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Sammanfattning 
Akademiska Hus AB är ett statligt ägt fastighetsbolag med uppdrag att äga och förvalta 
fastigheter för utbildning, forskning och studentbostäder. Ett av deras energimål är att 
halvera mängden inköpt energi till år 2025 med startår 2000. Syftet med detta 
examensarbete är att undersöka förbättringsmöjligheter och åtgärder kopplade till VVS-
system för att nå energimålet. Arbetet har utförts på förvaltningsområdet Campus Solna 
som har ett specialavtal med Stockholm Exergi för fjärrvärme och fjärrkyla. 
Specialavtalet är utformat med fördelaktiga tariffer vid hög nyttjandegrad, ett exempel 
är kompensation vid användning av fjärrkyla under vinterperioden men det föreligger 
tilläggsavgifter vid underutnyttjad leverans. Detta sätter begränsningar i vilka typer av 
besparingsåtgärder som kan utföras med positivt ekonomiskt resultat samt minska 
andelen inköpt energi. De besparingsåtgärder som har valts för beräkningar är två typer 
av värmepumpslösningar och ett byte till effektivare värmeåtervinningsbatterier. 
Beräkningarna har utförts med hänsyn till gällande avtal och därefter jämförts mot ett 
annat befintligt standardavtal inom Akademiska Hus för att undersöka om 
förvaltningsområdet Campus Solna skulle gynnas av en annan avtalsform. 

 

Nyttjandetiden för fjärrvärme och fjärrkyla är ett förhållande mellan energi och effekt, 
resultatet visar att de åtgärder där den procentuella andelen mellan energi- och 
effektbesparing är ungefär lika stor finns största ekonomiska lönsamheten. Resultatet 
efter utförda beräkningar visar att de två typerna av värmepumpslösningar ger stora 
besparingar i inköpt energi men i förhållande till effektbesparingarna generar detta 
tilläggsavgifter och en ekonomisk förlust. Vid jämförelse mot standardavtalet utan 
tilläggsavgifter sparas en stor andel inköpt energi och den potentiella ekonomiska 
besparingen ökar. Dock, visade det sig vid en totalkostnadsanalys att den årliga 
kostnaden för värmepumpslösningen med standardavtalet blir lika stor som kostnaden 
med det befintliga avtalet utan någon åtgärd. Detta på grund av att tarifferna för inköpt 
fjärrvärme och fjärrkyla är högre i standardavtalet. Värmeåtervinningsbatterierna har ett 
bättre förhållande mellan energi- och effektbesparing vilket resulterar i en ekonomisk 
vinst även vid gällande avtal. Eftersom återvinning av värme minskar andelen förbrukad 
energi är det även positivt ur en miljö- och hållbarhetssynpunkt. Slutsatsen är att om det 
befintliga avtalet fortsätter att nyttjas måste åtgärder som skapar ett bra förhållande 
mellan energi- och effektbesparing hittas. Alternativet är att försöka förhandla fram ett 
nytt avtal när gällande specialavtal löper ut för att göra  åtgärder som värmepumpar 
lönsamma.  

 

Utöver ovannämnda undersökning har arbetsmetoderna för energibesparingar på 
Akademiska Hus granskats genom kvalitativa intervjuer där syftet var att belysa hur 
nuvarande samarbete ser ut mellan de olika yrkesrollerna samt om det finns en tydlig 
strategi för hur energimålet ska nås. En slutsats efter utförda intervjuer är att det 
upplevs att det finns för lite tid att genomföra ett energiarbete. Bakomliggande orsak till 
detta anses vara att det skulle behövas en bättre arbetsmetodik, tydligare struktur för 
arbetsfördelning samt mer resurser i form av en dedikerad arbetsgrupp som jobbar 
operativt med energifrågan.      

 

Nyckelord: Energioptimering, fjärrvärme, fjärrkyla, energibesparing, värmepump, 
värmeåtervinning.  



 

 

 
  



 

 

Abstract 
Akademiska Hus AB is a government owned real estate company, their primary mission 
is to own and administrate facilities for education, research and student housing. One of 
their energy goals is to reduce the amount of acquired energy by half between the year 
2000 and 2025. The purpose of this thesis is to find solutions and ways to make 
improvements regarding HVAC-systems to achieve this energy goal. The work has been 
carried out at the property area Campus Solna, which have an agreement with special 
amendments and conditions with Stockholm Exergi concerning district heating and 
cooling. The agreement is designed with beneficial tariffs at high utilization, one 
example is that during the winter season Akademiska Hus gets compensated for using 
the district cooling but it also exists surcharges at underutilization of delivered heating 
and cooling. This puts limitations in which types of measures that can be performed to 
reduce the amount of acquired energy and at the same time have a positive economical 
result. The selected solutions are two different types of heat pumps and a change to 
more efficient heat recovery exchangers for ventilation. The calculations have been 
executed with regard to the current special agreement and then compared to another 
existing agreement within the corporation to examine if Campus Solna would benefit 
from another agreement.  

 

The utilization time for the district heating and cooling consist of a relation between 
energy and power, results show that saving measures where the ratio between them 
are about the same size is the most profitable economically. The results after the 
performed calculations show that the two types of heating pumps generate large 
savings in acquired energy but in relation to the reduced power usage causes surcharges 
and an economical loss. When compared to the other agreement without the additional 
charges the potential economical outcome improves while reducing the acquired 
energy. However, when performing a total cost analysis, the calculations with the other 
agreement indicate that the total annual cost for acquired energy with the heating 
pump solutions will amount to the same as using the existing agreement without 
performing any energy saving measures. This is due to the difference in tariffs between 
the agreements. The heat recovery exchangers have a better relation between energy 
and power savings, which results in an economical profit regardless of the agreements. 
This measure also decreases the consumed energy, which has a positive impact on the 
environment and sustainability. In conclusion, if the current agreement is to be used in 
the future energy saving measures have to meet the requirement of the energy and 
power ratio. However, finding enough of such measures that helps Campus Solna to 
achieve their energy goal can be problematic. The alternative is to renegotiate the 
agreement to make solutions like heat pumps profitable.  

 

Through qualitative interviews with a selection of personnel, work methods connected 
to energy saving has been discussed to see if there are possibilities for improvements 
regarding collaboration between the different departments to achieve the energy goal. 
One conclusion after the interviews is that the personnel are experiencing that there is 
not enough time to focus on energy savings and projects in their daily work. Hence, 
there is a need for better working methods, a clearer structure for how the work is to be 
distributed and more resources in the form of a dedicated working group that works 
operationally with the energy issue.               



 

 

 
  



 

 

Förord 
Vi vill tacka vår näringslivshandledare Leif Ahlström samt övrig personal på Akademiska 
Hus som varit till stor hjälp i vårt examensarbete. Vi vill även tacka vår akademiska 
handledare Alicja Tykocka Ström för värdefulla åsikter och stöd under arbetet.  
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Idag görs energibesparingsåtgärder motiverade av Akademiska Hus energimål om att 
halvera mängden inköpt energi till år 2025 med startår 2000. Arbetet utförs genom att 
göra energiåtgärder och hitta energieffektiva lösningar för de fastigheter som 
Akademiska Hus äger och förvaltar. En stor del av energin som används idag är 
fjärrvärme och fjärrkyla som regleras i avtal med Stockholm Exergi. Det är ett 
specialavtal mellan Akademiska Hus AB och Stockholm Exergi tidigare AB Fortum Värme 
samägt med Stockholm Stad (L. Ahlström, personlig kommunikation, 25 mars 2019). På 
grund av avtalets komplexitet finns det idag en osäkerhet för Akademiska Hus över hur 
lönsamma energibesparingsåtgärder kan bli. Det är mot denna bakgrund som 
Akademiska Hus vill undersöka om deras framtida investeringar kan nå förväntat 
resultat gällande energimålet och detta ligger till grund för detta examensarbete.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 
Att undersöka om Akademiska Hus når förväntat resultat efter utförda 
energibesparingsåtgärder eller om avtalets utformning sätter begränsningar i hur 
effektiva åtgärderna blir. Undersöka hur arbetet angående energi utförs idag inom de 
olika yrkesrollerna samt om det finns någon tydlig strategi i samarbetet mellan 
avdelningarna på Akademiska Hus.   

 

 Vilka besparingsåtgärder görs idag och hur genomförs arbetet angående 
energimålet? 

 Är åtgärderna kostnadseffektiva mot avtalsmodellen? 

 Vilka eventuella svårigheter existerar? 

 Hur blir lönsamheten vid jämförelse mot ett standardavtal? 

 Hur fungerarar samarbetet med Stockholm Exergi gällande energifrågan?  

 Hur påverkas kundernas verksamhet av eventuella förbättringsåtgärder? 

 

1.3 Målformulering 
Delmål 1: Med hjälp av näringslivshandledare välja ut ett antal energibesparingsåtgärder 
och därigenom skapa ett underlag för att jämföra och beräkna effektiviteten för de valda 
åtgärderna. 

 

Delmål 2: Jämföra utförda beräkningar mot annan avtalsmodell för att undersöka hur 
lönsamheten påverkas. 

 

Delmål 3: Utföra kvalitativa intervjuer med personer i olika yrkesroller inom Akademiska 
Hus för att undersöka hur arbetssätt och samarbete fungerar angående energifrågan.  

 

Delmål 4: Jämföra och analysera resultat av utförda undersökningar och beräkningar. 

 

Delmål 5: Ge förslag på åtgärder och förbättringar.  
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Målet är att föreslå ett mer effektivt arbetssätt samt att undersöka om utförda 
beräkningar på energibesparingsåtgärder kan ligga till underlag för framtida åtgärder. 

 

1.4 Avgränsningar 
Examensarbetet är avgränsat till ett urval av energibesparingsåtgärder som utförs på 
Campus Solna och studien är begränsad till de VVS- installationer som försörjs av 
fjärrvärme och fjärrkyla. Beräkningar och åtgärder kommer endast att jämföras mot 
kostnader för inköpt energi. Hänsyn kommer inte tas till investeringskostnader och 
återbetalningstid för de olika åtgärderna. Studien kommer att begränsas till hur 
förbättringar av befintliga system kan utföras och hur arbetet kring energifrågor bedrivs. 

 

Beräkningarna kommer inte ta hänsyn till temperaturavgift/bonus i avtalet med 
Stockholm Exergi. Vid jämförelse av de olika avtalen samt åtgärderna kommer inte 
resultatet att påverkas då avgiften/bonus kommer att vara densamma oavsett vilket 
avtal energibesparingsåtgärden utförs i. 

 

1.5 Begreppsförklaring 
Nyttjandetid 

Förhållandet mellan total årlig förbrukad energi och reviderad effekt [kWh/kW]. 

 

Inblåsningstemperatur 

Temperatur på tilluft till vistelsezon efter uppvärmning. 

 

Frånluftstemperatur 

Temperatur på frånluft från vistelezon. 

 

Temperaturverkningsgrad 

Värmeåtervinnarens kapacitet att överföra värme mellan frånluft och tilluft.  

 

Drifttimmar 

Antal timmar ett aggregat är i drift under ett år, antal timmar per år = 8760 timmar 
[h/år]. 

 

LOU 

Lagen om offentlig upphandling. 

 

OVK 

Obligatorisk ventilationskontroll. 

 

VÅ 

Värmeåtervinningsbatteri. 

 

VP 

Värmepump. 
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Redundanta system 

Två eller flera oberoende system som jobbar parallellt med varandra för att säkerställa 
drift vid oväntat avbrott. 

 

Atemp 

Den area i en byggnad som ska vara uppvärmd till mer än 10°C. 

 

Varmhyra 

Kostnaden för värme, vatten och kyla är inräknat i hyran. 

 

Kallhyra 

Kostnader för värme, vatten och kyla är exkluderat från hyran och kund betalar själv för 
aktuell förbrukning.   

 

COP (Coefficient of performance) 

Förhållandet mellan hur mycket värme- eller kylenergi som produceras jämfört med 
tillförd drivenergi i en värmepump.  
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2. Metod 
Examensarbetet kommer att utföras för Akademiska Hus AB på förvaltningsområdet 
Campus Solna. Underlaget för arbetet kommer att bestå av tillhandahållen information, 
beräkningar samt intervjuer. Intervjuerna kommer att vara kvalitativa och transkriberas 
för att vara till underlag för analys och diskussion. För att få en samlad bild av hur 
arbetet fungerar angående energimålet kommer intervjukandidaterna komma från olika 
positioner och yrkesroller på Akademiska Hus. Detta för att analysera dels hur 
kommunikation och samarbete inom företaget ser ut samt för att undersöka de olika 
yrkesrollernas uppfattningar om hur energimålet ska uppnås.  

 

Beräkningar kommer att utföras på ett urval av energibesparingsåtgärder som väljs ut i 
samråd med näringslivshandledare. En del av beräkningarna kommer att utföras i 
tillhandahållet energiberäkningsprogram av Akademiska Hus och övriga beräkningar 
utförs i Excel. Beräkningarna kommer att vara kopplade till befintliga avtal för fjärrvärme 
och fjärrkyla. Resultatet kommer att redovisas i diagram och ge en bild av eventuell 
energibesparing, effektbesparing och ekonomiskt utfall. 

 

Ovannämnda undersökningar kommer att kompletteras med litteraturstudier och 
tidigare examensarbeten med koppling till energioptimering.   

 

Den kvalitativa metoden för intervjuerna är fördelaktig i det avseende att 
intervjukandidaterna fritt kan återge sin syn på energiarbetet vilket kan resultera i frågor 
och svar som annars inte kommit fram. Nackdelen med vald metod är att vid en 
jämförelse mot en kvantitativ intervjuteknik ger denna metod färre mätbara svar.       
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3. Nulägesbeskrivning 
 

3.1 Akademiska Hus 
Akademiska Hus är ett fastighetsbolag som ägs av Svenska staten och deras uppdrag är 
att äga, utveckla och förvalta fastigheter för utbildning, forskning samt studentbostäder. 
Det totala fastighetsvärdet är 86 miljarder kronor och de har en marknadsandel på 60 
procent vilket gör dem till en av landets största fastighetsägare (Akademiska Hus AB, 
2019). Akademiska Hus har i många år arbetat med att hitta energieffektiva lösningar för 
fastigheterna de äger och förvaltar. Målet är att halvera mängden inköpt energi fram till 
år 2025 med år 2000 som startår och detta genom samarbeten med till exempel kunder, 
leverantörer och entreprenörer. Akademiska Hus energistrategi består av tre delar där 
det eftersträvas att minska mängden förbrukad energi, vilket görs genom att 
energioptimera det befintliga fastighetsbeståndet, effektivisera byggprocessen och ha 
tätt samarbete med kund för att gemensamt skapa bra lösningar. Akademiska Hus är en 
stor aktör vilket gör att de har möjlighet att påverka leverantörer såsom byggbolag och 
materialtillverkare. Det görs även stora satsningar på förnybar energi och Akademiska 
Hus ligger i framkant för användning av solceller. Under 2018 togs beslutet att öka 
solelproduktionen med 50 procent från 2 till 3 miljoner kWh/år (Akademiska Hus AB, 
2019).  

 

 
Figur 3.1 Akademiska Hus Energistrategi. Från https://www.akademiskahus.se/hallbarhet/energi/ 15 maj 
2019. Reproducerad med tillstånd. 
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3.2 Campus Solna 
Campus Solna är beläget i stadsdelen Hagastaden i Stockholm och omfattar området för 
Karolinska Institutet i Solna samt Tomteboda. Här arbetar och studerar 4000 personer 
inom utbildning och forskning (Akademiska Hus AB, 2019). Huvudkontoret för region 
Mitt är beläget på Berzelius väg 8 och i samma byggnad sitter även den lokala 
förvaltningen beståendes av bland annat drifttekniker, fastighetsförvaltare och 
ingenjörer. 

 

Under de senaste åren har ett antal nybyggnationer uppförts på området och 2018 
färdigställdes det senaste projektet Biomedicum som är ett av Europas största 
laboratorium med 82 000 kvadratmeter i bruttoarea (Akademiska Hus AB, 2019). I 
Biomedicum bedrivs medicinsk forskning och byggnaden kommer vara sammanlänkad 
med Nya Karolinska universitetssjukhuset för att stärka samarbetet mellan klinisk och 
experimentell forskning. En stor utmaning efter färdigställandet av denna byggnad är att 
det nu finns stora vakanser på området på grund av att personal som arbetar i 
Biomedicum tidigare var utspridda över hela området. Det pågående arbetet är att hitta 
nya hyresgäster och samtidigt se över byggnadernas kondition och ta reda på vilka 
upprustningsbehov som föreligger samt att se över hur de befintliga systemen kan 
optimeras med hänsyn till bland annat energiförbrukning (E. Linder, personlig 
kommunikation, 23 april 2019).  

 

 
Figur 3.2 Områdesbild Campus Solna. Från Akademiska Hus AB 27 mars 2019. Reproducerad med tillstånd.  
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4. Teoretisk referensram 
Akademiska Hus har som mål att till 2025 halvera mängden inköpt energi med start år 
2000. För att undersöka detta har i rapporten två avtal jämförts, det befintliga 
specialavtalet för Campus Solna och ett standardavtal som nyligen blivit upphandlat för 
förvaltningsområdet Frescati under LOU.  

 

4.1 Specialavtal fjärrvärme och fjärrkyla 
Avtalet mellan Akademiska Hus och Stockholm Exergi tidigare AB Fortum Värme samägt 
med Stockholm Stad är ett specialavtal för leverans av fjärrvärme och fjärrkyla för 
Campus Solna med giltighetstiden 2016-01-01 till och med 2020-12-31 med option om 
förlängning med 5 år. I avtalet finns priser avseende priskomponenterna energipris, 
effektpris, temperaturavgift/bonus och tilläggsavgift med årliga prisjusteringar. Campus 
Solna har 30 mätpunkter för fjärrvärme respektive 3 mätpunkter för fjärrkyla men 
debiteras som om de utgjorde en sammanslagen leverans d.v.s. logisk mätpunkt. 

 

4.1.1 Energi 

Energipris varierar över årstider och för fjärrvärme är kostnaden uppdelad i 
nedanstående perioder:  
jan-mar, dec  
apr, okt-nov 
maj-sep 
 
För fjärrkyla gäller perioderna: 
jan-mar, nov-dec 
apr-maj, sep-okt 
jun-aug 
 
Något som är unikt för rådande avtal är att Akademiska Hus blir ekonomiskt 
kompenserade för att nyttja fjärrkylan under perioden jan-mar, nov-dec. 
 

4.1.2 Effekt 

Effektpris för fjärrvärme beräknas genom reviderad effekt över perioden oktober-april. 
De tio högsta timvärdena i kWh/h läses av och de fem högsta utgår och därefter 
beräknas genomsnittet av de kvarstående timvärdena.  
 
Effektpris för fjärrkyla beräknas över perioden maj-april och effekten utgörs av 
genomsnittet av de två högsta uppmätta timvärdena.  
 

4.1.3 Tilläggsavgift 

Avgiften grundar sig på nyttjandetid där leverantören kompenseras vid eventuell lägre 
nyttjandegrad än vad parterna avtalat. Nyttjandetiden för fjärrvärme är 2100 timmar 
respektive 1800 timmar för fjärrkyla.  
 
Beräkningsexempel: 
Tilläggsavgift:   2100 h – 2056 h = 44 h * 1500kr/h = 66 000 kr 
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4.1.4 Temperaturavgift/bonus 

Temperaturavgift eller bonus beräknas från skillnaden mellan Akademiska Hus 
medelreturtemperatur på fjärrvärmen och fjärrkylan och med en referenstemperatur 
vilken är medelreturtemperaturen för samtliga kunder hos Stockholm Exergi. Bonus för 
fjärrvärme utgår när Akademiska Hus skickar tillbaka en lägre temperatur än 
referenstemperaturen och en avgift utgår när temperaturen är högre. För fjärrkyla utgår 
bonus vid högre returtemperaturer och en avgift vid lägre returtemperaturer. 

  

4.1.5 Miljökrav 

Akademiska Hus har i specialavtalet satt ett krav på Stockholm Exergi att den fjärrvärme 
och fjärrkyla som levereras ska vara i nivå GULD inom Sweden Green Building Councils 
certifieringssystem Miljöbyggnad. 

 

(L. Ahlström, personlig kommunikation, 25 mars 2019) 

 

4.2 Standardavtal fjärrvärme och fjärrkyla  
Standardavtalet för fjärrvärme mellan Akademiska Hus AB och Stockholm Exergi är 
upphandlat under LOU för förvaltningsområdet Frescati med startdatum 2019-05-01. 
Det som skiljer specialavtalet med standardavtalet är att det inte föreligger 
tilläggsavgifter vid underutnyttjad leverans och priserna för inköpt energi och effekt är 
annorlunda. För fjärrkylan har inget nytt avtal förhandlats fram och i beräkningarna är 
priserna för fjärrkyla tagna från ett existerande basavtal som finns sedan tidigare. Detta 
avtal är uppbyggt på samma sätt som fjärrvärmeavtalet men med andra priser för olika 
perioder.  

 

4.2.1 Energi 

Energipris varierar över årstider och för fjärrvärme är kostnaden uppdelad i 
nedanstående perioder:  
jan-mar, nov-dec  
apr-okt 
 
För fjärrkyla gäller perioderna: 
jan-mar, nov-dec 
apr-maj, sep-okt 
jun-aug 
 

4.2.2 Effekt 

Effektpris för fjärrvärme beräknas genom reviderad effekt över perioden oktober-april. 
De tio högsta timvärdena i kWh/h läses av och de fem högsta utgår och därefter 
beräknas genomsnittet av de kvarstående timvärdena. 
 
Effektpris för fjärrkyla beräknas över perioden maj-april och effekten utgörs av 
genomsnittet av de två högsta uppmätta timvärdena.  
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4.2.3 Temperaturavgift/bonus 

Temperaturavgift eller bonus beräknas från skillnaden mellan Akademiska Hus 
medelreturtemperatur på fjärrvärmen och fjärrkylan och med en referenstemperatur 
vilken är medelreturtemperaturen för samtliga kunder hos Stockholm Exergi. Bonus för 
fjärrvärme utgår när Akademiska Hus skickar tillbaka en lägre temperatur än 
referenstemperaturen och en avgift utgår när temperaturen är högre. För fjärrkyla utgår 
bonus vid högre returtemperaturer och en avgift vid lägre returtemperaturer. 

 
(J. Tjernström, personlig kommunikation, 4 april 2019) 
 

4.3 Värmeåtervinningsbatterier 
Uppvärmning av ventilationsluft är en stor del av det totala energibehovet för en 
byggnad och åtgärder kopplat till detta genererar stora effekt- och energibesparingar. 
Ett bra sätt att spara energi är att ha en effektiv värmeåtervinning med hög 
temperaturverkningsgrad. På Campus Solna har ett byte till mer effektiva 
värmeåtervinningsbatterier genomförts i ett flertal byggnader. Det saknas dock 
uppföljning på hur den totala ekonomiska lönsamheten blir när åtgärderna slås ihop 
med hänsyn till gällande specialavtal.    

 

Värmeåtervinningsbatterier sitter vanligtvis i ventilationsanläggningar och har som 
uppgift att ta tillvara på frånluftens värme och transportera den till tilluften. 
Värmeåtervinningsbatterierna kommer i olika utföranden och på Campus Solna används 
nästan uteslutande vätskekopplade värmeåtervinningsbatterier. Skälet till detta är att 
denna typ av värmeåtervinningsbatteri inte sprider föroreningar mellan tilluft och 
frånluft samt kräver mindre utrymme än till exempel korsväxlare, i detta arbete har 
därför endast vätskekopplade värmeåtervinningsbatterier undersökts.  

 

Ett värmeåtervinningsbatteri är en värmeväxlare som består av rör som omges av 
lameller i metall och fungerar som en värmespridningsyta. I rören flödar vätska, oftast 
en blandning av vatten och frostskyddsmedel. Mellan värmeväxlarna kopplas en rörkrets 
som transporterar vätskan mellan tilluft och frånluft (Warfinge & Dahlblom, 2017). Se 
figur 4.1 för en principskiss av ett FTX-system. 
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Figur 4.1 Principskiss FTX-system.  

4.4 Värmepumpar 
Akademiska Hus har diskuterat möjligheten att på Campus Solna installera 
värmepumpar som en energibesparingsåtgärd (L. Ahlström, personlig kommunikation, 2 
april, 2019). Med ledning av detta har det i denna rapport undersökts två olika 
värmepumpstyper, ett system där värmepumpen är kopplad mellan fjärrvärme och 
fjärrkyla. Denna lösning är möjlig på grund av att Campus Solna har en förbrukning av 
både kyla och värme under hela året. Den andra värmepumpstypen är med bergvärme 
där det bland annat undersöktes hur stort marklager som skulle behövas för att täcka 
det dimensionerande behovet.  

 

Placering av värmepumpen måste ta hänsyn till hur de inkommande värme- och 
kylledningarna leds in till området och det har fått bestämma hur många byggnader 
värmepumpen ska betjäna samt den dimensionerande effekten. Huvudledningarna 
kommer in från Tomtebodavägen med anslutning från Solnavägen. Alla byggnader på 
området betjänas av samma rörkrets med undantag för KISP och Folkhälsohuset som 
har en egen röranslutning till huvudledningarna. Det finns en mätpunkt för den 
ihopkopplade rörkretsen där användningen av fjärrkyla kan läsas av och placering har 
därför valts till en central värmepumpsanläggning placerad efter KISP för alla byggnader 
utom de med egen röranslutning till huvudnätet som illustreras i figur 3.2.  
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Figur 3.2 Inkommande fjärrvärme och fjärrkyla. Från Akademiska Hus AB 26 april 2019. Reproducerad med 
tillstånd. 

4.4.1 Kopplad mellan fjärrvärme och fjärrkyla 

Då det existerar ett värme- och kylbehov på Campus Solna året runt kan en värmepump 
av denna typ kopplad mellan fjärrvärme och fjärrkyla nyttjas effektivt. 
Värmeupptagningen som sker i värmepumpens förångare används i köldbärarsystemet 
och kondenseringsenergin växlas över till värmesystemet. Detta system blir därför 
kostnadseffektivt då skillnaden är att andra mer vanligt förekommande 
värmepumpslösningar ofta använder till exempel borrhål för att transportera bort kyla. 
Installationskostnaderna blir därmed mindre och eventuell investering har kortare 
återbetalningstid och en större del av energin värmepumpen producerar kan nyttjas 
(Warfinge & Dahlblom, 2017). 
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Figur 4.3 Principskiss värmepump. 

4.4.2 Bergvärmepump och marklager 

Marklager består av borrade hål ner i berg i vilka rör förs ner, vanligtvis gjorda av plast. I 
rören cirkulerar en vätska som består av vatten och frostskyddsmedel och med denna 
krets nyttjas värmen som finns lagrad i berget. Den upptagna lågvärdiga värmeenergin 
förs över och med hjälp av en bergvärmepump omvandlas den till högvärdig värme (Erik 
Björk, 2013). 

 

Specialavtalets utformning gör att under vinterperioden januari till mars och november 
till december kompenseras Akademiska Hus ekonomiskt för att nyttja fjärrkylan. Med 
ledning av detta har marklager undersökts, för att vid behov kunna transportera bort 
den egen producerade kylan och istället använda fjärrkylan. Under sommarperioden när 
värmebehovet är lågt och kylbehovet är högt nyttjas den egenproducerade kylan och 
överskottsvärmen transporteras till marklagret för återladdning.  

 

4.5 Val av indata 
För att kunna skapa en teoretisk modell av utförda beräkningar har startdatum för 
energiberäkningarna valts till år 2016 då specialavtalet för Campus Solna började gälla. 
Detta för att kunna använda givna priser i avtalet för effekt, energi samt nyttjandetider 
vid beräkningar. Avtalet specificerar även den totala energiförbrukningen och den 
abonnerade effekten vilket har använts som startvärden vid beräkning. Målet är att 
undersöka hur åtgärderna påverkar den totala nyttjandetiden för området samt den 
totala energibesparingen och effektminskningen. Skälet till detta är tilläggsavgiften för 
underutnyttjad leverans i avtalet som utgår när den totala nyttjandetiden för fjärrvärme 
understiger 2100 timmar respektive 1800 timmar för fjärrkyla. 

 

Efter varje utförd åtgärd revideras områdets totala energiförbrukning och effektbehov 
för att kunna utvärdera hur nyttjandetider och lönsamhet påverkas.   

 

4.6 Primärenergital 
Boverket har sedan 1 juli 2017 infört ett krav på nybyggnationer gällande 
primärenergital där varje energibärare har en egen faktor som vägs in i beräkningen för 
byggnadens energiprestanda tillsammans med en geografisk faktor beroende på vart i 
landet byggnaden är belägen (Boverket, 2019). Lokaler har krav på att primärenergitalet 
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inte får överstiga 80 kWh/m²  Atemp och år. Det finns vissa särskilda förhållanden där 
ett högre primärenergital är berättigat om inga alternativ med undantag av el som 
energibärare existerar (Boverket, 2019).  
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5. Genomförande 
 

5.1 Värmeåtervinningsbatterier  
Sex stycken byggnader på Campus Solna där ett byte av värmeåtervinningsbatterier har 
utförts eller byggnader som är lämpliga för denna åtgärd valdes ut i samråd med 
näringslivhandledare. Lämpligheten för ett byte till effektivare 
värmeåtervinningsbatterier är baserad på att de befintliga ventilationsaggregaten har en 
låg temperaturverkningsgrad samt att ventilationsaggregaten är redundanta vilket gör 
att bytet inte kommer påverka kundens verksamhet. Detta för att undersöka hur stort 
utfall effekt- och energibesparingen genererar samt hur det påverkar tilläggsavgifterna 
med gällande specialavtal. De valda byggnaderna är: 

 

 Retziuslaboratoriet (95:55), byte utfört. 

 Scheelelaboratoriet (95:47), byte utfört. 

 Astrid Fagraeuslaboratoriet (95:56), byte utfört. 

 KISP Alfa (95:71), byte utfört. 

 KISP Beta (95:72), lämplig för åtgärd. 

 Rättsmedicinalverket (95:07), lämplig för åtgärd. 

 

För utförda beräkningar har Akademiska Hus energiberäkningsprogram använts. 

Indata: 

 

 Inblåsningstemperatur 

 Frånluftstemperatur 

 Temperaturverkningsgrad 

 Luftflöde 

 Driftstimmar per år 

 Ortens årsmedeltemperatur 

 

Beräkning har utförts för systemen innan ett byte av värmeåtervinningsbatterier och 
därefter en ny beräkning med en temperaturverkningsgradshöjning till 75 procent. 
Befintliga temperaturverkningsgrader och höjningen till 75 procent har tagits fram i 
samråd med näringslivshandledare (L. Ahlström, personlig kommunikation, 28 mars 
2019). Ventilationen förutsätts att gå dygnet runt då det förekommer 
laboratorieverksamhet i byggnaderna och drifttimmar sätts därför till 8760 timmar. 
Ortens medeltemperatur har satts till 6,6 grader Celsius (Warfinge & Dahlblom, 2017). 

 

Indata för temperaturer och luftflöden är hämtat ur aggregatprotokoll, OVK besiktningar 
och driftkort (se Bilaga 1). Dessa värden är teoretiska, alternativt uppmätta vid ett visst 
tillfälle och kan därför innehålla felmarginaler. I samråd med näringslivshandledare har 
värdena reviderats för att bättre återspegla det verkliga driftfallet (L. Ahlström, personlig 
kommunikation, 28 mars 2019). 

 

Beräkningarna har endast jämförts med specialavtalet på Campus Solna då energi- och 
effektbesparingarna kommer vara lika för båda avtalen men det som är intressant för 
rapporten är hur nyttjandetiden påverkas.  
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5.2 Värmepump 
 

5.2.1 Dimensionering av värmepump 

Värmepumpen har dimensionerats för att användas i både vinter- och sommardrift och 
då värmebehovet är större än kylbehovet under vintern har grundlasten för kyla blivit 
det dimensionerande värdet. Underlag för kylanvändningen har hämtats ur Akademiska 
Hus Energiportal (se figur 5.1) och med hjälp av detta har grundlasten för kyla bestämts 
till 1100 kW. I samråd med näringslivshandledare har COP-talet för kyla bestämts till 3 
och eleffekten samt den dimensionerande värmeeffekten för värmepumpen har utifrån 
dessa värden räknats fram (L. Ahlström, personlig kommunikation, 2 april 2019). 

 

Figur 5.1 Förbrukad kyla. 

5.2.2 Indata för värmepumpsberäkningar 

Vid genomförande av beräkningar för de olika värmepumparna har nedanstående indata 
använts: 

 

 Drifttimmar (h) 

 Priser per kalendermånad för fjärrvärme respektive fjärrkyla (kr/kWh) 

 Effektpris för fjärrvärme och fjärrkyla (kr/kW, år) 

 Tilläggsavgift vid underutnyttjad leverans (kr/h) 

 Energipris el (kr/kWh) 

 Eleffekt värmepump (kW) 

 Värmeeffekt värmepump (kW) 

 Kyleffekt värmepump (kW) 

 Eleffekt kylmedelkylare (kW) 

 

Begynnelsevärden för den totala årliga energi- och effektförbrukningen för fjärrvärme 
och fjärrkyla är satt till år 2016 då avtalet trädde i kraft.  
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5.2.3 Värmepump kopplad mellan fjärrvärme och fjärrkyla  

För att bestämma antalet drifttimmar för värmepumpen inhämtades data från 
Akademiska Hus Energiportal för dygnsanvändning av värme under året 2018. Från 
underlaget bestämdes vid vilken utetemperatur värmeeffektuttaget var 1470kW vilket 
är den dimensionerande effekten för värmepumpen och utetemperaturen bestämdes 
till 13,3°C. Därefter inhämtades klimatdata från SMHI för samma period och av detta 
skapades ett varaktighetsdiagram (Sveby, 2019). Ur diagrammet uppskattades antalet 
drifttimmar till 6000 (se figur 5.2).  

 

 
Figur 5.2 Varaktighetsdiagram. 

Beräkningar har utförts för två olika scenarion, det första är baserat på en vinterdrift för 
att sänka toppeffekten för värme samt att göra en energibesparing och samtidigt nyttja 
grundlasten för kylan. I det andra fallet gjordes beräkningar för att på sommartid 
använda värmepumpen som en kylmaskin, sänka toppeffekten samt öka antalet 
drifttimmar för att göra en större energibesparing.  

 

Drifttimmarna har i vinterdriftfallet fördelats med hänsyn till gällande prisfördelning per 
kalendermånader för inköpt fjärrvärme och fjärrkyla för Campus Solna. 

 

Drifttimmar per år värme  
Dec-Mar (h) (4 mån 2920h) 2 920h 

Okt-Nov, Apr  (h) (3 mån 2190h) 2 190h 

Maj-Sep  (h) (5 mån 3650h) 890h 

 

Drifttimmar per år kyla  
Nov-Mar  (h) (5 mån 3650h) 3 650h 

Apr-Maj, Sep-Okt  (h) (4 mån 2920h) 2 350h 

Jun-Aug  (h) (3 mån 2190h) 0h 
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För att kunna uppskatta vilket ekonomiskt utfall värmepumpen skulle generera 
beräknades ett snittpris. Detta på grund av att priserna för fjärrvärme och fjärrkyla 
varierar över perioder och med hjälp av ovanstående fördelning togs ett pris per kWh 
för inköpt energi fram.   

 

I sommardriftfallet har de resterande 2760 drifttimmarna fördelats över 
kalendermånaderna: 

Drifttimmar per år värme  
Dec-Mar (h) (4 mån 2920h) 0h 

Okt-Nov, Apr  (h) (3 mån 2190h) 0h 

Maj-Sep  (h) (5 mån 3650h) 2 760h 

 

Drifttimmar per år kyla  
Nov-Mar  (h) (5 mån 3650h) 0h 

Apr-Maj, Sep-Okt  (h) (4 mån 2920h) 570h 

Jun-Aug  (h) (3 mån 2190h) 2 190h 

 

Grundlasten för värme har tagits fram med hjälp av Stockholm Exergis fjärrvärmerapport 
för Campus Solna och visas i figur 5.3 (P. Fransson, personlig kommunikation, 4 april 
2019). Eftersom grundlasten för denna period endast uppgår till 350 kW har en 
kylmedelkylare dimensionerats för att ventilera bort resterande överskottsvärme som 
värmepumpen producerar (se bilaga 2). Beräkningsgången för sommardriftfallet är den 
samma som för vinterdrift förutom att elenergin för kylmedelkylaren är inkluderad och 
med skillnaden att toppeffektsänkningen gäller kyla istället för värme.  

 

 
Figur 5.3 Grundlastvärme. Från Akademiska Hus AB 4 april 2019. Reproducerad med tillstånd. 

Beräkningsmodellen som har använts för specialavtalet har reviderats med andra 
energipriser till gällande standardavtal för förvaltningsområdet Frescati och tilläggsavgift 
för underutnyttjad leverans har tagits bort. Beräkningar har därför gjorts för att 
värmepumpen ska vara i drift under årets alla timmar och kylmedelkylare har använts på 
samma sätt som i sommardriftfallet. 
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5.2.4 Bergvärmepump med marklager  

I denna lösning undersöktes hur energibesparingen och ekonomiska lönsamheten skulle 
se ut vid möjligheten att föra ner överskottskyla alternativt överskottsvärme i berget när 
det finns behov. På detta sätt skulle det vara teoretiskt möjligt att optimera driften mot 
avtalet mellan Campus Solna och Stockholm Exergi. Eftersom Akademiska Hus blir 
ekonomiskt kompenserade för att nyttja fjärrkylan under vinterperioden kan de under 
denna period nyttja värmeproduktionen från värmepumpen och den egen producerade 
kylan förs ner i marklagret. På samma sätt kan överskottsvärme föras bort under 
sommarperioden och kylproduktionen nyttjas när fjärrkylan är som dyrast att köpa in, 
samtidigt under denna period återladdas marklagret med värme. 

 

Vid dimensionering av marklager gjordes litteraturstudier för att bestämma hur många 
och hur djupa borrhål det skulle behövas för att täcka grundlasten för kyla. Utöver detta 
beräknades hur stor yta det skulle motsvara för att få en uppskattning  hur stor markyta 
som skulle behöva tas i anspråk för ett sådant projekt.  

 

För att kunna jämföra den ekonomiska lönsamheten mot energibesparingen gjordes ett 
diagram som varierar över antal drifttimmar. Lönsamheten är ett resultat av 
energibesparingen som värmepumpen medför samt eventuell tilläggsavgift för 
underutnyttjad leverans. 

 

Beräkningarna har endast utförts mot specialavtalet för Campus Solna. Skälet till detta 
är att energibesparingen för standardavtalet blir densamma som beräkningarna för 
värmepumpen kopplad mellan fjärrvärme och fjärrkyla, med skillnaden att 
energikostnaden för kylmedelkylaren försvinner. Denna kostnad anses vara försumbar 
då marklagrets investeringskostnader uppskattas vara större i förhållande till 
sommardrift för kylmedelkylare. 

 

5.2.5 Totalkostnadsanalys 

För att få ett resultat av hur mycket totalkostnaden för inköpt energi skulle bli för ett år 
med de två olika avtalen har en totalkostandsanalys gjorts. I den här analysen har det 
undersökts hur mycket det skulle kosta att köpa in all energi och det har sedan jämförts 
med kostnaden efter utförda åtgärder. Detta för att tidigare beräkningarna för 
energibesparing endast visar ekonomisk besparing till följd av hur mycket fjärrvärmen 
och fjärrkylan kostar i de olika avtalen. Där visas endast hur mycket pengar som sparats 
men det visar inte vad den faktiska totalkostnaden skulle uppgå till. Resultatet kommer 
att jämföra de två mest ekonomiskt gynnsamma utfallen för de olika avtalen.  

 

5.3 Intervjuer 
Intervjuerna utfördes kvalitativt och förfrågningar skickades ut till ett antal personer 
som arbetar på förvaltningsområde Campus Solna och har olika yrkesroller med koppling 
till energiarbetet på Akademiska Hus. Av personerna gjordes ett urval där 
affärsutvecklare inom energi, förvaltare, driftingenjör och drifttekniker kallades till 
intervju. Intervjufrågor förbereddes och varierade något beroende på yrkesroll men 
största mängden av frågorna ställdes generella för att få en samlad bild av energiarbetet 
på Campus Solna (se bilaga 3). 
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Intervjuerna utfördes enskilt med varje person i cirka 30 minuter och ljudupptagning 
skedde för att utgöra underlag för transkribering. Efter transkribering skickades 
dokumenten till intervjupersonerna för ett godkännande om publicering och därefter 
sammanfattades dokumenten och intervjusvaren granskades för att se om det 
framkommit en gemensam uppfattning angående energiarbetet eller om uppfattningen 
skiljer sig inom de olika yrkesrollerna. Utifrån intervjuerna gjordes det slutsatser om det 
föreligger någon förbättringspotential för arbetsmetoder kopplade till energiarbetet. 
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6. Resultat 
 

6.1 Värmeåtervinningsbatterier 
 

6.1.1 Energibesparing 

Fördelningen av inköpt energi för förvaltningsområdet Campus Solna är uppdelat i el, 
fjärrvärme, kyla och ånga och de procentuella andelarna visas i figur 6.1. 

 

 
Figur 6.1 Fördelning av inköpt energi. 

2016 hade Campus Solna en fjärrvärmeförbrukning på 24425 MWh (L. Ahlström, 
personlig kommunikation, 28 mars 2019). Efter utförda beräkningar (se bilaga 4) för byte 
av värmeåtervinningsbatterier och en temperaturverkningsgradshöjning till 75 procent 
sjönk den årliga energiförbrukningen med 4815 MWh vilket illustreras i figur 6.2. Detta 
medför en sänkning av den totala inköpta fjärrvärmen för Campus Solna med cirka 20 
procent.  

 

 
Figur 6.2 Energibesparing värmeåtervinningsbatterier. 
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6.1.2 Tilläggsavgift för underutnyttjad leverans 

År 2016 uppgick nyttjandetiden för fjärrvärme till 2220 timmar. I figur 6.3 illustreras hur 
effekt- och energibesparingen för varje åtgärd påverkar nyttjandetiden. Nyttjandetiden 
efter samtliga åtgärder minskar totalt med 115 timmar. Resultatet är att dessa åtgärder 
inte genererar någon tilläggsavgift men då gränsen nästan är tangerad kommer 
ytterligare åtgärder att påverka det ekonomiska resultatet negativt. 

 

 
Figur 6.3 Nyttjandetidspåverkan. 

6.1.3 Ekonomiskt utfall 

De utförda beräkningarna på de ekonomiska utfallen är jämförda mot gällande 
specialavtal med Stockholm Exergi. I beräkningarna har hänsyn tagits till effektpris, 
energipris samt tilläggsavgift för underutnyttjad leverans. I nedanstående figur 6.4 visas 
den ekonomiska besparingen som uppgår till 1 978 968 kronor per år utan 
tilläggsavgifter. 

 

 
Figur 6.4 Ekonomiskt utfall utan tilläggsavgifter. 
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För att kunna analysera hur den ekonomiska lönsamheten för åtgärderna hade 
påverkats om gränsen för tilläggsavgiften vid 2100 timmar redan överskridits har 
ytterligare en beräkning utförts. Startvärdet för nyttjandetiden är i detta fall satt till 
2100 timmar och tilläggsavgiften för de 115 underutnyttjade timmarna har räknats med 
i figur 6.5.  

 

 
Figur 6.5 Ekonomiskt utfall med tilläggsavgifter. 

Detta resulterar i en tilläggsavgift på 172 790 kronor och den totala vinsten jämfört med 
resultatet utan tilläggsavgift sjunker med cirka 9 procent. Den totala ekonomiska 
besparingen i detta fall uppgår till 1 806 178 kronor per år.  

 

6.2 Värmepumpar 
Beräkningarna för de olika värmepumpslösningarna är utförda i Excel och 
beräkningsexempel visas i bilaga 5. 

 

6.2.1 Vinterdrift specialavtal 

För att kunna jämföra den ekonomiska lönsamheten mot energibesparingen gjordes ett 
diagram som varierar över antal drifttimmar. Lönsamheten är ett resultat av effekt- och 
energibesparingen som värmepumpen medför samt eventuell tilläggsavgift för 
underutnyttjad leverans vilket visas i figur 6.6.  
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Figur 6.6 Ekonomiskt utfall vinterdrift värmepump kopplad mellan fjärrvärme och fjärrkyla. 

Vid 500 timmars drifttid är den ekonomiska lönsamheten störst och det är ett resultat av 
att tilläggsavgiften för underutnyttjad leverans är låg och att toppeffektsänkningen för 
värmen genererar besparingar ekonomiskt. Det görs ingen större energibesparing i det 
driftfallet på grund av de få drifttimmarna som ses i figur 6.7.  

 

 
Figur 6.7 Energibesparing vinterdrift värmepump kopplad mellan fjärrvärme och fjärrkyla. 
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I detta driftfall har hänsyn tagits till hur många timmar värmepumpen varit i drift under 
vinterperioden med hänsyn till nyttjandetiden och tilläggsavgifter för underutnyttjad 
leverans. På samma sätt som i vinterdriftfallet är lönsamheten som störst vid få 
drifttimmar vilket visas i figur 6.8.  
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Figur 6.8 Ekonomiskt utfall sommardrift värmepump kopplad mellan fjärrvärme och fjärrkyla. 

Eftersom sommardriften endast täcker grundlasten av värmebehovet och 
överskottsvärmen ventileras bort i en kylmedelkylare är energibesparingen lägre då 
värmepumpen inte kan nyttjas fullt ut och dessutom blir elenergiförbrukning högre på 
grund av kylmedelkylaren. I figur 6.9 visas förhållandet mellan sparade kWh och 
drifttimmar.  

 

 
Figur 6.9 Energibesparing sommardrift värmepump kopplad mellan fjärrvärme och fjärrkyla. 
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6.2.3 Jämförelse med standardavtal 

 
Figur 6.10 Ekonomiskt utfall standardavtal värmepump kopplad mellan fjärrvärme och fjärrkyla. 

Det ekonomiska utfallet jämfört mellan det gällande avtalet på Campus Solna och 
standardavtalet är att det lönsammaste driftfallet är då värmepumpen används året 
runt. Detta på grund av att tilläggsavgiften för underutnyttjad leverans är borta och när 
värmepumpen nyttjas mer är energibesparingen högre och därmed även lönsamheten. I 
figur 6.10 visas hur det ekonomiska utfallet varierar över drifttimmarna och varför linjen 
i diagrammet varier beror på att fördelningen av timmarna ligger i olika perioder där den 
inköpta fjärrvärmen och fjärrkylan kostar olika samt att vid 6000 timmar kan 
värmepumpens fulla potential inte nyttjas på grund av att överskottsvärme måste 
ventileras bort. Vid samma drifttid startar också kylmedelkylaren och förbrukar mer 
elenergi vilket även visas i energibesparingsdiagrammet i figur 6.11. 

 

 
Figur 6.11 Energibesparing standardavtal värmepump kopplad mellan fjärrvärme och fjärrkyla. 
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6.2.4 Bergvärmepump med marklager 

Marklagret har dimensionerats utifrån grundlasten för kyla och detta resulterade i 88 
borrhål då varje borrhål är 250 meter djupt och effekt per meter borrhål är 50 W. 
Avstånd till varje borrhål valdes till 20 meter eftersom det är det minsta 
rekommenderade avståndet och detta motsvarar en total yta om 3240 m² (Erik Björk, 
2013).  

 
Figur 6.12 Ekonomiskt utfall bergvärmepump. 

 

Den ekonomiska lönsamheten är även i detta fall direkt kopplat till tilläggsavgiften för 
underutnyttjad leverans. I figur 6.12 visas att efter 3000 drifttimmar sjunker 
lönsamheten och i figur 6.13 nedanför visas att det är vid samma tidpunkt som 
tilläggsavgiften träder i kraft.  

 
Figur 6.13 Tilläggsavgift bergvärmepump. 
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Värmepumpen är som mest effektiv i perioden när både den producerade värmen och 
kylan används. Effektiviteten minskar i de perioderna när kyla eller värme förs ner i 
borrhålen vilket illustreras i figur 6.14. 

 
Figur 6.14 Total energibesparing bergvärmepump. 

6.2.5 Totalkostnadsanalys 

Vid jämförelse i en totalkostnadsanalys har värmepumpstypen kopplad mellan 
fjärrvärme och fjärrkyla jämförts mellan specialavtalet och standardavtalet. Det mest 
ekonomiskt lönsamma driftfallet mot specialavtalet är när värmepumpen används 1000 
timmar fördelat lika på sommar- respektive vinterdriftfall. Efter konsultation med 
näringslivshandledare (L. Ahlström, personlig kommunikation, 6 maj 2019) är detta 
driftfall inte genomförbart då det skulle vara väldigt komplicerat att med få drifttimmar 
säkerställa att värmepumpen är i drift under de tillfällen effektuttaget är som störst. Den 
minsta drifttiden är därför satt till 2500timmar under vintertid och 1500 timmar under 
sommartid. I figur 6.15 redovisas totalkostnaden fördelat på inköpt energi, effekt och 
tilläggsavgift för underutnyttjad leverans gällande specialavtalet för Solna. 
Totalkostnaden uppgår till 15 267 039 kronor och en besparing görs på 456 177 kronor 
(se bilaga 6). 
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Figur 6.15 Totalkostnadsfördelning specialavtal.  

Mot standardavtalet är det mest ekonomiskt lönsamt att ha värmepumpen i drift hela 
året och på samma sätt som ovan ses kostnadsfördelningen i figur 6.16. Totalkostnaden 
uppgår till 15 695 957 kronor och en besparing görs på 3 734 223 kronor (se bilaga 6). 

 

 
Figur 6.16 Totalkostnadsfördelning standardavtal. 
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6.3 Intervjuer 
Resultatet av intervjuerna är sammanställt av de godkända transkriberingarna (se bilaga 
7) och skrivet i löpande text uppdelat i de olika intervjukandidaternas yrkesroller.  

 

6.3.1 Drifttekniker 

På frågan om hur det dagliga arbetet med energifrågor ser ut i rollen som drifttekniker 
var svaret att energiarbetet blir åsidosatt på grund av att i första hand prioriteras 
felanmälningar. Arbetsbelastningen upplevs bli högre och tiden räcker därför inte till för 
energiarbetet. När det kommer till uppdateringar angående energimålet visas 
information på Akademiska Hus intranät men de har ingen kontinuerlig uppföljning i 
form av möten.  

 

Samarbetet på förvaltningsområdet mellan de olika yrkesrollerna upplevs eftersatt och 
möten där energiarbetet följs upp är något som är efterfrågat. För att förbättra arbetet 
med energibesparingar på området var förslagen att sätta av mer tid för drifttekniker att 
jobba med frågan, förbättra samarbetet med ingenjörer och att inventera en byggnad i 
taget för att hitta förbättringsåtgärder. Ytterligare ett förslag var att tillsätta en ny roll 
som fastighetsskötare som kan ta hand om det dagliga felavhjälpande arbetet för att på 
detta sätt ge drifttekniker den nödvändiga tiden för att jobba med dessa frågor.  

 

I dagsläget har drifttekniker bristfällig information om vilken strategi och vilka 
arbetsmetoder som gäller för energimålet. Det finns en övertygelse om att företaget i 
stort jobbar med frågan men det skulle kunna förtydligas mer på driftteknikernivå. 

 

6.3.2 Affärsutvecklare energi 

Vad som ligger till grund för Akademiska Hus energimål om att halvera inköpt energi 
fram till år 2025 och vilka som tog beslutet kunde inte besvaras. Uppfattningen är att 
det inom företaget blir otydligt med bakgrund, motiv och hur sådana här mål bestäms. 
På startsidan i Akademiska Hus Energiportal kan energiarbetet följas upp och där visas 
utvecklingen för målet illustrerat i ett diagram. I det jobbet som utförts fram tills nu 
finns goda möjligheter att nå målet men för att det ska uppnås måste det finnas resurser 
och ett bra arbetssätt. Erfarenheten säger att det kommer behöva göras mer än de 
åtgärder som är planerade för att en del åtgärder kanske inte når upp till det som i 
teorin beräknats och utöver det kanske en del åtgärder inte visar sig genomförbara.   

 

Energimålet är för inköpt energi men en viktig prioritering i energistrategin är att minska 
behovet av tillförd energi i byggnaderna. Skulle hänsyn bara tas till inköpt energi kan 
detta påverkas genom att till exempel installera solceller, använda sig av värmepumpar 
och marklager. Detta påverkar dock inte behovet av energi i byggnaderna utan bara 
sättet energin tillförs. Hänsyn måste även tas till att åtgärderna är ekonomiskt 
lönsamma. 

 

Gällande avsnittet i avtalet med Stockholm Exergi om ett energisamarbete där 
samarbetet ska verka för en bättre energi och miljöprestanda hålls det kvartalsmöten. 
Tanken är att det ska vara specifika frågor som försöks lösas tillsammans i speciella 
arbetsmöten eller grupper. De frågor som hittills har behandlats handlar om att 
förvaltningsområdet har låga returtemperaturer och det ställdes på sin spets under 
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sommaren år 2018 då det var en brist på fjärrkyla. Det skulle vara bra med ett 
samarbete angående att sänka toppeffekter för fjärrkyla och fjärrvärme då det skulle 
gynna alla parter. Det borde finnas ett större intresse för samarbete från 
leverantörenssidan att nyttja den kapacitet som finns hos oss som kund, det är en form 
av resursslöseri att det på förvaltningsområdet finns värmepumpar och kylmaskiner som 
inte kan användas för att sänka effekttoppar på grund av avtalets utformning.  

 

Akademiska Hus har tillsatt en energi- och teknikgrupp som har det övergripande 
ansvaret över arbetet med energimålet. En struktur för hur energiarbetet inom de olika 
yrkesrollerna ska fungera finns beskrivet på papper men svårigheten är att tillämpa det i 
praktiken. Förutsättningarna skiljer sig för de olika fastighetsområdena och ett problem 
för detta område är att det inte finns en tydlig sammanhållning i energiarbetet. Det 
skulle behövas särskilda energimöten och i energiplanen skulle enskilda energimål sättas 
för varje byggnad. Det skulle underlätta för driftteknikerna att se vilket mål som ska nås 
för en byggnad under till exempel ett år. Återkommande möten skulle kunna planeras 
där driftteknikerna med hjälp av driftingenjörer följer upp mål och vilka resultat som 
nåtts vid utförda åtgärder. I Luleå har ett försök gjorts med en grupp drifttekniker som 
jobbar koncentrerat med energiarbete och en annan grupp som får jobba med det 
övriga husansvaret. 

 

6.3.3 Förvaltare 

Inom förvaltning kommer energifrågan upp vid varje omförhandling eller förhandling av 
nytt hyresavtal. I avtalen skrivs driftkostnadsklausuler för att efterlikna varmhyra för att 
ta betalt på ett annat sätt än tidigare. Uthyrningen ska ske på ett marknadsmässigt sätt 
och då jämförs bland annat vad ett typiskt hus på marknaden har för energiåtgång och 
Akademiska Hus kan då inte ha en högre hyra på grund av den eventuella högre 
energianvändningen och där finns ett incitament till att byggnaderna har en låg 
energiförbrukning. 

 

Samarbetet inom företaget angående energifrågor skulle kunna fungera bättre, 
upplevelsen är att alla jobbar med frågan men inte samordnat. Det finns en struktur 
inom företaget som har tagits fram av energi- och teknikgruppen men den anammas 
inte. Det finns ett önskemål om att ingenjörerna ska samordna detta arbete men det 
saknas tid då de är hårt belastade med alla projekt som förekommer på 
förvaltningsområdet. När det kommer till drifttekniker har de fullt upp med att åtgärda 
felanmälningar och att utföra uppdrag åt hyresgästerna. Sammanfattningsvis saknas ett 
bra arbetssätt eller en metodik för att jobba tillsammans med varje hus.   

  

6.3.4 VVS-ingenjör 

Status för Campus Solna när det kommer till energimålet är svårt att uppskatta för 
tillfället på grund av att det är väldigt stora omflyttningar på området och till följd av det 
är flera byggnader tomställda. Energiåtgången sjunker och mätvärdena blir missvisande 
och utöver det finns det en osäkerhet i vilka av de tomställda byggnaderna som ska rivas 
eller renoveras. Detta resulterar i att det förekommer olika förutsättningar för vilka 
energiåtgärder som kan utföras beroende på om det är en nybyggnation eller 
ombyggnad. Bedömningen är att energimålet med största sannolikhet kommer att nås 
men det kräver att ny- och ombyggnationerna sköts väl och att tillräckligt med tid och 
resurser tas i anspråk.  



34 

  

 

I samarbetet med Stockholm Exergi angående energi och miljöprestanda finns det mer 
att göra. Det har förekommit diskussioner om returtemperaturer men detta har ännu 
inte lett till något resultat. I kvartalsmötena talas det mest om leveransförhållanden och 
dess utmaningar, upplevelsen är att det inte är något utvecklat samarbete. Det hade 
varit bra om en kontinuerlig dialog kan föras och att ha ett gemensamt arbete om att 
sänka toppeffekter. Leverantörerna hade gynnats av detta då deras nät blir ansträngt av 
höga effektuttag och som följd får svårigheter att leverera fjärrvärme och fjärrkyla till 
kunderna.  

 

Ett problem med kallhyror på förvaltningsområdet är att incitamentet för att utföra 
energibesparingar minskar. Investeringar som görs för att effektivisera en anläggning 
kommer bara hyresgästen till godo, samtidigt är det problematiskt att på vissa 
byggnader applicera varmhyra då de kan liknas vid industrier. Energiåtgången varierar 
väldigt mycket beroende på aktiviteten i byggnaderna och en fast avgift blir därför svår 
att bedöma. Akademiska Hus har nu som målsättning att gå mot varmhyror på 
byggnader där det är applicerbart.  

 

Samarbetet inom företaget angående energiarbetet har förbättringsmöjligheter. Det 
finns en energi- och teknikgrupp på företaget och uppfattningen är att det inte funnits 
tillräckligt med tid och resurser där. Det har nu gjorts ytterligare rekryteringar och det är 
positivt. Det övriga samarbetet inom förvaltning skulle kunna formaliseras mer och den 
arbetsuppgiften är ingenjörernas att samordna. Det behövs en tydligare struktur för hur 
drifttekniker ska arbeta med energibesparingar i byggnaderna för att uppnå en 
effektivare driftoptimering i systemen.  

 

En önskan är att ledningen på Akademiska Hus ska ge tydligare direktiv för vad som 
förväntas av ingenjörer och att det ska finnas en budget för investeringar inom 
energibesparingsåtgärder.  

 

6.3.5 Styringenjör 

I rollen som styringenjör ligger stort fokus på att fungera som ett stöd åt driftteknikerna 
i det dagliga felavhjälpande arbetet. Andra arbetsuppgifter är att vara inblandad i 
projekt och närvara på projektmöten för förvaltningsområdet, i huvudsak är det den 
dagliga förvaltningen och det felavhjälpande arbetet som tar mest tid i anspråk. 
Energiarbete bedrivs genom att försöka optimera och utveckla de befintliga 
styrsystemen, till exempel se över att ventilation styrs optimalt via tidkanaler och att 
system inte är i drift där det inte finns ett behov. Vid förebyggande underhållsarbete 
arbetas det också med att de utförda åtgärderna är energieffektiva.  

 

På Campus Solna finns ett flertal väldigt tekniskt komplicerade anläggningar på grund av 
de verksamheter som bedrivs i byggnaderna och detta medför att anläggningarna blir 
styrtekniskt avancerade. För att säkerställa att systemen fungerar optimalt ur 
energisynpunkt krävs det mycket tid och resurser. 

 

Någonting som efterfrågas på området idag i energiarbetet är en kombination av 
uppföljning för varje hus och en områdesspecifik grupp som är insatt i hur byggnaderna 
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fungerar och dess förutsättningar. Detta är något som skulle behövas för att på ett 
effektivt sätt kunna göra en bedömning för vilka åtgärder som är praktiskt 
genomförbara.  

 

Varje vecka har driftteknikerna ett uppföljningsmöte för att diskutera den dagliga 
verksamheten och att försöka implementera frågor angående energiarbetet på det 
mötet hade varit ett steg i rätt riktning.    
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7. Analys 
 

7.1 Värmeåtervinningsbatterier 
En osäkerhet i beräkningarna är att luftflödena är teoretiskt uppskattade och verkliga 
luftflöden kan variera vilket skulle påverka effekt- och energibesparingen. Programmet 
som användes vid beräkningarna redovisar inte exakt vilka parametrar det tar hänsyn till 
och detta medför en ovisshet angående den resulterande temperaturverkningsgraden. 
Till exempel uppkom frågan om programmet tar hänsyn till eventuell påfrysning på 
frånluftsbatteriet och för att förhindra detta skulle en del av värmeenergin behöva 
användas vilket resulterar i att temperaturverkningsgraden blir lägre. 

 

Byte av värmeåtervinningsbatterier har i resultatet visat sig vara en bra effekt- och 
energibesparingsåtgärd oberoende av avtalsform. De sex beräknade åtgärderna 
resulterar i en ungefärlig minskning med 20 procent av inköpt fjärrvärme. Det är också 
en ekonomiskt lönsam åtgärd då den procentuella besparingen mellan energi och effekt 
är ungefär lika stor, vilket medför en mindre påverkan på nyttjandetiden. Det är även en 
bevisad praktisk genomförbar åtgärd då den är beprövad på förvaltningsområdet. En 
fördel är att många byggnader på området har redundanta ventilationssystem vilket 
medför att denna åtgärd kan utföras utan större påverkan för kundens verksamhet som 
bedrivs i byggnaden.  

 

7.2 Värmepumpar 
Effektbesparingen för värmepumpar är konstant och energibesparingen ökar med fler 
drifttimmar och det finns en tydlig koppling mellan det ekonomiska utfallet och 
nyttjandetidspåverkan. Vid höga drifttimmar ökar den procentuella differensen mellan 
energi- och effektbesparing vilket resulterar i höga tilläggsavgifter och försämrat 
ekonomiskt resultat. Med hänsyn till det gällande specialavtal för fjärrvärme och 
fjärrkyla på Campus Solna är den ekonomiska lönsamheten för värmepumpar störst vid 
låga drifttider. Detta beror på en ekonomisk förtjänst i effektbesparing utan att 
tilläggsavgiften för underutnyttjad leverans träder i kraft. Vid låg nyttjandetid av 
värmepumpen uppstår dock problemet att det blir svårt att säkerställa att 
värmepumpen är i drift under de tillfällen då effektbehovet är som störst. Skulle 
värmepumpen inte vara i drift under ett tillfälle då kyleffektbehovet är högt påverkar 
det hela nästkommande års abonnerade effekt och den ekonomiska lönsamheten 
minskar. Utöver detta är det ur Akademiska Hus energimål inte en optimal lösning 
eftersom energibesparingen blir lägre på grund av minskad drifttid av värmepumpen. 

 

Bergvärmepumpen med marklager har den högsta ekonomiska lönsamheten vid 3000 
drifttimmar. Detta medför dock att all drift sker under vinterperioden när kyla förs ner i 
marklagret och ingen drifttid under det resterande året vilket resulterar i att möjligheten 
för återladdning av marklagret försvinner. Utöver detta görs endast en 
toppeffektbesparing för fjärrvärmen. Även om rapporten är avgränsad till att inte ta 
hänsyn till investeringskostnader uppskattas denna åtgärd ha mycket höga 
investeringskostnader och de ekonomiska besparingarna åtgärden medför är inte 
tillräckliga. Området är också begränsat till ytan och att avsätta en plats för marklagret 
kan vara en utmaning.  
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Vid jämförelse med standardavtalet är en värmepump kopplad mellan fjärrvärme och 
fjärrkyla en effektiv lösning för Akademiska Hus energimål. Avtalet gynnar höga 
drifttider då både den ekonomiska lönsamheten och energibesparingen är som högst 
och detta på grund av att det inte finns tilläggsavgifter vid underutnyttjad leverans. Vid 
drift året runt undviks problematiken med att pricka effekttopparna och ur en 
driftoptimerings synpunkt blir också arbetet lättare då värmepumpen är i kontinuerlig 
drift. Denna värmepumpstyp kopplad mellan fjärrvärme och fjärrkyla är ur installations 
synpunkt ett bättre alternativ jämfört med bergvärmepumpen med marklager eftersom 
den totalt sätt kräver mindre arbete och yta. 

 

I totalkostnadsanalysen framgår det att ett byte till standardavtalet inte är ekonomiskt 
lönsamt jämfört med gällande specialavtal på Campus Solna. I ett exempel med gällande 
specialavtal där en värmepump inte skulle installeras utan där all energi köps in i som 
fjärrvärme och fjärrkyla blir totalkostnaden för inköpt energi efter ett byte till 
standardavtalet med värmepumpslösningen lika stor. Detta betyder att Akademiska Hus 
inte skulle få någon avkastning på investeringen i en värmepumpsanläggning med 
standardavtalet.  

 

Akademiska Hus har inte förhandlat fram ett nytt avtal för fjärrkyla utan priser som 
använts i beräkningarna gäller för ett befintligt basavtal. Om Akademiska Hus skulle 
förhandla fram ett mer gynnsamt avtal för fjärrkyla skulle detta påverka totalkostnaden 
positivt. Därmed skulle tillvägagångssättet med en värmepump och ett nytt avtal för 
fjärrkyla  eventuellt vara framgångsrikt både för energimålet samt den ekonomiska 
lönsamheten.  

 

7.3 Intervjuer 
Intervjuerna är utförda kvalitativt och endast en person ur varje yrkesroll har intervjuats, 
därmed kan svaren på frågorna inte ses som generella utan återger personliga åsikter. 
Frågorna som ställdes var tänkta att belysa energifrågan och i förlängningen skapa en 
diskussion inom företaget om hur arbetsmetoder och samarbeten angående energi kan 
förbättras.   

 

I intervjuerna finns en gemensam uppfattning om att det saknas tid för att utföra 
energiarbetet på Campus Solna och en generell arbetsstrategi för de olika yrkesrollerna 
är efterfrågat. Ett förslag som kommit upp i intervjuerna är att det på 
förvaltningsområdet ska finnas en grupp som jobbar mer fokuserat med energiarbetet. 
Energiarbetet ligger som deluppgift i allas roller men det gör det svårt att få ett 
samordnat arbete kring frågan inom förvaltningen. 

 

Bakgrunden till hur energimålet har bestämts kunde ingen ge ett definitivt svar på, det 
har utryckts i intervjuerna att mer transparens i hur mål bestäms och vilka som tagit 
besluten borde framgå bättre. 

 

I nuvarande avtal mellan Campus Solna och Stockholm Exergi finns ett avsnitt som 
handlar om energisamarbete. Under intervjuerna har det framkommit att det finns 
utrymme för förbättring i det samarbetet från leverantörens sida men också hos 
Akademiska Hus själva.  
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8. Slutsats 
Det mest effektiva sättet att minska andelen inköpt energi baserat på 
energibesparingsåtgärderna i rapporten är att installera värmepumpar. I gällande 
specialavtal medför dock en sådan lösning tilläggsavgifter och den ekonomiska 
lönsamheten försvinner. Vid jämförelse av samma åtgärd med standardavtalet utan 
tilläggsavgifter blir energibesparingen och den ekonomiska besparingen högre men den 
totala kostnaden för inköpt energi blir den samma som innan. Något som bör finnas i 
åtanke är att även om ett gynnsamt avtal skulle förhandlas fram som medför att 
värmepumpar blir ekonomiskt fördelaktigt kommer elförbrukningen att öka. 
Primärenergitalet från Boverket säger att el har en högre primärenergifaktor än 
fjärrvärme och fjärrkyla vilket skulle resultera i att nya byggnader på 
förvaltningsområdet som försörjs av en värmepump skulle få ett högre primärenergital.  

 

Värmeåtervinningsbatterier har visat sig vara en effektiv åtgärd ur alla aspekter oavsett 
vilken avtalsmodell som används. Eftersom värmeåtervinningsbatterier redan är 
installerade i systemen är det ingen ny teknik som tillförs utan en förbättring av 
befintliga komponenter. På grund av detta behöver mindre hänsyn tas till oväntade 
risker som nya lösningar kan medföra.  

 

Gemensamt för värmepumpar och värmeåtervinningsbatterier är att det för 
verksamheterna på området är driftsäkra lösningar. Båda åtgärderna kräver inget större 
avbrott under installationsskedet och under drift finns det redundans i systemen. Om ett 
driftavbrott skulle ske för värmepumpen finns alternativet att nyttja levererad 
fjärrvärme och fjärrkyla fullt ut. I de byggnader där känslig verksamhet pågår finns 
dubbla ventilationsaggregat och skulle problem uppstå vid installation eller under drift 
för värmeåtervinningsbatterierna kan det säkerställas att risken för att verksamheten 
blir påverkad är låg. 

 

Slutsatsen som gjorts är att om Akademiska Hus väljer att förlänga det befintliga 
specialavtalet är det nödvändigt att de energibesparingsåtgärder som i framtiden ska 
utföras uppfyller det procentuella förhållandet mellan energi- och effektbesparing. 
Detta för att undvika hög nyttjandetidspåverkan och tilläggsavgifter. Ett byte till ett 
standardavtal skulle kunna vara möjligt men Akademiska Hus bör då förhandla fram 
bättre villkor med Stockholm Exergi alternativt ett annat energibolag gällande tariffer. 
Detta för att totalkostnaden för inköpt energi även med energibesparingsåtgärder inte 
ska överstiga nuvarande totalkostnad med specialavtalet.  

 

I intervjuerna framgick det att det finns ett behov för ett tydligare arbetssätt för de olika 
yrkesrollerna angående energiarbetet. En slutsats från analysen är att det skulle gynna 
Akademiska Hus att påbörja en diskussion med personal från alla yrkeskategorier för att 
se hur samarbetet med energifrågan mellan avdelningarna på Campus Solna kan 
förbättras. Att försöka ta tillvara på den kompetens som finns tillgänglig i förvaltningen 
samt se till att den kommer till bästa användning skulle gynna arbetet på Campus Solna 
och energimålet.  

 

Samarbetet med Stockholm Exergi har förbättringsmöjligheter och det är en fråga om 
att hitta gemensamma förbättringsåtgärder som gynnar leverantören, kunden och 
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miljön. Att samverka för att till exempel sänka toppeffekter och optimera  
returtemperaturer bör prioriteras högre. Utöver detta bör det finnas en bättre dialog 
där utbyte av information och kunskaper sker kontinuerligt. Båda parterna besitter hög 
kompetens i energifrågan och ett utökat samarbete skulle hjälpa till att föra arbetet 
angående energieffektivisering framåt.      
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9. Rekommendationer 
I dagsläget finns det flera utmaningar, specialavtalet med Stockholm Exergi försvårar för 
Akademiska Hus att utföra effektiva energibesparingsåtgärder på grund av 
tilläggsavgifter vid underutnyttjad leverans. Dock är avtalet utformat för att premiera en 
hög användning av fjärrvärme och fjärrkyla och Akademiska Hus har som kravställning i 
avtalet att Stockholm Exergi ska leverera fjärrvärme och fjärrkyla i nivå GULD i 
certifieringssystemet Miljöbyggnad. Energin som levereras är redan till stor del 
producerad med värmepumpar och skulle Akademiska Hus välja att installera egna 
värmepumpar på Campus Solna för att spara inköpt energi skulle elförbrukningen öka på 
förvaltningsområdet. Att öka elförbrukningen för uppvärmning av byggnader skulle inte 
vara till den största miljönyttan då det till exempel på ett kraftvärmeverk krävs tre delar 
värme för att producera en del el. Värmen som uppkommer vid el tillverkning är den 
som används i fjärrvärmenätet (Energiföretagen, 2019). 

  

En rekommendation för Akademiska Hus framtida energi- och miljömål är att förbättra 
samarbetet med energileverantören. Att köpa in fjärrvärme och fjärrkyla som håller nivå 
GULD och där Akademiska Hus jobbar för att optimera driften av fjärrvärmen och 
fjärrkylan skulle kunna gynna alla parter samtidigt som det görs en större miljönytta. Ett 
exempel för hur Akademiska Hus skulle kunna nyttja en värmepump i samarbete med 
Stockholm Exergi skulle vara att använda den för att sänka toppeffekter. Vid perioder då 
fjärrvärme och fjärrkyla nätet är högt belastat skulle Stockholm Exergi kunna 
kompensera Akademiska Hus för att använda en värmepump för att minska 
belastningen och därmed säkerställa leverans till sina övriga kunder.  

 

För framtida energimål rekommenderar vi även att Akademiska Hus öppnar upp för en 
diskussion där fokus inte bara ska ligga på inköpt energi utan även förbrukad energi. Att 
ha ett energimål för att minska andelen inköpt energi behöver nödvändigtvis inte vara 
förankrat i hur mycket energi förvaltningsområdet förbrukar.  
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Bilaga 3 
 

Intervjufrågor Driftingenjör och Affärsutvecklare energi 
 Hej berätta lite om dig själv och din roll här på Akademiska hus 

1. Vad ligger till grund för akademiska hus energimål: 

 Ska varje område halvera inköpt energi eller räknar man på total energianvändning i bolaget? 

 Hur bestämde man start- och slutdatum för energimålet? 

 Hur långt har man kommit och kommer man klara målet? 

 Finns det åtgärder som är generella? 

 Är det något mer du vill säga om energimålet i stort? 

2. Campus Solna 

 I avtalet med Stockholm Exergi finns ett avsnitt om energisamarbete för att nå bättre energi- 

och miljöprestanda. Hur upplever du att det samarbetet fungerar? 

 Under dessa möten vilka typer av frågor eller åtgärder jobbar man med tillsammans?  

 Finns det idag ett samarbete där man t.ex. jobbar för att hålla ned toppeffekter och i så fall 

hur fungerar det? 

 Är det någon skillnad med att ha kall- eller varmhyra när det kommer till 

energibesparingsarbete? 

 Hur ser energiarbetet ut idag på Campus Solna, hur ser samarbetet ut mellan ledning, 

ingenjörer, energigrupp och tekniker? 

 Finns det en utarbetad plan eller struktur för hur tekniker ska jobba med energimålen? 

 Finns det något du ser som man skulle kunna göra bättre eller annorlunda för att påverka 

energibesparingen? 

 Är det något mer du vill tillägga om energiarbetet på Campus Solna? 

 

Intervjufrågor Förvaltare 
 Hej berätta lite om dig själv och din roll här på Akademiska hus 

1.  Campus Solna: 

 Hur ser ditt arbete ut kring energifrågor och energibesparingar? 

 Hur ser energiarbetet ut idag på Campus Solna, hur ser samarbetet ut mellan ledning, 

förvaltare, ingenjörer, energigrupp och tekniker? 

 Finns det en utarbetad strategi i företaget för att du i din roll ska kunna arbeta med 

energifrågor? 

 Har du några tankar kring hur man skulle kunna förbättra eller effektivisera arbetet med 

energibesparingar? 

 Är det något mer du vill tillägga kring arbetet med energifrågor? 
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Intervjufrågor Drifttekniker 
 Hej berätta lite om dig själv och din roll här på Akademiska hus 

1. Campus Solna: 

 Hur ser det dagliga arbetet ut med energifrågor för dig som tekniker? 

 Hålls du som drifttekniker uppdaterad och informerad om akademiska hus energimål? 

 Hur ser samarbetet ut mellan tekniker, ingenjörer och energigrupp ut? 

 Har ni möten och uppföljningar om hur energianvändningen ser ut på Campus Solna? 

 Finns det något du ser som man skulle kunna göra bättre eller annorlunda för att påverka 

energibesparingen? 

 Finns det en utarbetad plan för hur energiarbetet skall utföras? 

 Är det något mer du vill tillägga kring ditt arbete gällande energifrågor? 
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Beräkning VÅ 95:55 
  kW     kWh 

Effekt före åtgärd 650,2   Energi före åtgärd 1700901,3 

Effekt efter åtgärd 289,1   Energi efter åtgärd 604987,4 

Besparing 361,1   Besparing 1095913,9 

          

  kW     kWh 

Abonnerad effekt 2016 11000   Total Energianvändning 2016 24425000 

Abonnerad effekt efter åtgärd 10638,9   Total Energianvändning efter åtgärd 23329086,1 

          

          

Nyttjandetid        

Innan åtgärd 2220,5 h     

Efter Åtgärd 2192,8 h     

Skillnad i nyttjandetid 27,6 h     

 
 

Beräkning VÅ 95:47 
  kW     kWh 

Effekt före åtgärd 780,3   Energi före åtgärd 1950591 

Effekt efter åtgärd 433,7   Energi efter åtgärd 907481,1 

Besparing 346,6   Besparing 1043109,9 

          

  kW     kWh 

Abonnerad effekt 2016 10638,9   Total Energianvändning innan åtgärd 23329086,1 

Abonnerad effekt efter åtgärd 10292,3   Total Energianvändning efter åtgärd 22285976,2 

          

          

Nyttjandetid        

Innan åtgärd 2192,8 h     

Efter Åtgärd 2165,3 h     

Skillnad i nyttjandetid 27,5 h     
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Beräkning VÅ 95:56 
  kW     kWh 

Effekt före åtgärd 498,5   Energi före åtgärd 922188,9 

Effekt efter åtgärd 128,4   Energi efter åtgärd 55608,9 

Besparing 370,1   Besparing 866580 

          

  kW     kWh 

Abonnerad effekt 2016 10292,3   Total Energianvändning innan åtgärd 22285976,2 

Abonnerad effekt efter åtgärd 9922,2   Total Energianvändning efter åtgärd 21419396,2 

          

          

Nyttjandetid        

Innan åtgärd 2165,3 h     

Efter Åtgärd 2158,7 h     

Skillnad i nyttjandetid 6,6 h     

 

 

Beräkning VÅ 95:71 
  kW     kWh 

Effekt före åtgärd 493,5   Energi före åtgärd 1244876,9 

Effekt efter åtgärd 200,7   Energi efter åtgärd 394405,2 

Besparing 292,8   Besparing 850471,7 

          

  kW     kWh 

Abonnerad effekt 2016 9922,2   Total Energianvändning innan åtgärd 21419396,2 

Abonnerad effekt efter åtgärd 9629,4   Total Energianvändning efter åtgärd 20568924,5 

          

          

Nyttjandetid        

Innan åtgärd 2158,7 h     

Efter Åtgärd 2136,1 h     

Skillnad i nyttjandetid 22,7 h     
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Beräkning VÅ 95:72 
  kW     kWh 

Effekt före åtgärd 306   Energi före åtgärd 699016,1 

Effekt efter åtgärd 139,2   Energi efter åtgärd 221536,5 

Besparing 166,8   Besparing 477479,6 

          

  kW     kWh 

Abonnerad effekt 2016 9629,4   Total Energianvändning innan åtgärd 20568924,5 

Abonnerad effekt efter åtgärd 9462,6   Total Energianvändning efter åtgärd 20091444,9 

          

          

Nyttjandetid        

Innan åtgärd 2136,1 h     

Efter Åtgärd 2123,2 h     

Skillnad i nyttjandetid 12,8 h     

 

 

Beräkning VÅ 95:07 
  kW     kWh 

Effekt före åtgärd 223,4   Energi före åtgärd 689318,3 

Effekt efter åtgärd 75,7   Energi efter åtgärd 208172,4 

Besparing 147,7   Besparing 481145,9 

          

  kW     kWh 

Abonnerad effekt 2016 9462,6   Total Energianvändning innan åtgärd 20091444,9 

Abonnerad effekt efter åtgärd 9314,9   Total Energianvändning efter åtgärd 19610299 

          

          

Nyttjandetid        

Innan åtgärd 2123,2 h     

Efter Åtgärd 2105,3 h     

Skillnad i nyttjandetid 18,0 h     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXVII 

  

Bilaga 5 
VP kopplad mellan fjärrvärme och fjärrkyla vinterdriftfall 

 
 

 
  

Indata

Effekter kW

El (kW) 366

VS(kW) 1 470

KB (kW) 1 100

Toppeffektsänkning VS(kW) 1 470

Toppeffektsänkning KB(kW) 0

Drifttimmar/år h Energiprissnitt (kr/kWh)

VS Dec-Mar (h)(4 mån tot 2920h) 2 920

VS Okt-Nov, Apr  (h) (3 mån 2190h) 2 190

VS Maj-Sept  (h) (5 mån 3650h) 890

Tot 6 000 0,16

KB Nov-Mar  (h)(5 mån tot 3650h) 3 650

KB Apr-Maj, Sept-Okt  (h)(4 mån tot 2920h) 2 350

KB Jun-Aug  (h) (3 mån tot 2190h) 0

Tot 6 000 -0,05

Nyttjandevilkor

Nyttjandetid innan åtgärd VS (h) 2 220 -693 809

Nyttjandetid innan åtgärd KB (h) 1 846 -1 453 846

Nyttjandetids påverkan VS (h) -583,0

Nyttjandetids påverkan KB (h) -1 015,4

Nyttjandetid straffgräns VS (h) 2 100,0

Nyttjandetid straffgräns KB (h) 1 800,0

VS KB EL Total

Energibesparing (Kwh) 8 820 000 6 600 000 2196000 13 224 000

Energibesparing (Kr) 1 448 391 -326 700 -1866600

Effektbesparing (Kr) 1 134 840 0

Nyttjandetidsstraff (Kr) -693 809 -1 453 846

Tot vinst/förlust (Kr) -1 757 724

Tot vinst/förlust VS (Kr) 1 889 422

Tot vinst/förlust KB (Kr) -1 780 546

Tot vinst/förlust EL (Kr) -1 866 600
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VP kopplad mellan fjärrvärme och fjärrkyla sommardriftfall 

 
  

Indata

Effekter kW

El (kW) 366

VS(kW) 350

KB (kW) 1 100

Toppeffektsänkning VS(kW) 0

Toppeffektsänkning KB(kW) 1 100

Drifttimmar/år h Energiprissnitt (kr/kWh)

VS Dec-Mar (h)(4 mån tot 2920h) 0

VS Okt-Nov, Apr  (h) (3 mån 2190h) 0

VS Maj-Sept  (h) (5 mån 3650h) 2 760

Tot 2 760 0,09 KMK

KB Nov-Mar  (h)(5 mån tot 3650h) 0 Effekt (kW) 20,96

KB Apr-Maj, Sept-Okt  (h)(4 mån tot 2920h) 570 Drifttimmar/år (h) 2 760

KB Jun-Aug  (h) (3 mån tot 2190h) 2 190

Tot 2 760 0,12

Nyttjandetid innan åtgärd VS (h) 1 637 Nyttjandevilkor

Nyttjandetid innan åtgärd KB (h) 831 VS -101

Nyttjandetids påverkan VS (h) -101,4 KB -393

Nyttjandetids påverkan KB (h) -393,0

Nyttjandetid straffgräns VS (h) 2 100,0

Nyttjandetid straffgräns KB (h) 1 800,0

VS KB EL Total

Energibesparing (Kwh) 966 000 3 036 000 1068010 2 933 990

Energibesparing (Kr) 86 940 350 790 -907808

Effektbesparing (Kr) 0 441 100

Nyttjandetidsstraff (Kr) -152 046 -589 487

Tot vinst/förlust (Kr) -770 512

Tot vinst/förlust VS (Kr) -65 106

Tot vinst/förlust KB (Kr) 202 403

Tot vinst/förlust EL (Kr) -907 808
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VP kopplad mellan fjärrvärme och fjärrkyla standardavtal 

 
  

Indata

Effekter kW

El (kW) 366

VS(kW) 1 470 350

KB (kW) 1 100

Toppeffektsänkning VS(kW) 1 470

Toppeffektsänkning KB(kW) 1 100

Drifttimmar/år h Energiprissnitt (kr/kWh)

VS Dec-Mar (h)(4 mån tot 2920h) 2 920

VS Okt-Nov, Apr  (h) (3 mån 2190h) 2 190

VS Maj-Sept  (h) (5 mån 3650h) 3 650

Tot 8 760 0,33 KMK

KB Nov-Mar  (h)(5 mån tot 3650h) 3 650 Effekt (kW) 20,96

KB Apr-Maj, Sept-Okt  (h)(4 mån tot 2920h) 2 920 Drifttimmar/år (h) 2 760

KB Jun-Aug  (h) (3 mån tot 2190h) 2 190

Tot 8 760 0,17

VS KB EL Total

Energibesparing (kWh) 9 786 000 9 636 000 3 264 010 16 157 990

Energibesparing (Kr) 3 270 481 1 662 210 -2 774 408

Effektbesparing (Kr) 1 134 840 441 100

Tot vinst/förlust (Kr) 3 734 223

Tot vinst/förlust VS (Kr) 4 405 321

Tot vinst/förlust KB (Kr) 2 103 310

Tot vinst/förlust EL (Kr) -2 774 408
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VP bergvärme specialavtal 

 
  

Indata

Effekter kW

El (kW) 366

VS(kW) 1 470 350

KB (kW) 1 100

Toppeffektsänkning VS(kW) 1 470

Toppeffektsänkning KB(kW) 1 100

Drifttimmar/år h Energiprissnitt (kr/kWh)

VS Dec-Mar (h)(4 mån tot 2920h) 2 920

VS Okt-Nov, Apr  (h) (3 mån 2190h) 2 190

VS Maj-Sept  (h) (5 mån 3650h) 3 650

Tot 8 760 0,14

KB Nov-Mar  (h)(5 mån tot 3650h) 0

KB Apr-Maj, Sept-Okt  (h)(4 mån tot 2920h) 2 920 5110

KB Jun-Aug  (h) (3 mån tot 2190h) 2 190 2190

Tot 5 110 0,09

Nyttjandetid innan åtgärd VS (h) 2 220 Nyttjandetidvilkor 

Nyttjandetid innan åtgärd KB (h) 1 846 -688 961

Nyttjandetids påverkan VS (h) -579,8 -928 056

Nyttjandetids påverkan KB (h) -664,9

Nyttjandetid straffgräns VS (h) 2 100,0

Nyttjandetid straffgräns KB (h) 1 800,0

VS KB EL Total

Energibesparing (Kwh) 8 789 200 5 621 000 3206160 11 204 040

Energibesparing (Kr) 1 237 812 943 890 -2725236

Effektbesparing (Kr) 1 134 840 441 100

Nyttjandetidsstraff (Kr) -688 961 -928 056 -1 617 017

Tot vinst/förlust (Kr) -584 610

Tot vinst/förlust VS (Kr) 1 683 691

Tot vinst/förlust KB (Kr) 456 934

Tot vinst/förlust EL (Kr) -2 725 236
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Bilaga 6 
Totalkostnad inköpt energi specialavtal 

 
  

Energi total (VS) 24 425 000

Energibesparing (VS) 4 200 000

Inköpt energi (VS) 20 225 000

Energi total (KB) 12 000 000

Energibesparing (KB) 4 400 000

Inköpt energi (KB) 7 600 000

Kostnadsfördelning över år

VS Dec-Mar (h)(4 mån tot 2920h) 12 539 500 2 758 690

VS Okt-Nov, Apr  (h) (3 mån 2190h) 5 541 650 664 998

VS Maj-Sept  (h) (5 mån 3650h) 2 103 400 189 306

Tot 3 612 994

KB Nov-Mar  (h)(5 mån tot 3650h) 2 166 000 -259 920

KB Apr-Maj, Sept-Okt  (h)(4 mån tot 2920h) 2 500 400 150 024

KB Jun-Aug  (h) (3 mån tot 2190h) 2 933 600 381 368

Tot 271 472

Inköpt energi (VS) 3 612 994 kr

Inköpt energi (KB) 271 472 kr

Inköpt energi (EL) 1 271 124 kr

Total inköpt energi 5 155 590 kr

Debiterad effekt (VS) 7 357 160 kr

Debiterad effekt (KB) 2 165 400 kr

Total debiterad effekt 9 522 560 kr

Nyttjandetidsstraff (VS) 0 kr

Nyttjandetidsstraff (KB) 588 889 kr

Total tilläggsavgift 588 889 kr

TOTAL 15 267 039 kr
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Totalkostnad inköpt energi standardavtal 

 
  

Energi total (VS) 24 425 000

Energibesparing (VS) 9 786 000

Inköpt energi (VS) 14 639 000

Energi total (KB) 12 000 000

Energibesparing (KB) 9 636 000

Inköpt energi (KB) 2 364 000

Kostnadsfördelning över år

VS Dec-Mar (h)(4 mån tot 2920h) 9 105 458 5 113 625

VS Okt-Nov, Apr  (h) (3 mån 2190h) 4 011 086 884 444

VS Maj-Sept  (h) (5 mån 3650h) 1 522 456 335 702

Tot 6 333 771

KB Nov-Mar  (h)(5 mån tot 3650h) 673 740 0

KB Apr-Maj, Sept-Okt  (h)(4 mån tot 2920h) 777 756 139 996

KB Jun-Aug  (h) (3 mån tot 2190h) 912 504 410 627

Tot 550 623

Inköpt energi (VS) 6 333 771 kr

Inköpt energi (KB) 550 623 kr

Inköpt energi (EL) 2 774 408 kr

Total inköpt energi 9 658 802 kr

Debiterad effekt (VS) 4 417 155 kr

Debiterad effekt (KB) 1 620 000 kr

Total debiterad effekt 6 037 155 kr

TOTAL 15 695 957 kr
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Bilaga 7 
 

Intervju drifttekniker F. Jonsson 

JW: Välkommen hit Fredrik 

 

FJ: Tack så mycket 

 

JW: Berätta lite om dig och själv och din roll här på Akademiska Hus 

 

FJ: Ja det kan jag göra, jag är alltså drifttekniker och sen har jag lite andra ansvarsområden också. 
Men i grunden är jag drifttekniker mestadels, även om jag har lite samordnande funktioner. 

 

JW: Berätta mer om det 

 

FJ: Det har med ledigheter, semestrar att göra, jag har hand om jouren och lite sådant. 

 

JW: För driftteknikerna då? 

 

FJ: Ja eller jag har inget personalansvar men jag försöker skapa reda i kaoset, så gott jag kan. 

 

JW: Du har skummat igenom vårt arbete lite och du vet att vi håller på med energi och Akademiska 
Hus energimål om halvering av energin till år 2025 hur man ska tackla det på området här. Så hur 
jobbar ni som tekniker? 

 

FJ: Nja vi jobbar väl mindre och mindre med energiarbetet skulle jag vilja säga, alltså vi blir färre och 
färre och får mer att göra. Det som alltid prioriteras först här på Akademiska Hus är hyresgästerna 
och felanmälningar. Då får vi göra det först och energiarbetet kommer sist då allt det andra måste 
göras först. Det är något som man ska göra egentligen och när allt funkar kan man göra sådant men 
det är sällan något som funkar till hundra procent och då blir det åsidosatt tyvärr. 

 

JW: Men när ni hinner göra något finns det någon plan från Akademiska Hus för hur ni ska jobba här 
på området med energiarbetet. 

 

FJ: Nej, vi har kompetenta tekniker och alla kan och skulle kunna göra mycket men tiden tillåter inte 
det. Vi omorganiserade förra året och då blir det mer och mer en rak organisation där fler saker 
bestäms uppifrån och vi blir mindre inblandade, det är min känsla. 

 

JW: Känner du att du inte blir uppdaterad om hur energimålen fortsätter eller status? 

 

FJ: Det kommer en blänkare på Aka Campus med nya mål, men i min värld är det något som ska låta 
fint utåt. Det som räknas upplever jag är pengarna, det ska inte kosta, det ska räknas hem. 

 

JW: Jag tänker i samband med ingenjörer, finns det något samarbete när ni sätter er ner och gör en 
uppföljning typ hur energiförbrukningen ser ut på området, om det är bättre eller sämre? 
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FJ: Nej, det är något vi efterfrågat i många år men det har aldrig blivit av. Det verkar ha fastnat 
någonstans och jag tror att det har fastnat på ingenjörerna för att dom har för mycket att göra. Jag 
har efterfrågat att man ska följa upp i tre-gruppvis eller bara pinpointa ut och se över insatser 
tillsammans men det har jag inte fått gehör för. 

 

JW: Energiportalen till exempel. 

 

FJ: Man kan räkna på jobb och lägga in där men då är man tillbaka där jag sa i början. Det tar tid och 
man ska sätta sig in i saker och vi springer runt och släcker bränder och vi har släpat i personal i flera 
år. Mycket hus har blivit vakanta och då har dom husen pausats i åtgärder i flera år, eftersom man 
inte vet om husen ska vara kvar och det har påverkat det här väldigt mycket. Det är förståeligt. 

 

JW: Om man skulle summera det lite om du ser något man skulle kunna förbättra inom energiarbetet 
på plats har du några klara grejer? 

 

FJ: Jag tycker man ska ta tillvara på den kompetensen som finns hos de teknikerna som kan göra det 
och ge dom tid att göra det. Även också att ha mer stöd från ingenjörerna, vi jobbar med dom 
dagligen om vi stöter på problem men vi sätter oss aldrig ner och går igenom ett hus.  

 

JW: Så någon form av uppföljning, ett möte? En energigrupp inom tekniker som har kompetensen 
som skulle kunna titta lite närmare på energilösningar? 

 

FJ: Ja eller bara hitta problem, hitta förbättringsåtgärder. Det behöver inte betyda att man ska ut och 
springa och göra massa saker. Men att sätta sig ner och titta på driftbilden för det ligger på varje 
tekniker att ha koll på sina bilder, men det görs med en nypa salt. Jag tycker att vi jobbar på fel sätt, 
vi jobbar med drifttekniker rakt igenom vilket i längden inte är bra om man ska ha bredden hos 
personalen. Jag tycker att man ska jobba med tekniker och fastighetsskötare. 

 

JW: Att det finns lite olika roller? 

 

FJ: Ja hur ska man få någon att grotta ner sig i komplicerade energilösningar samtidigt som man ska 
gå och fixa muggstopp som egentligen inte är deras jobb. Om man inte får hålla på med det så tappar 
man motivationen. Så det har vi kämpat för länge, men i den här omorganisationen sattes rollerna 
ännu tydligare om att det är så vi ska arbeta. 

 

JW: Är det något mer vi ska reda ut, vi har pratat lite om det dagliga arbetet. 

 

FJ: Det stod en fråga om energigruppen, hur vår relation med energigruppen är. 

 

JW: Ja precis hur samarbetet funkar där. 

 

FJ: Ja vi har ett samarbete med ingenjörerna i vårt dagliga arbete men vi har ingen kontakt med den 
andra gruppen. Eftersom dom inte sitter här så blir det inte av. 

 

JW: Du menar att det skulle uppskattas om dom visar sig lite mer. 

 

FJ: Mina frågor kan ingenjörerna svara på så jag har egentligen ingen anledning att ringa dom. 
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JW: Och dom kommer inte hit själva och visar några idéer? 

 

FJ: Dom kommer med någon dragning ibland om att dom har hittat någon ny strategi eller plan som 
dom drar på något fredagsmöte. Sen vad det ger det ser inte jag.  

 

JW: Så en summering är att du vill ha mer transparens då kanske, lite mer kommunikation och en 
tydligare linje för om ni ska kunna jobba med det här behöver ni verktyg. 

 

FJ: Ja alltså och att vi jobbar för brett. Man kan sammanfatta att man ska ta tillvara på den 
kompetens som finns. Vi har folk som är jätteduktiga och sen har vi folk som inte är lika duktiga och 
om alla ska göra samma sak då är det svårt att hålla alla lika duktiga. Då blir det bara energiarbete i 
ett hus kanske. Dom som är duktiga gör kanske energiarbete utan att dom tänker på det, jag menar 
fungerar huset och systemet funkar bra. Ett misskött hus är egentligen att man inte har optimerat 
sina system och inte har koll. 

 

GS: Men det är upp till varje drifttekniker att ha koll på sitt hus? 

 

FJ: Ja det är det. Det ska gå väldigt långt innan annat folk kommer och sätter sig in i huset. Det ska 
vara i jouren att det är återkommande larm från det huset. 

 

GS: Men har ni tagit del av någon plan för energiarbetet, jag menar om energigruppen kommer på 
nått fredagsmöte och berättar hur ni ska jobba? 

 

FJ: Nej. 

 

JW: Då har vi fått flera intressanta punkter här och om man ska summera det här så efterfrågar du 
tydligare roller, att man skulle kunna ha personer som tycker det är roligt att jobba med 
energifrågorna. 

 

FJ: Ja eller om man nu tycker det är så viktigt det här målet så tycker jag att man ska jobba med det. 
Målet sätts på regionkontoret och där sitter man och snackar och gör saker men jag vet inte vem som 
har ansvar över att det ska gå i mål för jag känner inte att vi ser det här nere. Jag är övertygad om att 
ingenjörerna jobbar med det hela tiden och tar fram åtgärder men på driftteknikernivå ser jag inte 
det direkt.  

 

FJ: Jag har Biomedicum och det byggdes för att driftas på ett sätt men nu när det är klart så går inte 
det längre eftersom förutsättningarna har förändrats. 

 

GS: Vad är det som har ändrats? 

 

FJ: Ja det är kylavtalet framförallt, det här med att man betalar för topparna året efter och att det 
inte lönar sig. 

 

JW: Ja det är mot det vårt exjobb handlar om, hur man ska kunna göra åtgärder mot det avtalet. 

 

GS: Och framförallt toppeffektsänkningar men det sparar inte så mycket energi. 
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JW: Det finns pengar att spara där men det blir svårare med målet. 

 

FJ: Ja men det är pengarna som räknas sen hur fina mål man än har och hur bra det än låter är det 
pengarna som räknas. 

 

JW: Vi tackar för att du tog dig tiden att sätta dig ner med oss och för att prata energi. 
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Intervju förvaltare E. Linder 

JW: Hej tack för att du kunde ta dig tid, du får gärna börja berätta lite om dig själv och din roll här på 
akademiska hus. 

 

El: Elisabet Linder, jag är förvaltare här på karolinska i Solna. Jag har resultatansvar för några hus, 
Biomedicum, KMB, MTC, gamla MTC och parkeringshusen. Gråbo också och sen har jag även hand 
om parkeringsfrågorna som inte har med energi och göra. I det inkluderar resultatansvaret och 
energifrågorna. Energifrågorna är också centrala mål i akademiska hus. 

 

JW: Du har som vi förstått jobbat här ganska länge och känner väl till dom flesta hus på området? 

 

EL: Jag kan säga såhär jag känner till många hus här men inte alla. 

 

JW: Vi hoppar in på energiarbetet, hur ser ditt och förvaltarnas arbete ut kring energifrågorna och 
energibesparingar? 

 

EL: Vid varje omförhandling eller ny förhandling av hyresavtal tänker vi på energifrågan. Vi skriver 
driftkostnadsklausuler så att det blir någon form av varmhyra så vi tar betalt på ett annat sätt än vad 
vi gjorde förut. 

 

JW: Så det är något nytt som har hänt nu alltså? 

 

EL: Ja sen något år tillbaka så det är absolut med på vår agenda. När det gäller Karolinska Institutet så 
är dom inte med på banan riktigt ännu, jag vet inte om vi har något avtal med varmhyra med dom än. 
Men jag tror säkert att vi kommer gå den vägen någon gång framöver. När det kommer till 
uthyrningsarbetet då snackas det väldigt mycket om att vi ska vara marknadsmässiga och det gäller  
även energi så att om vi ser att vi, när vi ska göra en omförhandling ser vad huset har dragit om det 
drar mer än vad jämförbara lokaler på marknaden drar då kan inte vi ta betalt för det. Så det betyder 
att det kommer ett incitament till energibesparing eller till kritisk granskning av hur mycket husen 
energi drar. När det gäller labb och djurhus där finns det inte riktigt någon marknadsmässighet på 
samma sätt som kontor, det är lite svårare där att veta vad som är rimligt och rätt, när det gäller 
kontor så finns det mycket jämförelseobjekt.  

 

JW: Har samarbetet mellan avdelningarna här på företaget t.ex. ledning, förvaltare, ingenjörer, 
energi och teknik något samlat grepp och kommunicerar och har ett utbyte gällande energifrågor? 

 

EL: Det skulle kunna fungera mycket bättre, jag tycker att alla springer på alla möjliga bollar men jag 
tycker inte vi jobbar samordnat med energifrågorna. 

 

JW: Har ni ingen struktur uppifrån som säger hur ni ska jobba? 

 

EL: Jo det finns en energi- och teknikgrupp, dom har tagit fram något arbetssätt men vi anammar inte 
det, jag tror att det finns för lite från oss att jobba med, vi vill att ingenjörerna ska känna ansvar för 
att dra ihop något sånt arbete men dom jobbar mest i projekt har jag förstått så dom har inte riktigt 
orken att strukturera upp det. I år så ska det genomföras massa energikartläggningar så jag tror att 
dom har fullt upp med det också. 

 

JW: Skulle man då kunna säga att det behövs mer tid för att folk ska hinna jobba med frågan? 
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EL: Ja det behövs mer tid men det behövs också ett strukturerat arbetssätt att sätta igång ett sånt 
arbete, det förutsätter att man grottar ner sig lite i det och sätter en mötesserie och engagerar sig i 
det, för det här har vi velat ha jättelänge i säkert tio års.  

 

JW: En utarbetad strategi är alltså något som behövs? 

 

El: Alltså strategin tror jag finns i företaget men vi har inte ett bra arbetssätt eller en metodik att 
jobba tillsammans strukturerat för varje hus, jag vet att ingenjörerna jobbar med energiplaner och 
att dom skrivs in i energiportalen så det finns en plan osv. men jag tänker på arbetssättet med 
drifttekniker, förvaltare, ingenjörer det arbetssättet känner jag kan utvecklas. 

 

JW: Så det är här lokalt man skulle behöva ta ett bättre grepp om arbetet. Har du själv några egna 
tankar om hur man skulle kunna förbättra eller effektivisera arbetet, är det något som du känner att 
det här kan man göra bättre eller få hjälp med i din vardag? 

 

EL: I vår grupp så märker jag att vi håller på mycket med felanmälningar och tjänst åt hyresgäst så jag 
upplever inte att mina drifttekniker hinner med att grotta ner sig i energifrågorna, nu vet jag att dom 
håller på tillsammans med Leif men jag tror inte... det är så mycket som skulle behövas göras och jag 
tror inte att det hinns med, det är min känsla. 

 

JW: Har man pratat om att ha någon grupp med tekniker som skulle jobba med energifrågor eller ska 
alla tekniker generellt ha mer tid att se över sina egna hus? 

 

EL: Det finns så mycket tankar kring det, det finns ett gäng som är intresserade av energifrågor och 
teknik och skulle kunna gå den vägen och bli väldigt duktiga på det. Sen finns det en grupp som inte 
är så intresserade och inte har någon lust att jobba med dom frågorna. Man ser att det är individuellt 
till varje tekniker vad dom har för intresse och målsättning och vad man kräva av dom också, man 
kan inte kräva att dom ska vända ut och in på sig själva heller så jag tror att man måste se från 
person till person. Sen vet jag inte om dom ska vara en grupp eller vad det arbetet ska innehålla. Jag 
vet att det har gått tankar om att det ska vara en grupp som ska jobba men då ska dom avlastas i 
husansvarsrollen men det tror jag inte kommer fungera riktigt för då måste någon annan kliva in och 
så ska det ske i projektform. Jag tror att det kan vara svårt logistiskt att någon annan ska ta över då. 
Man har alltid snackat om att det bara är att lämna över luren till någon annan men det fungerar 
sisådär dom är olika bra på att göra på det sättet. Sen kan man likna alla tekniker som brandmän, 
händer det något akut då får man släppa allt och göra det som måstes och då går allt som man har 
tänkt att göra om intet. Därför är den yrkeskategorin svår att styra till en sak bara. 

 

JW: Jag tror inte vi har så mycket mer om det inte är något mer du vill tillägga? 

 

El: Jag vet att när det gäller finansiering med energiunderhåll, investeringar och så att det är svårt att 
få energi investeringar finansierade eftersom vi har haft kallhyresavtal med KI och dom gör då 
förtjänsten av alla investeringar och då går det inte att räkna hem ekonomiskt, det har varit ett 
bekymmer och sen så vi har ändå lagt energi i underhållet när vi har haft möjlighet, 
värmeåtervinningsbatterier och lite annat så det har vi klämt in i alla fall.  

 

JW: Men talar man om att gå över mot varmhyra i de lokaler man kan och på sikt?  
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EL: Ja det stämmer. Vid uthyrning till nya kunder gör vi det och sen får vi se hur det går med KI om 
det succesivt och allteftersom blir så, det är vår målsättning, men jag själv har inget avtal med KI som 
vi kan förhandla om. 

 

JW: Finns det något samarbete med KI kring energiarbete efter som dom är en sån stor hyresgäst? 

 

EL: Ja det finns det men dom har varit väldigt långsamma och har inte tagit energifrågorna på allvar 
riktigt, vi har gjort ett par olika projekt med dom men vi skulle behöva göra mycket mer. 

 

JW: Tack för att du tog dig tid. 
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Intervju affärsutvecklare J. Tjernström 

JW: Vad roligt tack för att du kunde ta dig tid att hjälpa oss med en intervju, du får gärna börja med 
att berätta om dig själv och din roll här på akademiska hus. 

 

JT: Jag jobbar nu som affärsutvecklare inom energi och teknik och det innebär att jag har en del 
övergripande arbetsuppgifter kring det som rör energiområdet, mycket är kopplat till avtalsfrågor 
mot leverantörer, speciellt här i Stockholm. Jag har en bakgrund inom dåvarande Fortum det som nu 
är Stockholm Exergi. Jag kan deras produkter priser och affärstänk osv. vilket bra att ha när man 
sitter på den här sidan också. Så jag har jobbat mycket i avtalsförhandlingar och vi har gjort några 
värmeupphandlingar som jag kanske nämnde för er. Jag jobbade som energistrateg när jag anställdes 
här för sju år sedan i den gamla organisationen, då fanns det energistrategier per region och i deras 
arbetsuppgifter var mycket det som nu ligger i teamledares roll på energi och teknik, jag vet inte hur 
mycket ni känner till om hur vi jobbar där.  

 

JW: Inte jättemycket. 

 

JT: Man samordnar och driver energiarbetet inom förvaltning kan man säga och då var det 
energistrategernas roll att hålla koll på energiarbetet och initiera ett enhetligt arbetssätt osv. Mycket 
av det som teamledarna i dagens organisation gör idag. Den rollen har jag släppt men jag är 
fortfarande engagerad i hur det går med energiarbetet, jag har varit med på den här vägen med 
2025-jobbet också som vi körde tillsammans med förvaltningen för att få fram ett så kallat planerings 
underlag för hur vi ska nå energimålet 2025. Det är avslutat nu i den etappen men nu har vi verktyg 
för att visa och följa upp hur det går på ett lite tydligare sätt. 

 

JW: Så man har tagit fram ett arbetssätt som är nytt? 

 

JT: Ja det kan man säga, det hänger ihop med den energiprocess som vi har satt inom energi och 
teknik som säger hur man ska jobba med energiarbetet inom företaget. Det kan ni titta på i aka 
campus under energiprocessen där finns det ganska tydligt beskrivet 

 

JW: När skapades energi- och teknikgruppen? 

 

JT: Det var för drygt två år sedan i årsskiftet 2016/2017 när vi gick över till den nya 
organisationsmodellen, när regionerna försvann och ersattes av en funktionsinriktad 
organisationsförvaltning, projekt och verksamhetsstöd. 

 

JW: Energimålet med att halvera inköpt energi, när initierades det? 

 

JT: Ja du exakt när det initierades det är före min tid, när jag kom in var det 40 procent som mål från 
2000 till 2025, sen skärptes det ett år senare av nya hållbarhetschefen. Det ursprungliga var 40 
procentsmålet och jag har hört att det kanske till och med var 30 procent en gång i tiden, så att det 
där har skärpts under resans gång 

 

JW: Vet du hur underlaget bestämdes eller hur man kom fram till att man ska klara av att halvera 
inköpt energi? 

 

JT: Ja det borde jag kunna men det kan ha att göra med nått mål vi har från ägaren men jag kan 
tyvärr inte det. Det är faktiskt ingen som har lyft fram det under resans gång, men det kan man väl 
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säga är ett litet fenomen inom det här företaget att det blir lite otydligt med bakgrund, motiv och hur 
sådana här mål tas. Man undrar ibland när det beslutas om det är företagsledningen eller styrelsen 
som har beslutat, sådant borde vara tydligt kan man tycka men det är inte alltid så, likadant är det 
med klimatmålen som nyligen tillkom. Jag kan tyvärr inte gå in på det mer jag kan tyvärr inte det 
själv. 

 

JW: Har du någon uppfattning om hur långt man har kommit i energiarbetet? 

 

JT: Ja det kan man se i energiportalen på startsidan hur målkurvan ser ut för bolaget eller för ett valt 
fastighetsområde och vad vi har presterat såhär långt samt vad vi har lagt in för åtgärdsplaner framåt 
i tiden för att fortsätta att jobba oss neråt. I det jobbet vi har gjort nu på väg till 2025 så ser man att 
vi har goda möjligheter att nå målet men det kräver att vi gör det vi har sagt och genomför de 
åtgärder som vi identifierat och som ska vara lönsamma. För att kunna genomföra det måste vi ha 
resurser och ett arbetssätt som stödjer det och av erfarenhet vet vi att man behöver göra mer än det 
man har lagt in där för allting kommer inte genomföras eller nå den effekt som man har räknat på så 
det kräver mer av oss än det vi har lagt ned i bagaget fram till 2025, men det är något vi också vet 
om.  Det går inte att lägga sig på latsidan på något sätt. 

 

JW: Vi kan hoppa in på frågorna om Campus Solna som är vårt fokusområde för detta arbete. 

 

JT: Du hade några frågor om generella åtgärder och om energimålet i stort jag kan bara nämna mina 
reflektioner där. Generella åtgärder då tänker jag på behovsstyrd ventilation, lindinvent och liknande 
och sen förstås titta på lab- ventilationen. Ventilation påverkar verkligen energianvändningen, 
belysningsåtgärder sen finns massor av annat men jag vet inte om det var det ni tänkte på i den 
frågan. Det är i alla fall de saker vi jobbat med i det här företaget och det finns ganska mycket som är 
generella egentligen, energimålet i stort det är satt i inköpt energi. Skulle man prata om tillförd 
energi så öppnar det upp för systemåtgärder, inte bara byggnaderna i sig, utan även att man kan 
genom värmepumplösningar, marklagerlösningar, solceller med mera. Solceller minskar eller 
egentligen inte påverkar energibehovet i fastigheterna men minskar behovet av köpt energi då 
hjälper det till att nå målet, annars kunde man ha satt målet i använd energi i fastigheterna då hade 
det inte spelat någon roll om man sätter in värmepumpar eller köper in fjärrvärme eller fjärrkyla. 
Sättet att tillföra energi blir inte det viktiga då, det kanske man kan tycka nu också borde vara det 
mindre viktiga och det är så vi har satt i energistrategierna har vi satt prion att minska energin i 
byggnaderna som det viktigaste sen kan man göra åtgärder också för att minska köpt energi, men 
mycket har också med att göra vad som är lönsammast att göra och det tar man i första hand. 

 

JW: Vi har tittat mycket i avtalet med Stockholm exergi, vi tyckte att punkten i avtalet som säger att 
det ska finnas ett energisamarbete är intressant, är det någonting som man gör på de här mötena? 
Diskuterar ni hur man tillsammans ska komma framåt? 

 

JT: Det underliggande temat, eller vi har kvartalsmöten då har vi inte mötesspecifikt för Campus 
Solna utan för hela Stockholm. Tanken är att i samarbetet ska det vara specifika frågor som man 
kanske i speciella arbetsmöten eller grupper försöker lösa tillsammans. I dom här 
dialogmötena/avstämningsmötena vi har så identifierar vi dem här samarbetsfrågorna t.ex. det här 
med returtemperaturerna som är en liten akilleshäl för oss och även ett problem för leverantören 
som gör att man kan få flödesproblem. Det skulle vara lättare för bägge parter om man kunde ha bra 
returtemperaturer både på värme och kyla, det här med toppeffekter är en annan sak man bör 
kunna hitta samarbetsformer kring med det vi har kommit längre i diskussionen om är 
returtemperaturer, det har varit det mer akuta och det ställdes på sin spets i somras med 
fjärrkylabristen som var. 
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JW: Ja och även där tänkte vi på toppeffekter, vi ser det som att det måste vara bra om man kan hålla 
ner toppeffekter vid tider när det är hög belastning 

 

JT: Ja så är det och där är det så med avtalet vi har som är ett unikt avtal för Campus Solna med låga 
energipriser på rörliga delar för fjärrvärmen och fjärrkylan. Så är det väl liknande runt om och nu har 
man minus priser även i standardpriset, så väldigt låg prisnivå rent allmänt kanske inte är lika unika 
för Campus Solna längre men det gör ändå att vi har åtgärder som tar ner effektbehovet har den 
bästa lönsamheten eller egentligen den enda åtgärd som har lönsamhet om man ska vara krass. Det 
är svårt att köra värmepumpar eller kylmaskiner, det blir svårt att räkna hem och det är ganska unikt 
att det är så, så fungerar det normalt inte med dom standardpriser som leverantörer har. Det ställer 
till det lite för oss samtidigt som det är en väldigt låg prisnivå rent allmänt. 

 

JW: Har man någonsin diskuterat frågan om att höja blicken lite och tänka att Stockholm Exergi kör 
redan värmepumpar och man installerar själv värmepumpar på deras värmepumpsanläggning. Skulle 
man inte kunna diskutera om ett samarbete med energibolaget för att försöka få deras pumpar så 
bra som möjligt och att man då gör ett bra miljöarbete när man använder fjärrvärme och fjärrkyla. 

 

JT: Ja det är det som energibolagen strävar efter i sin prissättning, så att visst ser man det som det 
alltid har varit är att man inte vill att kunderna producerar själva utan att man ska kunna ge bra 
förutsättningar för att produktionsanläggningens leverantörer har bra returtemperaturer och bra 
utnyttjandetider. Nu har energibolaget satt ett incitament i priset för att det ska bli en utveckling åt 
det hållet och det kanske man vill se till viss del. Jag skulle ändå vilja att man skulle ha ett större 
intresse för att samarbeta och nyttja den kapacitet som finns ute i systemet hos kunden. Det är en 
form av resursslöseri att vi har värmepumpar, kylmaskiner som inte nyttjas när det kan finnas 
bristsituationer i det stora nätet och där tycker jag att vi inte har kommit tillräckligt långt i 
samarbetet, vilket jag hade hoppas när vi tecknade det här avtalet för fyra år sedan. Det bygger nog 
till viss del på att det är ett litet passivt agerande från leverantören, vi har också en hemläxa att göra 
med att ta reda på vad det är som bygger våra effekttoppar och hur kan vi komma tillrätta med dom. 
Returtemperaturproblematiken går att lösa genom att vi systematiskt går igenom det och försöker 
hitta vart flaskhalsarna är i våra byggnader, vart gör våra resurser störst nytta och där ser jag att ni 
kanske kan hitta saker. Sen framöver när exjobbet är klart att systematiskt få igång ett arbete att 
hitta dom förbättringsåtgärderna, då är vi igång med det här och då tror jag också att vi kan få igång 
en bättre dialog med leverantören. Jag tror dom förväntar sig att vi gör mer av hemläxan själva och 
att vi också kommer att kunna ställa krav på dom på med lite mer tyngd och att vi får igång en bättre 
dialog på det sättet. Dom har erbjudit oss hjälp att gå igenom det här med 
returtemperaturproblematiken, dom vill hjälpa oss men dom kanske inte är beredda att satsa så 
stora resurser på det. Där får vi nog själva vara lite bättre kravställare på vad vi förväntar oss få för 
support eller frågor på agendan också. 

 

JW: Lite lokalt här då, nu har du pratat lite om att ni dragit igång energi- och teknikgruppen, hur 
tycker du att samarbetet mellan energi- och teknikgruppen och ner mot driftingenjörer och tekniker 
fungerar? Finns det någon bra struktur hur energiarbetet ska fungera? 

 

JT: Det finns på papper beskrivet hur den här energiprocessen ser ut men svårigheten är att få till det 
i praktiken, förutsättningarna är olika på olika fastighetsområden. Det som jag såg när jag var 
energistrateg och fortfarande ser är vi inte har en tydlig samanhållning i energiarbetet på det här 
fastighetsområdet. Vi har sen jag började 20212 en ganska tydlig fördelning av ansvaret i 
energiarbetet, förvaltarna och ledningen äger egentligen energimålet och sen har vi i vår förvaltning 
tekniker och ingenjörer som resurser för att nå energimålet. De som är drifttekniker gör en daglig 
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gärning för att vi ska nå målet, de håller oss på en bra nivå men också att vi ska kunna komma vidare 
och se åtgärderna i varje byggnad och driftingenjörerna här på området står för en teknikkompetens. 
Kanske egna utredare kan vara projektledare sen har vi nu energi- och teknikgruppen där vi har 
energi-ingenjörer, teamledare som också är resurser för att driva det här arbetet vidare men jag tror 
att man behöver ha särskilda energimöten man samlas kring för energifrågan regelbundet och jag 
tror även att man behöver sätta mål ner på byggnadsnivå. Det ska egentligen finnas i energiplanen 
mål för varje byggnad tycker jag och det finns inte idag vilket det beror på flera olika orsaker. Jag tror 
att man som tekniker behöver se vad jag har, vilket mål ska jag nå i den här byggnaden under det här 
året kanske och något år framåt. 

 

JW: Så att skapa ett arbetssätt och förtydliga målen? 

 

JT: Ja och sen att få hjälp med att hitta dem här åtgärderna, räkna på det och få resurser att göra de 
investeringar som behöver göras och att den dagliga driften fungerar. Det är viktigt att följa upp och 
logga det man gjort och se vad man fick för utslag vid ändringarna. Jag tycker att man ska sätta 
återkommande möten där man går igenom ganska skarpt för varje byggnad vad finns för åtgärder 
och att drifttekniker har någon coach t.ex. ingenjör som är ett bollplank där dem får stöd i deras 
arbete eller att de gör det gruppvis, det man har testat i Luleå att man har en grupp med tekniker 
som jobbar koncentrerat med energiarbetet så har man en annan styrka som jobbar med 
husansvaret. 

 

JW: Vi hade inte så mycket mer frågor tack så mycket för att du tog dig tid. 

 

JT: Jättebra frågor och kul att ni jobbar med det här. 
  



XLIV 

  

Intervju  VVS-ingenjör L. Ahlström 

LA: Jag jobbar som driftingenjör här och vi är fem ingenjörer som håller på med driften, jag jobbar 
med VVS och energi mest och sen har vi styr och el också. Vi jobbar tillsammans med alla tekniker 
och förvaltare och fastighetschef och vi är väl ca 25 personer här. Min roll är väl då att hålla kolla på 
VVS och energi, det är väldigt mycket driftsfrågor och förvaltning, det är förvaltning vi håller på med i 
grunden men så bygger vi väldigt mycket nytt också så det blir väldigt mycket projektfrågor och sen 
har vi dom här ganska tuffa energimålen också så att det blir egentligen tre ben det är förvaltning, 
projekt och energi i stort sett. 

 

JW: Och nu när vi ändå halkar in på energimålen vet man vad som ligger till grund för Akademiska 
hus energimål? 

 

LA: Nja grunden var väl att man hade 40 procents reduktion och sen så för ett gäng år sen skärpte 
man kravet eller målet till 50 procent, grunden är väl att ha mindre miljöbelastning och mindre 
energi användning. 

 

JW: Just det och start och slutdatumet hur kom man fram till det? 

 

LA: Ingen aning faktiskt det är statligt så det är möjligt att det finns ett direktiv.  

 

JW: hur långt har man kommit idag vet man ungefär vart man ligger? 

 

LA: Nja jag har inte hundra koll om jag ska vara ärlig, vi har kommit ungefär halvvägs lite drygt 
kanske, men nu har vi väldigt svårt att se på grund av att vi har väldigt stora omflyttningar på 
området och vi friställer ungefär 50- 60000 kvm här och till följd av det så har vi stängt ner massa 
kåkar så nu sjunker energisiffrorna väldigt snabbt, vi har stängt mer eller mindre ska jag säga det har 
flyttats ut i alla fall. Så att nu har vi ganska dålig koll vi vet inte riktigt vad som händer, det är mycket 
som kanske ska rivas, mycket som kanske ska byggas om och då har vi mål för dom byggnaderna att 
vi ska ha ett energimål där dom byggs nya eller byggs om. 

 

JW: och det här var Campus Solna du talade om?  

 

LA: ja precis och Flemingsberg vi har både Solna och Flemingsberg 

 

JW: Det här energimålet när man pratar om att halvera inköpt energi, är det akademiska hus som 
helhet eller tittar man på varje förvaltningsområde?  

 

LA: Nej vi skulle kunna vara lite sämre eller lite bättre det är hela beståndet det är 11 
förvaltningsområden. 

 

JW: Har man talat någonting om vad som är rimligt här, klarar man målet, har vi kommit så långt vi 
kan etc.? 

 

LA: Nej det har vi inte gjort. Nybyggnationerna kommer göra mycket till då flyttar man ut dom här 
gamla kåkarna som är från kanske 40, 50 eller 60-talet och då finns det en hel del att göra när man 
bygger nytt. I dom flesta husen kommer man riva ut installationerna i alla fall sen kan det vara 
svårare att göra nånting åt byggnadsstommen när det är gamla tegelkåkar, tilläggsisolering är svårt, 
klart man kan byta fönster och så men det kommer man inte så långt med. Installationerna kommer 
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man i alla fall byta ut och en del hus kommer antagligen att rivas och byggas lite nytt. Vi vet inte 
riktigt ännu, men vi har gjort en sannolikhets bedömning och om vi sköter dom här 
nybyggnationerna väl och gör det man kan på området så kanske vi kan komma där nånstans runt 
halveringen. Så vi tror att vi kanske kan komma i mål men det kommer bli tufft absolut, det beror på 
hur man resursätter det här också och projekten kommer dra igång här med alla nybyggnationer och 
ombyggnationer så vi måste ha mer resurser helt enkelt och kunna jobba med det här och ägna det 
tid. 

 

JW: Vi sitter och tittar på det här energiavtalet i vårat arbete, det står i det här avsnittet i avtalet med 
Stockholm Exergi att man ska ha ett energisamarbete med Stockholm Exergi för att få en bättre miljö 
och energiprestanda, hur upplever du att det här arbetet fungerar? 

 

LA: Det har inte varit så mycket , vi hade ett samarbete ett par timmar om returtemperaturer men 
sen ganska snart så gjorde dom ganska tydligt att dom inte kunde lägga så mycket tid på sånt där. Jag 
upplevde det mest som säljsnack. 

 

JW: Det står i avtalet att ni ska ha återkommande möten som ska protokollföras? 

 

LA: Vi har kvartalsmöten med dom men då går vi mest igenom leverans förhållanden sådär om det 
har varit några problem eller någonting, så bråkar dom ganska mycket med oss om 
returtemperaturerna på fjärrkylan också att dom är alldeles för låga och dom är väldigt låga och det 
är väl det dom har varit lite intresserade av att titta på. Det är inget utvecklat samarbete det kan man 
inte säga. 

 

JW: Det finns inget samarbete där man vill minska toppeffekter? Förra sommaren var t.ex. väldigt 
varm. 

 

LA: Dom ringde och undrade om vi kunde stänga av kylan och sen kunde dom inte leverera så nej jag 
tycker inte att det har varit något vidare. Dom var lite intresserade av eventuellt att bekosta nån 
kylmaskin här för att kunna klippa toppeffekt men det drog dom sig ur. 

 

JW: Är det någonting man skulle kunna titta på igen då för det verkar väl vara en bra idé? 

 

LA: Toppeffekter är intressant att ta bort för deras skull också för deras nät blir ansträngt och då kan 
dom inte leverera till alla kunder men samtidigt om dom skulle börja jobba här så krävs det ganska 
mycket lokalkännedom för att kunna göra saker och ting och dom har inte den kännedomen. Det är 
det som är så svårt med externa krafter som ska komma in och jobba med energi på ett sånt här 
område, dom måste sätta sig in ganska väl, det finns generella åtgärder självklart men det är ganska 
komplicerat ändå. Jag upplever att det fungerar bättre att jobba internt. 

 

JW: Vi har förstått att man jobbar mycket med kallhyror här på området, hur på verkar det 
energiarbetet till skillnad mot om man skulle ha varmhyra? 

 

LA: Den stora skillnaden är att vi som fastighetsägare inte betalar energin, kallhyra innebär att 
kunden betalar allting men ska vi göra en investering i en energieffektiv anläggning så är det vi som 
lägger ner pengarna men vi får ingenting av förtjänsten. Den minskade energikostnaden kommer 
kunden tillgodo så att det är en ganska stor nackdel att ha kallhyra. Samtidigt är det svårt på vissa av 
dom här byggnaderna som har djurhus, dom är som industrier och det är helt beroende på hur dom 
beter sig, hur dom autoklaverar, hur mycket djur dom har och då hur mycket energi som kommer att 
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gå åt. Det är inte allt vi kan påverka heller, det där är lite svårt men nu har man väl från Akademiska 
Hus sida ändrat sig lite så att man är mer intresserad av varmhyra här. Vi har tjatat om det i många år 
så nu har vi väl möjlighet att teckna det också, men vi väljer inte alltid att teckna det även om vi har 
möjlighet att göra det för att vi ser att det inte finns något att hämta där. 

 

JW: Om man tänker att man tar dom husen man kan, där man känner att man har en kontroll? 

 

LA: Ja samtidigt så är det dom här 50 till 60 tusen kvadratmeterna som ska byggas om, där har vi 
möjlighet att sätta varmhyra men dom kommer vara om eller nybyggda så dom är i topp prestanda 
eller så långt vi har kommit. Där finns egentligen inget incitament för att göra energiåtgärder, det 
finns ingen vinst att göra heller, men på långt sikt är det naturligtvis bra säg tio år när man ska göra 
nya saker så det är bra att teckna varmhyra, den gör att man själv som fastighetsägare äger 
energifrågan mer, så att vi styr väl mot varmhyra mer nu. Det är någonting man säger i hela 
Akademiska Hus att vi ska göra mer. Det är faktiskt en bra förändring som har skett. 

 

JW: Energiarbetet generellt om man tittar på samarbete mellan olika avdelningar här inom företaget, 
hur ser det ut från ledning till ingenjörer, energi grupp och tekniker. Finns det någon struktur 
uppifrån att såhär ska vi jobba? 

 

LA: Nej jag tycker inte det riktigt, formellt så finns det något som heter energi och teknik som är en 
avdelning som ska jobba med lite mer övergripande energifrågor, det känns dock inte som att dom 
har tillräckliga resurser och inte hinner rent tidsmässigt. Dom verkar ha ganska mycket att göra sen 
har inte samarbetet fungerat till 100 procent. Men nu hoppas vi för dom ska få in en ny förmåga här 
den tredje juni tror jag han börjar och som verkar rätt erfaren och har jobbat med energifrågor 
tidigare. 

 

GS: Men om man då tänker neråt alltså när ni sitter och jobbar med ert energibesparingsarbete är 
det någonting ni trycker neråt mot teknikerna. 

 

LA: En del saker gör man det förstås, det kommer ändå en del idéer därifrån också, alla jobbar med 
det litegrann. Men det är så personligt där hur man vill göra men absolut vi försöker väl få tekniker 
att sätta in drifttider t.ex. runt långhelger att man stänger system, men det engagemanget är väl 
sådär. Där kanske man skulle vara tuffare och jobba tydligare helt enkelt, vi har inte haft ett formellt 
arbete det är lite dåligt och det är väl lite vårt fel och där kan vi göra mer. Teknikerna har 
veckomöten och sådär och då skulle man kunna trycka på det här lite hårdare, för det är ändå dom 
som kan styra ganska mycket just med drifttider. Dom vet kanske att det ska vara något hus som 
nästan är tomt och att man då ställer om drifttider, temperaturer och stänger av köldbärarsystem 
eller värmesystem var det nu är och jobba aktivt med det. Men där är väl alla inte riktigt på tårna, där 
skulle det jobbet kunna utvecklas. 

 

JW: Nu är vi väl i slutet på våra frågor, är det något du ser direkt som man skulle kunna göra 
annorlunda eller bättre generellt runt energibesparingsfrågor? 

 

LA: Den biten vi skulle kunna göra bättre är att vi får mer driftoptimering i systemen, det är lite såhär 
också det är så mycket byggnader som har flyttats ur, man tappar lite fokus och intresse att det här 
ska ändå bort och då vill man inte göra någonting. Då är det svårt, men det jobbet skulle säkert 
kunna formaliseras mer och då är det väl vi ingenjörer som får göra det. 

 

JW: Så driftoptimering, struktur och formalisering av energiarbete? 
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LA: Ja det tror jag att vi skulle kunna bli bättre på, och sen skulle man vilja få lite bättre direktiv från 
ledning, vad har vi för befogenheter? Vi har inga budgetar för sånt här och allt ska vara lönsamt, alla 
investeringar ska det vara sju procents avkastning på och har man då kallhyra så har man inte en 
krona det är bara en kostnad, så ja det är lite speciellt. 

 

JW: Det var egentligen alla frågor vi hade. 

 

LA: Lycka till, och hör av er om det är något mer ni undrar över. 

 

JW: Det ska vi göra tack så mycket för att du kunde ta dig tid. 
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Intervju styringenjör F. Björnsson 

JW: Hej Fredrik! 

 

GS: Tack för att du tog dig tid för den här intervjun. 

 

FB: Tack tack. 

 

JW: Hann du läsa något ur vårt arbete vi skickade, eller du kanske vet ungefär vad vi håller på med? 

 

FB: Ja eller jag såg bara inbjudan, skickade ni något speciellt? 

 

JW: Ja vi bifogade en fil med vår förstudie men du är ganska insatt i vad vi gör. Så egentligen försöker 
vi bara prata med någon ur varje roll här tekniker, ingenjör och Johan för att få en samlad bild på hur 
folk tycker att energiarbetet fortskrider. Vad gör man, vad gör man inte och vad kan man göra bättre. 
Så du kan väl börja med att berätta lite om dig själv och vad du gör om dagarna, kring energiarbete 
och sånt. 

 

FB: Just kring energiarbetet? 

 

JW: Ja eller du får gärna prata lite brett också, tala fritt så kan vi bara spåra in dig mot energin sen. 

 

FB: Jag håller framförallt på med styren och larmhanteringen. Nu har man framförallt kört 
felavhjälpande, alltså dagligt, med framförallt teknikerna när det är problem. Det är väl det som är 
det mesta egentligen och sen nu har jag kört med Staffan när dem kör projekt, är med på 
projektmötena och är med och tittar på dom bitarna. Men det är framförallt den dagliga 
förvaltningen och felavhjälpande som jag tycker jag hinner med mest och det känns som det är det 
viktigaste just nu, att det flyter. Man önskar att man hade mer tid lägga och grotta ner sig på energi, 
det hade varit kul men nu är det mesta att se till att det funkar. 

 

JW: AH har ett mål att halvera inköpt energi till 2025 men finns det någon klar strategi kring hur ni 
ska jobba med energiarbetet som ni känner att ni fått tilldelat? 

 

FB: Tyvärr inte, nu känns det som att det mest är Leffe och Staffan som har hållit på att grotta med 
dom bitarna men riktlinjer är väl inte jättetydligt tycker jag. Men som sagt jag har koncentrerat mig 
mest på den dagliga driften sen vet jag att Leffe och Staffan bollar frågor. 

 

JW: Känner du att dom hinner skjuta ned någonting, för du jobbar lite som länk mot teknikerna. 

 

FB: Ja men det känns som att jag är närmare så, men inte i det dagliga tycker jag inte. Det är mer när 
man gör något i underhållssyfte, då försöker man såklart ta hänsyn till att det blir en energieffektiv 
lösning. Men jag kan inte säga att man lägger en viss tid på att jaga energi och det tror jag inte 
teknikerna gör så dedikerat heller, det är min bild i alla fall. Men det är klart man försöker vara noga 
och fimpa tidkanaler och stänga ner det som inte används och så, det görs. 

 

JW: Inga större direkta åtgärder? 
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FB: Nej inte så, det är den där energiplanen som är lagd med KI. De åtgärder som görs är att byta 
aggregat och batterier. 

 

JW: Så det är en fråga vi kan ställa till Leif, samarbete med KI om energimål? 

 

FB: Ja precis energiarbetet, jag vet inte exakt hur det blir med jag tror dom delar på kostnader. Det är 
några grejer dem gör och det är att byta aggregat i 8:an och batterier i 75:1. Det är husen som är kvar 
och KI ska behålla. Byta värmebatterier i Alfa men sen är det energi och teknik som kör sitt race lite 
grann. Solceller och sånt. 

 

JW: Finns det någon kommunikation där emellan, mellan energigruppen och nedåt i leden? 

 

FB: Nej det har det inte varit så mycket av, det har mest varit Staffan och Leif som har kört. Det har 
mer varit att det ska tas fram rapporter, att det ska skjutas upp massa grejer. Det har egentligen inte 
varit något stöd tycker jag fram tills nu. Men vi får se, nu är det nytt folk på väg in. 

 

GS: Har ni några möten och uppföljningar med dem i energigruppen? 

 

FB: Nej det är Leffe och Staffan som kör mötena med dem. Det ska också tas fram rapporter om 
energianvändning och där kan problem uppstå att dom som jobbar i energi och teknik sitter och läser 
av mätvärden och tänker att nu har det skett en energibesparing men det kan bero på att ett hus är 
tomställt. Det blir missvisande.  

 

JW: Du upplever att det inte finns någon bra kommunikation då helt enkelt mellan dom som jobbar 
med husen och dom som sitter i energigruppen. 

 

FB: Nej jag tycker inte det är. Det är Leffe och Staffan som är den länken emellan. 

 

GS: Men har ni sedan möten, det vill säga att Leffe och Staffan pratar med dig och tekniker? 

 

FB: Nej inte löpande om energifrågor, så det finns mycket med att bli bättre på där, absolut. 

 

JW: Vad känner du, finns det några direkta grejer du saknar i vardagen? 

 

FB: I energiarbetet? 

 

JW: Ja 

 

FB: Nej det är att lägga mer tid på det, man springer på många saker dagligen som man ser. Här om 
dagen började vi titta på KMB och det är ganska stort och hur alla system jobbar och där skulle man 
kunna grotta ned sig rejält och i Biomedicum, där är det system på system på system. Kylare och 
värmare om vartannat och man skulle kunna lägga mycket tid på att grotta ned sig där. 

 

JW: Skulle man kunna tänka sig att ha personer som enbart jobbar med energifrågor? 

 

FB: Jo men det tycker jag 
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GS: Men energigruppen? 

 

FB: Det måste vara några som är mer hands on också, tanken med energi och teknik gruppen det var 
att dem skulle vara det men det går inte att bara sitta och titta i energiportalen och tro att det ska 
räcka. Man måste vara ute på plats och titta samt veta hur husen fungerar och vad som görs på 
området. Så det måste vara någon form av kombination av någon som är mer operativ. Men absolut 
att bara ha ett gäng som gör sådana grejer hade varit bra. 

 

JW: Finns det någon uppföljning, följer man upp hur energin ser ut på området. Jag tänker att 
ingenjörerna sitter och kollar i energiportalen men går det tänket nedåt? 

 

FB: Nej det vet jag inte, det är inget återkommande att man sitter och stämmer av med tekniker. Det 
är det inte. Sen ligger det mycket på varje tekniker att hålla koll på energin i sitt hus. 

 

JW: Jag tänker om det finns något direktiv, att dom som håller på med energi och har satt detta mål 
att dom har någon strategi eller plan där dom förklarar vad dom vill ska bli gjort, eller finns det någon 
sådan plan? 

 

  

FB: Nej inget direkt förmedlad strategi, i så fall är det något som gått mig förbi. Men absolut det finns 
mycket man skulle kunna göra. Men åter igen då behöver man tid. 

 

JW: Har vi något mer att fråga om Gustav? 

 

FB: Och Huddinge ska man inte glömma bort, det är också ganska stort, men lite bortglömd. 

 

JW: Jag och Gustav tittar bara på Campus Solna, annars hade vi nog aldrig kommit i mål med detta 
projekt. 

 

FB: Nej precis. Ja men som sagt man gör grejer när man springer på det när man ser att det inte står 
rätt till. Då försöker man rätta till det. 

 

JW: Men då jobbar man mer med felavhjälpande energiarbete än förebyggande kanske? 

 

FB: Ja precis så är det men absolut en grupp som bara kör sådana grejer och tar hus för hus det hade 
man kommit långt på. Men som sagt Biomedicum och KMB dom är inte lätta. Där borde man sätta sig 
in mer i husen. Med den volymen så slukar dom ganska mycket energi. 

 

JW: I projekt och sådant tar man upp energifrågan när man ska göra ombyggnader, finns det någon 
plan där? 

 

FB: Nej inte utstakat så, inte mer än att man upptäcker ett fel och tar bort det. Återigen där är det 
pengastyrt. 

 

JW: Finns det när man lägger ut anbud att man vill ha energieffektiva lösningar. Är det något man 
förmedlar? 
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FB: Det står säkert i någon finskrift kan jag tänka mig. 

 

JW: Jag vet inte om vi har så mycket mer bra frågor, vi har pratat lite om hur det ser ut mellan 
ledning, ingenjörer, energigrupp och tekniker. Hur tänker du med förvaltare och så, får dem någon 
information. Dem jobbar inte med teknik på det sättet men känner du att när man pratar uthyrning 
att dem är pålästa när dom pratar med kunder. 

 

FB: Det är nog inte deras huvudfokus tyvärr. 

 

GS: Har du några egna tankar på hur man skulle kunna effektivisera arbetet med energibesparingar? 

 

FB: Det är väl mer att som sagt, skulle man ha en grupp som körde några dagar i veckan dedikerat 
mot energi. Det är svårt att få en grupp att köra bara det, men att man sätter av en till två dagar i 
veckan och börja med att inventera husen så man kan se och kartlägga problem. Dagligen ligger 
mycket på teknikerna och hur dom jobbar och en del jobba på bra. Som dom lätta lågt hängande 
frukterna som att när ett hus blir tomt att stänga av det. Det kan vara varierande kvalitet på det. Det 
finns väldigt enkla saker man kan göra. 

 

GS: Man har veckomöten med teknikerna, sitter du med på dom? 

 

FB: Nja jag har kört dem lite grann men då har det återigen varit återigen varit det dagliga. Tänkte du 
att man skulle köra något sådant där? 

 

GS: Ja eller pratar man bara om att släcka bränder på dem mötena eller pratar man något om 
framtiden? Som att nu tomställs det här huset och det är viktigt att ni gör det här och det här. Är det 
något som kommer upp? 

 

FB: Nja det är inget som är som sagt dedikerat. Det förutsätter man också att det är någon som de 
gör. Men det har man märkt att det kanske inte alltid görs men det vore bra. Det är också infekterat 
att komma till folk att säga att dom ska göra fler saker när dom tycker dom är överbelastade. Men nu 
har vi fått lite nytt folk så det borde finnas mer tid nu kan man tycka. 

 

JW: Så lite mer struktur och riktlinjer skulle vara bra för energiarbetet och tid. 

 

FB: Ja och sen är det svårt men dom husen som står tomma nu. Det är svårt att veta vad man ska 
göra med dom husen också. 

 

JW: Jag kan tänka mig att det är då det finns tillfälle och möjlighet också att gå igenom och bygga om 
när det inte finns några hyresgäster. 

 

FB: Ja ja verkligen, det är så man resonerar. Ska man byta aggregat är det bra, men det kanske blir 
kontor där sen. Då är det onödigt. Men man får fokusera på dom husen som är igång. 

 

JW: Svårt att bygga om när man inte känner verksamheten som kommer flytta in. 

 

FB: Ja precis 
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GS: Energimålet i stort, hur tänker du kring det? Finns det något du vill tillägga? 

 

FB: Det är skitbra att det är satt. Men sen återigen vad har man baserat det på och hur har man 
räknat och kommit fram till just dom siffrorna? 

 

JW: Känner du att det är rimligt, det målet för AH? 

 

FB: Ja det kommer säkert att gå, för två veckor sen då fick man tårta för att man kommit ner till en 
viss gräns. För hela bolaget. Det är väl mer sådana grejer man trummar ut med när man kommit fram 
en bit. 

 

JW: Hur är det där målet satt är det AH som helhet ska halvera eller går man ner på varje område? 

 

FB: Det är väl som helhet som jag har förstått det. Sen vet jag inte vad vi ligger på. Varje område har 
nog sitt mål för att det är ganska stor skillnad på områden till områden. En del har bara kontor och 
det är stor skillnad på verksamhet. Det känns en då som att det har gjort hyfsat mycket här men att 
det som är framåt nu är det som kostar mycket att göra. Sen alla smågrejer och justerar kurvor det 
hör till det dagliga. 

 

JW: Då tror jag inte vi har några fler frågor om du inte har något mer du vill tillägga? 

 

FB: Nej inte som jag kan komma på nu. 

 

GS: Då tackar vi för oss. Tack för att du tog dig tid. 
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