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FÖRORD

Föreliggande examensarbete på 12 poäng, har utgjort en avslutande del av projektingenjörs-
programmet på 120 poäng vid institutionen för Väg och Vattenbyggnad vid Luleå tekniska
universitet. Under studietiden har vårt intresse för energi- och miljöfrågor vuxit, varför
inriktningen på examensarbetet valdes till just besparing och effektivisering av
energianvändning. Frågor som rör energi och miljö spänner över ett stort antal områden, och för
oss känns det stimulerande eftersom det finns otaliga insatsområden att studera och agera vidare
inom.

Ett flertal personer har varit oss behjälpliga under vårt examensarbete och härmed vill vi
framföra vårt tack till dessa. Inledningsvis vill vi tacka Tord Pettersson och Fred Nordström på
Norrbottens energikontor, som initierade arbetet och bistått med råd och material. Den person
som gett oss mycket av sin tid, ställt upp på ett flertal intervjuer och hjälpt oss med material är
vår handledare vid NLL, Per Björkman förvaltningschef Kalix sjukvårdsdistrikt - ett varmt tack!
Ett stort tack vill vi även rikta till vår handledare vid LTU, professor Lennart Elfgren, som hela
tiden varit positiv och entusiastisk till vårt arbete. Slutligen vill vi tacka alla driftchefer vid
sjukhusen runt om i länet, som samtliga har avsatt tid för oss och varit till stor hjälp.  

Luleå i maj 2001

Pirjo Estola Maria Jonsson
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SAMMANFATTNING

I Sverige finns det överlag ett stort intresse och god kunskap om miljöeffekter, men samtidigt
saknas ofta insikt om energianvändningens inverkan på miljön. Många ifrågasätter inte tillgången
på energi och tar därför inte hänsyn till kopplingen mellan energianvändning och miljöfrågor,
trots att energieffektivisering är ett av de viktigaste sätten att förbättra miljön. 

Förvaltning utgör en stor del av en byggnads totala livscykelenergikostnad (LCCe). Norrbottens
läns landsting är en stor fastighetsägare i Norrbotten med en total lokalyta på cirka 700 000
kvadratmeter, varför effektiv förvaltning är betydelsefull beträffande så väl ekonomi som miljö.

Syftet med detta examensarbete är att kartlägga energianvändningen vid sjukhusen i Norrbottens
län samt att identifiera möjligheter till effektivisering i energianvändningen. Arbetet syftar även
till att lokalisera, dokumentera och sammanställa åtgärder och erfarenheter gjorda i energi-
effektiviseringssyfte vid länets olika sjukhus.

Eftersom problemområdet medvetet har valts relativt stort, spänner teoridelen över flera områden
såsom politik, energi och energianvändning, miljö, fastighetsförvaltning samt energi-
effektiviseringsåtgärder inom fastighetsförvaltning. Den empiriska delen baseras på kvalitativa
intervjuer genomförda med driftchefer vid samtliga sjukhus. Intervjuerna har behandlat områden
som ventilation, värme och kyla, styr- och regler, belysning och motorvärmare. Vidare har det i
den analyserande delen gjorts jämförelser mellan sjukhusen. Jämförelsen bygger på ett antal
nyckeltal, som har beräknats med hjälp av energistatistik och fastighetskort.

Värmeanvändningen för länets sjukhus år 1999 var något högre än riksgenomsnittet, vilket till
största delen beror på det kallare klimatet. Beträffande elanvändningen uppvisar sjukhusen i
Norrbotten på ungefär samma siffror som genomsnittet i landet. Total årlig energianvändning har
under åren 1990 till 2000 minskat från 250 á 400 kWh/m2 till 225 á 280 kWh/m2. För att
åstadkomma ytterligare önskvärd sänkning av storleksordningen 30% krävs en kombination av
olika åtgärder, t ex bättre isolering av hus, effektivare VVS- system och effektivare
elanvändning. Vidare visar arbetet på ett flertal åtgärder som har vidtagits i syfte att effektivisera
och spara på energianvändningen samt på områden där effektiviseringsinsatser vore lämpliga. 
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ABSTRACT

In Sweden there is a large public interest, as well as a sound knowledge, in environmental issues.
However, people often lack insight regarding the effects on the environment caused by the use of
energy. The unlimited access to energy is not questioned by most people and no consideration is
therefore taken when it comes to the interaction between the use of energy and environmental
issues. Nevertheless, energy-efficiency is proved to be of major importance to the environment
and to attain a sustainable development. 

Administration and management constitute a major part of a building’s lifecycle energy cost
(LCCe). The County Council of Norrbotten – Norrbottens läns landsting – is a large owner of
property in Norrbotten, conducting and administrating property and facilities with a total area of
700 000 square-metres. Under such circumstances, efficient administration and management are
not only important from an environmental point of view, but also from an economic perspective.

The aim of this study is to survey the use of energy at the hospitals of the County Council of
Norrbotten – Norrbottens läns landsting – and to identify means to render a more effective use of
energy. The secondary aim of the study is to detect, document and compile experiences and
measures previously carried out within this field at the different hospitals.

The first part of the study is, deliberately, extensive and discusses several areas such as politics,
energy in general, use of energy, environment, reliability, maintenance and how to improve and
optimise the use of energy within the field of building management and administration. The
empirical part has been based on qualitative interviews carried out with operational managers of
all the hospitals. The interviews have highlighted certain field of activities such as ventilation,
heating and refrigerating systems, lighting, operation and control (styr och regler), and engine
preheaters. Furthermore, the study contains an analysis where the different hospitals have been
compared to each other. The comparison is based on a number of key-figures which have been
determined by the access to energy-statistics and monitoring-cards (fastighetskort) from the five
hospitals.

The use of energy for heating the hospitals examined was, in 1999, somewhat above the national
average, something that to a large extent can be explained by the specific climatic conditions in
the northernmost part of Sweden. Regarding the use of electricity, the five hospitals show figures
and statistics similar to the rest of the country. From 1990 to 2000, the total annual use of energy
has been reduced from 250 respectively 400 kWh/m2 to 225 respectively 280 kWh/m2. In order to
attain a desirable reduction of further 30 per cent, a combination of different measures are
required, such as improved insulation of buildings, more effective heat and ventilation systems,
and an optimised use of energy in general.   Moreover, the study presents some of the measures
that already have been made in order to render a more effective use of energy, and also points out
a few areas where further efforts can be made.   

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
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BEGREPP OCH FÖRKLARINGAR

DUC Dataundercentral, databaserad styr & regler central. Kan vara
”Stand alone” eller kopplad till central övervakning i PC
(Björkman, 2001). 

Energi Av grekiska energeia från ergon = arbete, verk. Mekanisk energi
kan definieras som förmåga att utföra arbete och mäts i Newton-
meter (Nm) = Joule (J) = Wattsekund (Ws). Energin är oförstörbar
och kan inte heller skapas ur intet, bara omvandlas från en form till
en annan. Vi producerar inte energi utan vi omvandlar t ex vattnets
lägesenergi i en damm till elektrisk energi och vi omvandlar
kemiskt bunden energi i olja, bensin, ved etc. via förbränning till
värme eller mekaniskt arbete i en motor (Staffansson m.fl. 1995).

Termodynamikens första huvudsats slår fast att vid all energi-
omvandling förbli den totala energimängden konstant. Det finns i
huvudsak två former av energi.
a)  Energi som i obegränsad omfattning kan omvandlas i annan
energiform, t ex mekanisk och elektrisk energi.
b)  Energi som, även vid reversibla förlopp, endast i begränsad
omfattning kan omvandlas i annan energiform, t ex värme
(Alvarez, 1990b).

Effekt Av latinets effectus = utförande, verkan. Effekten vid en energi-
överföring är ett mått på hur snabbt överföringen sker. Effektens
storlek beror alltså av den överförda energins storlek och av den tid
det tar att föra över energin. Enhet Watt (W) = (J/s) = (Nm/s).
Verkningsgraden vid en energiöverföring är ett mått på hur
effektiv energiöverföringen är, d v s hur stor del av den tillförda
energin som nyttiggörs vid överföringen. Uttrycks i % (Staffansson
m.fl. 1995).

Aktiv effekt Den eleffekt som kan utnyttjas för nyttigt arbete i t ex en elmotor. I
dagligt tal är det den aktiva effekten som man menar när man talar
om eleffekt. Enhet Watt (W) (Nilson m fl, 1996).

Reaktiv effekt En växelströmseffekt som inte kan uträtta något nyttigt arbete men
som krävs t ex för att skapa det magnetfält som behövs för att
elektriska motorer skall fungera. Minskar distributionsnätets över-
föringsförmåga. Många eltariffer innefattar avgifter för höga uttag
av reaktiv effekt. Avgiften kan man reducera genom faskompense-
ring i sin egen fastighet. Enhet Var (Nilson m fl, 1996).
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Effektfaktor Skrivs cos ϕ. Ett mått på hur stort det reaktiva eleffektuttaget är i
förhållande till uttaget av aktiv eleffekt. Ju större den reaktiva ef-
fekten är, desto lägre blir effektfaktorn (Nilson m fl, 1996).

Energibalans  1 Jämvikt mellan tillförd och använd energi.
2 Redovisning av tillförd och använd energi (Energimyndigheten
2000b).

Energibärare Ämne eller material lämpat att transportera energi, t ex vatten, luft
eller elektriska kablar, battericeller samt bränslen som kol, råolja,
ved och dylikt (Energimyndigheten 2000b).

Energieffektivisering Energieffektivisering som är en form av resurshushållning, kan
beskrivas som åtgärder vilka ökar användningen av lågkvalitativ
energi, det vill säga sekundärenergi samt värme som utvinns ur för-
nybara energikällor. Med sekundärenergi avses den lågkvalitativa
energi som återstår efter att den högkvalitativa delen utnyttjas i
högre processer, exempelvis för belysning eller mekaniskt arbete
(Pettersson 2000).

Energihushållning Nyttiggörande av energi som tillförs ett system på bästa möjliga
sätt (Energimyndigheten, 1999b).

Energiomvandling Process vid vilken tillförd energi omvandlas till energi av annat
slag (Energimyndigheten, 2000b).

Energisparande Med energisparande menas egentligen åtgärder som på kort eller
lång sikt leder till minskad energianvändning och minskade energi-
kostnader utan försämringar på komfort - och miljösidan (Petters-
son, 2000).

Exergi och anergi Del av energimängd, i en viss form, som fullständigt kan
omvandlas till arbete. Termerna exergi och anergi beskriver en
energiforms lämplighet till energiomvandling (energi = exergi +
anergi). Ju mindre del som utgörs av exergi desto mer energi går
förlorad som värme. Begreppet exergi beskrivs ytterligare i kapitel
2.3.2 (Energimyndigheten, 2000b).

Förnybar energikälla Energikälla som kan reproduceras i samma takt som den utnyttjas
(Energimyndigheten, 2000b).

Enhetsförklaringar När man mäter större energimängder brukar man använda förkort-
ningar enligt nedan:
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k (kilo) 1 000
M (Mega) 1 000 000
G (Giga) 1 000 000 000
T (Tera) 1 000 000 000 000
E (Eta) 1 000 000 000 000 000

Exempel på energienheterna i praktiskt bruk i grova mått:
- 1 kWh är den energi som används för att värma en platta på

spisen.
- 1 MWh är den energi som behövs för att driva en personbil 100

mil.
- 1 GWh är energianvändningen i en medelstor stad under ett

dygn. 
- 1 TWh är den energimängd som ett stort kärnkraftsaggregat

levererar under två månaders full drift (Energimyndigheten,
2000b).

BTA Bruttoarea, arean av alla våningsplan inklusive omslutande
konstruktionsarea, mäts från utsida yttervägg (Landstingsförbundet,
2001).

BRA Bruksarea, arean av alla våningsplan exklusive omslutande
konstruktionsarea, mäts från insida yttervägg (Landstingsförbundet,
2001).
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1 INLEDNING

1.1 Bakgrund

Det finns en stark koppling mellan energi- och klimatpolitik. Under de senaste åren har klimat-
politiken kommit i fokus beroende på hotet från de ökade koldioxidutsläppen från framförallt
förbränning av fossila bränslen. I Rio de Janeiro 1992 kom 160 länder överens om att stabilisera
växthusgaser från 1990 års nivå till år 2000. Sedan dess har dock de flesta länder ökat sina
utsläpp. Klimatförhandlingarna fortsatte i Kyoto i Japan 1997 där de flesta industriländer
undertecknade det s k Kyotoprotokollet i syfte att åtminstone stabilisera koldioxidutsläppen. Vid
nästkommande möte, World Summit on Sustainable Development år 2002 i Sydafrika, skall
världens länder fortsätta arbetet mot en hållbar utveckling och enligt planerna ratificera
Kyotoprotokollet. Sveriges framtid beträffande energianvändning är till mycket stor del beroende
av vad som händer i bebyggelsen, som utgör vår största energianvändare. Effektiv
energianvändning i bebyggelsen är därför ett av de viktigaste medlen för att nå de uppsatta miljö-
och klimatmålen (Energimyndigheten, 2001b). 

I Sverige har vi överlag ett stort intresse och god kunskap om miljöeffekter, men samtidigt
saknas ofta insikt om energianvändningens inverkan på miljön. Många ifrågasätter inte tillgången
på energi och tar därför inte hänsyn till kopplingen mellan energianvändning och miljöfrågor,
trots att en energieffektivisering är ett av de viktigaste sätten att förbättra miljön (Klevard
Setterwall, 1996).

Norrbottens läns landsting är en stor fastighetsägare i Norrbotten med en total lokalyta
uppskattad till nära 700 000 kvadratmeter. Den årliga elanvändningen är ca 65 GWh och
värmeanvändningen ca 85 GWh. De nuvarande energikostnaderna är av storleksordningen 45-50
miljoner kronor per år. Landstingets organisation står för närvarande inför en förändring. Den
gamla organisationen, där varje sjukvårdsdistrikt har utgjorts av egna resultatenheter fristående
från varandra, byts nu till en divisionsorganisation, som innebär att t ex att en opererande enhet
med respektive divisionschef kommer att finnas för hela länet, vilket i sin tur betyder att
divisionerna löper genom alla sjukvårdsdistrikt. Den nuvarande organisationen har till viss del
medfört att erfarenheter och idéer har stannat inom respektive sjukvårdsdistrikt (Björkman,
2001).

1.2 Syfte

Syftet med detta examensarbete är att kartlägga energianvändningen vid sjukhusen i Norrbottens
län samt att identifiera möjligheter till effektivisering i energianvändningen. Arbetet syftar även
till att lokalisera, dokumentera och sammanställa åtgärder och erfarenheter gjorda i
energieffektiviseringssyfte vid länets olika sjukhus.
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1.3 Mål och målgrupp

Målsättningen är dels att dokumentera och sammanställa energianvändningen och dels att
redovisa vilka åtgärder som vidtagits, i energieffektiviseringssyfte, vid länets olika sjukhus.
Rapporten skall förhoppningsvis kunna förmedla både bra och dåliga erfarenheter av olika
effektiviseringsåtgärder och därmed kunna fungera som underlag vid kommande arbete i syfte att
effektivisera energianvändningen. Målguppen för föreliggande studie är främst tjänstemän och
politiker inom landstinget, driftpersonal vid länets sjukhus samt övriga intresserade inom
fastighetsförvaltning.

1.4 Metod

Inledningsvis har litteraturstudier genomförts för att komplettera våra baskunskaper, samt för att
få en inblick i vad som hittills har gjorts inom området. Eftersom problemområdet medvetet har
valts relativt stort, spänner litteraturdelen över flera områden såsom politik, energi och energi-
användning, miljö, fastighetsförvaltning samt energieffektiviseringsåtgärder inom fastighets-
förvaltning. Via olika databaser har artiklar från olika tidskrifter sökts för att få tillgång till det
senaste rönen inom området. Nyckelord vid sökningarna har varit energi, energihushållning,
energieffektivisering, byggnader och fastigheter.

I förarbetet har även kontakter tagits med olika aktörer inom energi- och miljöområdet. Vidare
har vi deltagit vid en seminariedag Energi och miljö, vilken ingår i ett energi- och miljöprojekt,
finansierat av bl a Mål 1 Norra Norrland och Energimyndigheten. Därefter gjordes även en
litteratursökning om vad som gjorts för att effektivisera energianvändningen inom andra
landsting i Sverige.

Efter den inledande litteraturöversikten hölls möten med handledarna, både vid Norrbottens läns
landsting (NLL) och Luleå tekniska universitet (LTU), i syfte att bestämma avgränsningar och
disposition. Eftersom resursen tid var knapp, beslutade vi tillsammans med våra handledare att en
något utförligare beskrivning av effektiviseringsåtgärder endast skulle ske vid Kalix sjukhus,
medan övriga sjukhus endast skulle beskrivas översiktligt.

Därefter påbörjades arbetet med den empiriska delen, där samtliga sjukhus beskrivs med
avseende på energianvändning och ett antal förutbestämda områden. Följande områden valdes,
tillsammans med handledare vid NLL: ventilation, värme och kyla, styr- och regler, belysning
och motorvärmare. Beskrivningen av sjukhusen baseras på uppgifter som återfinns i de så kallade
fastighetskorten (exempel på fastighetskort bilaga 1), framtagna av NLL, samt intervjuer med
driftcheferna vid samtliga sjukhus. Dessa intervjuer kan beskrivas vara av kvalitativ karaktär, och
den mall som användes vid samtliga intervjuer återfinns som bilaga 2. Frågemallen skickades ut
till berörda innan intervjutillfället och frågor avseende den obligatoriska ventilationskontrollen
(OVK) och idéer/synpunkter/förslag till förbättringar redovisas ej under respektive sjukhus, utan
har sammanfattas anonymt. Studiebesök har skett vid samtliga sjukhus i samband med intervjuer
av driftcheferna. I den analyserande delen görs jämförelser mellan länets olika sjukhus med
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avseende på energianvändning med hjälp av olika nyckeltal, som vi beräknat med hjälp av
fastighetskort och energistatistik. För att kunna göra jämförelser mellan Norrbottens läns
landstings sjukhus med övriga landstings sjukhus, användes statistik framtaget av
Landstingsförbundet. 

1.5 Avgränsningar

Att utföra detaljerade energianalyser av byggnader kräver både tid, utrustning och ingående
kunskap. Eftersom Norrbottens läns landsting är en stor fastighetsförvaltare har en yttre
avgränsning avseende fastigheter gjorts till länets sjukhus, vars standard och verksamhetskrav
kan betraktas som relativt likartade. På uppdragsgivarens önskemål har övergripande energi-
användning för samtliga sjukhus kartlagts och sammanställts. Av samma anledning har olika
energieffektiviseringsåtgärder vid samtliga sjukhus identifierats och sammanställts översiktligt.
En mer ingående beskrivning av energieffektiviseringsåtgärder har avgränsats till ett sjukhus,
vilket valdes till Kalix sjukhus. Inga mätningar har utförts. 

1.6 Disposition

Rapportens inledande del, kapitel 2 till 5, avhandlar den teoretiska delen. Där beskrivs
energiläget i Sverige, Norrbotten och Landstinget, samt en del politiska aspekter. Vidare
definieras fastighetsförvaltning samt drift och underhåll kortfattat. Därefter följer ett kapitel där
allmänna aspekter tas upp, vilka bör tas i beaktning vid energieffektiviseringsarbete. Detta följs
av ett kapitel som behandlar olika energieffektiviseringsområden såsom, ventilation, värme, styr-
och reglermetoder, kyla, belysning samt motorvärmare, vilka även har undersökts i den empiriska
delen.

Den empiriska delen av rapporten, kapitel 6, avhandlar länets fem sjukhus med avseende på
energianvändning samt de olika områdena som beskrivs i kapitel 5. Analys och jämförelser
mellan sjukhusen beskrivs i kapitel 7. Diskussion och slutsatser återfinns i kapitel 8.



4

2 ENERGISITUATIONEN I SVERIGE OCH VÄRLDEN

2.1 Energiläget i Sverige och världen

En hållbar utveckling är en stor utmaning för hela samhället och kräver en förändring av
användning av jordens resurser. Idag finns det kunskap om de begränsade resurserna, och vårt
ansvar för att inte förstöra ekosystemen. Vi i industriländerna använder cirka 80 % av det årliga
nyttjandet av jordens resurser, fast vi endast har 15 % av jordens befolkning. I Sverige står bygg-
och fastighetssektorn för cirka 40 % av energianvändningen, vilket betyder att effekten av miljö-
förbättringar inom denna sektorn är betydande (Miljövårdsberedningen, 2000).

Den totala energianvändningen år 1998 i världen uppgick till 110 000 TWh, i Sverige till 395
TWh och i Norrbotten uppgick motsvarande siffra samma år till 22,5 TWh.  I tabell 2.1 och i
tabell 2.2 följer en sammanställning över den slutliga användningen av energi ( Brown m fl,
1999; Energimyndigheten, 1999b, 1999c).

Tabell 2.1 Energianvändning i Sverige och världen år 1998 (Brown m fl, 1999;
Energimyndigheten, 1999b)

Total slutlig energianvändning 1998 uppdelat på sektorer, Sverige Världen
TWh/år 395 ≈110 000

Bostäder och service m m TWh/år 156 ≈ 40 000
Industri TWh/år 150 ≈ 40 000
Transporter TWh/år 89 ≈ 30 000
Befolkning Mcap 8    6 000
Energianvändning/capita MWh/cap, år 49    18

Tabell 2.2 Energianvändning i Norrbotten 1998 (Jonsson, 2000)

Total slutlig energianvändning uppdelad på användarkategorier 22,5 TWh
Industri 13,6
Bostadshus 3,5
Offentlig förvaltning1 1,1
Transport 3,1
Övrigt+ Ospecificerad fjärrvärme2 1,2
1) I användarkategorin offentlig förvaltning ingår landstingets lokaler
2) I fem av länets kommuner kunde inte fjärrvärmeverken lämna ut uppgifter om hur fjärrvärmeleveranserna fördelade sig på olika användar-
kategorier.

 
Fjärrvärmeleveranserna i dessa fem kommuner motsvarade 152 GWh.

Även om Norrbotten har stora och outnyttjade energipotentialer är resurserna begränsade. Det
betyder att energisparande och effektiv energianvändning bör ses som viktiga inslag (Nordström,
2001).
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2.1.1 Energiläget i Sveriges Landsting

Landstingets lokaler är uppdelade på tre olika lokalkategorier; Sjukhus, Vårdcentra (hälso- och
sjukvårdsanknuten verksamhet) och Övriga anläggningar. Sjukhusen svarar för cirka 61 % av
landstingens totala bruksarea. Den totala energianvändningen för Sveriges landsting uppgick år
1999 till ca 3,52 TWh (Landstingsförbundet, 2001).

Landstingen har i praktiken klarat av stora besparingar motsvarande en real sänkning av media-
kostnaderna med cirka 13 % under åren 1995 - 1999. Detta har skett dels genom förhandlingar
till bättre elavtal, dels genom energibesparingar i tekniska lösningar och intrimningar av
anläggningarna. Samtidigt har dock installation av komfortkyla, datorer och annan elutrustning
medfört ökande energianvändning. Netto har energianvändningen mätt i kWh/kvm, mellan 1998
till 1999 varit oförändrat (Landstingsförbundet, 2001).

2.2 Energipolitik

2.2.1 Allmänt

Energisektorns framtida utveckling beror i hög grad på hur energi-, miljö- och klimatpolitiken
utformas, såväl nationellt som internationellt. Sedan Sverige blev medlem i EU skapas en stor del
av energisektorns regelverk utomlands. EU- kommissionen startade ett nytt ramprogram för
energifrågor vid årsskiftet 2000. Ramprogrammet omfattar fem delprogram, varav SAVE-
direktivet är ett. SAVE- direktivet ska stimulera en effektivare energianvändning genom att
överbrygga hinder och att sprida kunskap om energieffektivisering. (Bahr Ljungdell, 2000;
Energimyndigheten, 2000b).

Riksdagen tog 1997 ett beslut om nya riktlinjer för energipolitiken. Den svenska energipolitikens
mål är att på kort och lång sikt trygga tillgången på el och annan energi från förnybara
energikällor på för omvärlden konkurrenskraftiga villkor. Energipolitiken ska underlätta
omställningen till ett ekologiskt uthålligt samhälle och främja en effektiv energianvändning och
en kostnadseffektiv energiförsörjning med låg negativ påverkan på hälsa, miljö och klimat
(Energimyndigheten, 1999a).

De nya riktlinjerna omfattar ett omställningsprogram som innebär bl a att kärnkraftverket i
Barsebäck ska stängas. Den första reaktorn i Barsebäck stängdes av i november 1999. Den andra
reaktorn skulle stängas före den 1 juli 2001, men regeringens bedömning är att bortfallet av el
inte kan kompenseras vid denna tidpunkt, men att stängning bör ske senast under 2003.
Omställningsprogrammet syftar till att utveckla ett ekologiskt uthålligt energisystem för Sverige.
Arbetet med att verkställa huvuddelen av programmet och att samordna arbetet med
omställningen leds av Statens Energimyndighet, som inrättades den 1 januari 1998, och totalt
satsas 9 miljarder kronor under 7 år (Energimyndigheten, 1999a, 2000a; Högström, 2000).
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2.2.2 Elmarknaden

I stora delar av världen genomgår elbranschen omfattande förändringar. Allt från nya marknads-
förutsättningar, ny teknik till ökade miljökrav. EU fastställde 1996 ett direktiv, om gemensamma
regler för den inre marknaden för el, det så kallade elmarknadsdirektivet som trädde i kraft den
19 februari 1999. Direktivet innebär att marknaden för el stegvis öppnas för konkurrens både vad
gäller handel som etablering av elproduktion inom EU. Även andra länder utanför EU har planer
på att öppna upp sina elmarknader (Energimyndigheten, 1999a; Söderberg, 2001).

I Sverige trädde den nya ellagen i kraft den 1 januari 1998, men den svenska elmarknaden har
successivt avreglerats sedan januari 1996. Avreglering av elmarknaden har inneburit en övergång
från nationella monopol med central planering till konkurrensutsatta marknader. Avregleringen
bidrar till ökad konkurrens mellan företag, marknader och länder samt att länder och regioner
knyts samman genom nya handelsförbindelser. En viktig förutsättning för att elmarknaden skall
fungera väl, speciellt för de nordiska länderna, är gemensamma regler och förutsättningar, som
t ex harmonisering av energi- och miljöskatter (Energimyndigheten, 1999a; Klittervall, 2000).

2.3 Energi och miljö 

2.3.1 Allmänt

Vetskap om att det råder ett samband mellan energianvändning och miljöproblem har vuxit under
de senaste årtiondena. Ett bevis på detta är att effektiv energianvändning ingår i hänsynsreglerna
i den nya miljölagstiftningen, Miljöbalken. Vinster i form av mindre miljöpåverkan kan också
bidra till att förbättra ett företags, kommuns eller ett landstings image. I dagens olika
miljöledningssystem, som EMAS och ISO 14001, ingår därför effektiv energianvändning som en
viktig del (Energimyndigheten, 2001a).

All energiproduktion innebär i större eller mindre grad påverkan på vår miljö. Ibland kan det vara
en utseendefråga, t ex vindkraftverk, och i andra fall kan det innebära ekologisk påverkan, t ex
utvinning av fossila bränslen, och i de ogynnsammaste fallen kan det innebära risker för
människors liv och hälsa, t ex kärnkraftverk. Allmänt kan man säga att de förnybara energislagen
har mindre negativa konsekvenser för miljön än de icke förnybara. Till förnybara energikällor
räknas solvärme, vindenergi, biomassa, vattenkraft, vågenergi och tidvattenenergi. Intresset för
dessa energikällor har ökat i takt med att oljepriserna stigit, miljöintresset och globala
miljöproblem ökat, och debatten om kärnkraftens vara eller icke vara intensifierats (Andersson m
fl, 1995; Dahlvik 1998).

Även om vi i Sverige har gjort mycket för att dämpa energisystemets negativa inverkan på miljö
genom reglering, avgifter, skatter och åtgärder för att främja utvecklingen av miljövänlig teknik
återstår det mycket att göra. Det kan här nämnas att som enda land hittills i EU har Danmark
infört ett obligatoriskt system för Energideklaration av byggnader. Sedan 1997 måste en
fastighet som skall säljas, besiktigas bl a ur energisynpunkt, varvid ett protokoll upprättas där
relevanta fakta nämns. Därefter betygssätts fastigheten och ett antal åtgärder föreslås för att
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minska energiförbrukningen. Grunden för projektet Energideklarationer av byggnader ligger i
EU:s SAVE- direktiv från 1993. Syftet med detta direktiv var att EU:s medlemsländer skulle
minska utsläppen av koldioxid (CO2) genom mer energieffektiva byggnader (Energimyndighet
2000b; Nutsos, 2001).

2.3.2 Exergibegreppet - för en hållbar utveckling

Exergibegreppet behövs för att förklara att det inte är energi vi brukar utan energins kvalitet,
exergi. Exergi är ett kvalitetsmått på energi, som bedöms efter förmågan att utföra arbete. Hög-
kvalitativa energiformer, som exempelvis el, kan utföra mycket mekaniskt arbete och den lägsta
energiformen är värme vid låg temperatur, se tabell 2.3.1. Det är med andra ord stor skillnad på 1
kWh el och 1 kWh värme. Till uppvärmning av hus och lokaler bör man i första hand välja
energiformer av lägre kvalitet, emellertid är många hus som är byggda under 70- talet eller senare
uppvärmda med direktverkande el. En el-radiator är en mycket effektiv omvandlare av energi, all
elenergi blir värme, verkningsgraden med avseende på energi uppgår till 100 %. Men
verkningsgraden med avseende på exergi uppgår endast till ca 5 %. Därmed kan elanvändning i
uppvärmning betraktas som misshushållning med exergi. Tyvärr ser inte många denna
ineffektivitet och ingen hänsyn tas att stora mängder exergi förbrukas när en energibärare med
hög exergiandel förvandlas till en energiform med betydligt lägre exergiandel (Pettersson, 2000;
Wall, 2000a, 2000b).

Hannes Alfvén belyste problemet redan 1975 i en artikel som publicerades i Svenska Dagbladet
1975-11-18 med rubriken Exergiutredning kan ge ny energipolitik. I artikeln jämför Alfvén
energistatistiken med en felaktig bokföring; Att helt enkelt summera energi av olika värde är lika
felaktigt som att ange kassabehållningen i antalet mynt utan att ange om de är enkronor eller
femöringar. När vi använder elvärme till uppvärmning växlar vi således enkronor (elektricitet)
mot femöringar (inomhusvärme), en enkrona mot varje femöring. Dessvärre är artikeln
fortfarande aktuell och begreppet exergi är okänt för många. Vårt samhälle förbrukar stora
mängder lagrad solexergi i form av kol, olja och gas, vilket sker i mycket snabbare takt än det
bildas. Alla energiomvandlingar leder förr eller senare till att värme bildas, vilket innebär att
exergin minskar och all exergi till slut går förlorad. Vid all användning av energi och råvaror bör
vi sträva efter att minska exergiförlusterna så mycket som möjligt (Staffanson m fl, 1995; Wall,
2000a, 2000b).

Tabell 2.3  Index för energins kvalitet. De kvalitetsindex som tabellen  anger  är exergi inne-
hållen uttryckta i procent av energiinnehållen  (Staffanson m fl, 1995).

Kvalitetsindex (%) Kvalitetsindex (%)
Extra prima energi: Lägesenergi 100 Sekunda energi: Spillvärma 5

Rörelseenergi 100
Elenergi 100 Värdelös energi: Värmestrålning från jorden 0

Prima energi: Kärnenergi ≈ 100
Solstrålning 95
Kemisk energi (exv
olja)

95

Het ånga 60
Fjärrvärme 30
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2.4 Energieffektivisering 

Energi som inte används är inte belastning för varken miljön eller ekonomin. Därför är energi-
sparande och effektivisering av el- och värmeanvändning en viktig förutsättning för att skapa en
uthållig, ekologiskt inriktad energianvändning. Under 1990- talet har energipriserna sjunkit
kraftigt och som resultat av detta har vi inte effektiviserat vår energianvändning i den
omfattningen som man kunde och borde har gjort. Det har saknats incitament för detta.
”Energieffektivisering (inkl. energisparande) kan genomföras på alla ställen där energi genereras,
distribueras och används. Insatserna bör göras kontinuerligt eftersom alla komponenter så
småningom slits ut och det hela tiden kommer ut nyare och effektivare utrustning och teknik på
marknaden” (Pettersson, 2000).

Pettersson (2000) beskriver i Energin och framtiden energisparande och energieffektivisering
som: ”Med energisparande menas egentligen åtgärder som på kort eller lång sikt leder till
minskad energianvändning och minskade energikostnader utan försämringar på komfort- och
miljösidan. Energieffektivisering, som är en form av resurshushållning, kan beskrivas som
åtgärder vilka ökar användningen av lågkvalitativ energi, det vill säga sekundärenergi samt
värme som utvinns ur förnybara energikällor. Med sekundärenergi avses den lågkvalitativa
energi som återstår efter att den högkvalitativa delen utnyttjas i högre processer, exempelvis för
belysning eller mekaniskt arbete.”

Regeringens övergripande mål för energieffektivisering är att, med bibehållen välfärd, utnyttja
resurser så effektivt som möjligt. Genom effektiv användning av energi kan samhällets kostnader
minskas och negativa externa effekter, som inte avspeglas i elpriset, delvis undvikas. Företag i
Sverige är inte lika eleffektiva som många företag utomlands, och frågan är hur de elintensiva
företagen i Sverige påverkas om elpriset stiger till de övriga EU- ländernas nivå. Det är troligt att
det finns effektiviseringspotential i Sverige både på el- och värmesidan. Intresset för energi-
effektivisering har ökat efter riksdagens beslut 1997 om energiomställningen och det ökade
medvetandet om sambandet mellan hur vi använder energi och miljö-, hälso- och säkerhets-
frågorna. I dag betraktas effektivisering som det absolut snabbaste sättet att miljöanpassa energi-
systemet (Andrén, 2000; Bengtsson, 2000; Pettersson, 2000; Prop. 1996/97:84).

För att lyckas med effektiviseringsarbete krävs det kunskap, mål och medel. Kunskap gällande
energianvändningens miljöpåverkan, energihushållning och modern teknik, värnar både miljön
och ekonomin. Tydliga mål som tar sikte på framtiden och är förankrade bland samtliga berörda.
Medel och resurser behövs så att arbetet med energieffektivisering får hög prioritet samt att nöd-
vändiga strategier och organisationer skapas. En målinriktad satsning på energieffektivisering
kräver fasta organisationer med ansvar, befogenheter och rutiner för att driva på effektiviserings-
arbetet. Ledningen bör ha huvudansvaret och arbetet bör omfatta alla nivåer.
Energieffektivisering bör ses som en viktig del i miljö- och utvecklingsarbetet (Pettersson,
2000).
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3 FASTIGHETSFÖRVALTNING

3.1 Teknisk fastighetsförvaltning

3.1.1 Allmänt

Fastighetsförvaltning kan delas in i ekonomisk, teknisk, social, juridisk och administrativ förvalt-
ning. Teknisk fastighetsförvaltning kan indelas i drift och underhåll. Med drift avses åtgärder
eller aktiviteter för att tillgodose mediaförsörjning, som i detta sammanhang kan vara värme, el,
vatten, gas och dylikt. Exempel på aktiviteter kan vara att öppna/stänga ventiler för
vattentillförsel eller avloppstömning, att manövrera huvudströmbrytare och så vidare. Underhåll
är åtgärder för att vidmakthålla en funktion, som har avtagit eller att återställa en funktion som
har upphört, se figur 3:1 (Arremo, 1997).

Figur 3:1 Indelning av teknisk förvaltning (Arremo, 1997)

3.1.2 Drift

Att definiera drift kan vara svårt, men i samband med förvaltning av fastigheter och den ovan
beskrivna indelningen, kan drift tolkas som till- och bortförsel av driftmedia. Driftmedia i sin tur
kan indelas i: fjärrvärme, oljeeldning, elvärme, eldning av fasta bränslen, fastighets- eller
hushållsel, vatten, argongas för svetsning eller syrgas och lustgas för sjukvård m m, bortförsel av
avlopp, sopsortering eller bortförsel av sopor (Arremo, 1997).

Tillförsel av media
Bortförsel av

avlopp och avfall

Mediaförsörjning

DRIFT

Återställa funktion
som avtagit
eller upphört

Avhjälpande underhåll

Vidmakthålla
funktion som

avtagit

Förebyggande underhåll

UNDERHÅLL

TEKNISK FASTIGHETSFÖRVALTNING
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Akut Planerbart på
lång eller kort

sikt

Felsökning
Justering
Utbyte
Kontroll

Rengöring
Smörjning

Ytbehandling
Kontroll

Avhjälpande underhåll=
återställa efter fel

t ex reparation

Tillståndskontroll:
underhållsinventering,
inspektion, mätning,
kontroll eller tillsyn

Kontinuerligt
Periodiskt

eller på begäran

Tillståndsbaserat
(Behovsstyrt)

underhåll

Fastighetsskötsel
städning

sophantering
markarbete

Funktionskontroll

Kortsiktigt underhåll:
snöröjning, justering,

byte av förbr. material
eller reservdelar

Funktionskontroll

Långtidsplanerat underhåll:
Ytbehandling, t ex målning

Byte av byggnadsdelar
eller aggregat

Förbättrande eller
återställande åtgärd

Periodiskt
planerbart

Förutbestämt
(Schemalagt)

underhåll

Förebyggande underhåll

Vidare förekommer ordet drift i kombination med andra ord och får då en modifierad betydelse,
t ex:
• Driftövervakning, som oftast betyder ett datoriserat system för kontroll av installationer under

drift, d v s igång.
• Driftsäkerhet eller tillgänglighet, som är ett mått på hur stor andel av tiden, som installationen

fungerar.
• Driftinstruktion, som beskriver vad en installation består av och hur den fungerar.
• Driftstrategi, som innebär ett genomtänkt program för mellan vilka klockslag man skall

upprätthålla viss temperatur och viss luftväxling (Arremo, 1997).

3.1.3 Underhåll

Underhåll kan indelas i avhjälpande respektive förebyggande underhåll, vilket framgick av figur
3:1. Eftersom denna rapport i främsta hand behandlar drift beskrivs termerna avhjälpande respek-
tive förebyggande underhåll endast kort med schematiska beskrivningar nedan, se figur 3:2.

Figur 3.2 Indelning av underhåll i avhjälpande- och förebyggande underhåll
(Arremo, 1997)
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3.2 Energibalans för en byggnad

När man ska analysera en byggnad ur energisynpunkt kan en energibalans över byggnaden upp-
rättas. I en energibalans framgår det var energin kommer in i ett hus och var den går ut. På detta
vis kan en uppfattning fås av hur stora de olika värmeflödena är. Förenklat kan en energibalans
beskrivas med ekvationen: Summa energiförluster som lämnar byggnaden = summa energi-
tillförsel till byggnaden (Varis m fl, 1997; Mårdberg, 1995).

Energiförluster sker dels genom värme som vandrar ut genom byggnadens skal (tak, väggar,
golv, fönster och dörrar) så kallade transmissionsförluster, och dels genom energiförluster i
flöden som går in och ut ur huset såsom kallvatten som värms upp samt ventilation och avlopp.
Energi som går in i en byggnad brukar delas in i gratisenergi, det vill säga värme från personer,
apparater och solinstrålning, samt köpt energi för el, varmvatten och uppvärmning (Varis m fl,
1997).

För att få en fullständig bild av en byggnads energiåtgång bör energibalansen studeras
månadsvis. Vid en jämförelse mellan olika byggnader blir inte bara uppvärmningsbehovet kortare
för en energieffektiv byggnad, utan även uppvärmningssäsongen. Vid beräkning av en byggnads
energibalans måste man ta hänsyn till om det är bruttoenergi eller nettoenergi, vilket kan
omräknas med hjälp av utrustningens verkningsgrad. Det finns ett flertal olika databaserade
beräkningsprogram för beräkning av en byggnads energibalans, och det vanligaste är ENORM
från Svensk Byggtjänst. Med hjälp av dessa program kan man se var energin går ut ur en
byggnad och vad olika förbättringsåtgärder ger för resultat. Det går även att beräkna den totala
energimängden som måste köpas (Varis m fl, 1997; Mårdberg, 1995).

3.3 Nyckeltal

3.3.1 Allmänt

För att kunna jämföra olika byggnader eller verksamheter kan så kallade nyckeltal användas.
Dessa nyckeltal måste uttryckas specifikt, som t ex per kvadratmeter, per vårdplats, per anställd
etc, för att lättare kunna göra jämförelser.

Det mest kända energinyckeltalet är förmodligen hur mycket en bil förbrukar per mil, och på
samma sätt kan energianvändningen mellan olika sjukhus göras. Exempelvis genom att dividera
den installerade effekten med volymen eller arean (W/m2). Nyckeltal för uppvärmning får man
genom att dividera en byggnads totala energianvändning med den yta som värms upp (kWh/m2).
På motsvarande sätt kan byggnadens elanvändning för belysning och teknisk utrustning beräknas
(kWh/m2) (Lindström, 2000).
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3.3.2 Jämförelsetal inom Landstingsförbundet

Sedan 1994 har sjukvårdshuvudmännen, vid samtliga landsting samt kommunerna för Göteborg,
Malmö och Gotland, medverkat till framtagande av jämförelsetal inom fastighetsförvaltningarna.
Successivt har metodik och jämförbarhet förbättras över åren. Varje sjukvårdsdistrikt upprättar så
kallade fastighetskort, som sedan sammanfattas länsvis och kategoriovis i en årlig rapport som
utges av Landstingsförbundet. Syftet med rapporterna är att förbättra möjligheterna till
jämförelser mellan landstingens fastighetsförvaltningar, och de visar att det har skett en klar
effektivisering och kostnadsminskning för landstingens fastighetsförvaltningar.
(Landstingsförbundet, 2001).

3.3.3 Framtidsvisioner

Miljövårdsberedningen, som är regeringens råd i miljöfrågor, har regeringens uppdrag att föra en
dialog med delar av näringslivet om hållbar utveckling. I en rapport presenteras resultatet av en
dialog mellan 20 företag, tre kommuner och Miljövårdsberedningen. I rapporten Tänk nytt – tänk
hållbart presenteras en gemensam vision för en hållbar bygg- och fastighetssektor. Visionen
bygger på sju olika mål, varav ett är att minska energianvändningen i bygg- och fastighetssektorn
med 30% till senast år 2025. I tabell 3.1 redovisas delmål för olika byggnadsbestånd. Siffrorna är
ett genomsnitt för alla byggnader i respektive bestånd år 2005 och år 2025. Ytorna i tabellen
avser bruksarea (BRA) enligt svensk standard.

Tabell 3.1 Vision för energianvändning i olika byggnadsbestånd 
(Miljövårdsberedningen, 2000)

Småhus
kWh/m2

Flerbostadshus
kWh/m2

Kontorslokaler
kWh/m2

År 2000 Genomsnitt1

Nya hus
150-190
105-150

170-245
175

140-240
140

År 2005 Genomsnitt
Nya hus

160
90

200
120

200
120

År 2025 Genomsnitt
Nya hus

110
50

150
70

100
70

1) Den lägre siffran avser hus byggda efter 1986 och den högre hus byggda före 1986

Enligt Miljövårdsberedningen (2000) är det för att nå dessa energimål nödvändigt att använda
den bästa tekniken, samt att befintliga system optimeras.
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3.4 Exempel på energieffektiviseringsåtgärder vid andra landsting

3.4.1 Borås lasarett

Energieffektivisering genom driftoptimering 
Vid Borås lasarett har man bedrivit ett intensivt arbete under hela 90- talet för att minska energi-
användningen. Detta har medfört att el- och värmeanvändningen har minskat från 58 GWh till 41
GWh, d v s en minskning med 29 %. Därmed har årskostnaden för energi minskat med ca 5,7
milj. kr i 1998 års priser, vilket motsvarar 27 % minskning. Besparingen på värmesidan har varit
störst, 38 %, medan besparingen på elsidan har varit 13 %. Trots detta är elanvändningen på
Borås lasarett på 1992 års nivå, fast man har byggt till sjukhuset med ca 28 000 m2.

Resultatet har uppnåtts genom att fel och brister i befintliga anläggningar har kartlagts,
analyserats och åtgärdats. Det fanns mycket klagomål på inneklimatet tidigare så ett klart mål har
varit att innerklimatet ska förbättras. Enligt företagshälsovården har en väsentlig förbättring skett. 

Driftoptimering kunde börjas när fel och brister hade åtgärdats. Driftoptimering innebär att man
kör anläggningen så effektivt som möjligt med hänsyn till behovet, och i detta fall fick driftperso-
nalen prova att köra anläggningen på olika sätt för att sedan hitta den bästa möjliga metoden.
Därför är det viktigt att personalen kan sina byggnader och system så bra som möjligt. Med
denna kunskap som grund genomfördes följande förändringar:

- Sommardrift infördes; hetvattendistributionen minskades.
- Sänkning av returtemperaturen på värmesystemen; minskat flöde och minskad

flödesavgift.
- Åtgärder för att minska förlusterna i systemen genom kompletteringar.

  
 I samband men OVK (Obligatorisk Ventilations Kontroll) angreps ventilationen. Samtidigt
infördes ett samarbete med företagshälsovården för att kartlägga och förbättra inomhusklimatet.
De generella brister som åtgärdats har varit följande:

- hög tilluftstemperatur,
- höga lufthastigheter i vistelsezoner,
- kortslutningseffekter mellan till- och frånluftsdon,
- höga rumstemperaturer och 
- obalans mellan total till- och frånluft i byggnaden (Lagerkvist, 1999).

3.4.2  Stockholms läns landsting

Energimärkning av sjukhusfastigheter i enlighet med Negawattkonceptet
Locum AB har inom ramen för sitt förvaltningsuppdrag startat ett projekt för energimärkning av
Stockholms läns landstings fastigheter. Projektet syftar till att fastställa byggnadsbeståndets
status och kvalitet med avseende på energibalans och att föreslå lämpliga åtgärder för att minska
energianvändningen. föreslagna åtgärder ska stå i samklang med landstingets miljömål och
program för energihushållning (Nutsos, 2001).
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Projektet inleds med att en energimärkning genomförs av fastigheterna. Energimärkningen visar
fastighetens kvalitet med avseende på energianvändningen. Ett antal besiktningsmän har utbildats
för att utföra energibesiktningar av fastigheter. Energibesiktningarna samordnas med den
periodiska obligatoriska ventilationskontrollen, OVK, som dessutom har kompletterats med en
energi- och mediabesiktning. Dessutom mäts och analyseras kvaliteten hos den elektriska
spänningen i ställverk. Alla relevanta fastighetsuppgifter, mätvärden samt tekniska och
ekonomiska data om fastigheten läggs in i en databas. Uppgifterna används för att synliggöra
byggnader, anläggningar och system som bör renoveras, bytas ut eller byggas om. Vidare kan
insamlade data jämföras med i projektet bildade nyckeltal.

Projektet skall för de enskilda byggnaderna formulera konkreta förbättringsåtgärder som t ex
fönsterbyten, tilläggsisolering, byte av ventilationsaggregat, ändrade driftparametrar etc. Varje
byggnad deklareras med avseende på energistatus i ett energipass, och klassificeras efter energi-
och mediaanvändning. En förnyad energimärkning av enskild byggnad sker vartefter
förbättringsåtgärder har utförts (Berglund, 2000; Kretz, 2000; Nutsos, 2001). 

3.4.3 Sundsvall sjukhus

Snökyla
Målet för projektet Snökyla har varit att finna en lösning för komfortkylan i Sundsvalls sjukhus,
vilket uppfyller Landsstinget i Västernorrlands krav på långsiktighet och miljöanpassning. Man
har studerat tekniken till kylning genom uttag av kyla från snölager. 

Fördelen med att använda snö är att den tekniska anläggningen blir enkel. Man har räknat ut att
det behövs 30 000 m2 snö för att klara sjukhusets kylbehov under sommarsäsongen. Meningen är
att snö samlas in från omkringliggande områden och läggs upp på en hårdgjord yta, vars ytarea
görs så minimal som möjligt. På grund av driftekonomiska skäl begränsas snöupplagets höjd till
ca 9 m, vilket ger en yta på ca 5000 m2. Snöupplaget isoleras med 2 dm flis för att minimera
avsmältningen.

De slutsatser som är dragna av projektet är att det går att bygga ett snölager som klarar hela
kylbehovet för sjukhuset i Sundsvall. Förutom miljövinster blir den beräknade besparingen
följande:

- Minskat elbehov med 85 % eller från 350 MWh till 50 MWh.
- Minskat eleffektbehov med 93 %, dvs från 750 kW till 50 kW (Larsson, 1998).
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LCC, Ventilationsaggragat

Energi 
(el och 
värme)

Investering

Underhåll

4 GENERELLA RÅD VID ENERGIEFFEKTIVISERINGS ÅTGÄRDER

4.1 Allmänt

Vid allt effektiviseringsarbete är det viktigt att se byggnaden som en helhet och att vid energi-
analyser se till både värme- och elenergi. Eftersom denna studie ej behandlar
värmeenergibalanser närmare kommer tonvikten i detta kapitel att ligga på effektivisering av
elanvändning. Nedanstående underrubriker/råd bör beaktas vid effektiviseringsåtgärder. Det
bygger huvudsakligen på en rapport av Nilson, Uppström och Hjalmarsson (1996).

4.2 Se helheten

Vid allt effektiviseringsarbete måste byggnaden och dess system ses som en helhet, för att
undvika att suboptimeringar görs. Det är också viktigt att tänka på att genomförande av en
effektiviseringsåtgärd ibland förändrar förutsättningar för andra åtgärder, eftersom om man
genomfört en effektiviseringsåtgärd kan nästa åtgärd bli mindre lönsam då byggnadens
energibehov redan har reducerats. En eleffektiviseringsåtgärd, exempelvis beträffande belysning,
kan ibland leda till ökad värmeanvändning. Därför är det inte alltid som hela elbesparingen av en
genomförd åtgärd kan ses som en nettobesparing.

4.3 Tänk i livscykelperspektiv

Vid investeringar av olika slag är det viktigt att man tar hänsyn till en produkt eller ett systems
totala livstidskostnad, d v s att inte enbart se till investeringskostnaden som ofta bara utgör en
liten del av den totala livscykelkostnaden (LCC, Life Cycle Cost). I begreppet helhetssyn, som
nämndes ovan, bör även livscykelbegreppet inräknas. I figur 4.1, som exemplifierar en
livscykelskostnad för ett ventilationsaggregat, kan det tydligt ses att investeringskostnaden endast
utgör en liten del av den totala kostnaden.

Figur 4.1 Schematisk beskrivning av ett ventilationsaggregats totala
livscykelkostnad

(Nilson m fl, 1997)
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Inom exempelvis Landstingen och andra stora fastighetsägare, upphandlas årligen luft-
behandlings aggregat och övrig energi- samt effektkrävande utrustning för stora belopp.
Utrustningen har oftast en lång användningstid och förbrukar mycket energi. Vid upphandling
har fokusering, nästan uteslutande, riktats till anskaffningspriset vid val av utrustning och
leverantör. Hänsyn har också, till viss del, tagits till leveranstider, totalkvalitet, miljö samt
eftermarknad. Ytterst sällan har hänsyn tagits till hur energieffektiv en vara eller produkt har
varit. Med energieffektiv menas hur effektivt energin, och då oftast el, utnyttjas. Vid upphandling
står valet ofta mellan ett lågt investeringspris eller låga årliga energi- och
miljöbelastningskostnader. Det är i samband med nyanskaffning som det finns tillfälle att införa
energieffektiv utrustning som kan bidraga till låga energikostnader under lång tid. Begreppet
livscykelkostnad har därför börjat användas mer och mer (IV Produkt, 2001).

Hjälpmedel för bedömning av livscykelkostnader har tidigare saknats. Emellertid har bland andra
Sveriges Verkstadsindustrier tillsammans med Energimyndigheten tagit fram anvisningar för
energieffektiv upphandling (ENEU), där även livscykelenergikostnaden (LCCe) kommer in i
bedömningen av olika investeringar. ENEU har detaljerade anvisningar för energieffektiv
upphandling, som används enligt följande:

- Som ett komplement till men inte ersättning för etablerade upphandlingsdokument såsom
AB92 och ABT94.

- Vid planering, projektering och upphandling av såväl byggnadsanknuten utrustning som
produktionsutrustning.

- För rättvis jämförelse mellan olika investeringsalternativ.
- Som underlag för beräkning av prestationsbonus eller – viten vid slutbesiktning eller

provdrift.
ENEU omfattar AMA- anknuten utrustning som: Luftbehandlingsaggregat, kylanläggningar,
pumpsystem, belysning, krafttransformatorer m m (Energimyndigheten, 2001a, 2001c; IV
Produkt, 2001).

Den tidigare upplagan av ENEU 94, kommer under år 2001 att ersättas med en ny upplaga ENEU
2000. Målet med ENEU är att få företagen att tjäna pengar genom ett effektivt utnyttjande av
ekonomiska och materiella resurser samt därtill minskad miljöpåverkan. Den bärande idén är att
upphandla med livscykelkostnaden som en viktig parameter i kombination med viktiga tekniska
funktionskrav och gränsvärden med inflytande på energiförbrukningen. Den totala livscykel-
kostnaden kan beskrivas enligt formeln (Blomsterberg, 2001; Energimyndigheten, 2001a): 

LCCtot = investering + LCCenergi + LCCunderhåll + LCCmiljö

4.4 Välj rätt tillfälle

Energieffektiviseringsåtgärder skall göras när tillfälle ges, och en målsättning ska vara att inte gå
miste om effektiviseringstillfällen med god lönsamhet, oavsett situation eller omfattning av
åtgärderna. Det mest gynnsamma tillfället för energieffektiva lösningar är vid nybyggnation.
Beslut om energieffektivisering i befintliga byggnader kan fattas vid det tre principiellt olika
situationer:
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• Då energieffektivisering är huvudsyfte, eventuellt beroende på att energianvändningen för
byggnaden är högre än andra jämförbara byggnader.

• Då byggnadens funktion skall förändras, som t ex ändrat inomhusklimat eller ändrad
belysningsmiljö.

• Då byggnaden är i behov av renovering eller ombyggnad, t ex i samband med hyresgäst-
anpassning eller för att underhållskostnaderna blivit för höga.

4.5 Mätningar ger kunskap

För att få en uppfattning av vilken energieffektiviseringspotential som finns för olika områden
inom en byggnad kan man utföra olika typer av mätningar. Mätresultat kan alltså fungera som
beslutsunderlag inför ett investeringsbeslut. I vissa fall är det lämpligt att utföra
datorsimuleringar, helst med så många verkliga mätvärden som möjligt, innan
energieffektiviseringsåtgärder genomförs. Resultat från alla typer av mätningar måste granskas
kritiskt och orsakerna till eventuella oväntade resultat utredas vidare. Vissa mätningar kan utföras
momentant och i tabell 4.1 nedan visas några exempel på momentana mätningar.

Tabell 4.1 Exempel på momentana mätningar och frågeställningar vid effektiviseringsarbete
(Nilson m fl, 1996)

Momentanmätningar
Motoreffekt • Är motorn onödigt stor?

• Jämför mätresultatet med motorns märkeffekt!
Ventilationsflöde
(Till- och frånluft)

• Är flödena rätt i förhållande till aktuell verksamhet?

Fläktmotoreffekt och luftflöde • Hur hög är den specifika fläkteffekten, SFP?
Effektfaktor • Är effektfaktorn, cos ϕ, för låg?
Tilluftstemperatur • Är tilluftstemperaturen för hög, låg eller starkt varierande?
Inomhustemperatur • Är inomhustemperaturen för hög, för låg eller starkt

varierande?
Belysningsstyrka • Är belysningsstyrkan onödigt hög?

• Är belysningsstyrkan tillräckligt hög?
• Är belysningsstyrkan alltför varierande?

Reflektionsfaktor • Absorberar väggarna för stor del av ljuset, d v s har
väggarna en onödigt mörk färg?

Andra mätningar kan ej utföras momentant utan behöver registreras under en viss tid, vilket kan
göras med hjälp av en datalogger. Loggningar under 1-2 veckor är oftast tillräckliga och i tabell
4.2 nedan visas exempel på loggerbaserade mätningar.
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Tabell 4.2 Exempel på loggerbaserade mätningar och frågeställningar vid effektiviserings-
åtgärder (Nilson m fl, 1996)

Loggerbaserade mätningar
Totalt eleffektuttag (aktiv effekt
och ibland även reaktiv effekt)

• Hur stort är det maximala effektuttaget jämfört med
abonnerad effekt?

• Finns några höga effekttoppar, ”spikar”, t ex vid arbets-
dagens början?

• Kan effektuttaget jämnas ut över dagen?
• Kan effekt flyttas från höglasttid (dagtid mån-fre) till

låglasttid (nätter och helger)?
• Hur stor effekt tas ut under nätter och helger?
• Till vilket ändamål används den effekt som tas ut under

nätter och helger?
Effektuttag via undermätare eller
för delar av byggnaden

• De flesta av ovanstående frågor bör ställas även i detta
fall.

Drifttidsmätning motorer • Är t ex fläkten eller pumpen i drift även då den inte
behövs?

Drifttidsmätning belysning • Överensstämmer drifttiden med verksamhetens tider?
Närvarologgning • I vilken utsträckning är personer närvarande i lokalen?

• Hur stämmer närvarotiden överens med belysningens
drifttid?

• Hur stor besparing kan man uppnå genom installation
av närvarostyrning?

Tilluftstemperatur • Är tilluftstemperaturen för hög, för låg eller starkt
varierande?

Inomhustemperatur • Är inomhustemperaturen för hög, för låg eller starkt
varierande?

Koldioxidhalt • Är ventilationen tillräcklig?

4.6 Information

För att uppnå ett lyckat resultat vid effektiviseringsåtgärder är det viktigt att alla personer som
berörs, både driftpersonal och brukare, informeras om vad som skall ske, informeras om nya
installationer och om vikten av effektivt energiutnyttjande. Detta bidrar till att förståelsen för
förändringar blir större samtidigt som alla berörda kan lämna synpunkter och kan komma med
idéer och förslag till ytterligare förbättringar. Dessutom bör all berörd personal också informeras
om resultatet av en genomförd energieffektiviseringsåtgärd, vilket bidrar till ökad förståelse,
motivation samt att det gynnar genomförandet av fler åtgärder. Det är alltså viktigt att sprida
erhållen kunskap om energieffektivisering i hela organisationen samt att ett allmänt energi-
medvetande skapas hos såväl driftpersonal som brukare, eftersom det oftast saknas vetskap om de
stora kostnader som energianvändning medför. 
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Resultat från lyckade energieffektiviseringsprojekt bör även spridas externt, då samma åtgärd
kanske kan genomföras i en liknande byggnad. Hushållning med energi och delgivande av
lyckade åtgärder medför i dagsläget god reklam för företaget eller förvaltaren.

4.7 Ge drift och underhållspersonal hög prioritet

För att en byggnad skall kunna drivas på ett energieffektivt sätt krävs att drift- och underhålls-
arbetet sköts på ett korrekt sätt, vilket betyder att driftpersonalen har en central betydelse. Därför
är det viktigt att driftpersonalen ges tillräckliga resurser både beträffande det löpande arbetet och
för utbildning. Personalen måste ha tillräckliga kunskaper, både teoretiska och praktiska, liksom
att de på ett tillfredsställande sätt kan klara uppföljning, resultat, avrapporteringar etc. Att det
finns utförliga drift- och underhållsinstruktioner för en byggnad är viktigt för att en byggnad skall
kunna skötas effektivt, inomhusklimatet skall hållas på en god nivå, samt att energianvändningen
skall hållas på en låg nivå. Driftinstruktioner beskriver en fastighet med dess system och kompo-
nenter samt byggnadsinstallationers placering, funktionsprincip och säkerhetskrav. Underhålls-
instruktioner beskriver bl a när olika underhållsåtgärder skall vidtas samt hur dessa skall
åtgärdas. 

4.8 Följ upp energianvändningen löpande  

Varje förvaltningsorganisation bör ha ett system för uppföljning av energianvändningen,
eftersom energiuppföljning ökar möjlighet till god funktion och god ekonomi bl a genom att:

- Felaktigheter i fastigheten snabbt kan upptäckas.
- Resultatet av genomförda förändringar kan utläsas.
- Man kan få underlag för nya energieffektiviseringsåtgärder.
- Motivation för energioptimering ökar.
- Man få ett bra underlag för budget- och faktureringsarbetet.

Uppföljningen bör ske med datorstöd, vilket underlättar analyser, jämförelser samt framtagande
av prognoser. Uppföljningen skall innefatta samtliga energislag och bör ske kontinuerligt,
lämpligen en gång i månaden.
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5 OMRÅDEN FÖR ENERGIEFFEKTIVISERING

5.1 Ventilation

5.1.1 Faktorer som bestämmer ventilationsnivån 

Det finns olika system för att ventilera en byggnad. De vanligaste ventilationssystemen för
sjukhus är följande:
• FT- system, mekanisk från- och tilluftventilation. Dessa system ger flera fördelar eftersom

man kan filtrera bort smuts, förvärma och befukta luften. Dessutom kan man med dessa
system tillföra tilluften var man vill i lokalen då man har fläktar i tilluftskanalerna. 

• FTX- system, mekanisk från- och tilluftventilation med värmeväxling.  FTX- system ger
energibesparingar eftersom man tillvaratar värmeinnehållet i frånluften, som används för del-
uppvärmning av tilluften. Dessa system installeras övervägande i dagens byggnader
(Carmonius m fl, 1999).

På ett sjukhus förekommer det, i samband med undersökningar, behandlingar och processer, en
mängd gaser och lösningsmedel men även utsöndringsprodukter från byggmaterial och inredning.
För att minska halten av oönskade gaser och lösningsmedel i luften bör arbetsrutiner och
processer kontrolleras som första åtgärd. Sedan bör det övervägas om någon form av
uppfångningshuv, dragbänk eller punktsug behövs. Som en sista utväg kan ventilationen i lokalen
ökas. Ventilationssystemet bör utformas flexibelt så att verksamhetsförändringar är möjliga och
att reglering av flödet är behovsanpassad med avseende på aktivitet och värmeöverskott
(Carmonius m fl, 1999).

Virus och bakterier i luften kommer såväl från patienter som från personal och besökare. Mikro-
organismer frigörs med droppar eller aerosoler från luftvägarna eller som döda hudceller eller
textilpartiklar. De lättaste partiklarna håller sig svävande en tid, men när de väl har fastnat på
någon yta eller fallit ned på golvet virvlar endast en liten del upp igen. Risken för luftburen
smittospridning anses vara relativt liten jämfört med tidigare uppfattning (Carmonius m fl, 1999).

Sedan 1993 är det lag på att fastighetsägaren ska initiera återkommande kontroller på
ventilationssystemen. För vårdlokaler finns krav på obligatorisk ventilationskontroll (OVK) vart
annat år. För att få utföra OVK krävs att man är certifierad av SITAC (Swedish Institute for
Technical Approval in Construction) eller byggnadsnämnden. Varje byggnad kontrolleras mot de
krav som gällde för bygg- eller ombyggnadsåret. Det som kontrolleras är t ex flöden, tryck,
temperaturer, renlighet i aggregat och kanaler, värmeväxlarens verkningsgrad och på begäran
ljud och hygieniska gränsvärden (Arremo,1997).

5.1.2 Luftflöde och fläkt effekt

Luft som tillförs ett rum ska ventilera hela rummet och föra bort de föroreningar som finns där.
Istället för luftomsättning (oms/h) används i dag ofta specifikt luftflöde, uttryckt som luftflöde
(m3/s) dividerat med rumsvolymen. Lyftbyteseffektiviteten anger hur effektivt luften omsätts i ett
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rum. Genom rätt dimensionering och val av lämpliga till- och frånluftsdon, rätt placerade, kan en
god effektivitet uppnås. Luften till ett rum bör tillföras med en låg hastighet, från lågt placerade
tilluftsdon med diffus inblåsning. Detta gör att tilluften långsamt blandas med den i rummet
befintliga luften samtidigt som den värms upp och stiger mot frånluftsdonet, som bör vara högt
placerat (Alvarez, 1990a; Carmonius, 1999; Energimyndigheten, 1998a).

Ett begrepp som används allt mer i ventilationssammanhang är den s k specifika fläkteffekten,
SFP (Specific Fan Power). SFP- värdet anges i enheten kW/(m3/s) och är ett mått på hur effektiv
en ventilationsinstallation är. (SFP- värdet beräknas genom att den sammanlagda eleffekten för
luftdistributionssystemets samtliga fläktar i kW divideras med det största projekterade värdet av
till- eller frånluftsflödet genom byggnaden uttryckt i m3/s.) Genom att ställa krav på högsta
tillåtna SFP- värde i samband med upphandling av ventilationssystem, uppnår man ett eleffektivt
system. Kraven bör dock anpassas till rådande förutsättningar (Nilson m fl, 1996). 

För att luftbehandlingssystem skall få kallas eleffektivt får SFP- värdet vara högst 1,0 kW/(m3/s),
enligt Svenska Inneklimatinstitutet. Men t o m vid nybyggande är det svårt att uppnå så lågt
värde. NUTEK rekommenderar ett maximal SFP- värde för en nybyggnad på 1,5 kW/(m3/s) och
för ombyggnad bör SFP- värde på 2,0- 2,5 kW/(m3/s) eftersträvas. Ett lågt SFP- värde
åstadkommer man genom att välja bl a:

- lämplig aggregatstorlek
- fläktmotorer av rätt storlek
- fläktmotorer med hög motorverkningsgrad
- fläktar med bakåtböjda skovlar
- direktdrift där så är möjligt
- att minimera tryckfallet i kanalanslutningar med hjälp av tillräckligt långa raksträckor
- att minimera tryckfallet i kanaler genom att välja stora kanaler med mjuka böjar (Nilson

m fl, 1996).

Genom att bl a byta filter regelbundet och hålla drivremmar lagom spända kan SFP- värdet hållas
lågt även efter en tids drift. Den specifika fläkteffekten säger dock inte allt om
energianvändningen för ett ventilationssystem. Drifttiden är minst lika viktig. För en fläkt eller
ett aggregat med mycket kort drifttid bör man kunna acceptera ett högre SFP- värde än för ett
aggregat med lång drifttid (Blomsterberg, 2001; Nilson m fl, 1996).

5.1.3 Värmeåtervinning

Den utsugna luften innehåller mycket värme, ofta mer än den inblåsta. Ett sätt att spara värme-
energi är att låta den utgående luften i en värmeväxlare värma den ingående. Värmeväxling kan
ske med hjälp av regenerativa eller rekuperativa värmeväxlare. (Orden kommer från latinets
genero = frambringa och recupero = återvinna). I en regenerativ värmeväxlare är de värmeöver-
förande delarna omväxlande i kontakt med till- och frånluft. I en rekuperativ värmeväxlare har
man skiljevägg mellan till- och frånluft (de båda medierna). Vid användning av regenerativa
värmeväxlare har risken för överföring av bl a hälsofarliga ämnen diskuterats, p g a att frånluften
passerar samma ytor som tilluften. Denna typ av värmeväxlare har hög verkningsgrad och har
använts under lång tid i vårdlokaler utan att hälsofarliga ämnen har påvisats orsaka olägenheter.
Oavsett vilken typ av värmeväxlare som används är det viktigt att tryckförhållandena i värmeväx



22

laren justeras så att eventuell överläckning sker utan att tilluften förorenas från frånluften
(Alvarez, 1990a; Carmonius m fl, 1999). 

Det vanligaste värmeväxlarna av regenerativt utförande är roterande värmeväxlare. Dessa kan
användas om luften är ren och luktfri. Temperaturverkningsgraden på en roterande värmeväxlare
är ca 70-85 %. Om luften inte är ren bör en värmeväxlare av rekuperativt utförande väljas som t
ex heatpipes eller tvärströmsvärmeväxlare. Temperaturverkningsgrad för dessa är ca 50-60 %.
Alla det ovannämnda värmeväxlarna kräver att till- och frånluftsfläktarna är placerade i samma
utrymme (Alvarez, 1990a; Carmonius m fl, 1999). 

En vätskekopplad värmeåtervinning kan installeras om huvudkanalerna för till- och frånluft är
placerade långt i från varandra. Systemet fungerar genom att man placerar ett batteri mellan till-
och frånluft med en rörledning och låter s k brinevätska cirkulera i kretsen. Värmeöverföringen
sker genom att brinevätskan värms av frånluften och kyls av tilluften. Vätskekopplad värmeåter-
vinning är vanligast vid ombyggnad av gamla FT- system (Alvarez, 1990a; Carmonius m fl,
1999).

5.2 Värme

5.2.1 Fjärrvärme

Av den totala energimängd som åtgår till uppvärmning i Sverige, svarar fjärrvärme för cirka 40
%. Fjärrvärme finns i ungefär 200 tätorter, och nästan all ny fjärrvärme baseras på biobränslen.
En positiv aspekt ur miljösynpunkt avseende länets samtliga sjukhus är att inget av dessa idag
nyttjar olja för uppvärmning. Alla sjukhus i Norrbotten är anslutna till respektive kommuns
fjärrvärmenät. Visserligen nyttjar fortfarande de flesta fjärrvärmeverken i Norrbotten en viss del
fossila bränslen i sin fjärrvärmeproduktion, men både förbränning och rökgasrening är betydligt
effektivare i fjärrvärmeverk jämfört med enskilda anläggningar (Energimyndigheten, 1998a;
Jonsson, 2000). 

Fjärrvärme är ett tekniksystem som används för att förse fastigheter med värme från ett gemen-
samt värmeledningssystem, som oftast har vatten som distributionsmedium och värmebärare.
Fjärrvärmesystem brukar beskrivas utifrån en uppdelning i tre olika delsystemen, produktionsan-
läggningar, distributionsledningar och abonnentcentraler (Fredriksen m fl, 1993). 

Värmen överförs från produktionsanläggningarna till fjärrvärmenätets distributionsledningar
genom att varmt vatten (40-65°C) i ledningarnas returledning värms upp till hett vatten (70-
120°C), som återförs till ledningarnas framledning. Eldrivna pumpar ser till att det  heta vattnet
ständigt cirkulerar i fjärrvärmenätet (Fredriksen m fl, 1993).

En abonnentcentral, ofta kallad undercentral, är ett tekniksystem med värmeväxlare, rör och
reglerventiler m m som syftar till att överföra värme från fjärrvärmenätet till kunden. I abonnent-
centralen kyls fjärrvärmenätets värmebärare genom uppvärmning av medieflöden i kundens
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värmesystem. Värmeväxlare motiveras med att man vill ansvarsmässigt skilja på
fjärrvärmesystemet och kundens värmesystem (Fredriksen m fl, 1993).

Framledningstemperaturen i fjärrvärmesystem är beroende av utomhustemperaturen, speciellt vid
utomhustemperaturer under +5°C. Fjärrvärmevattnet måste vara varmare desto kallare det är ute.
Det är önskvärt att öka användningen av lågtempererade värmesystem i husen och därmed
möjliggöra en sänkning av temperaturen på returvattnet till fjärrvärmenäten. En minskning av
vattenflödet och en sänkning av temperaturen på returvattnet är viktiga parametrar för att
åstadkomma en effektiv rökgaskondensering samt en ökad verkningsgrad i fjärrvärmeverken.
Detta gör att de stora värmeförbrukarna, som sjukhus, har stor inverkan på värmeverkets system.
Värmeleverantören kan sporra kunden att effektivisera sitt värmesystem t ex genom en s k
flödesavgift (Pettersson, 2000b; Välimäki, 2001). 

5.2.2 Tariffuppbyggnad för fjärrvärme

Det finns olika varianter av fjärrvärmetariffer och tariffutformningen är ofta beroende av
storleken på fjärrvärmenätet och av vilken typ av produktionsanläggningar som finns i systemet,
exempelvis om spillvärmeutnyttjande förekommer eller inte. Fjärrvärmetaxor brukar vara
uppdelade i en fast och en rörlig del och består oftast av tre olika avgifter:
• Abonnemangsavgift (fast avgift), även kallad effektavgift, som grundas på fastighetens behov

av värme och varmvatten och uttrycks genom abonnemangseffekten.
• Energiavgift, är oftast den rörliga delen av taxan som är helt eller delvis baserad på

registrerad mängd försåld värme i kWh.
• Flödesavgift, även kallad vattenavgift eller distributionsavgift, innebär att en avgift tas ut

baserat på den mängd fjärrvärmevatten som distribueras genom abonnentens undercentral och
uttrycks i kr/m3. Vanligen är denna avgift lägre ju mindre abonnemangseffekten är och vid
små abonnemang tas ibland ingen flödesavgift ut (Fredriksen m fl, 1993; Nilson m fl, 1996).  

5.3 Styr- och reglermetoder

Energianvändningen kan minskas genom att drifttiderna för framförallt ventilationen anpassas
optimalt till verksamheten i byggnaderna. Även små justeringar av drifttiden kan medföra stora
besparingar och kräver sällan några större investeringar. I ett sjukhus är behovet av ventilation
inte konstant, utan varierar med tiden. Behovet kan variera med årstiden liksom med dygnet och
vara beroende bl a av solstrålning och intern värmeangivning. Detta gäller speciellt för grupp-
och konferensrum, som periodvis står tomma för att sedan belastas av många personer samtidigt.
Det är ofta ekonomiskt att förse sådana rum med separat styrning med t ex CO2- eller
närvarogivare (Blomsterberg, 2001; Nilson m fl, 1996).

Ventilationssystem med variabelt luftflöde, VAV- system (Variable Air Volume), finns att instal-
lera med effektiv varvtalsstyrning av fläktmotorer via s k frekvensomformare (frekvensomriktare,
frekvensomvandlare). Med hjälp av frekvensomformare kan luftflödet varieras steglöst med tiden
eller styrs av exempelvis temperatur-, närvaro- eller CO2- givare. Samtidigt bibehålls en hög
effektfaktor när reglering sker med denna metod (Energimyndigheten,1998a; Nilson m fl, 1996).
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Investeringskostnaden för ventilationssystemet ökar när man installerar en frekvensomformare.
Det är ofta lönsamt att installera denna typ av flödesreglering vid stora aggregat och när luft-
behovet bedöms variera i betydande grad, men bedömning av lönsamheten bör göras från fall till
fall. Även för pumpdrift kan varvsreglering tillämpas med hjälp av frekvensomformare.  Härmed
kan varvtal i pumpmotor styras så att lämpligt tryck hålls i systemet hela tiden (Nilson m fl,
1996).

Installation och val av frekvensomformare bör ske med omsorg så att eventuella övertoner på el-
nätet elimineras. Det är även viktigt att regelbundet kontrollera att styr- och reglerutrustning fun-
gerar som avsett. Driftövervakningssystemet tillsammans med rutiner för uppföljning av
mätningar och larm är avgörande för möjligheten att erhålla en god drift av värme-, kyl- och
ventilationssystem. På marknaden finns det en mobil frekvensomformare som hyrs ut av
Energimyndigheterna. Med tillfällig inkoppling kan man avgöra hur stor energibesparing som en
installation av permanent styrning skulle medföra (Blomsterberg, 2001; Nilsson m fl, 1996).

5.4 Kyla

5.4.1 Allmänt

Behovet av process- och komfortkyla har ökat på grund av det ökade antalet datorer och annan
apparatur i arbetslokaler. Även kraven på förbättrad arbetsmiljö har medfört ökat kylbehov.
Intresset för energisnålare och billigare lösningar ökar samtidigt som forskarna försöker utveckla
bra och effektiva alternativ som kan ersätta freonbaserade köldmedier i befintliga installationer
(Nordström, 2000).  

5.4.2 Komfortkyla

Att alstra och utnyttja temperaturer lägre än vad som kan fås från omgivningen är en teknik som
kommit att få allt större betydelse i dagens samhälle. Kylteknikens användning har ökat
framförallt inom luftbehandlingstekniken (Dahlvik, 1998). 

Ett bra sätt att minska ventilations- och kylbehovet är att förse byggnadens fönster med solav-
skärmning eller installera fönster med lågt värde på s k solenergitransmittersfaktorn. Således
minskar behovet av mekanisk kyla samtidigt som man kan välja mindre luftflöden. Ibland kan det
vara lämpligt att utnyttja utomhusluften för kylning för att minska elbehovet för komfortkyla. Att
stänga av ventilationen helt under nattetid sparar el, med att sedan på morgonen ventilera och
kyla av luften kan dock ge motsatt verkan, speciellt under de varmaste månaderna. Genom att
ventilationen hålls avstängd stiger rumstemperaturen beroende på att värme som finns upplagrad
i byggnadens väggar och bjälklag avges. Värme tillkommer även från utrustning som inte är
avstängd samt från solen under de ljusa timmarna. Detta medför att kylbehovet på morgonen blir
stort, vilket innebär att energi- och effektbehovet för ventilationsaggregat och kylmaskiner ökar.
Därför kan det ibland vara bättre att ventilera en byggnad nattetid med uteluft för att kyla ned
byggnadsstommen. Denna metod kräver dock att man tillåter rumstemperaturen att variera något
mer än vid kylning med andra metoder (Nilson m fl, 1996).    
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5.4.3 Alternativa system för kylning

Man har byggt olika fjärrkylanläggningar som utvinner kyla direkt från exempelvis sjövatten
eller grundvatten, och vid exempelvis Sunderby sjukhus används kyla från Luleälven (se avsnitt
6.3.3). Andra alternativ som har provats är att utnyttja kylöverskottet på vintern genom att lagra
kylan i en så kallad akvifär (grundvattentäkt) eller i berggrunden. Vid lagring i berggrunden
borras hål i marken där kylan leds ned och tas upp sommartid. En lämplig vätska, exempelvis
blandningar av glykol eller alkohol och vatten, används som kylbärare (Nordström, 2000). 

Att använda säsongslagring av snö till kylning är möjligt i både stor och liten skala. Systemet
fungerar genom att man lagrar snön i en vattentät bottenplatta och isolerar ytan, exempelvis med
sågspån. Sedan används smältvattnet för kylning och det uppvärmda returvattnet kan användas
att smälta mer snö. Det finns inga effektbegränsningar i systemet och även storskaliga försök har
visat sig vara lönsamma (Nordström, 2000). I avsnitt 3.4.3 beskrivs projektet Snökyla vid
Sundsvalls sjukhus. 

5.5 Elanvändning

5.5.1 Effekthushållning

Effekthushållning är ofta lika viktig som energihushållning. För att totalkostnaden för ett el-
abonnemang skall bli så låg som möjligt skall man tänka på att minimera det maximala effekt-
uttaget, effekteffektivisering, samt att undersöka om effektuttaget kan förskjutas i tiden, effekt-
utjämning. Genom att förskjuta en del av effektuttaget, exempelvis från dagtid till nattid, kan det
maximala effektbehovet reduceras samtidigt som en oförändrad energimängd erhålls till en lägre
rörlig kostnad. Nedan följer exempel på åtgärder i syfte att förskjuta elanvändning från dagtid till
nattid:

- Förskjutning i tid av verksamheter, d.v.s. utnyttja större del av dygnet till produktiv verk-
samhet, vilket dessutom ger vinster i form av bättre lokalutnyttjande

- Tidsstyrning av tappvarmvattenberedning om den sker på elektrisk väg.
- Tidsstyrning av elanvändning för avisning av körramper och stuprännor.
- Reducering av elanvändningen för kylmaskiner genom nedkylning av byggnadsstommar

under nätter och helger med hjälp av ventilationen (Bengtsson, 2001; Nilson m fl, 1996).

Mycket talar för att det kommer att bli allt viktigare att hålla det reaktiva effektuttaget på en låg
nivå. Avgifterna för överuttag av reaktiv effekt kommer enligt Nilson m fl (1996) sannolikt att bli
högre, som även menar att följande exempel kan minimera det reaktiva effektuttaget:

- Att rätt storlek på motorer för t ex fläktar och pumpar väljs.
- Att belysningsutrustning med så hög s k effektfaktor som möjligt väljs.
- Att s k faskompensering tillämpas (installation av kondensatorer) (Nilson m fl, 1996).

5.5.2 Energiekonomisering



26

För fastighetsägare är förutom energieffektivisering även energiekonomisering viktigt. Begreppet
energiekonomisering innebär enligt Nilson m fl (1996) att kostnaderna för en byggnads eller
verksamhets energianvändning reduceras, utan att själva energianvändningen nödvändigtvis
minskar. Viktiga förutsättningar för att göra en fastighet mer energiekonomisk är dels att man har
tillräckliga kunskaper om på vilka grunder energidebiteringen baseras, och dels att man tillämpar
tariffkontroll, d v s att man tar sig tid att granska och ifrågasätta energianvändningen och
debiteringen av denna.

5.5.3 Tariffuppbyggnad för debitering av el

Det finns olika typer av eltariffer. Eltariffer består ofta av många olika delavgifter, och de grund-
läggande sakerna man behöver känna till är enligt Nilson m fl (1996):
• I de flesta fall utgår en avgift som är beroende av elabonnemangets storlek. Antingen kan

abonnemanget effektmässigt vara begränsat av storleken på mätarsäkringarna eller så kan ett
maximalt tillåtet effektuttag (abonnerad effekt) finnas inskrivet i avtalet.

• Elenergiavgiften är oftast starkt beroende av när under dygnet, veckan och året som energi-
användningen sker.

• Vissa tariffer innefattar även en avgift för uttag av s k reaktiv effekt över en viss nivå.

5.5.4 Effektmätningar

Syftet med att utföra effektmätningar är bl a att kunna dela upp inkommande el på t ex ett antal
användargrupper, våningsplan eller avdelningar, för att sedan kunna jämföra detta med andra lik-
nande referensprojekt. Mätningarna syftar även till att visa det totala effektbehovet samt vilka
effektvariationer som finns under dygn och veckor. Slutligen syftar effektmätningar även till att
se om de olika faseffekterna skiljer sig åt kraftigt, vilket kan medföra höga strömmar i
nolledningen. Anledning till snedbelastningar i faseffekterna kan vara att man har kopplat in
olika mycket utrustning (effekt) på de olika faserna. För att kunna beräkna byggnadens
effektbehov och elanvändning krävs någon form av utrustning som registrerar ström och
spänning i de olika faserna under en given mätperiod, se även loggerbaserade mätningar i kapitel
4 (Carmonius m fl, 1996).

5.5.5 Motorvärmare

Ett av flera ännu olösta problem är toppbelastningen av elnätet dagtid. Användningen av motor-
värmare under vintermånaderna utgör ett exempel där en effektivare energianvändning kan med-
föra sänkt toppbelastning. Enligt Björkman (2001) utgör nyttjande av motorvärmarstolpar vid ett
sjukhus upp till 25 % av det totala effektuttaget. För att spara energi och skona miljön måste
inkopplingstiden av motorvärmare begränsas till de tider som rekommenderas:

- Vid – 15 °C och kallare bör man inte använda motorvärmare längre än 1,5 timmar.
- Vid 0 °C räcker det med maximalt 1 timma.
- Vid + 10 °C och varmare behöver motorvärmare inte användas (Energimyndigheten,

1999d).



27

Enbart genom att installera tidur till motorvärmarstolpar kan man spara både el och begränsa ef-
fektuttaget. Exempelvis kan en kupévärmare med en effekt på 1000 W som står påslagen varje
natt dra cirka 360 kWh i månaden (Petterson, 2000).

5.6 Belysning

5.6.1 Allmänt

Generellt utgör belysning, inom sjukvården, i genomsnitt cirka 40% av den totala
elanvändningen. Elanvändningen för belysningsanläggningar beror dels på lampors effektivitet,
och dels på antalet timmar dessa är tända. Det medför att det finns två tillvägagångssätt för att
minska energianvändningen, antingen används effektivare belysningsutrustning eller så regleras
antalet drifttimmar för belysningen på ett effektivare sätt. I traditionella belysningssystem
förloras en stor del av energin som värme från lysrören, vilket ofta medför att ventilationskravet
ökar. Eftersom det i sjukhus står många lampor tända dygnet runt kan det vara motiverat att
investera i något dyrare men mer energieffektiva belysningssystem (Carmonius m fl, 1999;
Energimyndigheten, 1998b; Nilson m fl, 1996).

Exempel på frågeställningar, vars svar kan användas för bedömning om belysningsåtgärder ska
utföras, kan vara:
• Hur stor är den specifika installerade belysningseffekten, i W/m2, i olika lokaltyper inom

fastigheten?
• 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 belysningsarmaturerna rätt placering med hänsyn till verksamheten?
• Kommer verksamheten att ändras inom en snar framtid, så att belysningen ändå måste

förändras (Energimyndigheten, 1998b; Nilson m fl, 1996).

5.6.2 Belysningskrav

Statens energimyndighet har tagit fram programkrav för belysning i vårdlokaler, som innebär att
belysningsanläggningen skall uppfylla ett antal kriterier som bör beaktas vid projektering. En
belysningsanläggning bör enligt statens energimyndighet uppfylla bl a synergonomiska- och
miljömässiga krav samt vara ekonomisk, driftsäker och lätt att underhålla. Programkravet för
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belysningsanläggningar är uppställt enligt bör- och skallkrav, och vid nyinstallation skall
åtminstone skallkraven uppfyllas. Det finns ett övergripande skallkrav som gäller för
belysningens drifttider: drifttider skall beaktas, där det är ergonomiskt och ekonomiskt motiverat
skall styr- och reglerutrustning installeras för att begränsa drifttiderna (Carmonius m fl, 1999;
Energimyndigheten, 2001d, 2001e, 2001f).

Vid projektering av en belysningsanläggning till sjukhus spelar de synergonomiska kraven en
viktig roll. I många utrymmen i ett sjukhus är ljuset tänt hela dygnet, eftersom personal arbetar
även nattetid. Under ett nattpass förflyttar sig personalen mellan ljusa och mörka utrymmen, t ex
mellan expeditioner och patientsalar. Ett vanligt sätt att minska belysningsnivån i korridorer har
varit att endast ha var tredje eller var fjärde lysrör tänt. Detta medför dock att det blir stora
synpåfrestningar för personalen då de utsätts för stora luminansskillnader (ljusutbyte, enhet
lumen per watt), vilket medför synbesvär då ögats anpassningsprocess är ganska långsam. En
annan synergonomisk aspekt är kravet på flimmerfria lysrör, varför moderna högfrekventa
driftdon för lysrör borde övervägas i de flesta sjukvårdslokaler (Carmonius m fl, 1999;
Energimyndigheten, 2001d, 2001e, 2001f, 2001g).

5.6.3 Högfrekvensdrift

Istället för traditionella 50 Hz driftdon för belysning används numera i allt större utsträckning
högfrekvensdrivna, 35 Hz, lysrör med elektroniska driftdon. Högfrekvensbelysning medför inte
bara en lägre drifteffekt jämfört med konventionell belysning utan även fördel gällande synergo-
nomi, energianvändning samt installerad effekt. Fördelarna med högfrekvensdrift jämfört med
traditionell belysning sammanfattas nedan:

- större möjlighet till olika styr- och reglermetoder
- längre livslängd på lysrören
- lägre installerad effekt, W/m2 

- direktstart utan blinkningar
- behagligare ljus 
- mindre brandrisk, felaktiga rör kopplas ur och står inte och blinkar
- flimmerfritt ljus
- mindre värmeutveckling
- ljudlös drift (Carmonius m fl, 1999; Energimyndigheten, 1998b, 2001d, 2001e, 2001f,

2001g; Nilson m fl, 1996).
Å andra sidan kan elöverkänsliga personer vara extra känsliga för vissa typer av dessa system
(Boverket, 1998).
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5.6.4 Närvarostyrning

Förutom den specifika installerade effekten utgör belysningens drifttid en viktig roll med
avseende på både elanvändningen och möjligheten till effektivisering. Ett effektivt sätt att
reducera drifttiden för belysningen i vissa lokaler inom ett sjukhus är att installera
närvarostyrning via närvarodetektorer. Exempel på lokaltyper där installation av närvarostyrning
är lämplig kan vara källarkorridorer, kulvertar, transportgångar och parkeringsgarage. I andra
lokaler kan det vara lämpligare med tidsstyrning, dagsljusstyrning eller lågenergilampor. Ett
effektivt sätt att reducera elanvändningen för utomhusbelysning, som fasadbelysning,
skyltbelysning eller belysning på parkeringsplatser, är att utnyttja dagsljusrelä i kombination med
tidsstyrning (Carmonius m fl, 1999; Nilson m fl, 1996; Energimyndigheten, 2001d, 2001g). 
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6 SJUKHUSEN I NORRBOTTENS LÄN

Informationen i detta kapitel är främst baserad på intervjuer med fastighetsförvaltaren vid Kalix
sjukvårdsdistrikt, Per Björkman, och med driftcheferna vid respektive sjukhus. Dessutom har
fastighetskort och energistatistik för respektive sjukhus använts.

6.1 Norrbottens läns landsting - landstingsfastigheter

6.1.1 Norrbottens läns landsting

Norrbottens läns landsting är en stor fastighetsägare i Norrbotten. Den totala lokalytan uppskattas
till nära 700 000 kvadratmeter, varav länets fem sjukhus utgör cirka 313 000 kvadratmeter brutto-
araea (BTA). Länets samtliga sjukhus är försedda med reservanordningar för försörjning av el,
värme och vatten under längre tid. Dessutom är reservkraften försedd med automatisk inkoppling
vilket innebär att elförsörjning upprättas på kort tid vid eventuellt elavbrott. Viktiga dator-
funktioner försörjs dessutom med avbrottsfri kraft, s k UPS. 

Vid en total energiöversyn av byggnader måste hänsyn tas till ett flertal parametrar, som när
byggnaden är uppförd, om byggnaden har renoverats, vad den används till o s v. I föreliggande
arbete har ingen hänsyn tagits till byggnadernas exakta energibalans, då mer noggranna
beräkningar krävs. 

För vårdbyggnader finns det speciella krav vad gäller luftflöden, luftkvalitet, allmänt inomhus-
klimat samt belysning, vilket betyder att hänsyn måste tas till nämnda parametrar vid beslut avse-
ende effektiviseringsåtgärder. Landstingets fastighetsförvaltare har till uppgift att tillhandahålla
ändamålsenliga lokaler beträffande hygienisk-, ventilationsmässig- och luftkvalitetsstandard,
vilket skiljer sig i förhållande till andra byggnader. Dessutom ställer sjukvårdande verksamhet
komplexa krav i en och samma byggnad. Exempelvis kan önskvärd temperatur, ventilationsflöde
o s v variera både vad gäller plan och våning (Björkman, 2001; Carmonius m fl, 1999). 

6.1.2 Norrbottens läns landstings fastighetsorganisation

Länsservice Fastighetsförvaltning förvaltar Landstingets samtliga fastigheter vilka omfattar
närmare 700 000 m2 lokalyta. Länsservice Fastighetsförvaltnings vision är följande: 

Fastighetsförvaltningen inom Norrbottens läns landsting ska utvecklas till att bli den bästa
hyresvärden för, i första hand, landstingets hyresgäster så att våra kunder ser oss som en
självklar samarbetspartner. Vi ska utveckla och förbättra vårt samarbete med kommunerna så
att vi gemensamt kan lösa lokalbehoven inom den offentliga verksamheten på ett optimalt sätt.

Organisationen består av en förvaltare per sjukvårdsdistrikt (Piteå, Luleå, Kalix, Gällivare och
Kiruna) samt en ledning med central stab i Landstingshuset, som för närvarande utgör ca 12
personer. Fastighetsdrift, underhåll och byggnationer upphandlas från landstingsinterna eller
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externa entreprenörer. För närvarande finns s k Aff- avtal (avtal för fastighetsförvaltning) med
landstingets Fastighetstjänster vilket omfattar fastighetsdrift vid respektive sjukhus och vid vissa
vårdcentraler. Fastighetsförvaltare vid varje sjukvårdsdistrikt fungerar som beställare i drift och
underhålls -frågor och utgör i övrigt sjukvårdens ”konsult” i fastighetsrelaterade frågor
(Björkman, 2001). 

6.2 Kalix sjukhus

6.2.1 Allmänt

Kalix sjukhus består av ett antal olika huskroppar. Den första delen byggdes 1957 och utgör cirka
15 % av det totala byggbeståndet. Mellan 1972 och 1982 byggdes de nyare delarna, vilka tillsam-
mans utgör omkring 85 % av det totala byggbeståndet. Betydande renoveringar har gjorts och
nästan alla fönster är av 3- glas utförande. Dock har ingen tilläggsisolering av ytterväggar skett,
däremot har den äldsta delen tilläggsisolerats med lösull i vindbjälklaget. 

Kalix sjukhus har en bruttoarea (BTA) på 50 684 m2, en bruksarea (BRA) på 46 249 m2, och år
2000 var den totala energianvändningen 11 955 MWh, varav fjärrvärme 6 786 MWh och el 5 169
MWh. Fördelningen av den totala energianvändningen uppdelat på värme och el i procent visas i
figur 6.1 nedan.

Figur 6.1 Total energianvändning år 2000, Kalix sjukhus

6.2.2 Ventilation

Policy beträffande ventilation vid Kalix sjukhus är att inte värma med ventilation, utan med
radiatorer. All ventilation inom sjukhuset är mekanisk till- och frånluft med värmeväxling, FTX.
Roterande värmeväxlare finns överallt utom på operationsavdelningen där korsströmsväxlare är
installerade. I byggnader uppförda under 70- talet installerades oftast ett stort
ventilationsaggregat per huskropp (fläktkammare), vilket innebär ett visst dilemma eftersom de
olika våningarna kan ha olika ventilations- och värmebehov.   

Total energianvändning år 2000, Kalix sjukhus
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Ventilationssystemet i Kalix sjukhus är utrustade med axialfläktar som har ställbara vingar, vilket
innebär att luftflödet kan varieras från 0-100 %. Fläktarna styrs med hjälp av trycket i
ventilationskanalerna, och rent teoretiskt är det möjligt att styra ventilationen steglöst men i
praktiken har det visat sig vara svårt att finna de rätta styrparametrarna. I stället har man valt att
reglera ventilationen i fyra lägen, ¼ - ½ - ¾ - och helfart. Ytterligare styrning av ventilationen
sker enligt följande parametrar:
• Sommartid dag 100 %

natt 50 %
• Halvvinter (0°C till -10°C) dag 75 %

natt 25%
• Vinter (-12 till -25°C) dag 50 %

natt 25 %
kallare än - 25°C 25 %  

I Kalix sjukhus styrs ventilationen via dataundercentraler, DUC, som finns till flertalet
huskroppar. Vid nästkommande årsskifte beräknar man att det skall finnas en DUC till samtliga
huskroppar. I dataundercentralerna används två databaserade system, som är uppbyggda på
liknande sätt. Dessa system gör det möjligt att läsa av mätvärden, ställa in och arbeta med
drifttider. 

6.2.3 Värme och kyla

Sedan år 1985 värms hela Kalix sjukhus upp med hjälp av fjärrvärme, som levereras av Kalix
värmeverk AB. Före 1997 abonnerade sjukhuset på en effekt av 4,5 MW. Samtidigt utgjordes en
så stor del som cirka 50 % av den totala kostnaden för fjärrvärme av fast avgift. Detta i sin tur
gav stora incitament till att minska toppeffektuttaget genom att fördela uttaget jämnare under
dygnet. Under 1997 väcktes idén till natthöjning och dagsänkning av inomhustemperaturen,
främst inom vårdavdelningar. Genom denna ackumulering av temperaturen kunde effektuttaget
minskas till cirka 2,8 MW med sänkta kostnader som följd. Detta medförde dessutom en
betydande ökning av komforten eftersom övertemperaturer dagtid undveks och temperaturen på
natten kunde hållas på en högre nivå. 

Efter förhandlingar 1995 med Kalix värmeverk AB, som såg stora ekonomiska fördelar i att få en
lägre temperatur på returvattnet till sin anläggning, togs investeringsbeslut för ombyggnad. Innan
ombyggnationen var temperaturen på returvattnet från sjukhuset över 60ºC, och efter cirka 45ºC.
Denna minskning av returtemperaturen kunde åstadkommas genom en omdragning av
returvattnet från sjukhuset, så att det värmeväxlades med det inkommande kallvattnet som senare
skulle bli tappvarmvatten. Denna form av värmeväxling tjänade båda parter på och investeringen
som gjordes av sjukhuset uppgick till cirka 400 000 kronor. Under det första året fick sjukhuset
ca 300 000 kronor i rabatt av fjärrvärmeverket, andra ca 200 000 kronor och därefter ca 75 - 150
000 kronor i rabatt per år. Detta innebar att investeringen var återbetald på kort tid. Fortfarande
finns incitament till att hålla returtemperaturen på en låg nivå eftersom rabatten ger en
kostnadsminskning på 1-2 öre/kWh.

1997 omförhandlades avtalet med fjärrvärmeverket vilket medförde att all energiavgift numer är
rörlig. Fördelen med ett sådant avtal är att det fungerar som ett incitament beträffande energibe
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sparing för sjukhuset genom att varje minskning av förbrukad energi ger en större besparing än
när fast avgift förekommer. Det är alltid lättare att få ner kostnaderna med minskad
energiförbrukning.

Temperaturen inomhus kan till viss del styras via radiatorernas termostater, och i övrigt ställs
temperaturen in via DUC. För tio år sedan investerade man i våningsshuntar, vilket medförde att
ingående temperatur kunde justeras våningsvis, som i sin tur ledde till behagligare
inomhuskomfort för brukarna samt att man kom ifrån problemet med varma våningsplan högt
upp i byggnaderna. Alla shuntar och huvudshuntgrupper styrs via DUC. Vid Kalix sjukhus
tillämpar man som tidigare nämnts så kallad natthöjning av temperaturen, vilket av brukarna har
uppfattats som positivt samt att värmesystemet på detta vis är enklare att sköta då
temperaturfluktuationer har minskat.

Kalix sjukhus har centralkyla i en huskropp, som försörjer sterilcentralen, operationsavdelningen,
intensivvårdsavdelningen, förlossningen och röntgen. Den centrala kylanläggningen byggdes om
1999, så att en kombination av frikyla och kylaggregat är möjlig. Frikylan utgörs av att kyla från
utomhusluftens tas till vara genom en utomhus placerad köldmediekylare. Vid
utomhustemperaturer kallare än +5°C används enbart frikyla från utomhusluften. Om det är
mellan +5°C till +10°C utomhus mixas frikyla och aggregatkyla. Vid utomhustemperaturer
varmare än +10°C sker kylproduktionen med hjälp av kylaggregat, vilka har godkända freoner.

Vid Kalix sjukhus har all befuktning av inomhusluften uteslutits. Tidigare fanns en central
befuktningsanläggning, vilken togs ur bruk eftersom man inte kunde garantera att de hygieniska
kraven kunde uppnås. Nackdelar med befuktning är förutom hög energikostnad att ju högre
relativ fuktighet luften har desto större blir tillväxten av mikroorganismer. Fördelar med att ha
befuktning av inomhusluft är att det blir bättre inomhuskomfort. 

6.2.4 Belysning

Vid Kalix sjukhus har man inte för avsikt att byta ut samtliga lampor till lågenergilampor
inomhus, eftersom det i dagsläget inte är ekonomiskt försvarbart. För belysning i korridorer och
viss utomhusbelysning nyttjas tidsstyrning, som styrs via DUC. På vårdavdelningarna styrs
belysningen i korridorerna, som reduceras på kvällen. I lokaler där dagljusinsläppet och
ljusbehovet inte är så stort, t ex korridorer reduceras belysningen under dygnets ljusa tid.
Utomhusbelysningen styrs med hjälp av skymningsrelä samt tidsstyrning. 

Man arbetar även med att utveckla effektstyrningen vid sjukhuset, vilket kan ske med hjälp av
effektvakter. Detta förfarande är av betydelse särskilt under kalla vinterdagar, då effektuttaget
kan bli mycket stort. Eftersom sjukhuset har ett eleffektabonnemang, med ett förutbestämt
maximalt effektuttag, blir det mycket kostsamt om det maximala effektuttaget överskrids. Arbetet
syftar till att installera så kallade effektvakter som känner av när sjukhuset närmar sig det
maximala effektuttaget, och därefter är det meningen att DUC ska stänga/strypa vissa
förutbestämda områden i en viss ordning. Det kan röra sig om att viss ventilations slås av, viss
korridorbelysning (dagtid) och viss utomhusbelysning. Med ett sådant förfaringssätt undviker
man att överskrida det maximala effektuttaget och därmed stora extra kostnader.
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6.2.5 Motorvärmare

Sommaren år 2000 hade samtliga, cirka 270, motorvärmarstolpar vid Kalix sjukhus bytts ut till
timerstyrda sådana. Ungefär hälften av dessa är dessutom temperaturstyrda. Motorvärmarstol-
parna är försedda med 10 amperes säkringar och cirka 14 stolpar finns på besöksparkeringen. För
närvarande sker uthyrning av stolparna med automatiskt betalning via lönen, men planer finns på
att prova ett biljettsystem för uthyrning. Byte till dessa timerstyrda motorvärmarstolpar, tillsam-
mans med andra mindre åtgärder, medförde att den abonnerade effekten på el kunde sänkas.

6.2.6 Effektuttag

 Det totala effektuttaget vid Kalix sjukhus den 11 januari 1999 (utomhustemp. -20°C) och samma
datum år 2001 (utomhustemp. -15°C), visas i figur 6.2.

Figur 6.2 Totalt effektuttag vid Kalix sjukhus den 11januari 1999 och 2001 
(Björkman, 2001)

I figuren kan man utläsa att det maximala effektuttaget som inträffade klockan 15.00 bägge åren
minskade från 1302 kW till 952 kW, vilket motsvarar en sänkning med 27 %. Detta möjliggjorde
en sänkning av den abonnerade eleffekten, vilket gav stora besparingar. Noteras bör att antalet
motorvärmare ökade under dessa år, samt att det tillkom ännu mer elkrävande teknisk utrustning.   
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6.3 Sunderby sjukhus

6.3.1 Allmänt

Sunderby sjukhus är ett nybyggt länssjukhus som är beläget i Södra Sunderbyn, mellan Luleå och
Boden. Sjukhuset invigdes 1999 och eftersom det är en ny byggnad är det svårt att jämföra denna
med länets övriga sjukhus. Emellertid är Sunderby sjukhus väldigt intressant eftersom det har ut-
formats med höga miljöambitioner, och stor vikt har lagts ned för att ta tillvara lösningar och tek-
nik som kan spara energi. Dessutom hade alla involverade miljökunskap och en bra
kontrollorganisation användes under byggandet, vilket gjorde att ökad miljöhänsyn endast gav
marginella merkostnader. Byggnadstekniskt har detta inneburit bland annat att byggnader har
orienterats mot solen, att värme från ventilationsluft återvinns, att värmen i alla rum kan regleras
separat och att sjukhuset har anslutits till det kommunala fjärrvärmenätet. Allt material i
sjukhuset är innehållsdeklarerat och naturnära och beprövade produkter har används, som
exempelvis tegel, trä, keramik och marmor.

Sunderby sjukhus har en bruttoarea (BTA) på 87 100 m2, en bruksarea (BRA) på 80 132 m2, och
år 2000 var den totala energianvändningen 22 991 MWh, varav fjärrvärme 10 954 MWh och el
12 037 MWh. Fördelningen av den totala energianvändningen uppdelat på värme och el i procent
visas i figur 6.3 nedan.

Figur 6.3 Total energianvändning år 2000, Sunderby sjukhus

6.3.2 Ventilation

För att erhålla en god inomhusmiljö har alla installationer för luftning och ventilation utförts med
ny och modern teknik. Ventilationskanaler och ventilationsdetaljer har levererats avfettade och
förslutna vid byggnation. Alla tekniska system övervakas och styrs via en fastighetsdator vilket
medför en optimerad drift beträffande kostnad och säkerhet. Policy gällande ventilation är att inte
värma rum med hjälp av ventilation, utan med radiatorer. Ventilationssystemet är FTX, mekanisk
till- och frånluft med värmeåtervinning och det styrs med frekvensstyrning, s k freostart, vilket
innebär att trycket i systemet mäts. Roterande värmeväxlare har installerats överallt, utom i kök
och några andra utrymmen där s k heatpipes används istället. Ventilationen i Sunderby sjukhus
styrs till 100 % via datorer och i alla konferensrum, grupprum och fikarum har CO2 givare
installerats, och funktionen på dessa har varit mycket tillfredsställande. I vissa rum som
exempelvis operationssalar kan ventilationen även styras manuellt.

Total energianvändning år 2000, Sunderby sjukhus
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6.3.3 Värme och Kyla

Policy gällande värme är att verksamhet och brukare styr, vilket innebär att värmen höjs om
önskemål om detta finns. Vidare har man som policy på Sunderby sjukhus, som nämnts ovan, att
aldrig värma med hjälp av ventilation utan enbart med radiatorer. Fjärrvärmen som levereras till
sjukhuset kommer från Luleå Energi AB. Fjärrvärmeavtalet är ett s k effektabonnemang, och för
närvarande abonnerar Sunderby sjukhus på en effekt av 8,3 MW. Under år 2000 gjordes
regelbundna mätningar av effektuttaget och vid ett tillfälle när utomhustemperaturen var -40ºC
loggades det totala effektuttaget till 6 MW. Detta låga effektuttag, i förhållande till abonnerad
effekt, har medfört att man för närvarande undersöker möjligheterna att i framtiden eventuellt
kunna sänka den abonnerade effekten och på så vis få ner den fasta avgiften avsevärt.

För att spara och hushålla med energi tillämpas även s k natthöjning av temperaturen vid
Sunderby sjukhus. En annan energibesparingsåtgärd är att det i vissa rum har gjorts installationer
så att cirkulationsvärme kan nyttjas.

För kyla gäller samma policy att det är verksamheten och brukarna som bestämmer behovet av
kyla. Överlag används det vid Sunderby sjukhus miljövänlig teknik för att kyla apparater och ut-
rymmen. Freoner har i möjligaste mån undvikits och i stället nyttjas frikyla från vattnet i
Luleälven. Systemet fungerar ungefär som fjärrvärme. Det har byggts en 1,6 km lång råvatten-
ledning, i vilken älvvatten pumpas till två bassänger á 300 m3 där värmeväxling sker. Frikylan
från älvvattnet kan nyttjas ungefär 10 månader per år och de cirka två månader då älvvattnet har
för hög temperatur används istället kolvkompressorer för kylning. 

Generellt förekommer det samkörning mellan värme, kyla och ventilation, vilket innebär att
systemen samverkar och att det inte förekommer att både kyla och värme används samtidigt
vilket i sin tur kan jämföras med att både gasa och bromsa en bil samtidigt. Värme och kyla styrs
med sekvensstyrning. Dessutom nyttjas varmvattencirkulation för uppvärmning av samtliga
bassänger.

6.3.4 Belysning

För att minska de elektromagnetiska fälten i sjukhuset har alla ledningar isolerats. Elsaneringen
kostade inte mer än cirka 3 % mer än en vanlig elinstallation (Miljövårdsberedningen, 2000).
Närvarostyrning finns installerat i alla kontor, källarplan, arkiv, toaletter och kulvertar och har
fungerat mycket bra. Utomhusbelysning styrs med hjälp av tids- och luxutrustning. Högfrekventa
driftdon finns installerade överallt och i möjligaste mån används lågenergilampor och lysrör med
låga halter av kvicksilver. 

I energibesparingssynpunkt sker även tidsstyrning av belysning på vårdavdelningar vilket innebär
att belysningen reduceras till hälften kvälls- och nattid. Denna reducering kan enkelt återkopplas
på respektive avdelning om behov av detta uppstår.
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6.3.5 Motorvärmare

Den nuvarande policyn beträffande motorvärmare är att personal och besökare som har betalat
för motorvärmarstolpe skall få en varm bil under hela tiden den är parkerad. Till en början
styrdes motorvärmarstolparna med intervallstyrning, vilket medförde mycket klagomål från dem
som skulle nyttja sin bil mellan ett intervall och således hade en kall bil. Dessa klagomål
resulterade i att intervallerna ökade och till slut beslutades att intervallstyrningen skulle tas bort
för samtliga motorvärmarstolpar. Den effektstyrning som finns idag för motorvärmarstolparna är
att de är i drift mellan oktober och april. Samtliga stolpar är försedda med automatsäkringar,
vilket ger en kostnadsbesparing vad gäller säkringar.  

6.4 Gällivare sjukhus

6.4.1 Allmänt

Gällivare sjukhus projekterades 1968 och invigdes i mars 1973. Idag finns ett betydande antal
verksamheter inom sjukhuset och upptagningsområdet är stort. Sjukhuset består av ett antal
byggnadskroppar som genomgående har ett högt U-värde, d v s att den värmeisolerande
förmågan är dålig vilket i sin tur medför hög energianvändning. Eftersom åtgärder i en byggnads
skal, som väggar och fönster, alltid innebär stora kostnader är detta inte aktuellt för närvarande.
Orsaken till byggnadens dåliga värmeisoleringsförmåga är dels att sjukhuset är byggt på 1970
talet, då oljan var billig samt att det inte i tillräcklig grad är anpassad efter det rådande klimatet,
och dels att fönsterbeståndet genomgående består av 2- glasfönster. En annan bidragande orsak
kan vara de betongpelare som finns upp till tredje våningsplanet. Dessa betongpelare står med
120 cm avstånd och fungerar som köldbryggor, med endast fem centimeters isolering.
Utfackningsväggarna mellan pelarna består av lättbetongsten med 5 cm utvändig korkisolering,
vilket också bidrar till en hög energianvändning.

Gällivare sjukhus har en bruttoarea (BTA) på 91009 m2, en bruksarea (BRA) på 85 612m2, och år
2000 var den totala energianvändningen 22 772 MWh, varav fjärrvärme 12 724 MWh och el 10
048 MWh. Fördelningen av den totala energianvändningen uppdelat på värme och el i procent
visas i figur 6.4 nedan.

Figur 6.4 Total energianvändning år 2000, Gällivare sjukhus
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6.4.2 Energieffektiviseringsprojekt

Under 1998 startades diskussioner om att genomföra energieffektiviseringar vid Gällivare
sjukhus och 1999 startade effektiviseringarna som bestod av två projekt, nämligen:

• Millennium DUC byte, de gamla dataundercentralerna var dels uttjänta och dels var dessa
ej millenniumsäkrade. Detta medförde att samtliga dataundercentralerna byttes ut till mo-
dernare, vilket medförde att sjukhuset fick ett effektivare styr- och reglersystem. 

• Gällivare sjukvårdsdistrikt har tecknat ett avtal med Siemens, Landis och Staefa. Avtalet
är ett så kallat performance contracting avtal, PFC. Enligt företaget innebär det:
- ett omfattande koncept för optimering av energibesparing, service och drift i alla typer

av fastigheter.
- lägre energi- och driftkostnader.
- hög avkastning och ökad miljöskydd.
Målet med PFC avtal är att investeringarna skall betala sig själva genom garanterade be-
sparingar inom kontraktsperioden, som vanligtvis uppgår till tre år. Konsultbolaget erbju-
der komplett service inklusive konstruktion, leveranser, installation och garantier, med ett
klart formulerat ekonomiskt mål att reducera energi- och driftkostnader. Eftersom PFC-
avtalet för närvarande stäms av, kan inget resultat för det första året redovisas i denna rap-
port (Landis & Staefa, 2001).

Arbetet med PFC- avtalet skedde inledningsvis med att konsultföretaget samlade in all viktig data
från sjukhuset, både för att kontrollera och verifiera krav beträffande komfort, ekologi, ekonomi
och säkerhet. Bedömningar över olika investeringars återbetalningstid gjordes inledningsvis och
man beslutade att de huvudsakliga åtgärderna skulle behandla ventilationssystemet och
styrningen av detta. I avtalet finns det även angivet att både personal från konsultföretaget och
sjukhusets driftpersonal skall försöka förbättra och effektivisera energianvändningen både ur
brukar- och energibesparingssynpunkt. För att samtliga parter skall sträva efter detta har
kontraktet utformats med incitament så att alla tjänar på att energianvändningen skall bli så
effektiv som möjligt. 

6.4.3 Ventilation

Policy gällande ventilation är att sjukhuset skall värmas med radiatorer och inte med ventilation
samt att ventilationen skall behovsanpassas så långt det går. All ventilation i sjukhuset byggdes
om i början av 1980 talet, till mekanisk till- och frånluft med värmeåtervinning. Under åren
1984-1985 installerades roterande värmeväxlare, med undantag av vissa ställen där s k heatpipes
installerades. De roterande värmeväxlarna har fungerat väldigt bra med mycket bra
verkningsgrader, medan installationerna med heatpipe har varit mindre lyckade.

Innan PFC- avtalet startade kördes ventilationen med full effekt dygnet runt på hela sjukhuset,
med undantag av vissa byggnader som bedrev dagverksamhet. Ventilationsanläggningarna i
byggnadskropparna bestående av åtta plan, inklusive ventilationsvåning, försågs med spjäll och
frekvensomformare vilket medförde att ventilationen kunde tryckstyras med dessa. Denna
styrning av ventilationen medför en energibesparing på värmesidan, genom uppvärmning av
tilluften, men även besparing på elsidan eftersom motorerna varvar ner vid minskat behov av
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luftomsättning. Vidare så installerades även CO2- och temperaturgivare i lokalerna. Hela
ventilationssystemet är tidsstyrt och CO2- bevakningen tillåter att ventilationen ökas automatiskt
efter tidsstyrningen. Temperaturbevakningen medför att det blir lättare för driftpersonalen att
göra uppföljningar och beräkningar i optimeringssyfte. 

6.4.4 Värme och kyla

Sjukhuset är anslutet till det kommunala fjärrvärmenätet, och abonnemanget justeras årsvis, d v s
effektbehovet av det gångna året bestämmer den abonnerade effekten för nästkommande år.
Fjärrvärmeabonnemanget innefattar ej någon flödesavgift, vilket i sin tur medför att det är svårt
för sjukhuset att sänka fjärrvärmeavgiften med hjälp av olika effektiviseringsåtgärder som
medför sänkt flöde. 

Med hjälp av utomhustemperaturgivare styrs automatiskt temperaturkurvan i värmeunder-
centralerna, vilket styr temperaturen i det interna ledningssystemet. Ingen natt- eller daghöjning
sker för närvarande vid Gällivare sjukhus, även om försök i mindre skala har gjorts tidigare.
Vidare har det ur energibesparingssynpunkt gjorts åtgärder i bl a värmebatterierna ovanför vissa
entréer, vilka har försetts med ventiler som gör det möjligt att stoppa flödet när värmebehov ej
finns.

Beträffande kyla är policyn vid Gällivare sjukhus att endast tillåtna köldmedierna skall användas,
och att man i möjligaste mån skall undvika freoner samt att endast de som behöver skall få nyttja
komfortkyla. Det finns i sjukhuset ett centralt kylsystem som vid byggnation var tänkt att försörja
operation- och intensivvårdsavdelningen samt röntgenlaboratoriet. Detta system har senare
byggts ut och täcker för närvarande även köket, magnetröntgen samt televäxeln. Det centrala
kylsystemet har en installerad effekt på 300 kW, men den uttagna effekten uppgår som mest till
200 kW. Efterhand som nya kylbehov har uppstått har separata kylaggregat installerats och det
sker ingen samkörning mellan systemen, vilket innebär att det teoretiskt är möjligt att kyla och
värma samtidigt.

I Gällivare sjukhus finns det dessutom ett centralt ångsystem för luftbefuktning av operations-
avdelningen, samt för ånga till köket, tvätteriet och autoklaverna på sterilcentralen. Detta system
drivs med hjälp av en eldriven ångpanna med en installerad effekt på 1 MW, som har ett separat
elabonnemang. Ångpannan bidrar till en betydande elanvändning eftersom pannan snart är uttjänt
och har stora ledningsförluster. Därför har diskussioner förts om att byta ut denna mot några
mindre, moderna och effektivare befuktningsaggregat.  

6.4.5 Belysning

Policy beträffande belysning vid sjukhuset är att spara energi genom att minska antalet
belysningspunkter i exempelvis källare samt att sänka ned belysningen till en tredjedel nattetid.
Arbete med att effektivisera belysning pågick på sjukhuset innan PFC- avtalet startade, och bara
genom att minska antalet belysningspunkter sänktes elanvändningen med 36 000 kWh. Under
1996 pågick ett projekt vid Gällivare sjukhus som behandlade både omorganisation och
ombyggnation. Under den tiden byttes samtliga lampor till lågenergilampor, och man installerade
även högfrekventa driftdon, HF don, genomgående på sjukhuset. Dessa har emellertid inte
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fungerat bra och många don har därefter fått bytas ut till nya. Förutom den tidsstyrning som sker
på vissa ställen nattetid finns det idag ingen styrning av belysningen.

6.4.6 Motorvärmare

För motorvärmare finns för närvarande ingen särskild policy. Runt sjukhuset finns 415 motor-
värmarstolpar, som förutom ett fåtal är reserverade för anställd personal. Motorvärmarstolparna
är normalt försedda med en sex amperes säkring, som mot extra avgift kan bli utbytt mot en 10
amperes säkring. Tidigare har försök gjorts med att styra effekten i motorvärmarstolparna med
hjälp av intervaller. Detta föranledde dock så mycket klagomål, vilket i sin tur ledde till minskad
tid mellan intervallerna och man beslutade att sluta med intervallstyrningen. I övrigt kan
stolparna nyttjas mellan oktober och april. Eftersom elabonnemanget är ett så kallat
effektabonnemang, abonnerar sjukhuset på en viss effekt. Om denna effekt överskrids vid något
tillfälle innebär det betydande ökning av den fasta avgiften. På grund av detta har en form av
effektstyrning gjorts beträffande motorvärmarstolparna. Då Gällivare sjukhus abonnerar på 2
MW, exklusive el-ångpannans abonnemang, så kopplas motorvärmarstolparna ut om
effektuttaget närmar sig 2 MW.

6.5 Kiruna sjukhus

6.5.1 Allmänt

Kiruna sjukhus består liksom många andra sjukhus av ett antal olika huskroppar som är byggda
vid olika tidpunkter. I Kiruna byggdes den första huskroppen 1948 och den sista 1983. De gamla
delarna, alla utom de som byggdes 1983, totalrenoverades under åren 1987 till 1991. Därför
består det totala fönsterbeståndet i Kiruna sjukhus till 95 % av 3 glas fönster. Vidare har samtliga
tak renoverats. Vid totalrenoveringen har ingen tilläggsisolering av ytterväggar skett. 

Kiruna sjukhus har en bruttoarea (BTA) på 49 682 m2, en bruksarea (BRA) på 45 923m2, och år
2000 var den totala energianvändningen 10 716 MWh, varav fjärrvärme 5 973 MWh och el 4 743
MWh. Fördelningen av den totala energianvändningen uppdelat på värme och el i procent visas i
figur 6.5 nedan.

Figur 6.5 Total energianvändning år 2000, Kiruna sjukhus
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 6.5.2 Ventilation

Beträffande ventilation har betydande åtgärder gjorts under åren vid Kiruna sjukhus.
Ventilationssystemet består idag av mekanisk till- och frånluft med värmeåtervinning, FTX, med
roterande värmeväxlare. En målsättning och policy är vid sjukhuset att man vid ombyggnation
skall datorisera hela ventilationssystemet. Ventilationen styrs med hjälp av tryckstyrning och
luftflödet kan regleras med hjälp av frekvensomformare. 

I varje huskropp kan ventilationen styras våningsvis eftersom spjäll har installerats. I de nyare
delarna, byggda 1983, kan ventilationen endast regleras genom hel- eller halvfart. Vidare
används tidsstyrning för att styra ventilationen, vilket medför att ventilationen minskas kvällar,
nätter och helger för lämpliga lokaler dock undantaget operationsavdelningen. En annan
effektstyrning gällande ventilationen, som nyttjas vid Kiruna sjukhus är utomhustemperaturen.
Då givare som sitter placerade utomhus indikerar kallare temperatur än -12°C, reduceras
automatiskt ventilationsflödet. Uppfattningen är att denna åtgärd, förutom att spara energi genom
att inte behöva värma så mycket kall luft, även ger upphov till ett behagligare inomhusklimat då
kall temperatur utomhus bidrar till torr luft inomhus vid ventilation. 

6.5.3 Värme och Kyla

Kiruna sjukhus värms med fjärrvärme levererat av det kommunala fjärrvärmebolaget. Kiruna
sjukhus har ett abonnemang med fjärrvärmeleverantören, liknande det i Gällivare, där den
abonnerade effekten regleras årsvis med ett års eftersläpning. Under 1998 till 2000 utfördes viss
förändring beträffande uppkopplingen till fjärrvärmenätet. Sjukhuset kopplades till fjärrvärme-
verkets returledning, vilket medförde att sjukhuset fick lägre ingående temperatur samt att
returvattnet från sjukhuset till fjärrvärmeverket fick en ännu lägre temperatur. Ombyggnation av
undercentralerna för fjärrvärme samt värmeåtervinning i ventilationssystemet gav en besparing
på ca 1 milj. kronor per år till en investeringskostnad på 2,25 milj. kronor. 

Policy rörande värme består av att hålla en rimlig inomhustemperatur. Vidare sker det ingen dag-
eller natt- höjning av temperaturen. Temperaturen styrs via värmeundercentraler, vilket medför
att rum och lokaler ej kan styras individuellt. Undantaget från detta är ett antal rum belägna i
mittpartierna av huskropparna, som ej har tillgång till radiatorer, och värms med ventilation.
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I Kiruna sjukhus förekommer nästan ingen komfortkyla. Enda undantaget är ett fåtal rum, vilka
har egna aggregat installerade. Den centrala kylanläggningen har försetts med godkända köldme-
dium, och försörjer kök, laboratorium, obduktion och telefonväxelrum. 

 6.5.4 Belysning

I Kiruna sjukhus finns för närvarande ingen policy beträffande belysning. För cirka 4 år sedan
infördes timerstyrning för belysning i kulvertar, trapphus och korridorer. Något enstaka rum har
försetts med närvarogivare för styrning av belysningen. Vidare har lågenergilampor ersatt
flertalet av traditionella glödlampor. I vissa lokaler, exempelvis förråd, har det vid ombyggnation
installerats högfrekventa driftdon.

6.5.5 Motorvärmare

Policy beträffande motorvärmarstolpar vid Kiruna sjukhus är att styra effektuttaget på alla motor-
värmare. Under år 1998 påbörjades arbete med att byta ut befintliga motorvärmarstolpar till
stolpar med temperaturberoende timerstyrning. Detta skedde i två etapper och av cirka 200
stolpar har nu 105 utrustats med tidur, 42 har utrustats med effektregistrering, och nu återstår 26
gamla motorvärmarstolpar. Denna investering hade en återbetalningstid på ett år, och endast
under december månad 1997 och januari 1998 blev besparingen omkring 60 000 kronor.
Besparingen beror dels av minskat energiuttag, och dels av att den abonnerade effekten på el
kunde sänkas tack vare att effekttopparna med denna typ av styrning kan jämnas ut. Stolparna är
försedda med sex amperes säkringar och automatiska brytare. Under det första året de nya
stolparna var i drift, informerades brukarna personligt i samband med uthyrning.

6.6 Piteå sjukhus

6.6.1 Allmänt

Piteå sjukhus består av ett antal huskroppar byggda mellan 1951 och 1992. De äldre
huskropparna har renoverats och, enligt driftchefen vid Piteå sjukhus, kan den genomsnittliga
standarden för samtliga huskroppar bedömas ha 80- tals standard. För närvarande finns, på grund
av omorganisation och förflyttningar, ett antal våningsplan i vissa huskroppar utan verksamhet. 

Piteå sjukhus har en bruttoarea (BTA) på 49 393 m2, en bruksarea (BRA) på 45 212m2, och år
2000 var den totala energianvändningen 9 916 MWh, varav fjärrvärme 4 990 MWh och el 4 926
MWh. Fördelningen av den totala energianvändningen uppdelat på värme och el i procent visas i
figur 6.6 nedan.
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Figur 6.6 Total energianvändning år 2000, Piteå sjukhus

6.6.2 Ventilation

Policy gällande ventilation är vid sjukhuset att inte värma med ventilation utan med radiatorer.
Samtliga huskroppar har mekanisk till- och frånluft med värmeåtervinning, FTX, och roterande
värmeväxlare, med undantag av operationsavdelningen som har vätskekopplade värmeåter-
vinningsbatterier, och köket som har korsströmsväxlare. Ventilationen styrs med tidsstyrning och
kan styras våningsvis, och frekvensomriktare styr fläktmotorernas effekt. I de flesta huskropparna
kan ventilationen ställas in på hel- eller halvfart, medan ventilationen i de nyare byggnaderna kan
regleras i tre lägen. Det finns ingen behovsstyrning, i form av CO2 givare, installerad någonstans.

6.6.3 Värme och Kyla

Policy beträffande värme på sjukhuset är att värma så lite som möjligt, inom rimliga gränser.
Sedan år 1981 har Piteå sjukhus abonnerat på fjärrvärme levererad av Piteå Energi AB.
Abonnemanget är ett så kallat effektabonnemang, och den abonnerade effekten styrs av
föregående års effektuttag. Diskussioner har förts om att installera effektmätare, för att kunna
styra effektuttaget och därmed kunna sänka fjärrvärmekostnaderna, men inget har ännu bestämts.
Eftersom det är ett antal år sedan sjukhuset anslöts till fjärrvärmenätet har viss ombyggnation av
det egna systemet skett. I de äldre huskropparna har samtliga pumpar och ventiler bytts ut mot
tryckstyrda sådana, vilket har medfört en bättre och jämnare inomhustemperatur, som i sin tur har
lett till besparingar. Det sker för närvarande ingen dag- eller natthöjning av
inomhustemperaturen. Det styrsystem som finns idag är via de tre värmeundercentralerna, och i
ett fåtal hus är det även möjligt att styra temperaturen i byggnadsdelar beroende om de är belägna
i norr- eller söderläge.

Det centrala kylsystemet finns i en huskropp, och försörjer operationsavdelningen, radiologiska
enheten samt övervakningsrum på intensivvårdsavdelningen. I övrigt förekommer det ett antal
separata kylanläggningar på blodcentralen, radiologiska enheten och kirurgavdelningen. Det
förekommer ingen befuktning inom sjukhuset, med undantag av operationsavdelningen som har
ett separat system för detta. 

Total energianvändning år 2000, Piteå sjukhus
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6.6.4 Belysning

I de äldre huskropparna har det tidigare endast funnits icke fullfärgslysrör. Policy beträffande
belysning har varit att gruppvis byta ut icke fullfärgslysrör till fullfärgslysrör, samt att reducera
antalet lysrör. Lågenergilampor har till stor del ersatt de gamla, och tanken är att byta till låg-
energilampor överallt där det är möjligt. I ett antal trapphus har man installerat närvarostyrning,
och timerstyrning har installerats i ett fåtal korridorer. Vid ombyggnation har de traditionella
lysdonen bytts ut till högfrekventa driftdon i liten utsträckning. För närvarande finns ingen form
av effektstyrning beträffande belysning.

6.6.5 Motorvärmare

Sjukhuset abonnerar på el som levereras av Piteå Energi AB, och abonnemanget är ett så kallat
effektabonnemang. Diskussioner har förekommit om att installera effektmätare, och via datorer
kunna bevaka effektuttaget, men inget är ännu bestämt. I anslutning till Piteå sjukhus finns cirka
350 motorvärmarstolpar, som till största delen är tillägnade sjukhuspersonalen. Eftersom
intervallstyrning av motorvärmarstolpar hade visat på mindre lyckade resultat vid många sjukhus,
beslutade man vid Piteå sjukhus att byta ut de befintliga stolparna till timerstyrda. Installationen
som skedde år 1991 gav mycket positivt resultat i form av styrning av effektuttaget, vilket
medförde att den abonnerade effekten på el kunde sänkas betydligt, som i sin tur resulterade i
stora kostnadsbesparingar. I övrigt styrs effektuttaget under oktober till april då personal kan
nyttja stolparna, som är utrustade med 6 amperes säkringar och automatsäkringar. Under år 2000-
2001 har man i Piteå sjukvårdsdistrikt gjort ett försök att via ett biljettsystem sköta uthyrningen
av motorvärmare.

6.7 Obligatorisk ventilations kontroll (OVK)

Enligt lag skall vårdlokaler genomgå en obligatorisk ventilationskontroll vart annat år. Eftersom
Norrbotten har ett kallt klimat och därmed väldigt torr luft vintertid, och ventilationskraven i
OVK ej är anpassade till Norrbottens klimat, har det inneburit att kraven medfört ett sämre
inomhusklimat vintertid. Som exempel på att det blir sämre inomhusklimat vintertid kan nämnas
att det vid Kalix sjukhus gjorts mätningar av den relativa fuktigheten (RF) i luften. Vid
utomhustemperatur på -30°C uppmättes RF till 8 %, vilket inte kan betraktas som ett behagligt
inomhusklimat. Detta gav upphov till klagomål från brukarna, som uppgav att de besvärades av
torr hud, röda och nariga fläckar på huden, rinnande ögon och irriterade slemhinnor. Besvären
minskade drastiskt när man sänkte ventilationsnivån vintertid, vilket egentligen inte var tillåtet
enligt OVK- kraven (Björkman, 2001). 

Det kan alltså konstateras att det innebär problem, avseende inomhusklimatet, om man följer
OVK- kraven till punkt och pricka. Normerna bör anpassas till rådande förhållanden beträffande
årstid och belägenhet (Björkman, 2001).
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Vid intervjuerna som genomfördes med representanter vid samtliga sjukhus, kom följande åsikter
beträffande OVK fram:

• OVK anses som onödigt, eftersom ventilationen inom vårt sjukhus underhålls och kontrol-
leras kontinuerligt. Ska besiktningsmännen bara kontrollera om vi har rengjort kanalerna? 

• Om ventilationen inte fungerar tillfredsställande så klagar brukarna.
• Det verkar inte finnas några tydliga riktlinjer att besikta efter. Olika besiktningsmän kontrol-

lerar olika saker, och det verkar vara godtyckligt beroende på besiktningsmännens
bakgrund. 

• OVK fungerar bättre nu än tidigare. Förr kunde besiktningsmannen lämna en lunta med
åtgärder som skulle utföras. Nu sker besiktningen i samråd med driftpersonalen, och
eftersom en person följer med besiktningsmannen kan denne åtgärda fel fortlöpande. Detta
samarbete ses som en viktig del av skötsel av ventilationssystemet, samt som ett tillfälle att
inskaffa mer kunskaper.  

• Det är bra att någon utomstående kontrollerar ventilationssystemet regelbundet, eftersom det
är lätt att bli hemmablind. 
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7 ANALYS - JÄMFÖRELSE MELLAN SJUKHUSEN 

7.1 Jämförelse mellan sjukhusen i Norrbottens läns landsting år 2000

Vid framtagandet av nyckeltal för jämförelse mellan sjukhusen har endast kvadratmeter
bruksarea använts som parameter. Tolkningen av jämförelsetal bör göras med viss försiktighet
eftersom värmevärden inte är graddagskorrigerade, ingen hänsyn har tagits till olikheter i
sjukhusens verksamheter och inte heller till personal- eller patientantal. Emellertid kan
jämförelser ge en fingervisning hur ett sjukhus är i jämförelse med andra samt hur värden
tenderar att utvecklas. I nedanstående tabell 7.1 har en jämförelse mellan sjukhusen gjorts
beträffande energianvändning dividerat med bruksarea, BRA. Bruksarea är enligt Svensk
standard SS 441 05 05 och SS 02 10 52 (Area och volym för husbyggnader, terminologi och
mätregler): arean av alla våningsplan exklusive omslutande konstruktionsarea, mäts från insida
yttervägg (Landstingsförbundet, 2001).

Vid byggandet av Sunderby sjukhus byggdes miljötänkandet in från början. Man har med omsorg
valt miljöanpassade material, optimerat ventilationen och elsanerat byggnaden för att få en god
inomhusmiljö. Byggnaden är mycket yteffektiv och ersätter två äldre sjukhus med bibehållen
kapacitet på mindre än halva ytarean (Miljövårdsberedningen, 2000). Vidare kan det kan utläsas i
tabell 7.1 att t ex Gällivare sjukhus, vars byggnadsskal har en dålig värmeisolerande förmåga (U-
värde), har betydligt högre värmeförbrukning per kvadratmeter än övriga sjukhus. Den låga
energianvändningen som Piteå sjukhus uppvisar kan bero på att vissa lokaler står tomma. Energi-
användning per kvadratmeter bruksarea för samtliga sjukhus visas även i figur 7.1.  

Tabell 7.1 Energianvändning år 2000, sjukhusen i Norrbottens läns Landsting.
(Fastighetskort för respektive sjukhus år 2000)

Jämförelse i energianvändning mellan de fem sjukhusen i Norrbottens län, år 2000.
Gällivare Kalix Kiruna Sunderby1 Piteå

BRA m2 85 612 46 249 45 923 80 132 45 212

Fjärrvärme MWh/år (ej graddags korrigerad) 12 724 6 786 5 973 10 954 4 990

El MWh/år 10 048 5 169 4 743 12 037 4 926
Total energiförbrukning MWh/år 22 772 11 955 10 716 22 991 9 916

Total energiförbrukning kWh/m2, år 266 259 233 287 219
varav El 117 112 103 150 109

Värme 149 147 130 137 110
1) Bruksarea för Sunderby sjukhus är uträknat enligt Landstings förbundets standard, BRA= 0,92*BTA. 
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Figur7.1 Jämförelse av energianvändning år 2000, Norrbottens läns sjukhus
(Värmeanvändning ej graddagskorr.) 

7.2 Jämförelse mellan sjukhusen i Sverige år 1999

I figur 7.2 nedan redovisas den totala användningen av el och värme för samtliga sjukhus i
Norrbottens läns landsting år 1999 och år 2000. Minskningen från år 1999 till år 2000 främst
avseende värme har sin förklaring i att två gamla sjukhus avvecklades och ersattes med ett
nybyggt energieffektivt sjukhus. 

Vidare visas det i figur 7.2 även hur energianvändningen för sjukhusen i Norrbottens läns
landsting såg ut år 1999 jämfört med det landsting i Sverige vars sjukhus uppvisat den lägsta (el:
Landstinget Västmanland, värme: Landstinget Kronoberg) respektive den högsta (el: Gotlands
kommun, värme: Landstinget Västmanland) energianvändningen, samt medelvärdet för alla
landstings sjukhus under samma år. Värmeförbrukningen för länet sjukhus år 1999 var 165
kWh/m2, vilket är något högre än genomsnittet för sjukhusen i hela landet, som till största del
beror på det kallare klimatet. Beträffande elanvändningen uppvisar sjukhusen i Norrbotten
ungefär samma siffra som genomsnittet i landet. Motorvärmare bidrar till en stor del av
elanvändningen i Norrbotten medan det i södra Sverige finns ett större behov av komfortkyla,
vilket kan vara en orsak till det likartade värdet.
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Figur 7.2  Jämförelse av energianvändning år 1999, Sveriges Landstings sjukhus
(Värmeanvändning ej graddagskorr.)

7.3 Mediakostnader år 1999

Mediakostnaderna avser samtliga kostnader för värme, el och vatten. Medelvärdet för mediakost-
naderna för sjukhus inom olika landsting i landet låg år 1999 på 109 kr/m2 (BRA), vilket var
något högre än medelvärdet för sjukhusen i NLL samma år som var 104 kr/m2 (BRA). Värme och
el utgör tillsammans cirka 90 % av kostnaderna, medan vatten endast svarar för cirka 10%. I
figur 7.3 visas hur den totala mediakostnaden (kr/m2, BRA) var för länets sjukhus år 1999, med
undantag för Sunderby sjukhus som ej var i full drift hela år 1999. 

Figur 7.3 Total mediakostnad år 1999 (Energianvändning ej graddagskorr.)  
(Fastighetskort, 1999; Landstingsförbundet, 2001)

Energianvändning kWh per kvm (BRA)

134 

165

102

178

140

118 122

95

145

121

-  

50 

100 

150 

200 

NLL 2000 NLL 1999 Lägsta
Landstinget

1999

Högsta
Landstinget

1999

Medel
Landstinget

1999

kW
h/

kv
m Värme/kvm

El/kvm

Total media kostnad år 1999, kr/kvm

114 114
100

87
104

92

137

109

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Gällivare
sjukhus 

Kalix      
sjukhus   

Kiruna
sjukhus

Piteå  
sjukhus  

Medel NLL Min.    
Sverige   

Max.     
Sverige

Medel
Sverige

kr
/k

vm



49

7.4 Energianvändning vid länets sjukhus år1990 till år 2000

I figurerna nedan visas hur energianvändningen vid länets sjukhus har varit under de tio senaste
åren. I samtliga figurer har den årliga energianvändningen dividerats med 1999 års bruksarea
(BRA) för respektive sjukhus. För Piteå sjukhus fanns det inga uppgifter att tillgå avseende
energianvändning för åren 1990 till 1995.

7.4.1 Elanvändning 

Trots att sjukhusen under det senaste decenniet har utrustats med allt mer elkrävande utrustning
och apparatur visar trenden i figur 7.4 endast en marginell ökning av elanvändningen. Att
elanvändningen trots detta uppvisar en relativt linjär utveckling kan ha sin förklaring i att ny
utrustning är eleffektiv, befintliga system har energieffektiviserats samt att energimedvetenheten
har ökat generellt. Den låga elanvändningen som Gällivare sjukhus uppvisar år 1996 beror delvis
på att en del uppgifter saknas då elabonnemanget ändrades detta år.  

Figur 7.4 Elanvändning vid länets sjukhus från år 1990 till år 2000
(Energistatistik NLL) 

7.4.2 Värmeanvändning

Värmeanvändningen har vid länets sjukhus haft en klart nedgående trend, figur 7.5, i likhet med
andra typer av fastigheter. Det finns viktigt samband mellan el- och värmeenergianvändningen.
En ökad användning av elkrävande utrustning medför en ökad värmeutveckling, s k gratis värme,
detta innebär i sin tur att värmebehovet minskar. En annan orsak till den fallande trenden för
värmeanvändning är att ventilationssystemen har effektiviserats och utrustats med
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värmeåtervinning, vilket medfört lägre värmeanvändning. Gällivare sjukhus, vars byggnadsskal
har dålig värmeisolerande förmåga, uppvisar genomgående högre värden avseende
värmeanvändning än de övriga sjukhusen. Dock uppvisar Gällivare sjukhus den största
minskningen i kWh/m2, vilket sannolikt beror på att ventilationssystemet liksom styr- och
reglersystemet har utvecklats och effektiviserats under perioden.  

Figur 7.5  Värmeanvändning vid länets sjukhus från år 1990 till år 2000
(Energistatistik NLL, ej graddagskorr.)

7.4.3 Energianvändning

Den genomsnittliga totala energianvändningen, avseende el och värme, var för Sveriges samtliga 
sjukhus år 1999 cirka 270 kWh/m2 (Landstingsförbundet, 2001). I figur 7.6 kan man utläsa att
endast Gällivare sjukhus låg över riksgenomsnittet. Trots detta visar Gällivare sjukhus även här
den största minskningen i kWh/m2. Trenden är dock tydlig och samtliga sjukhus i länet uppvisar
en minskning av energianvändningen under åren 1990 till 2000, från 250 á 400 kWh/m2 till 225 á
280 kWh/m2, helt i rätt riktning för att nå de politiska målen beträffande energi och miljö.  
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Figur 7.6 Total energianvändning vid länets sjukhus från år 1990 till år 2000 
(Energistatistik NLL, värme ej graddagskorr.)

För att få en jämförelse av hur energianvändningen för sjukhus är i förhållande till andra lokaler
visas i figur 7.7, energianvändningen för Akademiska hus. Värdena för NLL motsvarar medel-
värdet för länets sjukhus och värdena för Akademiska hus motsvarar värden för Luleå tekniska
universitet. Energianvändningen för NLL är dividerad med 1999 års bruksarea. Bruksarean för
Akademiska hus har beräknats med hjälp av respektive års uppvärmd lokal area (LOA), som
BRA = 1,19 * LOA och värmevärden är graddagskorrigerade.

Figur 7.7 Energianvändning Akademiska hus, LTU, år 1993 till år 2000
(Fastighetskort, 2000; Energistatistik Akademiska hus, 2001) 
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7.5 Energieffektiviseringsidéer vid länets sjukhus

Nedanstående punkter har framkommit vid intervjuer med representanter vid samtliga sjukhus i
länet. Överlag kan det nämnas att samtliga utfrågade har haft en positiv inställning till energi-
effektivisering och energihushållning. 
• Delegera ansvar, så att de som är kunnigast blir motiverade att utveckla och genomföra

åtgärder som effektiviserar energianvändningen. Det är nämligen dessa som kan optimera
driften bäst.

• Det är viktigt att prioritera driftpersonalen och avsätta resurser för vidareutbildning. 
• Det är viktigt att även se till små utgiftsposter, som lampor och övrigt förbrukningsmaterial. 
• För att undvika stora lager, som binder både kapital och ytor, är det viktigt att skriva bra avtal

med underleverantörer.
• Utveckla mätning av energianvändning exempelvis avdelningsvis, för att motivera brukarna

att hushålla med energi. 
• Eftersom det medför stora kostnader att åtgärda byggnaders skal, för att på så vis minska

energiförbrukningen, är det ännu viktigare att medvetet satsa på att effektivisera
energianvändningen.

• Det finns en hel del att göra beträffande styrning av belysning speciellt i lokaler som
exempelvis förråd, omklädningsrum och källare. Stora besparingar skulle kunna göras med
närvarostyrning i sådana lokaler.

• Ett problem med detta är den nya organisationen, som idag fungerar som beställare och
entreprenör. Driftpersonalen, som ingår i fastighetstjänster (FT), har idag ingen form av
incitament för att utveckla och optimera driften av sjukhusen. Visserligen står det i avtalet att
driftenheten skall verka för att optimera energianvändningen, vilket de också gör, men med
någon form av incitament kunde ännu effektivare energianvändning uppnås.
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8 SLUTSATSER OCH DISKUSSION

Politik och miljö
Under de senaste åren har klimatpolitiken internationellt och nationellt kommit i fokus med
anledning av hotet från de ökade koldioxidutsläppen. En framgångsrik klimatpolitik kommer att
medföra genomgripande förändringar och kräva att flera nya styrmedel utvecklas. Målen för den
svenska energipolitiken har varierat över åren från mål om att minska oljeberoendet fram till den
senaste tidens mål, avseende klimateffekter och hållbar utveckling. En förutsättning är att
politikerna tar energifrågorna på allvar och inser att endast en långsiktig och konsekvent
energipolitik med tydliga riktlinjer, som inte påverkas av tillfälliga svängningar på
energimarknaden, har förutsättningar att lyckas. 

I arbetet med att trygga energiförsörjningen i framtidens Sverige spelar bebyggelsen en
nyckelroll, eftersom det i detta område finns stora möjligheter att minska och effektivisera
energianvändningen. Som termodynamikens lagar säger kan energi inte förbrukas, däremot kan
vi förbruka energins kvalitet, d v s exergi. Tyvärr anser nog många ansvariga politiker att
exergibegreppet är svårt, vilket också kan vara en del av förklaringen till varför samhället har så
stora problem med resursförsörjning och miljön. Begreppet exergi är enligt vår uppfattning
komplext men samtidigt ett nödvändigt hjälpmedel för att beskriva resursomsättningen i
samhället. Under arbetets gång har vi fått större förståelse för hur missledande det är att jämföra
1 kWh el med 1 kWh värme, och vi är övertygade om att en ökad tillämpning av begreppet exergi
i praktiken kan utgöra ett användbart verktyg i strävan efter att bygga ett ekologiskt hållbart
samhälle.

Fastighetsförvaltning
Drift och underhåll utgör en stor del av en fastighets livscykel, varför detta område har stor
betydelse för såväl ekonomi som miljö. Fastighetsförvaltningen inom landstingen har tack vare
lång tradition av att förvalta fastigheter med komplexa brukarkrav skaffat en omfattande
kompetens inom drift och underhåll.

Landstingsfastigheters nuvarande organisation med en uppdelning mellan fastighetsförvaltning
(beställare) och fastighetstjänster (entreprenör) visar enligt vår uppfattning på vissa brister.
Visserligen är denna organisationsform relativt ny för Landstingsfastigheter, varför en
utvärdering och eventuell modifiering kan vara nödvändig. Uppdelningen i beställar- och
entreprenörroller, som var för sig utgör egna resultatenheter med egna budgetar, medför en form
av revirtänkande så väl inom det egna sjukvårdsdistriktet som mellan distrikten. Detta kan
motverka att långsiktiga beslut/strategier/investeringar genomförs samt att erfarenhetsåterföring
hämmas. I avtalet mellan parterna står det visserligen att entreprenören skall verka för en optimal
drift, vilket också sker till stor del, men för närvarande finns ingen form av incitament för
entreprenören att utveckla och effektivisera driften i sjukhusen. Ett annat hinder är att
driftpersonalen som arbetar med systemen och kanske har investeringsförslag, sällan får dessa
tillgodosedda såvida inte återbetalningstiden för investeringen underskrider tre år.
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Den ansträngda ekonomin inom landstinget riskerar att påverka investeringsviljan i negativ
riktning så att långsiktiga vettiga beslut får stå tillbaka för kortsiktiga akutlösningar. Detta kan
leda till onödigt höga energikostnader i framtiden, speciellt när energipriserna börjar stiga. Därför
är det viktigt att utbilda landstingets fastighetsansvariga i ENEU 2000, som ger anvisningar för
energieffektiv upphandling av maskiner och utrustning med hjälp av kalkyler över livscykel-
energikostnader (LCCe). Vi tror att stora besparingar, av såväl energianvändning som effektuttag,
hade kunnat göras vid exempelvis upphandlingen av motorvärmarstolparna vid Sunderby
sjukhus, om denna hade skett med hänsyn till livscykelenergikostnaderna. I övrigt har byggandet
av Sunderby sjukhus skett med stort miljö- och helhetstänkande. Sett ur energianvändnings-
synpunkt har Sunderby sjukhus bidragit till en stor besparing då två stora sjukhus har ersatts med
ett nytt och yteffektivt sjukhus. 

Landstingets fastighetsförvaltare (FF) har enligt vår uppfattning en viktig roll vid tecknande av
energiavtal. Eftersom landstinget är en stor kund hos energileverantörerna borde det vara möjligt
att aktivt agera för förmånliga energiavtal, vilket också har skett vid både Kalix och Kiruna
sjukhus. Vi tycker att driftpersonal inom landstingets fastighetsförvaltning ej är tillräckligt insatta
i de olika energiavtalen. En bidragande orsak till detta kan vara att organisationens beställare inte
i tillräckligt hög grad har informerat entreprenörer eller att det råder brist på engagemang i dessa
frågor, vilket i sin tur kan bero på avsaknad av incitament från beställaren. En framgångsrik drift-
optimering och energieffektivisering kräver en engagerad personal, inte minst på driftsidan. Med
rätt engagemang och uppbackning kan driftpersonal och övriga nå framgångsrika
besparingsbeslut. 

Efter att ha gjort studiebesök vid länets samtliga sjukhus kan vi konstatera att det finns ett stort
engagemang och intresse av energieffektivisering och energihushållning ute i verksamheten. Vi
har också kunnat se ett tydligt samband mellan driftchefernas bakgrund och vilka
effektiviseringsåtgärder som är utförda eller inte utförda på respektive sjukhus. Här anser vi att
det finns potential för kunskapsåterföring mellan sjukvårdsdistrikten. 

Information
Information, till så väl driftpersonal som brukare anser vi vara en mycket viktig del vid energi-
effektiviserings- och energibesparingsarbete. Ett tydligt exempel på detta är nyttjande av timer-
styrda motorvärmarstolpar. Vid vissa sjukhus brister det i information om vilka besparingar som
kan göras avseende el- och effektuttag, medan man vid andra sjukhus lyckats väl med den
informationen. Det är viktigt att även informera brukarna (vårdpersonal) för att uppnå bra
resultat. Det har man gjort vid sjukhusen i Kalix, Kiruna och Piteå genom att aktivt informera
brukare vid byte till timerstyrda motorvärmarstolpar. Hade informationen och erfarenhets-
återföringen mellan sjukvårdsdistrikten fungerat bättre, skulle troligen inga motorvärmarstolpar
få nyttjas utan styrning.

Energianvändning
Det är positivt att länets samtliga sjukhus nyttjar fjärrvärme för uppvärmning av lokalerna. Sett ur
ett tioårsperspektiv pekar värmeanvändningen neråt för samtliga sjukhus. Även om ett sjukhus är
anslutet till fjärrvärme finns det möjlighet att effektivisera systemen och reducera kostnaderna.
Kalix sjukhus är ett lysande exempel på att ett sjukhus, i egenhet av att vara en stor kund, aktivt
kan agera för bättre energiavtal. Det förmånligare avtalet skedde i samband med en
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ombyggnation/investering i det egna systemet, vilket i sin tur gav fördelar för bägge parter. Ett
annat exempel är Kiruna sjukhus som genom ett bra samarbete med fjärrvärmeverket gjort stora
besparingar.

Sett till den totala energianvändningen, el och värme, uppvisar länets sjukhus liknande trend som
övriga landet. Värmeanvändningen har sjunkit samtidigt som elanvändningen stigit marginellt.
Om Miljövårdsberedningens målsättning, att sänka energianvändningen med 30% i
byggnadsbeståndet till år 2025, skall uppfyllas krävs ett fortsatt arbete med att sänka
energianvändningen.

Eftersom ventilationssystemen är mycket energikrävande är det bra att många effektiviserings-
åtgärder har vidtagits vid länets sjukhus, som samtliga har mekanisk till- och frånluft med värme-
återvinning samt roterande värmeväxlare. Det är komplicerat att ventilera ett sjukhus dels för att
behoven inom byggnaderna varierar, och dels för att ventilationssystemen oftast är gamla till
utformningen (undantaget Sunderby sjukhus). Vid Gällivare sjukhus har man aktivt arbetat med
att förbättra och effektivisera ventilationssystemet under de senaste åren. Genom att effektivisera
och optimera ventilationen har man vid Kalix sjukhus arbetat fram olika ventilationsnivåer för
olika utomhustemperaturer, vilket i sin tur medfört både energibesparingar och bättre inomhus-
klimat då det är kallt ute.

Efter intervjuer vid samtliga sjukhus fick vi uppfattningen att den obligatoriska ventilations-
kontrollen (OVK) fungerar bättre nu än tidigare. Flertalet av sjukhusen skulle sannolikt kunna
begära att få förlängda intervaller mellan kontrollerna, med bibehållen standard på ventilationen,
eftersom driftpersonalen sköter drift och underhåll av ventilationssystemen kontinuerligt och
effektivt.

Vi kan konstatera att även om mycket arbete med att hushålla med och effektivisera energi-
användningen redan har skett och sker vid länets sjukhus, så finns det mycket kvar att göra.
Eftersom driften av ett sjukhus utgör en stor kostnad betyder det att stora vinster kan göras. En
förutsättning för att nå politiska målsättningar, avseende miljö och energi, är dock att långsiktigt
tänkande tillåts. Det betyder att det kortsiktiga synsätt som råder idag, med krav på snabba
återbetalningstider, måste ändras så att även investeringar med längre återbetalningstider
accepteras. Det krävs ett långsiktigt och medvetet arbete med att optimera och effektivisera
energianvändningen. Vi anser att energifrågor är så viktiga att dessa borde vara en av de styrande
punkterna för landstingsledning på politisk nivå.
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Intervjuunderlag- examensarbete Bilaga 1

• Vilka åtgärder har vidtagits vid ert sjukhus för att effektivisera energianvändningen?
• Har ni några planer att vidta några åtgärder?
• Följande punkter kommer att tas upp vid intervjutillfället:

Belysning
Finns det någon policy och strategi?
Vilken belysning finns, lågenergilampor, närvarostyrning, timerstyrning, behovsstyrning etc.
Eventuell uppdelning av belysningstyp mellan t ex kulvertar, trapphus och kontor?
Om effektstyrning finns, är någon belysning kopplad till denna?  

Ventilation
Finns någon policy och strategi?
Vilket system (FTX), värmeväxlare?
Vilket styrsystem finns, behovsstyrning, regleringsmöjligheter etc.
Hur anser ni att OVK fungerar?

Värme
Finns någon policy och strategi?
Fjärrvärme, styrsystem- finns möjlighet att styra värmen ute i verksamheten eller styrs den 
enbart via DUC.
Nyttjas gratisenergi dagtid och/eller sänks temperaturen dagtid?

Kyla
Finns någon policy och strategi?
System och styrning?
Förekommer samkörning mellan värme, kyla och ventilation?

Motorvärmare
Finns någon policy och strategi?
Timer- intervall- eller något annat?
Uthyrningspolicy?

Effektstyrning
Finns någon policy och strategi?
Effektvakt?
Möjligheter att minska effekttopparna och jämna ut effektuttaget över tiden?

• Har du/ni några idéer eller förslag på vad som skulle kunna göras för att optimera
energianvändningen?



              Kalix sjukhus Bilaga 2

    fastighetskort 2000-12-31

Ytor

BTA 50684 kvm Ytor enligt Facility
BRA 46249 kvm
Uthyrningsbar yta 30606 kvm
Fastighetens bokförda värde 2000-12-31 50 215 522 kr
Anskaffningsvärde 136 925 649 kr

Ekonomi          Nyckeltal          Nyckeltal

kr / m2 BTA kr / m2 BRA
Intäkter 19 794 797 kr 391 428

Kostnader
Drift och underhåll 13 752 618 kr 271 297
        varav media 4 034 293 kr 80 87
        varav OH fastigh.kontoret 731 051 kr 14 16
        varav Puff 1 857 819 kr 37 40
        varav extraord. projekt 1 553 714 kr 31 34
Driftnetto 6 042 179 kr 119 131
Avskrivning och internränta 6 651 576 kr 131 144
Resultat -609 397 kr -12 -13

Underhållsstatus 
Under den närmaste 5-årsperioden finns följande underhållsbehov:
 
Åtgärd Kostnad

Åtgärder enligt upprättad UH-plan 15 635 000 kr

Summa 15 635 000 kr

Hyresgäster
Interna Yta kvm Andel av Årshyra 2001 kr/kvm Löptid t o m

 total yta
Kalix förvaltning 21 649 70,7 16 313 002 kr 754 2001-12-31
Länsservice 1 169 3,8 718 704 kr 615 2001-12-31
Tandvården 672 2,2 436 535 kr 650 2001-12-31
Lu-Bo förv. 1 046 3,4 796 000 kr 761 2001-12-31
Summa internt 24 536 80,2 18 264 241 kr 744

Externa Yta kvm Andel av Årshyra 2001 kr/kvm Löptid t o m Upps.tid
 total yta

Exp apotek Kalix las 397 1,3 551 691 kr 1390 2010-06-30 9 mån 3 år
Frisering Kalix las 22 0,1 8 100 kr 368 2004-12-31 9 mån 3 år
Barservering Kiosk 109 0,4 77 315 kr 709 2003-12-31 9 mån 3 år
Värmeri o ugn 0 0,0 7 000 kr 2002-12-31
Förråd Nederka förs 22 0,1 38 850 kr 1807 2002-12-31 9 mån 3 år
Kalix Värmeverk 150 0,5 80 160 kr 534 2001-12-31



Kone Hissar AB 33 0,1 18 900 kr 573 2003-12-31 9 mån 3 år
Kalix sjh bisättningslok 113 0,4 91 304 kr 806 2004-12-31 9 mån 3 år
Tisdagsgruppen 25 0,1 6 386 kr 255 2001-12-31 3 mån 1 år
Cerberus 20 0,1 10 100 kr 505 2001-12-31 3 mån 1 år
Kalix Optik 28 0,1 8 400 kr 300 2001-08-31 3 mån 1 år
Kalix Golfklubb 39 0,1 15 000 kr 385 2002-06-30 3  mån 1år
Bo Wall 66 0,2 6 000 kr 91 2001-05-31 1mån
Lernia förråd 148 0,5 25 000 kr 169 2001-12-31 3 mån 1 år
Miroi 143 0,5 40 800 kr 285 2001-12-31 3 mån 1 år
Agneta Forslund 42 0,1 8 000 kr 190 2001-12-31 3 mån 1 år
Verdandi 19 0,1 6 615 kr 348 2001-12-31 3 mån 1 år
Summa externt 1 376 3,0 999 621 kr 721

Summa uthyrt 25 912 kvm 19 263 862 kr 743 Årsutfall intäkter 19 263 862 kr
Uthyrningsbar yta 30 606 kvm
Vakansgrad 15 %

Internt 80
Externt 3
Vakant 15



Energistatistik 1990 – 2000 Bilaga 3

Akademiska hus  

År BRA Värme
MWh

El
MWh

1993 101331 11746 8133
1994 101514 12443 9087
1995 105365 13765 9827
1996 105365 15213 11063
1997 104596 16104 11429
1998 120773 16032 11652
1999 118000 13580 11966
2000 121171 13932 11839

Källa: årsredovisning 1993 – 2000, värme är graddagskorr.

Elanvändning 1990 – 2000 NLL sjukhus kWh/m2

ÅR Gällivare* Kalix Kiruna Piteå
BRA kvm 79228 45701 43534 46166

1990       161          105            96    
1991       163          105            96    
1992       163          106            95    
1993       162          107            96    
1994       140          105            98    
1995       132          111          100    
1996       124          115          103          117    
1997       135          111          103          109    
1998       139          111          105          107    
1999       130          117          106          108    
2000       127          113          109          107    

Värmeanvändning 1990 – 2000 NLL sjukhus kWh/m2

ÅR Gällivare* Kalix Kiruna Piteå
BRA kvm 79228 45701 43534 46166

1990       240          171          157    
1991       249          180          157    
1992       245          169          152    
1993       242          177          165    
1994       229          182          165    
1995       198          158          158          128    
1996       204          155          168          132    
1997       185          151          149          120    
1998       201          164          153          130    
1999       190          158          142          118    
2000       161          148          137          108    



Effektuttag kW Kailx sjukhus 11/1 1999 och 11/1 2001

Timme 2001 1999
1 390 458
2 398 452
3 388 454
4 380 454
5 396 464
6 467 526
7 588 648
8 771 1022
9 853 1192

10 870 1234
11 877 1284
12 883 1236
13 911 1154
14 926 1210
15 952 1302
16 904 1190
17 721 928
18 619 768
19 556 630
20 551 598
21 520 540
22 479 504
23 421 476
24 397 452




