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Förord 
 
Denna rapport behandlar processen vid genomförandet av en energideklaration. Rapporten är 
på 15 poäng och ingår som en del av min högskoleexamen som Maskiningenjör vid Luleå 
Tekniska Universitet. 
 
Framställningen av rapporten har varit givande på många sätt, men framförallt så har det givit 
en inblick i vad som kan tänkas komma i arbetslivet. Jag hoppas att kommande läsning 
uppfattas intressant och ger en insyn om energideklarationer. 
 
Jag vill även tacka för den hjälp jag har fått av insatta på området samt mina korrekturläsare. 
Framför allt vill jag även tacka min handledare, Morgan Eriksson Media- 
Underhållsutvecklingsledare på Fortifikationsverket i Eskilstuna, för sina goda råd på vägen. 
 
 
Eskilstuna den 29 maj 2008 
 
Fredrik Gustafsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning 
 
Enligt lag (2006:985) om energideklaration för byggnader, som träder i kraft fullt ut i 
årsskiftet 2008/09, har fastighetsägare en skyldighet att energideklarera byggnader. För en 
fastighetsägare kan utförandet av en energideklaration leda till minskade driftkostnader, detta 
då energianvändningen är en stor del av en byggnads driftkostnad. Genom ett bra samspel 
mellan energiexperten och fastighetsägaren ökar chansen till lyckade åtgärdsförslag. 
 
Nyckeltal som ska användas för att avgöra huruvida en byggnads energiprestanda är låg eller 
hög, har i skrivande stund en låg kvalité. I rapporten referensnivåer och energianvändning i 
lokaler, som Carl Bro har sammanställt på uppdrag av Boverket, betonas det att de framtagna 
nyckeltalen för lokaler endast ska ses som en hjälp i inledningsskedet av energi-
deklarationerna. Detta då mer anpassade värden inte kan tas fram när nödvändig statistik 
saknas. Om ett par år när indata från energideklarationer har analyserats och när 
Energimyndighetens projekt förbättrad energistatistik för lokaler har kommit längre, kan mer 
anpassade värden tas fram. 
 
I rapporten presenteras även ett praktikfall på genomförandet av en energideklaration. I de 
lämnade åtgärdsförslag skulle byggnaden som användes vid praktikfallet minska sin 
energianvändning med 1,4 MWh, vilket är en liten minskning jämfört med byggnadens totala 
energianvändning. En orsak till en liten minskning av byggnadens behov av energi är 
byggnadens goda skick. Vilket bekräftas när ett nyckeltal jämförs med byggnadens 
energiprestanda på 118kWh/m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förkortningar 
 
AJB Arméns jägarbataljon 
AMS Arbetsmarknadsstyrelsen 
BFS Boverkets författningssamling 
BTA Bruttoarea 
FORTV Fortifikationsverket 
K-ritning Konstruktionsritning 
LOA Lokalarea 
OVK Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystemet 
PBL Plan- och bygglagen (1987:10) 
Prop. Proposition 
SOU  Statens offentliga utredningar 
SWEDAC Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll 
U.F.O.S Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor 
VVS-ritning Värme, vatten och sanitetsritning 
ÅF Ångpanneföreningen 
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1. Inledning 

Fortifikationsverket, som är en statlig myndighet, grundades 1635 och är en av de största 
fastighetsägarna i Sverige. Fortifikationsverket hyr ut lokaler, anläggningar och mark i första 
hand till Försvarsmakten och dess stödmyndigheter. Byggnadsbeståndet delas in med 
utgångspunkt från byggnadernas funktion. Fortifikationsverket förvaltar cirka 3,6 miljoner m2 
BTA, 8400 byggnader, fördelade på förläggningsbyggnader, byggnader för utbildning och 
administration, förplägnad samt förråd och materialunderhåll. Till detta tillkommer cirka 7900 
befästningar, 11 flygfält och 381000 hektar mark. Dessutom äger Fortifikationsverket bland 
annat broar, hamnar och bevakningstorn.  

Ett viktigt område för Fortifikationsverket under senare delen av 2000- talet är drift- och 
energieffektiviseringar. Under 2007 beslutade Fortifikationsverket att de skulle börja 
energideklarera deras byggnader. Processen har påbörjats. Den byggnad som ska användas 
vid praktikfall av en energideklaration är en byggnad som finns belägen i Arvidsjaur 
kommun. Byggnaden är huvudbyggnad inom AJB, Arméns Jägarbataljon, Norrlands 
Dragoner, och har en BTA på ca 33000 m2, och inrymmer bland annat förläggning, 
utbildning, administration, förplägnad, sporthall, biosalong och sjukstuga. I och med att den 
militära verksamheten minskat i omfång under senare år, har även andra statliga 
myndigheter/företag getts möjlighet att etablera sig i byggnaden. Bland andra har AMS, 
Arbetsmarknadsstyrelsen, etablerat sig i byggnaden.  
 

1.2 Syfte  
 
Syftet med uppsatsen är att utifrån en studie av lag, förordning och föreskrifter om 
energideklarationer, i kombination med ett praktikfall ta lärdom om vilka svårigheter och 
möjligheter som kan följas av en energideklaration. Driftkostnaden är ur ett 
förvaltningsperspektiv den överlägset största kostnaden under byggnadens livstid. En stor del 
av driftkostnaden är byggnadens energianvändning, och den kostnad som tenderar att öka 
mest i framtiden. Därför är det viktigt att som förvaltare tillvarata tillfället när en byggnad ska 
energideklareras, då åtgärdsförslag kan ge en minskad energianvändning. 
 

1.3 Metod 
 
Vid framställandet av uppsatsen har en kombination av teoretiska beräkningar och 
litteraturstudier använts. Erforderligt material för en fullföljd energianalys av byggnaden har 
erhållits av insatta på området. 
 

1.4 Avgränsningar 

AJB:s huvudbyggnad är en stor byggnad med stor variation på verksamheter. Därför har en 
begränsning till en viss del av byggnaden varit nödvändigt, dels för att hinna med att besikta 
byggnaden och dels för att kunna utföra alla teoretiska beräkningar inom utsatt tid. Den 
byggnadsdel som jag har valt för praktikfallet hyrs sedan två år tillbaka ut till AMS, vars 
verksamhet är kontorsrelaterad. Den delen av huvudbyggnaden (cirka 1200 m2) har byggts om 
och anpassats till AMS verksamhet.  Anpassningen begränsas till invändig ombyggnad, 
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installation av nytt ventilationsaggregat samt komfortkyla. För att kunna följa upp 
energikonsumtionen för AMS verksamhet installerades separat mätning på värme och 
förbrukningsel. 
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2. Bakgrund och syfte till energideklarationen  

 
I januari 2003 kom EG-direktivet 2002/91/EG. Direktivet tillkom då man insåg att 
energikonsumtionen inte hade minskat i den takt som behövdes för att nå de uppsatta mål som 
finns inom unionen. Målen är att främja för att minska mängden importerad energi och att 
minska klimatpåverkan genom energiförbrukning. 1  En ökad energieffektivisering är en 
förutsättning för att nå dessa mål och för att på sikt minska beroendet av fossila bränslen.2 
Genom en energieffektivisering inom unionen vill man även uppnå att minska 
koldioxidutsläppen enligt vad Kyotoprotokollet förelägger. Vilket i sin tur ska leda till en 
minskad klimatpåverkan.3 I och med EG-direktivet, som gäller för alla medlemsländer, följde 
en skyldighet för Sverige att implementera direktivet i nationell rätt.4 Statens energimyndighet 
tillsammans med Boverket fick i april år 2002 i uppdrag av regeringen att efter överläggning 
och rådgörning med Konsumentverket och Styrelsen för teknisk ackreditering och kontroll, 
SWEDAC, analysera hur direktiv förslaget skulle genomföras i Sverige. De skulle även 
uppskatta kostnaderna för att uppfylla de krav som angavs i direktivet och se på hur man 
skulle kunna samordna energicertifieringskravet med andra deklarationssystem. 5  Sveriges 
tolkning av EG-direktivet blev slutligen lag (2006:985) om energideklaration för byggnader, 
som trädde i kraft 2006.6 Införandet av energideklarationer är nu på gång och under årsskiftet 
2008/09 beräknas de träda ikraft fullt ut.7  
 

2.1 Lagens syfte 
 
Den första oktober 2006 trädde Lag (2006:985) om energideklaration för byggnader i kraft. 
Lagen har som syfte att främja ett effektivt energianvändande och ska tillämpas för byggnader 
som använder sig av energi för att påverka inomhusklimatet.8 
 

2.2 Den oberoende experten 
 
Den oberoende experten är en definition på den person som har befogenhet att uträtta en 
energideklaration. För att ett företag ska få utföra en energideklaration måste företaget ha 
minst en anställd som är en certifierad energiexpert. Företaget måste dessutom vara 
ackrediterad av SWEDAC, för att säkerställa oberoendet och kompetensen av företaget. Det 
är dock möjligt för ett ackrediterat företag att använda sig av annan kompetens än den 
certifierade energiexperten vid själva besiktning. Vid besiktningen kan företaget istället 
använda sig av personal som har rätt kompetens för de områden som ska besiktas. Det är dock 
endast den certifierade energiexperten som har befogenhet att färdigställa och lämna in 
energideklarationen till Boverket.9  SWEDAC ackrediterar dessutom det certifieringsorgan 
som certifierar energiexperter. 10  Den certifierade energiexpertens uppgift är även att ge 

                                                            
1 SOU 2004:109 s.45  
2 Prop. 2005/06:145, s.15f 
3 SOU 2004:109 s.45 
4 Bernitz, Ulf och Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, s.41 
5 SOU 2004:109 s.46 
6 Lag ( 2006:985) om energideklaration för byggnader 
7 http://www.boverket.se/templates/Page.aspx?id=2938&epslanguage=SV, 2008-04-27 
8 Lag ( 2006:985) om energideklaration för byggnader 
9 Adelberth, Karin, och Wahlström, Åsa, Energibesiktning av byggnader –flerbostadshus och lokaler, s.9 
10 http://www.boverket.se/templates/Page.aspx?id=2925&epslanguage=SV, 2008-03-08 

http://www.boverket.se/templates/Page.aspx?id=2938&epslanguage=SV
http://www.boverket.se/templates/Page.aspx?id=2925&epslanguage=SV
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kostnadseffektiva energiåtgärder, men med krav på att förslaget ska främja för ett bra 
inomhusklimat.11  
 

2.3 Innehållet i energideklarationen  
 
Enligt den 9 § i lag (2006:985) om energideklarationer för byggnader ska följande punkter 
anges i en energideklaration. 
 

1. En uppgift om byggnadens energiprestanda, 
2. om obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystemet har utförts i byggnaden, 
3. om radonmätning har utförts i byggnaden, 
4. om byggnadens energiprestanda kan förbättras med beaktande av en 

god inomhusmiljö och, om så är fallet, rekommendationer om kostnadseffektiva 
åtgärder för att förbättra byggnadens energiprestanda, och 

5. referensvärden, som gör det möjligt för konsumenter att bedöma byggnadens 
energiprestanda och att jämföra byggnadens energiprestanda med andra byggnaders.12 

 
Enligt den 10§ i lag (2006:985) om energideklarationer för byggnader måste en byggnad som 
har ett luftkonditioneringssystem, med en effekt högre än 12kW redovisa i deklarationen. 
 

1. Uppgifter om systemets energieffektivitet och systemets storlek i förhållande till 
behovet av kyla i byggnaden, och 

2. om en effektivare energianvändning kan uppnås i det befintliga systemet eller genom 
att systemet ersätts med ett annat system eller en annan metod att kyla byggnaden.13 

 
Ur 7§ i förordning (2006:1592) om energideklarationer i byggnader, framgår att uppgifter om 
byggnadens uppvärmningsformer, eventuella kylsystem och annan energianvändning ska 
finnas med i energideklarationen när energiprestanda anges.14 
 
Utöver ovan nämnda paragrafer ska, enligt den 8§ i Boverkets föreskrifter och allmänna råd 
(BFS 2007:4) om energideklaration för byggnader, energideklarationen även innehålla 
uppgifter som framgår av det elektroniska formulär15som Boverket har fastställt.16 
 

2.4 Tillsynsmyndighet 
 
Tillsynsmyndighet för energideklarationer är kommunen. Om inte deklarationen har utförts 
eller om den inte har offentliggjorts, enligt gällande lag, kan kommunen utkräva ett vite. 
Storleken på vitet anpassas till vad deklarationen uppskattas att kosta.17 Om säljaren av ett hus 
vägrar att utföra en energideklaration har köparen rätt att utföra en besiktning på säljarens 
bekostnad, men senast sex månader efter tillträde till byggnaden.18 

                                                            
11 Lag ( 2006:985) om energideklaration för byggnader 
12 Lag ( 2006:985) om energideklaration för byggnader 
13 Lag ( 2006:985) om energideklaration för byggnader 
14 Förordning (2006:1592) om energideklarationer i byggnader 
15http://www.boverket.se/upload/Bygga%20och%20f%C3%B6rvalta/bifogade%20filer/energideklaration/Energi
deklaration%201.3.pdf, 2008-05-25 
16 BFS 2007:4, Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energideklaration för byggnader 
17 U.F.O.S, Något att deklarera, s.7  
18 http://www.boverket.se/templates/Page.aspx?id=3218&epslanguage=SV, 2008-03-08 

http://www.boverket.se/upload/Bygga%20och%20f%C3%B6rvalta/bifogade%20filer/energideklaration/Energi
http://www.boverket.se/templates/Page.aspx?id=3218&epslanguage=SV
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2.5 För vilka byggnader föreligger en skyldighet att energideklarera  
 
Som tidigare nämnts ska en energideklaration genomföras på byggnader som använder sig av 
energi för att påverka inomhusklimatet. Boverket har gjort en uppdelning på olika typer av 
byggnader, med direktiv på vad som gäller på respektive byggnadstyp. 
 
Specialbyggnader. Med specialbyggnader avses byggnader med en area som är minst 1000m2 

och dessa ska vara energideklarerade till årsskiftet 2008/09. Exempel på specialbyggnader är 
simhallar, bibliotek, skolor och vårdbyggnader.  Vilka byggnader som räknas som 
specialbyggnader kan även utläsas av taxeringsbeviset.19  
 
Byggnader med nyttjanderätt. Med det avses byggnader som till exempel hyresrätter, 
bostadsrätter och lokaler som hyrs ut. Dessa typer av byggnader tillhör också den grupp av 
byggnader som ska vara energideklarerade till årsskiftet 2008/09.20 
 
Byggnader som säljs. Vid försäljning av exempelvis villor har säljaren en skyldighet att 
energideklarera, såtillvida den inte redan har en godkänd deklaration. Skyldigheten att 
deklarera denna typ av byggnad inträder från och med den första januari 2009.21 
 
Nya byggnader. Vid alla nybyggnationer, som sker efter den första januari 2009, följer en 
skyldighet att utföra en energideklaration två år efter att byggnaden har tagits i bruk. 
Byggnader som har fått en godkänd bygganmälan innan den första januari 2009, undantas 
denna skyldighet. Man bör dock observera att byggnader som ska hyras ut eller som räknas 
såsom en specialbyggnad, inte undgår kravet på att energideklareras.22  
 
Några byggnadskategorier undgår dock skyldigheten att upprätta en energideklaration, detta 
framgår i förordning (2006:1592) om energideklaration för byggnader.  
 
Dessa byggnader är: 
 

1. Byggnader som i huvudsak används till andakt eller religiös verksamhet. 
2. Industrianläggningar och verkstäder 
3. Fritidshus med högst två bostäder 
4. Tillfälliga byggnader som avses användas i högst två år 
5. Ekonomibyggnader inom skogs- och jordbruksnäring 
6. Fristående byggnader mindre än 50 m2 
7. Hemliga byggnader 
8. Byggnader som är byggnadsminnen eller är särskilt värdefulla (enligt PBL 3:12) om 

åtgärdsförslag inte kan lämnas. 
9. Hus med nyttjanderätt där: 

a. Upplåtelsen är tillfällig eller en liten del av byggnaden 
b. Sker mellan företag i samma koncern 
c. Sker genom arrende och byggnaden inte används som bostad åt arrendatorn. 

10. En och tvåbostadshus med nyttjanderätt om upplåtelsen sker: 
a. På grund av ägarens arbete eller studier på annan ort, utlandsvistelse, sjukdom med 
mera. 

                                                            
19 http://www.boverket.se/templates/Page.aspx?id=2938&epslanguage=SV, 2008-03-08. 
20 http://www.boverket.se/templates/Page.aspx?id=2938&epslanguage=SV, 2008-03-08. 
21 http://www.boverket.se/templates/Page.aspx?id=2938&epslanguage=SV, 2008-03-08. 
22 http://www.boverket.se/templates/Page.aspx?id=2938&epslanguage=SV, 2008-03-08. 

http://www.boverket.se/templates/Page.aspx?id=2938&epslanguage=SV
http://www.boverket.se/templates/Page.aspx?id=2938&epslanguage=SV
http://www.boverket.se/templates/Page.aspx?id=2938&epslanguage=SV
http://www.boverket.se/templates/Page.aspx?id=2938&epslanguage=SV
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b. Genom testamente. 
c. Till närstående eller dylikt. 

11. Vid försäljning av byggnad: 
a. Mellan företag inom samma koncern. 
b. Expropriation eller inlösen.  
c. Konkursbo eller exekutivt förfarande.  
d. Närstående eller dylikt. 23 

 
Har undantagsbyggnaden ett kylsystem med en kyleffekt större än 12kW måste systemet 
besiktas minst vart tionde år.24 
 

2.6 Krav på offentlighet 
 
Fastighetsägaren har en skyldighet att publicera en sammanfattning över energideklarationen 
väl synlig, så att personer som bor i byggnaden eller som nyttjar denna ska kunna ta del av 
byggnadens energiprestanda. 25  Sammanfattning och åtgärdsförslag erhålls av Boverket i 
samband med att energideklarationen har blivit färdigställd. Sammanfattningen är utformad 
på ett överskådligt sätt så att den lätt ska kunna kännas igen och jämföras med andra.26 En 
energideklaration är giltig i tio år.27 
 

2.7 Boverkets roll 
 
Boverkets roll för energideklarationerna är att upprätta ett register över de energideklarationer 
och besiktningsprotokoll som har lämnats in. Boverket har även arbetat fram föreskrifter till 
energideklarationen, om vad den ska innehålla. Boverkets föreskrifter innefattar även vilken 
kompetens en energiexpert ska inneha.28   
 

 

 

 
 

 

 
 
 

   

                                                            
23 http://www.boverket.se/templates/Page.aspx?id=2938&epslanguage=SV, 2008-03-08. 
24 http://www.boverket.se/templates/Page.aspx?id=2938&epslanguage=SV, 2008-03-08. 
25 Lag ( 2006:985) om energideklaration för byggnader 
26 http://www.boverket.se/templates/Page.aspx?id=3216&epslanguage=SV, 2008-03-10 
27 http://www.boverket.se/templates/Page.aspx?id=2938&epslanguage=SV, 2008-03-10 
28 http://www.boverket.se/templates/Page.aspx?id=2927&epslanguage=SV, 2008-03-13 

http://www.boverket.se/templates/Page.aspx?id=2938&epslanguage=SV
http://www.boverket.se/templates/Page.aspx?id=2938&epslanguage=SV
http://www.boverket.se/templates/Page.aspx?id=3216&epslanguage=SV
http://www.boverket.se/templates/Page.aspx?id=2938&epslanguage=SV
http://www.boverket.se/templates/Page.aspx?id=2927&epslanguage=SV
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2.8 Energiprestanda och Atemp 
 
En av huvudpunkterna som ska redovisas i en energideklaration är byggnadens energi-
prestanda. Syftet med att ta fram byggnadens energiprestanda är att fastighetsägaren lätt ska 
kunna jämföra dess egen byggnads energiprestanda, med andra liknande byggnader. Detta ger 
en bra bild huruvida byggnadens energianvändning är hög eller låg. Med energianvändning 
avses den tillförda energin för värme-, kyl- och elenergi för byggnadens drift under ett 
normalår.29 ATemp är den golvarea inom husets klimatskärm som är avsedd att värmas till mer 
än 10˚C.30 Däremot ska inte varmgarage ingå i den totala ATemp, såvida inte garaget är en egen 
byggnad.31 
 

 
ä

   , å  

 
Ekvation 1. Energiprestanda 

 
 
  

                                                            
29 U.F.O.S, Något att deklarera, s.14 
30 http://www.boverket.se/templates/Page.aspx?id=2932&epslanguage=SV, 2008-04-28 
31 BFS 2007:4, Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energideklaration för byggnader 

http://www.boverket.se/templates/Page.aspx?id=2932&epslanguage=SV
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3. Genomförandet av en energideklaration 

 

Vid genomförandet av en energideklaration finns det, som fastighetsägare och som energi-
expert, olika delar värda att ta i beaktning i processen. Nedan kommer en beskrivning över de 
olika stegen mot färdigställandet av energideklarationen att visas.  
 

3.1 Förberedelse 
 
Att förbereda sig så mycket som möjligt som fastighetsägare innan man kontaktar ett 
ackrediterat företag, som ska utföra energideklarationen, kan både spara tid och pengar.  
 
Efter att man som fastighetsägare har gjort sina förberedelser kontaktas ett företag med 
rättigheter att utföra en energideklaration. Lista på ackrediterade företag i sin närhet kan man 
hitta på SWEDAC hemsida.32 
 
Nedan följer en lista på information som kan vara energiexperten till hjälp innan en besiktning 
av byggnaden genomförs. Från det inhämtade materialet kan energiexperten skapa sig en bra 
uppfattning av byggnadens energianvändning.  
 

1. Planritning för att kunna ta reda på byggnadens area och lära känna byggnaden för att 
lättare kunna orientera sig vid en besiktning. 

2. Fasadritning för beräkningar av klimatskärmen. 
3. K-ritning visar golv-, yttervägg och takkonstruktion och används vid beräkningar av 

klimatskärmen. 
4. VVS-ritning som visar ventilations- och värmesystemets uppbyggnad. 
5. OVK33-protokoll 
6. Injusteringsprotokoll 
7. Principflödesritning 
8. Installations, drift och skötselinstruktioner 
9. Driftkort 
10. Radonmätningsprotokoll34 

 
Utöver det angivna materialet ovan är ett samarbete mellan energiexperten och fastighets-
ägaren bra. Detta då fastighetsägaren känner till byggnaden väl och kan ha upplysningar som 
inte framgår i det tillgängliga materialet.  
 
Nedan följer exempel på upplysningar som kan hjälpa energiexperten att skapa en så korrekt 
uppfattning om byggnaden som möjligt. 
 

                                                            
32 http://www.boverket.se/templates/Page.aspx?id=3212&epslanguage=SV, 2008-03-12 
33 Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystemet 
34 Adelberth, Karin och Wahlström, Åsa, Energibesiktning av byggnader –flerbostadshus och lokaler, s.15 

http://www.boverket.se/templates/Page.aspx?id=3212&epslanguage=SV
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1. Byggår 
2. Renoverings- eller ombyggnadsår och omfattning 
3. Antal brukare av byggnaden 
4. Rådande inomhusklimat 
5. Om någon del av byggnaden är i behov av underhåll eller renovering 
6. Om det finns upplysningar om el-, värme- och vattenanvändning 

 

3.2 Besiktning 
 
I det här skedet börjar energiexperten, i samråd med fastighetsägaren, med att gå igenom den 
information han har över byggnaden. Utifrån den informationen har energiexperten en viss 
vägledning på det som ska besiktas.  
 
Det som oftast är direkt avgörande huruvida ett åtgärdsförslag är lönsamt är den aktuella 
byggnadsdelens skick. Ett fönster med dålig termisk kvalité, men som är i bra skick är ett 
exempel på när ett åtgärdsförslag inte alltid är lönsamt. Är däremot fönstret i behov av 
renovering eller underhåll ökar chansen för att åtgärden ska vara lönsam, som ett exempel om 
fönstret är i behov av underhåll, så kan den kostnaden dras av på nya moderna fönster och 
åtgärden kan därmed bli lönsam.  
 
Ett åtgärdsförslag får inte missgynna byggnadens inomhusklimat. Det är därför viktigt att 
energiexperten har en uppfattning om det rådande inomhusklimatet. Därför måste även 
tänkbara konsekvenser för inomhusklimatet tas med i beaktning vid åtgärdsförslagen. 
 
Nedan följer en lista på delar som energiexperten kan tänkas besikta. 
 

1. Klimatskärm35 
2. Värme- och ventilationssystem 
3. Komfort kylsystem 
4. Elinstallationer 

 
Efter att energiexperten har all data som han behöver för energideklarationen, fyller han i det 
elektroniska formulär som han sedan skickar in till Boverket. Det är endast den ackrediterade 
energiexperten som har rättigheten att fylla i och skicka in energideklarationen till Boverkets 
register.36   
 
 

 

 
 

                                                            
35 Se 4.6.1 
36 http://www.boverket.se/templates/Page.aspx?id=3214&epslanguage=SV, 2008-03-12 

http://www.boverket.se/templates/Page.aspx?id=3214&epslanguage=SV
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3.3 Sammanfattning på energideklarationen 
 
Efter att energideklarationen har blivit registrerad hos Boverket får fastighetsägaren en 
sammanfattning på energideklarationen. I sammanfattningen finns det förslag på kostnads-
effektiva åtgärder som kan genomföras. Det är friviligt för fastighetsägaren om denne vill 
genomföra dessa åtgärdsförslag.37 Sammanfattningen ger även fastighetsägaren en klar bild 
huruvida fastighetsägarens byggnad har en låg eller en hög energiprestanda, i jämförelse med 
liknande byggnaders energiprestanda. För en hyresvärd är det enligt lag en skyldighet att 
offentlighetsgöra sammanfattningen för de som brukar lokalen. Ett exempel på hur en sådan 
skylt av sammanfattning ser ut, visar bilden nedan.38 
 

 
 

Figur 1. Skylt över energideklarationssammanfattning 

 

 
                                                            
37 http://www.boverket.se/templates/Page.aspx?id=3219&epslanguage=SV, 2008-04-29 
38 http://www.boverket.se/templates/Page.aspx?id=3216&epslanguage=SV, 2008-04-29 

http://www.boverket.se/templates/Page.aspx?id=3219&epslanguage=SV
http://www.boverket.se/templates/Page.aspx?id=3216&epslanguage=SV
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4. Energideklarationens kvalitet 

 
Vid utformningen av lag och föreskrifter, som gäller vid en energideklaration, kan det vara 
svårt att förutse alla problem som kan komma vid en energideklaration. Några av de kvalitets-
brister som kan uppstå vid en energideklaration kommer att belysas nedan. 
 

4.1 Atemp 
 
Som tidigare nämnts är Atemp den golvarea inom husets klimatskärm som är avsedd att värmas 
till mer än 10˚C. Atemp är ett nytt begrepp som Boverket har tagit fram, då de nya energikraven 
i dess byggregler ställer krav på maximalt tillförd energi per kvadratmeter golvarea och år för 
byggnaden.39 Därför är det viktigt att alla deklarationers energiprestanda baseras på samma 
grunder, så att en jämförelse mellan byggnader är möjlig. Om det inte hade varit ett krav på 
vilken typ av area som skulle användas vid framtagandet av en byggnads energiprestanda, 
hade korrekt statistik över energianvändning varit omöjlig att framställa. 
 
Ett problem med det nya begreppet är att nästan ingen fastighetsägare har Atemp angivet i deras 
byggnadsregister. För Fortifikationsverket, som har lokaler med en area på 3,6 miljoner m2 
och där arean är angiven i BTA, bruttoarea, skulle framtagandet av Atemp innebära mycket 
arbete och tid. För att undvika det har Boverket tagit fram olika faktorer som kan användas för 
respektive area typ. Exemplet nedan visar på hur Atemp tas fram ifrån BTA. 
 
 

0,90  
 

Ekvation 2. Atemp 
 
 
Självklart blir inte resultatet helt korrekt. För omräkning av BTA till Atemp beräknas 
felmarginalen vara cirka +/- 5 procent. Vid omräkning av LOA, lokalarea, för enstaka 
byggnader rekommenderas inte omräkning, då felmarginalen kan vara mellan 5-20 procent. 
Vilket en kvalitetstest som är utförd på 14 skolor visar. 40 
 

4.2 Tillgång till bra nyckeltal 
 

När en energideklaration är genomförd, jämförs den deklarerade byggnadens energiprestanda 
med ett nyckeltal, för att avgöra huruvida byggnadens energiprestanda är hög eller låg. I 
rapporten referensnivåer och energianvändning i lokaler, som Carl Bro har sammanställt på 
uppdrag av Boverket, betonas det att de framtagna nyckeltalen för lokaler endast ska ses som 
en hjälp i inledningsskedet av energideklarationerna. Detta då mer anpassade värden inte kan 
tas fram när nödvändig statistik saknas. Om ett par år när indata från energideklarationer har 
analyserats och när Energimyndighetens projekt förbättrad energistatistik för lokaler har 
kommit längre, kan mer anpassade värden tas fram.  
                                                            
39 http://www.boverket.se/templates/Page.aspx?id=2933&epslanguage=SV, 2008-05-23 
40 U.F.O.S, Något att deklarera, s.50 

http://www.boverket.se/templates/Page.aspx?id=2933&epslanguage=SV
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4.2.1 Nyckeltal för byggnad med blandad verksamhet 

Enligt lag (2006:985) om energideklaration för byggnader, har en fastighetsägare som 
skyldighet att offentlighetsgöra ens byggnads energiprestanda. På sammanfattningen, som 
fastighetsägaren offentliggör, ska bild ges på hur byggnadens energiprestanda står sig mot en 
liknande byggnad. Nyckeltalen som är framtagna för jämförelse av byggnaders 
energiprestanda, är baserad på typ av verksamhet. Detta innebär att för en byggnad som har en 
blandad verksamhet, finns det inga nyckeltal att jämföra byggnaden med. Ett anpassat 
nyckeltal måste därför tas fram, för att stämma överens med byggnadens blandade 
verksamhet. Detta skulle som ett exempel kunna lösas genom att ta verksamhetens andel av 
arean gånger dess nyckeltal. För att sedan summeras ihop med de övriga verksamheternas 
andel av dess nyckeltal, för framtagandet av ett anpassat nyckeltal. 
 
Ett exempel på hur ett anpassat nyckeltal för en byggnad med blandad verksamhet skulle 
kunna tas fram visar exemplet nedan. 
 

Verksamhet 
Nyckeltal för verksamhet 
[kWh/Atemp,år] 

Andel verksamhet av byggnadens 
totala area [kWh/Atemp,år] 

Idrottshall 100 20 % 20
Kontor 127 30 % 38,1
Utbildning 143 40 % 57,2

Restaurang 166 10 % 16,6
Anpassat nyckeltal för blandad 
verksamhet 131,9

 
Tabell 1. Anpassat nyckeltal för blandad verksamhet 

 
 

4.3 Bristen på certifierade energiexperter 
 
Mängden byggnader som ska energideklareras är större än tillgången på certifierade 
energiexperter. Frågan som kan ställas är vart gränsen går för att säkerställa kvalitén för en 
energideklaration, då det inte är ett krav att det är den certifierade energiexperten som utför 
själva besiktningen. Detta innebär att ett ackrediterat företag kan ha anställda vars uppgift är 
att hämta in data åt energiexperten, som sedan fyller i det elektroniska formuläret till 
Boverket. Vart går gränsen för att säkerställa kvalitén för en energideklaration då det inte är 
ett krav att det är den certifierade energiexpert som utför själva besiktning. Uppenbara risker 
finns att kvalitén på deklarationen kan komma i fara. 
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5. Att göra en energideklaration utifrån energiexpertens perspektiv – ett 
praktikfall 

 
Byggnaden som ska användas vid praktikfallet är, som tidigare omnämnts, en byggnad som 
finns belägen i Arvidsjaur kommun. Byggnaden är huvudbyggnad inom Arméns Jägar-
bataljon, Norrlands Dragoner (AJB), och har en BTA på ca 33000 m2. 
 
Den delen av byggnaden som ingår i praktikfallet för en energideklaration hyrs idag av AMS, 
med en BTA på 1200 m2. Byggnaden som AMS hyr har tre fristående ytterväggar och är 
ansluten via gaveln mot byggnaden till resten av huvudbyggnaden. Anledningen till att den 
delen av byggnaden valdes, var att AMS har egen mätning på deras energianvändning. Med 
kännedom om deras uppmätta värden ger det bra möjligheter att kunna jämföra de teoretiska 
värdena mot de faktiska värdena. Det som skiljer lokalen som AMS hyr gentemot resten av 
byggnaden, är att AMS lokal är renoverad år 2005. Vid nyrenoveringen installerades det i 
byggnaden ett nytt luftaggregat, en ny belysningsarmatur och ett kylaggregat. I övrigt består 
byggnaden av samma typ av klimatskärm. En översikts bild över AJB kan ses i bilaga 1. 
 

5.1 Tillgängligt underlag 
 
Med hjälp av det tillgängliga materialet, kunde ett bra underlag på hur byggnadens 
energianvändning för olika ändamål skapas. Genom teoretiska beräkningar och en del 
antaganden skapades en bra bild huruvida det var en låg eller en hög energianvändning för de 
olika installationerna. Informationen är väsentlig för att särskilja vilka byggnads- eller 
installationstekniska egenskaper, som kan vara aktuella vid en framtida besiktning och vid en 
energieffektivisering.  
 
Nedan presenteras en lista på det material som fanns tillgängligt. 
 

1. Planritning 
2. Fasadritning 
3. K-ritning 
4. VVS-ritning 
5. Principflödesritning 
6. Driftkort 
7. Energistatistik över olika installationer 
8. Enkät om inomhusklimat 
9. Information från drifttekniker 
10. Information från skyddsombud på AMS i Arvidsjaur, Susanne Burman 
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5.2 Byggnadens status 
 
Inför den kommande besiktningen var det viktigt att få en översiktlig bild på hur byggnaden 
med sina installationer fungerade i de lokaler som AMS hyr. Detta som ett led i 
förberedelserna inför besiktningen.  
   
5.2.1 Värme och kyla 
 
Byggnadens uppvärmning sker genom vattenburna radiatorer. Värmeenergin som förser 
byggnaden kommer från ett kommunalt fjärrvärmenät, som byggnaden är ansluten till. 
Temperaturen styrs separat för varje rum och kan ändras med hjälp av rumsgivare som finns 
utplacerade i hela byggnaden. Rumsgivaren kontrollerar rummets temperatur och styr om 
rummet är i behov av värme eller kyla för att uppnå önskad inomhustemperatur. För att 
rummets kylanläggning och värmeelement inte ska vara i drift samtidigt, finns det en 
fördröjning mellan de två systemen innan det ena systemet går igång. Genom fördröjningen 
undviks risken dels för att systemen ska påverka varandra, dels för att kyl- och värmeenergi 
ska förbrukas samtidigt. Med detta system undviks således risken för onödiga energiförluster 
och säkerställer rummets verkliga behov av kyla eller värme.  
 
Kurvan nedan visar hur styrningen av värme och kyla ser ut. 
 

 
 

Figur 2. Kurva över reglersekvens 
 
Kylningen av byggnaden sker genom så kallade kylbafflar, som sitter i anslutning till 
tilluftsdonen. Systemet som kylbafflarna är anslutna till, håller en konstant temperatur på 
14˚C. Vid behov av kyla öppnas ventilerna så att flödet av kallt vatten genom kylbafflarna 
ökar. Både kylbafflar och luftbehandlingsaggregatets kylbatteri är båda anslutna till ett 
vätskekylaggregat, som är placerad utanför byggnaden.  



 

20 
 

 
Figur 3. Bild på kylbaffel 

5.2.2 Ventilation 

Byggnadens ventilation drivs med ett luftbehandlingsaggregat av märket Swegon Gold 25. 
Värmeväxlingen av till- och frånluft sker genom en roterande värmeväxlare med en 
verkningsgrad på cirka 80 procent. Luftaggregatet är tryckstyrt och håller det inställda trycket 
för att förse byggnaden med konstant till- och frånluft. Tack vare att luftaggregatet är 
tryckstyrt, så kompenserar fläktarna vid eventuella tryckförluster i till- och frånluften. 
Förluster kan till exempel uppstå på grund av smutsiga filter.  
 
I personalrummet, grupprummet och i konferensrummet finns det koldioxidgivare som mäter 
koldioxidhalten i respektive rum. Koldioxidgivaren är inställd på ett gränsvärde på 900ppm. 
Vid en koldioxidhalt som överstiger det inställda gränsvärdet, forceras ventilation i de 
påverkade rummen. Forceringen pågår i en timme och utförs genom att ett spjäll öppnas till 
tilluftsdonen. 
 

 
 

Figur 4. Bild på luftaggregat 
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5.3 Byggnadens inomhusklimat 
 
Bedömningen av byggnadens inomhusklimat baseras på en enkät som personalen på AMS i 
Arvidsjaur har svarat på. Enkäten gjordes vecka 22 år 2007 av skyddsombuden på AMS i 
Arvidsjaur. Uppkomsten till enkäten var att synpunkter på inomhusmiljön gällande värme, 
kyla och drag hade inkommit från personalen. 
  
Nedan följer stapeldiagram på de 51 inkomna svaren från enkätundersökningen. 
 
Fråga 1: Hur upplever du inomhustemperaturen i lokalerna? 
 

 
 

Figur 5. Diagram från enkät om upplevd temperatur 
 
Summerat: 80 procent av de tillfrågade upplever inomhustemperaturen som acceptabel, 
ganska bra eller mycket bra. 20 procent tycker att inomhustemperaturen är ganska dålig eller 
mycket dålig. 
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Fråga 2: Hur upplever du luftkvalitén i lokalerna? 
 

 
 

Figur 6. Diagram från enkät om upplevd luftkvalité 
 
Summerat: 81 procent av de tillfrågade upplever luftkvalitén som acceptabel, ganska bra 
eller mycket bra. 19 procent upplever den som ganska dålig eller mycket dålig. Utifrån 
kommentarerna från enkäten kunde även konstateras att många upplevde luften som torr. 
Många upplevde även luften som tung vid större ansamlingar. 
 
Fråga 3: Upplever du besvärande drag i lokalerna? 
 

 
 

Figur 7. Diagram från enkät om upplevelse av drag 
 
Summerat: 45 procent upplever inget drag alls, medan 45 procent upplever drag på vissa 
platser av byggnaden. 10 procent upplever dock drag överallt. 

Upplevelse luftkvalité

8%

53%

20% 18%

2%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Mycket bra Ganska bra Acceptabel Ganska dålig Mycket dålig

Upplevelse av drag

10%

45% 45%

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%

ja nej På vissa platser



 

23 
 

5.3.1 Utvärdering av enkät för inomhustemperatur 

Vid ställande av gränsen för acceptabel nivå för antalet missnöjda med inomhustemperaturen, 
brukar den övre och den undre gränsen på andel missnöjda ligga på 10 procent för 
kontorslokaler.41 Jag bedömer dock att den rådande inomhustemperaturen är acceptabel, då 
det är svårare att uppnå termisk komfort för ett kontor med en öppen planlösning.  
 
Kurvan nedan visar ett exempel på att det alltid är 5 procent missnöjda med temperaturen i en 
större grupp. Med större grupp räknas mer än 50 personer.  
 

 
 

Figur 8. Kurva över relation mellan nöjda och missnöjda med temperatur 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
41 http://www.effektiv.org/pdf_filer/Rapport%202001-07.pdf, 2008-05-21 

http://www.effektiv.org/pdf_filer/Rapport%202001-07.pdf


 

24 
 

5.3.2 Utvärdering av enkät för luftkvalité och drag 

Efter att enkäten har utförts har vissa förändringar vidtagits, för att förbättra inomhusklimatet. 
Ventilationens drift har ändrats och trasiga termostater har bytts ut. Resultatet från dessa 
förändringar har för de anställda på AMS upplevts som positiva. Luften upplevs nu mindre 
torr och det har blivit mindre problem med drag. För att säkerställa den rådande luftkvalitén 
har även driftteknikerna loggat koldioxidhalterna i vissa delar av byggnaden. Resultatet från 
dess loggar visar att koldioxidhalterna är låga. Någon ny enkät har inte utförts sedan dessa 
förändringar, men en övergripande bekräftelse har givits vid ett personalmöte.  
 
Problemet med drag på grund av kallras från fönster, kan vara ett resultat av ombyggnaden av 
ett gammalt kontorshus. Detta då äldre kontorshus med fönster av lägre termisk kvalitet kan 
ge problem med kallras från fönster under kalla vinterdagar. Speciellt då rummet har ett 
värmeöverskott som måste bortföras och radiatorerna därmed är avstängda. 
 
Vid besiktningen av ventilationen kommer tilluftstemperaturen från tilluftsdonen att mätas, 
för att avgöra om en minskning av tilluftstemperaturen är möjlig. En effekt av kallare tilluft är 
att tilluften upplevs friskare.42 Luftflödet kommer också att kontrolleras då en sänkning av 
luftflödet kan upplevas positivt. En effekt av minskat luftflöde är att slemhinnor och ögon inte 
torkas ut i samma grad.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
42 Adalberth, Karin och Wahlström, Åsa, Energibesiktning av byggnader, s.124 
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5.4 Byggnadens energianvändning inför besiktning  
 
Genom teoretiska beräkningar över byggnadens energianvändning erhålls information som 
kan vara nödvändig vid besiktningen, då detta ger uppslag på var eventuella besparingar kan 
vidtas. 
 

5.4.1 Klimatskärm 

Det som innefattar byggnadens klimatskärm är fönster, dörrar, yttervägg, grund och tak. 
Genom byggnadens klimatskärm uppstår det så kallade transmissionsförlusterna, vilket är den 
värme eller kyla som överförs igenom materialet. Transmissionsförlusterna uppstår när en 
skillnad mellan yttre och inre temperatur finns. En byggnadsdels mått på transmissionen av 
värme kallas U-värde43. Desto lägre U-värde en byggnadsdel har, desto mindre värmeförluster 
uppstår. Beräkningar av byggnadens transmissionsförluster och U-värden finns i bilaga 5 och 
6. 
 
Utöver transmissionsförluster sker även infiltrationsförluster, som måste ingå vid beräkning 
av byggnadens energibehov. Infiltrationsförluster är en så kallad ofrivillig ventilation som 
sker på grund av otätheter i byggnadens konstruktion. Att byggnadens ventilation är 
dimensionerad för att skapa ett undertryck är också en bidragande orsak till 
infiltrationsförluster. Anledning till att ett undertryck i en byggnad med hjälp av ventilationen 
eftersträvas är för att motverka att varm luft ska tryckas ut och kylas ned i ytterväggs-
konstruktionen. Konsekvensen av det kan bli fuktproblem i väggarna då kondens bildas när 
varm och fuktig luft kyls ned i väggen. Infiltrationsförlusten brukar generellt räknas vara 10 
procent per timme av den totala inomhus volymen.  
 
Cirkeldiagrammet på nästa sida ger en övergripande bild över byggnadens olika 
transmissionsförluster jämfört i storleksordning mot varandra. 
 

                                                            
43 U-värde = Värmegenomgångskoefficient [W/m2, ̊C]  
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Figur 9. Cirkeldiagram över transmissionsförluster 
 
En slutsats av cirkeldiagrammet ovan är att en stor del av transmissionsförlusterna sker genom 
byggnaden fönster. Detta kommer att tas i beaktning inför besiktningen, då en bedömning av 
byggnadens fönsters skick kan spela en betydande roll för avgörandet huruvida en kostnads-
effektiv sparåtgärd finns.  
 
Orsaken till den höga andelen av transmissionsförluster via byggnadens fönster beror på två 
faktorer. Dels är det fönstrets termiska kvalité, dels andelen fönster. Av ytterväggens totala 
area motsvarar cirka 22 procent fönsterarea, vilket anses vara högt. Jämför man fönstrets 
termiska kvalitet med ett modernt fönster, har byggnadens fönster ett U-värde på 2,0 medan 
ett modernt fönster kan ha ett U-värde som är hälften så stort. 
 
Yttertakets isolering är i dagsläget 250mm och en bedömning om tilläggsisolering kan vara en 
kostnadseffektiv åtgärd kommer att göras. Detta då en tilläggsisolering anses vara en billig 
åtgärd. 
 
Tabellen nedan visar byggnadens teoretiska värmebehov för infiltrationsförluster och 
klimatskärm. I bilaga 7 visas beräkningar av byggnadens värmebehov .  
 
Årliga värmebehovet för byggnadens klimatskärm och infiltrationsförluster [MWh]
QInfiltration 18,4
QFönster 50,3
QDörrar 2,6
QYttervägg 19,9
QGrund 18,9
Qyttertak 18,9
 Summerat 129,1

 
Tabell 2. Årligt värmebehov för klimatskärm och infiltrationsförluster 
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5.4.2 Ventilation 

Tabellen nedan visar ventilationens projekterade flöden vid normal drift. Differensen mellan 
till- och frånluft är 3,6 procent vid normaldrift.  
 

Σ Till- och frånluft för plan1 och 2 vid normal drift [l/s] 
Tilluft 1215 
Frånluft 1260 

 
Tabell 3. Till och frånluft 

 

Det årliga energibehovet för ventilationen är baserad på normaldrift av ventilationssystemet. 
QTilluft är den energi det går åt årligen för att värma upp en tilluftstemperatur på 18,5 ˚C till 
rumstemperatur. QVärmebatteri är den energi som värmebatteriet använder sig av för att 
kompensera värmeväxlaren då den inte täcker hela värmebehovet. Kylbatteriets 
energianvändning för aggregatet är inte inkluderad i tabellen nedan, utan innefattas i den 
totala energianvändningen av byggnadens komfortkyla. I bilaga 9 visas beräkningar av 
byggnadens ventilationsförluster. 
 

Årligt energibehov för ventilation [MWh] 
QTilluft      37,1  
QVärmebatteri        7,4  
Summerat      44,6  

 
Tabell 4. Årligt energibehov för ventilation 

 

5.4.3 Komfortkyla 

Energianvändningen av byggnadens kylanläggning inkluderar kyla som kylbafflarna, på 
byggnadens båda plan, använder sig av och även kylbatteriet som sitter på luftaggregatet. 
Kylaggregatets kyleffekt är 58,1 kW och måste därför tas med i energideklarationen, då 
gränsen för vilka kylsystem som ska tas med i en energideklaration är 12 kW. Kylaggregatets 
årliga elanvändning är ett uppmätt värde från en separat mätare. 
 

Årlig energianvändning kylaggregat [MWh] 
ElKylaggregat         25,8  

 
Tabell 5. Årlig energianvändning kylaggregat 
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5.4.4 Intern värmeproduktion 

Den interna värmeproduktionen för byggnaden består i princip av värmeproduktion från 
teknisk utrustning, människor och belysning. Värmeavgivningen från en människa som sitter 
och utför ett arbete som till exempel telefonera, sitta i möte eller tala utgör en effekt på 120-
235W per person. Utöver detta bidrar även att varje anställd har en egen dator igång under 
arbetstid, med en effekt på 100-150 W, till ökad värmeavgivning. I bilaga 11 visar beräkning 
av byggnadens interna värmelaster.  
 

Årlig värmeavgivelse från teknisk utrustning och människor [MWh] 

QInterna värmelaster 80,7 
 

Tabell 6. Årlig värmeavgivelse från teknisk utrustning och människor 
 

5.4.5 Solenergi 

Vid beräkning av byggnadens årliga värmebehov måste även hänsyn tas till den energi som 
solen värmer upp byggnaden med. I bilaga 10 visas vilken metod som använts för beräkning 
av solens värmetillskott. 
 

Årligt värmetillskott från solen [MWh] 
QSol 12,9 

 
Tabell 7. Årligt värmetillskott från solen 

 

5.4.6 Tappvarmvattenanvändning 

Gällande byggnadens användning av tappvarmvatten har en generell beräkning gjorts då fakta 
om byggnadens vattenanvändning inte fanns tillgängligt. Bilaga 8 visar beräkningsmetoden 
över varmvattenanvändningen för byggnaden.  
 

Årlig varmvattenanvändning [MWh] 
QVarmvatten 6,0 

 
Tabell 8. Årlig varmvattenanvändning 
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5.4.7 Sammanställning av byggnadens årliga värmebehov 

I den totala sammanställningen ingår inte energin för tappvarmvattenanvändningen, då den 
inte ingick i byggnadens uppmätta värde av byggnadens fjärrvärmeanvändning. De uppmätta 
värden som används är graddagskorrigerade genom en faktor för ett normalår från SMHI. 
Valet av att använda det graddagskorrigerade istället för det faktiska värdet, är för att de 
uppmätta värdena på värme skall kunna användas på ett korrekt sätt när jämförelsen med 
Boverkets nyckeltal skall göras. 
 
Sammanställning av byggnadens värmebehov 

 

 
 

Figur 10. Sammanställning av byggnadens värmebehov 
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5.4.8 Byggnadens elanvändning 

För att kunna räkna ut byggnadens energiprestanda måste man veta hur mycket av den totala 
elanvändningen som är fastighetsel. Med fastighetsel menas den mängd elenergi som används 
för byggnadens drift.  
 
Byggnaden har två elmätare som loggar byggnadens elanvändning. Bilden nedan visar hur 
stor del av de båda elmätarna som tillhör byggnadens fastighetsel. 
 

 
Figur 11. Summering av byggnadens fastighetsel 

 
Att det är 21,6 procent av mätare nr:1 är baserad på rapporten, Förbättrad energistatistik för 
lokaler – ”Stegvis STIL”, som ÅF, Ångpanneföreningen, har genomfört på uppdrag av 
Statens energimyndighet. I bilaga 12 kan en tabell över en byggnads elanvändning från 
undersökningen ses. 
 

Byggnadens årliga fastighetsel [MWh]
21.6 % av elmätare nr:1 22,07
Elanvändning för kylaggregat 25,8
Σ Fastighetsel 47,9

 
Tabell 9. Byggnadens årliga fastighetsel 
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5.5 Besiktning 
 
Inför besiktningen hade en viss vägledning erhållits av det material som studerats. Målet med 
besiktningen var att samla in den information som krävdes för att kunna säkerställa både 
byggnadens inomhusmiljöklimat och lönsamheten vid förslag för sparåtgärder.  
 

5.5.1 Klimatskärm 

Observation: Byggnadens fönster är i bra skick och är inte i behov av varken upprustning 
eller utbyte. Entrédörren, som personalen anländer via, har ett vindfång som hindrar att kalluft 
kommer in vid brukande. I övrigt är byggnadens klimatskärm i mycket bra skick. 
 
Slutsats: Bedömer att byggnadens klimatskärm är i gott skick och att kostnadseffektiv 
sparåtgärd inte finns. 
 

5.5.2 Värme och ventilation 

Observation: Mätning av tilluftens temperatur på tilluftsdon visar att temperatur är 20˚C. En 
annan observation är att mätpunkten för byggnadens fjärrvärmeanvändning sitter i direkt 
anslutning till byggnaden. Vilket gör att eventuella kulvertförluster blir mycket små och 
påverkar därmed inte framtagandet av byggnadens energiprestanda negativt. 
 
Slutsats: En sänkning av tilluftens temperatur kommer att lämnas som förslag. 
 

5.5.3 Elinstallationer 

Observation: Belysningsarmaturen är ny sedan renoveringen och är av modernt slag med 
låga effekter. På byggnadens toaletter och andra mindre utrymmen, styrs belysningen av 
rörelsedetektorer med en inställd tid på 15 minuter.  
 
Slutsats: Inga kostnadseffektiva sparåtgärder. 
 

5.5.4 Komfortkyla 

Observation: Kylaggregatet är nytt sedan renoveringen och bedöms vara i bra skick. Rören 
från kylaggregatet till dess olika slutmål har bra isolering.   
 
Slutsats: Inga kostnadseffektiva sparåtgärder antas finnas. 
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5.6 Analys av kostnadseffektiva åtgärder 
 
I de åtgärdsförslag som ska lämnas kommer även förslag på åtgärder som kan gynna 
inomhusklimatet att ges. Detta då inomhusmiljöklimatet för en byggnad alltid ska komma i 
första hand och eventuella energisparåtgärder i andra hand.  
 

5.6.1 Ventilation 

5.6.1.1 Tilluftens temp 
 
Tilluftstemperaturen är inställd på 18,5˚C på luftaggregatet. Vid mätning av temperaturen på 
tilluftsdon i byggnaden visade att temperaturen hade stigit till 20˚C. Ett förslag på en minska 
tilluftstemperaturen med 1˚C kommer att lämnas. 
 
Inomhusmiljökonsekvenser: Enligt enkät som AMS hade gjort om det rådande 
inomhusmiljöklimatet, hade vissa klagomål på att luften upplevdes som dålig inkommit. 
Loggning av koldioxidhalterna i byggnaden visade att halterna var låga. En effekt av att 
minska tilluftstemperaturen är att kallare tilluft kan upplevas som friskare.  
 

5.6.1.2 Luftflöde 
 
Differensen mellan till- och frånluft är 3,6 procent, vilket är lågt då man bör ligga på cirka 10 
procent skillnad för att säkerställa ett undertryck i byggnaden. Men även för att säkerställa att 
gasformiga föroreningar inte ska överföras. Detta gäller även om tryckbalansen i 
ventilationsaggregatet är korrekt.44 
 
Inomhusmiljökonsekvenser: Sänkning av tilluftflödet kan upplevas positivt. En effekt av 
minskat luftflöde är att slemhinnor och ögon inte torkas ut i samma grad. Speciellt på vintern 
då luften är torr. Mindre risk att gasformiga föroreningar överförs vid värmeväxlaren. 
 

5.6.1.3 Drifttid 
 
Drifttiden för luftaggregatet är kl:06.00-17.00, vilket är 11 timmar. Arbetstiderna på AMS är 
mellan kl:08.00-22.00, vilket är 14 timmar. Det är viktigt att påpeka att drifttiden bör stämma 
överens med byggnadens användning så att personal inte vistas i lokaler där ventilation är helt 
avstängd, då detta kan skapa en osund innemiljö. Därför lämnas ett förslag med en ny drifttid 
på kl:07.00-22.00, vilket motsvarar en drifttid på 15 timmar. En längre drifttid kommer att 
påverka energianvändningen negativt.  
 
Inomhusmiljökonsekvenser: Bättre inomhusklimat. 

                                                            
44 Adalberth, Karin och Wahlström, Åsa, Energibesiktning av byggnader, s.123 



 

33 
 

5.6.2 Klimatskärm  

5.6.2.1 Tilläggsisolering av kallvind 
 

Tilläggsisolering på 400mm kommer att lämnas som förslag. Ungefärlig kostnad, exklusive 
moms, för arbete och material är 120kr/m2.45 Detta skulle innebära en investeringskostnad på 
cirka 72000 kr. Generell bedömning om förslaget är kostnadseffektiv visar att 
återbetalningstiden är cirka 13,6 år. För tilläggsisolering bedöms livslängden vara 30-50 år.46 I 
bilaga 13 kan beräkningar ses. 
 
Inomhusmiljökonsekvenser: Termisk komfort ökar på översta våningsplan när kallstrålning 
minskar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                            
45 Adalberth, Karin och Wahlström, Åsa, Energibesiktning av byggnader, s.58 
46 Adalberth, Karin och Wahlström, Åsa, Energibesiktning av byggnader, s.44 
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5.6.3 Energianvändning före och efter åtgärdsförslag 

Den totala energianvändningen för byggnadens ventilation kommer att öka med 7,5 MWh 
efter åtgärdsförslag. Den förlängda drifttiden av luftaggregatet är huvudorsaken till den ökade 
energianvändningen. 
 

 
 

Figur 12. Diagram över ventilationens energiförbrukning före och efter åtgärdsförslag 
 
Den årliga energianvändningen för byggnadens yttertak skulle minskas med 8,9 MWh efter 
åtgärdsförslag. 
 

 
Figur 13. Diagram över energiförlust genom yttertaket före och efter åtgärdsförslag 

 
Den totala energianvändningen skulle minskas med 1,4 MWh efter att åtgärdsförslag är 
genomförda. I bilaga 13 kan beräkningar på åtgärdsförslagen ses.  
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5.7 Byggnadens energiprestanda 

5.7.1 Energiprestanda för byggnad i praktikfallet 

 

 
ä

   , å  

 
Ekvation 3. Energiprestanda 

 

ä  ä  

Ekvation 4. Praktikbyggnadens energiprestanda 
 

79,5 22,07 25,8 6,0 10^3
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118 , å  

Ekvation 5. Beräkning av praktikbyggnadens energiprestanda 
 

5.7.2 Nybyggnationskrav för lokaler i klimatzon norr 

Nybyggnationskravet för en lokal i klimatzon norr är enligt boverket 120kWh/m2. För lokaler 
med en uteluftsflöde större än 0,35 l/s, m2, får ett tillägg göras. Uteluftsflöde är samma som 
tilluftsflödet när det inte är en blandad ventilation.  
 
Följande tillägg får göras för klimatzon norr. 
 

ä  ö   90 0,35  
 

Ekvation 6. Tillägg för klimatzon norr 
ö ö   

 

0,93
1215
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Ekvation 7. Beräkning av byggnadens tilluftsflöde 

 

ä 90 1,07 0,35 64,8 /  
 

Ekvation 8. Beräkning av tillägg för klimatzon norr 
 

 ä 120 64,8 184,8 / ,år 
 

Ekvation 9. Nybyggnationskrav klimatzon norr 
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5.7.3 Nyckeltal för kontorsbyggnad 

I rapporten referensnivåer och energianvändning i lokaler, som Carl Bro har sammanställt på 
uppdrag av Boverket, hämtas det nyckeltal som används vid jämförelse av byggnadens 
energiprestanda. Nyckeltalet som kommer att väljas som jämförelsetal är 40 procent av den 
totala elanvändningen fastighetsel. Fastighetselen för praktikbyggnaden motsvarar 37 procent 
av den totala elanvändningen. Vilket uträkningen nedan visar. 
 

  
,  %  ä  

 ä  
 

 
Ekvation 10. Praktikbyggnadens fastighetsel 
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Ekvation 11. Beräkning av byggnadens fastighetsel 

 

 
 

Figur 14. Bedömd total specifik energianvändning i lokalbyggnader 
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  ö 149  , å  

 
Ekvation 12. Nyckeltal 

 

5.7.4 Byggnadens energiprestanda i jämförelse 

I diagrammet nedan visas en överskådlig bild på hur byggnadens energiprestanda står sig i 
jämförelse mot ett nyckeltal med liknande verksamhet. 
 
 

 
 

Figur 15. Jämförelse mellan byggnadens energiprestanda och Boverkets nyckeltal 
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En skillnad mellan nybyggnationskravet och nyckeltalet, är att nyckeltalet är baserad på en 
viss typ av verksamhet. Nybyggnationskravet tar ej med internt värmetillskott eller förlust 
orsakat av verksamhet, och i nyckeltalsjämförelsen tas det med. För att en jämförelse ska ge 
en så rättvis bild som möjlig, mellan byggnadens energiprestanda mot det nybyggnationskrav 
som gäller, kommer den interna värmetillskottet inte att tas med vid byggnadens årliga 
värmebehov i jämförelsen. Utan värmeavgivning från interna värmelaster kommer 
byggnadens värmebehov att öka till 160,2 MWh.  
 
Detta ger 
 

.  ä
160,2 22,07 25,8 6,0 10^3

1129 189,6 , å  

 
Ekvation 13. Energiprestanda exklusive interna värmelaster 

 
 

 
 

Figur 16. Jämförelse mellan byggnadens energiprestanda exklusive interna värmetillskott och nybyggnationskrav 
 

En slutsats som kan dras efter jämförelse byggnadens energiprestanda mot nyckeltal och 
nybyggnationskrav, är att byggnaden vid praktikfallet har en låg energiförbrukning för dess 
verksamhet. Det är även intressant att se att en välskött byggnad som är uppförd i början av 
80-talet nästan klarar av dagens nybyggnationskrav.  
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6.  Diskussion  

Med vetskapen att energipriserna har ökat de senaste åren och trenden verkar hålla i sig, kan 
en energideklaration vara ett ypperligt hjälpmedel för en fastighetsägare att få ett underlag 
som visar byggnadens faktiska energibehov. Detta underlag ger förutsättningar för vettiga 
åtgärder i ledet att vara så energieffektiv som möjligt i sin förvaltning.  För att verkligen få ut 
maximalt ur energideklarationen gäller det dock för fastighetsägaren att vara aktiv i 
processen. Ett samspel mellan energiexperten och förvaltaren/driftteknikern är en symbios där 
båda tar del av den andres kunskap. Att en drifttekniker får en ökad vetskap om byggnadens 
energianvändning kan skapa en motivation som i sin tur kan spegla av sig på byggnadens 
framtida energianvändning. Med ett samspel ökar även kvalitén på rapporten och chansen att 
hitta bra åtgärdsförslag ökar.   

Boverkets nyckeltal är baserade på ett antal besiktningar av byggnader med likartad 
verksamhet. Verksamheterna har indelats i ett antal kategorier. Det besiktigade underlaget är i 
dagsläget för litet för att man med säkerhet skall kunna säga att nyckeltalen är rätt satta. Ju 
fler energianalyser som kommer in till Boverket bör medverka till att nyckeltalet kommer att 
justeras. 

Mängden byggnader som ska energideklareras är större än tillgången på certifierade 
energiexperter. Ett ackrediterat företag kan ha anställda vars uppgift är att hämta in data åt 
energiexperten, som sedan fyller i det elektroniska formuläret till Boverket. Vart går gränsen 
för att säkerställa kvalitén för en energideklaration då det inte är ett krav att det är den 
certifierade energiexpert som utför själva besiktning. Uppenbara risker finns att kvalitén på 
deklarationen kan komma i fara. 
 
Att lönsamma åtgärdsförslag var få för byggnaden beror på byggnadens goda skick. Allt för 
långa pay-off tider eller olönsamma energiinvesteringar är inte relevant för en fastighetsägare.   
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Bilaga 1 - Översiktsbild 

 
Översiktsbild K4 
 

 
 
Den gråmarkerade delen av huvudbyggnaden är byggnaden som ingick i praktikfallet. 
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Bilaga 2 - Area 

 
Area ytterväggar 
 

 
Yttervägg Area [m2]
A1 222,34
A2 217,12
A3 101,98
A4 59
Σ Area yttervägg 600,44 m2

 

Area för trä- och plåtfasad Area[m2]
Träfasad 118,0
Plåtfasad 336,2
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Area dörrar och fönster 
 
 

Dörrar och fönster plan 1 Antal Area [m2] Total area [m2] 
Ytterdörr 1 1 4,8 4,8 
Ytterdörr 2 1 2,47 2,47 
Ytterdörr gammal 1 2,47 2,47 
Fönster litet 23 0,56 12,88 
Fönster med vädring 35 1,26 44,1 
Fönster m vädring större 1 1,68 1,68 
Fönster u vädring större 1 1,44 1,44 
Fönster gavel 6 1,356 8,14 
Σ Area dörrar och fönster 
plan 1     77,97 m2 

 

Dörrar och fönster plan 2 Antal Area [m2] Total area [m2] 
Fönster litet 26 0,56 14,56 
Fönster med vädring 40 1,26 50,4 
Fönster m vädring större 1 1,68 1,68 
Fönster u vädring större 1 1,68 1,68 
Σ Area dörrar och fönster 
plan 2     68,32 m2 

 
 
Area grund och yttertak 
 

Area grund och yttertak Area [m2] 
Grund 610,5 m2 
Tak 603,5 m2 

 

ATemp 

0,93 0,93 610,5 603,5 1129  

 

 

 

 

 

 



 

45 
 

Bilaga 3 - Byggnadens volym 

 

 
 

Volym plan 1 och 2  Volym [m3]
Plan 1 1489,42
Plan 2 1482,98
Σ Volym 2972,4 m3
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Bilaga 4 - Projekterad till- och frånluft 

 
Plan 1 
 

 
 

Plan 1 Tilluft [l/s] Frånluft [l/s]
  90 90
  30 25
  30 20
  30 20
  30 20
  30 360
  20 20
  180 175
  175   
  30   
Σ Till- och frånluft 645 l/s 730 l/s
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Plan 2 
 

 
 

Plan 2 Tilluft [l/s] Frånluft [l/s]
  150 360
  30 20
  30 20
  100 25
  80 15
  30 90
  120   
  30   
Σ Till- och frånluft 570 l/s 530 l/s

 
Total summering av de båda planens till- och frånluft. 
 

Σ Till- och frånluft för plan1 och 2 l/s m3/s
Tilluft 1215 1,22
Frånluft 1260 1,26
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Bilaga 5 - U-värden 

 
Genom att addera ihop olika materials förmågor att leda värme fås en konstant som kallas för 
U-värde. Ett lågt U-värde ger mindre energiförluster och eftersträvas därmed.  
Värmeledningsförmågan i olika material har bestämda värmekonduktivitetsvärden som 
förenklar energiberäkningarna. 
 
Nedan följer en kort förklaring för de ekvationer som har använts vid beräkning av olika 
byggnadsdelars U-värde. Ett materials värmekonduktivitetsvärde beskrivs i formlerna som 
symbolen λ. 
 

1 1 1
    

1
   

   

1
   

Kan skrivas om som:  
1

   

 
Rute och Rinne är det värmemotstånd från materian till atmosfären.  

0,04  

0,13  

 
Vid beräkningar av grundens U-värde har ett annat värde på Rute använts. Detta då grunden 
står i kontakt med marken under byggnaden. Rute grund varierar beroende på djupet.  
 

 2,20 47 

 
 
 
 
 
 

                                                            
47 http://www.oru.se/oru-
upload/Institutioner/Teknik/Dokument/Kurssidor/Byggteknik%20I/Termiska%20ber%C3%A4kningar.pdf 

http://www.oru.se/oru-upload/Institutioner/Teknik/Dokument/Kurssidor/Byggteknik%20I/Termiska%20ber%C3%A4kningar.pdf
http://www.oru.se/oru-upload/Institutioner/Teknik/Dokument/Kurssidor/Byggteknik%20I/Termiska%20ber%C3%A4kningar.pdf
http://www.oru.se/oru-upload/Institutioner/Teknik/Dokument/Kurssidor/Byggteknik%20I/Termiska%20ber%C3%A4kningar.pdf
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R´T (higher limit) och är den värmetransport som är vinkelrät mot ytan. 
 

…

…
    

 
R´´T (lower limit) antaget att varje plan som ligger parallellt med ytan har samma temperatur. 
Med det menas att inget motstånd för värmetransport i den riktningen. 
 

…

…
    

 
För att R´´T ska kunna bestämmas måste man först ta reda på λ´´ genom följande formel.  
 

, , …
… …

…
   

 
 

 
När R´T och R´´T är kända tar man ut ett medel över dessa två värden för att få fram RTOT. 
 

2
    

 
Därefter kan U-värdet lösas ut. 
 

1
   

 
För att ta hänsyn till att det kan finnas brister i verkligheten så lägger man på 
korrektionsvärden som finns angivna i Formula Assemble sida 15. 
 

Δ Δ  
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U-värde för yttervägg med träpanel 
 

Typ Djup [m] Längd[m] λ [W/m ̊C] R [m2 ̊C/W] 
Trä panel       0,20 
Gips utsida 0,018 0,6 0,22 0,08 
Träregel 0,19 0,036 0,14 1,36 
Isolering 0,195 0,564 0,036 5,42 
Gips insida 0,026 0,6 0,22 0,12 

 

0,04  

0,13  

ä 0,20  

 ä    0,04 0,13 0,12 0,20 0,08 0,57   

 
0,036 0,564

0,036
0,57 1,36

0,564
0,57 5,42

5,31   

 

0,14 0,036 0,036 0,564
0,036 0,564

0,042  
 

 

 

0,57
0,19

0,042
5,07  

 

2
5,31 5,07

2
5,19    

1 1
5,19

0,19  

∆ 0,19 0,02 0,02 0,23  
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U-värde för yttervägg med plåtfasad 
 

Typ Djup [m] Längd[m] λ [W/m ̊C] R [m2 ̊C/W] 
Plåtfasad       0,10 
Gips utsida 0,018 0,6 0,22 0,08 
Träregel 0,19 0,036 0,14 1,36 
Isolering 0,195 0,564 0,036 5,42 
Gips insida 0,026 0,6 0,22 0,12 

 

0,04  

0,13  

ä 0,10  

 å     0,04 0,13 0,12 0,10 0,08 0,47   

 
0,036 0,564

0,036
0,47 1,36

0,564
0,47 5,42

5,19   

 

0,14 0,036 0,036 0,564
0,036 0,564

0,04  
 

 

 

0,47
0,19

0,042
4,97  

 

2
5,19 4,97

2
5,08    

1 1
5,08

0,20  

∆ 0,20 0,02 0,02 0,24  
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U-värde för yttertak 
 

Typ Djup [m] λ [W/m ̊C] R [m2 ̊C/W] 
Panel med skyddande lager               0,25     
Min.Ullisol. RW 517 0,05 0,036           1,39     
Min.Ullisol. RW 303 0,2 0,036           5,56     
Betong 0,265 1,2           0,22     
Rse     0,04 
Rsi     0,13 
Rhom               7,59     

 

1 1
7,59

0,13  

 

∆ 0,13 0,02 0,02 0,17  

 

U-värde för grund  
 

Typ Djup [m] λ [W/m ̊C] R [m2 ̊C/W] 
Klickgolv 0,015 0,14 0,11 
Betong 0,13 1,7 0,08 
Cellplast 0,05 0,036 1,39 
RSe     2,2 
RSi     0,13 
RHom     3,9 

 
1 1

3,90
0,26  

 

∆ 0,26 0,02 0,02 0,30  
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U-värde för fönster och dörrar. 
 

U-värden för dörrar och fönster U [W/m2] 
Nya ytterdörrar nya med glas 1,6 
Gammal ytterdörr utan glas 1,0 
Fönster 1+2 glas isolerfönster tidigt 80-tal 2,0 
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Bilaga 6 - Transmissionsförluster 

 
Transmissionsförluster plan 1 Antal Area[m2] Total area U[W/m2˚C] U*A[W/˚C]
Ytterdörrar 1 4,8 4,8 1,6 7,68
Ytterdörrar 1 2,47 2,47 1,6 3,95
Ytterdörrar gammal 1 2,47 2,47 1,0 2,47
Fönster litet 23 0,56 12,88 2,0 25,76
Fönster med vädring 35 1,26 44,1 2,0 88,2
Fönster m vädring större 1 1,68 1,68 2,0 3,36
Fönster u vädring större 1 1,44 1,44 2,0 2,88
Fönster gavel 6 1,356 8,136 2,0 16,27
Σ Transmissionsförluster plan 1         150,57

 Transmissionsförluster plan 2 Antal Area[m2] Total area U[W/m2˚C] U*A[W/˚C]
Fönster litet 26 0,56 14,56 2,0 29,12
Fönster med vädring 40 1,26 50,4 2,0 100,8
Fönster m vädring större 1 1,68 1,68 2,0 3,36
Fönster u vädring större 1 1,68 1,68 2,0 3,36
Σ Transmissionsförluster för 
fönster plan 2         136,64
 

Transmissionsförluster för yttervägg och 
tak. Area[m2] Total area U[W/m2] U*A [W/˚C]
Yttervägg träfasad 195,9 118,0 0,23 27,1
Yttervägg plåtfasad 404,5 336,2 0,24 80,7
Yttertak 603,5 603,5 0,17 103,7
Σ Transmission förluster för grund, 
yttervägg och tak.       211,5

Transmissionsförluster för grund. Area[m2] Total area U[W/m2] U*A [W/˚C]
Grund 610,5 610,45 0,30 183,14
Σ Transmission förluster för grund       183,1
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Bilaga 7 - Värmebehov 

Klimatskärm 

Vid beräkningar av byggnadens värmebehov har följande värden använts. 

 

22  
 0  

184300  

Σ  

 

  Gradtimmar/˚Ch U*A [W/˚C] MWh 
Q Fönster 184300 273,11               50,33     
Q Dörrar 184300 14,10                 2,60     
QYttervägg 184300    107,82                19,87     
QTak 184300    102,60                18,91     

Summerat               91,71     
 

 
Grund 
 
Vid bestämning av gradtimmar för grund, antogs att marken under grunden hade en 
temperatur på 8˚C, vilket är grundvattentemperatur.  

103400  
 

183,14 103400  18,94 MWh 
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Infiltrationsförluster 
 

3600    

0,1 ö ä    

0,1 2972,4
3600 0,08 /  

  

 

1,2  

1010  

 

1,2 1010 0,08 100,07  

  
 

100,07 184300 10 18,44  
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Bilaga 8 - Kall och varmvatten förbrukning 

 
Användningen av kall- och varmvatten över byggnaden finns inga mätningar på. Kunden 
betalar användningen av vatten genom en schablon på vad en lokal kan tänkas använda. 
Därför får jag använda mig av schabloner för att räkna fram byggnadens vattenanvändning. 
Från (Repab, 2006) och (Repab, 2004) finns presenterat vattenanvändningen för skolor och 
kontor. Den genomsnittliga vattenanvändningen är 0,34 m3/m2 BTA48. Delen varmvatten 
bedöms vara liten för kontorsbyggnader och bedöms till 25 procent av den totala 
vattenanvändningen. 
 

   ä 3600     

ä 0,34 /     

    25%  

 

Tabell   
ρvatten 1000 kg/m3 
Cpvatten  4.2 kJ/kg*K 
Tvv  55˚C 
Tkv 5˚C 

 
 

  0,25 0,34 1000 4,2
55 5
3600

 

  4,9 /     

1214  

  6,0  

 

 

 

 

 

 

                                                            
48 Bruttoarea 
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Bilaga 9 - Ventilationsförluster 

 
QTilluft 

 
QTilluft är den energi som krävs för att värma upp tilluften på 18,5˚ C under ett år. Duration 
time är den tid radiatorerna värmer byggnaden.  
 

   

Å   0  
 7200  

1,2   

1010   

1,22  

22  
18,5  
1,2 1,22 1010 22 18,5 7200 37,11  

 
QVent utan hex 

 

QVent utan hex är den energi som skulle krävas av värmebatteriet utan hjälp av en värmeväxlare. 
För att förse byggnaden med rätt temperatur på tilluften. 
 

   

 77350 10   18,5  
Aggregatets drifttid är 11 timmar detta ger ekvation som följer 

 

12
11

77350 10
12

11 70904 10  

  1,2 1,22 70904 10 103,8   
 
QVent med hex 

 
Qvent med hex är den energi som värmeväxlaren inte täcker under ett år. Det är alltså den energi 
som värmebatteriet måste täcka för. 
 

å 22  
18,5  

80 % 0,80 

0,064
0,064 0,127

22 18
18,5 18 0,072 

  103,8 0,072 7,44  
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Ventilationens totala energianvändning under ett år 
 

  7,44 37,11 44,55  
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Bilaga 10 - Solens värmetillskott  

 
Vid beräkning av solens värmetillskott har en generell metod använts, där det antas att solen 
värmer byggnaden med 3˚ C till dess normala temperatur. 
 

Duration time är tiden som radiatorerna värmer byggnaden. Årsmedeltemperaturen i 
Arvidsjaur är 0˚C.  
 

Σ Δ    

Σ 499,05 
W

 

1,2  

0,083  

1010  

Δ 3 3 
 7200 h 

 
499,05 1,2 0,083 1010 3 7200 12,94  
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Bilaga 11 - Interna värmelaster 

 
Belysning på plan 1 
 
Belysningstider är antagna vid beräkning av interna värmelaster. 70 timmar motsvarar full 
arbetsdag, måndag till fredag. Arbetstid för lördag är 7 timmar.  
 

Grupprum stort Effekt på belysning [W] Antal Total effekt 
LT3 56 8 448 
LV1A 56 1 56 
Li3 35 1 35 
Li3A 35 8 280 
Summa effekt [W]     819 
Mån-fre igång [h]     5 
Lördag igång [h]     0 
kWh per vecka     4,1 

Grupprum Effekt på belysning [W] Antal Total effekt 
LV1 28 1 28 
LP5 56 1 56 
Summa effekt [W]     84 
Mån-fre igång [h]     20 
Lördag igång [h]     0 
kWh per vecka     1,68 

Samtal Effekt på belysning [W] Antal Total effekt 
LP6 18 1 18 
Li1 18 2 36 
Li8 50 2 100 
Summa effekt [W]     154 
Mån-fre igång [h]     10 
Lördag igång [h]     0 
kWh per vecka     1,54 
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Chef Effekt på belysning [W] Antal Total effekt 
LP1A 84 1 84 
Li1 18 2 36 
Li3 35 1 35 
Summa effekt [W]     155 
Mån-fre igång [h]     50 
Lördag igång [h]     0 
kWh per vecka     7,75 

Projektrum1 Effekt på belysning [W] Antal Total effekt 
LP1A 84 2 168 
Li1 18 2 36 
Summa effekt [W]     204 
Mån-fre igång [h]     40 
Lördag igång [h]     0 
kWh per vecka     8,16 

Projektrum2 Effekt på belysning [W] Antal Total effekt 
LP1A 84 2 168 
Li1 18 2 36 
Summa effekt [W]     204 
Mån-fre igång [h]     40 
Lördag igång [h]     0 
kWh per vecka     8,16 

 
Vindfång Effekt på belysning [W] Antal Total effekt 
Li2 26 2 52 
UV1 50 2 100 
Summa effekt [W]     152 
Mån-Fre igång [h]     70 
Lördag igång [h]     6 
kWh per vecka     11,55 

 
 

Korridor Effekt på belysning [W] Antal Total effekt 
LT5 21 6 126 
Li2 26 4 104 
Summa effekt [W]     230 
Mån-Fre igång [h]     70 
Lördag igång [h]     6 
kWh per vecka     17,48 
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Kapprum Effekt på belysning [W] Antal Total effekt 
LT7 18 5 90 
Li3 35 1 35 
Summa effekt [W]     125 
Mån-Fre igång [h]     70 
Lördag igång [h]     6 
kWh per vecka     9,50 

 
Storkontor Effekt på belysning [W] Antal Total effekt 
LT5 21 4 84 
LP1 84 17 1428 
LP2 18 8 144 
Li3 35 4 140 
Summa effekt [W]     1796 
Mån-Fre igång [h]     70 
Lördag igång [h]     6 
kWh per vecka     136,50 

WC1 Effekt på belysning [W] Antal Total effekt 
GT1 75 1 75 
GV1 75 1 75 
Summa effekt [W]     150 
Mån-Fre igång [h]     6 
Lördag igång [h]     0,1 
kWh per vecka     0,92 

WC2 Effekt på belysning [W] Antal Total effekt 
GV1 75 1 75 
Summa effekt [W]     75 
Mån-Fre igång [h]     6 
Lördag igång [h]     0,1 
kWh per vecka     0,46 

WC3 Effekt på belysning [W] Antal Total effekt 
GV1 75 1 75 
Summa effekt [W]     75 
Mån-Fre igång [h]     6 
Lördag igång [h]     0,1 
kWh per vecka     0,46 
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Vilrum Effekt på belysning [W] Antal Total effekt 
LT4 18 1 18 
Summa effekt [W]     18 
Mån-Fre igång [h]     1 
Lördag igång [h]     0 
kWh per vecka     0,02 

Städ Effekt på belysning [W] Antal Total effekt 
LT2 28 1 28 
Summa effekt [W]     28 
Mån-Fre igång [h]     0,5 
Lördag igång [h]     0 
kWh per vecka     0,01 

Tekniktorg Effekt på belysning [W] Antal Total effekt 
LP3 56 3 168 
Summa effekt [W]     168 
Mån-Fre igång [h]     70 
Lördag igång [h]     6 
kWh per vecka     12,77 

Förråd Effekt på belysning [W] Antal Total effekt 
LT1 56 1 56 
Summa effekt [W]     56 
Mån-Fre igång [h]     70 
Lördag igång [h]     6 
kWh per vecka     4,26 

Kök Effekt på belysning [W] Antal Total effekt 
Li3 35 1 35 
Li5 26 8 208 
Li6 50 4 200 
LU1 28 3 84 
Summa effekt [W]     527 
Mån-Fre igång [h]     10 
Lördag igång [h]     2 
kWh per vecka     6,32 
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Personalrum Effekt på belysning [W] Antal Total effekt 
LT6 18 6 108 
Li3 35 2 70 
Li4 32 12 384 
UV1 50 2 100 
Summa effekt [W]     662 
Mån-Fre igång [h]     15 
Lördag igång [h]     1 
kWh per vecka     10,59 
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Belysning för plan 2 
 
Belysningstider är antagna vid beräkning av interna värmelaster. 70 timmar motsvarar full 
arbetsdag, måndag till fredag. Arbetstid för lördag är 7 timmar. 
 

Storkontor 14P Effekt på belysning [W] Antal Total effekt 
LP1 84 12 1008 
LP2 18 6 108 
Li3 35 3 105 
Summa effekt [W]     1221 
Mån-Fre igång [h]     70 
Lördag igång [h]     6 
kWh per vecka     92,80 

Chef 1 Effekt på belysning [W] Antal Total effekt 
LP1A 84 1 84 
Li1 18 2 36 
Summa effekt [W]     120 
Mån-Fre igång [h]     50 
Lördag igång [h]     0 
kWh per vecka     6,00 

Chef 2 Effekt på belysning [W] Antal Total effekt 
LP1A 84 1 84 
Li1 18 2 36 
Summa effekt [W]     120 
Mån-Fre igång [h]     50 
Lördag igång [h]     0 
kWh per vecka     6,00 

Storkontor 10p Effekt på belysning [W] Antal Total effekt 
LP1 84 9 756 
LP2 18 6 108 
Li3 35 3 105 
Summa effekt [W]     969 
Mån-Fre igång [h]     70 
Lördag igång [h]     6 
kWh per vecka     73,64 
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Korridor Effekt på belysning [W] Antal Total effekt 
LT5 21 10 210 
LT7 18 6 108 
LV2 18 4 72 
LP1A 84 2 168 
LP2 18 7 126 
LP4 26 1 26 
Summa effekt [W]     710 
Mån-Fre igång [h]     70 
Lördag igång [h]     6 
kWh per vecka     53,96 

Tekniktorg Effekt på belysning [W] Antal Total effekt 
LP3 56 3 168 
Summa effekt [W]     168 
Mån-Fre igång [h]     70 
Lördag igång [h]     6 
kWh per vecka     12,77 

Städ Effekt på belysning [W] Antal Total effekt 
LT2 28 1 28 
Summa effekt [W]     28 
Mån-Fre igång [h]     0,5 
Lördag igång [h]     0 
kWh per vecka     0,01 

WC1 Effekt på belysning [W] Antal Total effekt 
GV1 75 1 75 
Summa effekt [W]     75 
Mån-Fre igång [h]     6 
Lördag igång [h]     0,1 
kWh per vecka     0,46 

WC2 Effekt på belysning [W] Antal Total effekt 
GV1 75 1 75 
GT1 75 1 75 
Summa effekt [W]     150 
Mån-Fre igång [h]     6 
Lördag igång [h]     0,1 
kWh per vecka     0,92 
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WC3 Effekt på belysning [W] Antal Total effekt 
GV1 75 1 75 
Summa effekt [W]     75 
Mån-Fre igång [h]     6 
Lördag igång [h]     0,1 
kWh per vecka     0,46 

 
Passage Effekt på belysning [W] Antal Total effekt 
LT7 18 2 36 
LV2 18 4 72 
LP4 26 1 26 
Li2 26 2 52 
Summa effekt [W]     186 
Mån-Fre igång [h]     70 
Lördag igång [h]     6 
kWh per vecka     14,14 

Storkontor 8p Effekt på belysning [W] Antal Total effekt 
LP1 84 8 672 
LP2 18 4 72 
Li3 35 2 70 
Summa effekt [W]     814 
Mån-Fre igång [h]     70 
Lördag igång [h]     6 
kWh per vecka     61,86 

Samtal Effekt på belysning [W] Antal Total effekt 
LP6 18 1 18 
Li1 18 2 36 
Li3 35 1 35 
Li8 50 2 100 
Summa effekt [W]     189 
Mån-Fre igång [h]     10 
Lördag igång [h]     0 
kWh per vecka     1,89 
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Storkontor nr2 10p Effekt på belysning [W] Antal Total effekt 
LP1 84 11 924 
LP2 18 8 144 
Li3 35 3 105 
Summa effekt [W]     1173 
Mån-Fre igång [h]     70 
Lördag igång [h]     6 
kWh per vecka     89,15 

Chef 3 Effekt på belysning [W] Antal Total effekt 
LP1A 84 1 84 
Li1 18 2 36 
Li3 35 1 35 
Summa effekt [W]     155 
Mån-Fre igång [h]     50 
Lördag igång [h]     0 
kWh per vecka     7,75 
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Värmeavgivning från belysning 
 
kWh per vecka för plan 1 & 2 Arbetsveckor på ett år Årligen avgiven värmeenergi [MWh]
                                  671,92     49                                             32,92     
 

Värmeavgivning från personal och teknisk utrustning 
 

  å 3724 

  
Antal verksamma 
per arbetstimme 

Effekt per 
enhet [W] 

Total effekt per 
arbetstimme [W] 

Årligen avgiven 
värmeenergi 
[MWh] 

Personal 42,8 120    5 140,00                        19,14     
Datorer 42,8 125    5 354,17                        19,94     
Datorer standby 17,2 20       343,33                          1,28     
Övrig teknisk 
utrustning 4 500    2 000,00                          7,45     

Summa                    47,81     
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Bilaga 12 - Elförbrukning 

Från rapporten, Förbättrad energistatistik för lokaler – ”Stegvis STIL”, som ÅF, Ångpanne-
föreningen, har genomfört på uppdrag av Statens energimyndighet. 
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Bilaga 13 - Åtgärdsförslag 
 
Q ventilation efter åtgärdsförslag 
 
För djupare förståelse av ventilations beräkningar kan ses i bilaga 9. 

 17,5°  

 15  

 ö 1145 / 1,145 ^3/  

 

   

Å   0  
 
Duration time är den tid radiatorerna värmer under ett år.  
 

 7200  
22  

17,5  
 

1,2   

1010   

1,14  

1,2 1,14 1010 22 17,5 7200 44,96  

 
44,96  MWh krävs för att värma upp tilluften under uppvärmningssäsong.   
 

   

 97609 10   17,5  
 
Aggregatets drifttid är 15 timmar detta ger ekvation som följer 
 

1,2 1,15 97609 10 134,12   
 

 

 

 



 

73 
 

Med värmeväxlare 

å 22  
17,5  

80 % 0,80 

0,021
0,021 0,064

18 16
17,5 16 0,053 

    134,12 0,053 7,11  
 
Ventilation totalt 
 

  7,11 44,96 52,07  
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Tilläggsisolering  
 
Nytt U-värde på yttertak 
 
Åtgärdsförslag öka med en tilläggsisolering på 400mm. 
  

Typ Djup [m] λ [W/m ̊C] R [m2 ̊C/W] 
Panel med skyddande lager             0,25  
Min.Ullisol. RW 517 0,05 0,036         1,39  
Min.Ullisol. RW 303 0,6 0,036       16,67  
Betong 0,265 1,2         0,22  
Rse     0,04 
Rsi     0,13 
Rhom           18,70  

 

1 1
18,70

0,05  

 

∆ 0,05 0,02 0,02 0,09  

 
Årlig energianvändning för yttertak 
 

184300°  

För en årsmedeltemperatur på 0˚C och med en inomhustemperatur på 22˚C. 

Energianvändning för yttertak innan åtgärdsförslag 

.   

0,17 603,5 184300 18,91  

 

Energianvändning med extra tilläggsisolering 

  ä 0,09 603,5 184300 10,01  

Årlig energibesparing  

  ä  

18,91 10,01 8,90  
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Pay-off tid för tilläggsisolering 
 
Pay-off-metoden är en metod som brukas användas som en gallringsprocess för att ta fram 
intressanta investeringsalternativ. Lönsamhetskriteriet för Pay-off brukar formuleras att Pay-
off får högst vara halva investeringens livslängd.  

Nedan har Pay-off metoden använts utan ränta vid beräkning av lönsamhetskriteriet för 
förslaget till tilläggsisoleringen. Investeringskostnaden inkluderar arbete och material.  

ä  ä 30 50 å  

0,60 /   

8,90  

120 /  (Repab, 2007) 

603,5  

 

120 603,5
8,90 10 0,60 13,6 å  

Vid en större investering måste en annan modell användas för att säkerställa lönsamheten. 
LCC, Life cycle cost, är en metod som skulle kunna användas. Med LCC som ekonomisk 
modell tar man hänsyn till investeringens cykelkostnad under dess hela livslängd.    
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Bilaga 14 - Exempel på en Rapport  

 
Energianalys 
 
Besiktningsdatum: 2008-04-15 
 
Utomhustemperatur: – 5˚C 
 
Objekt: Fastighetsenhet, 93382 Arvidsjaur 
 
Koordinat: X=7279786, Y= 1654952 
 
Skäl till besiktning: Energideklaration 
 
 
Byggnadsbeskrivning 
 
Byggnaden uppfördes i början av 80-talet. Byggnaden består av två plan med en kallvind. 
Den totala arean (BTA) är ca 1200 m2. 
 
Nulägesbeskrivning av energianvändningen 
 
Uppvärmning av byggnaden sker med fjärrvärme och distributionen sker via vattenburet 
system. Byggnaden har även ett komfort kylsystem som sker med hjälp av ett kylaggregat. 
Kylningen i lokalerna sker med kylbafflar, som är anslutna till tilluftsdonen. Teoretiska 
beräkningar har vidtagits för att fastställa var värmen tar vägen. Därefter har okulärbesiktning 
och mättningar gjorts på byggnaden.  
 
Nulägesbeskrivning av inomhusmiljöklimat 
 
Enligt enkät är rådande inomhusmiljöklimat i överlag bra. Det finns dock klagomål att ta 
hänsyn till som berör drag, luftkvalité och inomhustemperatur. 
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Byggnadens energibehov 
 

Byggnadens uppmätta energibehov Byggnadens beräknade energibehov 
85,5 MWh 86,0 MWh 

 
 

 

Energiförluster MWh 
 

Förluster [MWh]
Fönster 50,33
Dörrar 2,6
Fasad 19,93
Tak  19,11
Grund 18,94
Infiltrationsförluster 18,44
Ventilation 44,55
Varmvatten användning 6
Summa 179,9

 
Byggnadens teoretiska energiförluster är 179,9 MWh exklusive interna värmetillskott.  På 
nästa sida visas en tabell över byggnadens teoretiska värmetillskott. 

 

 
 

Fönster
28%

Dörrar
1%

Fasad
11%

Tak 
11%

Grund
11%

Infiltrationsförluste
r

10%

Ventilation
25%

Varmvatten
3%

Energiförluster procentuellt
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Värmetillskott MWh 
 

Värmetillskott [MWh] 
Personvärme 19,4
Belysning 33,25
Tekniskutrustning 28,67
Sol uppvärmning 12,94
Summa 94,26

 
 
 

Byggnadens elanvändning 
 

Byggnadens totala 
elanvändning 
128,0 MWh 
Fastighetsel 
47,9 MWh 

 

Byggnadens energiprestanda 
 

118 , å  

 
Nyckeltal 

 

  ö 149 , å  

 
Åtgärdsförslag 

 
Åtgärd  Payoff/år  MWh  Kostnad 
Tilläggsisolera 13,6  -8,9  72420 

Ventilationsdrift 0  +7,4  0 

 

Besparing efter åtgärdsförslag  1,4 MWh 


