20/20/20-målet och EUs energieffektiviseringsdirektiv. 

Energikartläggningen har mynnat ut i några åtgärdsförslag som fungerande värmare i ventilationen, 

styrning av golvvärme och isolering/igensättning av dörrar som inte användes.  Kartläggningen har 

fram för allt mynnat ut i energiflöden för värme, elanvändning och energiförluster. Denna 

kartläggning kan vara en bra grund för fortsatt energieffektiviseringsarbete. Ekonomiska satsningar 

krävs och förhoppningsvis kommer det fortsatta arbetet vara riktat åt rätt håll tack vare 

kartläggningen.  

Åtgärdsförslagen av ”lågt hängande frukter” har visat vilken potentiell energibesparing som kan 

göras. Om stora företag genomför åtgärderna som föreslås i energikartläggningarna finns en 

energibesparingspotential som kan göra betydande skillnad inför framtidens utmaningar.  
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10 Bilaga 

10.1 Intervjufrågor 
1. Känner du till lagen om att stora företag ska genomföra energikartläggningar minst vart 

4:e år?  

2. Har ni fått den information ni behöver kring lagen?  

3. Var har ni inhämtat information om den nya lagen? 

4. Har ni rapporterat in att ni berörs till Energimyndigheten? Varför inte? (29 Januari) 

5. Har det varit svårt eller lätt att komma fram till om ni omfattas av lagen? 

6. Har ert företag sedan tidigare en uttalad strategi vad gäller energieffektivisering? 

- Om ja – upplever du att arbetet är högt- lågt- eller medelprioriterat?  

 

7. Hur är er inställning till den nya lagen på en skala från 1-5? (1=negativ, 5=positiv)  

1 2 3 4 5  

8. Tror du att ditt företag ha någon nytta av att göra en energikartläggning? 

9. Vad tycker du att regeringen borde göra för att motivera företag att vidta 

effektiviserings-/besparingsåtgärder generellt? (piska/morot) 

10. Tror du lagen med energikartläggningar kommer minska energianvändningen i Sverige?  

- Om NEJ – varför? 

- Om JA – på vilket sätt? 

 

11. Ser du någon risk för negativa effekter av den nya lagen? (fråga stort eller litet) 

12. Vad hoppas du ska hända nu när den nya lagen införs? (fråga stort eller litet) 

  



 
 

 

 

10.2 Bilder tagna med värmekamera 
Byggnad 1, Västra fasaden  

 

 

 



 
 

 

 

 

Figur 26. Bilder tagna med värmekamera på nordligaste delen av den västra fasaden. 



 
 

 

 

 

Figur 27. Mittendelen av fasaden på den västra sidan. 



 
 

 

 

 

Figur 28. Den sydligaste fasaddelen på den västra sidan. 

  



 
 

 

 

Byggnad 1, södra fasaden 

 

Figur 29. Fasad mot söder. 



 
 

 

 

 

Figur 30. Den södra sidan av fastigheten, längs ned syns det att stenfoten på huset avger värme. 

  



 
 

 

 

Byggnad 1, Östra fasaden 

 

Figur 31. Östra sidan av fasaden. 



 
 

 

 

 

Figur 32. Övre delen av den sydligaste fasaddelen på den östra sidan. 

 

Figur 33. Sydöstra trappan inomhus mellan grundplan och våning ett. 

 



 
 

 

 

 

Figur 34. Nedre delen av den sydligaste fasaddelen på den östra sidan. Observera att värmespridningen från under 
entretrappan är större än övrig stenfot, detta beror på ett fönster under trappen som vetter in mot undercentralen för 
fjärrvärme. 

 

Figur 35. Förtydligande av det ljusa partiet under entretrappen. Fönstret på bilden till höger vätter in mot undercentralen 
för fjärrvärme. 



 
 

 

 

 

Figur 36. Mittendelen av fasaden på den östra sidan. 

  



 
 

 

 

Byggnad 1. Norra fasaden 

 

Figur 37. Norra fasaden på byggnad 1. 



 
 

 

 

 

Figur 38. Norra fasaden på huvudbyggnaden. 

 

 



 
 

 

 

Byggnad 2. Verkstadsdelen, östra fasaden 

 

Figur 39. Östra fasaden av verkstaden. 

  

 



 
 

 

 

 

Figur 40. Östra fasaden av verkstaden. 

 



 
 

 

 

 

Figur 41. Sidan av verkstaden som vetter mot entrén till lägenhetshuset. 

  



 
 

 

 

Byggnad 2. Verkstadsdelen, västra fasaden 

 

Figur 42. Västra fasaden av verkstadsdelen. 



 
 

 

 

 

Figur 43. Den västra sidan av verkstaden. 

 



 
 

 

 

 Byggnad 2. Verkstadsdelen, norra fasaden 

 

Figur 44. Norra fasaden av verkstadsdelen i byggnad 2. 



 
 

 

 

 

Figur 45. Den norra sidan av verkstaden. Observera en oisolerad dörr som även fotas från insidan. 

 

 



 
 

 

 

 

Byggnad 2. Lägenhetsdelen, norra fasaden 

 

Figur 46. Norra fasaden på lägenhetsdelen i byggnad 2. 



 
 

 

 

 

Figur 47. Den norra delen av lägenhetshuset som sitter ihop med verkstaden. 

Byggnad 2. Lägenhetshuset, östra fasaden 



 
 

 

 

 

Figur 48. Östra fasaden på lägenhetsdelen i byggnad 2. 



 
 

 

 

 

Figur 49. Den västra fasaden på lägenhetshuset. 

  



 
 

 

 

Byggnad 2. Lägenhetshuset, södra fasaden 

 

Figur 50. Södra fasaden på lägenhetsdelen i byggnad 2. 

 

 

 



 
 

 

 

 

Figur 51. Fasaden mot söder på lägenhetshuset.  

  



 
 

 

 

Byggnad 2. Lägenhetshuset, västra fasaden 

 

Figur 52. Västra fasaden på lägenhetshuset i byggnad 2. 



 
 

 

 

 

Figur 53. Lägenhetsdelen, fasad mot väster. 

 

 

 

 

 

 

 

 


