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Sammanfattning 
Byggnader med laboratorier är ofta mer utrustningstunga och därmed blir de större förbrukare av energi 

än vanliga kontorsbyggnader. Med stor mängd utrustning och med utrustning som dessutom kan ha en 

hög effektförbrukning kommer det stora värmelaster till rummet som behöver kylas bort och detta 

behov av kyla måste fastställas under projekteringsfasen av ett byggprojekt. En utmaning som man ställs 

inför vid projektering av kylsystem är att göra en bedömning för hur stora de interna värmelasterna är 

från den elektroniska utrustningen som finns i rummen. I många fall gör man en bedömning genom att 

använda schablonvärden för de interna lasterna då det tidigt i projektet inte är fastlagt vad för typ av 

utrustning som kommer att placeras i rummen och i vilken utsträckning utrustningen kommer att 

användas.  Denna uppskattning av interna värmelaster blir i många fall felaktigt bedömd. Vid 

projektering av laboratorier är utmaningen ännu större då byggprojekt med laboratorier är få vilket 

innebär att det finns mindre erfarenhet och kunskap att kunna göra en välgrundad bedömning. Detta 

leder till att laboratorier i många fall har system för kyla som är överdimensionerade vilket leder till 

onödigt höga investeringskostnader, ineffektiva installationer och högre driftkostnader. 

Syftet med detta examensarbete har varit att ge bättre underlag för framtida projekteringar av 

laboratorier genom att undersöka hur väl utrustningstillverkarnas angivelser för märkeffekten stämmer 

överens med den verkliga effektförbrukningen. Arbetet har även försökt visa på hur ofta och i vilken 

omfattning utrustningen används genom att studera en utvald laboratoriebyggnad vid Karolinska 

Institutet. Detta har gjorts genom att anta att all effekt som utrustningen förbrukar omvandlas till värme 

och tillförs till rummet. Genom detta antagande har värmeavgivningen kunnat bestämmas genom att 

mäta och logga elförbrukningen under en veckas tid med hjälp av en eleffektsmätare. 

I detta arbete gjordes det mätningar på åtta stycken utrustningstyper och resultatet i arbetet visar att 

användningsdiversiteten för all utrustning som det gjordes mätningar på är 43 %. Delar man upp 

utrustningen utefter märkeffekt över och under 1000 W blir användningsdiversiteten 4 % för det 

förstnämnda samt 53 % för det sistnämnda. Ismaskinen och skakinkubator hade 65 % av den totala 

förbrukningen under mätperioderna och var med det de överlägset största förbrukarna i mätningarna. 

Av de utrustningar som har intermittent användningsmönster var det de mikrobiologiska 

säkerhetsbänkarna samt skakinkubatorn som hade mest tid i aktivt läge.  

Jämför man med mätdata som finns för laboratorieutrustning på Labs21 Wiki-sida hade utrustning med 

märkeffekt över 1000 W en genomsnittlig användningsdiversitet som var 50 % och utrustning med 

märkeffekt under 1000 W en genomsnittlig användningsdiversitet som var 74 %. 

Som slutsatserna i detta arbete visar finns det stort utrymme för en förbättrad och mer precis 

projektering av ett laboratoriums värmelaster. Med en mer precis projektering kommer det dock nya 

utmaningar såsom riskhantering om ett system istället blir underdimensionerat och möjligheterna för 

framtida förändringar av ett laboratoriums utrustningar minskar. Fördelarna med ett mer precist 

kylsystem är många där det finns stor besparingspotential både ekonomiskt och miljömässigt. 
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Abstract 
Buildings with laboratories often have more equipment and thus they are greater consumers of energy 

than conventional office buildings. With a large amount of equipment and with equipment that also can 

have a high-power consumption it comes large heating loads to the room that needs to be cooled and 

this cooling requirements must be established during the design phase of a building project. One of the 

challenges designing the cooling system of a building is to make an estimate of how large the internal 

heat loads are from the electronic equipment in the room. When the tenants’ choice of equipment is not 

known, the designer uses a standard or experience value as an estimate of the internal heat loads and to 

which extent the equipment will be used. This estimate of the internal heat loads has in many cases 

shown to be wrongly estimated for all types of building but when it comes to laboratories the challenge 

is even greater since there are few construction projects that involves laboratories which means that 

there is less experience and knowledge to make a well-based judgement of the heat loads. This results in 

laboratories that in many cases has a cooling system which is oversized leading to excessive investment 

costs, inefficient installations and higher operating costs. 

The aim of this thesis has been to provide a better basis for design processes of laboratories in the future 

by examining how well the manufacturers' information on nameplate power is consistent with the real 

consumption. The thesis has also tried to show how often and to what extent the equipment is being 

used. This is achieved by assuming that all of the equipment’s plug load is converted into heat and 

supplied to the room. Through this assumption, the equipment’s heat load has been determined by 

measuring and logging the plug load over a week's time. 

This work made measurements on eight types of equipment and the result of the measurements shows 

that the user diversity for all the measured equipment were 43%. Dividing the equipment in nameplate 

power above and below 1000 W the user diversity is 4% for the first and 53% for the latter. The ice 

maker and the shaking incubator made up 65% of the total consumption during the measurement 

period, and they were by far the highest consumer. Looking at the equipment that has an intermittent 

use pattern, it was the biosafety cabinets and the shaking incubator who had the most time in active 

mode. 

Compared with data available for laboratory equipment on Labs21 Wiki webpage equipment with a 

rated power of 1000 W had an average in user diversity which was 50% and equipment with a rated 

power below 1000 W had an average of 74% in user diversity. 

As the findings of this work shows there is great opportunities to improve and make more precise design 

of a laboratory’s heat loads. With a more precise estimation of the heat loads new challenges will be 

faced and the risk that a system instead becomes undersized will be higher and the possibilities to 

change a laboratory’s equipment in the future will be lower. The benefits of a more precise cooling 

systems are many where there are large savings potential both economically and environmentally.  
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Förord 
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Karolinska institutet som har väldigt behjälpliga vid mina mätningar på Retziuslaboratoriet. 

Till sist vill jag även tacka min handledare vid KTH, Ivo Martinac, som hjälpte mig med kontakter för 

examensarbetet och varit behjälplig när det behövts. 
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Nomenklatur 
 

Akademiska Hus 

Akademiska Hus är ett statligt bolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter som uteslutande är 

avsedd för verksamhet kopplad till universitet och högskolor i hela Sverige. Med ett fastighetsvärde på 

71 miljarder är Akademiska Hus en av Sveriges största fastighetsägare och av deras fastighetsbestånd är 

70 % laboratoriebyggnader (Akademiska Hus, 2016a).  

Helenius Ingenjörsbyrå 

Helenius grundades för över 50 år sedan och har sedan starten bedrivit VVS-projektering. Med åren har 

kompetensen breddats till att numera även inkludera tjänster såsom installationsledning, 

installationssamordning, projektledning och energifrågor (Helenius, 2015). 

Karolinska Institutet, KI 

Karolinska institutet är ett av de största medicinska universiteten i världen och har campusområden i 

Solna och Flemingsberg. På institutet bedrivs forskning och utbildning inom en rad olika medicinska 

områden, allt mellan folkhälsovetenskap till cell- och molekylärbiologi (KI, u.å.).  

Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, avdelningen för installations- och energisystem 

Avdelningen för installations- och energisystem tillhör institutionen för Byggvetenskap på KTH. Här 

bedrivs både undervisning på civilingenjörsnivå samt forskning inom just installations- och energisystem 

(KTH, u.å.).  
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1. Introduktion 
I takt med att den tekniska utvecklingen fortgår utvecklas den medicinska forskningen genom att nya 

möjligheter att undersöka och upptäcka fenomen skapas. En viktig del för den medicinska forskningens 

framsteg är laboratorier. Dessa laboratorier har en trend att förses med alltmer elektronisk utrustning och 

får därmed en högre elförbrukning (Hjorth Jensen & Maagøe Petersen, 2011, Wilkins & Hosni, 2011). 

Redan idag har laboratorier en betydande elförbrukning och har ofta tre till fyra gånger högre 

elförbrukning per kvadratmeter än kontor (Hopkinson et al, 2011). Detta har gjort att flera initiativ har 

startats för att se vilka utrustningar som är de stora energiförbrukarna och hur man kan energieffektivisera 

laboratorier. Ett annat problem med att laboratorier har en hög elförbrukning är att en majoritet av den 

till utrustningen tillförda elektriska effekten övergår till värme som sprids i rummet måste denna 

tillskottsvärme kylas bort. Överskottsvärme eller värmelaster i laboratorier är just det som detta arbete 

kretsar kring.  

Vid dimensionering av ett rums värmelaster finns det i dagsläget väletablerade riktvärden för att uppskatta 

värmen från solinstrålning, personer och belysning men faktum kvarstår att merparten av dagens 

laboratorier har över- eller underdimensionerade installationssystem och framförallt just kylsystem. Detta 

leder till onödigt höga investeringskostnader, ineffektivare drift, högre energiförbrukning eller att den 

termiska komforten inte kan hållas. För just laboratorier är systemen i stor omfattning 

överdimensionerade. Huvudorsaken till över- eller underdimensioneringen är att man i projekteringen av 

laboratorier ofta projekterar efter ett felaktigt antaget värde på de interna värmelasterna från 

laboratorieutrustningen i kombination med att man dimensionerar ett för högt värde på utrustningens 

sammanlagda maximala momentana förbrukning. Problemen härstammar i att dagens 

dimensioneringsmetoder utgår från den effektförbrukning som tillverkaren uppger för utrustningen 

(kallad märkdata eller märkeffekt). Detta värde är oftast högre än det reella värdet för elförbrukningen 

och omges med stora osäkerheter, så systemkonstruktören lägger ofta till en stor säkerhetsmarginal för 

att säkerställa att tillräcklig kyleffekt finns för att kunna bibehålla tillfredsställande termiskt klimat. 

Ytterligare en orsak till att man har en säkerhetsmarginal är att byggnationer som omfattar 

laborationssalar ofta är komplexa och projekteringsfasen sträcker sig över lång tid samtidigt som 

utvecklingen av laborationsutrustningen går väldigt fort. Därmed föredrar beställaren att ta sena beslut 

gällande utrustningen för att säkerställa att deras fastighet är toppmodern vid färdigställandet. Man tar 

inte heller hänsyn till i vilken omfattning utrustningen används utan summerar märkeffekten på all 

utrustning i ett rum vid dimensionering. 

Detta arbete har för avsikt att undersöka den egentliga värmeavgivningen från utrustning som är specifika 

för laboratorier och vanligt förekommande i laboratoriemiljö. I slutändan är målet för arbetet att leverera 

ett typvärde (i W/m2) på värmelasten för utrustning i laboratorier och ge underlag för hur väl 

utrustningstillverkarnas märkdata stämmer överens med den verkliga förbrukningen. Typvärdena tas fram 

genom mätningar av den levererade eleffekten till utrustning i laboratorier på Retziuslaboratoriet vid 

Karolinska Institutet, Solna, och förhoppningen är att värdena ska ge stöd för en mer precis projektering 

av interna värmelaster i framtiden. 
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1.1 Mål och frågeställning 
Huvudfrågeställningarna detta arbete har utgått ifrån är: 

- Vad är typvärdena för laboratorieutrustnings effektförbrukning i W/m2? 

- Är dagens dimensioneringsmetod av värmelaster i laboratorier gångbar? 

Målet med arbetet var att leverera typvärden för de skyddsnivåer för laboratorier som Arbetsmiljöverket 

har satt upp och att dessa typvärden ska kunna användas för att göra mer precisa projekteringar av 

laboratorier i framtiden. Om eventuella skillnader mellan projekterat och verkligt värde föreligger kommer 

en kostnadsanalys göras för att uppskatta vad en eventuell överdimensionering kostar. Ett delmål i 

analysen att kunna leverera typvärden för laboratorieutrustnings effektförbrukning är att analysera om 

åldern på utrustningen leder till en högre effektförbrukning. Målen har fått justeras efter arbetets gång 

och har efter omständigheter som presenteras i avsnitt 1.2 Avgränsning justerats till följande:  

- Ge stöd för mer precis projektering av ett laboratoriums värmelaster från den mest vanliga 

laboratorieutrustningen. 

- Strategier för att kunna göra energibesparingar 

1.2 Avgränsning 
Det har inte varit möjligt att mäta i alla klasser och typer av laboratorier därför har det enbart gjorts 

mätningar i en klass och en typ laboratorium som går att läsa om under Mätobjekt. Skillnaden i förbrukning 

hos utrustningen antas dock inte ha ett starkt beroende till vilken typ av laboratorium det används i, dock 

kan behovet av viss typ av utrustning vara större eller mindre sett till de olika laboratorieklasserna.  

Då laboratorier har processer som kan vara känsliga för påverkan och avbrott har det funnits en del 

restriktioner kring vilka utrustningar man har kunnat utföra mätningar på och även i vilken omfattning. 

Eftersom mätutrustningsenheterna fått köpas in och elkonsulterna tar ut konsultarvode finns det en 

ekonomisk begränsning i antalet enheter som kunnat köpas, en begränsning i mättiden samt i omfattning 

av mätningarna. Detta har gjort att arbetet fokuserat på den utrustning som förbrukar mest el och därmed 

troligtvis avger mest värme till omgivningen. Denna utrustning är kylar, frysar, lågtemperaturfrysar, 

vattenbad, ugnar, inkubatorer, centrifuger och autoklaver. Dock visade det sig att vissa typer av nämnd 

utrustning hade elanslutningar som gjorde det praktiskt omöjligt att utföra mätningar och därför har valet 

av de utrustningar som det gjorts mätningar på fått ändras längs arbetets gång. Vilken utrustning det 

gjordes mätningar på i slutändan går att läsa om under 4.2 Utrustning. Eftersom det trots dessa nämnda 

avgränsningar krävs omfattande mätningar för att kunna dra säkra slutsatser om utrustningarnas 

förbrukningar har ytterligare avgränsningar fått göras för att arbetet ska lämpa sig för ett examensarbete. 

Dessa avgränsningar har bestått i att man har tittat på ett mindre rum i en av korridorerna och från detta 

har en modell och metodik för mätning utarbetats. Vid fortsatta arbeten av att kartlägga 

laboratorieutrustningens förbrukning kan denna modell användas.  

Ingen större beaktning har heller gjorts för hur stor del av den ingående elförbrukningen som går direkt 

till omgivningen via värmestrålning och hur stor del som värmelagras då detta inte givits tillfälle att mäta. 

Istället har antagandet att all ingående eleffekt omvandlat till värmeenergi och att denna strålar direkt till 

omgivande luft använts.  

En betydligt djupare analys av de mätvärdena som publicerats på Labs21 Wiki-sida var målet men eftersom 

den publicerade datan hade många luckor blev urvalet på data och antalet möjliga analyser begränsad. Ett 
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mål var att analysera om åldern på utrustningen var en faktor för högre förbrukning men eftersom inga 

data för när de publicerade mätningarna gjordes blev denna analys olämplig att göra. Mycket av datan 

saknade uppgifter om tillverkningsår och/eller märkeffekt vilket trots försök med att fylla igen dessa 

informationsglapp gjorde att mycket av denna utrustning inte kunde vägas med i jämförelsen mellan 

uppmätt effekt och märkeffekt. Mer om detta går att finna i avsnittet 1.2 Fel! Ogiltig självreferens i 

bokmärke..  

2. Metodik 
En litteraturstudie genomfördes för att se vilka studier som tidigare gjorts inom energiförbrukning i 

laboratorier. Eftersom dessa studier har varit relativt få har även en studie gjorts av arbeten där 

värmeavgivning på kontorsutrustning mätts. Detta arbete innebar mer om ellära än vad som kunde 

förutses vilket har gjort att en hel del tid även fått läggas på att få en grundläggande elkunskap.  

Vid starten av mättillfället inventerades den aktuella laborationssalens utrustning och det kartlades hur 

utrustningen var placerad i rummet.  

Det mest effektiva sättet att få fram den totala värmeavgivningen från utrustning är att man gör 

antagandet att hela den levererade eleffekten blir till värmeenergi. Detta antagande är i analogi med 

termodynamikens första huvudsats om energins bevarande och fungerar under förutsättning att inga 

endotermiska eller exotermiska reaktioner sker i utrustningen och att det är under jämviktstillstånd (Hosni 

et al, 1998). Därför valdes mätning av elförbrukningen som lämpligt sätt att mäta värmeavgivningen från 

utrustningen till omgivningen.  

2.1 Mätmetoder 
Tre typer av mätningar gjordes där ena mätningen var att man mätte den momentana elförbrukningen för 

en hel korridor, den andra samt den tredje metoden för att mäta var att man mätte förbrukningen på 

utrustningsnivå genom två olika utrustningar. ………………………………………………………………………………………..  

Mätningen av förbrukningen för hela korridoren gjordes vid korridorens elcentral som utfördes genom så 

kallad direktmätning med en effektanalysator av modell Fluke 435 Series II Power Quality and Energy 

Analyzer som är en typ av effektanalysator som mäter ström och spänning genom tänger. Genom att sätta 

”tången” runt kabeln mäts det magnetiska fältet och omvandlar det till värde på den ström som passerar 

genom kabeln. Spänningsprobar används för att mäta spänningen och en krokodilklämma sätts in för att 

jorda mätutrustningen. Denna utrustning har en mätnoggrannhet på ± 1 % ± 10 enheter när man mäter 

eleffekt.  

Vid elcentralen gjordes mätning på trefas där tängerna och probarna sattes på vardera fas och spänning 

samt ström över de tre faserna summerades ihop. Eftersom det i elcentralen handlar om starkström som 

man måste ha utbildning för att hantera samt att mätutrustningen är avancerad att ställa in med korrekta 

inställningar bistod Tomas Höglund från ElConcept med hjälp vid dessa mätningar.  
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Figur 1. Mätning vid elcentral med en Fluke 435 Series II Power Quality and Energy Analyzer. 

För lågtemperaturfrysen som är ansluten genom en 16A europahandske är det omöjligt att mäta med 

energimätaren för eluttag därför skedde istället mätningen med samma utrustning som vid 

centralmätningen. Men eftersom det inte är möjligt att mäta direkt runt strömkabeln från 

lågtemperaturfrysen utan åverkan på denna gjordes denna mätning vid skarvdosan där ledaren är skarvad 

och man kommer åt de olika faserna. I övrigt gjordes mätning precis som mätning vid elcentral. 

Den andra typen av mätning på utrustningsnivå gjordes med hjälp av tre stycken energimätare för eluttag 

av modell Intab Wireless System Radio Logger för effekt som har en mätnoggrannhet på ± 1 %. Samt med 

därtill tillhörande basstation med RS232-anslutning och modellbeteckning WS-BU. För mätning med 

energimätare för vägguttag kopplas utrustningen in i vägguttag och sedan kopplas utrustningen in i 

energimätaren. Energimätaren mäter utrustningens elförbrukning samt eleffekt och skickar mätvärden 

trådlöst till basstationen som i sin tur är inkopplad till en bärbar dator som tar emot mätdatan. I datorn 

loggas mätdatan i programmet SensorGraph. Från programmet kan man se nuvarande förbrukning och 

effekt samt exportera den loggade datan, antingen i form av rådata eller som en färdig graf. Med 

programmets hjälp togs ett medelvärde av mätdatan över 15 minuter. 

Anledningen till att ta genomsnittet över en relativt lång period som 15 minuter är att de momentana 

belastningstopparna vid till exempel uppstart av utrustning inte påverkar värmeavgivning från 

utrustningen och genom att ta genomsnittet över en längre tid tas dessa tillfälliga toppar bort. Det högsta 

mätvärdet (på medelvärdena över 15 minuter) som uppmättes under mätperioden blir det 

dimensionerande typvärdet för den utrustningstypen (Mathew, 2010).  

För varje utrustning gjordes det också en drifttidsanalys där dess effektförbrukning analyserades och med 

hjälp av mätdatan delades förbrukningen in i olika driftlägen. Mer om de olika driftlägena går att läsa om 

i avsnittet 2.2 Dataanalys. Sedan gjordes en analys av hur många minuter respektive utrustning arbetade 

i de olika driftlägena. Denna analys gjordes på mätdata med ett genomsnitt på en minut för att undvika 

alltför stora fluktuationer i mätdatan på förbrukningen. 
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2.2 Dataanalys 
Omfattningen av mätningarna som gjorts i denna rapport är inte tillräckliga för att ge statistisk signifikans 

för elförbrukningen och därmed värmeavgivningen för den laboratorieutrustning som mätts. Dock ger 

studien bättre insikt om hur vissa typer av laboratorieutrustning används i deras vardagliga miljöer och 

visst stöd till att karakterisera vägguttagseffekter1 för att forma strategier för framtida energibesparingar. 

För att bredda den data som ligger till grund för slutsatserna i detta arbete har en djupare analys gjorts av 

de mätdata som gjorts tidigare av Hosni et al (2014) samt av de mätdata som finns publicerat på Labs21 

Wiki-sida. Trots att många av utrustningarna i Labs21 hade bristfällig redovisning av uppmätta effekter och 

andra data valdes dessa ändå att tas med i detta arbete då de ändå bidrar med vissa mätdata och därmed 

ger bättre slutsatser. Detta arbete har också utformats så att man kan applicera den framtagna modellen 

i ett arbete med mätningar i större omfattning och inte enbart i ett rum, som varit fallet i detta arbete.  

Som mål har nedanstående punkter valts för att redovisa mätvärdena och därmed utföra mätningarna 

med passande utförande: 

• Genomsnittlig elförbrukning indelat i de olika utrustningstyper som är vanliga och troligtvis har 

högst förbrukning.  

• Toppförbrukning under mätperioden. Detta är det värde man utgår ifrån vid dimensionering av 

kylbehovet för rummet. Både det momentana uppmätta värdet och ett genomsnittligt värde över 

ett 15-minutersinvervall är av intresse.  

• Användningsmönster. I vilken omfattning används utrustning där både längd för varje 

användningstillfälle och sammanlagd användningstid under mätperioden är intressant. 

2.2.1 Jämförelsedata 
Detta avsnitt behandlar hur urvalet av den utrustning som är med i 4 Mätobjekt gjordes samt 

jämförelsemetoden som användes.  

Den utrustning som togs med i analysen i avsnitt 4 tillhör de utrustningar som förekommer mest frekvent 

i laboratorier och som vanligen även är stora bidragare till den interna värmelasten. Analysen gjordes för 

att få bättre underlag till säkrare slutsatser i detta arbete och då ingen liknande analys av datan som finns 

på Labs21 Wiki-sida gjorts tidigare. För att kunna jämföra med tidigare arbeten som gjorts inom området 

har analysen fått anpassats efter hur de tidigare arbetenas resultat redovisats. Denna anpassning bestod 

i att utrustningen delades upp efter den utrustning som hade en märkeffekt över 1000 W respektive under 

1000 W. En förutsättning för att kunna göra jämförelsen mellan märkeffekt och uppmätt effekt är att det 

finns uppgifter om båda faktorerna att tillgå. Därför har utrustning som enbart hade dessa data tagits med 

i analysen. Har inte uppgifterna gått att få på hemsidan men utrustningen haft modellnamn samt 

tillverkningsår har uppgifter om märkeffekt försökt hämtats in via internetsökning och uppletande efter 

utrustningsmanual. 

Den statistiska metod som använts i avsnitt 4 var en observationsstudie med variabler i kvotskala där 

jämförelsen gjordes genom en sambandsanalys mellan de uppmätta effekterna samt märkeffekterna för 

att se om de var en viss signifikant differens mellan dessa.  

                                                           
1 Från engelskans plug load 
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3. Bakgrund 

3.1 Initiativ för energieffektivare laboratorium 
Den mesta av undersökningarna som gjorts inom energi- och elanvändning hos laboratorier har gjorts med 

kopplingar till den amerikanska organisationen International Institute for Sustainable Laboratories (I2SL) 

(tidigare Labs21) som startats av U.S. Environmental Protection Agency och U.S. Department of Energy. 

Målet med denna organisation är att det ska ge stöd till ägare, projektörer och användare av laboratorier 

vid projektering samt drift och underhåll för att uppnå mer energisnåla laboratorier. Företag och 

institutioner kan ansluta sig till organisationen och bidra med egna mätningar av vägguttagseffekter för 

att ge projektörer eller inköpare en bättre uppskattning av vägguttagseffekten än leverantörernas 

märkdata men även själva kunna jämföra sina laboratoriers energianvändning med likvärdiga i deras 

benchmark test (Labs21, u.å.). 

Målet med organisationen Labs21 eller I2SL är att ge tillgång till kvantitativa mätdata för andra laboratorier 

och ha en anpassad miljöbyggnadscertifiering för laboratorier är målet att få en lättare kunskap om ett 

laboratoriums nivå på energiprestanda. Många laboratorier med dålig energiprestanda ska genom detta 

inte kunna skapa en falsk bild av energieffektiva laboratorier. 

En del i I2SL:s arbete att få mer energieffektiva laboratorier är att de skapat en utbyggnad och modifiering 

av LEED-certifieringen för nybyggnationer och dess poängsystem, för att kunna ge rimliga krav anpassade 

för laboratorier. Detta gav de namnet EPC (Environment Performance Criteria). I2SL vill dock inte certifiera 

i tredjepartsnamn och gör inga certifieringar själva utan de uppmanade istället US Green Building Council 

(USGBC) som utvecklat miljöcertifieringen för byggnader, LEED, att utveckla ett eget certifieringssystem 

för laboratorier baserat på EPC. Deras utkast till detta går under namnet LEED-AGL (Application Guide for 

Laboratories) och var under 2003 under utveckling och på väg att realiseras men arbetet avtog och det 

finns inga planer i dagsläget på nya anpassningar av LEED och därmed inte heller implementera en 

anpassning för laboratorier i LEED (Mathew & Williams, 2006. Brock, 2016).   ………. 

De delarna av det framtagna förslaget för certifiering av laboratorier som är intressant för detta arbete är 

att man i projektering av nya laboratorier ska sträva efter att få en väldimensionerad värmelast från 

laboratorieutrustning (Labs21, 2008). Första kravet är att kolla utrustningens elförbrukning hos ett 

liknande laboratorium med jämförbar utrustningstyp och storlek samt användningsprofil. Ett liknande 

laboratorium definieras som ett som har liknande utrustningstyper, kvantitet och användningsprofil. Finns 

inte sådana data tillgänglig ska man mäta detta efter ett antal uppradade krav som exempelvis är att man 

ska mäta i en kontinuerlig sjudagarsperiod, mätningarna ska ske när lokalerna är under full besittning och 

mätningarna ska tas med ett 15 minuters intervall. Den andra möjliga poängen som är av intresse för detta 

arbete är att man ska designa eldistributionssystemet så att det är lättåtkomligt för att göra kontinuerliga 

mätningar av laboratorieutrustningens elförbrukning (Labs21, 2010).- – - - - - - - - - - - - - – -  

Även det brittiska miljöcertifieringsprogrammet för byggnader, BREEAM, har under Ene 07 i sin 

internationella tekniska manual för nybyggnation även de infört speciella punkter för att få en certifiering 

mer lämpad för nybyggnation av byggnader med laboratorier. Dock ska det påpekas att detta stycke i den 

svenska anpassningen av BREEAM saknas (BREEAM, 2014). 

3.2 Teori värmeavgivning 
En viktig sak att ta hänsyn till när man ska undersöka värmeavgivningen från utrustning samt när man 

dimensionerar kylbehovet i laboratorier är att tänka på att värmeförluster kan avges till omgivande luft på 

olika sätt. En del av värmeförlusten avgår direkt utan tidsfördröjning som konvektion till omgivande luft, 
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den andra delen absorberas av byggnadsstommen genom värmestrålning och avges senare när 

rumstemperaturen blir lägre. Hosni et al (1999) ger ett försök till uppskattning av denna uppdelning genom 

att titta på kontorsutrustning och visade att 20 % av förlusterna är via strålning och 80 % är via konvektion. 

Dessa siffror är även de som ASHRAE Handbook of Fundamentals (1997) nämner. Är utrustningen kyld 

med en fläkt uppvisade de att betydligt mer av värmeavgivningen avges genom strålning, 10 % via strålning 

och 90 % via konvektion. Ytterligare en sak som kan påverka hur stor portion av värmeförlusterna som 

försvinner via strålning är om utrustningen har en varm yta som är exponerad mot omgivningen. Har 

utrustningen en sådan yta blir strålningsförlusterna större, därför har en ugn till exempel högre andel av 

värmeförlusterna som förloras genom strålning (57 %) (Hosni et al, 1999). 

3.3 Tidigare arbeten 
Samma rapport som nämndes ovan av Hosni et al (1999) föreslår utrustning som förbrukar mindre än 1000 

W ska projekteras med ett värde som är 70 % av utrustningens märkeffekt. Detta procentuella värde 

brukar kallas användningsdiversitet och är i detta arbete definierat som förhållandet mellan märkeffekt 

och den uppmätta genomsnittseffekten över 15 minuter hos utrustningen. Vidare visade Hosni et al (1999) 

att utrustning över 1000 W har ett egentligt förbrukningsvärde som inte är mer än 50 % av det nominella 

värdet, dock påpekas det i rapporten att det enbart gjordes mätning på fyra stycken utrustningar över 

1000 W och att det därför är olämpligt att dra en slutsats utifrån den framtagna datan. I ASHRAE 

Guidebook for Sustainable Design of Laboratories (2015) anger man att den reella förbrukningen ligger 

mellan 20 och 30 % av märkeffekt för utrustnings- och apparatrum. I samma bok anges även att 50 % av 

märkeffekten är en vanlig användningsdiversitet man projekterar efter i laboratorier. 

Ett exempel för hur stor överdimensioneringen av installationssystem kan vara i laboratorier ger Brown 

(2002) som visade att i en laboratoriebyggnad i Kalifornien, USA var systemet överdimensionerat med 75 

%. Så trots att man minskade den installerade kyleffekten med hälften var det fortfarande en god marginal 

för att täcka eventuella framtida höjningar i värmelast. Martin (2004) fortsatte att arbeta vidare inom detta 

område genom att göra en studie av 26 stycken laboratorier. Det visade sig att i genomsnitt var 

laboratorierna i studien överdimensionerade med 80 % och var så hög som 300 % i ett fall.  

I I2SL:s benchmark databas finns det data från 136 stycken laboratorier och den genomsnittliga uppmätta 

topplasten för all elektricitet (belysning, ventilation, utrustning) är 93 W/m2 och det maximala uppmätta 

värdet är 377 W/m2 (Mathew & Stroufer, 2011). Att jämföra med 100–130 W/m2 som man brukar 

projektera förbrukningen hos enbart den elektriska utrustningen i laboratorier (Mathew et al, 2008). 

I motsats till de ovanstående arbetena visade Christiansen et al (2015) att en del av utrustningen hade 

uppmätt elförbrukning som var högre än de nominella värden, även om det bara var ett fåtal. Anledningar 

till detta kan vara att utrustningen blivit gammal och därmed fått en sämre, mindre effektiv prestanda 

med åren eller att mätningarna av märkeffekten skedde med optimala förhållanden som inte rådde vid 

mätningarna.  

Samma rapport visade även att frysar, lågtemperaturfrysar och kylar står för 60 % av den totala 

elförbrukningen i ett laboratorium och att det därför kan antas att dessa har hög värmeavgivning till 

omgivningen. De gav även möjliga förklaringar till varför just denna utrustning stod för en så pass stor 

andel och dessa förklaringar var att de alltid är igång, ultrafrysar har en hög effekt och/eller det stora 

antalet frysar och kylar som finns i laboratorium.  

En annan undersökning gjord av Hopkinson et al (2011) förevisade att 60 % av energiförbrukningen i 

kemiska laboratorier och 45 % i livsvetenskapliga laboratorier var kopplat till ventilationssystemet. 
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Utrustning stod för 25 och 15 % i livsvetenskapliga respektive kemiska laboratorium. Även undersökningar 

av I2SL bifaller detta resultat när de visade att 20–45% av laboratoriers totala elförbrukning är från 

utrustning inkopplad i vanliga vägguttag (Labs21, 2012).  

Energimyndighetens undersökning STIL2 över utvalda sjukhus i Sverige visar att 60 % av en vårdbyggnads 

(där laboratorier innefattas) totala elanvändning går till belysning och drift av fläktar och 4,5 % går till 

medicinsk verksamhetsel (röntgen, sterilisering, kyl/frys medicin) där röntgen står för mer än hälften av 

den totala medicinska verksamhetselen (Energimyndigheten, 2008). 

Alla dessa undersökningar som tagits upp i slutet av detta avsnitt visar tämligen entydigt att laboratorier 

och utrusningar i dem har en hög elförbrukning och med tidigare gjorda slutsatser om att all elektriska 

energin omvandlas till värmeenergi och därmed till värme som gör att laboratorier har höga värmelaster.  

3.4 Dagens projekteringsmetod 
Hur planeringsprocessen för laboratoriebyggnader går till varierar beroende på i vilken entreprenadform 

projektet sker i och när projektören kommer in i projektet. Men i stora drag ser en projektering för en 

laboratoriebyggnad ungefär likadan ut förutom att man kommer in i olika skeden i projektet. Men ska man 

försöka ge en relativt allmän förklaring på en projekteringsprocess för nybyggnation av laboratoriebyggnad 

startar den med att man i samverkan med beställare/ brukare specificerar bland annat rumsanvändning, 

arbetsflöde, vilken typ av utrustning de vill ha i laboratoriet, i vilken omfattning utrustningen används, krav 

på tryckskillnader mellan laboratoriesalarna och omgivande rum samt krav på inomhusmiljö. Det är 

beställarens uppgift att skriva ihop dessa krav men det är projektörens ansvar att guida beställaren och 

hjälpa dem att definiera sina behov (ASHRAE, 2015). ………………………………………………………………………………… 

När projektören väl har en kravlista från beställaren kan de börja göra systemval för laboratoriebyggnaden. 

För projektering av kylsystemen är en viktig del att göra en uppskattning för värmelasterna i byggnaden. 

Detta görs genom att titta på solinstrålning, luftläckage genom väggar, antalet personer, belysning, 

elektronisk utrustning och arbetsmoment som avger extra värme.  Som nämnts tidigare finns det 

etablerade värden baserat på tidigare mätvärden för hur mycket värme en person avger vid olika 

aktivitetsgrad, belysningens värmeavgivning och vanligare kontorsutrustning (som till exempel datorer). 

Dessa data hämtas vanligtvis från Svebys brukarindata men för laboratorieutrustning saknas underlag för 

att kunna redovisa riktvärdena på dess värmelaster och det konstateras i Sveby att denna fråga behöver 

utredas mera (Sveby, 2013). Beroende på hur stora värmelasterna är avgör man vilket system som är mest 

optimalt för att kyla eller värma rummen. Mer om olika system går att finna i nästa kapitel. 

I saknad av tillförlitliga mätvärden för laboratorieutrustning utgår man i dagens läge från tillverkarnas 

märkdata för eleffekt för den specifika utrustningen.  Ofta anger tillverkarna märkeffekten som den 

maximala momentana effekten men det förekommer dock stor variation i både vad för effekt som anges 

och hur denna uppmätts. Eftersom utrustningen vanligtvis inte används samtidigt och inte alltid på full 

effekt sätter man en viss procentuell del av märkeffekten till att bli värmelasten från utrustningen. Just för 

denna procentuella andel, som ofta bestäms i samråd mellan projektör och brukaren, existerar det i 

dagsläget inga tumregler och det finns stora variationer mellan vilket värde man ansätter i olika projekt. 

Därför är det ett stort behov av att få bättre kunskap om det reella värdet för att kunna få mer precisa 

bedömningar av värmelasten från den elektroniska utrustningen. En viktig parameter att ha i åtanke vid 

bedömning av värmelaster är att estimera till vilken värmebärare värmen avges. Bäraren kan vara 

omgivande luft, spillvatten, processvatten, utomhusluft eller omslutande rumsväggar. Beroende på vart 

värmen avges påverkar det beräkningen av värmelasten antingen mer eller mindre. Till exempel om 



16 
 

värmen skapas i dragskåp inkluderas inte detta i beräkningen av värmelast eftersom värmen sugs ut i direkt 

i frånluften eller om värmen avges från utrustning som kyls med fläkt kommer det att påverka värmelasten 

i högre grad (Hosni et al, 1999).  

Det sista man brukar göra är att man genomför en energisimulering för att bekräfta beräkningarna och 

simulera hur mycket av värmen som lagras i stommen eller som strålar direkt ut till omgivande luft.  

3.5 Ventilationssystem 
Laboratorier kan i många fall liknas med kontor då det ofta är en varierande aktivitet och personnärvaro 

över dygnets timmar samt att de är utrustade med mycket elektronisk utrustning. I många fall är dock 

laboratorier ännu mer utrustningstunga än kontor. Med laboratoriers i många fall höga krav på specifikt 

inomhusklimat och eftersom att de är utrustningstunga används uteslutande mekanisk ventilation framför 

naturlig ventilation. Mekanisk ventilation kyler eller värmer rumsluften genom antingen luftburen eller 

vattenburen kyla. Eftersom detta arbete fokuserar på värmelaster kommer det i detta avsnitt framöver 

bara vara fokuserat på kyla. Luftburen kyla finns i varianterna CAV (Constant Air Volume) eller VAV 

(Variable Air Volume) och för vattenburen kyla är de vanligaste varianterna kylbafflar, kylpaneler, 

fläktkonvektorer eller induktionsapparater. I ett luftburet system för kyla dimensioneras luftflödet av 

kylbehovet medan luftflödet i ett vattenburet kylsystem enbart är till för att säkerställa god luftkvalité. I 

detta arbete tas endast kylbafflar och fläktkonvektorer upp då de är de vanligaste förekommande typerna 

i laboratorier (Källman et al, 2004). 

3.5.1 Luftburen kyla 
 

CAV 

Ett konstantflödessystem eller Constant Air Volume (CAV) är ett ventilationsflöde som har konstant flöde 

av till- och frånluft till zonerna. Luftflödet bestäms av det maximala flödet som krävs för att klara av krav 

på luftkvalitén. För att behålla ett skäligt inomhusklimat använder man sig av tilluftstemperatur som kan 

variera och som dimensioneras av det rum som har högst värmelaster. Temperaturen på tilluften bereds i 

det centrala ventilationsaggregatet men för vissa rum eller under viss tid på året kan lokal eftervärmning 

krävas genom till exempel radiatorer för att hålla en komfortabel rumstemperatur (Graham, 2014. Källman 

et al, 2004). Jämfört med VAV-system är CAV-system simplare och har allt som oftast lägre 

investeringskostnader (Swegon, 2014). Det finns även möjlighet att ha fläktmotorer med justerbart varvtal 

för att kunna sänka flödet när/om kylbehovet minskar (Källman et al, 2004). 

 

Figur 2. Exempel på hur ett CAV-system luftmängd kan se ut över ett dygns drift (Exhausto, u.å.).  

Ett CAV-system lämpar sig bäst för byggnader/rum som har jämna värmelaster över dygnet och är därför 

ett vanligt system i villor och mindre byggnader där energibesparingarna för ett VAV-system har mindre 
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potential. Att ett CAV-system är enklare än ett VAV-system är också en av anledningarna till att det är 

det främsta valet i tidigare nämnda byggnader (Swegon, 2014). 

VAV 

Ett variabelflödessystem eller Variable Air Volume (VAV) är ett ventilationsflöde där flödet varierar 

beroende på behovet i de zoner som systemet försörjer men där tilluftstemperaturen är konstant. Syftet 

med denna lösning är att man inte ska slösa energi på att ventilera rum som inte används. Just därför är 

VAV-system vanligt för lokaler som har en hög variation i användning och personnärvaro som till exempel 

skolor, kontor, restauranger och hotell (Warfvinge & Dahlbom, 2010). En givare i rummen mäter en 

bestämd fysisk variabel som till exempel rumstemperatur, koldioxidhalt eller personnärvaro och skickar 

sedan en signal till en kontrollenhet. Är signalen utanför det börintervall eller börvärde som man definierat 

ser kontrollenheten till att justera luftflödet till rummen genom motordrivna spjäll eller tilluftsdon 

(DiBerardinis et al, 2013). 

 

Figur 3. Ett exempel på hur ett VAV-system kan variera luftflödet efter behov till de zoner/rum som den betjänar (Exhausto, u.å.). 

Är det ett enkelt VAV-system regleras flödet enbart genom att reglera fläktmotorns frekvens genom en 

frekvensomvandlare som justerar fläktens hastighet (Larsson & Al-Tayyar, 2012). I ett större system är 

varje zon utrustad med ett VAV-don som har spjäll och eventuellt eftervärmningsspolar för att se till att 

luftflödet håller temperatur- och minimiluftflödeskrav. För att bibehålla tryckskillnad gentemot omgivande 

rum och för att inte påverka ventilationen i omgivande rum utrustas frånluftsdonen med tryckgivare och 

spjäll för att behålla tryckförhållandena. För laboratorier där vissa lokaler måste ha en viss tryckskillnad 

gentemot omgivningen är det en otrolig viktig aspekt att kontrollera och tillse en god funktion på dessa 

(DiBerardinis et al, 2013). 

En ytterligare variant av luftflödessystem är Demand Controlled Ventilation (DCV) eller behovsstyrd 

ventilation som dock är väldigt likt VAV-system och därför anses vara en typ av VAV-system (Warfvinge & 

Dahlbom, 2010). Det finns både automatiskt och manuellt styrda DCV-system. Det automatiska systemet 

avgör behovet av ventilation genom att sensorer mäter exempelvis luftföroreningar, luftfuktighet eller 

rumstemperatur medan det manuellt styrda styrs av personerna i rummet (Upphandlingsmyndigheten, 

2015). I vissa sammanhang skiljer man DCV- och VAV-system åt och anledningen till detta är att DCV-

system ofta är mer detaljstyrda och har mer steglösa justeringar av luftflödet under ett dygn än VAV-

system vilket visas i Figur 4. Exempel på hur luftflödet kan variera över ett dygn där det jämfört med CAV- 

och VAV-system (streckade linjer) sker fler steglösa förändringar i luftflödet (Exhausto, u.å.).Figur 4. 



18 
 

 

Figur 4. Exempel på hur luftflödet kan variera över ett dygn där det jämfört med CAV- och VAV-system (streckade linjer) sker fler 
steglösa förändringar i luftflödet (Exhausto, u.å.).  

3.5.2 Vattenburen kyla 
 

Klimatbafflar 

Sedan 90-talet har klimatbafflar varit ett vanligt förekommande system i Europa för att kyla, värma eller 

ventilera rum. Klimatbafflar kan användas både för att värma och kyla rum men det absolut vanligaste är 

att de används för kyla och kallas då kylbaffel. Det finns två typer av kylbafflar vilka är aktiva och passiva 

kylbafflar och dessa är vanligtvis infällda i undertaket.  

En aktiv kylbaffel fungerar på så sätt att den konstant tillförs primärluft från ventilationsaggregat som har 

förkylts eller förvärmts för att delvis ta hand om de värmelaster som finns i rummet och även blivit 

avfuktad om det är hög intern fuktproduktion. I kylbaffeln blandas sedan den primära luften med varm 

luft från rummet som kylts över ett vätskekopplat batteri. Då primärluften introduceras till kylbaffeln i hög 

hastighet genom små munstycken kommer den ta med rumsluften och föras ut till rummet, Figur 5. 

Beroende på möbleringen i rummet och placering av fönster kan kylbaffeln ha olika kastprofiler för den 

kylda luften för att få en bra luftströmning i rummet. En aktiv kylbaffel har kylkapacitet som vanligtvis är 

250 W/m kylbaffel och maximalt är 350 W/m kylbaffel (Virta et al, 2004).  

 

Figur 5. Principskiss över en aktiv kylbaffel (Cunniff, 2012). 

En passiv kylbaffel utnyttjar enbart den naturliga konvektionen och har därmed ingen luft som kommer 

direkt från ventilationsaggregatet. Den naturliga konvektionen som innebär att varm luft med lägre 

densitet rör sig uppåt i rummet till taket där kylbaffeln sitter. I kylbaffeln rör sig sedan den varma luften 
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genom ett vätskekopplat batteri som sänker luftens temperatur och luftens densitet sjunker vilket får den 

nu kallare luften att röra sig nedåt mot golvet och kyla rumsluften, se Figur 6. En passiv kylbaffel har 

ungefär hälften så låg kylkapacitet som en aktiv kylbaffel då dess kylkapacitet är mellan 60 och 70 W/m 

kylbaffel (Roth et al, 2007). 

 

Figur 6. Principskiss över en passiv kylbaffel (Rumsey et al, 2009).  

Att använda sig av kylbafflar är främst lämpligt i utrymmen där den interna fuktproduktionen är måttlig 

och minimiluftflödet för att hålla acceptabel termisk komfort är högre än minimiluftflödet för att hålla 

luftkvalitén. Fördelarna med ett kylsystem med kylbafflar jämfört med enbart luftburen kyla är att de ger 

en lägre underhållskostnad då färre filter behöver bytas ut och har en god energieffektivitet vilket ger en 

lägre livscykelkostnad. Man får även lägre investeringskostnader då man frikopplar kraven på 

temperaturhållning från kraven på luftkvalité. I ett rum med höga interna värmelaster men lägre krav på 

lufttillförsel kan man då utnyttja en kylbaffels högre kylkapacitet genom möjligheten att kunna kyla 

rummet med mindre luftvolym. Ofta kan det halvera behovet av tilluft (Roth et al, 2007). Med mindre 

behov av lufttillförsel kan man ha ett mindre ventilationsaggregat vilket ger en lägre investeringskostnad 

(Virta et al, 2004). 

En nackdel med klimatbafflar gentemot ett system med ren luftburen kyla är att de är ineffektiva för att 

värma och därför behövs kompletterande utrustning för uppvärmning. Bafflar blir också ineffektiva i rum 

med högre rumshöjd än 2,7 meter då luftcirkulationen inte blir tillfredsställande (Oughton et al, 2008).  

Det är vanligt att använda sig av kylbafflar vid ombyggnation eller renovering då det kan vara ont om plats 

ovan undertaket och då tar en kylbaffels rör för vattendistribution till enheten mindre plats än 

ventilationskanaler för ett system med enbart luftburen kyla. Detta eftersom man kan ha mindre flöden 

och därmed mindre kanaler. Dock täcker kylbafflarna en relativt stor takyta (Swegon, 2014). 

Fläktkonvektorer 

Fläktkonvektorn är normalt inte kopplat till något ventilationsaggregat utan cirkulerar bara rumsluften 

genom en intern fläkt som tar rumsluften och kyler den när den passerar ett vätskekopplat batteri. Det 

finns även fläktkonvektorer som enbart använder sig av tilluft från ventilationsaggregat och sådana som 

använder både rums- och tilluft. Vanligen betjänar fläktkonvektorer endast ett rum eller en zon. Då de 

vanligtvis bara tjänar ett rum och man kan ställa in önskat termiskt klimat på en lokal nivå är det vanligt 
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att använda sig av fläktkonvektorn där det är många brukare i egna rum eller zoner som till exempel hotell. 

Det är även vanligt att använda sig av konvektorer i skolor och kommersiella lokaler (Rabeet Sajud, 2013) 

Fläktkonvektorer kan vara placerade horisontellt (takmonterad), vertikalt (golvmonterad) eller vara 

fristående. Ofta kombineras fläktkonvektorn med vanligt tilluftsdon som sköter grundflödet och 

konvektorn kontrolleras vanligtvis genom antingen en manuell på/av knapp eller en termostat. När 

fläktkonvektorn sätts på eller om temperaturen ändras görs det antingen genom att justera temperaturen 

på vattenflödet eller genom att justera fläktens hastighet (Carrier, 2016). 

Det finns två typer av fläktkonvektorer: en 2-rörs med två stycken rör koppade till konvektorns 

vätskebatteri, ett rör för tillförsel och ett rör för retur, och en 4-rörs med fyra stycken vattenrör, två rör 

för tillopp och två rör för retur. För den med två rör kan endast kallt eller varmt vatten tillföras medan det 

för den med fyra rör kan man få både kallt och varmt vatten tillfört till fläktkonvektorn. Det ger 4-rörs 

fläktkonvektorn fördelen att kunna göra mjukare justeringar av temperaturen. Då fläktkonvektorn kyler 

luft kommer det troligt bli en del kondens i enheten därför är de oftast utrustade med kondensplåt där 

kondensvattnet kan samlas och sedan kan dräneras eller pumpas bort (CIBSE, 2008). 

 

Figur 7. Principskiss över en 4-rörs fläktkonvektor (Källman et al, 2004). 

I Sverige och Norden är aktiva kylbafflar vanligare än fläktkonvektorer medan i andra länder som till 

exempel Storbritannien är fläktkonvektorer vanligare där det år 2011 var ungefär 50 % av kylenheterna i 

byggnaderna som var fläktkonvektorer (Eurovent, 2011). 

3.5.3 Ventilationssystem i laboratorier 
Enligt Akademiska Hus guide för projektering av laboratoriesalar föreskriver de ingen kylmetod utan 

skriver enbart ”värmeöverskottet kan bortföras med ventilationsluft, med kylande ytor [eller] med en 

kombination av ventilationsluft och kylande ytor”. De rekommenderar att luftens kylande effekt ska 

utnyttjas i så stor omfattning som möjligt och att en tilluftstemperatur mellan 16 och 18° Celsius bör 

användas för att undvika störande drag men ändå få en kylande effekt (Akademiska Hus, 2000) 

Precis som konstaterades i tidigare avsnitt är de vanligast förekommande varianterna av kylande ytor eller 

vattenburen kyla i laboratorier kylbafflar eller fläktkonvektor. Då aktiva kylbafflar bäst tillämpar sig i rum 

där det är låga luftflöden och höga värmelaster använder man oftast aktiva kylbafflar i laboratorier. 

Kylbafflar eller fläktkonvektor som kyler rumsluft (och inte enbart tilluft) och som inte kan dekontamineras 

enkelt ska inte användas i laboratorier av säkerhetsklass BSL3 eller BSL4, eller motsvarande för andra typer 
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av laboratorier på grund av hygieniska skäl. I byggnader som inte har separat system för ventilation av 

laboratorielokaler och andra omgivande lokaler är kylning genom kombination att föredra. Detta då 

laboratorier ofta är mer utrustningstunga än andra lokaler och därför har ett större kylbehov jämfört med 

övriga lokaler i byggnaden (Hopkinson et al, 2011).  

När Helenius Ingenjörsbyrå projekterar laboratorier är den vanligaste metoden att man använder sig av 

VAV i kombination med fläktkonvektorer i de rum där det finns extra mycket utrustning. I rum där det inte 

finns så mycket utrustning räcker vanligtvis kylbafflar eller enbart luft för att ta hand om det eventuella 

värme- och/eller kylbehovet. I laboratorium med viss utrustning som avger väldigt mycket värme till 

exempel datorlaboratorium eller ugnar kan man installera frånluftskanaler för att ta värmen direkt från 

utrustningen, så kallade punktutsug (Hindersson, 2016). 

3.6 Skyddsnivåer för olika laboratorier 
Det finns olika typer av laboratorier och följande indelning, som är inspirerat av 

Världshälsoorganisationens indelning (WHO), har Arbetsmiljöverket och Akademiska Hus valt att ha: 

o Mikrobiologiska eller biomedicinska laboratorier (Bio Safety Levels, BSL) 

o Försöksdjurslaboratorier (Animal Biosafety Levels, ABSL) 

o Kemiska laboratorier (Chemical Safety Levels, CSL) 

o GMM- och GMO-laboratorier 

o Laboratorier med strålningsrisker  

De olika skyddsnivåklasserna och vad de innebär kommer inte att tas upp i detta arbete utan endast 

biomedicinskt samt kemiska laboratorier kommer behandlas eftersom dessa laboratorier är de som 

inhyses i laboratorierna som det gjorts mätningar på i detta laboratorium. 

3.6.1 Biomedicinskt laboratorium 
Vid användande av biologiskt verksamma ämnen, så kallad agens, föreskriver Arbetsmiljöverket fyra olika 

nivåer av skydd. Skyddsnivå 1 är det lägsta skyddet och skyddsnivå 4 är det högsta skyddet. Följande 

bestämmelser gäller för lokaler (sekundära barriärerna) och utrustning för respektive nivå där 

bestämmelser i de lägre nivåerna även gäller för de högre. Det existerar även riskklasser för de smittor 

som används i laboratorieverksamheten men skyddsnivåerna för laboratorielokalerna samt utrustning är 

kopplade till men inte direkt synonymt med riskklasserna för smittor eftersom man i bestämmande av 

skyddsnivå gör en riskbedömning som även väger in andra faktorer (Folkhälsomyndigheten, 2016a). I 

kommande stycken har de regleringar som är av särskilt intresse för detta arbete tagits upp.  

Skyddsnivå 1/BSL (Bio Safety Levels) 1 

Ingen speciell reglering eller luftsluss vid in- eller utpassering och lokalen behöver ej vara skild från övrig 

verksamhet. Arbetsbänkar är resistenta mot vatten, syror eller andra lösningsmedel och är konstruerade 

så att de är lätta att rengöra. Anordning för handtvätt finns. Vid särskilda risker ska det finnas autoklav, 

fönster för att kunna se de som vistas i lokalen samt särskild skydd mot skadedjur såsom gnagare och 

insekter (WHO, 2004). 

Skyddsnivå 2/BSL2 

Lokalen ska vara avgränsad från andra verksamheter och endast personer som har blivit informerad om 

riskerna i arbete med agenser har tillträde till lokalen. Vid ingång till lokalen ska det finnas skylt för att 

varsla om risk för smitta. Om särskild risk bedöms föreligga ska rummet kunna tillslutas för att 
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dekontamineras med rök. Den utrustning som används finns inom kontrollerat område och 

säkerhetsbänkar (krav vid processer som sannolikt generar aerosoler) samt annan utrustning ska utrustas 

med larm som larmar när tekniska säkerhetsutrustningar är ur funktion. Möjlighet för handtvätt utan 

beröring av blandare ska helst finnas, även handsprit ska finnas. Förutom arbetsbänk ska även golv vara 

resistent mot vatten, syror eller andra lösningsmedel samt lätt att rengöra. Tillgång till autoklav ska finnas 

i anslutning till lokalen. Diagnostiska- och sjukvårdslaboratorier måste vara konstruerade efter skyddsnivå 

2 eller högre (WHO, 2004). 

Skyddsnivå 3/BSL3 

I skyddsnivå 3 ska laboratorielokalen ha en isolerad verksamhet dit de råder starka tillträdesrestriktioner i 

form av att endast behörig personal har tillgång till lokalen och låsrutiner för att se till att ingen obehörig 

person kan få tillträde till lokalen finns. Vid hantering av luftburen smitta eller vid annan särskild hög 

bedömd risk ska följande saker iakttas: ingång ske via sluss, frånluften ska filtreras med HEPA-filter och 

laboratoriet har undertryck jämfört med omgivande lokaler. I slussen ska det finnas möjlighet för 

handtvätt utan beröring samt handspritsanordning. Om särskild risk bedöms föreligga ska det finnas en 

dusch i direkt anslutning till lokalen och reservelektricitet för teknisk säkerhetsutrustning ska förekomma. 

Den tekniska säkerhetsutrustningen ska även vara utrustad med larm som ljuder när teknisk utrustning är 

ur funktion. Vidare ska det finnas möjlighet att desinficera avloppsvattnet ifall det finns risk att 

kontaminerat vatten kan rinna ned i avloppet. Tillgång till autoklav ska finnas i det kontrollerade utrymmet 

och eventuellt vara dubbelsidig så att man kan öppna autoklaven både om befinner sig inne i eller utanför 

laboratorielokalen. All utrustning som används ska finnas inom det kontrollerade området och 

observationsfönster för att kunna observera personalen i lokalen ska finnas. Säkerhetsbänk av klass I eller 

II ska användas när det bedöms föreligga särskild höga risker eller vid hantering av luftburen smitta eller 

aerosolbildande ämne. Enligt WHO:s riktlinjer för biosäkerhet ska ett laboratorium projekterat efter 

skyddsnivå 3 ha omslutande ytor som är vattenresistenta och enkla att rengöra (WHO, 2004). 

Skyddsnivå 4/BSL4 

Ett biologiskt laboratorium av skyddsnivå 4 ska placeras i en byggnad som en helt isolerad enhet från andra 

aktiviteter eller som en egen byggnad. Ingången till laboratorium ska ske via en luftsluss. För både till- och 

frånluft ska det finnas ett från övriga byggnaden helt separat ventilationssystem med HEPA-filtrering, och 

om det finns virus som inte HEPA-filtret klarar att fånga upp ska ytterligare åtgärder för filtrering av luft 

vidtas. Laboratoriet konstrueras så att ett undertryck uppnås i förhållande till omgivningen och 

laboratoriet ska även kunna tillslutas för dekontaminering. Vidare ska även en dusch finnas i direkt 

anslutning till laboratoriet för att snabbt kunna spola av och dekontaminera personal. Bänkar, väggar, tak 

och golv ska alla vara resistenta mot vatten, syror och lösningsmedel samt vara utformade för lätt 

rengöring. För att undvika att infekterat vatten rinner ut i avloppet ska anordning för att desinfektera 

avloppsvattnet finnas. Säkerhetsbänk av klass III ska finnas om inte annan anordning för att åstadkomma 

total inneslutning finns. Till sist ska laboratoriet utrustas med reservelektricitet för verksamhetens tekniska 

säkerhetsutrustningar (WHO, 2004) 

3.6.2 Kemiskt laboratorium 
De svenska föreskrifterna för arbeten med kemikalier i laboratorium kommer ifrån Arbetsmiljöverket. Till 

skillnad från de biologiska laboratorierna finns det i Sverige inga definierade skyddsnivåer utan man ska 

vid varje projektering av kemiska laboratorier göra en säkerhetsbedömning. Denna säkerhetsbedömning 

ska tillgodose att utrustning är utformad så att riskerna vid hantering av kemikalier förebyggs effektivt. 

(Arbetsmiljöverket, 1998) 
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3.7 Eleffekter 
Eftersom detta arbete främst handlar om den momentana förbrukningen i en krets är det effekten mätt i 

Watt som är intressant. Den el som transporteras i elledningar delas in i en reaktiv och en aktiv effekt. Den 

aktiva effekten är den effekt som kan utföra ett arbete, till exempel hos maskiner och utrustning, och är 

därmed den önskvärda effekten (ABB, 2016). 

Den reaktiva effekten behövs för att skapa magnetfält för till exempel asynkronmotorer, 

induktionsmotorer och transformatorer som behöver elektromagnetism för att fungera. Förutom den 

egenskapen saknar den reaktiva effekten en praktisk nytta och man försöker minimera den reaktiva 

effekten i kraftförsörjningssystem då de tar plats från den nyttiga effekten i ledningsnäten.  Kapacitativa 

laster såsom de maskiner som kräver magnetfält och nämndes ovan, ”producerar” reaktiv effekt genom 

att de skapar en negativ fasförskjutning mellan ström och spänning. För att undvika detta pratar man om 

faskompensering som innebär att man ansluter fler kapacitativa laster för att kompensera för 

”produktionen” av reaktiv effekt från induktiva laster. Den totala effekt som levereras till elektronisk 

utrustning brukar man benämna som de skenbara effekten (Björklund & Insulán, 2000). 

Vid likström är medeleffekten lika med den omedelbara effekten och kan beräknas med ohms lag: 

Effekt(P)=Ström (I) x spänning (U). Är det istället växelström blir det mer avancerat eftersom det är en viss 

fasförskjutning mellan spänningen och strömmen. Detta leder till att det ibland är ett energiflöde i kretsen 

som flödar åt ”fel” håll. Den andel som flödar åt fel håll och därmed tillbaka till energikällan är den reaktiva 

effekten och det flöde som strömmar åt rätt håll och därmed kan utnyttjas är den aktiva effekten. Den 

aktiva effekten ges genom formeln: P=Urms*Irms*cos (θ).  Där Urms och Irms är spänningens respektive 

strömmens effektivvärde och θ är fasvinkeln mellan spänning och ström. Mätningarna i detta arbete har 

gjorts på växelström och det är just den aktiva effekten som är intressant vid hänseende till den elektriska 

effekten hos utrustning varvid den uppmätts i detta arbete. Vidare har de flesta mätningarna har skett via 

vägguttag. I Sverige är nätspänningen i vanliga vägguttagen hög leveranssäkerhet och är på en jämn nivå 

om 230 V.  

Då en analys av användningsdiversitet och antal timmar som utrustningen används ska göras har en 

indelning och definition gjort på olika driftlägen för den utrustning som mätts på för att lättare få en bild 

av i vilken omfattning utrustningen används. Indelningen har inspirerats av en liknande indelning som 

EnergyStar har för olika driftlägen. Energystar är en internationell organisation för standarder inom 

energieffektivitet för elektroniska varor. Indelningen i olika driftlägen har för detta arbete gjorts enligt 

följande: 

- Avstängd/urkopplad 

Utrustningen drar ingen el alls genom att antingen inte vara ansluten till ett eluttag eller vara 

avstängd genom en strömbrytare.  

- Standby/Viloläge 

Utrustningen har en jämn och låg elförbrukning där utrustningen i princip är avstängd men ändå 

har en viss förbrukning. En stor del av en byggnads totala elförbrukning är kopplat till viloläget 

eftersom utrustning som har en intermittent användningsprofil ofta har en stor del av sin drifttid 

i viloläge.  

- Aktiv 
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Utrustningen utför det jobb som den skapats för att göra. Viss utrustning kan ha flera avsedda 

användningsområden och därmed ha många olika signifikativa effektnivåer beroende på vilken 

typ av arbete utrustningen utför.  Detta läge är där utrustningen har högst momentan förbrukning.  

4. Mätobjekt 
 

4.1 Byggnaden 
Mätobjekten för detta arbete har valts ut efter samråd med Helenius Ingenjörsbyrå och Karolinska 

Institutet som rekommenderade att Neurologiska institutionen i Retziuslaboratoriet skulle vara lämpligt 

för mätningar. 

 

Figur 8. Bild och karta över Retziuslaboratoriet där mätningarna i detta arbete har skett (Group Ehrsson, u.å. KI, 2016). 

Retziuslaboratoriet ligger i den västra delen av Karolinska Institutets Campus i Solna. Huset ritades av 

Bjurström & Brodin Arkitekter och består av sex stycken sammanbundna huskroppar som totalt utgör en 

bruttoarea om 24 000 m2 och en bruksarea om 21 321 m2 (Tengbom, u.å., Akademiska Hus, 2014b). 

Byggnaden färdigställdes 2001 och ägs och förvaltas av Akademiska Hus, precis som övriga hus på KI 

Campus Solna. Byggnaden inhyser Karolinska Institutet som hyresgäst vilka bedriver forskning inom 

neurovetenskap, medicinsk biokemi och biofysik just i denna byggnad. 

Huset är konstruerat med en prefabricerad betongstomme, en tegelfasad och med ett plåttak på takstolar 

av trä. På den lägre delen av byggnaden, där en hörsal är belägen (vilken man ser till vänster på den vänstra 

bilden i Figur 7), är det till skillnad från övriga byggnadsdelar ett sedumtak. Byggnadens fönster är 2+1 

fönster av aluminium och träram där mellanrummet mellan glasen är fyllt med argon (Akademiska Hus, 

2009b). 

Ett par år innan Retziuslaboratoriet var klart färdigställdes en syskonbyggnad i närheten på samma 

campusområde som heter Scheelelaboratoriet. Dessa byggnader har flera likheter där den främsta 

likheten är konceptet för hur installationer och interiören i byggnaden är utformade. Laboratorierna är 

väldigt flexibla och anpassningsbara och har gett upphov till ett koncept som kallas Scheelekonceptet som 

fortsatt användas i utformningar av senare laboratorier. Scheelekonceptet innebär att man utformar 

installationer, inredning och ytor så att man kan göra kontinuerliga förändringar utan att göra stor 

påverkan på verksamheten. Laboratorierna är inte heller anpassade för en speciell verksamhet utan 

förhoppningen är att huset ska kunna användas i framtiden utan att större renoveringar eller 

ombyggnationer behöver göras (Akademiska Hus, 2014a, Akademiska Hus, 2009a). 
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Just flexibiliteten har visat sig vara en viktig faktor för laboratorier då många laboratorier genomgår 

förändringar över tid. I genomsnitt ändrar privata forskningsföretag 25 % av sina laboratorier varje år 

medan det för akademiska institutioner är 5–10 % av deras laboratorier som genomgår förändringar av 

deras layout (ASHRAE, 2015). 

Det är just på avdelning där forskning inom neurovetenskap bedrivs som mätningarna har utförts. 

Institutionen för neurovetenskap har 16 av 21 korridorer i Retziuslaboratoriet och är därmed den största 

hyresgästen i byggnaden (Persson, 2016). Alla korridorer är uppbyggda på samma sätt där entrédörren till 

korridoren har ingång mot trapphusen som är belägna mellan huskropparna. Vid vardera kortsidor av 

korridorerna är installationsschakten också belägna. Varje korridor huserar en forskningsgrupp där en 

ansvarig professor sköter forskningen med ett antal kollegor (Akademiska Hus, 2000, Tengbom, u.å.).  

 

Figur 9. Kopplingsschema för Hus A2, Plan 2 i Retziuslaboratoriet där B-kraft är utritat med blått och A-kraft utritat med rött. 

Ventilationssystemet i Retizuslaboratoriet är ett parallellkopplat FTX-system som är VAV-styrt genom 

temperaturgivare i rummen. Ventilationsaggregaten är två stycken och är båda dimensionerade att ta 

hand om 60 % av byggnadens totala luftflöde. Det innebär att vid ett eventuellt driftstopp på ett av 

aggregaten har det driftsatta aggregatet viss reservkapacitet för att merparten av byggnadens luftflöden. 

På planen är kanalsystemet ritade så att ventilationskanalerna kommer från schakt i ena änden av 

korridoren och går sedan över till andra sidan korridoren där det längs vägen går ut kanalstick som försörjer 

lokalerna på det aktuella planet. Kanalerna går sedan vidare i ett schakt i andra änden av korridoren, se 

bilaga D. En faktor som gör det möjligt för flexibilitet är att alla installationer generellt går i ett system av 

rännor i golv. I golv och tak finns sedan installationsskenor med färdiga modulanpassade anslutningar för 

luft, gas, media, avlopp och el/tele/data. Distributionen av spill-, tapp- och avjoniserat vatten samt gaser 

såsom koldioxid, tryckluft eller andra gaser/medier som behövs för laboratorieverksamheten kommer från 

planet nedanför genom så kallade sorkhål. Dessa uttag kan anpassas och flyttas för att passa utformning 

och placering av utrustningen (Tengbom, u.å, Bilaga E).  

Samtliga laboratorielokaler i Retzius är klassade enligt BSL2. På varje våningsplan finns en elcentral för A-

kraft respektive B-kraft som försörjer och distribuerar ut elen på våningsplanet. B-kraften försörjer de 
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system vars funktion kan undvaras vid strömavbrott. A-kraften försörjer de funktioner som endast får ha 

ett kortare  funktionsuppehåll vid strömavbrott. Eftersom det blir ett avbrott på ett fåtal sekunder handlar 

det om reservkraft, och inte UPS-kraft (Ahlström, 2016). I Retzius är all belysning A-kraft (rött i Figur 9) och 

uttag i laboratorierna är B-kraft (blått i Figur 9). 

Elförbrukningen (inklusive el för belysning och utrustning) för Retzius är sammanställt i Figur 10. Detta 

värde på 109 kWh/m2 kan jämföras med Svebys data från STIL2-projektet där genomsnittet för 

elförbrukningen för kontorsbyggnader var 93 kWh/m2 (Energimyndigheten, 2008).  

 

Figur 10. Inköpt energi för Retziuslaboratoriet uppdelat efter fjärrvärme, kyla och el (inklusive belysning) (Ahlström, 2016). 

För att få en tydligare bild över skillnaden i energiförbrukning mellan kontors- och laboratoriebyggnader 

togs värden fram från Akademiska Hus Energiportal på dessa typer av byggnader på KI campus Solna: CGB-

laboratoriet, Berzeliuslaboratoriet, Akademiska Hus förvaltningskontor, Karolinska Institutets 

administrationsbyggnad, Scheelelaboratoriet och Retziuslaboratoriet. Berzeliuslaboratorier inhyser sedan 

ombyggnationen 2003 inga laboratorier utan kan mer anses som en kontorsbyggnad med bibliotek, 

studieplatser och kontorsrum. Jämförelsen visade att kontorsbyggnaderna hade en elförbrukning som i 

genomsnitt var 41 % av den totala inköpta energin till byggnaden medan den för laboratoriebyggnaderna 

var snäppet högre med 57 %. Tittar man på byggnadernas elanvändning per bruksarea (BRA) 

(byggnadernas hela inre area inklusive innerväggar som är mindre än 0,3 meter tjocka) blir den som i 

tabellen nedan (Akademiska Hus, 2016b). 
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Byggnad Elanvändning år 2015 (kWh/BRA) 
CGB-laboratoriet 281,6 

Berzeliuslaboratoriet 62,9 

Akademiska Hus förvaltningskontor 81,1 

Karolinska Institutets administrationsbyggnad 109,0 

Scheelelaboratoriet 172,0 

Retziuslaboratoriet 123,1 
Tabell 1. Sammanställning över elförbrukning (inklusive belysning) per bruksarea för olika byggnader på Karolinska Institutets 
campus i Solna. 

Som går att se i tabellen har alla laboratoriebyggnader en högre elanvändning än byggnader som är rena 

kontorsbyggnader. Det stärker teorin om att laboratoriebyggnader är mer utrustningstäta än kontor. Den 

genomsnittliga för kontorsbyggnaderna är 84,3 kWh/BRA och för laboratoriebyggnader är den 192,3 

kWh/BRA. Elförbrukningen är alltså mer än dubbelt så stor för en laboratoriebyggnad jämfört med en 

kontorsbyggnad. Har man ett elpris som är 35 öre/kWh blir elkostnaden för en laboratoriebyggnad 37,8 kr 

per m2 bruksarea dyrare än en kontorsbyggnad. För Retziuslaboratoriet som har en bruksarea som är 

21 321 m2 blir det 805 933 kr dyrare per år jämfört med om byggnaden varit en kontorsbyggnad.  

Som nämnts i avsnittet avgränsningar har detta arbetet framförallt fokuserat på en liten del av 

laboratorierna. Denna del är rummet med beteckning A2-226 Apparatrum som ligger i huskropp A2 på 

andra våningen (entréplanet). Rummet har en area om cirka 11 m2 och den medieförsörjning som finns till 

rummet är kall- samt spillvatten till ismaskinen i rummet. I detta rum har man valt att samla viss specifik 

laborationsutrustning och anledningarna till detta är flera. En första anledning är att utrustningen låter 

och därmed kan störa omgivande verksamheten och en andra anledning är att de avger relativt mycket 

värme eller att utrustningen kräver speciell skyddsutrustning vid användning. Vidare är tre av rummets 

väggar avskiljande innerväggar där det ena angränsar till Data-/telefonirum, den andra avgränsar mot ett 

kontorsrum och den tredje angränsar till korridoren. Den sista väggen är en yttervägg med en glasdörr och 

två stycken heltäckande fönster vid sidan av dörren. Precis som övriga laboratorielokaler är rummet 

utrustat med en KB-skena för inkoppling av eluttag. För ventilations- och kylsystem är rummet utrustat 

med ett frånluftsdon och en klimatbaffel som båda har dimensionerats att till- samt bortföra 27 

liter/sekund, utan forceringsmöjligheter. Det finns även en fläktkonvektor i rummet som kan cirkulera och 

kyla luften när värmelasterna blir för höga för klimatbaffeln att klara av. Kanaldragningarna är dolda ovan 

rummets undertak och konvektorn är infällda i undertak medan fläktkonvektorn är nedpendlat under 

undertaket (Bilaga D, Bilaga A). 

De apparater som finns i rummet är följande: skakinkubator, centrifug, två stycken PCR-maskiner, 

gelanalyssystem, ismaskin, två stycken stationära datorer med skärmar och en bärbar dator. Sedan finns 

det ytterligare utrustning i rummet men som inte är inkopplad och inte används enligt personalen i 

laboratoriet. För mer information om vad de olika utrustningarna har för användningsområde och modell 

går att läsa om under stycket 1.5 Utrustning. Jämför man med den hyresgästanpassning som gjordes i 

samband med ombyggnation av Retziuslaboratoriet år 2002 är inte PCR-maskinerna, datorerna eller 

gelanalyssystemet inritade i den rumsbeskrivningen. I hyresgästanpassningsritningen är det även inritat 

en centrifug till utöver den som finns i dagsläget (Bilaga A).  
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4.2 Utrustning 
I detta arbete har fokus lagts på de laborationsutrustningar som är vanligt förekommande och som också 

är stora elförbrukare. Viktigt att notera är dock att förbrukning kan bero på ålder på utrustning och i vilken 

omfattning utrustningen används (Kerry, 2010, Gumapas & Simons, 2013). Nedan ges information om 

respektive utrustningstyp där dock information om datorer utelämnats då information om dessa ansetts 

obehövlig. En del utrustningstyper kan ha stora skillnader mellan olika modeller som till exempel 

temperaturinställningar på frysar och ugnar vilket gör att man skulle behöva dela upp dessa 

utrustningstyper i undergrupper för att få en mer rättvis jämförelse. Men den data som funnits som 

underlag har inte haft tillräckligt med information och kvantitet för att kunna göra den uppdelningen. 

Inkubator 
En inkubator är en sorts ugn som används för att skapa en gynnsam miljö för mikrobiologiska bakterier 

och cellstrukturer eller för att smälta substrat. Förutom att hålla en optimal temperatur håller den även 

andra parametrar som till exempel luftfuktighet och koldioxid på en optimal nivå för den aktuella 

laborationsprocessen. Eftersom många av processerna med mikrobiologiska bakterier och cellstrukturer 

har optimala temperaturer som är 37° Celsius är därför många inkubatorer designade för att arbeta med 

en lägre temperatur än vanliga ugnar. ……………………………………………………………………………………………………… 

I ASHRAE Fundamentals Handbook har några mätningar av laboratorieutrustning listats och en av dessa 

utrustningstyper är inkubatorer där de gjort mätningar på 3 stycken olika inkubatorer. De mätvärdena 

visade på att den inkubator med den högsta märkeffekten (3125 W) hade ett högsta uppmätt värde som 

endast motsvarade 42 % av märkeffekten. Genomsnittseffekten motsvarade 39 % av märkeffekten. För 

inkubatorn med lägsta märkdata stämde märkeffekten och mätvärdena bättre överens då toppbelastning 

och genomsnittsförbrukningen motsvarade 90 respektive 87 % av märkeffekten (ASHRAE, 2001). 

I Tabell 2 kan man se mätdata för inkubatorer som publicerats på Labs21 Wiki-sida. Som går att skåda i 

tabellen har många av inkubatorerna en ganska varierande nivå på märkeffekten men ingen av 

utrustningarna kommer upp i märkeffekten. För vidare analys se avsnitt 5 Analys av Labs21 data. Från 

mätdatan i tabellen kan man också se att den faktor som är mest avgörande för hur hög effekt utrustning 

är temperaturkapaciteten men även storleken på inkubatorn spelar roll. 

Modell Tillverkningsår Märkeffekt 
(W) 

Effektläge 1 
(W) 

Effektläge 2 
(W) 

Viloläge-
effekt (W) 

Användning 
(h/vecka) 

FisherBiotech FBHI10 2004 500 - 501 - - 

Fisher Scientific Isotemp 

Incubator - - 93,4 - - - 

Precision 815 - 800 598,752 - - - 

Precision 818 - 860 405,4 - - - 

Robinson Scientific 1000 1995 350 - 108,33 - - 

Robinson Scientific 2000 2001 350 - 100,31 - - 

Torrey Pines Scientific 

Echotherm Chilling 

Incubator - - 31,4 - - - 
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VWR 1565 Dual Stacking 

Incubator - 1200 6204 - - - 

Yamato Incubator IC 600 - - 28,3 - - - 

Tabell 2. Sammanställning över de inkubatorer som det gjorts mätningar på och vars mätresultat publicerats på Labs21 Wiki-
sida. Ett ”-” betyder att ingen data för denna parameter var angiven.  I Effektläge 1 redovisas den effekt som fås i aktivt läge och 
full drift, övriga effektlägen är i aktivt läge men inte i full drift. 

1= Inkubatorn hade en temperatur om 55° Celsius. 

2= Inkubatorn hade en temperatur om 100° Celsius 

3= Inkubatorn hade en temperatur om 50° Celsius. 

4= Effekten låg mellan 42–620 W med en genomsnittseffekt på 130 W under mätperioden.  

Den inkubator som undersöktes inom ramarna för detta arbete var en skakinkbubator som både fungerar 

som ett skakbord samtidigt som den värmer proverna. Denna kombination har man för att få en jämn 

spridning av näringsämnena i odlingsmediet eller för att blanda in syre i provet. Utrustningen som fanns i 

rummet var en New Brunswick Scientific Controlled Environment Shaker Incubator G25 som är en 

golvstående skakinkubator som har kapacitet att värma inom ett temperaturspann på 5–60° Celsius över 

den omgivande temperaturen. Då utrustningen är gammal saknas uppgifter både på ålder och märkeffekt 

men det är angivet 120 V och 10 A som krav för elanslutningen till maskinen vilket kan tolkas som att 

utrustningens märkeffekt är 1200 W. Inga uppgifter om tillverkningsår gick att få tag i men Eva Palmer, 

laboratoriesamordnare på Retziuslaboratoriet, uppskattade att skakinkubatorn var från 1980-talet.  

Ugn 
Det finns en uppsjö av varianter på ugnar som kan förekomma i laboratorier. Allt från ugnar som är 

avsedda för lägre temperaturer som till exempel torkskåp till ugnar för temperaturer uppemot 1500° 

Celsius. Volymen varierar också mellan ugnar med volym av flera tusentals kubikmeter till ugnar som 

endast rymmer ett provrör. Skillnaden gentemot en vanlig hushållsugn är att en ugn avsedd för 

laboratorier är tätare och har en högre precision i temperatur och bevarande av temperatur. De har även 

i vissa fall högre temperaturkapacitet. 

I Tabell 3 är mätdatan som presenterats på Labs 21 Wiki-sida sammanställt. För de ugnar som har 

märkeffekt angiven kan man konstatera att de har en relativt hög effekt. Man bör dock ifrågasätta om de 

ugnar som angavs att de alltid är på verkligen är det då ugnar inte används konstant likt kylar eller frysar 

och därför borde ha en mer intermittent användning. En förklaring kan vara att viloläget räknas som att 

ugnen är på men det var dock ingen utrustning som hade vilolägeseffekten mätt och presenterad. Det kan 

också konstateras att den mest avgörande faktor för vilken effekt som ugnen har är ugnens 

temperaturkapacitet. 

Modell 
Tillverkning
sår 

Märkeffekt 
(W) 

Effektläge 1 
(W) 

Effektläge 2 
(W) 

Effektläge 3 
(W) 

Användning 
(h/vecka) 

Blue Stabil-Therm - - 710,2 - - Alltid på 

Fisher 255G - - 653,7 290,8 - Alltid på 

Fisher 281A Isotemp Vacuum - - 223,01 - - Alltid på 

Fisher Scientific Isotemp 500 - - - 96,1 - Alltid på 

Fisher Scientific Isotemp 655F - - 57,6 - - Alltid på 
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Fisher Scientific Isotemp M637G - - 390,51 217,72 294,13 Alltid på 

Fisher Scientific Isotemp Oven - - - - 431,14 Alltid på 

Fisher Scientific Isotemp 

Programmable Muffle Furnace - - - 9565 - - 

Lab Line Imperial IV - 1900 - 1201 - 24 

Napco 5831 Vacuum Oven - - 82,1 - - Alltid på 

National Appliance NAPCO 630 1981 - 1095 - 406 - 

Precision 18 1969 1260 - 2297 - - 

Precision Oven 51221126 2004 1300 - 4828 - - 

Precision Thelco 15 - - 809,6 - - Alltid på 

Precision Thelco 16 - - 227,9 - - Alltid på 

Precision Thelco 189 - - - 130910 - Alltid på 

Sargent S-63995 - - 400,5 - - Alltid på 

Thermo Scientific Precision 6522 - - - 121,111 - Alltid på 

Thermo Scientific Precision 6530 - - - 157,112 - Alltid på 

Thermolyne OV35025 - - 280 - - Alltid på 

Tabell 3. Sammanställning över de ugnar som det gjorts mätningar på och vars resultat publicerats på Labs21 Wiki-sida. Ett ”-” 
betyder att ingen data för denna parameter var publicerad. I Effektläge 1 redovisas den effekt som fås i aktivt läge och full drift, 
övriga effektlägen är i aktivt läge men inte i full drift. 

1= Ugnen inställd på 165° Celsius.  

2= Ugnen inställd på 120° Celsius. 

3= Ugnen inställd på 130° Celsius. 

4= Ugnen inställd på 160° Celsius. 

5= Ugnen inställd på 550° Celsius av maximala 1125° Celsius. 

6= Ugnen var i lågenergiläge där endast fläkten var på. 

7= Ugnen inställd på 150° Celsius. 

8= Ugnen inställd 110° Celsius av maximala 230° Celsius. 

9= Noterat om att utrustningen är väldigt gammal. 

10= 15 % av ugnens volym var fylld. 

11= Tom ugn 

Kyl/Frys 
De kylar och frysar som används i laboratorier skiljer sig inte nämnvärt från vanliga frysar och kylar som 

finns i hushåll. Många laboratorier använder sig av vanliga hushållsfrysar/kylar men det finns även kylar 

och frysar som är specifikt för laboratorier där förvaringsmöjligheterna har förändrats för att bättre lämpa 

sig för de prover eller annat som behöver förvaras i dessa. En annan skillnad mellan laboratoriekylar/frysar 

och hushållskylar/frysar är att många kylar/frysar avsedda för laboratorier har högre precision i 

temperaturhållningen för att klara av krav på detta som vissa laboratorier ställer (Long, 2010). 

Eftersom vanliga hushållskylar/frysar förekommer i laboratorier har en titt även gjorts på 

förbrukningsundersökningar för denna typ av kylar och frysar. En av dessa undersökningar är 
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Energimyndighetens stora undersökning kallat ”End-use metering campaign in 400 households in Sweden” 

vari man mätte den vanligaste utrustningen i hushåll där kylar och frysar ingår. Förbrukningen hos kylar 

låg mellan 15 och 40 W med ett medelvärde på drygt 24 W. Undersökningen har delat upp resultatet efter 

olika hushållstyper där hushåll med fler medlemmar har en högre förbrukning för kylar. En trolig förklaring 

till detta är att de har större och välfyllda kylar. Vilket kan jämföras med vad ett troligt fall för en kyl i ett 

laboratorium. För frysar låg motsvarande värde mellan 37 och 68 W med ett medelvärde om 50 W. Det 

som uppvisade högst genomsnittsförbrukning var dock kombinerade skåp med både kyl och frys som hade 

ett medelvärde på 54 W (Zimmerman, 2009). 

Mätningar på kylar och frysar avsedd för laboratorier har gjort inom I2SL-programmet och publicerats på 

Labs21 Wiki-sida. En sammanställning av dessa mätvärden finns i Tabell 4 där man kan se att frysar har 

generellt en högre förbrukning än kylar vilket inte är överraskande. Det kan även generellt konstateras att 

ju lägre procent av kylen eller frysens volym som är fylld desto lägre förbrukning vilket överensstämmer 

med Energimyndighetens undersökningsresultat. Det ska dock tilläggas att det är svårt att påvisa vad den 

generellt lägre effekten för de kylar eller frysar som är mindre fyllda beror på. Förklaringen kan vara att de 

har lägre temperaturkapacitet och lägre förvaringsvolym eller att den lägre effekten beror lägre andel av 

förvaringsvolymen är fylld och därmed mindre kyleffekt förbrukas. 

För de kylar och frysar i Tabell 4 som har märkeffekt angiven kan konstateras att alla har lägre uppmätt 

effekt än märkeffekt. För vidare analys och jämförelse mellan märkeffekt och uppmätt effekt se avsnittet 

5 Analys av Labs21 data.  

Modell Tillverkningsår Märkeffekt 
(W) 

Effektläge 1 
(W) 

Effektläge 2 
(W) 

% av K/F 
vol. fylld 

Viloläge-
effekt (W) 

Användning 
(h/vecka) 

FG Industries - - 196 - - - Alltid på 

Fischer Isotemp Dual 

Fridge/Freezer - - - 49 10 - Alltid på 

Fischer Isotemp Freezer (-

20C) - - - 167,2 50 - Alltid på 

Fischer Isotemp 425F - - - 237,41 - - Alltid på 

Fischer Isotemp Plus Fridge - - - 292 502 - Alltid på 

Fischer Isotemp Refrigerator 

with Freezer Inset - - - 76,9 32,5 - Alltid på 

Fisher Scientific 97-920-1 - - - 38 3 - Alltid på 

Fischer Scientific Isotemp 

13-988-327L-4 1998 - - 8663 - - Alltid på 

Fischer Scientific Isotemp 

97-9XX-1 - - - 52,4 50 - Alltid på 

Fischer Scientific Isotemp 

Flammable Material 

Refridgerator - - - 112 80 - Alltid på 

Fischer Scientific Isotemp 

Freezer 2008 - - 55,5 18 - Alltid på 
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Fisher Scientific TDX11 - -  33,8 5 - Alltid på 

Frigidaire FFU20F9GW2 - - 232,5  - - Alltid på 

Frigidaire FKFUI3M2HW - - - 39,05 60  Alltid på 

Frigidaire Food - - 167  - - Alltid på 

GE SMR04DASACS Fridge - - - 33,6 20 - Alltid på 

Gibson FV16M4 - - - 103,2 75 - Alltid på 

Kenmore - - - 33,1 - - Alltid på 

Kenmore 15 - - - 142 - - Alltid på 

Kenmore 17 [-20C] - - - 72,9 844 - Alltid på 

Kenmore 2539280210 - - - 2923 - - Alltid på 

Kenmore Coldspot - - 84,6 - - - Alltid på 

Kenmore Series14 - - 45 - - - Alltid på 

Kenmore small chest - - 24 - - - Alltid på 

Marvel 4450111 - - 57,28 - - - Alltid på 

Precision 813 - - 134,86 57,67 48 - Alltid på 

Revco REC-7504A18 - 17985 1551 - - - Alltid på 

Revco REC2304A20 Fridge - - - 1 5 - Alltid på 

Revco Chromatography 

REC7504 A18 - 16745 1652 - - - Alltid på 

Thermo Fisher U2020GA15 - - 57,4 - - - Alltid på 

True GDM-12 1998 862,55 296 - - - Alltid på 

True GDM-45 2000 1024 280 - - - Alltid på 

True T-49 - 10015 350 - - - Alltid på 

True T-49F - 15205 950 - - - Alltid på 

VWR GDM23 Fridge - - 155,5 134,8 50 - Alltid på 

VWR R421FA14 - - - 73,7 - - Alltid på 

Whirlpool ET18NKXFW04 - - - - 77,58 - Alltid på 

White Consolidated 

MRT18CSCD2 Fridge/Freezer - - 122,6 - - - Alltid på 

Tabell 4. Sammanställning över de kylar, frysar och kombinerade kylar och frysar som det gjorts mätningar på och vars resultat 
publicerats på Labs21 Wiki-sida. Ett ”-” betyder att ingen data för denna parameter publicerats. I Effektläge 1 redovisas den 
effekt som fås i aktivt läge och full drift, övriga effektlägen är i aktivt läge men inte i full drift. Kolumnen med % av K/F vol fylld 
visar hur många procent av kylen eller frysens förvaringsvolym som var fylld vid mättillfället. 

1= Notering om att utrustningen var trasig, dock oklart i vilken omfattning defekten var. 

2= Givet att 5 % av kylens förvaringsvolym användes och 60 % av frysens förvaringsvolym användes. I tabellen är medelvärdet redovisat. 
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3= Effekt när temperaturen var -20° Celsius.  

4= Notering om att utrustningen var i starkt behov av avfrostning.  

5= Beräknat utifrån den angivna märkströmmen och spänningen. 

6= Givet att 80 % av kylens förvaringsvolym användes och 60 % av frysens förvaringsvolym användes. I tabellen är medelvärdet redovisat. 

7= Givet att 75 % av kylens förvaringsvolym användes och 20 % av frysens förvaringsvolym användes. I tabellen är medelvärdet redovisat. 

8= Givet att 70 % av kylens förvaringsvolym användes och 85 % av frysens förvaringsvolym användes. I tabellen är medelvärdet redovisat. 

Den genomsnittliga effekten (tagen med den högst redovisade effekten) för de kylar och frysar som 

sammanställts i Tabell 4 är 250 W vilket är en betydligt större effekt än de 50 W som den genomsnittliga 

effekt som frysarna och kylarna uppvisade i Energimyndighetens undersökning. Det antyder att kylar och 

frysar i laboratorier har en större effekt vilket kan bero på att de har en större förvaringsvolym, inställd 

på lägre temperatur eller att de är mer välfyllda än frysar/kylar som finns i hushåll. 

Lågtemperaturfrys 
Lågtemperaturfrysar håller vanligtvis en temperatur mellan -70 och -85° Celsius men det finns även frysar 

som håller ännu lägre temperaturer till nedåt -150° Celsius. Många biologiska prover i form av till exempel 

DNA, proteiner, cellextrakt eller reagenser är känsliga för påverkan och för att skydda dessa använder man 

lågtemperaturfrysar vid långtidsförvaring. Vid tidigare studier har det visats att elförbrukningen för 

lågtemperaturfrysar visat ett visst beroende av den omgivande rumstemperaturen då det kräver mer 

effekt av kondensorn för att hålla temperaturen i lågtemperaturfrysen. Gumapas och Simons (2013) visade 

att vid en höjning av rumstemperaturen med 1° Celsius höjs elförbrukningen i medelsnitt med 18 kWh per 

år, alltså cirka 2 W. Med tanke på att lågtemperaturfrysar har en effektförbrukning som är betydligt större 

än 2 W bedöms ökningen i förbrukningen på grund av högre omgivande temperatur vara av försumbar 

karaktär. 

UC Davis gjorde tillsammans med Labs21 ett projekt där de testade effekten av att höja temperaturen på 

lågtemperaturfrysarna och se hur mycket energi man kunde spara på denna åtgärd. De testade att utföra 

detta test på sex stycken frysar där man höjde temperaturen från -80 till -70° Celsius. Resultatet från denna 

undersökning visade att den största förbrukningssänkningen för en av frysarna var 27 % och den 

genomsnittliga sänkningen av förbrukningen var 13 % (Labs21, 2012). Under avsnitt 5.2 

Lågtemperaturfrysarhar en vidare analys av lågtemperatursfrysarnas förbrukning gjorts och förslag på 

åtgärder för att sänka frysarnas förbrukning. 
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Figur 11. Graf som visar konsekvensen av att höja temperaturen med 10° Celsius hos sex stycken lågtemperaturfrysar (Labs21, 
2010). 

 

Eftersom lågtemperaturfrysarna är en av de utrustningar som avger mycket värme har Neuroinstitutionen 

och övriga hyresgäster i Retziuslaboratoriet valt att placera sina lågtemperaturfrysar i ett eget rum i 

källaren. Med undantag för en forskningsgrupp som har en frys i deras korridor. Att placera 

lågtemperaturfrysen i ett eget utrymme gör att krav på termisk komfort inte behöver vara lika strikta då 

människor inte vistas där en längre tid vilket gör att man kan installera en lägre kyleffekt i övriga rum när 

den troligtvis största värmeavgivaren är samlad på ett från de vanliga lokalerna avskilt ställe. Den enda 

lågtemperaturfrys i Retziuslaboratoriet som det var möjligt att göra mätningar på var placerad i detta rum. 

Det var en Panasonic MDF-C2156VAN-PE som tillverkades år 2015 och har en märkeffekt om 1600 W. 

Frysen har möjlighet att hålla en temperatur på -150° Celsius. Vid mätningen var frysen inställt på just 

denna temperatur och frysen bedömdes vara fylld till 80 % vid mättillfället. 

Autoklav 
En autoklav används för att sterilisera laboratorieutrustning eller laboratorieavfall. Utrustningen läggs i 

autoklaven och sedan med hjälp av högt tryck letar sig den varma ångan in i även de minsta håligheterna 

och eliminerar eventuella smittbara agenser. Vanligtvis pågår en steriliseringsomgång i 15–20 minuter 

med 121° Celsius varm ånga (Oskarsson & Nilsson, 2015).  

De autoklaver som finns i Retziuslaboratoriet gick inte att göra några mätningar på med mätmetod 2 då 

de var anslutna till elförsörjningen med 3-fas. Eftersom de även var flera utrustningar inkopplade på 

samma skena gick det inte heller att göra mätningar med mätmetod 1 utan att få med alla andra 

utrustningar och annat som var anslutna på samma KB-sena.  

I Labs21 Wiki där medlemmar kan publicera mätresultat av förbrukningen hos olika 

laboratorieutrustningar har följande mätningar av autoklaver publicerats: 
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Modell Tillverkningsår Märkeffekt 
(W) 

Effektläge 1 
(W) 

Effektläge 2 
(W) 

Effektläge 3 
(W) 

Viloläge-
effekt (W) 

Användning 
(h/vecka) 

Amsco SV-120 2000–20026 30 000 - 19 7401,2 11 3763 2500 -5 

Tuttnauer 2540M 1998 1400 - 6001 750 0 0–12,54 

Tabell 5. Sammanställning över de autoklaver som det gjorts mätningar på och vars resultat publicerats på Labs21 Wiki-sida. Ett 
”-” betyder att ingen data för denna parameter var angiven. I Effektläge 1 redovisas den effekt som fås i aktivt läge och full drift, 
övriga effektlägen är i aktivt läge men inte i full drift. 

1= Märkeffekt framtagen genom beräkning utifrån den märkström och spänning som var given. 

2= Uppvärmning till kokpunkt. 10 minuters körning per cykel i detta läge.  

3= Effekt vid körning i utrustningens steriliseringsprogram. 

4= 0–25 stycken cykler per vecka som är cirka 25 minuter per cykel i effektläge 2 och cirka 30 minuter i effektläge 3.  

5= 10 minuter per cykel i effektläge 2 och 25 minuter i effektläge 3. 

6= Angett tillverkningsår är ”före 2002” och efterforskningar på begagnatmarknaden visade att den modell som fanns på bild på 

Labs21 började tillverkas år 2000. 

Från Tabell 5 kan det konstateras att det gjorts mätningar på relativt få autoklaver. Anledningen till detta 

skulle kunna vara av samma anledning till varför det inte kunde göras mätningar på autoklaver i detta 

arbete då de flesta mätningar på Labs21 Wiki-sida också gjordes genom mätverktyg som mäter 

förbrukningen via vägguttag.  Från sammanställningen i Tabell 5 kan det också konstateras att den mesta 

av effektförbrukningen under en körning sker i effektläge 3. Anmärkningsvärt är den otroligt höga effekt 

som autoklaven av märket Amsco uppvisar. Denna höga effekt motsvarar nästan vad all utrustning i ett 

mindre kontor har i förbrukning.  

Gelanalyssystem 
Inom molekylärbiologi är gelelektrofores en vanlig förekommande variant för att separera proteiner och 

nukleinsyror och därmed kunna kvantifiera och bestämma de proteiner eller nukleinsyror som finns i det 

aktuella provet. Utöver det kan även ett gelanalyssystem bestämma ytterligare egenskaper och värden 

hos de proteiner som finns i provet. Egenskaperna och bestämmande av de existerande proteinerna i 

provet görs genom att det läggs i en gel som man lägger en elektrisk spänning över. Eftersom olika 

proteiner rör sig med olika hastighet på grund av elektrisk laddning, storlek och form kan man särskilja de 

olika proteinerna. Detta visas sedan att man tillsätter ett fluorescerande färgämne i proteinet och sedan 

belyser provet med UV-ljus för att kunna analysera proteinet. Det är denna analys genom UV-bestrålning 

som ett gelanalyssystem gör. Dokumenteringen sker genom den kamera som sitter ovan skåpet som 

provet läggs in i och kameran kan antingen ta rörliga bilder eller stillbilder på UV-spektrumet.   

Det finns inga tidigare mätningar gjorda på gelanalysutrustningar eller motsvarande och därför har ingen 

analys kunnat göras på denna utrustningstyp. 

I Retziuslaboratoriet var det en Uvitec Gel Documentation som det gjordes mätningar på. Till denna är 

både en stationär dator med skärm, dit bilder eller filmer från utrustningen skickas efter analystillfälle, och 

en printer, som kan skriva ut bilder, inkopplade. Uvitec har en märkeffekt som är 60 W och dess 

tillverkningsår är 2006. När det gäller datorn fanns det ingen information om vilken modell det var och 

därför kunde ingen märkeffekt tas fram. Videoprintern var en Mitsubishi P93E B & W Videoprinter som 

hade en märkeffekt angiven för både viloläge och för aktivt läge, vilka var 10 respektive 110 W i aktivt läge 

(utskriftsläge). 
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Figur 12. Ett gelanalyssystem från Uvitec där man kan se printern som kan skria ut bilderna som analyssystemet tar. 

Vattenbad 
Vattenbad har ett liknande användningsområde som inkubatorer men eftersom vatten har en högre 

värmeledningsförmåga blir värmeöverföringen snabbare och mer effektiv. Ofta används vattenbad istället 

för inkubatorer när man behöver värma prover över en längre tid eller när man ska värma brandfarliga 

kemikalier.  För processer som kräver temperatur över 100° Celsius används olja, silikon eller sand. En stor 

del av effekten som ett vattenbad förbrukar i uppvärmningsfasen lagras i det uppvärmda vattnet eller det 

andra mediet som värms upp. Därför kan man i fallet med vattenbad inte räkna med att all tillförd effekt 

blir till värmelast till rummet vid uppvärmning. Den effekt som däremot går åt för att bibehålla mediets 

temperatur kan man räkna med blir till värmelast i rummet då den tillförda effekten kompenserar för den 

effekt som går förlorad. Efter avslutad användning av vattenbadet kan värmen avges antingen till 

omgivande luft om vattnet eller mediet får stå och svalna eller till spillvattnet om vattnet hälls ned i 

avloppet. 

De olika varianterna som finns av vattenbad är:  

- Cirkulerande vattenbad 

Rör om vattnet med en omblandningsstav för att hålla en jämn temperatur i hela badet. Används 

vid processer som har höga krav på en jämnfördelad och konstant temperatur.  

- Icke-cirkulerande vattenbad 

Ingen omblandning av vattnet som enbart värms upp genom konvektion. 

- Skakbad 

Kombinerar både upphettning och skakfunktion i ett. Skakfunktionen är önskvärd när man vill att 

cellstrukturer ska växa jämnt och kontinuerligt blandas med luft (Felton, 2004). 
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I Tabell 6 är mätvärdena på vattenbad från Labs21 Wiki-sida sammanställda. De vattenbad som det gjorts 

mätningar på hade en relativt låg märkeffekt jämfört med många av de andra utrustningstyperna i detta 

arbete vars funktion är att värma eller kyla ned ett medium. Intressant är att ett vattenbaden har högre 

uppmätt effekt än märkeffekten, om än marginellt över. Möjlig förklaring till detta kan vara att den angivna 

märkeffekten är uppmätt under användning på ett annat sätt än hur den används vid mätningarna som 

gjordes och rapporterades till Labs21. En annan möjlig förklaring kan vara att utrustningen modifierats och 

därmed fått en högre effektförbrukning. Mer analys och jämförelse om märkeffekt gentemot uppmätt 

effekt går att finna i Tabell 6.  

Modell Tillverkningsår Märkeffekt 
(W) 

Effektläge 1 
(W) 

Effektläge 2 
(W) 

Effektläge 3 
(W) 

Viloläge-
effekt (W) 

Användning 
(h/vecka) 

Fisher Scientific Isotemp 110 

Hot Water Bath - - - - - 9,6 Alltid på5 

NESLAB Instruments CB 60 - 632,51 120-130 - 1192 - - 

Precision Scientific Water 

Bath Model 182 - 300 3163 - - - - 

VWR 12285 - - 174 - - - - 

Tabell 6. Sammanställning över de vattenbad som det gjorts mätningar på och vars resultat publicerats på Labs21 Wiki-sida. Ett 
”-” betyder att ingen data för denna parameter publicerats. I Effektläge 1 redovisas den effekt som fås i aktivt läge och full drift, 
övriga effektlägen är i aktivt läge men inte i full drift. 

1= Framräknat genom den givna märkströmmen och standardspänningen i USA (115 V). 

2= Omblandningsstaven avstängd. 

3= Effekt mellan 0–316 W och en genomsnittseffekt om 6,86 W under mätperioden. 

4= Med en vattentemperatur som var 42° Celsius. 

5= Troligtvis har de som gjort denna mätning tolkat användning som att även förbrukning i viloläge ska räknas in. Därför är 

utrustningen alltid på trots ingen effekt i aktivt läge uppvisades.  

I detta arbete har mätningar gjorts på ett vattenbad av icke-cirkulerande typ från Nickel Electro. 

Vattenbadet har dubbla vattenbad om fyra liter vardera och har en märkeffekt på 1000 W. Denna 

utrustning var placerad i samma som säkerhetsbänkarna och därmed inte i det rum som specialstuderats 

i detta arbete. Inga uppgifter om tillverkningsår har hittats men uppskattas vara från slutet av 90-talet. 

 

Figur 13 Det icke-cirkulerande vattenbad som det gjordes mätningar på i detta arbete. 
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PCR-maskin/Termocykler 
Vid DNA-analyser vill man kunna separera och bygga nytt av det DNA eller den DNA-sekvens som man vill 

undersöka. För att göra detta använder man sig av metoden polymeraskedjereaktion (PCR). Denna metod 

använder sig en PCR-maskin, även känt som termocykler, av genom ett förprogrammerat program som 

höjer och sänker temperaturen i olika cykler.  

Tidigare jämförelser mellan märkeffekt och reell förbrukning visade att en termocykel som hade 

märkeffekt 1840 W hade en reell genomsnittsförbrukning om 641 W och toppbelastning om 965 W. Det 

testades ytterligare en enhet som inte hade en känd märkeffekt och vars genomsnitts- och 

toppförbrukning var 198 W respektive 233 W (Hosni et al, 1999). 

En annan mätning på PCR-maskiners förbrukning gjordes av laboratorieägare som sedan publicerat detta 

resultat på Labs21 Wiki-sida. Dessa data har sammanställt nedan i Tabell 7. En genomsnittlig körning är 

ungefär lika långa som en arbetsdag eller ett par timmars skillnad. För att utnyttja dygnets timmar på bästa 

sätt kör man gärna PCR-maskinen under natten och det är också därför användningstiden är längre än en 

vanlig arbetsvecka. Detta kan vara intressant för projektören då man för vissa typer av laboratorier skulle 

kunna räkna bort denna värmelast eftersom den sker utanför arbetstid när de flesta andra 

värmelastprocesser sker. Man kan även konstatera att PCR-maskinens från MJ Research hade en uppmätt 

toppeffekt som var högre än märkeffekten. Dock var genomsnittseffekten under mätperioden endast 120 

W, alltså betydligt lägre än märkeffekten. För de andra utrustningarna som också hade 

genomsnittseffekten presenterade uppvisade också de en betydligt lägre genomsnittseffekt än toppeffekt. 

Detta tyder på att toppeffekten troligtvis var en effekt som var ovanligt förkommande och den 

stadigvarande förbrukningen var betydligt lägre.  

Modell Tillverkningsår Märkeffekt 
(W) 

Effektläge 1 
(W) 

Effektläge 2 
(W) 

Viloläge-
effekt (W) 

Användning 
(h/vecka) 

Bio-Rad MJ Mini Gradient Thermal Cycler - 400 335,61 - - 33,54 

Eppendorf Mastercycler Gradient - 550 120 - - 305 

GeneAmp PCR System 9700 2007 750 146 - - - 

MJ Research PTC-100 Programmable 

Thermal Controller 1997 350 4405 416 - - 

MJ Research PTC-220 DYAD  1600 266 - - 96 

Applied Biosystems StepOnePlus Real-

Time PCR System 2010 950 260 - 130 - 

Applied Biosystems StepOne Real-Time 

PCR System 2010 950 190 - 130 - 

Applied Biosystems Verit 96-well Fast 

Thermal Cycler Model 9901 2010 270 - - 60 - 

Applied Biosystems Verit 96-well Fast 

Thermal Cycler Model 9902 2010 230 - - 40 - 

Applied Biosystems ViiA 7 Real-Time PCR 

System 2010 - 410 - 210 - 
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Tabell 7. Sammanställning över de PCR-maskiner som det gjorts mätningar på och vars resultat publicerats på Labs21 Wiki-sida. 
Ett ”-” betyder att ingen data för denna parameter var angiven.  

1= Effekten under mätperioden låg mellan 30 och 335,6 W med en genomsnittseffekt om 117,2 W. 

2= Effekten under mätperioden låg mellan 20 och 460 W med en genomsnittseffekt om 120 W. 

3= Effekten under mätperioden låg mellan 40 och 440 W med en genomsnittseffekt om 177 W. 

4= Kördes fyra gånger under mätperioden vilket innebär att en körning i genomsnitt var 8,4 timmar. 

5= Kördes sex gånger under mätperioden där en körning i genomsnitt varade i 5 timmar.  

6= Värdet avser effekten efter avslutad cykel men när utrustningen fortfarande var påslagen. Denna cykel pågår i cirka 1–4 

timmar efter avslutad körning och är länge under nattetid.  

I detta arbete gjordes det mätningar på två stycken PCR-maskiner. Den ena av de PCR-maskiner som det 

gjordes mätningar på i detta arbete var ThermoFischer QuantStudio5 Real-time PCR system 96-well 0.2 ml 

vars tillverkningsår är 2016. Den har kapacitet att ta 96 stycken provrör per körning och den tar provrör 

som är 0,2 ml stora precis som dess namn antyder. Data från körningar kan läsas av både trådlöst via 

internet men även via en dator som är inkopplad till maskinen. Det sistnämnda fallet är just så anslutningen 

har lösts vid Neuroinstitutionen på Retziuslaboratoriet. I utrustningens manual uppgav tillverkaren att 

värmelasten från utrustningen är 960 W.  

 

Figur 14. PCR-maskin från ThermoFischer som det i detta arbete utfördes mätningar på. 

Den andra PCR-maskinen det gjordes mätningar på var ABI Prism 7000 Sequence Detection System som 

är tillverkad av Applied Biosystems. Det saknas uppgifter om tillverkningsår för denna utrustning men 

likadan utrustning som går att finna på begagnatmarknaden på internet var tillverkade mellan 2002 och 

2003 vilket leder till slutsatsen att även denna utrustning är från början på senaste millennieskiftet. 

Utrustningens märkeffekt uppgår till 1000 W. Precis som den förstnämnda PCR-maskinen har den 

kapacitet att ta 96 stycken 0,2 ml provrör dock har denna PCR-maskin aningens högre märkeffekt och den 

är precis som den första PCR-maskinen kopplad till en dator som registrerar resultatet från utrustningens 

tester. Denna PCR-maskin är kyld med en fläkt vilket betyder att en stor del av värmen som maskinen avger 

kommer avges direkt till rummet genom strålning enligt tidigare nämnda forskningsresultat. 

Centrifug 
Centrifugen är en maskin som med en mycket snabb rotation kring en låst axel centrifugerar materialet i 

centrifugen. I laboratorier används centrifuger som roterar provrör för att få partiklarna i provröret att 

separeras. Desto högre densitet partiklarna har, ju längre ned i provröret sedimenterar det. Om det finns 
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speciella krav för temperaturen vid centrifugering finns det centrifuger med egna värme- eller kylsystem 

(Labex, 2016) 

En indikation på några olika centrifugers elförbrukning har getts i ASHRAE Fundamentals Handbook där 

den reella förbrukningen i genomsnitt motsvarande 44 % av märkeffekten. För utrustningarnas 

genomsnittsförbrukning motsvarade det 41 % av märkeffekten. I regel var skillnaden större ju högre effekt 

utrustningen har, exempelvis uppvisade centrifugen med högst effekt (5500 W) en toppförbrukning som 

motsvarade 21 % av märkeffekten och den centrifugen med lägst effekt (138 W) hade motsvarande siffra 

på 64 % (ASHRAE, 2001). 

Inom Labs21-program har ytterligare mätningar gjorts och dessa presenteras i Tabell 9Tabell 8.  Där kan 

man se att vissa centrifuger uppvisar vilolägeseffekt och att de används intermittent och att det därför 

finns en viss besparingspotential genom att stänga av utrustningen när den inte används.  

För centrifugerna Avanti J-20 Series och Sorvall var dessa centrifugers kylfunktion konstant på medan 

centrifugering och frekvens varierade där en genomsnittlig körning varade i 30 minuter. För de 

utrustningar som genomsnittseffekten under mätperioden var redovisad påvisades det en stor differens 

mellan den maximala uppmätta effekten och just den genomsnittliga effekten. För Avanti J-20 Series 

motsvarade genomsnittseffekten endast 3 % av maximala effekten och för Sorvall var motsvarande siffra 

12 %. Detta visar att utrustningen troligtvis ej har en värmeavgivning till omgivningen som är särskilt nära 

märkeffekten. 

Modell Tillverkningsår Märkeffekt 
(W) 

Effektläge 1 
(W) 

Effektläge 2 
(W) 

Viloläge-
effekt (W) 

Användning 
(h/vecka) 

Avanti J-20 Series - 4992 34561 - - 2,52 

Avanti J-26 XP Centrifuge - 2000 189 - - 26,5 

Eppendorf 5417C - 400 309 - 5,5-7,53 2,58 

Eppendorf 5810R - - - - 8,3 24 

IEC HN-SII 2004 300 172 - - - 

Sorvall RC-5B Superspeed Centrifuge - 4368 10554 - - 2,52 

Thermo IEC CL31R - - 91,3 - - 15 

Thermo IEC Multi RF - - - - 12 Alltid på5 

Tabell 8. Sammanställning över de centrifuger det gjorts mätningar på och vars resultat publicerats på Labs21 Wiki-sida. Ett ”-” 
betyder att ingen data för denna parameter var angiven. I Effektläge 1 redovisas den effekt som fås i aktivt läge och full drift, 
övriga effektlägen är i aktivt läge men inte i full drift. 

1= Effekten under mätperioden låg mellan 40 och 3456 W där genomsnittseffekten var 101 W.  

2= 30 minuter i genomsnitt per körning och i genomsnitt användes utrustningen en gång per vardag. Kylfunktionen var konstant 

på (168 h). 

3= Utrustningen är på men ingen centrifugering sker. 

4= Förbrukningen under mätperioden låg mellan 53 och 1055 W där genomsnittseffekten var 137 W. 

5= Troligtvis har de som gjort denna mätning inkluderat tiden för viloläget i användning vilket gör att utrustningen alltid är på. 
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Den centrifug som effekten mättes på i detta arbete var av märket Beckman GP Benchtop Centrifuge. 

Eftersom märkningen av utrustningen var bristfällig och är av äldre modell fanns ingen uppgift om 

utrustningens effektförbrukning. Dock var strömförbrukningen och spänningen angiven vilket medelst en 

enkel beräkning ger en effektförbrukning om 1368 W. Eftersom rotationsbordet i centrifugen hade vissa 

defekter och inte var tillräcklig säker på mätobjektet fanns det en restriktion att man inte fick ha högre 

varvtal än 2000 rpm av centrifugens maximala 8000 rpm. Uppgifter om tillverkningsår har varken gått att 

få fram varken via internet eller via Karolinska Institutets inventarielista. Men Eva Palmer uppskattade att 

utrustningen var från 1980-talet.  

 

Figur 15. Den bänkcentrifug som det gjordes mätningar på för detta arbete. 

Det gjordes även mätningar på Denver Instrument Force 16000G som är en mikrocentrifug som kan ta upp 

till 12 stycken provrör mellan 0,5 och 2,0 ml. Inte heller denna utrustning hade några uppgifter om 

tillverkningsår men bedömdes vara från sent 1990-tal. Endast krav på ström och spänning var angivna som 

märkdata men med en förenkling kan man med ohms lag få fram att märkeffekten är 105 W för 

mikrocentrifugen. Denna befann sig inte i Apparatrummet som centrifugen ovan utan befann sig i samma 

rum som de mikrobiologiska säkerhetsbänkarna. 

Ismaskin 
Industriella ismaskiner är oftast den typ av ismaskiner som används i laboratorier. Det finns flera olika 

typer av ismaskiner som är indelade efter vilken form på isen som den producerar och där är de vanligaste 

isflingor och iskuber. Användningsområdena för is i laboratoriemiljö kan vara flertalet där kyla vid 

transport av prover eller för kontroll av reaktionshastighet är några exempel (Porkka, 2013). 

En ismaskin jobbar i två cykler som är fryscykeln och skördecykeln. Fryscykeln innebär att flytande vatten 

strömmar över en horisontell förångare som har en temperatur som är under fryspunkten. Detta får 

vattnet att frysa och när isen blivit tillräckligt tjock slutar vattnet att strömma och ismaskinen går in i andra 

cykeln. Den andra cykeln eller skördecykeln innebär att kylprocessen byter håll och förångaren värmer upp 

isen som nu glider ur formen där isbitarna formats. Isens tyngd får sedan bitarna att slås sönder till önskad 

form. Isbitarna faller sedan ner i en förvaringslåda som håller isbitarna kalla och där man kan plocka ur 

isen (LHH, 2015). 

Den ismaskin som det gjordes mätningar på i detta arbete var en IceMatic F120W med tillhörande 

förvaringslådan IceMatic D100. Ismaskinen producerar isflak och har en kapacitet att producera 120 kg is 
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per dag. Utrustningen har en märkeffekt som är 1200 W maximal effekt och 500 W i utgående effekt2 och 

är på dygnet runt, dock ej konstant i aktivt läge. Det är den utgående effekten som bidrar till värmelasterna 

i rummet. 

Mikrobiologisk säkerhetsbänk 
En mikrobiologisk säkerhetsbänk används för att få en ren process vid till exempel cellodlingar genom att 

hindra att dessa kontamineras av virus, bakterier eller andra luftburna partiklar som finns i omgivande luft. 

Detta uppnås genom att säkerhetsbänken är ett inkapslat utrymme som användaren kan nå via en 

arbetsöppning på framsidan. Bänkarna har en egen fläkt för att skapa önskat luftföring- och 

strömningsmönster där vissa bänkar är enbart personskyddande (skyddar användaren av bänken från 

kontaminerad luft) och andra bänkar är både personskyddande och produktskyddande (skyddar 

provet/cellodlingen från partiklar utifrån). LAF-bänkar är en typ av mikrobiologisk säkerhetsbänk men det 

finns LAF-bänkar som bara är produktskyddande genom att ha ett parallellflöde ut från arbetsytan och 

dessa är inte mikrobiologiska säkerhetsbänkar. 

Det finns tre stycken skyddsklasser för säkerhetsbänkar. För vissa typer av skyddsnivåer för laboratorier 

(går att läsa om i avsnittet 3.6 Skyddsnivåer för olika laboratorier) finns det krav på minsta skyddsklass på 

de säkerhetsbänkar som används i laboratorier. Skyddsklass I innebär bänkar med en helt öppen 

arbetsöppning och en fläkt som suger ut luften från säkerhetsbänken genom ett HEPA-filter. En bänk av 

denna klass ger enbart ett personskydd för användaren av bänken (Arbetsmiljöverket, 2014). 

 

Figur 16. En mikrobiologisk säkerhetsbänk med skyddsnivå II. Bänkens frånluft är anslutet till byggnadens frånluftssystem som 
tar 30 % av luftflödet, övriga 70 % av flödet återgår till rummet eller recirkuleras i bänken (NuAire, u.å.). 

                                                           
2 Från engelskans absorbed power. 
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En klass II bänk som är den typ av bänk som oftast förekommer i laboratorier ger både ett personskydd 

och produktskydd. Dessa bänkar fungerar på så sätt att HEPA-filtrerad luft strömmar in över arbetsytan 

och skyddar produkten från partikulära föroreningar. Från arbetsöppningen i säkerhetsbänkens front 

strömmar rumsluft in och genom att luftströmningsriktningen är från rum till bänk skyddas personen som 

använder bänken från kontamineringar. Bänkens egen fläkt suger luft från arbetsytan genom öppningar i 

arbetsytan och på detta vis recirkulerar en hel del av luften (vanligtvis 70 %). Vissa bänkar har en 

förfiltrering av frånluften och den recirkulerande luften genom att det finns ett HEPA-filter direkt under 

öppningarna i arbetsytan. Rekommendationen är att ansluta till bänkens frånluftsventilation till 

byggnadens ventilationssystem för att undvika eventuellt läckage av partikulära föroreningar genom 

frånluftens HEPA-filter. Då bänken och dess fläkt inte alltid går på full effekt har frånluftskanalen en 

dragavbrottsdetalj som innebär att när bänken är i ett lågdriftsläge så tas luft istället ifrån rummet 

(Akademiska Hus, 2001) 

Säkerhetsklass III innebär att bänken har konstruerats helt tät och arbetet sker genom att händerna 

stoppas in i handskar som hänger in i bänkens arbetsyta. Den tillslutna bänken håller ett undertryck för att 

inte kontaminerad luft skall sprida sig till rummet. Frånluften från bänken filtreras genom två stycken 

HEPA-filter och ansluter sedan till byggnadens ventilationssystem. Ansluten till bänken är även en tvåsidig 

autoklav för att kunna desinficera in- och utgående material (Arbetsmiljöverket, 2014). 

I Labs21 Wiki-sida har mätningar gjorts och rapporterats på följande mikrobiologiska säkerhetsbänkar: 

Modell 
Tillverknings

år 
Märkeffekt 

(W) 
Effektläge 1 

(W) 
Effektläge 2 

(W) 
Effektläge 3 

(W) 
Viloläge-

effekt (W) 
Användning 

(h/vecka)  

Baker B40-ATS - - - 6402 7503 - 14  
Baker SG403A-HE, 8" 
sash 2010 6601 432 3722 2164 0 -  
Baker SG503A-HE, 8" 
sash 2010 8051 480 - 2164 0 -  

Baker SG603-ATS - - - 923 990 - 14  
Baker SG603A-HE, 8" 
sash 2010 16901 660 6002 2164 0 -  
NuAire LabGard ES - 
NU-425-400 - Class 
II,8" sash height5 2010 299 299 2422 1729 0 -  
NuAire LabGard ES - 
NU-425-500 - Class II, 
8" sash height6 2010 472 472 4032 1729 0 -  
NuAire LabGard ES - 
NU-425-600 - Class II, 
8" sash height7 2010 518 518 449 172 0 -  

NuAire NU 605–500 - - - 7122 7623 - -  
Thermo Scientific - 
Forma 1357 - Class II, 
A2 Biosafety Cabinet8 2008 4001 210 1682 754 3 -  
Thermo Scientific - 
Forma 1440 - Class II, 
A2 Biosafety Cabinet 2007 4821 208 142,52 1004 5,5 -  
Tabell 9. Sammanställning över de säkerhetsbänkar som det gjorts mätningar på och vars resultat publicerats på Labs21 Wiki-
sida. Ett ”-” betyder att ingen data för denna parameter var angiven. I Effektläge 1 redovisas den effekt som fås i aktivt läge och 
full drift, övriga effektlägen är i aktivt läge men inte i full drift. 
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1= Märkeffekt framtagen genom den märkström och spänning som var angiven. 

2= Endast fläkt är på. 

3= Fläkt och lampa på. 

4= Bänkens frontlucka nedfälld och bänken är i lågenergiläget kallat ”Ready safe”. 

5= Redovisat att bänken avger 299 W icke-ventilerad värme.  

6= Redovisat att bänken avger 72 W icke-ventilerad värme. 

7= Redovisat att bänken avger 518 W icke-ventilerad värme. 

8= Redovisat att bänken avger 400 W när omgivande temperatur är 25° Celsius. 

9= I lågenergiläget ”Nitecare”. 

De bänkar där användning per vecka är redovisad har en relativt låg användning vilket öppnar upp för en 

besparing i inköpskostnad om flera avdelningar delar på säkerhetsbänkar för att därmed få en högre 

användning. Det är också en relativt låg märkeffekt för säkerhetsbänkarna och optimerar man processen 

vid användningen av bänkarna kan man sänka fläktens varvtal och stänga av lampan när det inte är 

nödvändigt. På det visar siffrorna för de effektläge 2 och 3 i Tabell 9 som har en väsentlig skillnad i effekt 

gentemot effektläge 1 där både lampa är på och fläkten är på med ett högt varvtal. Genom att stänga av 

dessa kan man få en lägre förbrukning och därmed mindre behov att kyla borta värmen. 

NuAire väljer att redovisa avgiven värme i flera olika driftlägen vilket underlättar för projekteringen av 

värmelaster betydligt och flera tillverkare borde följa deras exempel. 

För säkerhetsbänkar är en betydande faktor för förbrukningen hur rena filtren är. Smutsiga filter innebär 

ett större tryckfall vilket gör att fläkten måste kompensera med ett högre varvtal och får därmed en 

högre förbrukning. Det är även viktigt att tillse att bänkens frontlucka är stängd när det är möjligt för att 

därmed också kunna sänka förbrukningen (Energimyndigheten, 2014). 

Den modell av säkerhetsbänk som mättes på i detta arbete var en Holten Laminair Biosafe 1.2 från 1998. 

Bänken är av mikrobiologisk säkerhetsklass II och är placerad i ett rum med två andra säkerhetsbänkar 

varav en var av samma modell som det också gjordes mätningar på. Rummet nås genom en luftsluss för 

att hålla rummets tryckskillnad gentemot korridoren. Bänkens märkeffekt är 500 W. 

5. Analys av Labs21 data 
För att få mer underlag och data att kunna analysera och därmed få bättre och säkrare slutsatser i denna 

rapport har en analys gjorts av det data som finns på Labs21:s Wiki-sida. På denna sida kan 

laboratorieägare och utrustningstillverkare bidra till en databas över laboratorieutrustnings förbrukning 

genom att göra egna mätningar och lägga till dessa på denna sida. I databasen finns det mätningar på 14 

stycken utrustningstyper där det totalt är 83 stycken utrustningar som det levererats mätvärden på. Dessa 

utrustningstyper är: djurskåp/burbytesbänkar, autoklaver, mikrobiologiska säkerhetsbänkar, centrifuger, 

inkubatorer, ugnar, termocykler, vakuumpumpar, ventilerade djurburar och vattenbad. Det finns även 

mätningar på 53 stycken lågtemperaturfrysar och 38 stycken frysar och kylar. Utöver detta finns även 

mätningar på kylrum som dock ej tagits med i denna studie då det för detta arbete inte ansetts vara av 

intresse. 

De som vill bidra med mätningar kan lägga till mätvärden på förbrukningen och ange 

utrustningsspecifikationer som till exempel tillverkningsår, märkström, spänning, serienummer, 

temperatur och varvtal. Själva tabellen för mätvärdena är indelade fem olika nivåer som är märkeffekt, 

energiintensivt läge (utrustningen jobbar på maximal nivå), lägre effektläge 1, lägre effektläge 2 och 

viloläge. För nivåerna lägre effektläge anger användaren själv vad som är på och det kan till exempel vara 
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att endast en lampa är på i en säkerhetsbänk eller att endast kylfunktionen är på i en kylcentrifug. På varje 

nivå kan användaren sedan ange förbrukad effekt i W eller VA, om användaren kan ställa in driftnivå, 

användningstimmar per vecka och förbrukad effekt i kWh under en genomsnittlig vecka. Man kan även 

ange antalet timmar som utrustningen används under en vecka. Informationsmängden på de olika 

utrustningarna varierar där de med mest information har all information ifylld samt även information om 

hur mätningarna har gått till och de med minst information endast har mätvärden och bristfällig 

information om hur utrustningen och hur mätningarna har genomförts. De valdes dock ändå att tas med 

eftersom det kan ge en viss förståelse för hur pass stor effektförbrukningen är för den utrustningstypen. 

För att lättare kunna jämföra tidigare resultat på undersökningar av laboratorieutrustnings förbrukning 

har utrustningen delats in i utrustningar med högre respektive lägre märkeffekt än 1000 W. 

Lågtemperaturfrysar har det gjorts en separat analys på som går att finna i avsnittet 5.2 

Lågtemperaturfrysar.  

5.1 Utrustningar 

 

Figur 17. Skillnaden mellan uppmätt effekt och märkeffekt för den utrustning med märkeffekt större än 1000 W och som mätts 
och lagts till på Labs 21 Wiki-sida. Linjer som representerar 100 % samt 70 % har lagts till för att tydligare visa hur stora skillnader 
är mellan dessa. 

Som går att se i Figur 17 uppvisar all utrustning med två undantag en förbrukning som är drygt 70 % av 

märkeffekten eller mindre. Den utrustning som fanns i databasen och hade märkeffekt högre än 1000 W 

var tre stycken centrifuger, ett mikrobiologiskt säkerhetsskåp, en inkubator, tre stycken vakuumpumpar, 

och en PCR-maskin. Utrustningen som har högre än 70 % förbrukning är två vakuumpumpar som hade en 

förbrukning som motsvarade 80 samt 70 % av märkeffekten. På sidan uppgav de som bidragit med 

mätdatan att det var en äldre modell av vakuumpump som byggts om vilket skulle kunna ha lett till en 

högre förbrukning. Tar man ett genomsnitt på uppmätt effekt dividerat med märkeffekt blir det 50 % och 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

800 1800 2800 3800 4800 5800

U
p

p
m

ät
t 

ef
fe

kt
 (

W
)

Märkeffekt (W)

Märkeffekt vs Uppmätt effekt 
Utrustning >1000 W

Utrustning

Linjär (100% av märkeffekt)

Linjär (70% av märkeffekt)

Linjär (50% av märkeffekt)



46 
 

där den utrustning med störst respektive minst förbrukning som andel av märkeffekten var 80 respektive 

17 %. Detta visar att ett rum där man projekterar med 100 % av märkeffekten blir rejält överdimensionerat. 

Denna analys resultat stämmer inte riktigt överens med den slutsats och rekommendation som Hosni et 

al (1999) gjorde. Deras slutsats var att man ska projektera utrustning att ha värmelast om 50 % av 

märkeffekt för utrustning med märkeffekt högre än 1000 W. Enligt mätdatan som använts i denna analys 

är en mer lämplig slutsats att man ska använda sig av 70 % av märkeffekten för utrustning med märkeffekt 

över 1000 W eftersom nästintill all utrustning har en lägre förbrukning än denna siffra. De utrustningar 

som eventuellt har högre än 70 % förbrukning täcks upp av att man ändå överdimensionerar en stor del 

av utrustningar värmelast om man ansätter denna nivå. Bedömt av antalet utrustningar som var med i 

mätningen är analysen att Labs21 är mer pålitlig än Hosni et al (1999) då det i Labs21 gjorts mätningar på 

14 stycken utrustningar jämfört med fyra stycken i Hosni et al (1999). Det ändå ganska bristfälliga antalet 

mätningar, diskrepansen mellan analyserna samt skillnaden mellan högsta och minsta procent av 

märkeffekt visar också att mer studier av detta behöver göras för att kunna leverera en säkrare tumregel 

vid projektering av värmelaster från utrustning.  

 

Figur 18. Skillnaden mellan uppmätt effekt och märkeffekt för den utrustning med märkeffekt mindre än 1000 W och som mätts 
och lagts till på Labs 21 Wiki-sida. Linjer som representerar 100 %, 85% och 70 % har lagts till för att tydligare visa hur stora 
skillnader är mellan dessa. 

En betydlig större variation uppvisades för de 26 stycken utrustningar med en märkeffekt lägre än 1000 W 

som fanns på Labs21 Wiki-sida. De utrustningar som är med i denna analys är representerade från alla de 

13 utrustningstyper som fanns i databasen. Vissa utrustningstillverkare har bidragit med egna mätningar 

av effektförbrukningen och denna förbrukning har de sedan angett som märkeffekt. Det är således dessa 

utrustningar som ligger på linjen motsvarande 100 % av märkeffekten och dessa tillverkare får anses vara 

ett föredömligt exempel på att leverera korrekta märkdata och bra underlag för värmelastprojektering. 

Sedan kan man ifrågasätta om de som fyllt i värdena på hemsidan tagit utrustningstillverkarens märkeffekt 

rakt av utan att göra egna mätningar.  
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Tar man ett genomsnitt på den del som uppmätta effekten motsvarade märkeffekten blev det 74 % där 

den största skillnaden gentemot det perfekta fallet var 19 % och 182 % av märkeffekt. Bortser man från 

de tillverkare som bidragit med sina egna mätningar torde ett riktvärde där man projekterar med 85 % av 

märkeffekten vara rimligt. Tilläggas kan även göras att de tillverkare som gjorde noggranna mätningar har 

tydligt angett i manualerna till utrustningen att mätningar har gjorts på värmen som avges från 

utrustningen och att man därför bör använda detta värde vid projektering. 

Anmärkningsvärt är den punkt som nästan har dubbelt så hög förbrukning som märkeffekten. Denna punkt 

är en äldre vakuumpump som byggts om flera gånger vilket skulle kunna vara en orsak till att 

förbrukningen är markant skilt från märkeffekten. Ytterligare två av de utrustningar som har högre 

uppmätt förbrukning än märkeffekt är vakuumpumpar som har modifierats enligt de som bidragit med 

mätningarna. De andra två utrustningar som visade en högre uppmätt förbrukning än märkeffekt var ett 

termiskt bad och en PCR-maskin. Som redan nämnts i avsnittet 4.2 Utrustning uppvisar många utrustningar 

som har en högre uppmätt effekt än märkeffekt en betydande skillnad mellan toppeffekten och den 

genomsnittliga effekten under mätperioden. Möjliga förklaringar till den höga toppeffekten kan vara 

bristfälliga märkeffekter, inkorrekta mätningar av märkeffekt eller funktion av utrustningen som 

modifierats är några av dessa.  

5.2 Lågtemperaturfrysar 

 

Figur 19. Skillnaden mellan uppmätt effekt och märkeffekt för de lågtemperaturfrysar med märkeffekt lägre än 1000 W och som 
mätts och lagts till på Labs21 Wiki-sida. Linjer som representerar 100 %, 85% och 70 % har lagts till för att tydligare visa hur stora 
skillnader är mellan dessa. 

I Figur 19 kan man se att många av de lågtemperaturfrysar med märkeffekt lägre än 1000 W som det 

gjorts mätningar på har en uppmärkt effekt som stämmer överens med den angivna märkeffekten. 

Anledningen till att många av dessa frysar lyckas så bra med att precisera märkeffekten är att mätdata 

för dessa frysar har skickats in från en och samma tillverkare som själva mäter och redovisar värmeeffekt 

i deras manual därför är den uppmätta effekten samma som märkeffekten för många av frysarna i Figur 

19.   
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Figur 20. Skillnaden mellan uppmätt effekt och märkeffekt för de lågtemperaturfrysar med märkeffekt högre än 1000 W och som 
mätts och lagts till på Labs 21 Wiki-sida. Linjer som representerar 100 %, 85% och 70 % har lagts till för att tydligare visa hur 
stora skillnader är mellan dessa. 

Den tillverkare av frysar som på ett föredömligt sätt själva hade mätt värmeeffekten som man kunde se i 

Figur 19 hade inte några utrustningar med högre förbrukning än 1000 W på Labs21 Wiki-sida. Därför kan 

man i Figur 20 se en betydligt större skillnad mellan uppmätt effekt och märkeffekt. Den genomsnittliga 

skillnaden var 53 % där den utrustning med störst skillnad var så låg som 29 %. Dock är det osäkerheter 

kring märkeffekten för denna utrustning då märkströmmen som angetts i manualen mer visar vad de 

elektriska anslutningarna ska dimensioneras för och inte vilken strömförbrukning utrustningen har.  

En lämplig tumregel vid projektering av värmelaster från lågtemperaturfrysar är förslagsvis 80 % av 

märkeffekten. Vid ännu fler mätningar skulle man säkerligen kunna sänka det till 75 % av märkeffekten 

men med den mätdata som finns tillgänglig nu är 80 % en god tumregel att använda sig av. En 

sammanlagringseffekt som innebär utrustningar med lägre märkeffekt än det projekterade 

diversitetsvärdet kompenserar för utrustningar med högre och att all utrustning inte används samtidigt 

kan användas för att få ett ännu lägre än 75 %. Är det värmeeffekten som är angiven i produktens 

manual projekterar man självklar efter detta värde.  

Utöver de sex stycken lågtemperaturfrysar som Labs21 redan testat och kollat på 

energibesparingspotentialen av att höja temperaturen från -80 till -70° Celsius har ytterligare data lagts 

upp på Labs21 Wiki. Med den nya datan har en utökning av UC Davis tidigare undersökning gjorts i detta 

arbete som följer nedan.  
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Figur 21. Jämförelse av förbrukningen om man höjer temperaturen från -80 till -70°C på lågtemperaturfrysar.  

Som Figur 21 visar kan man tjäna en hel del om man höjer temperaturen med 10° Celsius. I genomsnitt 

sänks elförbrukningen med 1,3 MWh/år vilket med ett elpris på 35 öre/kWh ger en besparing på 452 kr 

per lågtemperaturfrys om året. Det må vara en liten kostnad men med tanke på att det är en extremt 

lätt åtgärd att genomföra och att man kanske har fler frysar i sitt bestånd är det ändå en åtgärd som 

laboratoriebyggnadsägare bör genomföra om det lämpar sig för de prover eller annat som ska förvaras i 

frysen. 

 

6. Mätresultat 
 

6.1 Mätning typ 2 

Centrifug 
Centrifugen hade under mätperioden en jämn och låg förbrukning vilket ger konklusionen att denna aldrig 

använde under mätperiodens dagar, se Figur 22. Genom okulär kontroll av utrustningen drogs slutsatsen 

att centrifugen var under hela mätperioden i ett viloläge där förbrukningen endast gick till att hålla igång 

den skärm som alltid är upplyst och som visar centrifugens varvtal. Förbrukningen med ett genomsnitt 

över 15 minuter fluktuerade mellan 12 och 13 W hela mätperioden där genomsnittsförbrukningen var 12,6 

W. Den momentana förbrukningen skiljde sig inte nämnvärt från förbrukningen tagit med genomsnitt över 

15 minuter då den maximala uppmätta momentana effekten var 15 W och den minsta momentana 

effekten var 8 W. Även det styrker teorin om att utrustningen aldrig kördes under denna mätperiod. 
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Figur 22. Elförbrukning hos en centrifug. 

För att ändå få en indikation på hur stor förbrukningen är vid drift i aktivt läge gjordes ytterligare mätning 

på den aktuella centrifugen. I denna mätning anordnades så att maskinen gjorde en fem minuter lång 

centrifugering på 2000 rpm (av maximala 8000 rpm).  Eftersom att detta var en kort mätperiod togs inget 

genomsnitt över 15 minuter vilket gör att man sett till värmeavgivning kan bortse från den momentana 

höga förbrukningen i initialskedet av centrifugeringsperioden.  När förbrukningen stabiliserats var 

förbrukningen 112 W fram tills centrifugen började varva ned och förbrukningen följaktligen likaså. Vid 

detta tillfälle kördes centrifugen tom så vid en normal körning där centrifugen har mer last i form av 

provrör lär förbrukningen bli högre om än marginellt. Sammanfattningsvis gäller att centrifugen, bedömt 

från mätperioden, körs sällan och när den är i viloläge är värmelasten 12,6 W och vid körning är en 

värmelast som är 112 W lämplig att använda vid projektering. Mer undersökningar behöver göras för att 

se hur långa körningarna är i genomsnitt och hur ofta de sker.  
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Figur 23. Uppmätt detaljerad förbrukning när centrifugen användes i ett manipulerat fall.  

 

Den andra centrifugen som mättes i detta arbete var av betydligt mindre storlek och uppvisade därmed 

även en mindre förbrukning, se Figur 24. Denna mikrocentrifug drog 20 W i ett viloläge och körningar för 

utrustningen var väldigt korta där de längsta var två minuter men de flesta inte var längre än en minut 

långa. Under mätperioden förekom det sju stycken körningar. Då det under mätperioden bara blev en 

marginellt högre förbrukning vid vissa tillfällen kunde de små variationerna bero på att utrustningen bara 

varierade mellan olika vilolägen men då dessa variationer uteslutande var under arbetstid på vardagar 

gjordes slutsatsen att de små driftökningarna var när maskinen kördes, visat i Figur 25. Eftersom 

körningarna bara varade i några minuter och höjde förbrukningen marginellt (cirka 15 W) kan man anta 

att den värme som avges till omgivningen är förbrukningen i viloläget (20 W). I Figur 24 är förbrukningen 

tagen genom ett genomsnitt över 15 minuter därför uppvisar det bara mindre variationer i förbrukningen 

vilket är mer representativa för de värmetillskott mikrocentrifugen ger till omgivningen och visar att 20 W 

är ett representativt värde på centrifugens värmeavgivning. 20 W är även den genomsnittliga effekten 

under arbetstid. 
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Figur 24. Förbrukning för mikrocentrifug med ett genomsnitt taget över 15 minuter.  

Delar man in mikrocentrifugens förbrukning under mätperioden i olika driftlägen där det efter en 

inspektion av mätvärdena ger lämpliga definitioner av driftlägen där viloläge innebär 20 W (+/- 1 W) och 

aktivt läge som >20 W. Med denna definition får man att utrustningen var i viloläge 11 201 minuter och i 

aktivt läge under 421 minuter. Dessa tider motsvarar 95 % respektive 3,5 % av den totala mätperiodens 

tid. Då genomsnittsförbrukning i aktivt läge var 27 W kan man konstatera att den absolut största delen av 

förbrukningen sker i viloläge då utrustningen förbrukar 3733 Wh i viloläge jämfört med 95 Wh i aktivt läge. 

Detta bekräftar uppfattningen om att denna centrifugs värmeavgivning är 20 W och att detta är det 

lämpliga värdet att använda i projekteringen.  
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Figur 25.Detaljerad förbrukning vid mätning av mikrocentrifug. Den lägre förbrukningen i början av mätperioden är från mätning 
av en annan utrustning och de större variationerna i slutet beror på att mätintervallen blev av oförklarlig anledning större vilket 
påverkade den uppmätta förbrukningen betydligt.  

Att också notera är att mätningarna de sista 1,5 dagarna (från kl. 16:45 torsdag den 15:e september till 

avslutning av mätningen vid kl. 08:05 fredag den 16:e september) blev mätintervallet av någon oförklarlig 

anledning mer sporadiskt hos mätutrustningen. Det gjorde att mätvärdena fluktuerade på ett sätts som 

inte uppvisades tidigare under mätperioden och även stundtals saknades vilket gjorde att mätningarna 

från dessa tider ansågs otillförlitliga och ströks ur sammanställningen.  

Ismaskin 
Ismaskinen uppvisade en ganska varierande effekt under mätperioden. Den momentana effekten 

varierade mellan 1 och 512 W medan förbrukning med ett genomsnitt över 15 minuter varierade mellan 

2 och 443 W. Variationen beror på att kompressorn stänger av sig när förvaringslådan är full och ingen is 

produceras vilket exempelvis visas under kvällar och helger då förbrukningen är lägre när färre eller inga 

personer plockar is från maskinen.   

Genomsnittsförbrukningen var 187 W under hela mätperioden men då är de perioder av lägre 

förbrukningen medtagen. Tittar man enbart på de perioder med högre förbrukning (>200 W) där 

kompressorn är på och som utgjorde 41 % av totala mättiden är genomsnittsförbrukningen betydligt högre 

då den är 400 W. På helger är genomsnittsförbrukningen 99 W att jämföra vardagarna där den 

genomsnittseffekten är 223 W eller motsvarande värde under normal arbetstid3 som är 360 W. När 

kompressorn är avstängd är ismaskinens effekt på en jämn nivå om 2 W. 

                                                           
3 Måndag till fredag mellan klockan 08:00 och 17:00 
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Figur 26. Elförbrukning hos ismaskin (IceMatic F200W) där genomsnitt tagit över mätdata alla dagar (blå), helger (orange) och 
över vardagar (grå).  

Som Figur 26 visar har ismaskinen högst förbrukning under vardagarna och särskilt mellan klockan 08 och 

klockan 18. Eftersom detta sammanfaller med normala arbetstider blir slutsatsen att när personalen 

hämtar is ur ismaskinen behöver kompressorn jobba på en högre effekt för att producera mer is. Att helgen 

har flera höga toppar i förbrukningen under en dag beror på att det är färre dagar genomsnittet är taget 

över och därför ger de tillfällen när kompressorn går igång mer genomslag än för kurvorna som 

representerar förbrukningen under helgen respektive vardagar. Därför är det lite missvisande att jämföra 

kurvorna för mätdatan under helg och vardag samt alla dagar.  

Det är svårt att säga hur många timmar ismaskinen jobbar på vad som kan anses som aktivt läge eftersom 

det inte finns något riktigt mönster i det. Det enda som vågas konstateras är att det under arbetstid är mer 

värme som avges eftersom elförbrukningen är högre under denna period. En analys av mätvärdena gav 

att aktivt läge för ismaskinen kan definieras som när maskinen förbrukar mer än 415 W. Under vardagar 

håller sig förbrukningen mellan 415 och 430 W medan det under helger går ned i ett viloläge med 

förbrukning om cirka 2 W. Under viloläget sätter kompressorn igång under cirka fem minuter varje timme 

vilket syns på att förbrukningen ökar till det aktiva lägets effektnivå en kortare period. Ismaskinen är i 

viloläget 5178 minuter och förbrukar 173 Wh samt i aktivt läge under 4005 minuter där den, om man 

räknar med genomsnittsförbrukning som är 425 W, förbrukar 28 469 Wh. Tiden för viloläget motsvarar 51 

% av den totala mätperiodens tid och tiden för aktivt läge motsvarar 40 % av totala mätperiodens tid. Det 

ger slutsatsen att den största delen av värmen avges under vardagar när ismaskinen behöver skapa mer is 

och jobbar mer i aktivt läge, vilket inte är ett överraskande resultat. 

PCR-maskin 
Även PCR-maskinerna har ett intermittent användningsmönster där det under mätperioden endast 

genomfördes tre stycken körningar med ena maskinen och ingen med den andra maskinen. 
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Den PCR-maskin det gjordes körningar på var den från ThermoFischer och resultatet från mätningen på 

denna var att den maximala förbrukningen med ett 15 minuters intervall var 251 W och den maximala 

momentana förbrukningen som uppmättes under perioden var 584 W. Så trots att utrustningstillverkaren 

har angett värmelasten från utrustningen i manualen exklusivt skiljer sig ändå det uppmätta värdet jämfört 

med vad som är angivet i manualen (960 W). Anledningen till detta kan vara att PCR-maskinen aldrig 

kördes på den maximala effektnivån som värmeavgivningen var angiven i manualen. Tittar man på 

genomsnittseffekten (med värden tagit med genomsnitt över 15 minuter) under vardagar är den 75 W 

jämfört med helger där den är 42 W. För normal arbetstid är genomsnittseffekten 360 W och tittar man 

enbart på genomsnittsförbrukningen när maskinen är i aktivt läge (>100 W) är den 211 W. 

 

Figur 27. Elförbrukning hos PCR-maskin där genomsnitt tagit över mätdata alla dagar (blå), helger (orange) och över vardagar 
(grå). 

När PCR-maskinen inte är i aktivt läge går den in ett viloläge och en intressant iakttagelse är att PCR-

maskinens förbrukning i viloläget ökade med över 20 W efter att den första körningen i mätperioden hade 

gjort och att det sedan efter tredje körningen under mätperioden ökade med ungefär 10 W från det 

ursprungliga viloläget. Det visar sig i Figur 27 med de högre genomsnitt som kurvorna för ”Alla dagar” och 

”Vardagar” har jämfört med kurvan för ”Helger”. Vad anledningen är till detta är svårt att avgöra men en 

förklaring skulle kunna vara att den skärm som finns på utrustningen (se Figur 14) har en lång tid innan 

den går in i viloläge och det därför endast är under helgen som detta händer. Eftersom den högre 

förbrukningen från den första körningen till den tredje körningen är en sammanhängande period kan en 

annan förklaring vara att det endast handlar om en körning som har flera olika cykler under ungefär tre 

dygn. Men enligt Eva Palmer, laboratoriesamordnare på Retziuslaboratoriet, är en körning normalt mellan 

en och tre timmar vilket gör att man kan avskriva förklaringen om att det skulle handla om endast en 

körning. Tidigare mätningar som gjordes inom I2SL och togs upp i avsnittet 4.2 Utrustning tyder på samma 

sak att vilolägesförbrukningen ökar efter en körning.  

Då PCR-maskinen uppvisade en varierande förbrukning i viloläge har detta läge delats in i tre stycken olika 

lägen vilka är en förbrukning som är 43, 55 och 70 W. För det aktiva läget gjordes en definition som var en 
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förbrukning över 100 W. Med denna definition kunde en driftanalys göras som visade att för viloläge 1 var 

drifttiden 4477 minuter, för viloläge 2 238 minuter och för viloläge 3 var drifttiden 1988 minuter. Detta 

ger förbrukningen för dessa lägen till: 3209 Wh, 2162 Wh och 2319 Wh. Jämfört med den totala tiden 

under mätperioden motsvarade vilolägen 44 % (viloläge 1), 22 % (viloläge 2) och 20 % (viloläge 3). För det 

aktiva driftläget var drifttiden 876 minuter vilket endast motsvarar 8,6 % av den totala mättiden. Eftersom 

genomsnittsförbrukningen var 218 W ger det att förbrukning var 3168 Wh och den största delen av denna 

PCR-maskins förbrukning och därmed värmeavgivning sker alltså i aktivt samt viloläge 1.  

Som skrevs i avsnittet om utrustning analyseras datan från PCR-maskinen med hjälp av en bärbar dator 

som är ansluten till maskinen. Det gjorde även mätningar på denna men observera att mätningarna inte 

gjordes vid samma tillfälle så om figuren över PCR-maskinens förbrukning visar på att maskinen användes 

behöver det inte betyda att bärbara datorn användes motsvarande tid på dygnet. 

 

Figur 28. Förbrukning hos den bärbara dator som är ansluten till PCR-maskinen.  

Från Figur 28 kan man konstatera att förbrukningen går upp när den används eftersom det uppvisas en 

högre förbrukning under arbetstid. När datorn är i viloläge förbrukar den i genomsnitt 35 W medan den 

maximalt uppmätta effekten under mätperioden var 61 W (med ett medelvärde över 15 minuter). För 

arbetstid är den genomsnittliga effekten 37 W att jämföra med den totala genomsnittseffekten som är 35 

W eller genomsnittseffekten under hela vardagsdygnet som är 36 W. Vid drifttidsanalysen visade den att 

större delen av mätperioden var förbrukning på vilolägesnivå då den under 6704 minuter (94 % av totala 

mättiden) uppvisade denna förbrukning. Det aktiva läget definieras som en förbrukning högre än 37 W 

och drifttiden i detta läge för bärbara datorn var endast 309 minuter (4 % av totala mättiden). Det ska även 

noteras att det som definierats som det aktiva läget för bärbara datorn i denna undersökning troligtvis 

inte är en nivå som är presentabla för bärbara datorer aktiva läge som används i en större omfattning än 

bärbara datorn i denna undersökning. Då körningarna med denna PCR-maskinen är korta bedöms 35 W 

vara ett typiskt värde på värmeavgivningen från datorn eftersom de perioder när utrustningen och därmed 

datorn används är så pass korta. 
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För den andra PCR-maskinen (ABI Prism 7000 Sequence Detection System) uppmättes ingen förbrukning 

alls under mätperioden och däri användes alltså denna inte under mätperioden. I det viloläge som 

utrustningen befann sig i uppvisades det således ingen förbrukning heller. Eftersom 

användningsområdena mellan PCR-maskinen från ThermoFischer och ABI inte särskiljer sig särdeles 

mycket och att användandet för den nyare ThermoFischer inte var alltför mycket kan man anta att denna 

används i väldigt sällsynta fall, om ens överhuvudtaget.  

Gelanalysator 
Vid granskning av mätresultaten för gelanalysatorn visade det sig att körningarna för denna utrustning 

bara pågick ett par sekunder. Därför ger inte ett genomsnitt över 15 minuter på förbrukningen särskilt 

mycket rättvisa över den verkliga förbrukningen. Genomsnittsförbrukningen över hela mätperioden var 

endast 0,22 W och effekten varierade mellan 0 och 24 W och den momentana toppbelastningen var 85 W. 

Tittar man på genomsnittseffekten under endast arbetstid är den 0,67 W. Vid driftanalys visades resultatet 

att den genomsnittliga förbrukningen vid körningar är 40,5 W och i genomsnitt pågick en körning i fyra 

minuter och det skedde totalt 14 stycken körningar under mätperioden. Det innebär att gelanalysatorn 

endast arbetade i aktivt läge i cirka 56 minuter vilket motsvarar 5,6 % av den totala mätperioden.  De 

övriga 9970 minuterna av mätperioden var alltså gelanalysatorn i viloläge som har en effekt om 0 W. 

 

Figur 29. Förbrukningen över hela mätperioden hos en gelanalysator med ett genomsnitt taget över 15 minuter. 

Eftersom den momentana toppbelastningen och eftersom körningsperioderna är väldigt korta är 

slutsatsen att denna utrustnings värmeavgivning till omgivningen är försumbar.  

Som nämnts var det en stationär dator med skärm samt en digital printer kopplat till genlanalysmaskinen. 

Även på dessa gjordes mätningar vars resultat presenteras nedan.  
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Figur 30. Elförbrukning hos den stationära dator samt tillhörande skärm som var kopplad till gelanalysatorn.  

Som Figur 30 visar var förbrukningen nästintill konstant över hela mätperioden där förbrukningen bara 

ökade med ett par Watt emellanåt. Den genomsnittliga förbrukningen var under mätperioden 25 W och 

den maximala momentana förbrukningen var som högst 28 W. Då det var otroligt lite varians i 

förbrukningen under mätperioden gjordes ingen uppdelning i viloläge och aktivt läge. Eftersom datorn 

används väldigt kort stund vid varje tillfälle (maximalt en minut) och inte i några krävande program som 

ökar datorns förbrukning är resultatet väl överensstämmande med den uppfattning om användning som 

funnits innan. Hade använts program som krävde mer av datorns kapacitet hade det varit en större skillnad 

på förbrukningen mellan arbetstid och inte arbetstid. En enkel observation gav att skärmen går ned i 

viloläge efter 30 sekunder inaktivt användande vilket inte heller det har gjort något markant utslag på 

förbrukningen.  

 

Figur 31. Förbrukning hos den digitala printer som var kopplad till gelanalysatorn. 
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Även den digitala printern som kan skriva ut de bilder som gelanalysatorn tar hade en jämn förbrukning 

över hela mätperioden. Frågan ställdes till laboratoriepersonalen om de använt utrustningen under 

mätperioden. De kunde inte garantera att den inte användes men nämnde att den användes ytterst sällan 

då nästan all bildöverföring sker via datorn som också är kopplad till analysatorn. Slutledningen blir därför 

att printern aldrig användes under mätperioden och dess förbrukning stämmer mycket väl överens med 

de 10 W som var angivna som den effekt som utrustningen förbrukar i viloläge. Det var endast under ett 

fåtal tillfällen som förbrukningen fluktuerade och blev en eller ett par Watt under/över 10 W. 

Skakinkubator 
Under mätperioden gjordes det två stycken körningar med skakinkubatorn och då dessa körningar är 

ganska långa gjordes de över natten vilket visas i Figur 32. Den genomsnittliga förbrukningen (med 

genomsnittsvärden över 15 minuter) över hela mätperioden var endast 33 W då skakinkubatorn förbrukar 

0 W när den ej används. Den maximala momentana effekten under mätperioden var 570 W och inte 

oväntat var att denna effektnivå uppnåddes under uppstartsfasen av körningarna. Inget av dessa tidigare 

nämnda värden kan anses vara ett rättvisande resultat för värmeavgivning med tanke på att det endast 

var två stycken körningar under mätperioden eller att det skett i en ytterst begränsad tid. Drifttidsanalysen 

gav att körningarna var i genomsnitt 1030 minuter långa och att skakinkubatorn används efter ett program 

vilket gör att förbrukningen vid körning varierar något. Analysen visade att den mesta av förbrukningen 

var mellan 130 och 170 W (1197 minuter) och att en del av förbrukning var över 170 W (639 minuter). 

Kollar man hur stor del detta är av den totala mättiden visar det att den kördes 20 % av den totala 

mätperioden och att den under körningen förbrukade mellan 130 och 170 W 58 % av körningstiden och 

förbrukade över 170 W 31 % av körningstiden. Det ger att en bättre siffra att redovisa är 

genomsnittsförbrukningen över perioderna där skakinkubatorn var i ett aktivt läge. Denna förbrukning var 

170 W i genomsnitt och varierade mellan 89 W som minimal effekt och 435 W som maximal effekt. Just 

435 W är det värde som är lämpligt att projektera efter och sedan tillsammans med hyresgäst eller 

laboratorieanvändare bestämmer hur ofta maskinen används.  Eftersom användningsfrekvensen för 

denna maskin är relativt kan man sänka rummets totala användningsdiversiteten då sannolikheten att 

denna maskin skulle vara på tillsammans med all utrustning är låg.   
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Figur 32. Förbrukning för skakinkubator under hela mätperioden.  

Vattenbad 
För att värma upp vattenbadet tar det i genomsnitt 14 minuter och enligt tillverkarens hemsida stämmer 

detta bra överens med vad de angett för tid för att värma upp vattnet till 37° Celsius. Vattenbadet 

användes två gånger under mätperioden och det genomsnittliga användandet var cirka 40 minuter lång. 

Då vilolägeseffekten för vattenbadet var 0 W och att det var få körningar med den gör att den 

genomsnittliga effekten över hela mätperioden endast var 24 W. Eftersom det kräver mer energi för att 

värma upp vattnet än att stadigvara temperaturen uppnås den högsta effekten under denna fas där den 

högsta momentana effekten som uppmättes var 784 W medan den hösta effekten som uppmättes med 

ett genomsnitt över 15 minuter var 643 W.  Den genomsnittliga effekten sett till enbart den tid som 

vattenbadet var i drift var den 533 W.  
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Figur 33. Effektförbrukning för vattenbadet under hela mätperioden. 

Mikrobiologisk säkerhetsbänk 
Det som förbrukar energi i en mikrobiologisk säkerhetsbänk eller LAF-bänk är den fläkt som skyddar både 

objektet i bänkens arbetsutrymme och personen som genomför labbprocessen. Fläktarna i de bänkar som 

det gjordes mätningar på i detta arbete har inställbart varvtal för att kunna variera bänkens luftflöde. 

Denna variation visades även på mätdatan där det fanns variationer i effektförbrukningen.  

Som nämnts gjordes mätningar på två stycken bänkar som var av samma modell, samma tillverkningsår 

och befann sig i samma rum. Resultaten från dessa mätningar lades ihop till en gemensam 

genomsnittsförbrukning för säkerhetsbänkar.  
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Figur 34. Effektförbrukning på två stycken mikrobiologiska säkerhetsbänkar av skyddsklass II.  

Förbrukningen varierade mellan 2 och 630 W (genomsnitt över 15 minuter) och var som högst under 

vanliga arbetstider på vardagarna men intressant är även att se att det på helgen också förekom viss 

förbrukning. Detta visas då genomsnittseffekten var 240 W under normala arbetstider och 181 W under 

hela mätperioden för bänk 1 samt motsvarande värden för bänk 2 som var 220 och 103 W. Den rimliga 

förklaringen till att det uppvisas en relativt hög förbrukning även på helgen är att personer utför arbete i 

bänkarna även helgtid, i alla fall under mätperioden. Bänken skulle kunna ha glömts på men eftersom 

variationen varierade under den helgdag som bänken använts kan denna möjliga förklaring avfärdas. Detta 

är en intressant iakttagelse då det vid projektering av laboratorier troligtvis endast räknas med att 

utrustningen används under vardagar. Men antagligen lär helganvändandet förekomma i begränsad 

omfattning och därför gör detta ingen betänklig påverkan på energianvändningen eller systemets 

utformning. Den momentana förbrukningen varierade för bänk 1 mellan 3 och 550 W medan bänk 2 

uppvisade en variation mellan 3 och 880 W. 

När bänkarna inte används går de in i ett viloläge som förbrukar cirka 5 W där drifttidsanalysen gav att 

bänk 1 hade 4611 minuter och bänk 2 hade 10 113 minuter i viloläge. Det innebär alltså att bänk 1 var i 

viloläge 36 % av den totala tiden under mätperioden och att bänk 2 var i viloläge 79 % av samma tid. 

Analysen visade även att bänkarna hade tre stycken olika aktiva lägen troligtvis förklarligt med att fläkten 

kunde ställas in i tre olika lägen. Det som var anmärkningsvärt med detta var att förbrukningen för dessa 

tre olika driftlägen skiljde sig åt mellan de två bänkarna. Bänk 1 hade aktiva driftlägen som definierades 

med förbrukning som var 250–260, 390–445 och över 450 W. För bänk 2 var motsvarande värden: 550–

590 och över 600 W. Bänk 1 hade 4425 minuter drifttid i aktivt läge 1, 1261 minuter i aktivt läge 2 samt 

1359 minuter i aktivt läge 3. Bänk 2 hade 1406 minuter i aktivt läge 1 och 830 minuter i aktivt läge 2. 

Jämfört med totala tiden under mätningarna var alltså bänk 1 i aktivt läge under 55 % av tiden medan det 

för bänk 2 innebar 17 % av den totala tiden. Med tanke på variansen mellan bänkarnas förbrukning både 

när det gäller förbrukning som är momentana och förbrukning med genomsnitt över en viss tid är frågan 
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om det trots tidigare inspektion av bänkarna handlar om två olika modeller av bänkar med olika effekt 

eller att bänkarna har olika effekt på den interna fläkten. Att den ena bänkens filter skulle vara mer 

smutsiga än den andra bänkens filter är också en möjlig förklaring. 

6.2 Mätning typ 1 

Lågtemperaturfrys 
Eftersom lågtemperaturfrysarna är anslutna med en så kallad EU-handske var mätningarna tvungna att 

utföras där det går att separera faserna. För att enbart få förbrukningen hos en frys fick endast den aktuella 

frysen och ingen annan utrustning vara inkopplad på samma KB-skena då det inte var möjligt att koppla ur 

frysarna eftersom laboratoriepersonalen var tveksamma till om frysarna skulle starta igen efter 

avstängning. Den lågtemperaturfrys som det var möjligt att mäta på och som mätningar utfördes på var 

som redan nämnts en Panasonic MDF-C2156VAN-PE med möjlighet att ha förvaring i -150° Celsius. 

Mätningen gjordes över cirka 10 minuter för att se om kompressorn i frysen stängdes av och startades 

emellanåt vilket skulle betyda att elförbrukningen varierar. Eftersom variationerna var ytterst små vid 

mätningen, se Figur 35, visar det att kompressorn är konstant på vilket är logiskt med tanke på den höga 

temperaturen i rummet och att -150° Celsius är en relativt kall temperatur. Som ses i Figur 35 varierade 

effekten för lågtemperaturfrysen mellan 1,56 kW och 1,59 kW under mättiden. I detta fall stämmer 

märkeffekten väl överens med den reella uppmätta förbrukningen. Detta resultatet överensstämmer med 

Tomas Höglund (elkonsult som hjälpte till med denna typ av mätningar) bild av att lågtemperaturfrysar 

överlag har en reell effekt som stämmer överens med märkeseffekten.  

 

Figur 35. Uppmätt totaleffekt för lågtemperaturfrys under cirka 10 minuter med hjälp av en effektanalysmätare. 

Centralmätning korridor 
Det första tillfället för mätningen av elförbrukningen över hela korridoren visade en förvånansvärt liten 

förbrukning. Anledningen till detta var att det vid mättillfället bedömdes vara väldigt lite aktivitet i 

laboratorierna Eva Palmer som är laboratoriesamordnare på neurovetenskapliga institutionen på 

Karolinska Institutet som var med vid mättillfället instämde att det var ovanligt lite aktivitet och tillade att 

det ofta är väldigt varierande på hur hög aktivitet det är i laboratorierna. I tabellen nedan presenteras 
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resultatet från mätningen. Med tanke på att det vid mättillfället fanns en missinformation om att 

utrustningen var inkopplad på A-kraften mättes denna kraft i flera korridorer än B-kraften.  

Rumsnamn Rumsnummer Uppmätt värde 

B-kraft A2-203 5,3 kW 

A-kraft/tele A2-202 0,1 kW 

A-kraft/tele  A3-402 0,05 kW 

A-kraft/tele A1-502 0,35 kW 
Tabell 10. Mätvärden för de olika mätningarna som gjordes vid respektive elcentral för förbrukningen I hela korridorerna genom 
mätmetod 1. 

I detta arbete är det enbart värmelasterna från utrustningen som ska undersökas därför är det enbart B-

kraften som försörjer utrustningen som är av intresse. I Akademiska Hus guide för Retziuslaboratoriet 

anges det att B-kraften är den källa som försörjer vägguttag, belysning och uttagsstavar medan A-kraften 

försörjer larmsystem, ledbelysning, centrala ventilations- och pumpsystem, ventilerade arbetsplatser samt 

hissar.  

Jämför man den totala uppmätta effekten på utrustningarna i Apparatrummet med den totala uppmätta 

effekten i hela korridoren utgör utrustningen 22 % av korridorens totala förbrukning. Med tanke på att en 

visuell inspektion av övriga dela av korridoren visade att även dessa delar hade ganska mycket utrustning 

är 22 % ändå en relativt hög siffra för ett litet rum såsom Apparatrummet är. 

Anledningen till att A-kraften mättes var att det bedömdes kunna komma till användning i senare del av 

arbetet om utformningen av korridorerna skiljts sig åt eller om utformningen av arbetet blivit annorlunda. 

Men eftersom det visade sig att utformningen på belysningen såg likadan ut i varje korridor och 

våningsplan gjordes denna mätning enbart en gång då antagandet att förbrukningen såg likadan ut på 

övriga plan gjorts om det vid i framtiden skulle visa sig att denna förbrukning behövdes.  

6.3 Resultatsammanställning 
Resultatet från mätningarna i detta arbete har sammanställts i tabell på nästa sida.



Typ av 
utrustning 

Tillverkare och modell Tillverkningsår Märkdata (W) 
Toppbelastning 
(Momentan) [W] 

Medel-
förbrukning 
[W] 

Viloläges
effekt 

Diversitets
faktor 

Tot. 
Drifttid 
aktivt 
läge 
(min) 

Tid 
viloläge 
(min) 

Genom-
snittlig 
drifttid 
per 
tillfälle 
(min) 

Antal 
körningar 
under 
mätperiod 

Total 
mättid (h) 

Centrifug 
Beckman GP Benchtop 
Centrifuge 

80-tal 
1368 W (220 

*6,3 A) 
13 (15) 12,6 12,6 0,08 0 10 074 - 0 167,5 

Gelanalys Uvitec Gel Documentation 

 

60 W 11(85) 0,22 0 0,18 68 9970 4 17 167,3 

Ismaskin 
IceMatic F120 W + IceMatic 
D100 

n.n. 
500 (1200 W) 443 (584) 187 5 0,89 4005 5178 - - 167,5 

Mikrobiologisk 
säkerhetsbänk 

Holten Laminair BIosafe 1.2 1998 500 465 (550) 200 5 0,21 70452 4611 336 11 213 

Mikrobiologisk 
säkerhetsbänk 

Holten Laminair BIosafe 1.2 1998 500 630 (830) 103 5,5 1,26 22362 10 113 248 9 213 

Mikrocentrifug 
Denver Instrument Force 
16000G  

90-tal 105 26 (40) 20 20 0,25 21 11 201 1,4 156 213 

PCR 
ThermoFischer QuantStudio5 
Real-time PCR system 96-well 
0.2 ml 

2016 960 251 (548) 65,4 42,5 0,26 876 
4477, 
238, 

19881 
229 4 167,5 

PCR 
AppliedBioSystems ABI Prism 
7000 Sequence Detection 
System 

2002 1000 W 0 0 0 0,00 0 10 074 - 0 118,5 

Skakinkubator 
New Brunswick Scientific 
Controlled Environment 
Shaker Incubator G25 

80-tal - 435 (570) 33 0 0,93 1836 8015 918 2 167,3 

Videoprinter 
Mitsubishi P93E B&W 
videoprinter 

n.n. 
110 W (printing), 
10 W (viloläge) 

10 10 10 0,09 0 7074 - 0 118,5 

Vattenbad Nickel Electro Duobath 4L 90-tal 1000 684 (739) 10,4 0 0,68 225 9765 112,5 2 162,0 

Tabell 11. Sammanställning över mätresultaten som gjordes i detta arbete.  

1 Utrustningen uppvisade olika förbrukningar i viloläge, se 6.2 Mätning typ 1 under PCR-maskin för mer information. 
2 Hela utrustningens förbrukning i aktivt läge har slagits ihop därav skiljer sig värdet från avsnitt under 6.1 Mätning typ 2. 



 

 

Figur 36. Hur den procentuella andelen som varje utrustning stod för i Apparatrummet sett till uppmätt effekt. 

I Figur 36 kan man se hur stor procentuell andel som varje utrustning stod för i Apparatrummet. De 

värden som har använts för respektive utrustning är den maximala uppmätta effekten med ett 15 

minuters genomsnittsintervall. Som man kan se står ismaskinen och skakinkubator för hela 65 % av 

rummets värmelast. Med tanke på att ismaskinen går ständigt till skillnad från skakinkubatorn som körs 

ytterst sporadiskt är slutsatsen att den största värmelasten är ismaskinen. Den gamla PCR-maskinen, 

videoprintern, gelanalyse samt dator och skärm har alla så pass låg uppmätt effekt att de är försumbara 

vid projektering av värmelaster. Man kan också göra en jämförelse med hur de projekterade värden 

hade varit för motsvarande utrustning som man kan se i Figur 37. Som går att skåda är det en hel del 

omdaningar bland utrustningen. En del omdaningar beror på att vissa utrustningar inte användes alls 

men mycket av skillnaden beror på den varierande användningsdiversiteten.   

 

Figur 37. Hur den procentuella andelen som varje utrustning stod för i Apparatrummet sett till märkeffekt. 
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Kollar man på användningsdiversiteten för all den utrustning som det gjorts mätningar på i detta arbete 

är den totala diversitetsfaktorn 43 % vilket kan jämföras med analysen av de data som fanns på Labs21 

Wiki-sida som erhöll ett värde på användningsdiversitet som var 62 %. Som ses skiljer sig dessa värden åt 

men det sistnämnda värdet är ganska likt den användningsdiversitet som den utrustning som det gjorts 

mätningar på i ASHRAE (2001) vilket var 58 %. Diversitetsfaktorn för utrustningen som mätts i detta arbete 

är mer likt resultatet som Wilkins och Hosni (2000) uppnådde i sitt arbete som genom mätningar på 23 

stycken kontor att den genomsnittliga användningsdiversiteten var 46 %. 

I graferna över användningsdiversiteterna har uppdelningen gjorts för utrustning med förbrukning över 

och under 600 W för att få en bättre överblick och lättare kunna belysa resultaten. Men för att kunna göra 

bättre jämförelser med tidigare arbeten har även ett genomsnitt på utrustning med märkeffekt över och 

under 1000 W tagits fram. 

 

Figur 38. Skillnaden mellan uppmätt effekt och märkeffekt för den utrustning som testats i denna rapport och som har en 
märkeffekt som är mindre än 600 W. Linjer som representerar 100 %, 80 % samt 50 % har lagts till för att tydligare visa hur stora 
skillnader är mellan dessa. 
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Figur 39. Skillnaden mellan uppmätt effekt och märkeffekt för den utrustning som testats i denna rapport och som har en 
märkeffekt som är större än 600 W. Linjer som representerar 100 %, 80 % samt 50 % har lagts till för att tydligare visa hur stora 
skillnader är mellan dessa. 

Som Figur 38 och Figur 39 visar är det egentligen bara en av utrustningarna som det gjordes mätningar på 

som hade en förbrukning som var mer än 50 % än den av utrustningstillverkarnas angivna märkeffekt. I 

tabellen har även data där utrustningen inte användes under mätperioden eller som endast var i ett 

viloläge tagits med eftersom det trots att det inte ger en representativ bild av den maximala effekten ändå 

ger en bild av att om man projekterar utrustningen med värmelaster direkt från märkeffekten blir det 

ganska säkert ett överdimensionerat värde. Som redan påpekats flertalet gånger i denna rapport är antalet 

mätningar för få för att kunna dra säkra slutsatser och kunna ge en riktlinje för hur många procent av 

utrustningen som man ska projektera med. Dock ger dessa tabeller en god antydan om att märkeffekten 

är i många fall ett för högt effektvärde.  

Utrustning som har en uppmätt maximal effekt högre än 600 W har i genomsnitt en diversitetsfaktor som 

är 11 % och utrustning med lägre märkeffekt än 600 W har en genomsnittlig diversitetsfaktor som är 59 

%. Om man istället delar upp utrustningen efter de som har förbrukning över respektive under 1000 W blir 

det ingen större skillnad eftersom det endast är en utrustning som då påverkas av denna uppdelning. 

Diversitetsfaktorn efter denna uppdelning blir 4 % för utrustning med märkeffekt högre än 1000 W och 55 

% för utrustning med märkeffekt lägre än 1000 W. Noteras ska dock göras att för båda uppdelningarna är 

det endast tre respektive två stycken utrustningar i mätningarna. Jämför man med tidigare gjorda arbetet 

på området som Wilkins och Hosni (2001) gjort som visade att för utrustning med märkeffekt över 

respektive under 1000 W var diversitetsfaktorn 50 samt 70 %. Resultatet från detta arbete skiljer sig 

därmed åt när det kommer till själva värdet på diversitetsfaktorn men båda resultateten visar att 

utrustning med högre märkeffekt har lägre uppmätt effekt.  Både mätningarna i detta arbete samt i Wilkins 

och Hosni (2001) utfördes på fyra stycken utrustningar med 1000 W eller högre märkeffekt.  
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7. Projektering av apparatrum 
Inga värden har gått att få tag i för hur stor den projekterade kyleffekten var som installerades i 

utrustningsrummet. För att därför kunna göra en jämförelse har en projektering gjorts utifrån den 

hyresgästanpassning som gjordes inför projekteringen. Detta avsnitt har utgått från den 

projekteringsmetodik som presenterades i ett tidigare avsnitt men beräkningarna har förenklats avsevärt 

jämfört med ordinarie tillvägagångssätt. För att beräkna fram kyleffekt har de faktorer som tillför värme 

till rummet tagits hänsyn till och dessa är solinstrålning, elektronisk utrustning samt belysning. 

Tillskottsvärme från människor räknas inte med eftersom de endast vistas kortare perioder i rummet och 

att det blir ett obetydligt bidrag till det totala värmeöverskottet.  

7.1 Solinstrålning 
I projektering använder man vanligtvis ett schablonvärde som är 125 W/m2 horisontell yta som solen 

träffar. Eftersom fönstret sitter på fasad i sydsydöstlig riktning behöver strålningen reduceras och detta 

med en faktor på 0,78 för att få den solenergi som träffar fönstret. Produkten av dessa faktorer 

multipliceras med fönstrets g-värde som är ett värde på hur stor del av solenergin som släpps genom 

fönstret. För nya fönster är detta värde vanligtvis 0,35 (35 %). Rummets yttervägg består av fönster från 

golv till tak vilket gör att det är en relativt stor yta som träffas av solen. Med fönstermåtten 2,7 x 2,7 m 

(inklusive karmar) blir rummets värmetillskott från solinstrålning: 

𝑄𝑆 = 125 𝑊 𝑚2⁄ ∗ 0,78 ∗ 𝑔 ∗ 𝐴𝐹 = 125 ∗ 0,78 ∗ 0,35 ∗ (2,7 ∗ 2,7) = 248,8 𝑊 

7.2 Belysning 
Även för detta används ett schablonvärde och detta är 9 W/m2 i driftutrymmen och 4 W/m2 i korridorer 

vilket kan jämföras med Boverkets schablonvärde om 10 W/m2 i kontor. Akademiska Hus anger att 

belysningen i kontorsplatser i Retziuslaboratoriet är 10 W/m2 och eftersom laboratoriet är byggt med 

potential att kunna anpassas för nya behov lär det inte vara något undantag i belysningsstyrkan i 

apparatrummet (Akademiska Hus, 2009b). Då rummets area är cirka 11 m2 blir värmetillförseln från 

rummets belysning: 

𝑄𝐵 = 10 𝑊 𝑚2⁄ ∗ 11 𝑚2 = 110 𝑊 

7.3 Elektronisk utrustning 
Som redan nämnts utgår denna beräkning av utrustningens värmetillskott från den hyresgästanpassning 

som gjordes i projekteringen. I den var det specificerat att två stycken inkubatorer, en ismaskin, en 

skakinkubator och en frystork skulle vara i rummet. För enkelhetens skull har siffrorna för märkeffekten 

tagits från modern utrustning. I ett riktigt projekteringsfall hade man tillsammans med hyresgästen 

bestämt vilka utrustningar som inte vanligtvis körs samtidigt och hur länge utrustningen används per 

tillfälle. Men möjligheten att bestämma en nivå på utrustningens användande har inte funnits. Här har det 

istället räknats baklänges då det är känt att rummet har en kylbaffel med ett visst flöde och att rummet 

även har en fläktkonvektor.  

Den utrustning som valts är följande: 

Utrustningstyp Modell Märkeffekt [W] 

Centrifug ThermoFischer Sorvall Legend XT 1700 

Ismaskin IceMatic F200W 500 

Frystork Scanvac CoolSafe 55–9 400 
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Skakinkubator Shellab SSI5 1320 
Tabell 12. De modeller för respektive utrustning som valdes I projekteringen av Apparatrummet. 

Antar man då att all ingående effekt till utrustningen blir till värme blir det totala värmeavgivningen: 

 𝑄𝑈 = 1700 ∗ 2 + 500 + 400 + 1320 = 5620 𝑊 

Detta är en väldigt hög effekt för ett sådant litet rum då det blir 511 W/m2 jämfört med till exempel 12 

W/m2 för hela Retziuslaboratoriet. Visserligen är det ett utrustningsrum där det är mycket utrustning per 

kvadratmeter men även för detta är det ett högt värde. I detta fall bör man titta ifall all utrustning verkligen 

kommer att användas samtidigt eller om man kan ha punktutsug på någon av utrustningarna för att inte 

installera ett kylsystem som med all säkerhet kommer att ha för hög effekt.  

7.4 Sammanställning 
Med ovanstående beräkningar av värmelaster blir den totala värmelasten i rummet: 

𝑄𝑇𝑜𝑡 = 𝑄𝑆 + 𝑄𝐵 + 𝑄𝑈 = 248,8 + 110 + 5620 = 5978,8 𝑊 

För att få fram en kylbaffels kylkapacitet kan följande formel användas. 

𝑃 =  𝑞𝑙 ∗ 𝐶𝑃𝑙
∗ ∆𝑇𝑙 

Där 

 P=Primärluftens kylkapacitet (W) 

 ql=Tilluftsflödet (l/s) 

 Cpl=Specifik värmekapacitet för luft (kg/m3). 1,2 kg/m3 för luft vid

 konstant tryck. 

 ΔTl=Differens mellan rumstemperatur och tilluftstemperatur (K) 

Tilluftsflödet till Apparatrummet är givet som 27 l/s på ritningarna (se Bilaga D) och för Retziuslaboratoriet 

är ventilationssystemet projekterat för att kunna hålla en rumstemperatur mellan 20 och 24° Celsius 

vintertid samt mellan 20 och 26° Celsius sommartid. För denna beräkning har en rumstemperatur om 22° 

Celsius antagits (Akademiska hus, 2014b). 

För tilluftstemperaturen rekommenderar ASHRAE en temperatur mellan 18 och 21° Celsius och resten 

sköter det kylande systemet. Akademiska hus guide för projektering av laboratorium rekommenderar 16–

18° Celsius. Därför antas en tilluftstemperaturen i detta fall som är 18° Celsius då samma kylbaffel med 

samma flöde används i rum med betydligt mindre värmelaster.  

Genom dessa givna och antagna data fås en kylande effekt för Apparatrummets kylbaffel som är 129,6 W 

vilket kan jämföras med Virta et al (2004) som anger att den vanligaste förekommande kyleffekten hos en 

kylbaffel är 250 W/m kylbaffellängd. Då kylbaffeln i apparatrummet är 1,5 meter bred skulle baffelns 

kyleffekt bli 375 W vilket är en betänklig skillnad från det framräknade värdet. Då skillnaden är så pass stor 

kommer de två värdena att användas som två olika fall i de fortsatta beräkningarna. Oavsett vilket värde 

som är det mest korrekta räcker de inte till för att kyla bort den överskottsvärme som finns i rummet måste 

det tillkomma mer kyleffekt vilket fås genom den elektriska fläktkonvektor som finns i rummet. Den 

fläktkonvektor som är installerad i rummet är från tillverkaren Vasatherm men det är osäkert vilken modell 
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den är av. Jämför man storleken på fläktkonvektorn i rummet med storleken på de modeller som finns på 

Vasatherms hemsida antas att det är en fläktkonvektor av modellen FH6 som finns i rummet. Denna modell 

har en maximal kyleffekt om 5000 W vilket gör att den totala uppskattade kyleffekten i apparatrummet 

blir 5129,6 W för fall 1 (det beräknade värdet) och 5375 W för fall 2 (värde från Rehva).  

Med den totala märkeffekten i rummet 5978,8 och den installerade kyleffekten om 5375 W eller 5129,6 

är den procentuella minskningen av märkeffekt i rummet satt till 10 % för fall 1 och 14 % för fall 2.  

8. Jämförelse 
För att få en uppfattning om vilka besparingar som kan göras genom en dimensionering av värmelaster 

som är mer överensstämmande med de verkliga värmelasterna kommer det i detta avsnitt göras en 

jämförelse. Jämförelsen är indelad i två olika avsnitt där det i det första avsnittet är en jämförelse mellan 

de projekterade värdena i avsnittet 7. Projektering av apparatrum och de värden som fås genom att ta 

samma utrustning som det projekterats för men med användningsdiversitetsfaktor som beräknats fram i 

tidigare kapitel. Det andra jämförelseavsnittet är en jämförelse mellan de projekterade värdena i 

avsnittet 7 Projektering av apparatrum och de utrustningar som det gjorts mätningar på i 

Apparatrummet med den värmeeffekt som erhölls i mätningarna.  

8.1 Annan användningsdiversitet 
Den användningsdiversitet som fick från mätningarna i detta arbete är 43 %. För att ta en viss 

säkerhetsmarginal används värdet 50 % för att ta fram en värmelast för den utrustning som det 

projekterades för i Apparatrummet. Med omräknade värmelaster från de olika utrustningarna blir den 

totala värmelasten följande: 

Utrustningstyp Modell Märkeffekt [W] Värmelast [W] 

Centrifug ThermoFischer Sorvall Legend 
XT 

1700 850 

Ismaskin IceMatic F200W 500 250 

Frystork Scanvac CoolSafe 55–9 400 200 

Skakinkubator Shellab SSI5 1320 660 

 Totalt: 3920 1960 
Tabell 13. Översikt över den projekterade värmelasten för respektive utrustning.  

Med denna användningsdiversitet blir den totala värmelasten från utrustning 1960 W och med samma 

värmelaster från övriga källor blir den totala värmelasten för rummet 2388,9 W. Det är fortfarande en 

för hög värmelast för att enbart kylbaffeln i rummet ska kunna kyla bort värmen men man kan ha ett 

mindre kylbatteri i fläktkonvektorn. Detta kan leda till en del besparingar dels i investeringskostnad men 

även i driftkostnad.  

8.2 Annan utrustning 
För att kunna visa skillnaden mellan ett typiskt projekterat värde och ett värde om man går direkt på 

mätvärden för utrusning sker det i detta avsnitt en jämförelse mellan ett projekterat värde av de 

utrustningar som finns i rummet i dagsläget och de mätvärden som fåtts fram i detta arbete. Det har 

dock fått bli en hel del justeringar kring vilken utrustning som fått väljas eftersom märkeffekt för vissa 

utrustningar inte varit möjlig att få tag i.  
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Den utrustningen som finns i apparatrummet idag är som redan nämnts följande:  

• Bärbar dator 

• Centrifug 

• Gelanalysator 

• Ismaskin 

• PCR-maskin 

• Skakinkubator 

• 2x Stationär datorer + skärm 

• Videoprinter 

Som också redan konstaterats i tidigare avsnitt finns det flera andra utrustningstyper men dessa har valts 

bort då de inte är inkopplade. Med dessa utrustningar i rummet kan man ta fram ett värde på 

projekterade värmelaster för den nya utrustning som hyresgästen placerat i rummet genom att använda 

sig av samma metod som i avsnitt 8.1 Annan användningsdiversitet och samma värden på 

användningsdiversitet. För den bärbara datorn har data tagits från den modell som fanns i rummet och 

för de stationära datorerna har data tagits från den ena av datorerna i rummet som var den enda som 

hade modell och märkeffekt att tillgå. Då det inte fanns några uppgifter om märkeffekt för den 

skakinkubator som var i rummet har märkeffekt tagits från en ny modell av skakinkubator. 

Utrustning Märkeffekt (W) Projekterad värmelast (W) 

Bärbar dator1 130 65 

Centrifug 1368 684 

Gelanalysator 60 30 

Ismaskin 500 250 

PCR-maskin 960 480 

Skakinkubator2 1350 675 

2x Stationär datorer + skärm3 700 (dator) + 70 (skärm) 770 

Videoprinter 110 55 

 Totalt: 3009 
Figur 40. Den utrustning som numera finns I rummet och dess märkeffekt samt den projekterade värmelasten där 
diversitetsfaktorn är 50 %. 

1= Dell Latitude E6540 

2= Shellab SS15 

3= HP Z440 och HP Z24n 24-tum 

Jämför man detta värde med den värmelast som projekterades för den utrustning som specificerats i 

hyresgästanpassningen skiljer det sig 664 W mellan dessa.  
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9. Slutsatser 
Mätningar och analyser som gjorts i detta arbete har precis som tidigare arbeten visat att det 

föreligger en skillnad mellan den effekt som utrustningstillverkarna uppger i manualen (kallad 

märkeffekt) och den uppmätta effekten i utrustningen.  

Den analys som gjordes av mätdatan på Labs21-sida visade att utrustning med märkeffekt över 

1000 W hade en skillnad mellan uppmätt effekt och märkeffekt, kallad användningsdiversitet, 

som i genomsnitt var 50 % och alla utrustningar uppvisade en användningsdiversitet under 100 

%.  

Den uppmätta effekten på mätningarna i detta arbete var, förutom en utrustning, lägre än 

märkeffekten. Skillnaden, kallad användningsdiversitet, varierade mellan 8 % och 126 % där 

medelvärdet på skillnaden var 44 %. Undantaget från detta är lågtemperaturfrysen som hade 

100 % användningsdiversitet som överensstämmer med tidigare arbetens mätningar på 

lågtemperaturfrysar. Utrustningen var i genomsnitt i aktivt läge 14 % av den totala mätperioden, 

där den ena mikrobiologiska säkerhetsbänken var i aktivt läge under 55 % av totala mätperioden 

och därmed var den utrustning som hade högst procentuell andel i aktivt läge. Det var tre 

stycken utrustningar som inte hade någon tid i aktivt läge överhuvudtaget.  

De utrustningar som hade överlägset högst uppmätt effekt under mätperioden var ismaskinen 

och skakinkubatorn. Då ismaskinen hade betydligt högre totalt elförbrukning under mätperioden 

är ismaskinen således den utrustning som har högst värmeavgivning. 

Vid projektering av kyleffekten i specialstuderade Apparatrummet där de 

användningsdiversiteter som kom fram i mätningarna så kunde man sänka den installerade 

kyleffekten med nästan hälften jämfört med det uppskattade värdet för dagens installerade 

kyleffekt.  

 

Sammanfattningsvis kan detta arbete summeras i några viktiga variabler som var betydande vid 

mätningarna och som bör undersökas djupare: 

• Mer kvantitet på mätdata för säkrare slutsatser om användningsdiversitet och 

användningsmönster.  

• Undersöka vad de högsta effekterna vid mätning motsvarar för driftläge för att se om den 

maximalt uppmätta effekten sker när utrustningen används på de högsta inställningarna. 

• Skillnad i förbrukning mellan olika storlekar på ugnar, frysar och kylar samt 

temperaturinställningar för dessa. 

• Jämföra installerad/projekterad kyleffekt i en laboratoriebyggnad och förbrukad kyleffekt för att 

se om känslan som fastighetsägarna har att deras laboratorier är överdimensionerade är 

begrundad. Inga sådana siffror var möjliga att få tag för laboratoriet som det gjordes mätningar 

på i detta arbete. 

• En kontroll över hur väl antagandet att all förbrukad effekt bir till värme stämmer med 

verkligheten samt en verifiering av tidigare arbetens resultat över hur värmen avges.  
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10. Diskussion 
Teknik och utrustning i laboratorier utvecklas ständigt och för att kunna bedriva framstående forskning 

krävs det oftast en toppmodern utrustning. Det gör att laboratorieutrustning kan behöva bytas ut relativt 

ofta jämfört med andra arbetsutrustningar och morgondagens laboratorieverksamhet kommer säkerligen 

vara annorlunda jämfört med dagens. En fråga som då kan dyka upp är hur mycket höjd vid projektering 

av värmelaster ska man ta för eventuella framtida ändringar av laboratoriet? Hur långt in i framtiden ska 

man dimensionera och hur mycket ska man dimensionera för i framtiden? Ska man överdimensionera för 

att det framtida laboratoriet eventuellt blir mer utrustningstung och därmed mer värmeavgivning till 

omgivningen. Om man har gjort en bra projektering av värmelaster som är nära det reella fallet kan det 

innebära problem om hyresgästen utökar eller ändrar utrustningsutbudet i rummet. Detta visar att det 

kan bli ett problem om man vill ligga i framkant med mer precisa projekteringar av värmelaster då en 

byggnads installationssystem måste bytas ut även vid mindre ändringar. ………………………………………………… 

I dagsläget är en stor andel av laboratorieverksamheten överdimensionerade och därmed ”täcker upp” för 

eventuell mer värmeavgivning men vad händer om dimensionering blir mer precis? Hur ser 

riskfördelningen ut mellan beställare och projektör? En projektör vill leverera ett fungerande system men 

om man gör en för precis dimensionering riskerar man att få ett system som inte fungerar. Då kompenserar 

man hellre med lite extra effekt på kylan då ett överdimensionerat system åtminstone är ett system som 

fungerar om än på ett ineffektivt sätt med dyrare drift för hyresgästen. Detta är viktigt att ha en säker 

arbetsplan för så man hittar en bra balans mellan korrekt dimensionering men med tillräcklig hög 

säkerhetsmarginal för eventuella osäkerheter. 

Det har inte varit möjligt att koppla en viss förbrukning till en viss klass eller typ av laboratorium. Den 

skillnaden som kan uppvisas mellan de olika laboratorierna är att de skiljer sig mellan vilken och till vilket 

antal viss utrustning finns. För projektering av värmelaster är rekommendationen att istället för att titta 

på vilken typ av laboratorier det handlar om ska man titta på vilka utrustningstyper man projekterar efter. 

Dock ska det noteras att en viss utrustning kan förekomma oftare i vissa typer av laboratorier. Man skulle 

säkert även kunna titta om storleken på laboratorierna har betydelse för vilken utrustning och hur hög 

förbrukningen är. Ett större laboratorium kanske har större och flera olika typer av utrustningar. För att 

kunna dra slutsatser på vilken typ av utrustning som är mer vanligt förekommande på en viss typ av 

laboratorium behövs fler mätningar och utrustningsinventeringar göras på många fler laboratorier av olika 

klasser.  

En brist i detta arbete är att det gjordes få mätningar på de olika utrustningarna. Hade fler mätningar gjorts 

hade externa faktorer som till exempel veckovisa variationer i användningsfrekvens och 

användningsintensitet eliminerats. Eftersom mätningarna gjordes under tidiga samt sena sommaren finns 

det sannolikhet att verksamheten på laboratorierna har gått ned när brukare är borta på semester även 

om Eva Palmer (laboratoriesamordnare KI) sade att verksamheten tedde sig någorlunda normalt under 

mätningarna. Något som skulle vara av särskilt intresse hade kunnat vara att se om det blir större skillnad 

mellan uppmätt förbrukning och märkdata när åldern på utrustningen ökar för att se om det behövs en 

viss marginal på kyleffekt för utrustningens föråldrande. Dock hade det behövts fler mätningar för att 

kunna dra en slutsats om detta då för många externa faktorer såsom hur flitigt utrustningen används och 

hur länge utrustningen används påverkar resultatet. Dessutom var det svårt att få tag i många 

utrustningars tillverkningsår.  
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Den tuffaste utmaningen vid dimensionering av värmelaster från utrustning är troligtvis de utrustningar 

som har en intermittent användning. Kylar och frysar som troligtvis är igång hela tiden räcker det med att 

mäta för att få ett bättre dimensioneringsvärde än märkdata. Den intermittenta utrustningen som används 

sällan är svårare att dimensionera hur mycket värme som avges. Här krävs det bra kunskap och erfarenhet 

för att kunna ta fram ett rimligt värde på hur ofta utrustningen används och hur mycket av denna 

utrustning som är igång samtidigt. En rekommendation kring detta är att ha ett nära samarbete med 

brukare av laboratorier som troligtvis har en bättre kunskap om hur ofta utrustningen används. Inte att 

förglömma är också att mycket av utrustningen har en förbrukning även i viloläge och för utrustningar med 

en betydande förbrukning bör även detta has i åtanke då många utrustningar har mer drifttid i viloläge än 

i aktivt läge. 

Vid mätningar kan det förekomma observationsproblem i form av influensproblem och tolkningsproblem. 

Influensproblem skulle kunna förekomma i form av att mätutrustningen påverkar elförbrukningen genom 

att det ger mer resistans i kretsen men denna påverkan bedöms vara ytterst marginell efter samtal med 

Intab som tillverkar mätutrustningen för mätmetod typ 2. Tolkningsproblem bedöms inte vara några 

problem alls eftersom det är en mätning i kvotskala där ingen tolkning föreligger.  

En annan faktor som skulle kunnat ha påverkat mätningarna är att brukarna av den utrustningen som 

mättes var medvetna om att utrustningen mättes och därför använde utrustningen på ett ovanligt sätt. 

Detta bedöms dock också som osannolikt eftersom den enda person som informerats om mätningarna var 

intendenten och laboratoriesamordnaren på KI vilka inte spred informationen vidare.  

Trots att den påhittade projekteringen och den projektering med diversitetsfaktor framtaget genom 

mätdatan i detta arbete tyder på att det behövs en fläktkonvektor för att kunna kyla rummet går det att 

konstatera att den aldrig var på under de besök som gjordes i apparatrummet. Eftersom mätningen skedde 

under årets varmare månader borde rummet, om beräkningarna stämmer, behöva kylas med både 

klimatbaffeln och fläktkonvektorn. Då detta inte var fallet visar det att både den dimensionering av 

värmelasterna som gjordes när huset byggdes och den som genomfördes i detta arbete har överskattat 

värmelasterna och rummets kylbehov. Den mest troliga anledningen till detta som jag ser det är att man 

ej tagit hänsyn till att sannolikheten för att all utrustning ska köras samtidigt är väldigt liten. Alternativt att 

eller flera utrustningar just under mätperioden användes ovanligt mycket och att det därför blev en högre 

användningsdiversitet än normalt. En idé för få bättre koll på detta skulle kunna vara att man tar fram 

ytterligare mätdata på utrustning och sedan utformar en vägledning till projektörer. 

I detta arbete har flertalet lösningar för att kunna sänka olika typer av utrustningars förbrukning och 

därmed sänka värmelasterna. Vissa av förslagen som presenterats är att stänga frontluckan på 

mikrobiologiska säkerhetsbänkar, optimera ventilationsaggregatets drift, tömma kyl/frys på onödiga 

prover och den kanske största besparingspotentialen ligger i att få bort vilolägeseffekterna genom att 

stänga av utrustningen när den inte används. Men varför är det få som stänger av utrustningen när den 

inte används? Några av de möjliga anledningarna skulle kunna vara att man är osäker på när nästa gång 

utrustningen ska användas eller att man är osäker på om man får eller om det är möjligt att stänga av 

utrustningen. Vissa utrustningar kan vara känsliga för att stängas av och för att komma runt detta problem 

bör det utformas tydliga instruktioner som går att sätta på utrustningen som förklarar att det är okej eller 

inte okej att stänga av utrustningen och tydligt uppmanar att man efter användning ska stänga av 

utrustningen.  
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En viktig slutsats till denna uppsats är att kostnaden för att göra mätningar i ett liknande laboratorium som 

man projekterar kan helt klart fås tillbaka genom de fördelar som kommer genom att man potentiellt kan 

minska på den installerade kyleffekten och därmed lägre investeringskostnader. Särskilt om man i sin 

fastighetsportfölj har en stor andel laboratoriebyggnader. Därför borde det vara av intresse för 

Akademiska Hus, med deras stora andel av laboratorier, att göra mer mätningar för att få bättre och mer 

energisnåla laboratorier i framtiden.  

Inga större slutsatser kan göras med det underlag som fåtts från detta arbete men det resultat som 

framkommit antyder att det i många fall är bristfällig redovisning av märkdatan från leverantörerna. Därför 

skulle en förbättring behöva göras på detta område och ett alternativ skulle kunna vara att man inför en 

standard för hur man testar och anger utrustningens effekt. Det skulle ge bättre underlag för projektörerna 

men även kunna fungera som en motivation för att leverantörer skulle göra energisnålare utrustning då 

man kan få enklare jämförelser om alla redovisar på likvärdigt sätt. I arbetet har det på flera ställen visats 

att de utrustningstillverkare som tydligt anger utrustningens värmeavgivning i manualen hade en 

märkeffekt som stämde överens med den uppmätta förbrukningen. Detta bör fungera som ett exempel 

och inspiration för en framtida standardisering av uppmätning samt redovisning av en utrustnings 

märkeffekt alternativt värmelast.  

9.1 Förslag på vidare arbeten 
• Hur kan man inrätta en lösning för att tillvarata överskottsvärmen från utrustningen? 

Eftersom utrustningen producerar en hel del värme som behöver kylas bort borde denna 

överskottsvärme kunna utnyttjas till att värma upp omgivande lokaler. Särskilt när det ser ut som 

i Retziuslaboratoriet där alla lågtemperaturfrysar är samlade i ett och samma rum. Här borde man 

kunna återvinna värmen i frånluften på ett relativt enkelt sätt. Men hur gör man det på det mest 

effektiva sättet? 

• Påverkar utrustningens placering i rummet hur man bäst kyler rummet? 

Är det så att den utrustning som har mest effektbehov hamnar i ett kluster i en del av rummet? 

Kan man anpassa kylsystemet för att på ett mer effektivt sätt kunna kyla rummet? 

Nuförtiden är det en vanligt förekommande lösning att man återvinner en del av den värmen som 

finns i frånluften för att värma upp tilluften. Men detta arbete skulle kolla på mer lokala lösningar, 

till exempel att man i ett rum har väldigt höga interna värmelaster och i ett annat närliggande rum 

betydligt lägre. Finns det då något effektivt sätt att föra över överskottsvärmen till där den 

behövs?  

 

• Utarbeta en metod för framtida projekteringar av laboratorier. 

Hur ser dagens projekteringsmetod ut? Är det möjligt att organisera den och därmed effektivisera 

den? Hur attackerar man hyresgäster som vill bestämma utrustningstyp kort inpå byggstart? Vad 

är rimliga antagande för utrustning som är igång samtidigt? 

• Fortsatt kartläggning av laboratorieutrustnings reella förbrukning. 

Som redan nämnts i detta arbete skulle det behöva göras mer omfattande mätningar för att kunna 

dra slutsatser om utrustningens normala förbrukning och användning. De skulle fler mätningar av 

samma typ av utrustning för att kunna eliminera påverkansfaktorer såsom olika 
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användningsmönster. Vid ytterligare mätning skulle även bättre slutsatser kunna göras om 

drifttider: hur ofta och hur länge utrustningen används. Eftersom det krävs ganska långa loggtider 

skulle det mest effektiva sättet att vidareutveckla detta arbete vara att utöka antalet mätenheter 

för att kunna logga fler utrustningar samtidigt.  

• Utarbeta en standard för hur märkdata ska mätas och anges 

I dagsläget finns ingen standard för vad som ska anges i specifikationerna till utrustning. Under 

detta arbetes gång har det i vissa fall visats att tillverkarna angett en medelsnittsförbrukning och 

i andra fall anger de en väldigt hög och sällan förekommande toppbelastning. För att det ska bli 

mer rättvisande jämförelser av förbrukning mellan utrustningar vore det bra om en standard för 

hur man ska mäta förbrukningen och vad som man måste ange i utrustningens tekniska 

specifikation. Titta till exempel på livsmedelsindustrin som har krav på att redovisa näringsinnehåll 

i produkterna.  
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