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ABSTRACT 
 
 
Norrbottens Läns Landsting (NLL) has high, yearly energy costs divided on a large property 
collection. To find out if the energy costs could be reduced should an energy investigation be 
performed. Energy investigations discover the possibilities of energy savings and what 
measures that could be done. In consultation with Mr. Sundén, property administrator at NLL, 
Division Service Fastigheter, was the energy investigation restricted to Björkskatans and 
Hertsöns health centers.  
 
The purpose with this study was to investigate possible energy savings and what measures 
that could be done on Björkskatans and Hertsöns health centers. The measures can underlie 
savings on other health centers. 
 
The objective of this study was to gather and analyze energy facts and proposes energy 
savings measures for Björkskatans and Hertsöns health centers. 
 
There are several ways to investigate how energy savings in large buildings can be done. The 
efforts that usually have the largest saving potentials are the construction, ventilation, heat, 
cooling, electricity and optimization in operation of a building. This study is intended to 
clarify these efforts for actual health centers. 
 
This examination paper started with a literature study for possible efforts and measures that 
could be done in an energy saving purpose. At the same time relevant information and facts 
was collected from NLL. The students have also visited the actual health centers and the 
operation technician Mr. Juto who described how the health centers are operated. Afterward 
the basis was analyzed in purpose to identify possible burst in the energy performance of the 
buildings and suggest suitable measures. 
 
Examples of measures that have been suggested for NLL Divison Service Fastigheter is to 
organize the optimization in operation of a building. The examples that have been suggested 
for Björkskatans health center are, increase the roof insulation, close parts of the building and 
install presence controlled lightning. Hertsöns health center has a good insulation but in spite 
of that the consumption of distant heating is high. A measure that is suggested is to review the 
building construction with a heating camera. 
 
One result of this analyze is that NLL have a couple of buildings that is in need of an energy 
investigation. Another result is that Björkskatans health center has greater needs of energy 
saving measures than Hertsöns health center. 
 
The writers of this examination paper consider that the measures are viable and many of them 
have a big energy saving potential. Several of the measures described above can also be used 
on other health centers. 
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 SAMMANFATTNING 
 
 
Norrbottens Läns Landsting (NLL) har årligen höga energikostnader fördelat på ett stort 
fastighetsbestånd. För att undersöka om energikostnaderna kan sänkas bör energiutredningar 
utföras. Genom att utföra en energiutredning på en fastighet uppdagas om möjlighet till 
energibesparingar finns och vilka åtgärder som kan utföras. I samråd med Dan Sundén 
fastighetsförvaltare på NLL, Division Service Fastigheter, begränsades denna energiutredning 
till att omfatta Björkskatans och Hertsöns vårdcentraler.  
 
Syftet med examensarbetet var att utreda vilka möjliga energibesparingsåtgärder NLL kan 
genomföra på Björkskatans och Hertsöns vårdcentraler. Åtgärderna kan sedan ligga till grund 
för besparingar på andra vårdcentraler. 
 
Målet med examensarbetet var att sammanställa och analysera energifakta samt föreslå 
energibesparande åtgärder för Björkskatans och Hertsöns vårdcentraler. 
 
Vid energieffektivisering i större byggnader finns ett flertal områden att granska. De områden 
som i allmänhet har störst besparingspotential är byggnadskonstruktionen, ventilation, värme, 
kyla, el samt driftoptimering. Projektgruppen har riktat energiutredningen mot dessa 
insatsområden. 
 
Inledningsvis gjordes en litteraturstudie över möjliga områden och åtgärder för 
energieffektivisering. I samband med litteraturstudien gjordes en insamling av relevant 
information och data från NLL. Projektgruppen har även gjort objektbesök där drifttekniker 
Holger Juto beskrev hur fastigheterna styrs. Därefter analyserades underlaget för att 
identifiera brister i fastigheternas energiprestanda. För de brister som framkommit i analysen 
har lämpliga åtgärder föreslagits. 
 
Exempel på energibesparande åtgärder som föreslagits för Division Service Fastigheter är att 
organisera för driftoptimering. Exempel på åtgärdsförslag som föreslagits för Björkskatans 
vårdcentral är att tilläggsisolera vindsbjälklaget, kallställa delar av byggnaden samt installera 
närvarostyrning. Hertsöns vårdcentral har en väl tilltagen isolering men trots det en hög 
fjärrvärmeförbrukning i förhållande till övriga vårdcentraler. En åtgärd som då föreslagits är 
en översyn av klimatskalet med termografi. 
 
Ur den analys som gjorts av energiprestanda framkom att NLL har många fastigheter som är i 
behov av en energiutredning. Av de två fastigheter som ingått i denna utredning har 
Björkskatans vårdcentral ett större behov av energibesparande åtgärder än Hertsöns 
vårdcentral.  
 
Projektgruppen anser att de åtgärdsförslag som framkommit är genomförbara och många har 
dessutom en stor besparingspotential. Flertalet av åtgärderna är också av sådan art att de borde 
kunna genomföras på andra vårdcentraler.  
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BEGREPPSFÖRKLARINGAR 
 
 
 
BRA  Bruksarean är arean av en byggnad som begränsas av omslutande 

ytterväggars insida och mäts från insida av yttervägg (Nilson, 
m.fl., 1996). 

 
BTA Bruttoarean är arean av en byggnad som begränsas av omslutande 

ytterväggars utsida och mäts från utsida av yttervägg. (Nilson, 
m.fl., 1996) 

 
d  Materialets tjocklek. Enhet: Meter (m) (Petersson, 2001). 
 
Drifteffekt Den aktiva eleffekt som tillförs en elmotor eller en annan 

elkrävande utrustning när den används (Nilson, m.fl., 1996).  
 
Effekt  Effekt är energi per tidsenhet, effektens storlek beror på den 

överförda energins storlek och på den tid det tar att föra över 
energin. Mäts i enheten Watt (W) = (J/S) = (Nm/S). (ÅF Energi & 
Miljöfakta, 2004) 

 
Energi Energi kan definieras som förmågan att utföra ett arbete. Energin 

är oförstörbar, den förbrukas inte utan kan bara omvandlas till 
andra energiformer, exempelvis från lägesenergi till rörelseenergi. 
Mäts i enheten Joule (J) = Newtonmeter (Nm) = Wattsekund (Ws). 
(ÅF Energi & Miljöfakta, 2004) 

 
Graddagskorrigering Utgår från att byggnadens värmesystem ska värma upp byggnaden 

till +17 ºC. För att uppnå normal rumstemperatur tillkommer det 
resterande värmetillskottet från framförallt solinstrålning, 
personer, belysning och annan elektrisk utrustning.  
Varje dag i respektive månad beräknas skillnaden mellan 
dygnsmedeltemperaturen och +17 ºC. Denna skillnad summeras så 
att månadens graddagstal erhålles och används som 
graddagskorrigering. (Norrtälje Energi, 2006) 

 
Högfrekvensbelysning Högfrekvensbelysning är en belysning (vanligtvis 

lysrörsbelysning) som är försedd med så kallad 
högfrekvensdriftdon (HF-don) där driftfrekvensen är cirka 30000 
Hz i stället för den traditionella belysningens 50 Hz. (Nilson, m.fl., 
1996) 

 
Klimatskärm En byggnads omslutande delar, ytterväggar, fönster, dörrar, 

vindbjälklag etc. (Nilson, m.fl., 1996). 
 
Mediakostnad Kostnader för värme, el och vatten i en fastighet (Björnbom, 

1999). 
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Måttsystem   Grundenheten för att mäta energi är Joule (J) men vanligen brukar 
energi och effekt  energi uttryckas i andra enheter som exempelvis kilowattimmar 
  (kWh) när det handlar om el. Enheten för att mäta effekt är Watt 
  (W). Effekt är energi per tidsenhet och multipliceras effekten med 
  tiden erhålls den totala energiutvecklingen.  
 

Utnyttjande av grundenheterna för energi ger ofta mycket stora tal. 
Därför används olika beteckningar som symboliserar antalet 
nollor. 
 
Benämning Beteckning       Talfaktor 
kilo k                  1000  
mega M           1000 000 
giga G    1000 000 000 
tera T               1000 000 000 000 
 
Några praktiska exempel: 
Energi 

- 1 kWh är ungefär den energi som åtgår för att värma en 
elektrisk kokplatta under en timme. 

- 1 MWh är den energi som en normal kyl och frys förbrukar 
under ett år. 

- 1 GWh är den elenergi som 40 eluppvärmda villor 
förbrukar på ett år. 

- 1 TWh motsvarar Sveriges genomsnittliga 
energiförbrukning under ett dygn. 

Effekt 
- 1 kW motsvarar effekten på en elektrisk kokplatta. 
- 10 kW motsvarar effekten på en villapanna. 
- 100 MW motsvarar effekten på en fjärrvärmecentral som 

kan förse cirka 20 000 lägenheter med värme. 
(ÅF Energi & Miljöfakta, 2004) 
 

 
OVK Obligatorisk ventilationskontroll är en besiktning av 

ventilationsanläggningens status (Sundén, 2006). 
 
R Värmemotstånd, ett högre värde ger en bättre 

värmeisoleringsförmåga. Enhet: Kvadratmeter Kelvin per Watt 
(m²K/W). (Petersson, 2001) 

 

 
RT  Totalt värmemotstånd, ett högre värde ger en bättre 

värmeisoleringsförmåga. Enhet: Kvadratmeter Kelvin per Watt 
(m²K/W). (Petersson, 2001) 

 
 

Rse Yttre värmeövergångsmotstånd. Enhet: Kvadratmeter Kelvin per 
Watt (m²K/W). (Petersson, 2001) 
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Rsi Inre värmeövergångsmotstånd. Enhet: Kvadratmeter Kelvin per 
Watt (m²K/W). (Petersson, 2001) 

 
Solenergitransmittans  Förhållandet mellan den mängd solenergi som kommer in genom 

ett fönster och den mängd solenergi som träffar fönsterytan 
(Nilson, m.fl., 1996). 

 
Te  Utetemperatur. Enhet: Grader Celsius (ºC). (Petersson, 2001) 
 
Ti  Innetemperatur. Enhet: Grader Celsius (ºC). (Petersson, 2001) 
 
U Värmegenomgångskoefficient, ett lägre värde ger en bättre 

värmeisoleringsförmåga. Enhet: W/m²ºC. (Petersson, 2001) 
 
λ Värmeledningsförmåga, värmekonduktivitet, ett lägre värde ger en 

bättre värmeisoleringsförmåga. Enhet: Watt per meter Kelvin 
(W/mK). (Petersson, 2001) 

 



 
 

ix  



 
 

x  

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
 

1 INLEDNING......................................................................................................... 1 
1.1 BAKGRUND ..................................................................................................................................... 1 
1.2 SYFTE............................................................................................................................................. 1 
1.3 MÅL ............................................................................................................................................... 1 
1.4 AVGRÄNSNINGAR............................................................................................................................ 1 
1.5 METOD ........................................................................................................................................... 2 

2 ENERGITILLFÖRSEL OCH ENERGIANVÄNDNING I SVERIGE...................... 3 
2.1 BEBYGGELSESEKTORN .................................................................................................................... 4 

3 ENERGIEFFEKTIVISERING............................................................................... 5 
3.1 FÖRDELAR MED ENERGIEFFEKTIVISERING......................................................................................... 5 
3.2 ENERGIHUSHÅLLNING ..................................................................................................................... 5 
3.3 ENERGIBALANS............................................................................................................................... 6 
3.4 INSATSOMRÅDEN FÖR ENERGIEFFEKTIVISERING................................................................................ 6 

3.4.1 Allmänt ................................................................................................................................. 6 
3.4.2 Byggnadskonstruktionen........................................................................................................ 6 
3.4.3 Ventilation ............................................................................................................................ 9 
3.4.4 Värme ................................................................................................................................. 12 
3.4.5 Kyla .................................................................................................................................... 12 
3.4.6 El ........................................................................................................................................ 13 
3.4.7 Driftoptimering ................................................................................................................... 15 

4 HANDLINGSPROGRAM FÖR ENERGIEFFEKTIVISERING ........................... 16 
4.1 STEG 1: SAMLA IN UNDERLAG ....................................................................................................... 16 
4.2 STEG 2: ANALYSERA ENERGIPRESTANDA ....................................................................................... 17 
4.3 STEG 3: IDENTIFIERA ÅTGÄRDER.................................................................................................... 18 
4.4 STEG 4: UTREDA ÅTGÄRDER.......................................................................................................... 18 
4.5 STEG 5: UTFÖRA ÅTGÄRDER .......................................................................................................... 18 
4.6 STEG 6: DRIFTOPTIMERING ............................................................................................................ 19 

5 NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING (NLL).................................................... 21 
5.1 BJÖRKSKATANS VÅRDCENTRAL ..................................................................................................... 22 

5.1.1 Allmänt ............................................................................................................................... 22 
5.1.2 Byggnadskonstruktionen...................................................................................................... 23 
5.1.3 Ventilation .......................................................................................................................... 25 
5.1.4 Värme och kyla ................................................................................................................... 26 
5.1.5 El ........................................................................................................................................ 26 
5.1.6 Driftoptimering ................................................................................................................... 26 

5.2 HERTSÖNS VÅRDCENTRAL ............................................................................................................. 27 
5.2.1 Allmänt ............................................................................................................................... 27 
5.2.2 Byggnadskonstruktionen...................................................................................................... 28 
5.2.3 Ventilation .......................................................................................................................... 30 
5.2.4 Värme och kyla ................................................................................................................... 31 
5.2.5 El ........................................................................................................................................ 31 
5.2.6 Driftoptimering ................................................................................................................... 31 

6 RESULTAT OCH ANALYS AV ENERGIPRESTANDA (NLL) ......................... 32 
6.1 JÄMFÖRELSE 1: MELLAN LIKNANDE OBJEKT ................................................................................... 34 
6.2 JÄMFÖRELSE 2: MED SIG SJÄLV ...................................................................................................... 35 

6.2.1 Björkskatans vårdcentral...................................................................................................... 35 
6.2.2 Hertsöns vårdcentral ............................................................................................................ 37 

6.3 JÄMFÖRELSE 3: MED OMVÄRLDEN.................................................................................................. 39 



 
 

xi  

7 ÅTGÄRDSFÖRSLAG (NLL)............................................................................. 41 
7.1 NLL, DIVISION SERVICE FASTIGHETER .......................................................................................... 43 
7.2 BJÖRKSKATANS VÅRDCENTRAL ..................................................................................................... 43 
7.3 HERTSÖNS VÅRDCENTRAL ............................................................................................................. 44 

8 DISKUSSION OCH SLUTSATSER .................................................................. 45 
8.1 NLL, DIVISION SERVICE FASTIGHETER .......................................................................................... 45 
8.2 BJÖRKSKATANS VÅRDCENTRAL ..................................................................................................... 46 
8.3 HERTSÖNS VÅRDCENTRAL ............................................................................................................. 47 
8.4 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE/STUDIER..................................................................................... 48 

REFERENSLISTA.................................................................................................... 49 
 
 
Bilagor 
Bilaga 1:  Tabell 2.1 
Bilaga 2:  Tabell 6.1 
Bilaga 3:  Tabell 6.2, 6.3 
Bilaga 4:  Tabell 6.4 
Bilaga 5:  Tabell 6.5, 6.6 
Bilaga 6:  Tabell 6.7 
Bilaga 7:  Tabell 6.8, 6.9 
Bilaga 8:  Tabell 6.10, 6.11 
Bilaga 9: Detaljerad beskrivning av åtgärdsförslag 
Bilaga 10: Utdrag ur BFS 2005:6 OFFROT 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1  

1 INLEDNING 
 
 

1.1 Bakgrund 
Norrbottens Läns Landsting (NLL) har energikostnader som årligen uppgår till cirka 60 
miljoner kronor fördelat på ett fastighetsbestånd vars bruttoarea uppskattas till cirka 630 000 
kvadratmeter. För att ta reda på om NLL:s energikostnader kan sänkas bör en energiutredning 
utföras. Genom att utföra en energiutredning på en fastighet uppdagas om möjlighet till 
energibesparingar finns och vilka åtgärder som kan utföras. Att utreda samtliga fastigheter 
hade blivit alltför omfattande för detta examensarbete, i samråd med Dan Sundén, 
fastighetsförvaltare på NLL Division Service Fastigheter, beslutades därför att begränsa 
examensarbetet till att endast omfatta Björkskatans och Hertsöns vårdcentraler. För att ta reda 
på om energikostnaderna kan sänkas för dessa två fastigheter gjordes en energiutredning. 
Energiutredningen bestod av att samla in, sammanställa och analysera underlag som 
införskaffats från fastighetsägaren NLL och driftentreprenören Riksbyggen. Analysen 
resulterade i förslag på energibesparande åtgärder.  
 
Examensarbetet är utfört vid institutionen för samhällsbyggnad vid Luleå tekniska universitet. 
Initiativtagare till examensarbetet är studenterna Andreas Nilsson och Mattias Bergh som 
studerar sista terminen vid projektingenjörsprogrammet vid institutionen för 
samhällsbyggnad. 
 

1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att utreda vilka möjliga energibesparingsåtgärder Norrbottens 
läns landsting kan genomföra på Björkskatans och Hertsöns vårdcentraler. Åtgärderna kan 
sedan ligga till grund för besparingar på andra vårdcentraler. 
 

1.3 Mål 
Målet med examensarbetet är att sammanställa och analysera energifakta samt föreslå 
energibesparande åtgärder för Björkskatans och Hertsöns vårdcentraler. 
 

1.4 Avgränsningar 
Examensarbetet är avgränsat till: 

• Björksskatans och Hertsöns vårdcentraler. 
• analys av energiförbrukning och energiprestanda i ovan nämnda fastigheter. 
• att rekommendera lämpliga energisparande åtgärder för aktuella fastigheter. 
• att samla in underlag från Luleå, Boden och Gällivare sjukvårdsdistrikt. Denna 

avgränsning tillkom under arbetets gång. 
 
Examensarbetet är avgränsat från: 

• att genomföra tekniska mätningar. 
• att undersöka eventuella miljöeffekter. 
• att ta fram fullständiga beslutsunderlag. 
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1.5 Metod 
Ett samarbetsprojekt kallat �Utveckling av Fastighetsföretagande i offentlig sektor� (U.F.O.S) 
har tagit fram en metod för energieffektivisering. Utöver en inledande litteraturstudie har 
examensarbetet följt de tre första stegen i denna metod vilket åskådliggörs i figur 1.1. 
 

 
 
Figur 1.1  Tillvägagångssätt för examensarbetet Energiutredning Norrbottens Läns 

Landsting, Björkskatans och Hertsöns vårdcentraler. 
 
Inledningsvis gjordes en litteraturstudie över möjliga områden och åtgärder för 
energieffektivisering. Befintliga teorier och information har insamlats via Internet, bibliotek 
och handledare vid Luleå tekniska universitet. I samband med litteraturstudien gjordes en 
insamling av relevant information och data från NLL via fastighetsförvaltaren Dan Sundén. 
Projektgruppen har även gjort objektbesök där drifttekniker Holger Juto beskrev hur 
fastigheterna styrs. Därefter analyserades underlaget för att identifiera brister i fastigheternas 
energiprestanda. För de brister som framkommit har lämpliga åtgärder föreslagits. 
 

• Reliabilitet 
Information om fastigheterna hämtades från förbrukningssammanställningar, 
fastighetskort, ritningar och intervjuer. Projektgruppen anser att informationen är av 
god kvalité, tillförlitlig och aktuell. All information och kunskap som gruppen fått ta 
del av har inhämtats från kompetent personal inom området från både NLL och 
Riksbyggen 
  

• Validitet 
Projektgruppen har använt sig av ett handlingsprogram avsett för energibesparingar i 
större fastigheter. Handlingsprogrammet anses tillförlitligt eftersom det är framtaget 
av stora fastighetsförvaltare som exempelvis Sveriges kommuner och Landsting 
tillsammans med konsultföretaget META fastighetsadministration AB. Jämförelsen 
mellan fastigheter som inte är identiska kan innebära att skillnaden i 
energiförbrukningen kan bero på andra saker än skillnaden i bruksarea. 

Litteraturstudie 

Samla in underlag 

Analys av underlag 

Åtgärdsförslag 

Insatsområden

Åtgärder

Energidata

Elförbrukning 

Fjärrvärmeförbrukning

Vattenförbrukning Objektdata

Drift/skötsel

Konstruktion

Ventilation

Värme & kyla 

El

Energi



 
 

3  

2 ENERGITILLFÖRSEL OCH ENERGIANVÄNDNING I SVERIGE  
 
 
Med energitillförsel menas den bruttoenergi som tillförs landet. År 2003 var Sveriges 
energitillförsel 623 terawattimmar (TWh). Efter att förluster för omvandling och distribution 
av energi samt energi för utrikes sjöfart räknats bort, uppgick den slutliga energianvändningen 
år 2003 till 424,8 TWh. Slutanvändarna av energi delas normalt in i industri, bebyggelse och 
transporter. Energianvändningen år 2003 var för industrin 153,6 TWh, för bebyggelsen 156,6 
TWh och för transporterna 114,6 TWh. Hur energianvändningen fördelade sig år 2003 visas i 
diagram 2.1. (ÅF Energi & Miljöfakta, 2004) 

Fördelning 2003

Industri  
36%

Transporter 
27%

Bebyggelse 
37%

 
Diagram 2.1 Fördelningen av Sveriges energianvändning år 2003. (ÅF Energi & Miljöfakta, 

2004) 
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2.1 Bebyggelsesektorn 
Bebyggelsesektorn består av bostäder, lokaler, fritidshus, areella näringar och övrig service. 
Av de 156,6 TWh som sektorns energianvändning uppgick till år 2003, gick uppskattningsvis 
60 procent, det vill säga cirka 94 TWh till uppvärmning och varmvatten i bostäder och 
lokaler. Fördelningen av bebyggelsesektorns energianvändning år 2003 visar att 46 procent 
kommer från elproduktion och 27 procent kommer från fjärrvärmeproduktion. 2003 års 
fördelning av energianvändningen framgår i diagram 2.2 och tabell 2.1 i bilaga 1. (ÅF Energi 
& Miljöfakta, 2004) 
 

Fördelning 2003
Olja  
17%

El    
46%

Biobränslen 
8%

Övrigt 
2%

Fjärrvärme  
27%

 
Diagram 2.2 Fördelningen av bebyggelsesektorns energianvändning år 2003. (ÅF Energi & 

Miljöfakta, 2004). 
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3 ENERGIEFFEKTIVISERING 
 
 
Mediakostnaderna, det vill säga kostnaderna för värme, el och vatten, är en stor utgiftspost 
som ofta utgör över 50 procent av de totala driftskostnaderna för landstingen i Sverige. 
Energieffektivisering är åtgärder för att minska energianvändningen och därmed 
mediakostnaderna i en fastighet. (Björnbom, 1999) 
 

3.1 Fördelar med energieffektivisering 
Oavsett vem som genomför en energieffektiviseringsåtgärd är det normalt flera parter som 
gynnas av att åtgärderna genomförs. Ett lyckat energieffektiviseringsprojekt kan bland annat 
leda till följande fördelar för de inblandade parterna: (Nilson, m.fl., 1996) 
 
Fastighetsägaren: 

• Nöjdare hyresgäster 
• Lägre driftskostnader 
• Enklare underhåll 
• Bättre totalekonomi 

 
Hyresgästen/brukaren: 

• Lägre hyra 
• Bättre arbetsmiljö 
• Mindre sjukfrånvaro 

 
Energileverantören: 

• Jämnare effektuttag 
• Minskad eller framskjuten utbyggnad av produktionskapaciteten 

 
Allmänheten: 

• Minskad miljöbelastning 
• Ökad sysselsättning inom byggsektorn 

 
 

3.2 Energihushållning 
Syftet med energihushållning är att begränsa energiförbrukningen till en låg nivå utan att 
komforten i byggnaden försämras, exempelvis rumstemperaturen. Energihushållning ska 
medföra låg energianvändning för byggnaden och dess installationer. Byggnadens 
klimatskärm, det vill säga tak, vägg och grund måste vara utförda så att energibehovet 
begränsas genom låga värmeenergiförluster. Förlusterna ska begränsas genom värmeisolering 
och lufttätnig av klimatskärmen. Även ventilationen är till viss del beroende av material och 
utformning av klimatskärmen. (Petersson, 2001) 
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3.3 Energibalans 
Energifördelningen för en byggnad kan studeras med en energibalans. I en energibalans 
framgår var energin kommer in i en fastighet och var den går ut. På så sätt ges en bild av hur 
stora värmeflödena är och var de försvinner. Förenklat kan energibalansen beskrivas med att 
summan av energiförlusterna till en fastighet är samma som summan av energitillförseln till 
samma fastighet. Utifrån en sådan energibalans kan också krav formuleras på högsta tillåtna 
värden för energiförlusterna ut ur byggnaden. Energiförlusterna sker främst genom 
byggnadens skal och ventilation men även andra förluster förekommer som exempelvis 
varmvatten. Energitillskottet sker dels genom el och uppvärmning men också genom så kallad 
gratis energi som värme från personer, solinstrålning och apparater. (Petersson, 2001) 
 
För att beräkna en byggnads energibalans finns ett antal olika databaserade 
beräkningsprogram, där ett vanligt är Svensk Byggtjänsts program �ENORM�. Med hjälp av 
detta program går det att se var energin går ut ur en byggnad och vad olika 
förbättringsåtgärder ger för resultat. (Petersson, 2001) 
 
 

3.4 Insatsområden för energieffektivisering 

3.4.1 Allmänt 
Det finns flera insatsområden för energieffektivisering i större byggnader. Följande områden 
har i allmänhet störst besparingspotential: 

• Byggnadskonstruktionen 
• Ventilation 
• Värme 
• Kyla 
• El 
• Driftoptimering 

 

3.4.2 Byggnadskonstruktionen 
Tidigare förekom ofta täthets- och isoleringsbrister i stora delar av det svenska 
byggnadsbeståndet. I mitten av 1970-talet ökade energimedvetandet inom framförallt 
värmeenergiområdet vilket ledde till att dessa konstruktionsbrister numera är ganska sällsynta.  
(Nilson, m.fl., 1996) 
 

3.4.2.1 Lätt och tung stomme 
Byggnader med tung stomme bestående av betongelement har en stor värmelagringsförmåga 
och har därför förutsättningar att lagra värmeenergi från dag till natt. Överskottsvärme från 
dagen kan därför användas på natten. Denna värmelagringsförmåga är möjlig att utnyttja 
under vår, sommar och höst perioden med varma dagar och kalla nätter. Byggnader med lätt 
stomme som exempelvis en trästomme kräver uppvärmning nattetid och oftast kyla dagtid 
vilket medför en högre energianvändning. (Petersson, 2001) 
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3.4.2.2 Rimlig värmeisolering 
Hur tjock isolering som används beror på vilken konstruktion som byggnaden består av. 
Vanligtvis används en tjockare isolering i lätta konstruktioner, där det är vanligt att tjockleken 
uppgår till 200 � 300 millimeter vilket ger ett U-värde på 0,2 � 0,15 Watt per kvadratmeter 
Kelvin (W/m²K) . I tunga väggkonstruktioner är det i regel svårare att uppnå samma nivå av 
värmeisoleringsgrad på grund av den kraftigare och djupare konstruktionen. Vindsbjälklag är 
oftast enkla att isolera med lösfyllnadsisolering i storleksordningen 500 millimeter vilket 
resulterar i ett U-värden på cirka 0,1 W/m²K. (Petersson, 2001) 
 

3.4.2.3 Fönster  
Värmeförluster genom fönstren kan vara upp till tio gånger större än genom övriga 
byggnadsdelar, detta gör fönster betydelsefulla ur ett energiperspektiv. Satsningar har gjorts 
på att utveckla fönster med bra värmeisoleringsförmåga och reducerad värmeinstrålning från 
solljus. Ett fönster med låg solenergitransmittansfaktor kan bidra till att behovet av 
komfortkyla minskar. (Nilson, m.fl., 1996) 
 
Energieffektiva fönster är i dagsläget vanliga, både med avseende på värmeisoleringsförmåga 
och solenergitransmittans. Risken för kallras och kondensering på energieffektiva fönster är 
liten. Ett energieffektivt fönster har också en bra bullerdämpningsförmåga. (Nilson, m.fl., 
1996) 
 

3.4.2.4 Beräkningsteori för byggnadskonstruktionen 
För att kontrollera konstruktionens inbyggda värmemotstånd ( TR ) används två 
beräkningsformler, λ- och U-metoden. Ett snittvärde av metoderna ger ett värde på hur god 
värmeisoleringsförmåga konstruktionen har. (Petersson, 2001) 
 
λ-värdesmetoden: 
Beräkning enligt λ-värdesmetoden förutsätter att den aktuella byggnadsdelen delas in i 
parallella skikt vinkelrätt mot värmeflödet. För homogena skikt (1 och 3) tas ett λ-värde fram 
för respektive skikt. För inhomogena skikt (2) beräknas ett sammanvägt λ-värde enligt 
ekvation 3.1. Sedan summeras skikten enligt ekvation 3.2. (Petersson, 2001) 
 

 
Figur 3.1 Uppdelning av materialskikt för en enkel väggkonstruktion (Petersson, 2001). 
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U-värdesmetoden: 
Beräkning enligt U-värdesmetoden förutsätter att den aktuella byggnadsdelen delas in i 
lämpligt utvalda ytor tvärs igenom byggnadsdelen och parallellt med värmeflödesriktningen. 
Först beräknas U-värdet för yta a enligt ekvation 3.3 och U-värdet för yta b enligt ekvation 
3.4. Sedan beräknas andel yta a och b i förhållande till total yta c. Andel yta a och b 
multipliceras sedan med respektive U-värde enligt ekvation 3.5. (Petersson, 2001) 
 

 
Figur 3.2 Uppdelning av materialskikt för en enkel väggkonstruktion (Petersson, 2001). 
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Konstruktionens värmemotstånd per kvadratmeter ( U

TR ) 
För att räkna fram ett snitt av de båda metoderna måste de beräknas i samma enhet. Därför 
beräknas värdet från U-värdesmetoden om till ett R-värde enligt ekvation 3.6. Slutligen tas ett 
snittvärde fram av de två metoderna enligt ekvation 3.7 vilket ger konstruktionens totala 
värmemotstånd i kvadratmeter Kelvin per Watt (m²K/W). (Petersson, 2001) 
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Konstruktionens värmeflöde per kvadratmeter ( UU ) 
För att erhålla ett värde på det totala värmeflödet genom konstruktionen i Watt per 
kvadratmeter Kelvin (W/m²K) används ekvation 3.8 (Petersson, 2001). 

 

U
T

U

R
U 1=    (3.8) 

 
 
 
 



 
 

9  

Konstruktionens värmeflöde per kvadratmeter (kWh/m²/år) 
För att erhålla ett värde på det totala värmeflödet genom konstruktionen i kilowattimmar per 
kvadratmeter och år används ekvation 3.9. (Petersson, 2001) 
 

365*24*)(*// 2
ei

U TTUårmkWh −=   (3.9) 
 

3.4.3 Ventilation 
Ventilationssystemen har under en lång tid indelats enligt följande principer: 

• Självdragssystem (S-system). 
• Frånluftssystem (F-system). 
• Från- och tilluftssystem (FT-system) 
• Från- och tilluftssystem med värmeåtervinning (FTX-system). 

 

3.4.3.1 Självdragssystem (S-system) 
Självdragssystem är den äldsta och enklaste principen för ventilation, den var dominerande i 
fastigheter som byggdes fram till och med 1960-talet. S-systemet bygger på termiska 
drivkrafter och vanligtvis otätheter i byggnadsskalet vilket gör att byggnaden ventileras utan 
tekniska hjälpmedel. Dock ger denna ventilation ett oreglerat luftflöde som är känslig för 
ändringar i det yttre klimatet och inte klarar Boverkets minimikrav året runt. (Pettersson, 
m.fl., 2000), (Ericson, 1998) 
 

3.4.3.2 Frånluftssystem (F-system) 
Fläktstyrd frånluft (F-system) innebär att inomhusluften sugs ut på ett kontrollerat sätt med 
hjälp av fläktar. Luften som sugs ut ersätts med uteluft som tar sig in genom ventiler, 
vädringsfönster eller otätheter i byggnaden. F-systemet introducerades på 1940-talet och är 
vanliga än idag. Orsaken till det är främst den låga installationskostnaden samtidigt som det är 
ett kontrollerat system som är okänsligt för ändringar i det yttre klimatet och byggnadens 
täthet. ( Pettersson, m.fl., 2000), (Ericson, 1998) 
 

3.4.3.3 Från- och tilluftssystem (FT-system) 
Ventilation av typen från- och tilluftssystem började användas i början av 1960-talet. Den 
viktigaste egenskapen med denna typ är att den ger ett relativt säkert och jämt tilluftsflöde i 
alla rum. I FT-system tas luften in till ett aggregat där den filtreras och värms upp till önskad 
temperatur. En fläkt transporterar sedan den uppvärmda luften till husets olika rum. 
Frånluften sugs ut på samma sätt som i ett F-system. Kritik har dock riktats mot FT-system på 
grund av att det ofta förekommer brister i konstruktion, injustering och underhåll. (Pettersson, 
m.fl., 2000), (Ericson, 1998) Enligt Ygberg (2004) visar den senaste forskningen att FT-
system krävs för att få en installation med både låg energianvändning och ett gott inneklimat.  
 
I ett FT-system kan luften tillföras på två principiellt olika sätt, genom omblandande- och 
deplacerande ventilation. Båda principerna använder sig av samma frånluftssystem, det vill 
säga ett frånluftsdon placerat vid taket i respektive rum, det som skiljer dem åt är hur luften 
tillförs rummet. (Jonsson, 2005) 
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Omblandande system 
I det omblandande systemet sitter ett tilluftsdon i taket som ska tillföra luft med en relativt 
hög hastighet vilket syftar till att skapa stora luftrörelser i rummet utan att drag uppstår.  Det 
omblandande systemet ger en luftutbyteseffektivitet på cirka 50 procent, vilket betyder att 
resterande 50 procent av den tillförda luften försvinner direkt med frånluften utan att komma 
rummets vistelsezon till nytta. (Jonsson, 2005) 
 
Deplacerande system 
I det deplacerande systemet tillförs luften genom ett stort aggregat placerat på väggen från 
golvet och upp till cirka en meter. Syftet med det deplacerande systemet är att luften ska 
tillföras med en låg hastighet vilket pressar upp den befintliga, varmare och lättare luften mot 
taket där den sugs ut genom frånluftsdonet. Detta system har en luftutbyteseffektivitet på 
cirka 90 procent, det vill säga betydligt bättre än det omblandande systemet. Systemet 
fungerar däremot inte så bra i små rum med många rörelser utan lämpar sig bättre i stora 
lokaler. (Jonsson, 2005) 
 

3.4.3.4 Från- och tilluftssystem med värmeåtervinning (FTX-system) 
Ett FT-system kan oftast relativt enkelt utrustas med olika typer av värmeväxlare, där 
frånluften används för att värma tilluften. Ett sådant system kallas FTX-system, i 
välfungerande system kan upp till 80 procent av värmeenergin i frånluften återvinnas, detta 
gör att uppvärmningskostnaderna kan minskas markant. Genombrottet för systemet 
sammanhänger med behovet av att hushålla med energin som uppkom under slutet av 1970-
talet. ( Pettersson, m.fl., 2000), (Ericson, 1998) 
 
Värmeväxling mellan till- och frånluft kan ske genom regenerativa- eller rekuperativa 
värmeväxlare. Den regenerativa värmeväxlaren kan uppnå en verkningsgrad på cirka 80 
procent medan den rekuperativa värmeväxlaren vanligtvis kan uppnå en verkningsgrad på 
cirka 60 procent. Nackdelen med den regenerativa värmeväxlaren är att föroreningar i 
frånluften kan överföras till tilluften eftersom frånluften passerar samma ytor som överför 
värme till tilluften. Fördelen med den rekuperativa värmeväxlaren är att den har en skiljevägg 
mellan från- och tilluft vilket gör att hälsofarliga ämnen inte kan överföras mellan till- och 
frånluften. ( Pettersson, m.fl., 2000), (Ericson, 1998) 
 
Det finns ett antal olika varianter av värmeväxlare, den vanligaste regenerativa värmeväxlaren 
är den roterande värmeväxlaren vilket är den värmeväxlare som har högst verkningsgrad 70 � 
80 procent. Förutsättningarna för att installera en roterande värmeväxlare är att luften är ren 
och luktfri samt att både till- och frånluftsfläktarna sitter i samma fläktrum. Finns 
föroreningar i luften bör en regenerativ värmeväxlare väljas. Dessa finns som platt-, rör- och 
vätskekopplade värmeväxlare. Platt- och rörvärmeväxlare har en verkningsgrad på 50 � 70 
procent. Driftsäkerhet för värmeväxlaren är hög men den kan vara svår att installera i 
befintliga byggnader eftersom den kräver att från- och tilluftsaggregaten sitter i samma 
fläktrum. Vätskekopplade värmeväxlare har en verkningsgrad på 50 � 60 procent, de är 
relativt billiga och enkla att installera i befintliga byggnader. Den stora fördelen med 
vätskekopplade värmeväxlare är att de kan installeras även om till- och frånluftskanalerna är 
placerade långt ifrån varandra. Denna typ av värmeåtervinning är också den vanligaste vid 
ombyggnad av gamla FT-system. ( Pettersson, m.fl., 2000), (Ericson, 1998) 
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I figur 3.3 och 3.4 visas en principskiss över ett från- och tilluftssystem (FT- och FTX-
system) samt en värmeväxlare: 

 
 
Figur 3.3  Principskiss över ett               Figur 3.4    Principskiss över 
               FT- & FTXsystem            en värmeväxlare  
                    (Ericson, 1998).            (Ericson, 1998). 
 

3.4.3.5 Behovsstyrning av ventilation 
I förväg kan det vara svårt att förutse hur lokalerna kommer att nyttjas. Detta medför att det är 
vanligt att ventilationen är igång dygnet runt istället för att den behovsstyrs efter 
verksamheten. För att behovsstyra ventilationen kan en timer installeras som kopplas direkt 
till ventilationsaggregatet vilket stänger av ventilationen när lokalerna inte används. Det går 
även att installera spjäll i berörda ventilationskanaler, detta ger dock en marginell besparing. 
Den effektivaste besparingsåtgärden fås vid installation av tvåhastighetsdrift eller 
varvtalsreglering av fläktmotorerna. (Carmonius, m.fl., 1999) 
 

3.4.3.6 Dimensionering av aggregat 
Motorerna i ventilationssystem är ofta överdimensionerade. Eftersom drifttiderna för 
elmotorer oftast är långa är det mycket viktigt att de är effektiva och lagom stora. Byte av 
överdimensionerade motorer kan löna sig i energieffektiviseringssyfte men vanligtvis sker 
bytet i samband med utbyte av förbrukade motorer eller ombyggnationer. Vid en 
nybyggnation är det viktigt att välja motorer med rätt storlek. (Nilson, m.fl., 1996) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FT(X) 

Värme-
växlare

6 � 8º 14-16º

20-22º 15-17º

Uteluft Avluft

Frånluft Tilluft



 
 

12  

3.4.4 Värme 
Värme kan tillföras en byggnad på flera olika sätt. För större fastigheter i tätorter sker 
värmetillförseln i de flesta fall genom fjärrvärme.  
 

3.4.4.1 Fjärrvärme 
Fjärrvärme produceras i centrala fjärrvärmeanläggningar och fördelas till kunderna som 
varmvatten via ett isolerat rörledningsnät. Med hjälp av en värmeväxlare i husets 
fjärrvärmecentral överförs värmen till husets radiatorsystem. Det avkylda vattnet leds sedan 
tillbaka till den centrala fjärrvärmeanläggningen där det värms upp igen. (Energimyndigheten, 
2005) 
 
Under 1970-talet producerades fjärrvärmen nästan uteslutande med olja, i dagsläget används 
istället energislag med mindre miljöpåverkan och oljan är nästan helt borta. Till stor del 
utnyttjas bränslen som exempelvis spillvärme från industrier, trädbränslen samt olika former 
av avfall. Andelen förnybara bränslen för fjärrvärmeproduktionen är hög och ökar från år till 
år. Jämfört med de flesta andra energislag är utsläppen av klimatpåverkande växthusgaser 
låga. (Energimyndigheten, 2005) 
 
Fördelar med fjärrvärme ur kundens perspektiv: 

• Lägre kostnad och större bekvämlighet jämfört med olje- eller eluppvärmning. 
• I stort sett obefintligt underhållsbehov. 
• Mycket hög driftsäkerhet.  
• Minskad miljöpåverkan.  
• Fjärrvärme medför inga ljud eller lukter för de boende. 

 
Fördelar med fjärrvärme ur samhällets perspektiv: 

• Minskad miljöpåverkan. 
• Ökad sysselsättning eftersom fjärrvärme använder stora mängder inhemska bränslen 

vilket leder till arbetstillfällen skapas utanför tätorterna. 
• Vid elproduktion i kraftvärmeverk tas den värme som produceras tillvara som 

fjärrvärme.  
• Stor flexibilitet, stora anläggningar är billigare att anpassa än många små.  

 (Energimyndigheten, 2005) 
 

3.4.5 Kyla 
Behovet av komfortkyla har ökat på grund av det ökade användandet av teknisk utrustning 
samt ökade krav på förbättrad arbetsmiljö. Kyla kan tillföras en byggnad genom ett antal olika 
principer, de vanligaste är att kyla den inkommande ventilationsluften eller att använda sig av 
ett separat vattenburet kylsystem med kylelement som placeras vid taket. Ett sätt att minska 
kylbehovet är att förse byggnadens fönster med solavskärmning eller installera fönster med 
låg solenergitransmittansfaktor. (Nilson, m.fl., 1996) 
 
Kylmaskiner för komfortkyla överdimensioneras ofta. En överdimensionering är kostsam 
både i investering och drift. Om kylaggregaten dimensioneras efter behovet och inte 
överdimensioneras kan investerings- och framförallt driftkostnaderna sänkas. (Nilson, m.fl., 
1996) 
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3.4.6 El 
 

3.4.6.1 Belysning 
Inom belysningsområdet finns det ofta en stor besparingspotential och betydelsen för både 
energianvändning och arbetsmiljö har ofta underskattats. Enligt Nilson (1996) finns flera 
exempel där belysningen är mycket elkrävande, avger mycket värme och inte ger ett 
tillräcklig bra ljus.  
 
Innan belysningsåtgärder planeras bör följande undersökas (Nilson, m.fl., 1996): 

• Hur stor är den installerade belysningseffekten (W/m²) för olika lokaler i byggnaden? 
• Hur styrs belysningen? - Strömbrytare i varje rum? 

- Dragströmbrytare på varje armatur? 
- Endast centrala strömbrytare? 
- Tidsstyrning? 
- Närvarostyrning? 
- Dagsljusstyrning? 

• Hur är belysningen sektionerad? 
• Hur hög är belysningsstyrkan? 
• Förekommer klagomål på belysningen? 
• Behövs platsarmaturer eller räcker det med allmänbelysning? 
• I vilket skick är de befintliga belysningsarmaturerna? 
• Har de befintliga armaturerna rätt placering med hänsyn till verksamheten? 
• Kommer verksamheten att ändras inom en snar framtid? 

 
Högfrekvensbelysning 
Högfrekvensbelysning är en belysning som är försedd med så kallad högfrekvensdriftdon 
(HF-don) där driftfrekvensen är betydligt högre än driftdon i traditionell belysning (Nilson, 
m.fl., 1996). 
 
Fördelar med högfrekvensbelysning (Nilson, m.fl., 1996): 

• Lägre drifteffekt 
• Större möjligheter till olika styr- och reglermetoder 
• Längre livslängd på lysrören 
• Direktstart utan blinkningar 
• Behagligare ljus 
• Mindre brandrisk 
• Flimmerfritt ljus 

 
Närvarostyrning 
Drifttiden är avgörande för storleken på både elanvändningen och möjligheten till 
energibesparing. Enligt Nilson (1996) visar erfarenheter från ett flertal projekt att en 
reducering av drifttiden med 40 procent kan uppnås med närvarostyrning. Ett effektivt sätt att 
reducera drifttiden för belysningen är att utnyttja närvarostyrning via närvarodetektorer. I 
källarkorridorer, kulvertar, transportgångar och parkeringsgarage är det ofta lämpligt att 
installera närvarostyrd belysning. Närvarostyrning bör helst kombineras med en installation 
av högfrekvensbelysning. I lokaler som nyttjas lite och där risken är stor för att belysningen 
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blir kvarglömd kan en installation av närvarostyrning ske även med traditionell belysning. 
(Nilson, m.fl., 1996) 
 
Enligt Nilson (1996) visar tidigare undersökningar att där närvarostyrd belysning installerats 
ökar risken för att belysningen glöms påslagen i utrymmen som inte har åtgärdats, exempelvis 
toaletter och förråd. För att lösa detta problem är det viktigt att informera användarna om 
utförda åtgärder. Undersökningarna visar också att närvarostyrd belysning uppskattas av de 
flesta användarna. En modern och effektiv belysningsutrustning kan därför göra lokalerna 
attraktivare. 
 

3.4.6.2 Kontorsutrustning 
Kontorsutrustning, som datorer, bildskärmar, skrivare och kopiatorer har genom åren blivit 
mindre elkrävande men antalet apparater har kraftigt ökat. Det finns också stora skillnader 
mellan energiförbrukningen för olika fabrikat och modeller. Vid en energieffektivisering och 
inköp av utrustning är det därför viktigt att inte glömma bort kontorsutrustningen. (Nilson, 
m.fl., 1996) 
 

3.4.6.3 Motorvärmare 
I dagsläget är de flesta motorvärmare inkopplade under längre tid än vad som krävs. För att 
spara energi och skona miljön bör användandet begränsas till följande tider: 
(Energimyndigheten, 1999) 

• Vid -15ºC och kallare bör inte motorvärmare användas längre än 1,5 timme. 
• Vid 0ºC räcker det med maximalt 1 timme. 
• Vid +10ºC och varmare behöver motorvärmare inte användas. 

 
Det finns ett flertal sätt att styra användandet av motorvärmare. Ett bra val är att använda 
automatiska tidur som också känner av utomhustemperaturen. (Energimyndigheten, 1999) 
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3.4.7 Driftoptimering 
Inom fastighetsbranschen används begreppet driftoptimering för att beskriva en mängd olika 
aktiviteter. För att definiera och avgränsa begreppet driftoptimering begränsas det i denna 
rapport till de åtgärder som utförs för att justera befintliga system för inomhusklimat (värme, 
ventilation och i viss mån el) så att de används så effektivt som möjligt. Målet med 
driftoptimering är ett bättre inomhusklimat och en lägre energiförbrukning vilket innebär att 
driftpersonalen ska köra systemen på olika sätt för att nå bra resultat. Det som utmärker 
driftoptimering är att det finns stora möjligheter att med enkla medel uppnå stora 
energibesparingar. För att arbetet med driftoptimering ska bli framgångsrikt krävs 
engagemang och kompetens inom hela organisationen. De metoder som används för 
driftoptimering ska utföras på ett systematiskt arbetssätt vilket innebär att arbetet bör 
dokumenteras. (Basiri m.fl., 2006)  
 
De viktigaste insatsområdena inom driftoptimering är följande (Basiri m.fl., 2006): 

• Verksamhetsanpassa driften 
• Injustering 
• Inreglering 

 
Möjligheten för energibesparing genom driftoptimering är stor. För en normal fastighet kan en 
tänkbar målsättning vara att minska värmeenergin med 25 procent vilket i många fall också 
ger en elbesparing på cirka 10 procent. Exempelvis vid justering av drifttider för 
ventilationssystemet. (Björnbom, 1999) 
 

3.4.7.1 Verksamhetsanpassa driften 
En av de viktigaste åtgärderna inom driftoptimering är att se till att inga system eller 
installationer är i drift mer än vad som krävs. Stora energibesparingar kan göras genom att 
verksamhetsanpassa energikrävande system som ventilation, kylsystem, belysning och 
motorvärmare. (Basiri m.fl., 2006) 
 

3.4.7.2 Injusteringar 
Fastighetsägaren bör se till att flöden i värme-, ventilations- och eventuella kylsystem är rätt 
injusterade. En bristfällig injustering tvingar andra åtgärder att kompensera bristerna. 
Exempelvis kan ett radiatorsystem som är bristfälligt injusterat leda till att flödet av 
varmvatten till vissa radiatorer blir för lågt medan flödet till andra radiatorer blir för högt. En 
bristfällig injustering medför också att framledningstemperaturen i radiatorsystemet måste 
vara högre än normalt. Konsekvensen blir höga temperaturer och onödig energianvändning i 
övriga delar av radiatorsystemet. Med hjälp av injusteringen fastställs att varje radiator har 
rätt flöde vilket medför att framledningstemperaturen och medeltemperaturen i byggnaden 
kan sänkas utan att hyresgästerna upplever någon försämring. (Basiri m.fl., 2006) 
 

3.4.7.3 Inreglering 
Inreglering syftar främst till att anpassa börvärden i byggnadens olika tekniska system, 
exempelvis vilka inställningsparametrar ett ventilationssystem bör ha. Genom att se till att 
börvärden och framledningstemperaturer är rätt inställda kan stora besparingar göras. 
Inreglering kan verka enkel men i verkligheten är det oftast där de stora bristerna finns. 
(Basiri m.fl., 2006) 
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4 HANDLINGSPROGRAM FÖR ENERGIEFFEKTIVISERING 
 
 
Sveriges kommuner och Landsting, Akademiska hus AB, Fortifikationsverket, Statens 
fastighetsverk och Specialfastigheter i Sverige har inom ett samarbetsprojekt kallat 
�Utveckling av Fastighetsföretagande i offentlig sektor� (U.F.O.S) utvecklat ett 
handlingsprogram för att energieffektivisera offentliga lokaler. I figur 4.1 beskrivs översiktligt 
handlingsprogrammet som delats in i sex steg. Programmet är beskrivet utifrån en 
fastighetsägare med ett relativt stort fastighetsbestånd. (Basiri m.fl., 2006) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4.1 Handlingsprogram för energieffektivisering (Basiri m.fl., 2006) 
 

4.1 Steg 1: Samla in underlag 
Det första steget i handlingsprogrammet är att samla in relevant underlag vilket oftast finns att 
tillgå i befintliga system som bearbetar energistatistik. Energistatistik är i många fall den 
viktigaste källan för att kunna utföra energieffektiviseringsarbetet. (Basiri m.fl., 2006) 
 
Nedan presenteras ett förslag till arbetssätt för steg 1: 
 
Inventering 
Under inventeringen arbetas byggnaden igenom på ett strukturerat sätt. Det som studeras är 
funktionen och inställningarna i byggnaden och dess tekniska system. Syftet med 
inventeringen är att fastställa ett nuläge och reda ut hur byggnaden sköts och används. Det 
som bör inventeras är drifttider för energikrävande system, information om tidigare 
energiförbrukning, vilken verksamhet som bedrivs i byggnaden och vilka verksamhetstider 
som gäller. (Basiri m.fl., 2006) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Steg 1 
Samla in underlag 
- Mäta 
- Inventera 

Steg 2 
Analysera 
energiprestanda 

Steg 3 
Identifiera 
åtgärder 

Steg 4 
Utreda åtgärder 

Steg 5 
Utföra åtgärder 

Steg 6 
Driftoptimera 
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Den information som behövs för energieffektiviseringsarbetet finns framförallt i följande 
källor(Basiri m.fl., 2006): 

• Drift- och underhållsinstruktioner 
• Konstruktionsritningar 
• VVS-ritningar 
• El-ritningar 
• OVK-protokoll 
• Luftflödesprotokoll för ventilationssystem 
• Injusteringsprotokoll för värme- och kylsystem etc. 
• Styr- och övervakningsanläggningar 
• Energistatistik 
• Förvaltningsinformation 

 
Arbetet med att samla in underlag och inventera är tidskrävande. För att kunna utföra arbetet 
så effektivt som möjligt är det viktigt att redan innan start tänka igenom vad som måste 
samlas in och utforma inventeringsmallar. (Basiri m.fl., 2006) 
 
Mätning 
Mätningar genomförs för att komplettera inventeringen och ge en bättre bild av 
energianvändningen i byggnaden. Syftet med mätningarna är framförallt att beskriva den 
aktuella driftsituationen i byggnaden utifrån ett tekniskt perspektiv. Behovet av mätningar 
varierar, mer komplexa byggnader kräver fler mätningar. De grundläggande mätningar som 
bör genomföras är följande: (Basiri m.fl., 2006) 
 

• Rumstemperaturer  
• Drifttemperaturer i olika system (ventilation, värme, kyla, tappvatten)  

 
Resultat 
Efter att inventeringen och mätningen är slutförd sammanställs all fakta i en rapport som 
sedan används som utgångspunkt i steg 2. (Basiri m.fl., 2006) 
 

4.2 Steg 2: Analysera energiprestanda 
Genom att analysera underlaget från steg 1 upptäcks eventuella brister och potential för 
byggnadens energiprestanda. Arbetet består av beräkningar, datasammanställningar, 
jämförelser och analyser. Ett av det vanligaste och bästa sättet att analysera en fastighets 
energiprestanda är att göra jämförelser vilka bör göras med tre olika metoder, med andra 
liknande byggnader, med sig själv över tiden och med branschnyckeltal. Det är omfattningen 
av det underlag som samlats in i föregående moment som är gränssättande för jämförelsen. 
(Basiri m.fl., 2006) 
 
Jämförelsen bör inriktas mot följande punkter (Basiri m.fl., 2006): 

• Förbrukning av värme, el, kyla och vatten 
• Driftinställningar � börvärden, drifttider 
• Antal felanmälningar  

 
Sammanfattningsvis syftar jämförelserna till att hitta outnyttjad potential i byggnadens 
energiprestanda (Basiri m.fl., 2006).  
 



 
 

18  

Jämförelse 1, mellan liknande objekt 
Består fastighetsbeståndet av byggnader som liknar varandra kan jämförelser göras mellan 
dessa. För att jämförelserna ska bli korrekta krävs också att verksamheterna i byggnaderna är 
likvärdiga. (Basiri m.fl., 2006) 
 
Jämförelse 2, med sig själv 
Den andra jämförelsen som bör göras är att jämföra objektet med sig själv över tiden vilket är 
ett enkelt sätt att fastställa förbrukningstrender samt identifiera eventuella avvikelser. (Basiri 
m.fl., 2006) 
 
Jämförelse 3, med omvärlden 
Den tredje jämförelsen som bör göras är att jämföra byggnaden med olika nyckeltal som 
branschnyckeltal och andra statistiska referensvärden. Materialet på marknaden är grovt vilket 
bör beaktas i jämförelsen. (Basiri m.fl., 2006) 
 
Resultat 
Arbetet med att analysera energiprestanda resulterar i en avvikelselista som består av ett antal 
områden att undersöka och arbeta vidare med. (Basiri m.fl., 2006) 
 

4.3 Steg 3: Identifiera åtgärder 
Arbetet med att identifiera åtgärder syftar till att hitta lösningar på de brister och avvikelser 
som framkommit i föregående moment. Resultatet av arbetet är en åtgärdslista med relevanta 
åtgärder för byggnaden. Inom processen �identifiera åtgärder� finns flera marknadsaktörer att 
vända sig till. Gemensamt för dessa är att de av förståeliga skäl rekommenderar åtgärder inom 
sina egna kompetensområden. (Basiri, m.fl., 2006) 
 

4.4 Steg 4: Utreda åtgärder 
Utredningsarbetet syftar till att producera ett fullständigt beslutsunderlag. 
 
Följande punkter bör ingå i beslutsunderlaget: 

• Teknisk beskrivning av den föreslagna åtgärden 
• Konsekvenser till följd av föreslagen åtgärd 
• Risker till följd av föreslagen åtgärd 
• Kostnader till följd av föreslagen åtgärd 
• Bedömda besparingar och vinster till följd av åtgärd 

(Basiri, m.fl., 2006) 
 

4.5 Steg 5: Utföra åtgärder 
Efter att beslut tagits om genomförande av åtgärd utförs detta som ett vanligt byggprojekt 
vilket består av programskede, projekteringsskede och byggskede. Det som är viktigt vid 
ombyggnationer för energieffektivisering är att det i programskedet formuleras krav på 
energiprestanda efter utförd åtgärd. (Basiri, m.fl., 2006) 
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4.6 Steg 6: Driftoptimering 
Driftoptimering är de åtgärder som utförs för att konfigurera befintliga system för 
inomhusklimat (värme, ventilation och i viss mån el) så att de används så effektivt som 
möjligt med hänsyn till hyresgästernas behov. För en utförligare beskrivning se underavsnitt 
3.4.7. (Basiri, m.fl., 2006) 
 
I figur 4.2 presenteras ett förslag till ett enkelt handlingsprogram för 
driftoptimeringsprocessen framtaget av Svenska Kommunförbundet (Björnbom, 1999). 
 

 
 

Figur 4.2  Handlingsprogram för driftoptimeringsprocessen (Björnbom, 1999). 
 
Exempel på ingående moment för respektive del i processen beskrivs nedan (Björnbom, 
1999): 
 
Steg 1: Uppmärksamma 

• Samla energistatistik över värme och el för de tre senaste åren. Värmen ska 
normalårskorrigeras. 

• Jämför med liknande fastigheter. 
• Bedöm vilken potential det borde finnas med driftoptimering. Enligt Björnbom (1999) 

visar erfarenheter att potentialen ofta är större än vad som först framgår. 
 
Steg 2: Mål 

• Upprätta övergripande mål och sätt detta rimligt högt, exempelvis 25 procents 
värmebesparing och 10 procents elbespararing inom fem år.  

• Gör målen konkreta genom diskussion med driftansvariga och fastställ vad målet ska 
vara för respektive fastighet. 

 
Steg 3: Planera, sälj in och motivera 

• Genomför ett �säljseminarium� där vikten av driftoptimering fastställs. 
• Utbilda driftpersonalen i grundläggande energieffektivisering och ställ krav på 

engagemang från deltagarna. 
• Se till att en stödresurs finns att tillgå samt att tid avsätts för driftpersonalen. 
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Steg 4: Driftoptimera och åtgärda 

• Börja med att lägga fast en driftstrategi och justera enligt denna. 
• Dokumentera arbetet. 
• Var beredd på att skjuta till resurser om brister upptäcks. 

 
Steg 5: Mätning, uppföljning, utvärdering och analys 

• Energistatistiken ska samlas in och bearbetas varje månad. 
• Gemensamma avstämningar är viktiga det första halvåret för att alla inblandade ska 

komma igång ordentligt. 
• En omfattande analys där hyresgästernas och driftpersonalens synpunkter samt 

optimeringsresultatet ingår ska göras minst en gång om året. 
 
Steg 6: Rapportera 

• Månadsvis rapportering i form av statistik och avstämningar. 
• En årsrapport ska tas fram. 
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5 NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING (NLL) 
 
 
NLL är en politiskt styrd organisation bestående av landstingsfullmäktige, valutskott, 
revisorer, fullmäktiges beredningar, landstingsstyrelse och patientnämnd. Förutom 
landstingsdirektören med sin stab och sekretariat består landstingets driftsorganisation av 
verksamheterna; personal, informatik, ekonomi, hälso- och sjukvård, regional samt IT. 
Driftsorganisationen är indelad i divisioner som arbetar över hela Norrbotten. I figur 5.1 visas 
en översiktlig bild av driftsorganisationen. (Wiklund, 2004) 
 

Landstingsdirektör

Sekretariat Stab

Division
Opererande
specialister

Division
Medicinska
specialister

Division
Diagnostik

Division
Primärvård

Division
Vuxen-

psykiatri

Division
Folktandvård

Division
Kultur och
utbildning

Division
Service

Ortoped Infektion Radiologi Vårdcentraler Baspsykiatr i Kliniker för Norrbottens Länsteknik

i länets allm. tandvård museum

Ögon Hud Klinisk fys. samtliga Specialist Logis tik/ Upph.

kommuner. akutpsykiatri Specialist- Norrbottens-

Öron Lungmedicin Lab. medicin tandvård musiken Gemensam

service

Kvinno-
sjukvård

Barnmed. Smittskydd
Rehabenh. i
Luleå

Tandtekniker
laboratorium

Grans natur-
bruksskola Fastigheter

 

Figur 5.1  Norrbottens läns landstings driftsorganisation (Wiklund 2004). 
 
I Norrbottens län finns 5 sjukhus, 33 vårdcentraler och 44 tandvårdskliniker i landstingets 
regi. NLL är länets största arbetsgivare med cirka 8 000 anställda, varav cirka 6 500 arbetar 
inom hälso- och sjukvården. (Wiklund, 2005) 
 
Division Service Fastigheter 
Division Service Fastigheter har som uppgift att förvalta landstingets fastigheter i länet. Detta 
innebär att tillhandahålla lokaler, utnyttja den totala lokalytan bättre, ta tillvara på 
fastigheternas långsiktiga värde och brukbarhet på ett bättre sätt samt att minska landstingets 
lokalkostnader. Division Service Fastigheter svarar även för den externa in- och uthyrningen 
av lokaler och bostäder. NLL har en hyresintäktsomsättning på cirka 400 miljoner kronor och 
bygger för mellan 100 - 150 miljoner kronor per år. I dagsläget förvaltar Division Service 
Fastigheter lokaler vars bruttoarea uppgår till cirka 630 000 kvadratmeter. (Wiklund, 2005)  
 
Division Service Fastigheter har fastighetsdriften för sina lokaler på entreprenad. Bravida AB 
sköter driften på Sunderby sjukhus och Riksbyggen sköter driften på resterande 
fastighetsbestånd. Avtalet med Riksbyggen innefattar inget besparingsincitament för 
energieffektivisering. (Sundén, 2006) 
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5.1 Björkskatans vårdcentral 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5.2 Foto av entrén vid Björkskatans vårdcentral. 
 

5.1.1 Allmänt 
Björkskatans vårdcentral byggdes 1978 och har beteckningen Björkskatan 1:230. 
Vårdcentralen är belägen i bostadsområdet Björkskatan i Luleå kommun. Fastigheten har en 
markareal som uppgår till 42 780 kvadratmeter, byggnadens bruttoarea (BTA) uppgår till  
35 575 kvadratmeter, bruksarean (BRA) till 23 322 kvadratmeter och den uthyrningsbara ytan 
till 18 669 kvadratmeter, vakansgraden var 38 procent år 2004 men enligt Sundén (2006) är 
den nuvarande vakansgraden närmare 50 procent. (NLL, 2004) 
 
Vårdcentralen hade följande hyresgäster år 2004 (NLL, 2004): 
Interna: 

• Primärvård 2 311 m² 
• Norrbottens minne 4 940 m² 
• Service hjälpmedel 371 m² 

Externa: 
• Apotek 123 m² 
• Luleå kommun, dagcenter 27 m² 
• Luleå kommun, kök 1 173 m² 
• Luleå kommun, fritids 117 m² 
• Luleå kommun, bårhus 252 m² 
• Rygginstitutet 1 492 m² 
• Frisersalong 72 m² 
• Cafeteria/bageri 150 m² 
• Specialfastigheter 120 m² 
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I diagram 5.1 visas beläggningsgraden av vårdcentralens uthyrningsbara yta år 2004: 

 

Internt
41%

Externt 
21%

Vakant
38%

 
Diagram 5.1 Grafisk beläggningsgrad, Björksktatans vårdcentral (NLL, 2004) 
 
Fastigheten är löpande renoverad och i genomgående gott skick med undantag av att 
utvändigt underhåll måste utföras på tak, träpartier och fönster. Vid uthyrning till nya 
hyresgäster måste även inre ytskikt renoveras, framförallt väggar och tak. (NLL, 2004) 
 
Energiförbrukning 
Energiförbrukningen för fastigheten år 2005 var:  
Totalt:    5 254 megawattimmar  
Varav elförbrukningen:   2 474 megawattimmar  
Varav fjärrvärmeförbrukningen:   2 780 megawattimmar 
(Sundén, 2006) 
 
Ekonomi 
Ekonomin för fastigheten år 2004 var: 
Fastighetens anskaffningsvärde 1978:  94 923 884 kronor 
Fastighetens bokförda värde 2004:   27 359 376 kronor 
Resultat 2004:   -4 877 563 kronor 
(NLL, 2004) 
 

5.1.2 Byggnadskonstruktionen 
Byggnaden är uppförd i tre plan inklusive källarvåning och består av en så kallad tung 
stomme med tegel- och plåtfasad (figur 5.4 och 5.5). De flesta fönster på byggnaden är av 
äldre treglasutförande, enstaka tvåglasfönster kan förekomma. Taket är ett kalltak som består 
av ett platt papptak (figur 5.6). Enligt Juto (2006) kan läckage förekomma i taket under 
vårvintern. I figur 5.3 visas en planskiss över Björkskatans vårdcentral. (NAB, 1977), 
(Sundén, 2006) 
 

 
Figur 5.3 Planskiss (ej skalenlig) över Björkskatans vårdcentral (Eniro, 2006). 
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Ytterväggen består av två olika konstruktioner. Det som skiljer dem åt är att ena 
konstruktionen (yttervägg 1, figur 5.4) har tegelfasad vilket är den dominerande typen. Den 
andra konstruktionen (yttervägg 2, figur 5.5) har plåtfasad och sitter i fönstersektionen och på 
kortsidorna av flyglarna. (NAB, 1977), (Sundén, 2006) 
 
Yttervägg 1 (ej skalenlig): 

 
Figur 5.4 Uppbyggnaden av� yttervägg  1� (ej skalenlig)  
 
Yttervägg 2 (ej skalenlig): 

 
Figur 5.5 Uppbyggnaden av� yttervägg  2� (ej skalenlig) 
 
Yttertak (ej skalenlig): 

 
Figur 5.6 Uppbyggnaden av yttertaket (ej skalenligt)  
 
 

Ytterväggen har följande uppbyggnad utifrån och in. 
 

• Tegel                    120 mm     R = 0,200  m²K/W 
• Mineralullsskiva  13 mm     λ = 0,036  W/mK 
• Träreglar              50*125 c600  λ = 0,140  W/mK 
• Mineralull            120 mm  λ = 0,039  W/mK 
• Betong                 170 mm     λ = 1,700 W/mK 
(NAB, 1977) 

Yttertaket har följande uppbyggnad utifrån och in. 
 

• Ventilerat yttertak, panel & papp    R = 0,250  m²K/W 
• Luftspalt   
• Träfiberskiva      20 mm     λ = 0,080  W/mK 
• Takbalkar          75*200 c/c 600     λ = 0,140  W/mK 
• Mineralull          100     λ = 0,039  W/mK 
• Betong                170 mm        λ = 1,700  W/mK 
(NAB, 1977) 

Ytterväggen har följande uppbyggnad utifrån och in. 
 
• Plåt                      -     R = 0,200  m²K/W 
• Mineralullsskiva  13 mm     λ = 0,036  W/mK 
• Träreglar              50*125 c600  λ = 0,140  W/mK 
• Mineralull            120 mm  λ = 0,039  W/mK 
• Betong                 170 mm     λ = 1,700 W/mK 
(NAB, 1977) 
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Det totala värmemotståndet ( TR ) är ett mått på konstruktionens värmeisoleringsförmåga och 
det totala värmeflödet( UU ) är ett mått på värmeflödet genom konstruktionen (Petersson, 
2001). Beräkningar enligt formler i underavsnitt 3.4.2.4 (Beräkningsteori) där ovanstående 
värden är insatta ger följande resultat:  
 

• Yttervägg 1:  TR  = 3,5 m²K/W UU  = 0,29 W/m²K 
• Yttervägg 2:  TR  = 3,4 m²K/W  UU  = 0,29 W/m²K 
• Yttertak:  TR  = 2,8 m²K/W UU  = 0,36 W/m²K  

 
Den värmeenergi som försvinner genom respektive konstruktion per kvadratmeter och år blir 
enligt formel 3.9 i underavsnitt 3.4.2.4 (Beräkningsteori) följande: 
 

• Yttervägg 1: 45,1 kWh/m²/år 
• Yttervägg 2: 46,4 kWh/m²/år 
• Yttertak: 56,3 kWh/m²/år 

 
Den totala takarean för Björkskatans vårdcentral uppgår till cirka 7 500 kvadratmeter vilket 
ger en energiförlust genom yttertaket på cirka 422 megawattimmar per år. 
 
Ovannämnda värden är teoretiska där hänsyn ej tagits till korrektioner som köldbryggor med 
mera vilket gör att det praktiska värdet kan vara sämre. I beräkningarna har bedömningar 
gjorts att inomhustemperaturen är + 20ºC och att årsmedeltemperatur i Luleå är + 2ºC. 
 

5.1.3 Ventilation 
Ventilationen på Björkskatans vårdcentral sköts av från- och tilluftsaggregat med roterande 
värmeväxlare (FTX-system). Ventilationssystemet är det ursprungliga från byggnadens 
uppförande 1978. Luftflödet kan varieras med hjälp av driftdatorns styr- och reglerprogram 
från 0 � 100 procent. Systemet är inte försett med spjäll som kan stänga av luftflödet för valda 
delar av byggnaden. Drifttekniker Jotu styr ventilationen efter egen kunskap och erfarenhet 
där han kör systemet så snålt som möjligt tills klagomål uppstår. Ventilationen är anpassad till 
den verksamhet som bedrivs i vårdcentralen och är därför endast igång vardagar från 05:00 
till 18:00. Sommartid körs dock ventilationen dygnet runt för att ventilera ut 
överskottsvärmen ur byggnaden. Vid kalla vinterdagar körs systemet extrasnålt för att 
ventilera ut minimalt med värme och ventilera in så lite kalluft som möjligt. Enligt Jotu sitter 
filtrerna i systemet felplacerade för att värmeväxlaren ska fungera optimalt. Filtrerna är 
placerade efter värmeväxlaren i både till- och frånluftskanalerna vilket gör att partiklar fastnar 
i värmeväxlaren som gör att verkningsgraden minskar. Obligatorisk ventilationskontroll 
(OVK) utförs vart tredje år vilket är en besiktning av ventilationsanläggningens status. Enligt 
underhållsplanen som sträcker sig till och med 2009 ska åtgärder enligt ovk-protokollet 
utföras samt energibesparande åtgärder utföras till och med år 2007. (Juto, 2006), (Sundén, 
2006) 
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5.1.4 Värme och kyla 
Fastigheten är ansluten till Luleå energis fjärrvärmenät. Uppvärmningen av byggnaden sker 
genom radiatorer. Framledningstemperaturen till radiatorerna styrs genom driftdatorn, det går 
även att ändra framledningen till varje radiator och därmed också temperaturen i varje rum 
genom ventiler som sitter på radiatorerna. Vissa radiatorer är försedda med termostatventiler 
som känner av temperaturen i rummet och anpassar framledning till anslutande radiator efter 
hur varmt det är i rummet. Det sker ingen avsiktlig temperaturvariation över dygnet utan 
framledningstemperaturen hålls konstant dygnet runt. Det är endast under sommarmånaderna 
som framledningstemperaturen sänks markant och under högsommaren är framledningen till 
radiatorerna helt avstängd. På samma sätt som för ventilationssystemet så försöker Juto köra 
systemet så snålt som möjligt tills klagomål inkommer. (Juto, 2006), (Sundén, 2006) 
 
I Björkskatans vårdcentral förekommer ingen komfortkyla. Det är endast vissa apparatskåp 
som är försedda med kylaggregat. (Juto, 2006), (Sundén, 2006) 
 

5.1.5 El 
Att analysera hela fastighetens elförbrukning är inte möjlig utan tekniska mätningar vilket inte 
projektgruppen har tillgång till. Av den anledningen begränsas studien till att innefatta en 
övergripande studie över posterna belysning och motorvärmare.  
 
Belysning 
Belysningen består till största delen av lysrörsarmaturer vilka suttit i byggnaden sedan den 
byggdes 1978. Lågenergibelysning används endast delvis i byggnaden och det förekommer 
ingen strategi för användande av lågenergibelysning. Belysningens drifttid är anpassad till den 
verksamhet som förekommer i byggnaden och styrs via driftdatorn. Belysningen är endast 
igång vardagar från 05:00 till 18:00. En anledning till att lågenergibelysning inte används i 
större utsträckning är enligt Sundén (2006) att de är stöldbegärliga och finns ingen kåpa som 
skydd så sätts inte sådan belysning upp. Enligt underhållsplanen finns inga planer på att byta 
ut belysningsarmaturer eller installera närvarostyrning. (Juto, 2006), (Sundén, 2006) 
 
Motorvärmare 
De motorvärmaruttag som tillhör fastigheten har ingen timerfunktion. NLL hyr ut 
parkeringsplatser och carportar till interna och externa kunder som har verksamhet i 
fastigheten. Enligt underhållsplanen finns inga planer på att installera timerstyrning. (Juto, 
2006), (Sundén, 2006) 
 

5.1.6 Driftoptimering 
I dagsläget finns inget strukturerat arbetssätt för driftoptimering enligt avsnitt 4.6 
(Driftoptimering), exempelvis förekommer bristande rutiner för dokumentation, uppföljning 
och målsättning. Riksbyggens drifttekniker gör ett gott arbete med att verksamhetsanpassa 
och köra energikrävande system som ventilation, värme och belysning så snålt som möjligt.  
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5.2 Hertsöns vårdcentral 

 
 
Figur 5.7 Foto av entrén vid Hertsöns vårdcentral. 
 

5.2.1 Allmänt 
Hertsöns vårdcentral byggdes 1982 och har beteckningen Hertsön 12:132. Fastigheten är 
belägen i bostadsområdet Hertsön i Luleå kommun. Fastigheten har en markareal som uppgår 
till 20 121 kvadratmeter. Byggnadens bruttoarea (BTA) uppgår till 3 462 kvadratmeter, 
bruksarean (BRA) till 3 182 kvadratmeter och den uthyrningsbara ytan till 2 665  
kvadratmeter, vakansgraden uppgick år 2004 till 17 procent. (NLL, 2004) 
 
Vårdcentralen hade följande hyresgäster år 2004 (NLL, 2004): 
Interna: 

• Primärvård 915 m² 
• Vuxenpsykiatri 846 m² 

Externa: 
• Minnesota öppenvård 104 m² 
• Luleå kommun, skola 354 m² 

(NLL, 2004) 
 
I diagram 5.2 visas beläggningsgraden av vårdcentralens uthyrningsbara yta år 2004: 

Internt
66%

Externt 
17%

Vakant
17%

 
Diagram 5.2 Grafisk beläggningsgrad, Hertsöns vårdcentral (NLL, 2004) 



 
 

28  

Energiförbrukning 
Energiförbrukningen för fastigheten år 2005 var:  
Totalt:    611 megawattimmar  
Varav elförbrukningen:   208 megawattimmar  
Varav fjärrvärmeförbrukningen:   403 megawattimmar 
(Sundén, 2006) 
 
Ekonomi 
Ekonomin för fastigheten år 2004 var: 
Fastighetens anskaffningsvärde 1982:  20 924 212 kronor 
Fastighetens bokförda värde 2004:    9 326 911 kronor 
Resultat 2004:    - 380 589 kronor 
(NLL, 2004) 
 

5.2.2 Byggnadskonstruktionen 
Byggnaden är uppförd i ett plan. Byggnaden består både av en tung och en lätt stomme. 
Fasaden består av tegel från grunden upp till fönstrens överkant, den resterande delen av 
fasaden består av trä (figur 5.9 och 5.10). Samtliga fönster på byggnaden är av äldre 
treglasutförande. Taket är ett kalltak som består av ett platt papptak (figur 5.11). I figur 5.8 
visas en planskiss över Hertsöns Vårdcentral. (NAB, 1980), (NAB, 1991), (Sundén, 2006) 
 

 
Figur 5.8 Planskiss (ej skalenlig) över Hertsöns Vårdcentral (NAB, 1980). 

 
Ytterväggen består av två olika konstruktioner. Det som skiljer dem åt är att ena 
konstruktionen (yttervägg 1, figur 5.9) har en gipsskiva som innersta skikt samt träreglar i 
båda isolerskikten, den konstruktionen återfinns i flygel 104 och 105 (figur 5.8).  Den andra 
konstruktionen (yttervägg 2, figur 5.10) har betong som innersta skikt och sitter i resterande 
del av byggnaden. (NAB, 1980), (NAB, 1991), (Sundén, 2006) 
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Yttervägg 1 (ej skalenlig): 

 
Figur 5.9 Uppbyggnaden av� yttervägg  1� (ej skalenlig) 
 
Yttervägg 2 (ej skalenlig): 

 
Figur 5.10 Uppbyggnaden av� yttervägg  2� (ej skalenlig) 
 
Yttertak (ej skalenlig): 

 
Figur 5.11 Uppbyggnaden av yttertaket (ej skalenligt) 
 

Yttervägg 1 har följande uppbyggnad utifrån och in: 
 

• Tegel        120 mm R = 0,20 m²K/W 
• Luftspalt   20 mm   - - 
• Gipsskiva     9 mm     λ = 0,220 W/mK 
• Träreglar          145*45 c600   λ = 0,140 W/mK 
• Mineralull              145 mm  λ = 0,039 W/mK 
• Pe-folie -   - - 
• Träreglar            45*45 c600  λ = 0,140 W/mK 
• Mineralull              45 mm  λ = 0,039 W/mK 
• Gipsskiva  13 mm     λ = 0,22   W/mK 
(NAB, 1991) 

Yttertaket har följande uppbyggnad utifrån och in: 
 

• Ventilerat yttertak, panel & papp  R = 0,250 m²K/W 
• Råspont   23 mm  λ = 0,140 
• Luftspalt  -  -  
• Mineralull  145 mm    λ = 0,039 W/mK  
• Mineralull  145 mm    λ = 0,039 W/mK 
• Träreglar            145*45 c1200   λ = 0,140 W/mK 
• Säkerhetsfolie -  - 
• Glespanel              55*28 c 300  λ = 0,140 W/mK 
• Gipsskiva  13 mm      λ = 0,220 W/mK 
(NAB, 1991) 

Yttervägg 2 har följande uppbyggnad utifrån och in: 
 

• Tegel  120 mm  R = 0,200 m²K/W 
• Luftspalt   20 mm   - - 
• Gipsskiva     9 mm      λ = 0,22   W/mK 
• Träreglar              145*45 c600   λ = 0,140 W/mK 
• Mineralull          145 mm   λ = 0,039 W/mK 
• Pe-folie -   - - 
• Mineralull               45 mm   λ = 0,039 W/mK 
• Betong                150 mm      λ = 1,700 W/mK 
(NAB, 1980) 
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Det totala värmemotståndet ( TR ) är ett mått på konstruktionens värmeisoleringsförmåga och 
det totala värmeflödet( UU ) är ett mått på värmeflödet genom konstruktionen (Petersson, 
2001). Beräkningar enligt formler i underavsnitt 3.4.2.4 (Beräkningsteori) där ovanstående 
värden är insatta ger följande resultat:  
 

• Yttervägg 1:  TR  = 4,6 m²K/W  UU  = 0,22 W/m²K 
• Yttervägg 2:  TR  = 4,9 m²K/W  UU  = 0,20 W/m²K 
• Yttertak:  TR  = 7,8 m²K/W  UU  = 0,13 W/m²K 

 
Den värmeenergi som försvinner genom respektive konstruktion per kvadratmeter och år blir 
enligt formel 3.9 i underavsnitt 3.4.2.4 (Beräkningsteori) följande: 
 

• Yttervägg 1: 34,3 kWh/m²/år 
• Yttervägg 2: 32,2 kWh/m²/år 
• Yttertak: 20,2 kWh/m²/år 

 
Den totala takarean för vårdcentralen uppgår till 3 182 kvadratmeter vilket ger en årlig 
energiförlust genom yttertaket på cirka 64 megawattimmar per år. 
 
Ovannämnda värden är teoretiska där hänsyn ej tagits till korrektioner som köldbryggor med 
mera vilket gör att det praktiska värdet kan vara sämre. I beräkningarna har bedömningar 
gjorts att inomhustemperaturen är + 20ºC och att årsmedeltemperatur i Luleå är + 2ºC. 
 

5.2.3 Ventilation 
Ventilationen på Hertsöns vårdcentral sköts av ett från- och tilluftsaggregat med värmeväxlare 
(FTX-system). Fastigheten är försedd med två typer av värmeväxlare dels en roterande 
värmeväxlare placerad i fläktrummet och dels en plattvärmeväxlare placerad i undercentralen. 
Ventilationssystemet är det ursprungliga från byggnadens uppförande 1982. Liksom i 
Björkskatans vårdcentral är filtrerna i systemet felplacerade för att värmeväxlaren ska fungera 
optimalt. Filtrerna är placerade efter värmeväxlaren i både till- och frånluftskanalerna vilket 
gör att partiklar fastnar i värmeväxlaren som gör att verkningsgraden minskar. I 
underhållsplanen finns upptaget att ventilationsaggregatet och plattvärmeväxlaren ska bytas 
ut. Luftflödet i det nuvarande systemet kan varieras med hjälp av driftdatorns styr- och 
reglerprogram från 0 � 100 procent. Drifttekniker Jotu styr ventilationen från sitt kontor på 
Björkskatans vårdcentral där han kör systemet efter samma rutiner och drifttider som gäller 
för Björkskatans vårdcentral. Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) utförs vart tredje år 
vilket är en besiktning av ventilationsanläggningens status. (Juto, 2006), (Sundén, 2006) 
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5.2.4 Värme och kyla 
Fastigheten är ansluten till Luleå energis fjärrvärmenät. Uppvärmningen av byggnaden sker 
genom radiatorer som finns placerade i alla lokaler undantaget korridorerna. 
Framledningstemperaturen till radiatorerna styrs genom driftdatorn, det går även att ändra 
framledningen till varje radiator och därmed också temperaturen i varje rum genom ventiler 
som sitter på radiatorerna. Radiatorerna i rum som har fönster i söderläge är försedda med 
termostatventiler. Det sker ingen avsiktlig temperaturvariation över dygnet utan 
framledningstemperaturen hålls konstant dygnet runt. Det är endast under sommarmånaderna 
som framledningstemperaturen sänks markant och under högsommaren är framledningen till 
radiatorerna helt avstängd. På samma sätt som för ventilationssystemet så försöker Juto köra 
systemet så snålt som möjligt tills klagomål inkommer. I och med att det inte finns några 
radiatorer placerade i korridorerna så är det därför automatiskt en lägre temperatur där. (Juto, 
2006), (Sundén, 2006) 
 
I Hertsöns vårdcentral förekommer ingen komfortkyla. Det är endast vissa apparatskåp som är 
försedda med kylaggregat. (Juto, 2006), (Sundén, 2006) 
 

5.2.5 El 
Att analysera hela fastighetens elförbrukning är inte möjlig utan tekniska mätningar vilket inte 
projektgruppen har tillgång till. Av den anledningen begränsas studien till att innefatta en 
övergripande studie över posterna belysning och motorvärmare. 
 
Belysning 
Belysningen består till största delen av lysrörsarmaturer vilka suttit i byggnaden sedan den 
byggdes 1982. Lågenergibelysning används endast delvis i byggnaden och på samma sätt som 
för Björkskatans vårdcentral förekommer ingen strategi för användande av 
lågenergibelysning. Belysningens drifttider styrs manuellt vilket gör att risk finns att 
belysningen står på dygnet runt. En anledning till att lågenergibelysning inte används i större 
utsträckning är enligt Sundén (2006) att de är stöldbegärliga och finns ingen kåpa som skydd 
så sätts inte sådan belysning upp. (Juto, 2006), (Sundén, 2006) 
 
Motorvärmare 
Befintliga motorvärmare är inte timerstyrda. Ny timerstyrd motorvärmarstyrning är enligt 
underhållsplanen planerad att genomföras under år 2006. (Juto, 2006), (Sundén, 2006) 
 

5.2.6 Driftoptimering 
I dagsläget finns inget strukturerat arbetssätt för driftoptimering enligt avsnitt 4.6 
(Driftoptimering), exempelvis förekommer bristande rutiner för dokumentation, uppföljning 
och målsättning. Riksbyggens drifttekniker gör ett gott arbete med att verksamhetsanpassa 
och köra energikrävande system som ventilation, värme och belysning så snålt som möjligt.  
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6 RESULTAT OCH ANALYS AV ENERGIPRESTANDA (NLL) 
 
 
Analysen har utöver en sammanställning av samtliga fastigheter (diagram 6.1 och 6.2) utförts 
enligt handlingsprogrammet för energieffektivisering (kapitel 4) steg två, analys av 
energiprestanda. Jämförelsen utfördes i tre steg. Syftet med jämförelserna var att hitta 
outnyttjad potential i byggnadernas energiprestanda. 
 
För att analysera landstingets energiprestanda har data över energiförbrukningen samlats in 
och sammanställts. Att samla in data över hela landstingets fastighetsbestånd skulle bli alltför 
omfattande och tidskrävande för detta projekt. Därför har insamlingen av data begränsats till 
Luleå, Boden och Gällivare sjukvårdsdistrikt. Uppgifterna är inhämtade från NLL:s 
sammanställningar över el-, fjärrvärme- och vattenförbrukning via fastighetsförvaltare Sundén 
(2006).   
 
I diagram 6.1 (samt tabell 6.1 i bilaga 2) redovisas förbrukningen av el och fjärrvärme för hela 
fastighetsbeståndet med fjärrvärme som uppvärmningskälla samt snittet för aktuella 
sjukvårdsdistrikt. Ur diagrammet kan utläsas att en kraftig variation finns mellan 
fastigheterna. Snittet för elförbrukningen år 2005 var 102 kilowattimmar per kvadratmeter. 
Högst och lägst elförbrukning hade Tandvårdshuset och Gammeläng med 175 respektive 57 
kilowattimmar per kvadratmeter. Snittet för den graddagskorrigerade 
fjärrvärmeförbrukningen 2005 var 143 kilowattimmar per kvadratmeter. Högst 
fjärrvärmeförbrukningen hade Gammeläng med 242 kilowattimmar per kvadratmeter och 
lägst hade Bergnäsets vårdcentral med 53 kilowattimmar per kvadratmeter. 
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Diagram 6.1 El- och graddagskorrigerad fjärrvärmeförbrukning per kvadratmeter för 

fastighetsbestånd i undersökta distrikt samt ett snitt för dessa fastigheter. 
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I diagram 6.2 (samt tabell 6.1 i bilaga 2) redovisas förbrukningen av el och fjärrvärme för 
vårdcentralerna med fjärrvärme som uppvärmningskälla för de valda sjukvårdsdistrikten. Ur 
diagrammet kan utläsas att variation finns mellan fastigheterna. Snittet för elförbrukningen år 
2005 var 101 kilowattimmar per kvadratmeter. Högst och lägst elförbrukning hade Björknäs 
vårdcentral och Hertsöns vårdcentral med 139 respektive 65 kilowattimmar per kvadratmeter. 
Snittet för den graddagskorrigerade fjärrvärmeförbrukningen år 2005 var 130 kilowattimmar 
per kvadratmeter. Högst fjärrvärmeförbrukning hade Erikslunds vårdcentral med 157 
kilowattimmar per kvadratmeter och lägst hade Bergnäsets vårdcentral med 53 kilowattimmar 
per kvadratmeter. 
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Diagram 6.2 El- och graddagskorrigerad fjärrvärmeförbrukning per kvadratmeter för 

aktuella vårdcentraler samt ett snitt för vårdcentraler i undersökta distrikt. 
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6.1 Jämförelse 1: mellan liknande objekt 
Det första steget är en jämförelse mellan objekt som liknar varandra både till utförande och 
verksamhet. Björkskatans vårdcentral saknar liknande byggnader att jämföras med, därför är 
inte jämförelse 1 utförd för detta objekt. Hertsöns vårdcentral kan jämföras med Malmbergets 
och Björknäs vårdcentraler, detta eftersom konstruktionen och verksamheten är snarlik. Det 
som skiljer objekten åt är att Björknäs vårdcentral har kvälls- och helgöppet samt att 
Malmbergets vårdcentral är större. Genom att göra jämförelsen i kilowattimmar per 
kvadratmeter kan en likvärdig jämförelse genomföras. Hänsyn är dock inte taget till 
verksamhetstiderna i de olika vårdcentralerna. 
 
I diagram 6.3 (samt tabell 6.2 i bilaga 3) redovisas el- och fjärrvärmeförbrukningen per 
kvadratmeter år 2005 för Björknäs, Malmbergets och Hertsöns vårdcentraler. Ur diagrammet 
kan utläsas att elförbrukningen varierade kraftigt mellan vårdcentralerna från 65 till 139 
kilowattimmar per kvadratmeter, där Hertsöns vårdcentral hade den lägsta elförbrukningen. 
Fjärrvärmeförbrukningen varierade mellan 133 till 148 kilowattimmar per kvadratmeter, där 
Hertsöns vårdcentral hade en förbrukning på 140 kilowattimmar per kvadratmeter. 
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Diagram 6.3 El- och fjärrvärmeförbrukning (graddagskorrigerad) per kvadratmeter för 

Björknäs, Malmbergets och Hertsöns vårdcentraler. 
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6.2 Jämförelse 2: med sig själv 
Denna jämförelse jämför objektet med sig själv över tiden. I ett första steg redovisas den 
årliga förbrukningen av el, fjärrvärme och vatten för år 2002 till 2005 vilket är ett enkelt sätt 
att fastställa förbrukningstrenden. I ett andra steg redovisas förbrukningen av el och 
fjärrvärme månadsvis för år 2002 till 2005 vilket kan användas för att lättare upptäcka 
avvikelser. 
 

6.2.1 Björkskatans vårdcentral 
Den totala el- och fjärrvärmeförbrukningen år 2002 � 2005 redovisas i diagram 6.4 (samt i 
tabell 6.3 bilaga 3). Ur diagrammet kan utläsas att elförbrukningen tenderar att öka från år till 
år. Ökningen från år 2002 till 2003 uppgick till cirka en procent och ökningen från år 2004 till 
2005 uppgick till cirka fyra procent. Data över graddagskorrigerad fjärrvärmeförbrukning 
fanns endast att tillgå för år 2004 och 2005 därför är en korrekt jämförelse svår att göra för 
fjärrvärmeförbrukningen från år 2002 till 2005. Det som kan utläsas ur diagrammet är att den 
graddagskorrigerade fjärrvärmeförbrukningen har ökat mellan år 2004 till 2005, ökningen 
uppgick till cirka sex procent. 
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Diagram 6.4 Årlig el- och fjärrvärmebrukning för Björkskatans vårdcentral 2002 � 2005. 
 
Den totala vattenförbrukningen år 2002 � 2004 redovisas i diagram 6.5 (samt i tabell 6.3 
bilaga 3). Den totala vattenförbrukningen tenderar att minska från år till år. Minskningen 
mellan år 2002 till 2003 uppgick till cirka fyra procent för att sedan minska ytterligare med 
cirka 17 procent till år 2004. 
 

Vattenförbrukning Björkskatan 2002 - 2004

0
2 000
4 000
6 000
8 000

10 000
12 000
14 000
16 000

2002 2003 2004

År

m
3

 
Diagram 6.5 Årlig vattenförbrukning för Björkskatans vårdcentral 2002 � 2004. 
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I diagram 6.6 redovisas elförbrukningen för Björkskatans vårdcentral från år 2002 till 2005 
månadsvis (för en detaljerad sammanställning se tabell 6.4 bilaga 4). Det som framgår i 
diagrammet är att elförbrukningen är som lägst under sommarmånaderna. Snittförbrukningen 
för månaderna juni och juli för samtliga undersökta år var 182 160 kilowattimmar, för 
månaderna januari och december var snittförbrukningen 207 860 kilowattimmar. En avvikelse 
som framkommit är att förbrukningen i augusti år 2005 var cirka 11 procent högre än den var 
i augusti år 2003 och 2004. 
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Diagram 6.6  Elförbrukning, Björkskatans vårdcentral. 
 
I diagram 6.7 redovisas fjärrvärmeförbrukningen för Björkskatans vårdcentral från år 2002 till 
2005 månadsvis (för en detaljerad sammanställning se tabell 6.5 bilaga 5). Det som kan 
utläsas i diagrammet är att förbrukningen är lägst under sommarmånaderna. Större avvikelser 
kan utläsas i månaderna januari, februari, mars och december. På grund av avsaknad av 
graddagskorrigerad data är en korrekt jämförelse svår att göra. 
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Diagram 6.7 Fjärrvärmeförbrukning, (ej graddagskorrigerad) Björkskatans vårdcentral. 
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6.2.2 Hertsöns vårdcentral 
Den totala el- och fjärrvärmeförbrukningen år 2002 � 2005 redovisas i diagram 6.8 (samt i 
tabell 6.6 bilaga 5). Ur diagrammet kan utläsas att elförbrukningen håller en jämn nivå men 
varierar något. Data över graddagskorrigerad fjärrvärmeförbrukning fanns endast att tillgå för 
år 2004 och 2005 därför är en korrekt jämförelse svår att göra för fjärrvärmeförbrukningen 
från år 2002 till 2005. Det som kan utläsas ur diagrammet är att den graddagskorrigerade 
fjärrvärmeförbrukningen minskat mellan år 2004 till 2005, minskningen uppgick till cirka åtta 
procent. 
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Diagram 6.8 Årlig el- och fjärrvärmebrukning för Hertsöns vårdcentral från 2002 � 2005. 

 
Den totala vattenförbrukningen år 2002 � 2004 redovisas i diagram 6.9 (samt i tabell 6.6 
bilaga 5). Den totala vattenförbrukningen minskade med cirka 33 procent mellan år 2002 till 
2003 för att sedan öka med cirka åtta procent till år 2004.  
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Diagram 6.9 Årlig vattenförbrukning för Hertsöns vårdcentral från 2002 � 2004. 
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I diagram 6.10 redovisas elförbrukningen för Hertsöns vårdcentral från år 2002 till 2005 
månadsvis (för en detaljerad sammanställning se tabell 6.7 bilaga 6). Det som framgår i 
diagrammet är att elförbrukningen är som lägst under sommarmånaderna. Snittförbrukningen 
för månaderna juni och juli för samtliga undersökta år var 13 340 kilowattimmar, för 
månaderna januari och december var snittförbrukningen 20 330 kilowattimmar. En avvikelse 
som framkommit är att förbrukningen i december år 2005 var cirka 12 procent högre än den 
var i december år 2004 samt ännu högre jämfört med tidigare år. 
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Diagram 6.10 Elförbrukning, Hertsöns vårdcentral. 
 
I diagram 6.11 redovisas fjärrvärmeförbrukningen för Hertsöns vårdcentral från år 2002 till 
2005 månadsvis (för en detaljerad sammanställning se tabell 6.8 bilaga 7). Det som kan 
utläsas i diagrammet är att avvikelser förekommer i alla månader samt att förbrukningen är 
lägst under sommarmånaderna. På grund av avsaknad av graddagskorrigerad data är en 
korrekt jämförelse svår att göra. 
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Diagram 6.11 Fjärrvärmeförbrukning, (ej graddagskorrigerad) Hertsöns vårdcentral. 
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6.3 Jämförelse 3: med omvärlden 
Denna jämförelse består i att jämföra objektens nyckeltal med nyckeltal från dess omvärld. 
För att finna relevanta nyckeltal till denna jämförelse har nyckeltalsberäkningar gjorts på 
NLL:s fastighetsbestånd i Luleå, Boden och Gällivare. Efter att en urgallring gjorts av de 
fastigheter som inte har fjärrvärme som uppvärmningskälla täcker urvalet cirka 300 000 av 
landstingets totala 630 000 kvadratmeter bruttoarea. Urvalet av fastigheter har en geografisk 
spridning som täcker både kust och inland. De framräknade nyckeltalen har jämförts med 
nyckeltal för kommunala lokaler framtagna av Svenska kommunförbundet, 
förvaltningsnyckeln 98.  
 
I diagram 6.12 (samt tabell 6.9 bilaga 7) redovisas nyckeltal över energiförbrukningen för 
NLL (fastighetsbeståndet i Luleå, Boden och Gällivare) i förhållande till andra kommunala 
verksamheter i Sverige. Det som framgår i diagrammet är att NLL:s elförbrukning ligger 
mellan 8 till 46 procent över nyckeltalen för jämförda kommunala verksamheter. 
Fjärrvärmeförbrukningen ligger lägre än de flesta jämförda kommunala verksamheter. 
Fjärrvärmeförbrukningen är inte graddagskorrigerad därför kan en korrekt jämförelse vara 
svår att göra. 
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Diagram 6.12 Nyckeltal över energiförbrukning för kommunala verksamheter i Sverige i 

förhållande till Norrbottens Läns Landsting (Isaksson m.fl. 2001). 
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I diagram 6.13 (samt i tabell 6.10 bilaga 8) redovisas Björkskatan- och Hertsöns 
vårdcentralers nyckeltal över energiförbrukningen i förhållande till NLL:s fastighetsbestånd i 
Luleå, Boden och Gällivare för år 2005. Det som framgår i diagrammet är att elförbrukningen 
för Hertsöns vårdcentral låg cirka 35 procent under snittet för vårdcentraler i undersökta 
sjukvårdsdistrikt. Elförbrukningen för Björkskatans vårdcentral låg cirka fem procent över 
samma snitt. Fjärrvärmeförbrukningen för Hertsöns vårdcentral låg cirka åtta procent över 
snittet för vårdcentralerna och Björkskatans fjärrvärme låg cirka två procent över snittet. 
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Diagram 6.13 Nyckeltalen över el- och fjärrvärmeförbrukningen (graddagskorrigerad) för 

Hertsöns och Björkskatans vårdcentraler i förhållande till snittet för 
landstingets fastigheter (NLL) och vårdcentraler. 

 
Förbrukning per uthyrd yta 
Eftersom skillnaden mellan hur stor beläggningsgraden är vid varje fastighet har en 
sammanställning gjorts där hänsyn tagits till hur stor del av den uthyrningsbara ytan som är 
uthyrd. I diagram 6.14 (samt i tabell 6.11 bilaga 8) redovisas energiförbrukning per 
kvadratmeter för Hertsöns och Björkskatans vårdcentraler i förhållande till snittet för 
landstingets fastigheter och vårdcentraler. Ur diagrammet framgår att Björkskatans 
vårdcentral har en hög energiförbrukning i förhållande till hur stor del av fastigheten som är 
uthyrd. 
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Diagram 6.14 Nyckeltal för el- och fjärrvärmeförbrukning (graddagskorrigerad) för Hertsöns 

och Björkskatans vårdcentraler i förhållande till snittet för landstingets 
fastigheter och vårdcentraler där hänsyn tagits till den uthyrda ytan. 
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7 ÅTGÄRDSFÖRSLAG (NLL) 
 
 
De energibesparande åtgärder som projektgruppen föreslår åskådliggörs översiktligt i tabell 
7.1. I tabellen redovisas åtgärder för NLL Division Service Fastigheters organisation och för 
vårdcentralerna på Björkskatan och Hertsön. Åtgärderna är fokuserade till områdena 
konstruktion, ventilation, värme, el och driftoptimering. Motivering och kommentarer till 
åtgärdsförslagen redovisas i efterföljande text. En mer detaljerad beskrivning av 
åtgärdsförslagen redovisas i bilaga 9. För vissa åtgärdsförslag finns bidrag att söka från 
Länsstyrelsen. De åtgärdsförslag som enligt projektgruppen är berättigade till bidrag framgår i 
den detaljerade beskrivningen i bilaga 9 samt i bilaga 10 (Utdrag ur BFS 2005:6 OFFROT 1). 
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Tabell 7.1 Åtgärdsförslag för NLL Divison Service Fastigheter, Björkskatans vårdcentral 
samt Hertsöns vårdcentral. 

 
Åtgärdsförslag Nyttoeffekt Kostnadsindikation Payoff Källa

NLL Division
Service Fastigheter

Skapa besparingsincitament Minskad Låg kostnad som står i Beror på utgångsläge Basiri, 2006
energianvändning relation till besparing & hur avtalet formas

Organisera för Minskad Låg kostnad, ofta Kort-medel Björnbom,
driftoptimering (1) energianvändning självförsörjande i början 1999

Björkskatans vårdcentral

Tilläggsisolera 25 cm tilläggsisolering 100 � 200 kr/m² vid Medel Proj.gruppen
vindsbjälklaget (2) sparar ca 280 MWh/år = lösullsisolering = 7 - 15 år Basiri, 2006

ca 10% av total fjv.förbrukning 750 000 - 1 500 000 kr
eller ca 100 000 kr/år

Ändra befintlig filterplacering Högre verkningsgrad i Uppskattas låg Uppskattas kort Proj.gruppen
i ventilationssystemet (3) värmeväxlare = lägre

energiförbrukning

Installera spjäll i Lägre energiförbrukning Uppskattas låg Uppskattas kort Proj.gruppen
ventilationskanaler (3)

Kallställa delar av Lägre energiförbrukning Uppskattas låg Uppskattas kort Proj.gruppen
byggnaden (4)

Optimera Lägre fjv.förbrukning, kan Låg Kort Basiri, 2006
inomhustemperaturen (4) uppgå till ca 5% av energin 

för uppvärmning/ºC sänkning 

Termostatventiler (4) Lägre fjv.förbrukning 100 � 300 kr/radiator Kort Basiri, 2006

Närvarostyrning (5) Lägre elförbrukning, längre Låg Medel Basiri, 2006
bytesintervall för ljuskällor

Energieffektiva ljuskällor (5) Lägre elförbrukning Dyrare i inköp, längre Kort Basiri, 2006
bytesintervall

Motorvärmarstyrning (5) Lägre elförbrukning Låg i förhållande till Beror på Basiri, 2006
potentiell besparing brukarbeteendet

Hertsöns vårdcentral

Översyn av klimatskal med Upptäcker eventuellt Konsulttjänst Går ej att uppskatta Basiri, 2006
termografi (2) värmeläckage  7 000 � 8 000 kr

Ändra befintlig filterplacering Högre verkningsgrad i Uppskattas låg Uppskattas kort Proj.gruppen
i ventilationssystemet (3) värmeväxlare = lägre

energiförbrukning

Optimera Lägre fjv.förbrukning, kan Låg Kort Basiri, 2006
inomhustemperaturen (4) uppgå till ca 5% av energin 

för uppvärmning/ºC sänkning 

Termostatventiler (4) Lägre fjv.förbrukning 100 � 300 kr/radiator Kort Basiri, 2006

(1) Driftoptimering (3) Ventilation (5) El
(2) Byggnadskonstruktion (4) Värme  
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7.1 NLL, Division Service Fastigheter 
Driftavtalet med Riksbyggen är ett fast avtal utan incitament för besparingar. Inget 
strukturerat arbetssätt för driftoptimering förekommer hos NLL. Projektgruppens 
åtgärdsförslag är att landstinget bör se över möjligheterna att införa besparingsincitament 
samt organisera för driftoptimering. 
 

7.2 Björkskatans vårdcentral 
 
Byggnadskonstruktionen 
Byggnaden har enligt utförda beräkningar en tunn isolering i vindsbjälklaget. Det höga U-
värdet på 0,36 W/m²K (jämfört med Hertsöns 0,13) i kombination med det stora utrymmet 
ovan vindsbjälklaget gör en tilläggsisolering möjlig och rekommenderbar. 
 
Ventilation 
Befintliga filter är placerade efter värmeväxlarna vilket medför en igensättning av 
värmeväxlarna med lägre verkningsgrad som följd. Eftersom stora delar av byggnaden är 
outnyttjad behöver inte hela byggnaden ventileras vilket den gör i dagsläget. Projektgruppen 
föreslår att befintliga filter placeras före värmeväxlaren samt att spjäll installeras som kan 
styra luftflödet i ventilationskanalerna.  
 
Värme  
Byggnadens årliga fjärrvärmeförbrukning år 2005 låg 3,1 kilowattimmar per kvadratmeter 
över snittet för landstingets vårdcentraler. Förbrukningen per uthyrd yta var 98,2 
kilowattimmar per kvadratmeter över snittet för landstingets vårdcentraler. Enligt 
projektgruppen finns potential för att spara värmeenergi. Förutom ovannämnda förslag 
rekommenderar projektgruppen att delar av byggnaden kallställs, inomhustemperaturen 
optimeras och att termostatventiler installeras. 
 
El 
Elförbrukningen i fastigheten är hög, den årliga elförbrukningen per kvadratmeter år 2005 var 
5,2 kilowattimmar över snittet för landstingets vårdcentraler. Förbrukningen per uthyrd yta 
var 90,7 kilowattimmar per kvadratmeter över snittet för landstingets vårdcentraler. I 
byggnaden förekommer elkrävande verksamheter som storkök och bageri. Befintlig belysning 
är automatiserad i den grad att den är avslagen mellan 18:00 - 05:00. Övrig tid styrs 
belysningen manuellt, armaturerna är även gamla och energikrävande. Potential för att spara 
elenergi finns. Projektgruppen föreslår att detta kan åstadkommas genom att närvarostyra 
belysningen i lokaler och korridorer som nyttjas i begränsad omfattning, installera 
energieffektiva ljuskällor samt installera motorvärmarstyrning. 
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7.3 Hertsöns vårdcentral 
 
Byggnadskonstruktionen 
Konstruktionen har en väl tilltagen isolering i både yttertak och ytterväggar. Av den 
anledningen föreligger inget behov av tilläggsisolering. Trots den goda isoleringen låg den 
årliga förbrukningen av fjärrvärme år 2005 9,3 kilowattimmar per kvadratmeter över snittet 
för Landstingets vårdcentraler. Eventuella brister i konstruktionen kan därmed förekomma. 
För att inspektera konstruktionen kan termografi användas. 
 
Ventilation 
Befintliga filter är placerade efter värmeväxlarna vilket medför en igensättning av 
värmeväxlarna med lägre verkningsgrad som följd. Projektgruppen föreslår att befintliga filter 
placeras före värmeväxlaren. 
   
Värme  
Eftersom byggnadens årliga fjärrvärmeförbrukning låg över snittet för landstingets 
vårdcentraler år 2005 finns enligt projektgruppen potential för värmeenergibesparingar. Detta 
kan åstadkommas genom en optimering av inomhustemperaturen och att fler termostatventiler 
installeras. 
 
El 
Fastighetens elförbrukning är i förhållande till Landstingets övriga vårdcentraler mycket låg. 
Förbrukningen per kvadratmeter och år för år 2005 var 35,7 kilowattimmar lägre än snittet för 
samtliga vårdcentraler. Projektgruppen anser att det inte finns någon anledning att utföra 
elenergibesparande åtgärder i denna fastighet. 
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8 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
 
 
Detta arbete har varit intressant och lärorikt. Energibesparingar inom fastighetssektorn är ett 
omfattande område där utrymmet för besparingar är stort. För en fastighetsägare som NLL är 
energikostnaderna en stor utgift vilken har potential att minska om rätt resurser tillförs. 
 
Allteftersom arbetet fortgick insåg projektgruppen att NLL har många fastigheter som är i 
behov av en energiutredning. Av de två fastigheter som ingått i denna utredning har 
Björkskatans vårdcentral ett stort behov av åtgärder medan Hertsöns vårdcentral har ett 
mindre behov. 
  
Målet med examensarbetet var att sammanställa och analysera energifakta samt föreslå 
energibesparande åtgärder för Björkskatans och Hertsöns vårdcentraler. Projektgruppen valde 
att följa ett handlingsprogram för energieffektivisering för att nå fram till målet. På detta sätt 
har arbetet följt en särskilt framtagen metod vilket medförde att utredningen kunde utföras på 
ett strukturerat arbetssätt. De åtgärdsförslag som framkommit är genomförbara och många har 
dessutom en stor besparingspotential. Flertalet av åtgärderna är också av sådan art att de borde 
kunna genomföras på andra vårdcentraler. Därmed anses både målet och syftet med detta 
examensarbete vara uppfyllt.  
 

8.1 NLL, Division Service Fastigheter 
I och med att driftavtalet med Riksbyggen är ett fast avtal utan incitament för besparingar är 
det svårt att motivera driftentreprenören att satsa några större resurser på att spara energi. 
Driftteknikern Juto gör vad som är möjligt från hans position och utifrån de resurser som han 
har tillgängliga. Ett incitamentavtal kan enligt projektgruppens uppskattningar leda till att 
driftentreprenören satsar mer resurser på energibesparande åtgärder. Eftersom de också får ta 
del av vinsten samt borde ha ett eget intresse i att spara på energiförbrukningen. Ett 
incitamentavtal kan även utformas för hyresgästerna särskilt de med en energikrävande 
verksamhet som storkök och bageri. Ett alternativ till att få energikrävande hyresgäster att 
spara på energin är att hyresgästen får betala för sin egen elförbrukning.       
 
Gällande driftoptimering finns det i skriften �inte för kråkorna� många exempel på andra 
landsting som sparat stora pengar med små resurser, genom att arbeta efter den strukturerade 
processen för driftoptimering som beskrivits i avsnitt 4.6. Eftersom NLL har mediakostnader 
som uppgår till cirka 60 miljoner kronor per år bör utrymme för besparingar genom 
driftoptimering vara möjlig. I landstingets organisation borde också ekonomiska resurser 
finnas att utse en person som enbart arbetar med energifrågor och driftoptimering. I 
förhållande till den stora mediakostnaden och den besparingspotential som finns är denna 
personalkostnad motiverad. 
 
NLL är en politiskt styrd organisation där snabba förändringar kan ske och många som ska 
dela på de ekonomiska resurserna. Det kan därför vara svårt att få loss pengar till långsiktiga 
besparingsåtgärder som inte visar kortsiktigt positiva resultat. Detta har inte minst 
framkommit efter samtal med Sundén (2006) som fått sin underhållsplan reviderad många 
gånger på grund av ändrade direktiv. En politiskt styrd organisation är därför inte den 
optimala organisationen för att förvalta fastigheter ur ett långsiktigt perspektiv. Det kan därför 
vara svårt att få resurser till att utforma ett incitamentavtal och tillsätta en person som jobbar 
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med energifrågor och driftoptimering. För att landstinget ska kunna göra stora besparingar 
måste de också vara beredd att satsa resurser. 
 

8.2 Björkskatans vårdcentral 
Det största problemet med fastigheten är den höga vakansgraden. Här anser projektgruppen 
att något måste göras. Kan inte outhyrda ytor hyras ut eller kallställas bör en total översyn 
göras av hur fastigheten ska användas. Ett förslag är att anpassa en flygel till studentbostäder 
eftersom avståndet till Luleå tekniska universitetet är kort samt att antalet studenter kommer 
att öka i och med flytten av institutionen för hälsovetenskap.  
 
Byggnadskonstruktionen 
Vindsbjälklaget i byggnaden är dåligt isolerad. I jämförelse med Hertsöns vårdcentral släpper 
bjälklaget igenom nästintill tre gånger så mycket värmeenergi. Läckaget som förekommer i 
taket under vårvintern styrker också teorin om att taket är undermåligt isolerat. En 
tilläggsisolering av bjälklaget anser projektgruppen vara väl investerade pengar för att minska 
fjärrvärmeförbrukningen. Ytterligare ett sätt att minska fjärrvärmeförbrukningen är att byta ut 
befintliga treglasfönster mot moderna energibesparande fönster. Byte av fönster medför en 
hög engångskostnad med en lång avbetalningstid vilket endast rekommenderas vid 
ombyggnationer. Av den anledningen har projektgruppen avfärdat byte av fönster som ett 
åtgärdsförslag.    
 
Ventilation 
De åtgärder som rekommenderats för ventilationssystemet anser projektgruppen vara mindre 
åtgärder som i sammanhanget är billiga och enkla att utföra samt ekonomiskt lönsamma. Att 
ventilera hela byggnaden trots den höga vakansgraden är inte ekonomiskt försvarbart varför 
åtgärden av spjällinstallationer bör prioriteras. De felplacerade filtrerna vid värmeväxlarna är 
ett känt problem hos Sundén (2006). Problemet finns även på flera andra vårdcentraler och 
åtgärder för detta är inplanerade. 
 
Värme 
Det som projektgruppen tycker är anmärkningsvärt är att snittförbrukningen per kvadratmeter 
ligger en bit över snittförbrukningen för landstingets vårdcentraler trots den höga 
vakansgraden. En del av förklaring är den tunna isoleringen i vindsbjälklaget men det kan 
även bero på de äldre treglasfönstrena, brister i konstruktionen samt brister i 
ventilationssystemet och dess värmeväxlare.   
 
Förutom en tilläggsisolering av vindsbjälklaget och kallställning av outhyrda lokaler finns 
andra insatsområden att beakta. Att installera termostatventiler och optimera 
inomhustemperaturen är områden som till en låg kostnad kan minska 
fjärrvärmeförbrukningen. Projektgruppen finner ingen orsak till att inte installera 
termostatventiler eftersom det är en i sammanhanget låg engångskostnad som ger en 
långsiktig besparing. Att optimera inomhustemperaturen kan dock vara tidskrävande för en 
fastighet av denna storlek men en installation av termostatventiler underlättar arbetet. 
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El 
På samma sätt som vid fjärrvärmeförbrukningen tycker projektgruppen det är 
anmärkningsvärt att snittförbrukningen per kvadratmeter ligger en bit över snittförbrukningen 
för landstingets vårdcentraler trots den höga vakansgraden. Att det finns elenergikrävande 
hyresgäster i fastigheten är en bidragande orsak till den höga elförbrukningen men är enligt 
Sundén (2006) och projektgruppens bedömningar inte hela orsaken. En annan bidragande 
orsak är det gamla och energikrävande belysningssystemet och avsaknaden av 
motorvärmarstyrning. 
 
En stor besparing borde kunna göras vid en översyn av belysningssystemet. Det som bör ses 
över är användandet av lågenergibelysning och införande av närvarostyrning. Att införa 
lågenergibelysning i hela fastigheten medför att ett utbyte av armaturer blir nödvändig. Detta 
är en dyr engångskostnad som kan vara svår att få igenom i landstingsledningen men har 
potential att ge en stor långsiktig besparing. Med tanke på den höga vakansgraden som råder i 
fastigheten är ett mer ekonomiskt alternativ att endast byta ut armaturerna i de lokaler och 
korridorer som används flitigast. Där det i dagsläget är möjligt att använda lågenergibelysning 
utan att byta ut armaturen bör så göras. Genom att införa närvarostyrning kan belysningen 
verksamhetsanpassas ytterligare. Det minimerar risken att belysningen står på i outnyttjade 
lokaler samt är igång längre än nödvändigt i lokaler som används sporadiskt. De långa 
korridorerna kan sektioneras in i olika belysningssektioner som närvarostyrs. En besparing 
kan också göras genom att se till att belysningen anpassas till lokalerna. Exempelvis behöver 
inte belysningsstyrkan i korridorerna vara lika hög som i dagsläget. 
 

8.3 Hertsöns vårdcentral 
Hertsöns vårdcentral avskiljer sig från mängden inom två områden. Fjärrvärmeförbrukning 
per kvadratmeter är överraskande hög med tanke på den rejäla isoleringen. Elförbrukning per 
kvadratmeter är den klart lägsta av samtliga undersökta vårdcentraler. 
 
Byggnadskonstruktionen 
Vad fastighetens höga fjärrvärmeförbrukning beror på är svårt att spekulera i men det kan 
bero på brister i konstruktionen. Denna slutsats styrks av jämförelsen mellan liknande objekt 
(avsnitt 6.1) som visar att även Björknäs och Malmbergets vårdcentraler har en hög 
fjärrvärmeförbrukning. Eftersom dessa byggnader är identiskt uppbyggda frånsett storlek så 
borde källan till den höga förbrukningen vara densamma för de tre fastigheterna. Att 
undersöka fastigheterna med värmekamera kan vara ett sätt att finna källan till den höga 
förbrukningen. 
 
Ventilation 
Den höga fjärrvärmeförbrukningen kan bero på brister i ventilationssystemet och dess 
värmeväxlare det kan därför vara befogat att se över systemet, särskilt värmeväxlaren. Liksom 
för Björkskatans vårdcentral är problemet med felplacerade filter känt.  
 
Värme 
En utökning av antalet termostatventiler skulle hjälpa till att hålla en optimal 
inomhustemperatur och därmed kunna sänka fjärrvärmeförbrukningen. 
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El 
Den redan låga elförbrukningen går att krympa bland annat med hjälp av ett ökat användande 
av lågenergibelysning och ett införande av verksamhetsanpassad belysning liknande den på 
Björkskatan. Projektgruppen tycker dock att det finns andra områden och fastigheter att satsa 
resurserna på.  
 

8.4 Förslag till fortsatt arbete/studier 
 

• Utreda projektgruppens åtgärdsförslag ytterligare för att se vilka som är möjliga att 
genomföra (steg 4 och 5 enligt kapitel 4 Handlingsprogram för energieffektivisering). 

 
• Utföra energiutredningar på andra fastigheter som har en hög energiförbrukning. 

 
• Utreda varför Hertsöns vårdcentral har en relativt hög fjärrvärmeförbrukning trots den 

goda isoleringen. 
 

• Utreda varför Hertsöns vårdcentral har en i sammanhanget låg elförbrukning. Ta 
lärdom av detta och använd kunskaperna på övriga vårdcentraler. 

 
• Genomföra projektgruppens åtgärdsförslag på andra vårdcentraler som har liknande 

brister. 
 

• Utreda möjligheten för ombyggnad av delar av Björkskatans vårdcentral till 
studentbostäder. 
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Bilaga 1  
 
Tabell 2.1  Fördelningen av energianvändning i bebyggelsesektorn från år 1970 till år 

2003. (ÅF Energi & Miljöfakta. 2004) 
 
Energianvändningen i bebyggelsesektorn 1970 - 2003, TWh

TWh 1970 1980 1990 2000 2003

Råolja, oljeprodukter 118,6 87,3 41,1 30 26,8

El 21,9 43 65 69 72,3

Fjärrvärme 12,1 24,7 30,7 37,3 42,4

Biobränslen, torv mm 12,1 9,8 11,2 10,3 12,4

Övriga bränslen - - 1,8 1,9 2,7

Totalt tillförd energi 164,8 164,8 149,8 148,5 156,6
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Tabell 6.1  El-, fjärrvärme- samt graddagskorrigerad  

fjärrvärmeförbrukning per kvadratmeter år 2005. Uppgifterna är inhämtade 
från NLL:s sammanställningar över el-, fjärrvärme- och vattenförbrukning via 
fastighetsförvaltare (Sundén 2006).   
 
 

Nyckeltal kwh/m2 El Fjärrvärme graddagskor.
Kwh/m2 Kwh/m2 Kwh/m2

Landstinget snitt 101,6 129,7 142,8

Snitt VC 100,9 118,3 130,2

Sunderby sjukhus 161,9 144,9 159,6

Luleå dagcenter 110,8 107,1 118,3

Norrbottens Museum 95,1 203,9 224,6

Pelikanen 69,3 105,5 116,4

Garnis 63,3 111,5 123,4

Vårdhögskolan 85,9 148,1 164,0

Gällivare sjukhus 103,3 123,9 134,5

Pajala VC 91,8 122,5 137,1

Forsen VC 80,9 143,5 155,5

Tandvårdshuset 175,0 106,7 115,7

Erikslund VC 89,1 142,1 157,3

Björknäs VC 139,2 133,2 147,7

Gammeläng 57,0 218,9 242,5

Malmberget VC 99,8 122,4 132,8

Hertsön VC 65,2 126,6 139,5

Björkskatan VC 106,1 119,2 131,3

Bergnäset VC 105,0 48,0 52,8

Porsön VC 130,7 107,2 117,9  
 



 
 

1  

Bilaga 3 
 
 

 
Tabell 6.2  El- fjärrvärme- och graddagskorrigerad fjärrvärmeförbrukning per 

kvadratmeter för Björknäs, Malmbergets och Hertsöns vårdcentraler år 2005. 
Uppgifterna är inhämtade från NLL:s sammanställningar över el-, fjärrvärme- 
och vattenförbrukning via fastighetsförvaltare (Sundén 2006).   

 
Förbrukning Kwh/m2 Björknäs VC Malmberget VC Hertsön VC

El 139,2 99,8 65,2

Fjärrvärme 133,2 122,4 126,7

Graddagskorr. fjärrvärme 147,7 132,8 139,5  
 
 
 
 
Tabell 6.3  Årlig el-, fjärrvärme- och vattenförbrukning för Björkskatans vårdcentral från 

2002 � 2005. Uppgifterna är inhämtade från NLL:s sammanställningar över el-, 
fjärrvärme- och vattenförbrukning via fastighetsförvaltare (Sundén 2006).   

 
Björkskatan vc Graddagskorrigerad
Förbrukning El (kWh) Fjärrvärme (kWh) Fjärrvärme (kWh) Vatten m3

2002 2 275 290 2 663 300 - 13 354

2003 2 300 000 3 197 000 - 12 808

2004 2 349 000 2 814 000 2 890 000 10 605

2005 2 441 229 2 780 000 3 063 000 -
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Tabell 6.4  Årlig elförbrukning månadsvis för Björkskatans vårdcentral år 2002 � 2005. 

Uppgifterna är inhämtade från NLL:s sammanställningar över el-, fjärrvärme- 
och vattenförbrukning via fastighetsförvaltare (Sundén 2006).   
 

El Kwh
Björkskatan 2002 2003 2004 2005

jan 198 749 210 338 205 086 207 319

feb 180 083 193 003 194 874 197 182

mar 191 109 198 886 204 670 211 614

apr 184 182 188 120 186 394 197 495

maj 190 619 185 341 187 829 200 872

jun 177 950 182 111 185 244 199 365

jul 167 388 175 397 178 437 191 388

aug 184 752 191 240 191 070 212 807

sep 190 558 182 456 196 958 204 253

okt 206 887 194 794 199 767 213 225

nov 203 045 193 604 201 930 218 504

dec 199 968 204 818 216 703 219 898  
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Tabell 6.5  Årlig fjärrvärmeförbrukning månadsvis för Björkskatans vårdcentral år 2002 � 

2005. Uppgifterna är inhämtade från NLL:s sammanställningar över el-, 
fjärrvärme- och vattenförbrukning via fastighetsförvaltare (Sundén 2006).   
 

Fjärrvärme Kwh
Björkskatan 2002 2003 2004 2005

jan 420 600 725 000 291 900 408 000

feb 212 400 386 400 431 000 351 000

mar 440 600 186 100 332 500 398 000

apr 194 100 285 800 287 800 231 000

maj 105 400 183 880 148 700 168 300

jun 52 267 66 400 70 530 66 960

jul 52 267 66 400 70 530 69 170

aug 52 267 66 400 70 530 69 170

sep 111 200 148 400 130 500 134 500

okt 324 300 243 400 289 900 197 000

nov 355 400 364 800 378 300 323 000

dec 342 500 474 300 311 700 363 700  
 
 
 
 
Tabell 6.6 Årlig el-, fjärrvärme- och vattenförbrukning för Hertsöns vårdcentral från 2002 

� 2005. Uppgifterna är inhämtade från NLL:s sammanställningar över el-, 
fjärrvärme- och vattenförbrukning via fastighetsförvaltare (Sundén 2006).   

 
Hertsöns vc Graddagskorrigerad
Förbrukning El kWh) Fjärrvärme (kWh) Fjärrvärme (kWh) Vatten (m3)

2002 210 157 397 833 - 1 629

2003 189 000 477 000 - 1 084

2004 196 700 471 000 484 000 1 169

2005 207 581 403 000 444 000 -
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Tabell 6.7  Årlig elförbrukning månadsvis för Hertsöns vårdcentral år 2002 � 2005. 

Uppgifterna är inhämtade från NLL:s sammanställningar över el-, fjärrvärme- 
och vattenförbrukning via fastighetsförvaltare (Sundén 2006).   
 

El Kwh
Hertsön 2002 2003 2004 2005

jan 22 638 19 069 19 915 20 436

feb 20 807 17 186 19 765 19 401

mar 19 835 16 712 19 586 20 034

apr 15 721 13 918 14 534 15 837

maj 15 902 13 129 13 671 15 173

jun 14 669 12 656 13 284 13 536

jul 15 352 12 656 12 711 11 838

aug 16 747 14 062 13 971 14 608

sep 15 326 14 184 15 022 16 140

okt 17 245 16 746 16 180 17 718

nov 17 295 19 235 18 008 20 366

dec 18 620 19 342 20 108 22 494  
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Tabell 6.8  Årlig fjärrvärmeförbrukning månadsvis för Hertsöns  vårdcentral år 2002 � 
2005. Uppgifterna är inhämtade från NLL:s sammanställningar över el-, 
fjärrvärme- och vattenförbrukning via fastighetsförvaltare (Sundén 2006).   
 

Fjärrvärme Kwh
Hertsön 2002 2003 2004 2005

jan 57 040 110 010 54 190 60 000

feb 33 640 59 200 61 080 52 000

mar 68 530 30 550 51 800 58 000

apr 25 760 44 230 61 320 32 000

maj 13 660 18 510 27 240 23 900

jun 0 0 13 950 0

jul 0 0 13 950 0

aug 20 830 25 050 13 950 28 000

sep 21 030 27 780 29 110 22 100

okt 44 840 32 590 41 790 49 230

nov 57 933 56 030 55 820 29 700

dec 54 570 73 530 46 560 48 380  
 
 
 
 
Tabell 6.9 Nyckeltal över energiförbrukning för kommunala verksamheter i Sverige samt 

Norrbottens Läns Landsting. Uppgifterna är inhämtade från NLL:s 
sammanställningar över el-, fjärrvärme- och vattenförbrukning via 
fastighetsförvaltare (Sundén 2006).   

 
Nyckeltal Kwh/m² Skola Barnomsorg Äldreomsorg Förvaltning Landstinget

Norrbotten

El 69 93 82 71 100,9

Fjärrvärme 143 146 138 120 129,2  
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Tabell 6.10   Nyckeltal över energiförbrukningen för Hertsöns och Björkskatans 

vårdcentraler samt snitt för landstingets fastigheter och vårdcentraler. 
Uppgifterna är inhämtade från NLL:s sammanställningar över el-, fjärrvärme- 
och vattenförbrukning via fastighetsförvaltare (Sundén 2006).   

 
Nyckeltal Kwh/m² Landstingets Vårdcentraler Hertsön Björkskatan
bruksarea fastigheter i Norrbotten

El 100,9 100,9 65,2 106,1

Fjärrvärme 129,2 118,3 126,7 119,2

Fjärrvärme graddagskorr. 142,6 130,2 139,5 133,3  
 
 
 
 
Tabell 6.11   Nyckeltal över energiförbrukningen för Hertsöns och Björkskatans 

vårdcentraler samt snitt för landstingets fastigheter och vårdcentraler i 
förhållande till den uthyrda ytan. Uppgifterna är inhämtade från NLL:s 
sammanställningar över el-, fjärrvärme- och vattenförbrukning via 
fastighetsförvaltare (Sundén 2006).   

 
Nyckeltal Kwh/m² Landstingets Vårdcentraler Hertsön Björkskatan
uthyrd fastigheter i Norrbotten

El 159 150,8 91,8 241,5

Fjärrvärme 183,7 182 178,2 271,4

Fjärrvärme graddagskorr. 201,7 200,8 196,3 299  
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      Bilaga 9 
 
Detaljerad beskrivning av Åtgärdsförslag  
 
 
NLL, Division Service Fastigheter 
 
 
Skapa besparingsincitament 
 
Beskrivning: Ge driftentreprenören och hyresgästen incitament att spara energi. 

Detta leder till ökat intresse och fokusering för dessa frågor.  
 
Nyttoeffekter: Minskad energianvändning 
 
Kostnadsindikation: Låg kostnad som står i relation till gjord besparing. 
 
Payoff:  Beror på utgångsläget och hur avtalet formas. 
 
Källa:  U.F.O.S. � skriften �Energisparguiden� (Basiri m.fl. 2006).  
 
 
Organisera för driftoptimering  
 
Beskrivning: Avdela personal som tillsammans med driftentreprenören arbetar 

med optimering av energianvändningen. Ge denna person/personer 
ansvar för att strukturera och driva driftoptimeringsprocessen. 
(beskriven i avsnitt 4.6) 

 
Nyttoeffekter: Minskad energianvändning 
 
Kostnadsindikation Låg extrakostnad, åtgärden är i många fall självförsörjande från 

början. 
 
Payoff:  Kort-medel 
 
Källa:  U.F.O.S. � skriften � Inte för kråkorna� (Björnbom. 1999).  
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Björkskatans vårdcentral 
 
 
Tilläggsisolera vindsbjälklaget.  
 
Beskrivning: Öka isoleringsskiktets tjocklek genom att lägga till nytt eller 

kompletterande isoleringsmaterial.  
 
Nyttoeffekter: En tilläggsisolering på 25 centimeter skulle ge en teoretisk 

besparing på cirka 280 megawattimmar vilket motsvarar 10 
procent av den totala fjärrvärmeförbrukningen. I dagsläget betalar 
NLL 363 kronor per megawattimme fjärrvärme detta ger en årlig 
teoretisk besparing på cirka 100 000 kronor.   

 
Kostnadsindikation: 100 � 200 kronor per kvadratmeter bjälklagsarea (vid 

lösullsisolering).  
 
Payoff:  Medel 
 
Källa: U.F.O.S. � skriften �Energisparguiden� (Basiri m.fl. 2006) samt 

projektgruppens beräkningar.  
 
Bidrag: Finns att söka hos länsstyrelsen, se bilaga 10 (BFS 2005:6 

OFFROT 1 11§). 
 
 
Ändra befintlig filterplacering 
 
Beskrivning: Flytta befintliga filter så att dessa är placerade före värmeväxlaren 

i både till- och frånluftskanaler. 
 
Nyttoeffekter: En omplacering av filtrerna ger värmeväxlaren en högre 

verkningsgrad. 
 
Kostnadsindikation: Uppskattas låg 
 
Payoff:  Uppskattas kort 
 
Källa:  Projektgruppen 
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Installera spjäll i ventilationskanaler 
 
Beskrivning: Installation av spjäll i ventilationskanalerna vilka kan strypa 

luftflödet till de lokaler som inte nyttjas.  
 
Nyttoeffekter: Lägre el- och fjärrvärmeförbrukning 
 
Kostnadsindikation: Uppskattas låg 
 
Payoff:  Uppskattas kort 
 
Källa: Projektgruppen  
 
Bidrag: Finns att söka hos länsstyrelsen, se bilaga 10 (BFS 2005:6 

OFFROT 1 10§). 
 
 
Kallställa delar av byggnaden 
 
Beskrivning: Samla den nuvarande spridda verksamheten så att tomma delar av 

byggnaden förses med lägre värme. För lokaler som inte utnyttjas 
kan temperaturen sänkas ner till 5ºC (Göteborgs stad, 2005). 

 
Nyttoeffekter: Lägre fjärrvärmeförbrukning 
 
Kostnadsindikation: Uppskattas låg 
 
Payoff:  Uppskattas kort 
 
Källa:  Projektgruppen 
 
 
Optimera inomhustemperaturen 
 
Beskrivning: Se till att inomhustemperaturen motsvarar det hyresgästerna kan 

förvänta sig. Riktvärden vintertid: Bostäder/kontor: 20 � 21ºC, 
förråd/ trapphus/källare: 10 � 17ºC, garage: 8 - 10 ºC. 

 
Nyttoeffekter: Lägre fjärrvärmeförbrukning, besparingen kan uppgå till cirka 5 

procent av energin för uppvärmning/ºC sänkning. Inomhusklimatet 
kan upplevas som förbättrat efter åtgärd. 

 
Kostnadsindikation: Låg 
 
Payoff:  Kort 
 
Källa:  U.F.O.S. � skriften �Energisparguiden� (Basiri m.fl., 2006).  
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Termostatventiler 
 
Beskrivning: Befintliga radiatorer förses med termostatventiler vilka ser till att 

den förinställda temperaturen i rummet hålls konstant.  
 
Nyttoeffekter: Sänker fjärrvärmeförbrukningen och hjälper till att optimera 

inomhustemperaturen. 
 
Kostnadsindikation: 100 � 300 kronor per radiator 
 
Payoff:  Kort 
 
Källa:  U.F.O.S. � skriften �Energisparguiden� (Basiri m.fl., 2006).  
 
 
Närvarostyrning 
 
Beskrivning: Installera närvarostyrning i lokaler och korridorer som nyttjas i 

begränsad omfattning.    
 
Nyttoeffekter: Lägre elförbrukning och längre bytesintervall för ljuskällor.  
 
Kostnadsindikation: Låg 
 
Payoff:  Medel 
 
Källa:  U.F.O.S. � skriften �Energisparguiden� (Basiri m.fl., 2006).  
 
Bidrag: Finns att söka hos länsstyrelsen, se bilaga 10 (BFS 2005:6 

OFFROT 1 7§). 
 
 
Energieffektiva ljuskällor 
 
Beskrivning: Traditionella glödlampor och lysrör är energikrävande. Modern 

lågenergibelysning som högfrekvensbelysning ger ett behagligare 
ljus och lägre energianvändning. 

 
Nyttoeffekter: Lägre elförbrukning, flimmerfritt ljus och längre livslängd.  
 
Kostnadsindikation: Lågenergibelysning är dyrare än traditionell belysning i inköp men 

detta kompenseras med längre bytesintervall och en lägre 
energiförbrukning.  

 
Payoff:  Kort 
 
Källa:  U.F.O.S. � skriften �Energisparguiden� (Basiri m.fl., 2006).  
 
Bidrag: Finns att söka hos länsstyrelsen, se bilaga 10 (BFS 2005:6 

OFFROT 1 7§). 
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Motorvärmarstyrning 
 
Beskrivning: Ersätt befintliga motorvärmaruttag så att de endast är i drift den tid 

och den tidpunkt de behövs. Uttag finns som anpassar drifttiden 
efter rådande temperatur, brukaren ställer bara in avresetiden. 

 
Nyttoeffekter:  Minskad elenergianvändning 
 
Kostnadsindikation: Låg i förhållande till potentiell besparing 
 
Payoff:  Beror på brukarbeteendet 
 
Källa:  U.F.O.S. � skriften �Energisparguiden� (Basiri m.fl., 2006).  
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Hertsöns vårdcentral 
 
 
Översyn av klimatskal med termografi 
 
Beskrivning: Genom att använda termografi kan brister i konstruktionen 

påvisas. Arbetet utförs med en värmekamera. 
 
Nyttoeffekter: Kan leda till upptäckt av var värmeläckaget sker samt underlag för 

energibesparande åtgärder.  
 
Kostnadsindikation: Köps ofta som konsulttjänst 7000 � 8000 kronor. 
 
Payoff: Går ej att uppskatta på grund av att det inte är en energibesparande 

åtgärd utan endast en metod att hitta svagheter och brister. 
 
Källa:  U.F.O.S. � skriften �Energisparguiden� (Basiri m.fl., 2006). 
 
 
Ändra befintlig filterplacering 
 
Beskrivning: Flytta befintliga filter så att dessa är placerade före värmeväxlaren 

i till- och frånluftskanalerna. 
 
Nyttoeffekter: En omplacering av filtrerna ger värmeväxlaren en högre 

verkningsgrad. 
 
Kostnadsindikation: Uppskattas låg 
 
Payoff:  Uppskattas kort 
 
Källa:  Projektgruppen 
 
 
Optimera inomhustemperaturen 
 
Beskrivning: Se till att inomhustemperaturen motsvarar det hyresgästerna kan 

förvänta sig. Riktvärden vintertid: Bostäder/kontor: 20 � 21ºC, 
förråd/ trapphus/källare: 10 � 17ºC, garage: 8 - 10ºC. 

 
Nyttoeffekter: Lägre fjärrvärmeförbrukning, besparingen kan uppgå till cirka 5 

procent av energin för uppvärmning/ºC sänkning. Inomhusklimatet 
kan upplevas som förbättrat efter åtgärd. 

 
Kostnadsindikation: Låg 
 
Payoff:  Kort 
 
Källa:  U.F.O.S. � skriften �Energisparguiden� (Basiri m.fl., 2006).  
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Termostatventiler 
 
Beskrivning: Befintliga radiatorer förses med termostatventiler vilka ser till att 

den förinställda temperaturen i rummet hålls konstant.  
 
Nyttoeffekter: Sänker fjärrvärmeförbrukningen och hjälper till att optimera 

inomhustemperaturen. 
 
Kostnadsindikation: 100 � 300 kronor per radiator 
 
Payoff:  Kort 
 
Källa:  U.F.O.S. � skriften �Energisparguiden� (Basiri m.fl., 2006). 
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Bilaga 10 
 
 
BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING (BFS 2005:6 OFFROT 1) 
 
Utdrag ur Boverkets föreskrifter och allmänna råd om stöd till investeringar i 
energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor i lokaler som används 
för offentlig verksamhet. 
 
Installation av ett eleffektivt belysningssystem 
 
7§ Belysningssystemet omfattar armaturer inklusive ljuskällor och manöverdon samt 

övrigt installationsmaterial som behövs för funktion och anslutning av 
belysningssystemet. 

 
Allmänt råd 
 

För verksamheter med normalt belysningsbehov bör installerad belysningseffekt per 
golvarea, som genomsnitt för hela byggnaden, inte vara större än 12W/m² i primära 
utrymmen och 6W/m² i sekundära utrymme. Värdena är exklusive 
arbetsplatsbelysnning som exempelvis bordsbelysning. Med sekundära utrymmen 
avses korridorer, trapphus och dylikt. 
För lokaler med belysningskrävande verksamhet kan högre belysningseffekt per 
golvarea än vad som ovan angivits vara acceptabelt, t ex i  laboratorier, vårdlokaler 
och industrilokaler. Angivna värden avser då grundbelysning. 
Fats installerade armaturer bör förses med effektiva ljuskällor såsom lysrör, 
kompaktlysrör, lågenergilampor märkta energiklass A eller dylikt och förses med 
närvarostyrning eller dagsljusstyrning där så är lämpligt. Stödberättigade armaturer för 
utebelysning bör förses med effektiva ljuskällor, reflektorer och optik samt styras av 
skymningsrelä, rörelsedetektorer eller dylikt. 
 

Installation av ett eleffektivt ventilationssystem 
 

10§ Styrning, mätning, övervakning, reglering och drift av byggnadens installationer skall 
ske centralt och automatiserat. 
Värme-, kyl- och luftbehandlingsinstallationer skall förses med automatiskt verkande 
reglerutrustning så att värme- och kyltillförseln regleras efter effektbehov i förhållande 
till såväl ute- och inomhusklimatet som verksamheten. 

 
Allmänt råd 
 

Byggnaden bör, vad avser reglering av värme- och kyltillförseln, delas in i zoner bl.a. 
användning, orientering och planlösning. Samtidig värmning och kylning av 
utrymmen med möjlighet till båda bör undvikas. 
I åtgärden kan även ingå utökad reglerfunktion eller förbättring av befintlig 
reglerutrustning som leder till energieffektivisering. I åtgärder kan också 
kompetenshöjande utbildning för drift och skötsel av reglersystemet ingå. 
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Energieffektiviserande åtgärder som avser en byggnads klimatskal 
 
11§ Med åtgärder som avser byggnadens klimatskal menas tätning av fönster och dörrar, 

tilläggsisolering av väggar, tak och golv samt byte eller komplettering av fönster. I 
dessa åtgärder ingår inte nya eller återställande av ytskikt. 
Vid utbyte av fönster får den högsta värmegenomgångskoefficienten (U) för fönster 
inte överskrida 1,2 W/m²K inklusive karm. 
Vid komplettering av fönster med ersättningsruta, tilläggsruta eller isolerglasparti skall 
rutan vara av typen lågemissionsskikt (LE-glas). 
Vid tilläggsisolering av tak, väggar och golv skall den resulterande 
värmegenomgångskoefficienten iU  för den kompletta byggnadsdelen inte överskrida 
följande värden. 

 
takU   ≤0,15 W/m²K 

väggU   ≤0,25 W/m²K 

golvU   ≤0,25 W/m²K 
 




