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Sammanfattning 

Samtidigt som debatten kring jordens klimatförändring är i full gång har intresset för att 

miljöcertifiera byggnader vuxit oerhört. För fastighetsägare är det en möjlighet att bevisa för sina 

hyresgäster och köpare att byggnaden är hållbar. Är en byggnad miljöcertifierad har en oberoende 

part intygat att den uppfyller en nivå av hållbarhet som bestäms utifrån standardiserade kriterier. 

Fastighetsägaren kan alltså använda certifikatet i marknadsföringssyfte. 

Den här studien undersökte om en byggnad som är byggnadsminnesförklarad kan miljöcertifieras 

med Miljöbyggnad. Målet var att hitta kostnadseffektiva lösningar för att uppfylla de 

miljöcertifieringskriterier som eventuellt inte uppfylls idag. Miljöbyggnad har i dagsläget inga 

specifika kriterier för kulturhistoriskt värdefulla byggnader, så bedömningen har skett mot de 

allmänna kriterierna. Vid certifiering med Miljöbyggnad sker en granskning utifrån energi-, 

inomhusmiljö- och materialrelaterade kriterier. Verktyget mäter alltså inte bara byggnadens 

hållbarhet i fråga om växthusgasutsläpp utan även i hänseende till hälsan och välbefinnandet hos 

personerna som vistas i byggnaden. 

Byggnaden som har utvärderats är Kungliga Tekniska Högskolans studenters kårhus. Den 

byggnadsminnesförklarades 2012 på grund av sin utpräglade och välbevarade funktionalistiska 

utformning. Byggd 1930 uppfördes den mitt under en brytningstid när funktionalismen var på 

intåg i Sverige. 

I studien har alla kriterier som krävs för en miljöcertifiering gåtts igenom och stämts av mot hur 

byggnaden ligger till idag. Särskild fokus har lagts på Miljöbyggnads energirelaterade kriterier. För 

att minska energianvändningen har energieffektiviseringsåtgärder tagits fram som ger en 

besparing på hundratusentals kronor per år. Energieffektiviseringsåtgärderna består av bättre drift 

av ventilationen samt byte till effektivare belysning. Energiberäkningsprogrammet DesignBuilder 

har använts för att utvärdera energieffektiviseringsåtgärderna samt för att simulera termisk 

komfort och dagsljusinsläpp. Energikällornas hållbarhet vid olika miljöval på elhandelsavtalet och 

om det finns möjlighet att installera solskydd för fönstren har också undersökts. 

Hindret för en certifiering är att byggnaden åtminstone behöver uppfylla myndighetskrav på 

tillgång till dagsljus. Det finns också osäkerheter som har att göra med om 

energieffektiviseringsåtgärderna minskar energianvändningen så mycket som krävs för en 

certifiering. För övrigt finns goda förutsättningar för en miljöcertifiering. 
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Abstract 

Climate change is widely discussed these days, and the interest in environmental assessment for 

buildings has increased enormously. For landlords and house-owners, it brings the possibility to 

prove to their tenants and customers that their buildings are sustainable. A building with an 

environmental assessment certificate is assured by an independent inspector to fulfill a certain 

level of sustainability that is specified by standardized criteria. The landlords can subsequently use 

the certificate for advertising. 

This study investigated if a listed historic building can be certified according to the Swedish 

environmental assessment method Miljöbyggnad. The objective was to find cost effective ways to 

meet those criteria for environmental assessment that are not fulfilled today. Miljöbyggnad has no 

specific set of criteria for historical buildings today, so the investigation has been performed using 

the general criteria. For a certification with Miljöbyggnad, an audit from energy, indoor 

environment and material point of view is performed. Thus, the assessment method does not 

only measure sustainability regarding greenhouse gas emissions, but also concerning well-being of 

the occupants of the building. 

The examined building is the student union house of the Royal Institute of Technology (KTH) in 

Stockholm. The building was listed in 2012 due to its pronounced and well preserved 

functionalistic design. Built 1930, it was raised during the time when the functionalism was 

introduced in Sweden. 

In the study, all criteria for the environmental assessment have been evaluated for the current 

situation of the building. The energy related criteria has been emphasized. In order to decrease 

the energy use, measures for improving the energy efficiency has been found, that will save 

several hundred thousand SEK per year. The measures consist of improved operation of the 

ventilation system and retrofitted lighting for better efficacy. The energy calculation program 

DesignBuilder has been used to evaluate the energy efficiency measures and to simulate thermal 

comfort and daylighting. The sustainability of the energy sources for different environmental 

options for the electricity contract and the possibility of installing shadings for the windows have 

been investigated as well. 

The main difficulty for a certification is that the building has to fulfill building codes for 

daylighting. There are also uncertainties regarding the energy efficiency measures being able to 

decrease the energy use sufficiently for a certification. Other than that, the prospects are good for 

a certification. 
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1 Introduktion 

De senaste åren har intresset för miljöcertifieringar vuxit oerhört. Fastighetsägare som 

miljöcertifierar sina byggnader kan använda certifikatet för marknadsföring. Enligt Sweden Green 

Building Council (SGBC 2012a, s. 8-9) har de ofta lägre driftskostnader, nöjdare brukare och 

högre värde i fastigheten. Det växande intresset för miljöcertifieringar framgår av Figur 1. En 

miljöcertifiering är ett intyg från en oberoende granskare på att en byggnad uppfyller en viss nivå 

av hållbarhet, utifrån krav som ställs vid certifieringen (SGBC 2012a, s. 8). Fastighetsägaren får 

ett certifikat denne kan visa upp som ett bevis på sitt hållbarhetsarbete. 

 

Figur 1. Antal registrerade och certifierade byggnader i Sverige. Källa: SGBC 2014a. 

BREEAM, LEED, GreenBuilding och Miljöbyggnad är några av de certifieringssystem som 

finns. BREEAM (BRE Environmental Asssessment Method) är det vanligaste systemet i världen. 

Det kommer från Storbritannien och har utvecklats och administreras av organisationen BRE. 

LEED har sina rötter i USA och administreras av organisationen U.S. Green Building Council. 

Certifieringssystemet Miljöbyggnad är utvecklat för svenska förhållanden efter svenska regler och 

normer för byggnader och är relativt enkelt och kostnadseffektivt. GreenBuilding är ett 

certifieringssystem som enbart tar hänsyn till energianvändningen. För att en byggnad ska bli 

certifierad ska den använda 25 procent mindre energi än vad byggnaden tidigare använt eller 25 

procent mindre än nybyggnadskraven i Boverkets Byggregler (SGBC 2014f). 

Många av KTH:s studenter har efterfrågat en miljöcertifiering av sitt kårhus. Kårhuset, som kallas 

Nymble, används av studenterna som studieplats och lunchställe, för fester och event och har 

lokaler åt olika studentföreningar. Det rymmer också restaurang, café, kårbokhandel och KTH:s 

IT-support. 
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Enligt Björkman Lilja (2012) är kårhuset en av de första funktionalistiska byggnader som byggts i 

landet och har mycket av den funktionalistiska designen bevarad. Därför 

byggnadsminnesförklarades byggnaden 2012 av Länsstyrelsen. Byggnadsminnesförklaringen gör 

att det finns strikta skyddsbestämmelser kring vilka förändringar som får göras på kårhuset och 

bestämmelser om hur byggnaden ska underhållas; allt för att bevara byggnadens kulturhistoriska 

värde för framtiden. För att utföra åtgärder i strid mot skyddsbestämmelserna krävs 

Länsstyrelsens tillstånd (Björkman Lilja 2012). Det gör miljöcertifieringsprojektet extra 

utmanande, eftersom bland annat möjligheterna till energieffektivisering är begränsade. Det är en 

balansgång mellan att bevara det kulturhistoriska arvet för framtiden och att göra byggnaden 

hållbar ur ett miljöperspektiv. 

För projektet har Miljöbyggnad valts som certifieringssystem, eftersom det är det vanligaste 

certifieringssystemet i Sverige (se Figur 1). Byggnaden utvärderas utifrån kriterier relaterade till 

energikonsumtion, inomhusmiljö och material i byggnaden (SGBC 2014a). Miljöbyggnad är alltså 

inte enbart relaterat till byggnadens miljöpåverkan, utan omfattar också hälsan och välbefinnandet 

hos personerna som vistas i byggnaden. Därmed framträder ett hållbarhetsperspektiv som inte 

bara är miljömässigt utan även socialt. 

1.1 Syfte och mål 

Riksdagen har satt som mål att energin som används i bostäder och lokaler ska minska med 20 

procent till år 2020 och 50 procent till år 2050 (Energimyndigheten 2014). Det finns även många 

andra aspekter för att göra samhället mer miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart. För att 

undersöka hur hållbarheten i kulturhistoriskt värdefulla byggnader kan förbättras genom en 

miljöcertifiering har en fallstudie på KTH:s kårhus gjorts. Kriterierna i Miljöbyggnad har 

utvärderats på kårhuset för att undersöka ifall de nås idag. I annat fall undersöktes om det finns 

lämpliga åtgärder att utföra för att kriterierna ska nås. 

Miljöbyggnad har tre olika nivåer av certifiering: brons, silver och guld (SGBC 2012a, s. 12-13). 

Brons är den nivå som ställer lägst krav och guld är den nivå som ställer högst krav. När målet 

sattes bestämdes det att det är bättre att försöka få byggnaden certifierad över huvud taget, än att 

den nödvändigtvis måste ligga på toppnivån guld. Visar det sig att bronsnivån är enkel att uppnå, 

går det ju att satsa på en högre certifieringsnivå när väl certifieringen ska utföras. Baserat på det är 

målet för den här studien ”att hitta kostnadseffektiva lösningar som får kårhuset att nå kraven för 

bronsnivån i Miljöbyggnad”. Genom formuleringen att ”hitta kostnadseffektiva lösningar” 

framgår att projektet inte bara syftar till att undersöka om bronsnivån nås idag, utan att 

undersöka vilka åtgärder som kan utföras för att nivån ska nås. Genom att kräva 

”kostnadseffektiva” lösningar sätts krav på att lösningarna ska vara ekonomiskt hållbara. Ett mer 

övergripande mål är att ge ett exempel som visar om det är möjligt att förbättra hållbarheten i 

kulturhistoriskt värdefulla byggnader. 

1.2 Metod 

En litteraturstudie har gjorts, som beskriver Miljöbyggnad och de krav som ställs för certifiering 

på bronsnivån. Litteraturstudien omfattar också lagskydd för kulturhistoriskt värdefulla 

byggnader och specifikt vilka regler som gäller för kårhuset. Kriterierna för certifiering med 

Miljöbyggnad har gåtts igenom var för sig och utvärderats mot hur kårhuset ligger till idag. 
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Energieffektiviseringsberäkningar, simulering av termiskt klimat och insläpp av dagsljus har gjorts 

med energiberäkningsprogrammet DesignBuilder. I DesignBuilder görs en geometrisk modell av 

byggnaden. Till modellen väljs material i klimatskalet, aktiviteten och antalet personer i 

byggnaden, värme och ventilation med mera. Simuleringen ger ett resultat som består av ett antal 

diagram och tabeller över energianvändningen, värmebalans, temperaturer med mera.  

Geometrier och isoleringstjocklekar erhölls både från nya ritningar och gamla detaljritningar. 

Personalen i kårhuset har gett information om schemalagda aktiviteter och besökarantal. Hur 

uppvärmningen och ventilationen är konstruerad och konfigurerad togs reda på genom samtal 

med kårhusets fastighetsskötare Roger Gustavsson, genom platsbesök, från de handlingar som 

upprättades vid projekteringen samt från OVK-protokollet. Med hjälp från Jörgen Wallin, som 

doktorerade vid KTH energiteknik, gjordes en mätning av elanvändningen vid några olika 

undercentraler för att ta reda på hur energianvändningen är fördelad. Statistik för el- och 

fjärrvärme användes också när energifördelningen togs fram. Statistiken gav även den årliga 

energianvändningen. Inventeringar har gjorts för att ta reda på vilka energikrävande utrustningar 

och vilken belysning som finns i byggnaden. 

För indikatorn solvärmelast har simuleringsprogrammet ParaSol använts för att simulera hur 

mycket värmestrålning från solen som släpps in i byggnaden (g-värde) för olika typer av solskydd. 

Samtal har förts med Länsstyrelsen för att få veta om det är möjligt att placera solskydd för 

fönstren på kårhuset. Utöver detta har olika beräkningar, bedömningar och undersökningar av 

handlingar och dokumentation gjorts för att utvärdera övriga parametrar. 

1.3 Begränsningar 

Som ett projekt inom energiteknik är det naturligt att lägga större fokus på de energirelaterade 

kriterierna i Miljöbyggnad, men det visade sig också vara de svåraste kriterierna att uppfylla vid en 

miljöcertifiering. Kårhusets energianvändning ligger idag betydligt över kraven från Miljöbyggnad, 

vilket gör kriteriet till ett av de svåraste att uppfylla. Att inte klara energianvändningskriterierna i 

Miljöbyggnad ökar dessutom svårigheten att nå brons betydligt mer än om en 

inomhusklimatrelaterad del inte klaras, men det kommer att beskrivas mer ingående längre fram. 

De kriterier i Miljöbyggnad som studien fokuserar mest på är de som är relaterade till 

energianvändning, värmeeffektbehov, solvärmelast, energislag, ventilationsstandard och termiskt 

klimat. För övriga indikatorer görs enbart en enklare, ungefärlig bedömning. För de indikatorer 

som behöver en sakkunnigs utlåtande kommer ingen sakkunnig att anlitas för den här studien. 
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2 Kulturminnesskydd 

För att skydda byggnader som är särskilt kulturhistoriskt värdefulla kan byggnader som ägs av 

staten förklaras för statliga byggnadsminnen enligt förordning (2013:558) om statliga 

byggnadsminnen. Övriga byggnader kan istället förklaras för byggnadsminnen av Länsstyrelsen 

enligt 3 kap. i Kulturmiljölagen (1988:950) om byggnaden eller bebyggelseområdet ”har ett 

synnerligen högt kulturhistoriskt värde” (1 §). Vid en byggnadsminnesförklaring av icke-statsägda 

byggnader utfärdas skyddsbestämmelser som anger ”på vilket sätt byggnaden skall vårdas och 

underhållas samt i vilka avseenden den inte får ändras” (2 §). Enligt lag (2000:265) kan 

bestämmelserna även reglera skicket hos ett område kring byggnaden (3 kap. Kulturmiljölag, 

1988:950). 

Skyddsbestämmelserna formuleras lämpligen väldigt generella (Riksantikvarieämbetet 1991, 

s. 65), men Länsstyrelsen kan bevilja undantag vid ”särskilda skäl” (3 kap. 14 § Kulturmiljölag, 

1988:950). Att ha generella skyddsföreskrifter men sedan bevilja undantag är att föredra, eftersom 

det är svårt att förutse vilka åtgärder som fastighetsägaren kan tänkas vidta. Istället får 

Länsstyrelsen göra en helhetsbedömning i varje enskilt fall om det finns särskilda skäl som gör 

det befogat att ta något mindre hänsyn till de kulturhistoriska värdena (Riksantikvarieämbetet 

1991, s. 65-66). 

Enligt Riksantikvarieämbetet (1991, s. 54-56) gäller byggnadsminnesförklaringen inte inventarier 

och lösöre om de inte hör ihop med byggnaden. Fasta inredningar hör ihop med byggnader enligt 

2 kap. 2 § Jordabalken. Till exempel räknas kakelugnar och butiksdiskar till byggnaden. För 

industrilokaler hör maskiner ihop med byggnaden enligt 2 kap. 3 § Jordabalken 

(Riksantikvarieämbetet 1991, s. 54-56). 

Även om en byggnad inte är byggnadsminnesförklarad är dess kulturhistoriska värden ändå 

skyddade enligt 8 kap. Plan- och bygglag (2010:900). Enligt lagtexten är det förbjudet att 

förvanska en byggnad som är ”särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller 

konstnärlig synpunkt” (13 §). Dessutom måste byggnadens värden bevaras genom underhåll (14 

§). Ändringar ska ”utföras varsamt” på ett sätt som vårdar byggnadens karaktäristik och värden 

(8 kap. 17 § Plan- och bygglag, 2010:900). 
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3 Miljöbyggnad 

Miljöbyggnad ställer krav på många olika punkter. Dessa olika punkter kallas indikatorer. På varje 

indikator fås ett betyg, antingen brons, silver eller guld. Betyget guld ställer högst krav på 

byggnaden och brons ställer lägst krav. Om en indikator är underkänd får den betyget klassad. 

Betygen för alla indikatorerna slås sedan samman till en gemensam certifieringsnivå för hela 

byggnaden (SGBC 2012a, s. 12-13). Det är separata krav för nya och befintliga byggnader. Det är 

några skillnader i vilka indikatorer som används för nya och befintliga byggnader, men de största 

skillnaderna ligger i kraven för de enskilda indikatorerna (SGBC 2012a, s. 20-22). För olika typer 

av byggnader är kraven olika högt ställda. Främst skiljer sig kraven mellan bostäder och lokaler, 

men det finns några skillnader som mer specifikt har med användningen att göra (SGBC 2012b). 

För byggnader som är byggnadsminnesförklarade finns inga separata kriterier, men IVL Svenska 

Miljöinstitutet jobbar med att ta fram nivåer för kriterierna som ska gälla för kulturhistoriska 

byggnader (Holm 2014). 

3.1 Förening till byggnadsbetyg 

Enligt SGBC (2012a) tas byggnadens sammantagna betyg fram stegvis, genom att indikatorerna 

delas in i grupper, som i sin tur grupperas ihop och så vidare. Först grupperas indikatorerna ihop 

i aspekter. Många av aspekterna innehåller bara en indikator, men några aspekter består av två 

eller tre indikatorer. Den stora sammanslagningen sker därefter, då aspekterna grupperas samman 

till tre områden: energi, inomhusmiljö och material. Därefter slås områdena samman till 

byggnadsnivå (SGBC 2012a, s. 15-17). Indikatorerna, aspekterna och områdena för befintliga 

byggnader presenteras i Tabell 1 tillsammans med ett exempel på betygssammanslagning.  
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Tabell 1. Indikatorer, aspekter och områden för befintliga byggnader i Miljöbyggnad. Tabellen visar även 

ett exempel på betygssammanslagning. Källa: SGBC 2014g. 

Indikator Aspekt Område Byggnad 

Energianvändning 

(Brons) 

Energianvändning 

(Brons) 

Energi 

(Brons) 

(Brons) 

Värmeeffektbehov (Guld) Effektbehov 

(Brons) Solvärmelast (Brons) 

Energislag (Brons) Energislag (Brons) 

Ljudmiljö (Silver) Ljudmiljö (Silver) 

Inomhusmiljö 

(Silver) 

Radon (Brons) 

Luftkvalitet 

(Brons) 

Ventilationsstandard 

(Guld) 

Kvävedioxid (Brons) 

Fuktsäkerhet (Silver) Fukt (Silver) 

Termiskt klimat vinter 

(Silver) Termiskt klimat 

(Silver) Termiskt klimat sommar 

(Silver) 

Dagsljus (Guld) Dagsljus (Guld) 

Legionella (Silver) Legionella (Silver) 

Sanering av farliga ämnen 

(Brons) 

Sanering av farliga ämnen 

(Brons) 

Material 

(Brons) 

 

Enligt SGBC (2012a, s. 15-17) grundas sammanslagningen från indikatorbetyg till byggnadsbetyg 

till stor del på tänkesättet att det lägsta indikatorbetyget ska få stor genomslagskraft för att skapa 

incitament att förändra de sämsta sidorna hos byggnaden. Emellertid kan högre indikatorbetyg 

lyfta upp lägre betyg i en viss utsträckning. Sammanslagningen av betygen går nämligen till enligt 

följande: Betyget som fås för en aspekt är det lägsta betyget hos de indikatorer som ingår i 

aspekten. Områdesbetyget blir i grunden det sämsta av aspektbetygen, men höjs ett steg om 

minst hälften av de ingående aspekterna har ett högre betyg. Byggnadsbetyget blir emellertid det 

lägsta av områdesbetygen (SGBC 2012a, s. 15-17). 

Det innebär att en befintlig byggnad kan ha vissa indikatorer och aspekter med betyget klassad, 

men ändå uppnå brons som byggnadsbetyg, vilket ju är det satta målet för det här projektet. 

Övriga aspekter behöver enbart nå bronsnivån för att de ska bidra till att höja områdesbetyget 

från klassat till brons. Utifrån målet att nå bronsnivån är det alltså meningslöst med att ha silver 

eller guld som betyg på någon av indikatorerna. 
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För att en byggnad ska bli certifierad behöver gällande myndighetskrav för byggnaden vara 

uppfyllda (SGBC 2013a, s. 1). Bronsnivåerna grundar sig ofta på gällande myndighetskrav, så ifall 

en indikator får betyget klassad måste det visas i ansökan att alla myndighetskrav är infriade. För 

nybyggen får emellertid ingen indikator vara klassad (SGBC 2012a, s. 12-13). 

För att nå brons för byggnadsnivån i det här projektet behöver sammanfattningsvis två aspekter 

inom området energi, tre av aspekterna inom området inomhusmiljö samt den enda aspekt som 

finns inom området material ha betyget brons. Därtill behöver gällande myndighetskrav vara 

uppfyllda. 

3.2 Rums- och byggnadsnivå 

För de flesta indikatorer sker en samlad bedömning för hela byggnaden, men vissa av 

indikatorerna (solvärmelast, ljudmiljö, termiskt klimat och dagsljus) ska bedömas på rumsnivå. 

Det innebär att indikatorerna enbart utvärderas för de rum som bedöms prestera sämst i 

respektive indikator enligt SGBC (2012a, s. 13-15). Först väljs det våningsplan som antas vara 

mest kritiskt. Därefter utvärderas rum för rum, efter ordningen att det rum som antas prestera 

sämst utvärderas först, tills arean av de rum som är utvärderade passerar 20 procent av 

våningsplanets area, sett till tempererad area (Atemp) (SGBC 2012a, s. 13-15). 

Enligt SGBC (2012a, s. 13-15) ska rummen som väljs för utvärdering vara ”utrymmen där 

människor vistas mer än tillfälligt”, som är Boverkets byggreglers definition av vistelserum. För 

lokalbyggnader ska arbetsplatser prioriteras medan fikarum, arkivrum, WC och korridorer inte 

ska väljas för granskning. Rum som inte är relevanta ska inte heller utvärderas, som mörkrum 

eller biosalonger vid bedömning av dagsljusinsläpp. När betyget på indikatorn sätts, fås betyget 

från det rum som vid utvärdering presterat sämst. Emellertid höjs detta betyg ett betygssteg om 

en majoritet av de övriga bedömda rummen har högre betyg (SGBC 2012a, s. 13-15). 

3.3 Området Energi 

Energiområdet har fyra indikatorer: energianvändning, värmeeffektbehov, solvärmelast och 

energislag. Nedan presenteras dessa indikatorer enligt bedömningskriterierna från SGBC (2012b) 

för nuvarande version av Miljöbyggnad (2.1), men beskrivningen begränsas till reglerna för 

befintliga byggnader. 

3.3.1 Energianvändning 

Energianvändningen mäts i kWh/m2-år med arean i boarea eller lokalarea. Definitionen på 

lokalarea och boarea finns i standarden SS 21054. Precis som för bruksarean räknas inte 

ytterväggar med, men för att beräkna boarea eller lokalarea måste det som benämns som biarea 

eller övrig area räknas bort från bruksarean. Till exempel räknas driftrum, som pannrum, fläktrum 

och hissmaskinrum, till den övriga arean och ska alltså inte räknas med i boarean eller lokalarean 

(SIS 2009). I energianvändningen ingår normalårskorrigerad uppvärmning, 

tappvarmvattenberedning, komfortkyla och fastighetsel. Verksamhetsel ska inte räknas med, 

vilket är el relaterad till byggnadens aktiviteter, exempelvis för köksutrustning och datorer, medan 

fastighetsel ska räknas med, som exempelvis är el för att driva ventilationsfläktar och 

allmänbelysning. 

För indikatorn energianvändning är bedömningskriterierna uppdelade mellan flera olika typer av 

byggnader; småhus, flerbostadshus, förskola, vårdbyggnader, skola och kontor. Småhus har de 

högsta kraven medan förskolor har de lägsta kraven (SGBC 2012b, s. 4-5). 
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3.3.2 Värmeeffektbehov 

Enligt SGBC (2012b, s. 6-8) ska värmeeffektbehovet (uppvärmningen som krävs för att hålla 

byggnaden varm) vid dimensionerande vinterutetemperatur (DVUT) utvärderas. 

Värmeeffektbehovet ska beräknas i förhållande till byggnadens tempererade area (Atemp), så att det 

får enheten W/m2. Tempererad area definieras i Boverket Byggregler, och är arean av ”samtliga 

våningsplan, vindsplan och källarplan för temperaturreglerade utrymmen, avsedda att värmas till 

mer än 10 ºC” (BFS 2014:3, 9:12, s. 154). Internvärmetillskott räknas med i värmeeffektbehovet, 

men tappvarmvattenberedning räknas inte med. SGBC (2012b, s. 6-8) skriver att 

värmeeffektbehovet antingen kan beräknas genom att summera värmeförlusterna genom 

byggnaden eller genom att göra mätningar och ta fram byggnadens energisignatur. Används den 

förstnämnda metoden beräknas värmeförlusterna genom klimatskalet ut med hjälp av U-värdena 

för klimatskalets olika delar. Därpå adderas förluster genom infiltration och i ventilationen. Ifall 

byggnadens energisignatur används ska energisignaturen baseras på minst åtta mätningar under 

uppvärmningssäsongen, som var och en varar minst en vecka (SGBC 2012b, s. 6-8). Dessa 

mätningar placeras i ett diagram mot temperaturen, och en rät linje interpoleras fram (Adalberth, 

Wahlström 2007, s. 172). Tappvarmvattenanvändningen uppskattas på motsvarande sätt genom 

mätning utanför uppvärmningssäsongen och bildar en linje som är konstant för alla temperaturer.  

3.3.3 Solvärmelast 

Indikatorn ställer krav på att begränsa den värme från solen som släpps in genom fönstren. 

Enligt SGBC (2012b, s. 10-11) är syftet att minimera den användning av komfortkyla och de 

problem med höga inomhustemperaturer som följer av att mycket värme från solen kommer in i 

byggnaden. Solvärmelasten ska beräknas på ett förenklat sätt utifrån formeln 

 
                  

     

    
 (1)  

där 800 W/m2 antas vara maximal instrålning, Aglas är fönsterglasets area och Arum är rummets 

golvarea. Faktorn gsyst är en dimensionslös koefficient som är ett mått på hur stor andel av 

solvärmen som passerar genom fönsterglas och eventuella solskydd. Indikatorn ska utvärderas på 

rumsnivå enligt tidigare beskrivning, så bara de rum som är mest utsatta för solstrålning ska 

utvärderas (SGBC 2012b, s. 10-11). Bara rum mot söder, väster och öster ska utvärderas, inte 

rum mot norr, nordost eller nordväst (SGBC 2014c). 

3.3.4 Energislag 

Indikatorn ställer krav på att energin som används i byggnaden produceras på ett hållbart sätt. 

SGBC (2012b, s. 13-16) skriver att Miljöbyggnads krav inte enbart är relaterade till utsläppen av 

växthusgaser, utan även till de eventuella avfall och föroreningar som energiproduktionen ger 

upphov till. Olika energikällor delas in i kategorier och för brons, silver och guldnivån ställs olika 

krav på hur mycket energi som behöver komma från de mer miljövänliga kategorierna. För 

bronsnivån krävs exempelvis att mer än hälften av den använda energin kommer från kategori 1, 

2 och 3. Indelningen i kategorier visas i Tabell 2. I energin inkluderas samtlig energi, både värme, 

kyla, fastighetsel och verksamhetsel (SGBC 2012b, s. 13-16). 
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Tabell 2. Kategorier för energislag. Källa: SGBC 2012b, s. 13-14. 

Kategori 1 Solenergi, vind- och vattenkraft samt spillvärme från industrier 

Kategori 2 Energi från biobränsleeldat kraft- eller kraftvärmeverk samt från 

miljöprövad biobränslepanna 

Kategori 3 Energi från biobränslepannor som inte är miljögodkända 

Kategori 4 Inte förnybar eller flödande energi, exempelvis olja, torv och kärnkraft 

 

3.4 Området Inomhusmiljö 

Till området inomhusmiljö hör en rad indikatorer: ljudmiljö, radon, ventilationsstandard, 

kvävedioxid, fuktsäkerhet, termiskt klimat under sommaren respektive vintern, dagsljus samt 

legionella. Indikatorerna beskrivs nedan efter vad som gäller för befintliga byggnader enligt 

bedömningskriterierna från SGBC (2012b) för nuvarande version av Miljöbyggnad (2.1). 

3.4.1 Ljudmiljö 

Ljudmiljön fokuserar på fyra olika ljudrelaterade parametrar: luftljudsisolering, som är hur bra 

ljud från angränsande rum dämpas, stegljudsisolering, som är hur bra ljud från fotsteg, 

skrapningar, slag och stötar dämpas till intilliggande rum, ljud utifrån, exempelvis från trafik, samt 

ljud från installationer. För att utvärdera indikatorn kan bullernivån mätas upp. För varje 

parameter ska antingen ljudklassen B eller C uppfyllas (beroende på betygsnivå), definierad enligt 

SS 25267 eller SS 25268. Alternativt kan bullernivån bedömas genom ett lyssningstest. Var 

gränsen går för vilka ljudnivåer som tolereras beskrivs i Miljöbyggnads kriterier. Indikatorn ska 

utvärderas på rumsnivå, så bara de rum som bedöms ha svårast att klara kraven ska utvärderas 

(SGBC 2012b s. 17-19; SIS 2007, s. 7). 

3.4.2 Radon 

Radon är en radioaktiv gas som ger en ökad risk för lungcancer (Strålsäkerhetsmyndigheten 

2013). För Miljöcertifieringsbedömningen ska radonhalten mätas på flera platser i byggnaden och 

under minst 2 månader under uppvärmningssäsongen. Miljöbyggnads gräns för bronsnivån för 

bostäder och allmänna lokaler ligger på 200 Bq/m3 som högsta uppmätta värde (SGBC 2012b, s. 

20). Folkhälsomyndighetens gränsvärde ligger på 200 Bq/m3 som årsmedelvärde 

(FoHMFS 2014:16). Gränsvärdet är alltså detsamma, medan skillnaden är ifall gränsvärdet gäller 

årsmedelvärdet eller det högsta uppmätta värdet. 

3.4.3 Ventilationsstandard 

För indikatorn ventilationsstandard finns diverse olika krav för olika betygsnivåer, men alla krav 

handlar om att det ska vara god ventilation. För lokalbyggnader krävs det på bronsnivån att den 

obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) ska vara godkänd (SGBC 2012b, s. 22). Obligatorisk 

ventilationskontroll är en besiktning av ventilationssystemet som alla byggnadsägare är skyldiga 

att göra (5 kap. 1 § Plan- och byggförordning, 2011:338). På silvernivån krävs dessutom att 

luftväxlingen är minst 0,35 l/s-m2 + 7 l/s-pers eller i enlighet med kraven i AFS 2009:2. På 

guldnivån krävs det därtill att det ska finnas goda möjligheter till vädring eller forcerad ventilation 

samt en enkätundersökning där minst 80 procent av användarna antingen är nöjda med 

luftkvaliteten eller tycker att den är acceptabel (SGBC 2012b, s. 22). 
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3.4.4 Kvävedioxid 

 Kvävedioxid är en luftförorening som kommer från trafikavgaser. Indikatorn syftar till att 

begränsa mängden som hamnar i inomhusluften från intilliggande vägar. Mätningarna utförs 

under minst en vecka och i minst två rum där kvävedioxidhalten bedöms vara relativt hög. (För 

småhus behöver mätningen bara göras i ett rum.) På den här indikatorn är brons det lägsta betyg 

som går att få (SGBC 2012b, s. 24-25). 

3.4.5 Fuktsäkerhet 

För att undvika hälsobesvär relaterade till fuktskador gynnar indikatorn fuktsäkerhet avsaknad av 

fuktskador och konstruktioner som är fuktsäkra. SGBC (2012b, s. 26-27) skriver att en 

fuktbesiktning ska göras, som måste utföras av en certifierad fuktexpert. För bronsnivån ligger 

kraven enbart på att det inte ska finnas några existerande fuktskador. För silver behöver 

dessutom konstruktionerna ha bedömts som välgjorda ur fukthänseende, medan det för guld 

krävs dokumentation på att våtrummen är välbyggda samt att mer än 90 procent av användarna 

anser att byggnaden inte ger upphov till några hälsorelaterade problem eller mögellukt (SGBC 

2012b, s. 26-27). 

3.4.6 Termiskt klimat 

Termiskt klimat handlar om hur människor upplever temperaturen inomhus, det vill säga om det 

är varmt, kallt eller lagom. Enligt SIS (2006) påverkas människans komfort av både 

lufttemperatur, luftfuktighet, lufthastighet, fysisk aktivitet, kläder och temperaturen hos 

omgivande ytor. Det är redan känt hur en genomsnittlig person upplever klimatet för olika 

värden på alla dessa parametrar, så det går att förutsäga hur inomhusklimatet ska anpassas för att 

brukarna ska uppskatta det. Den generella temperaturupplevelsen beskrivs med två olika 

variabler, predicted percentage of dissatisfied (PPD) och predicted mean vote (PMV), som är 

standardiserade enligt ISO 7730. PMV har ett värde mellan -3 och +3 där -3 är riktigt kallt, 0 är 

neutralt och +3 är riktigt varmt. För varje värde finns ett motsvarande värde på PPD, alltså 

andelen människor som beräknas vara missnöjda med det termiska klimatet. PPD-värdet är alltså 

högt när PMV ligger på -3 eller +3, men lågt när PMV ligger kring 0 (SIS 2006, s. v, 2-4). 

Ett annat sätt människor kan uppleva obehag på, kopplat till det termiska klimatet, är lokal 

diskomfort, det vill säga att enbart en del av kroppen är för varm eller för kall. Det kan bero på 

drag, varma eller kalla golv eller att ytorna i rummet har olika temperaturer och orsakar 

osymmetrisk värmestrålning. Detta ska inte förväxlas med PPD och PMV ovan, som enbart tar 

hänsyn till kroppens termiska komfort som helhet (SIS 2006, s. 6). 

Miljöbyggnad har två olika indikatorer för termisk komfort – en för ett sommarfall och en för ett 

vinterfall. Dessa utvärderas alltså var för sig och kan ge olika betyg. De ska utvärderas på 

rumsnivå, så bara de rum med sämst förutsättningar ska utvärderas. 
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Enligt SGBC (2012b, s. 28-35) ställer Miljöbyggnad enbart krav på PPD om en datorsimulering 

eller mätning görs för att utvärdera den termiska komforten. Alltså tas bara den allmänna 

termiska komforten med, inte dålig komfort lokalt. Det finns också en förenklad metod, där en så 

kallad transmissionsfaktor för vinterfallet och solvärmefaktor för sommarfallet beräknas enligt 

SGBC (2012b, s. 28-35). Dessa faktorer definieras som 

 
        

        

    
 (2)  

respektive 

 
         

     

    
 (3)  

där Uglas är U-värdet för fönstrets glasdel, Afönster är fönstrets area inkl. karm och båge, Aglas är 

fönsterglasets area (utan båge) och Arum är rummets golvarea. Enligt Miljöbyggnad är risken större 

för dålig termisk komfort när dessa faktorer är höga, så bedömningskriterierna ställer krav på att 

de ska vara begränsade. Dock handlar dessa faktorer, till skillnad från PPD, mer om dålig termisk 

komfort lokalt på grund av asymmetrisk värmestrålning. Miljöbyggnad ställer också krav på att 

det ska finnas en värmekälla under fönstren som skydd mot kallras i denna förenklade metod. 

Oavsett metod kräver Miljöbyggnad att fönstren ska gå att öppna för skolor och bostäder för att 

byggnaden ska klara bronsnivån för sommarfallet (SGBC 2012b, s. 28-35). 

3.4.7 Dagsljus 

Indikatorn dagsljus ställer krav på tillgången på dagsljus inomhus. För utvärderingen används 

dagsljusfaktorn, som definieras som 

 
   

                  

                  
 (4)  

Enligt SGBC (2012b, s. 36-38) är kravet för bronsnivån att dagsljusfaktorn är minst 1,0 procent. 

Det är förstås bara solstrålningen som räknas in och inte belysning från lampor inomhus. 

Dagsljusfaktorn ska beräknas 0,8 m över golvet, på halva rumsdjupet och en meter från den 

sidovägg eller vid den arbetsyta där det är mörkast. Indikatorn ska bedömas på rumsnivå, så bara 

de rum som har svårast att nå kraven ska utvärderas. 

Det finns också en förenklad metod, där faktorn fönsterglasandel beräknas för de sämsta 

rummen. Fönsterglasandelen beräknas som förhållandet mellan fönsterglasarean och golvarean i 

ett rum. Denna metod kan användas istället för dagsljusfaktorn för utvärdering på brons- och 

silvernivån (SGBC 2012b, s. 36-38). 

3.4.8 Legionella 

På indikatorn legionella sätts betyget utifrån tappvarmvattentemperatur och rördragningar. För 

bronsnivån krävs det att tappvarmvattnet, mätt vid kranarna, är minst 50 °C efter att vattnet 

runnit i 30 sekunder. Detta ska mätas på varje våning samt längst bort från varmvattenberedaren. 

För silvernivån ska ledningarna vara isolerade ifall både varm- och kallvatten är draget i samma 

schakt. För guldnivån får inga kallvattenledningar ligga i golv med golvvärme eller i väggen intill 

en bastu eller andra varma rum (SGBC 2012b, s. 39). 
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3.5 Området Material - Sanering av farliga ämnen. 

Området material har bara en indikator vid certifiering av befintliga byggnader – sanering av 

farliga ämnen. För denna indikator ska en miljöinventerare göra en inventering för att undersöka 

om det finns ämnen som är miljöfarliga eller hälsoskadliga. För bronsnivån krävs att 

lagstiftningen om farliga ämnen följs och att eventuell asbest är inkapslad. För silvernivån krävs 

avsaknad av asbest, ozonnedbrytande köldmedier och PCB, och för guldnivån får det dessutom 

inte finnas kadmium, bly, radioaktiva isotoper, kvicksilver eller impregnerat virke i byggnaden 

(SGBC 2012b, s. 41-42). 

För byggmaterial finns lagstiftning både nationellt och på EU-nivå. För de byggmaterial där en 

harmonierande standard eller europeisk teknisk bedömning (ETA) är tillämpbar ska 

byggmaterialet CE-märkas mot denna standard för att få säljas i Sverige enligt 

byggproduktförordningen (Boverket 2013). För byggvaror som omfattas av EU:s 

kemikalieförordning REACH ska sådant innehåll som finns i REACH kandidatförteckning över 

särskilt farliga ämnen deklareras (Boverket u.å.). Byggmaterialanvändningen regleras också av 

Boverkets byggregler, som föreskriver att byggmaterialen inte via föroreningar får ge upphov till 

”olägenheter för människors hälsa” (BFS 2014:3, 6:911, s. 122). 

Enligt Samuelson (1998) är det väsentligt att ta hänsyn till emissioner från byggmaterial. Dels för 

att höga emissioner ofta ger upphov till lukt, men också eftersom ämnenas förekomst i luften 

påverkar hälsan. Det är olika för olika ämnen hur pass stor koncentration i luften som behövs för 

att ge påtagliga negativa konsekvenser för hälsan (Samuelson 1998). 

3.6 Arbetsgången vid Certifiering 

Certifieringen av en byggnad börjar med att byggnaden registreras hos Sweden Green Building 

Council (SGBC 2012a, s. 6-7). Den version av Miljöbyggnad som gäller vid registreringsdatumet 

kommer att gälla för certifieringen. En certifieringsansökan tas fram, lämpligen av en certifierad 

miljöbyggnadsexpert och ytterligare åtminstone två personer. Enligt SGBC (2012a, s. 6-7) krävs 

också en bedömning från sakkunniga av ventilationsstandard, fuktsäkerhet och sanering av farliga 

ämnen. Därefter skickas en certifieringsansökan till SGBC. Det kontrolleras om den 

överensstämmer med gällande kriterier, och sedan skickas den vidare för sekretessbelagd 

granskning hos en oberoende part. Certifieringsrådet tittar därefter på granskarens utlåtande och 

upprättar certifieringen. Fastighetsägaren får en skylt som denne kan sätta upp på byggnaden. 

Certifikatet gäller under 10 år om inte byggnaden byggs om eller ändras i större utsträckning 

(SGBC 2012a, s. 6-7). För befintliga byggnader under 10 000 m2 (vilket inkluderar kårhuset) är 

kostnaderna 3 060 kr för registrering, 18 360 kr för granskning och 6 120 kr för certifiering 

(SGBC 2014d; Forsgren 2014). 

3.7 Miljöbyggnad 2.2 

Miljöbyggnad utvecklas kontinuerligt, både för att hänga med den tekniska utvecklingen, men 

också eftersom det är svårt att få systemet att passa alla typer av byggnader och för att revidera 

tidigare utformning (SGBC 2012a, s. 3). I skrivande stund är version 2.1 gällande, men från 1 okt 

2014 kommer version 2.2 att användas (SGBC 2014b, s. 3). I den här studien sker utvärderingen 

utifrån nu gällande version 2.1. Miljöbyggnad administreras och utvecklas av Sweden Green 

Building Council (SGBC). 
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Enligt förhandsversionen till Miljöbyggnad 2.2 (SGBC 2014e, s. 6) blir indikatorn 

energianvändning baserad på kraven i Boverkets byggregler (BBR) även för befintliga byggnader. 

Bronsnivån ligger på 1,8 gånger kraven i BBR, silvernivån ligger på 1,35 gånger kraven i BBR och 

guldnivån sammanfaller med kraven i BBR. Indikatorn värmeeffektbehov har fått olika 

betygskriterier för olika klimatzoner (SGBC 2014e, s 11). En annan stor nyhet är att kriterier för 

handelsbyggnader har införts. 
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4 Kårhuset 

Enligt Ericsson (u.å., s. 6) hölls 1928 en publik tävling i att utforma studentkårens nuvarande 

kårhus arkitektur. Det bästa förslaget kom från Uno Åhrén och Sven Markelius, men var för dyrt, 

varför en ombearbetning fick göras innan kårhuset fick sin slutgiltiga utformning. Arkitekten Uno 

Åhrén är känd som en av funktionalismens största experter och förespråkare. Även Sven 

Markelius är en arkitekturhistoriskt betydelsefull person. Kårhuset placerades till vänster om 

KTH:s huvudbyggnader, som är ritade i nationalromantisk stil av Erik Lallerstedt. Kårhuset 

däremot är utformat i funktionalistisk stil och byggdes 1929-1930. Ericsson (u.å., s. 7) skriver att 

det blev en av de första funktionalistiska byggnaderna i landet, vars byggande sammanföll med 

Stockholmsutställningen 1930, då funktionalismen slog igenom på allvar i Sverige och 

Skandinavien. 

Hos en funktionalistisk byggnad lyfts byggnadens inre funktion fram i arkitektur och exteriör. 

Släta, ljusa, putsade väggar är karaktäristiska, likaså hela, ospröjsade fönster, placerade 

tillsammans eller på en linje. Byggkomponenter och inredningar som är industriellt tillverkade 

föredras, företrädesvis i betong, stål och glas. Enligt Ericsson (u.å., s. 17) byggdes kårhuset 

däremot av tegel, men har fått en putsad fasad för att likna ett betonghus. Kårhusets terrasser och 

platta tak är också karaktäristiska för funktionalismen (Figur 2). Ytterligare en typisk 

funktionalistisk detalj är entrétrappan som går längs med hela fasaden i en separat byggnadsdel 

(Figur 3). Väggfärgen vid trappan har idag återställts till ursprungsfärgen, men trappan är bytt 

från en trätrappa till en stentrappa (Ericsson u.å., s. 4-7, 15-17 ). 

 

 

Figur 2. Kårhuset från innergården med dess karaktäristiska terrasser. Bildkälla: Ericsson u.å., s. 7. 
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Figur 3. Entrétrappan. Bildkälla: Ericsson u.å. s. 22. 

Den stora ökningen av studenter under 1900-talet gjorde att kårhuset måste byggas till två gånger. 

Enligt Ericsson (u. å., s. 9) gjordes den första tillbyggnaden 1952, ritad av Sven Markelius och 

Bengt Lindroos (Figur 4). Den uppfördes i armerad betong och siporexisolering. Även om 

kårhusets ursprungliga L-form blev mindre framträdande bevarades den funktionalistiska stilen, 

men fick en mer 50-talsdominerad prägel i tillbyggnaden. I samband med uppförandet av den nya 

delen gjordes även en ombyggnad av den ursprungliga delen från 1930 för att skapa en homogen 

utformning av hela kårhuset. 

 

 

Figur 4. Tillbyggnaden från 1952. Bildkälla: Ericsson u.å., s. 9. 

Nästa tillbyggnad från 1977(Figur 5) bryter däremot stilmässigt med den övriga byggnaden, då 

den är byggd i tegel och har detaljer av rödmålad träpanel (Ericsson u.å., s 9-10, 22). Väggarna på 

denna tillbyggnad har, i motsats till sin föregångare, vanlig mineralullsisolering (Stockholms 

stadsbyggnadskontor 1976). Vid en större renovering 1998-1999 återställdes många av 

byggnadens fönster till ursprungligt utseende (Stockholms stadsbyggnadskontor 1998). De flesta 

fönster är tvåglasfönster, men byggnadsdelen från 1977 har delvis fönster med isolerruta. 
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Figur 5. Tillbyggnaden från 1977. Bildkälla: Ericsson u.å., s. 10. 

Kårhuset har tre våningar och källare, men tillbyggnaden 1977 gjordes bara i en våning. 

Byggnaden är uppförd som ett souterränghus på grund av den kraftigt sluttande marken på 

området. Genom mätning i CAD-ritningar av kårhuset har lokalarean (LOA), enligt definition 

från SS 21054 (SIS 2009), beräknats till 6080 m2 och den tempererade arean (Atemp), enligt 

definition av Boverket (BFS 2014:3, 9:12, s. 154), beräknats till 6290 m2. Båda dessa areor behövs 

vid utvärdering av indikatorerna i Miljöbyggnad. 

På grund av sin välbevarade, utpräglade funktionalistiska stil förklarades kårhuset för 

byggnadsminne av Länsstyrelsen 2012. Enligt Björkman Lilja (2012) gäller följande 

skyddsbestämmelser: 

 Kårhuset ” får inte rivas eller till sitt yttre byggas om eller på annat sätt förändras”. 

 I byggnadsdelarna från 1930 och 1952 ” får ingrepp inte göras i stommen”. 

 För de två allmänna trapporna i 1930 och 1952 års byggnadsdelar samt för hela det 

allmänna utrymmet på plan 3 ”ska planlösningen bevaras”. 

 Byggnadens skick ska bevaras genom underhåll med ”sådana material och metoder att det 

kulturhistoriska värdet inte minskar.” 

Byggnaden skyddas även av plan- och bygglagen genom att byggnadsdelarna från 1930 och 1952 

samt innergården är Q-märkta i gällande stadsplan över området (Stockholms 

stadsbyggnadskontor 1987a). För dessa delar ”får åtgärder inte vidtas som minskar bebyggelsens 

kulturhistoriska värde” (Stockholms stadsbyggnadskontor 1987b). Fasaden som är synlig mot 

gatan ska bevaras, och inomhus bör utformningen bevaras i linje med den planlösning och den 

fasta inredning som var vid grundutförandet (ibid.). 
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4.1 Installationer och energianvändning 

Kårhuset använder fjärrvärme för uppvärmning och tappvarmvattenberedning. Byggnaden värms 

upp via ventilationen och av radiatorer under fönstren. Ventilationssystemet består av två större 

luftbehandlingsaggregat: LB1, som betjänar 1930 och 1952 års byggnadsdelar, och LB2, som 

betjänar delen från 1977. Dessutom finns ett litet ventilationsaggregat av modell Swegon Casa 

som betjänar caféet. LB1 är ett tvåkanalssystem, det vill säga tilluft från en varm och en kall kanal 

blandas till en individuell temperatur för varje zon. Fläktarna, systemen för värmeåtervinning och 

komfortkyla och spjäll för de enskilda kanalerna är placerade i två fläktrum på taket. 

Värmeåtervinningen sker genom en 3 stegs plattvärmeväxlare med verkningsgrad på mer än 85 

procent (Air innovation Sweden AB 1999, s. 3). LB1 har i huvudsak evaporativ kyla, där vatten 

sprejas på tilluftskanalen för att kyla tilluften, men det finns också en liten kompressorkylmaskin 

som betjänar enbart några zoner. LB2 är ett mer konventionellt luftbehandlingsaggregat, med till- 

och frånluftsmodulerna placerade ovanpå varandra. Det har vätskekopplad värmeåtervinning och 

en kompressorkylmaskin på taket för komfortkyla. 

Vid projekteringen av det nya luftbehandlingssystemet vid ombyggnaden 1998-1999 bestämde 

konstruktörerna att värme och komfortkyla främst ska tillföras genom tilluften enligt 

Eckhart (2009). Radiatorerna under fönstren behölls, men tillför bara grundvärme för att undvika 

kallras och dålig termisk komfort. Tanken var att fläktarna (för LB1) skulle vara på dygnet runt, 

men kunna varvas ner till 25 procent med frekvensomvandlare vid lägre ventilationsbehov 

(Eckhart 2009). 

För LB1 finns en tidkanal1 som är till mellan klockan 7 och 23, måndag till fredag, men den 

stänger uppenbarligen inte av fläktarna. Vid platsbesök under ett par lördagar, då tidkanalen är 

från, kan mycket riktigt konstateras att ventilationen är igång. Vid mätning av elanvändningen vid 

olika undercentraler och granskning av energistatistik från 2013 upptäcktes det att 

luftbehandlingsaggregatet LB1 konsumerar 30 kW dygnet runt konstant. Härledningen beskrivs 

mer ingående i Appendix B: Energifördelning. Uppenbarligen varvar aldrig fläktarna ner nattetid 

eftersom användningen hela tiden är 30 kW konstant. 

LB2 har en tidkanal som är till klockan 5:30 till 18 under måndag till fredag. Mätningar har visat 

att LB2 inte förbrukar någon el när tidkanalen är från, så tidkanalen stänger alltså bevisligen av 

luftbehandlingsaggregatet helt och hållet. 

Baserat på siffror från Stockholms stadsbyggnadskontor (2012) är ventilationsflödena från LB1 i 

snitt 3,1 l/s-m2 tilluft och 3,4 l/s-m2 frånluft, ifall de delas på den lokalarea 

luftbehandlingsaggregatet betjänar. För LB2 är flödena 7,3 l/s-m2 tilluft och 8,8 l/s-m2 frånluft 

(Stockholms stadsbyggnadskontor 2012). Luftflödena är hela tiden konstanta. Antalet personer 

som vistas i kårhuset varierar mycket över dagen. Kårhuset är mest välbesökt kring lunch, med ca 

800 personer i byggnaden, men antalet går ner påtagligt under eftermiddagen, ännu mer under 

kvällen och landar i regel på ett tiotal personer när byggnaden stänger klockan 23. Vid speciella 

event, som Armada-mässan och tentapubar, är antalet besökare väldigt högt, vanligen ca 1500 

personer under tentapubar (Pal 2014). 

                                                 
1 En tidkanal är ett tidsschema i styrdatorn, som till exempel kan styra på vilka tider och veckodagar ett 
luftbehandlingsaggregat är i drift eller avstängt. 
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Kårhuset rymmer ett antal kylmaskiner. Restaurangen har både kyl- och frysrum samt kyl- och 

frysskåp och kylbänkar. Även caféet har kyl-, frysskåp och kylbänkar. Det finns också kylskåp i 

många av föreningslokalerna och i personalrummen för bokhandeln och KTH:s IT-support. 

Rummen Baren, Hyllan och Kröken2 har industrikylskåp och kylbänkar. Stora och Lilla Gasque 

har industrikylskåp och industrifrysskåp, dock avstängda. Det finns också ett kylrum i källaren 

samt en kylmaskin för soprummet. Många av industrikylarna och industrifrysarna betjänas av 

centrala kylmaskiner, precis som kylrummen. 

Restaurangen har mycket utrustning med relativt hög elanvändning, främst spis, ugnar, stekbord, 

fritös, kokgrytor och diskmaskin. Även caféet har elkrävande utrustning, men förbrukar mindre 

elektricitet. Industriell köksutrustning finns även i Stora och Lilla Gasque, Kröken, samt i viss 

utsträckning i Hyllan och Baren, medan föreningsrummen och personalrummen har allt mellan 

en mikrovågsugn till ett pentry. 

Belysningen kommer från lysrörslampor, LED-lampor, lysrör och halogenlampor. De stora 

elförbrukarna är stora halogenspottar på 75 till 120 W som finns på många olika platser i 

byggnaden, samt glödlampor på 100 W som finns i Hyllan. Det finns också många glödlampor på 

42 och 40 W i Stora och Lilla Gasque. 

 

 

Figur 6. Fördelning av elanvändning för 2013. 

                                                 
2 I kårhuset kallas rummen Baren, Hyllan, Gröten, Gamla och Nya Matsalen, Kröken, Stora och Lilla Gasque, 
Tidningsrummet, Biblioteket osv. 
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Fördelningen av elanvändningen visas i Figur 6. Den har tagits fram genom inventering, 

mätningar och uppskattningar. Det beskrivs mer ingående i Appendix B: Energifördelning. 

Diagrammet visar att ventilationen konsumerar den största mängden energi (36 procent). 

Komfortkyla och livsmedelskyla utgör sammanlagt 16 procent av energianvändningen. 

Fastighetsbelysningen utgör en betydligt större andel av elanvändningen än vad 

verksamhetsbelysningen gör, 17 procent mot 3 procent, men försiktighet mot att klassificera för 

stor del av belysningen som verksamhetsbelysning har vidtagits. Vid oklarhet och då belysningen 

fyller flera syften har den uppförts som fastighetsbelysning. Den elanvändning som blir över efter 

uppskattningen av användningen i alla kategorier benämns ”övrigt” i Figur 6, och utgörs både av 

okända elektriska laster och av osäkerheten i de olika kategorierna. 

Byggnadens värmeanvändning har normalårskorrigerats med hjälp av energisignaturmetoden. 

Normalårskorrigeringen beskrivs i Appendix A: Normalårskorrigering. Från energisignaturkurvan har 

även elanvändningen för tappvarmvattenberedning avlästs. Fördelningen av 

fjärrvärmeanvändningen visas i Figur 7. 

 

 

Figur 7. Fördelning av fjärrvärme. 

Den totala energianvändningen för kårhuset är 910 MWh elektricitet (Fortum 2014a) och 1120 

kWh fjärrvärme (normalårskorrigerad) inklusive tappvarmvattenberedning. I förhållande till 

byggnadens lokalarea är energianvändningen av verksamhetsel 60 kWh/m2-år, användningen av 

fastighetsel 89 kWh/m2-år och användningen av fjärrvärme 184 kWh/m2-år. 
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5 Utvärdering av kårhuset 

Nedan stäms alla indikatorer i Miljöbyggnad av mot hur kårhuset ligger till i dagsläget. I relevanta 

fall föreslås förbättringsåtgärder för att nå kriterierna. 

5.1 Energianvändning 

Den energianvändning som bedöms i Miljöbyggnad är den årliga energianvändningen per 

kvadratmeter lokalarea enligt SGBC (2012b, s. 4). Det är olika kriterier för olika typer av 

byggnader. De typer av lokalbyggnader som har fastställda krav är förskolor, vårdbyggnader, 

skolor och kontor (SGBC 2012b, s. 4). Kårhuset rymmer till stor del allmänna lokaler och 

föreningslokaler, men har också en mindre mängd näringsverksamhet och kontor. Byggnaden 

faller därför egentligen inte inom någon av kategorierna. För att vara på den säkra sidan görs 

bedömningen mot de striktaste kraven, som är kraven för kontor (SGBC 2012b, s. 4). 

I energianvändningen räknas både värme och fastighetsel in (SGBC 2012b, s. 4), som är el som 

används för att driva byggnaden utan direkt koppling till den specifika verksamhet som bedrivs, 

exempelvis fläktenergi och allmänbelysning. Verksamhetsel räknas inte in (SGBC 2012b, s. 4), 

vilket är exempelvis el för datorer och platsbelysning. 

Fjärrvärmeanvändningen har normalårskorrigerats med hjälp av energisignaturmetoden, enligt 

beskrivning i Appendix A: Normalårskorrigering. Mängden verksamhetsel fås ur energifördelningen i 

Figur 6. Tillsammans blir den sammanlagda energianvändningen ca 260 kWh/m2-år, vilket är en 

betydande bit över kraven för brons på 193 kWh/m2-år (se Figur 8). Därför följer en diskussion 

om olika energieffektiviseringsåtgärder som kan göras för att nå bronsnivån. En redogörelse för 

hur beräkningarna för de olika besparingarna är gjorda återfinns i Appendix C: 

Energieffektiviseringsberäkningar. 

 

Figur 8. Jämförelse mellan nuvarande energianvändning och Miljöbyggnads krav. Källa: SGBC 2012b, s. 4 
(krav). För härledning av nuvarande energianvändning, se Appendix A: Normalårskorrigering och 
Appendix B: Energifördelning.  
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För det mesta är luftväxlingen betydligt större än vad som krävs med tanke på antalet personer i 

byggnaden. Eftersom antalet besökare i kårhuset varierar kraftigt under dagen (ca 800 personer 

vid lunchtid, men bara ett 10-tal personer sent på kvällen), är det mycket lämpligt att styra 

ventilationsflödet efter antalet personer i byggnaden. Luftbehandlingsaggregaten har idag ett 

konstant flöde under hela tiden de är på, men genom att installera koldioxidgivare kan luftflödet 

varieras på ett bra sätt. 

Framför allt bör LB1 stängas av nattetid. Ett problem med detta är att enligt nuvarande 

projekteringshandlingar ska byggnaden värmas upp huvudsakligen via ventilationen, så för att 

kunna stänga av ventilationssystemet nattetid bör radiatorsystemet stå för större delen av 

uppvärmningen. Eftersom radiatorerna var på plats långt innan nuvarande ventilationssystem 

projekterades är de troligen dimensionerade för att klara detta. Vad det gäller LB2 stängs det 

redan idag av nattetid, men för både LB2 och LB1 går det att spara energi genom att installera 

koldioxidgivare för ventilation med variabelt luftflöde. Restaurangköket har ett stort 

ventilationsbehov som inte kommer från personerna i rummet, och därmed inte kan regleras med 

koldioxidgivare, men i övriga rum är koldioxidgivare lämpligt. 

Fläktarna kan styras mot att hålla ett konstant tryck i kanalen som styrningen fungerar idag, men 

Jayamaha (2007 s. 172-173) beskriver hur det går att spara elektricitet från fläktdriften genom att 

tillämpa en VAV-optimeringsalgoritm som varierar trycket fläktarna ger beroende på behovet vid 

de tilluftsdon som finns i byggnaden. Trycket varieras då efter läget på det spjäll som har störst 

tryckbehov (vanligen spjället som sitter längst bort). Spjällets läge kan exempelvis hela tiden hållas 

mellan 70 och 90 procent öppet, så att spjället inte behöver dämpa trycket onödigt mycket. Det 

finns redan frekvensomvandlare, åtminstone till LB1, vilket gör det enklare att implementera. 

Det är större flöde av frånluft än tilluft i både LB1 och LB2 (Stockholms stadsbyggnadskontor 

2012), vilket gör att flödet är obalanserat och luft därmed måste läcka in genom klimatskalet för 

att kompensera obalansen. Det skulle kunna ha varit så avsiktligt ifall tilluftsventiler monterats i 

vissa rum för att det inte gått att dra tilluftskanaler dit medan frånluften går till 

ventilationsaggregatet, men några sådana ventiler finns inte på projekteringsritningarna från 1998 

(Stockholms stadsbyggnadskontor 1998). Av OVK-protokollet framgår också att flödena i flera 

av rummen är obalanserade (Stockholms stadsbyggnadskontor 2012). Ett obalanserat flöde gör 

att värmeåtervinningen inte utnyttjas som den ska, så injustering av flödena är en lämplig åtgärd 

för att spara energi. Dessutom kan tryckskillnaden vid en obalans orsaka skador på klimatskalet 

(Wallin 2013). 

I blandningskamrarna till LB1, där kall och varm luft blandas till en individuell temperatur för 

varje zon, finns vissa spjäll som inte fungerar som de ska (Gustavsson 2014d). Därmed blir det 

fel temperatur på tilluften eller fel luftflöde. Detta förutsätts bli åtgärdat i samband med byte till 

effektivare styrning, annars fungerar inte de nya, energieffektiva lösningarna optimalt. 
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Vidare kan elektricitet sparas genom byte till effektivare belysning. I några rum finns stora 

mängder av glödlampor och på många olika platser i byggnaden finns halogenspottar på mellan 

75 och 120 W. I Hyllan finns det ett 70-tal glödlampor på 100 W, vilka dessutom är tända hela 

dagen eftersom Hyllan är ett av kårhusets allmänna utrymmen. I Stora och Lilla Gasque finns ett 

antal glödlampor på 42 och 40 W. Att byta ut dem mot lågenergilampor ger också en betydande 

energibesparing. I beräkningarna har det antagits att samtliga glödlampor i dessa rum byts ut, 

samt att hälften av halogenspottarna byts. De ljuskällor som ska bytas ut står tillsammans för 20 

procent av elanvändningen relaterad till belysning och målet att byta ut dessa anses vara på 

lämplig nivå. Det går förstås att byta ut andra ljuskällor istället, om man av estetiska eller 

praktiska skäl vill ha kvar just några av de ljuskällor som föreslagits. 

Slutligen har byggnaden simulerats för en minskad infiltration från 0,7 luftomsättningar per 

timme till 0,5 luftomsättningar per timme. En minskad infiltrationsgrad kan uppnås genom 

tätning av fönster och dörrar. Hur pass mycket infiltrationen kan minskas av dessa åtgärder är 

oklart, men genom simuleringen illustreras vilken besparingspotential som finns. Infiltrationen 

minskar även ifall ventilationsflödet balanseras, men hur stor besparingen är har inte beräknats. 

 

 

Figur 9. Energianvändning efter effektiviseringsåtgärder. Källa: SGBC 2012b, s. 4 (bronsnivå). För 
härledning, se Appendix C: Energieffektiviseringsberäkningar. 

Den beräknade energianvändningen efter energieffektiviseringsåtgärderna visas i Figur 9. Figuren 

visar att det är på gränsen att bronsnivån nås efter att en VAV-optimeringsalgoritm införts, men 

eftersom förenklingar gjorts vid beräkningen är resultatet osäkert. Emellertid visar resultatet på 

en stor besparingspotential i att täta klimatskalet för att minska infiltrationen. Även om det är 

svårt att bedöma hur mycket infiltrationen kan minskas finns goda möjligheter att åtminstone 

göra den lilla ytterligare energibesparing som kan behövas för att nå bronsnivån. Hur 

energiberäkningarna har gjorts beskrivs i Appendix C: Energieffektiviseringsberäkningar, där även 

förenklingarna i beräkningarna beskrivs. 
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5.1.1 Kostnadsuppskattning 

I dagsläget projekteras redan ett nytt styrsystem för ventilationen i kårhuset, så arbetet med att 

stänga av LB1 nattetid är redan igång. Installationen av koldioxidgivare uppskattas kosta 10 000 

kr per givare. Uppskattningen grundar sig på att koldioxidgivarna i några av KTH:s lokaler kostar 

2 000 kr per givare (Wallin 2013). Antalet givare som behövs uppskattas till ca 40 stycken. Det 

ger en installationskostnad för givarna på 400 000 kr. Belysningen kan bytas samtidigt som 

fastighetsskötaren byter trasiga lampor, för att inte lägga på ytterligare kostnader, men det kan 

tillkomma kostnader för att anlita en elektriker ifall en anpassning behöver göras för de nya 

lamporna. Den totala kostnaden för koldioxidgivare, omställning av styrsystemet och att 

eventuellt anlita en elektriker uppskattas grovt till ca 600 000 kr. Besparingen av elektricitet har 

beräknats till 200 MWh/år och besparingen av fjärrvärme har beräknats till 100 MWh/år. 

Antaget att besparingen är 300 000 kr/år blir återbetalningstiden ca 2 år. Observera att 

uppskattningarna är grova. 

5.1.2 Ej utvärderade åtgärder 

Vanligtvis är belysningen tänd i de flesta av de allmänna delarna av byggnaden ända fram till 

klockan 23, då byggnaden stängs. Strax efter klockan 23 är i princip hela kårhuset släckt. Detta 

har observerats genom besök på platsen före och efter denna tidpunkt vid ett par tillfällen. Hur 

byggnaden släcks är oklart, men troligen är det vakten som går runt och släcker. De sista 

timmarna på kvällen är mycket av ljuset tänt i onödan, eftersom bara ett tiotal vistas i byggnaden. 

Det optimala vore om dessa personer satt i samma rum, så att det går att begränsa antalet rum 

där det behöver vara tänt. Problemet med denna lösning är att någon behöver släcka i övriga rum 

och låsa till på de platser dit brukarna inte ska ha tillträde så sent på kvällen, vilket leder till ökade 

personalkostnader. Den mest realistiska lösningen vore att stänga byggnaden tidigare på kvällen, 

med motivering att så få gynnas av den där sista timmen byggnaden är öppen på kvällen. Ett 

alternativ är att installera rörelsesensorer, men problemet är att täcka in alla områden och att det 

inte är säkert att de håller ljuset tänt för stillasittande, studerande personer. Detta kan lösas 

genom att bara sätta rörelsesensorer i vissa rum och ha andra rum utan rörelsesensorer, där 

studenterna vet att de kan studera utan att ljuset släcks. 

Ytterligare åtgärder som kan vara värda att undersöka gällande belysningen är att byta från T8-

lysrör och magnetiskt driftdon till T5-lysrör och elektriskt HF-don. En annan 

energieffektiviseringsåtgärd kan utvärderas vidare är att ändra börvärdet för komfortkylan till en 

högre temperatur, och därmed tillåta en högre inomhustemperatur sommartid. I kapitlet om 

termisk komfort framgår att det finns utrymme för högre inomhustemperaturer. 
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Energi kan också sparas ifall klimatskalet tilläggsisoleras. Problemen med att göra detta är att det 

kan äventyra byggnadens kulturhistoriska värden, och därmed inte vara tillåtet att göra, samt att 

det är förenat med stora kostnader. En lösning för att öka fönstrens isoleringsförmåga är att byta 

ut den inre fönsterrutan till isolerglas. Därmed förändras fönstrens utseende i liten utsträckning. 

Det nya glaset kan antingen var energiglas, som kallas LE-glas, eller, om fönsterbågarna klarar 

det, en isolerruta. På det sättet kan U-värdet för tvåglasfönster minskas från 2,8 till 1,8 respektive 

1,3. Dock har en sådan åtgärd en återbetalningstid på 10 år (Kalmar läns museum u.å.), så det är 

tveksamt om det anses tillräckligt lönsamt att göra investeringen. Dessutom har fönstren 

renoverats 1998-1999 för att återställa deras ursprungliga utseende, så att byta ut rutorna kan 

tyckas något kontraproduktivt. Fönstren är karaktäristiska för funktionella byggnader, och 

kårhuset har väldigt utmärkande fönster (Dahlström Rittsél 2014), så det finns skäl att vara extra 

varsam just med fönstren. Att tilläggsisolera vinden kan vara lämpligt när det är öppen vind, så att 

det är enkelt att lägga till ett extra lager isolering, men kårhuset har ingen öppen vind, utan inner- 

och yttertaket är ihopbyggda, vilket gör det mycket svårare att tilläggsisolera. 

 

5.2 Värmeeffektbehov 

Enligt reglerna för Miljöbyggnad kan värmeeffektbehovet antingen beräknas genom att summera 

värmeförluster genom klimatskalet och ventilationen eller tas från byggnadens energisignatur 

(SGBC 2012b, s. 6-8). För att utvärdera kårhusets värmeeffektbehov har energisignaturen tagits 

fram enligt beskrivning i Appendix A: Normalårskorrigering. Värmeeffektbehovet ska tas fram vid 

dimensionerande vinterutetemperatur (DVUT), som för Stockholm är -17,1 °C om byggnadens 

energikonstant är 1 dygn (Boverket 2009). Det är mycket möjligt att kårhuset har en större 

tidskonstant än 1 dygn, men denna tidskonstant antas för enkelhets skull. Till den beräknade 

fjärrvärmeeffekten vid DVUT har ett internvärmetillskott motsvarande genomsnittlig 

elanvändning under terminssäsongen lagts till, men användningen för tappvarmvatten har 

subtraherats. I internvärmetillskottet försummas alltså värmen som genereras från personer, men 

å andra sidan inkluderas elektricitet som blir till värme utomhus, exempelvis fläktarnas 

värmetillskott till frånluften. 
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Figur 10. Nuvarande värmeeffektbehov vid DVUT jämfört med Miljöbyggnads kriterier. Källa: 
Bedömningskriterier, s. 6.  

I Figur 10 visas värmeeffektbehovet vid DVUT, samt kraven för de olika betygen i Miljöbyggnad. 

Som figuren visar nås kraven inte riktigt i dagsläget, men utförs de energieffektiviseringsåtgärder 

som föreslagits för indikatorn energianvändning nås kraven lätt, vilket framgår av Figur 11. Hur 

beräkningarna har gjorts beskrivs i Appendix D: Värmeeffektbehov. 

 

 

Figur 11. Värmeeffektbehov vid DVUT efter energieffektivisering. 
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5.3 Solvärmelast 

Indikatorn solvärmelast har utvärderats genom beräkning med formeln från Miljöbyggnads 

bedömningskriterier (ekv. 1). För beräkningarna har g-faktorn för fönstren och eventuella 

solskydd simulerats med datorprogrammet ParaSol (ParaSol 2010). Indikatorn ska utvärderas på 

rumsnivå (SGBC 2012b, s. 10-11) och därför har de mest kritiska rummen valts ut. Plan 2 har 

valts på grund av de stora fönster som finns vid Baren och Gamla Matsalen. Biblioteket och 

vilorummet på plan 3 är å andra sidan mer utsatta för solinstrålning eftersom det är smala rum 

som därmed har relativt stor fönsterarea, men de används inte lika mycket som rummen på plan 

2 och de är förhållandevis små. Skulle dessa rum utvärderas kommer betyget kunna lyftas av 

andra större rum. 

De rum på plan 2 som bedömdes mest kritiska är Gamla Matsalen, Baren, kårstyrelsekontoret, de 

små kontoren på 30-talsflygelns ände samt restaurangköket. Rummen valdes eftersom de har 

fönster mot sydost eller sydväst. Gamla Matsalen, Baren och kårstyrelsekontoret har stora fönster 

och kontoren är små i förhållande till mängden fönster. Kröken har å andra sidan större fönster 

än restaurangköket, men används inte alls lika mycket. Fönstren till Gamla Matsalen och Baren 

kan ses till vänster av Figur 12, fönster till kårstyrelsekontoret ses i mitten av figur, och fönstren 

för de små kontoren ses längst till höger i figur. 

 

Figur 12. Fasad vid terrassen på byggnadsdelen från 1930. Bildkälla: Ericsson u.å., s. 7. 

Resultatet från simuleringarna av g-faktorn och beräkningarna av solvärmelasten visas i Tabell 3. 

Solvärmelasten är alldeles för hög för att klara bronsnivån. Samtliga rum i tabellen överskrider 

kravet för brons, som är 48 W/m2(SGBC 2012b, s. 10) För att nå kraven behöver alltså någon 

typ av solskydd installeras. 

Tabell 3. Nuvarande g-faktor och solvärmelast. 

 g-faktor [-] Solvärmelast [W/m2] 

Gamla Matsalen 0,7 149 

Baren 0,7 95 

Kårstyrelsekontoret 0,25 102 

Små kontor 0,65 121 

Restaurangköket 0,68 110 
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För att bedöma om det är möjligt att få tillstånd att installera solskydd har samtal med 

Länsstyrelsen förts. Enligt Dahlström Ritsél (2014) måste lösningen anpassas så att den inte 

påverkar byggnadens utseende för mycket. För det behövs hjälp från en antikvarisk konsult 

(Dahlström Rittsél 2014). Hur en anpassad lösning kan utformas har inte diskuterats, men 

däremot har några möjliga koncept att utgå ifrån identifierats. 

Fönstermarkiser (för typexempel se Figur 13) kan vara tänkbara ifall de kan göras diskreta och 

vara i linje med resten av byggnaden, både i utfällt och infällt läge (Dahlström Rittsél 2014). Det 

behöver också tänkas ut ett bra sätt att fästa dem på fasaden. 

 

Figur 13. Fönstermarkiser. Bildkälla: Markisfabriken u.å.  

Enligt Dahlström Rittsél (2014) kan solskärmar (Figur 14) också vara möjliga att designa på ett 

sätt som passar med resten av byggnaden. Också för solskärmar är infästningen viktig att lösa på 

ett bra sätt. Solfilm (Figur 14) kan också vara en tänkbar lösning (Dahlström Rittsél 2014).  

 

 

Figur 14. Solskärm respektive solfilm. Bildkällor: Reliable Rescreening Company 2008 och Foliekniven 
2012.  
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För olika solskyddsalternativ har g-faktorn simulerats i ParaSol. Markiserna har simulerats för två 

alternativ på armens vinkel (b enligt Figur 15). För övrigt har en armlängd a på halva 

fönsterhöjden använts. Måtten c och d har satts till 1 dm och e har satts till 0 dm. 

 

Figur 15. Mått på markiser simulerade med ParaSol. Bildkälla: ParaSol 2010.  

För solfilm har g-faktorn hämtats från tillverkaren. Kårstyrelsekontoret har inte tagits med i 

utvärderingen eftersom rummet redan har markiser. Resultatet visas i Tabell 4. Därefter har 

solvärmelasten beräknats och resultatet återfinns i Tabell 5. 

Tabell 4. Simulerad g-faktor efter installation av solskydd. För solfilm har g-faktorn hämtats från 
tillverkaren (Solar Gard u.å).  

 g-faktor [-] 

Markiser, 

90° 

Markiser, 

135° 

Solskärm Solfilm 

Gamla Matsalen 0,28 0,22 0,12 0,22 

Baren 0,3 0,22 0,12 0,22 

Små kontor 0,32 0,24 0,12 0,22 

Restaurangköket 0,33 0,21 0,12 0,22 

 

Som Tabell 5 visar nås kraven för brons på 48 W/m2 för alla tre lösningarna som är presenterade, 

både markiser, solskärm och solfilm. För markiserna räcker det inte med att armens vinkel (b 

enligt Figur 15) är 90°, men kraven för brons uppfylls när vinkeln är 135°. Undantaget är 

Kårstyrelsekontoret, som redan har markiser, men ändå inte klarar kraven. Dock kan betyget 

lyftas ett steg om en majoritet av de utvärderade rummen klarar ett högre betyg. För att uppnå 

detta räcker det med att Gamla Matsalen och Baren klarar kraven, så kan de lyfta upp betyget för 

övriga rum. 
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Tabell 5. Beräknad solvärmelast efter installation av solskydd. 

 Solvärmelast [W/m2] 

Markiser, 

90° 

Markiser, 

135° 

Solskärm Solfilm 

Gamla Matsalen 60 47 26 47 

Baren 4 30 16 30 

Små kontor 59 45 22 26 

Restaurangköket 54 34 19 36 

 

En fördel med markiser är att de kan rullas in automatiskt, till skillnad från solskärmar och 

solfilm som måste tas bort manuellt. Ifall solskärmar används är det möjligt att de enbart kommer 

tas bort för vintern och sättas tillbaka på sommaren. Solfilm är avsett för att sitta på året runt. Att 

försöka hitta en lösning med markiser är därmed mest lämpligt. 

5.4 Energislag 

För indikatorn energislag sätts betyget utifrån typen av energikällor som används vid 

produktionen av den värme, kyla och elektricitet som används i byggnaden. All elektricitet som 

används i byggnaden inkluderas, både fastighetsel och verksamhetsel (SGBC 2012b, s. 13-14). 

Bedömningen av kårhusets situation har gjorts med hjälp av ett verktyg från Fortum (2014b) som 

är dedikerat för bedömningen av denna parameter i Miljöbyggnad. Verktyget används eftersom 

Fortum levererar fjärrvärmen (Fortum 2014c). Miljöbyggnad tillhandahåller också ett närmast 

identiskt verktyg, men det på Fortums webbplats har utformats speciellt för Fortums fjärrvärme. 

Gällande elektriciteten antas Fortum ge ett för marknaden representativt utbud av olika 

energikällor för elproduktionen, varför Fortums verktyg kan användas även för bedömningen av 

elproduktionen. Ingen hänsyn till nuvarande elavtal har tagits, utan elavtalet antas kunna ändras 

till det som behövs för att klara Miljöbyggnads kriterier. 

Valet av energislag för elproduktionen har stor inverkan på indikatorbetyget i kårhusets fall. För 

elproduktion med kärnkraft erhålls betyget klassad, för elektricitet med Nordisk elmix blir betyget 

brons, samt för el från solenergi, vatten- och vindkraft och miljömärkt el är betyget guld. 

Kårhusets betyg kan därmed ändras enkelt genom att byta elhandelsavtal. 

Fortum säljer ren kärnkraftsel om inget miljöval görs (Fortum 2014d). Det billigaste miljöval 

Fortum har är 100 procent vattenkraft, som har ett påslag på 1 öre/kWh (Fortum 2014e). Om 

bronsnivån ska nås, utifrån det uppsatta målet, är alltså detta miljöval det bästa alternativet, även 

att det ger ett högre betyg än vad målen kräver. Räknat på elanvändningen 2013 innebär det en 

merkostnad på 9000 kr/år för elen. Baserat på den beräknade elanvändningen efter att 

energieffektiviseringsåtgärderna vidtagits ligger kostnaden på 6800 kr/år. 
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5.5 Ljudmiljö 

Eftersom denna studie fokuserar mer på energi- och inomhusklimatrelaterade indikatorer sker 

ingen ingående bedömning av ljudmiljöindikatorn. Därför har en bedömning enligt kriterierna för 

lyssningstest gjorts, som är den förenklade metoden för att göra en bedömning för denna 

indikator. För bronsnivån går gränsen då buller från kringliggande trafik höras svagt, även om det 

inte är tyst för övrigt, och det ska gå att prata med normal samtalston. För buller från 

installationerna går gränsen då ljudet hörs påtagligt för den som lyssnar efter det, samtidigt som 

inga andra ljud hörs, och skillnaden i ljudnivå märks när ventilationen stängs av (SGBC 2012b, s. 

17-19). 

Vid platsbesök observerades ett lågt trafikbuller i rummet Hyllan, som ligger nära vägen, men att 

föra ett vanligt samtal där är inte något problem. Ett påtagligt ljud från frånluftsdonen i 

tidningsrummet hördes, men för övrigt hördes inga nämnvärda ljud från installationerna under en 

rundgång i de mer allmänna utrymmena. Ljuden beror uppenbarligen på att ventilationssystemet 

är dåligt balanserat, så ljudnivån blir bättre när ventilationssystemet balanserats. 

Utvärderingen av indikatorbetyget sker rumsvis (SGBC 2012b, s. 18-19). De rum närmast vägen, 

som Hyllan alternativt IT-supportlokalerna och caféet på våningen under bör betraktas som mest 

utsatta. Eftersom Hyllan bedöms klara kraven, samt byggnaden i övrigt inte uppvisar några 

betydande exempel på buller, bortsett från tidningsrummet, kommer kriterierna uppnås oavsett 

vilka rum som väljs för utvärdering. Alltså når kårhuset bronsnivån efter att ventilationssystemet 

balanserats. 

5.6 Radon 

För lokalbyggnader för allmänna ändamål ligger bronskravet för högsta uppmätta radonhalt på 

200 Bq/m3 (SGBC 2012b, s. 20). Detta är strängare än folkhälsomyndighetens riktvärde, som är 

200 Bq/m3 som årsmedelvärde (FoHMFS 2014:16). Skillnaden är alltså att det ena är 

årsmedelvärde och det andra är högsta uppmätta värde. Utifrån antagandet att kårhuset idag 

uppfyller de myndighetskrav på radon som finns, är det alltså inte säkert att bronskravet för 

Miljöbyggnad är uppfyllt. En mätning av radonhalten i byggnaden har gjorts, men tyvärr saknas 

tillgång till mätresultatet, så det är svårt att göra en bedömning ifall bronskravet är uppfyllt. 

Väggarna i kårhusets tillbyggnad från 1952 är byggda av armerad betong och lättbetong av typen 

siporex (Stockholms stadsbyggnadskontor 1952). Ifall lättbetongen varit blågrå lättbetong skulle 

den varit en källa till radonstrålning eftersom blågrå lättbetong tillverkats med alunskiffer som 

innehåller radium, men eftersom kårhusets väggar är gjorda av siporex, som inte innehåller 

skiffer, ger de inte ifrån sig någon radonstrålning (Bladh 1991, s. 74-75). 
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5.7 Ventilationsstandard 

För att uppfylla bronsnivån på indikatorn ventilationsstandard i Miljöbyggnad är kravet godkänd 

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) (SGBC 2012b, s. 23). Den senaste OVK-besiktningen 

från 2012 blev endast delvis godkänd. Det som besiktningen blev underkänd på var att caféet 

saknade frånluft, vilket enligt protokollet (Stockholms stadsbyggnadskontor 2012) bör åtgärdas 

snarast. Denna anmärkning har åtgärdats genom att ytterligare ett litet luftbehandlingsaggregat 

har installerats för caféet. Övriga anmärkningar är att luftflödena ”är i obalans i flertalet av 

rummen”, Stora och Lilla Gasque har lägre flöde än vad lokalen används för, att Bulten saknar 

ventilation samt att LB2 är något överventilerat (Stockholms stadsbyggnadskontor 2012). De 

senare anmärkningarna var dock inget som gjorde att OVK:n underkändes. I och med 

installationen av det lilla luftbehandlingsaggregatet för caféet är alltså alla punkter som kan gett 

underkänd OVK åtgärdade. 

5.8 Kvävedioxid 

Kvävedioxid är den enda indikator där ett betyg lägre än brons inte kan fås (SGBC 2012b, s. 24-

25). Eftersom målet är just att få brons kommer ingen bedömning ske ifall det är möjligt att nå 

ett högre betyg på kväveoxidindikatorn, utan istället antas det att betyget hamnar på brons. 

5.9 Fuktsäkerhet 

Kriterierna för bronsnivån på indikatorn fuktsäkerhet är att det inte förekommer några vatten- 

eller fuktskador. För betygssättningen kräver Miljöbyggnad att en certifierad besiktningsman gör 

en fuktbesiktning av byggnaden som omfattar klimatskal och utsatta platser i byggnaden (SGBC 

2012b, s. 26). 

I nuläget finns inga vattenskador i kårhuset. Senast det fanns en vattenskada var sommaren 2013, 

då det var en vattenskada i fläktrummen till luftbehandlingsaggregatet LB1 (Gustavsson 2014a). 

Enligt Gustavsson (2014b) har det också varit problem med fukt i bastun ett par tillfällen tidigare, 

men en sanering har gjorts och extra ventilation satts in, så det är åtgärdat idag. I övrigt finns inga 

fuktproblem (ibid.). Förutsatt att besiktningsmannen inte kommer till någon annan slutsats klarar 

alltså kårhuset kriterierna för brons. 

5.10 Termiskt klimat 

Till termiskt klimat hör två indikatorer i Miljöbyggnad – en för ett sommarfall och en för ett 

vinterfall. För båda indikatorerna är kravet att PPD inte får vara för högt. Alternativt finns en 

förenklad metod där en transmissionsfaktor respektive en solvärmefaktor beräknas (SGBC 

2012b, s. 28-35), men den metoden har valts bort. 

För utvärderingen av Kårhuset har DesignBuilder använts för att simulera det termiska klimatet. 

DesignBuilder ger värden på PMV (som kan relateras till PPD). För att nå Miljöbyggnads 

bronskriterium, som är maximalt 20 procent PPD (SGBC 2012b, s. 28, 32), måste PMV vara 

mellan -0,84 och 0,84 enligt ekvationen 

                           
               (5)  

(SIS 2006, ekvation 5, s. 4). 
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För att beräkna den termiska komforten behöver kroppens metabolism anges. Enligt ISO 7730 

motsvarar en metabolism på 1,0 met ett sittande, avslappnat tillstånd medan 1,2 met motsvarar 

stillasittande aktiviteter som kontorsjobb eller skolarbete (SIS 2006 s 18, tabell B.1). Därför har 

värdet 1,2 met använts för simuleringarna av det termiska klimatet. DesignBuilder har också 

inbyggda värden för kroppens metabolism vid olika aktiviteter, men dessa värden bedöms vara 

för låga. Simuleringarna har gjorts med ett börvärde på lufttemperaturen på 21 °C, vilket är 

inställningen i styrsystemet, samt med en beklädnad på 1,0 clo vintertid och 0,5 clo sommartid. 

(Värmeisoleringen i brukarnas kläder mäts i beklädnadsenheten clo.) 

5.10.1 Vinter 

Gamla Matsalen, Baren och kårstyrelsekontoret på plan 2 är väldigt utsatta för dåligt termiskt 

klimat på grund av rummens stora fönster. Även Gröten bedömdes vara utsatt på grund av stora 

fönster åt två håll samtidigt som rummet ligger mot norr. Å andra sidan är Biblioteket och 

vilorummet på plan 3 till och med något mer utsatta, eftersom det är smala rum som därmed har 

relativt stor fönsterarea, men de används inte lika mycket som rummen på plan 2 och är relativt 

små. Skulle dessa rum utvärderas bedöms betyget kunna lyftas av andra större rum. Därför har de 

nämnda rummen på plan 2 valts för utvärdering. 

Simuleringsresultatet för vinterhalvåret visas i Tabell 6. Som tabellen visar klaras dessa gränser för 

samtliga rum utom de små kontoren. De är emellertid så små att betyget lyfts av övriga rum. 

Kraven för brons uppfylls alltså för vinterfallet. 

Tabell 6. Termisk komfort för vinterfallet. 

 PMV Operativ temperatur 

 Högsta värde Lägsta värde Högsta värde Lägsta värde 

Baren 0,13 -0,70 22,4 °C 19,4 °C 

Gamla Matsalen 0,24 -0,63 23,0 °C 19,8 °C 

Gröten -0,06 -0,79 21,5 °C 18,9 °C 

Kårstyrelsekontoret 0,21 -0,78 22,9 °C 19,0 °C 

Restaurangköket 0,13 -0,70 22,5 °C 19,5 °C 

 

Betygskriterierna är något otydliga ifall den termiska komforten ska utvärderas vid den 

utomhustemperatur som ger sämst förutsättningar eller vid DVUT (SGBC 2012b, s. 29), men 

båda tolkningarna ger samma resultat. Simuleringen i DesignBuilder har gjorts för hela 

vinterhalvåret. I den väderdata som använts för simuleringen är den lägsta utetemperaturen -17 

°C. DVUT är -17,1 °C, antaget att byggnadens tidskonstant är 1 dygn (Boverket 2009). Eftersom 

det är försumbart mindre än -17 °C, anses DVUT täckas in av väderdatan. 

5.10.2 Sommar 

Gamla Matsalen, Baren och kårstyrelsekontoret valdes även för utvärderingen för sommarfallet. 

Gröten, som har norrläge, byttes ut mot de små kontoren på sydspetsen på 1930 års byggnadsdel 

samt restaurangköket. Samtliga rum har fönster i sydost eller sydvästläge. Kröken har förvisso 

många stora fönster, men används ganska sällan till skillnad från restaurangköket som används 

mycket.  
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Tabell 7. Termisk komfort för sommarfallet. Högsta värden under simulering 1 maj - 31 aug.  

 PMV Operativ temperatur 

 Högsta värde Lägsta värde Högsta värde Lägsta värde 

Baren -0,6 -1,4 23,1 °C 20,6 °C 

Gamla Matsalen -0,6 -1,4 23,4 °C 20,7 °C 

Gröten -0,6 -1,5 23,1 °C 20,4 °C 

Kårstyrelsekontoret -0,4 -1,5 24,1 °C 20,4 °C 

Små kontor -0,4 -1,6 23,9 °C 19,9 °C 

Restaurangköket -0,6 -1,5 23,2 °C 20,4 °C 

 

Från resultatet av simuleringarna, som visas i Tabell 7, framgår det att det inte är några problem 

med höga temperaturer i byggnaden. Istället är temperaturerna tidvis för låga för att hålla PMV 

inom intervallet -0,84 till 0,84. Att det blir för kallt beror helt och hållet på att värdena gäller för 

sommarkläder, för den operativa temperaturen är lägre i vinterfallet, men det är ändå acceptabel 

termisk komfort. 

Nu gällande kriterier för Miljöbyggnad (SGBC 2012b, s. 33), det vill säga version 2.1, är något 

otydliga, ifall det är tidpunkten med sämst termiskt klimat som ska beaktas, eller tidpunkten när 

behovet av komfortkyla eller solvärmelasten och internlasterna är som störst. Enligt 

förhandsversionen för nästa version av Miljöbyggnad (version 2.2) är beskrivningen tydlig på att 

det antingen är tidpunkten då behovet av komfortkyla är som störst eller solvärmelasten och 

internlasterna är som störst som ska beaktas (SGBC 2014e, s. 43). I den här studien sätts därför 

betyget utifrån det högsta värdet. Kårhusets brukare väntas dessutom anpassa sina kläder, så att 

de har mer kläder på sig under kalla regnvädersdagar. En annan invändning är att simuleringen 

har gjorts för varje timme dygnet runt, så de lägsta värdena uppkommer på natten och är därför 

inte helt representativa. Folkhälsomyndigheten rekommenderar en operativ temperatur mellan 20 

och 23 °C, så från deras sida betraktas inte den lägsta simulerade temperaturen som för låg 

(FoHMFS 2014:17). 

5.10.3 Begränsningar 

Enligt instruktionerna till Miljöbyggnad ska simuleringen ske i den punkt där risken för 

diskomfort är störst, vilket vanligtvis är 1 m från fönstret (SGBC 2012b, s. 29, 33). För 

DesignBuilder framgår inte i vilken punkt i rummet den termiska komforten utvärderats. 

Simuleringarna visade också att kroppens metabolism starkt påverkar vilket resultat som fås. Vid 

simuleringar med en metabolism på 1,1 met var temperaturen för låg för att nå termisk komfort. 

Den antagna metabolismen stämmer emellertid bra med ISO 7730 (SIS 2006) och kan till och 

med höjas vid aktiviteter där brukarna står och går mer. Ifall ett tillräckligt högt värde på PMV 

inte hade uppnåtts kan det enkelt åtgärdas genom att höja börvärdet för inomhustemperaturen. 
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5.11 Dagsljus 

För att bedöma tillgången på dagsljus har dagsljusfaktorn simulerats med hjälp av DesignBuilder. 

Den har simulerats enligt instruktionerna i Miljöbyggnad på 0,8 m höjd, och för evalueringen ska 

dagsljustillgången undersökas på halva rumsdjupet och en meter från den sidovägg som är 

mörkast. För bronsnivån krävs det att dagsljusfaktorn ska vara minst 1,0 procent. Indikatorn ska 

utvärderas på rumsnivå, så enbart de rummen med sämst förutsättningar behöver utvärderas 

(SGBC 2012b, s. 36-38). 

Simuleringarna visar att vare sig Nya Matsalen, bokhandeln eller bistron klarar kraven, och 

tillsammans utgör de 22 procent av våningens golvarea. Alla tre rummen har huvudsakligen 

dagsljusinsläppet från takfönster, vilket enligt simuleringarna gav en väldigt lokal tillgång på 

dagsljus under fönstren, men dagsljuset nådde inte långt in i rummet från takfönstren. 

Dagsljustillgången kan bli något bättre om det är ljusa reflekterande ytor på väggar, golv och tak. 

Simuleringarna har därför körts med ett ytskikt av snö på väggar, golv och tak, vilket är ett av de 

mest reflekterande materialen som finns tillgängliga i DesignBuilder, men det gav ingen 

nämnvärd förbättring. Simuleringsresultatet, sammanslaget med ritningen över våningsplanet, 

visas i Figur 16. De områden där dagsljusfaktorn är mindre än 1,0 procent (bronsnivån) har gjorts 

vita för ökad läsbarhet och bistron, bokhandeln och Nya Matsalen är inringade. 

 

 

Figur 16. Dagsljussimulering av plan 2. Bistron, bokhandeln och Nya Matsalen är inringade. Källa: Permin-
Fager 2014 (ritning).  

Det finns myndighetskrav på dagsljus. Enligt Boverkets byggregler ska det vara ”god tillgång till 

direkt dagsljus”. Som ett allmänt råd behöver fönsterarean vara åtminstone 10 procent av 

golvarean eller dagsljusfaktorn minst 1,0 procent (BFS 2014:3, 6:322, s. 105). Myndighetskraven 

sammanfaller alltså med bronskraven i Miljöbyggnad. 
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5.12 Legionella 

För bronsnivån i Miljöbyggnad krävs att tappvarmvattentemperaturen ska vara minst 50 °C efter 

30 sekunders tappning (SGBC 2012b, s. 39). Temperaturen har mätts vid några olika tappställen. 

Resultatet var varierande, med 59,9 °C som högst, men med den lägsta temperaturen uppmätt till 

49,3 °C i rummet Kröken, som är ett av de tappställen som ligger längst från 

varmvattenberedaren. Efter ytterligare 30 sekunder hade temperaturen stigit till 51,4 °C. Övriga 

tappställen klarade alla kriteriet på minst 50 °C. 

Mätningarna utfördes 2 juli, när det nästan inte fanns någon aktivitet alls i byggnaden, så det gav 

troligen en lägre temperatur än om mätningarna gjorts under en period av normal aktivitet och 

tappvattenanvändning. Vid normal aktivitet bedöms kriteriet bli nått. Börvärdet för 

varmvattenberedning är 60 °C, vilket är Energimyndighetens minimitemperatur 

(Energimyndigheten 2012), och därmed tillräckligt högt. Det är enkelt att höja temperaturen 

några grader om så skulle behövas, men det hindrar förstås inte tappvarmvattnet från att svalna 

när det står länge i ledningarna. 

5.13 Sanering av farliga ämnen 

För bronsnivån i Miljöbyggnad krävs att lagstiftning gällande miljö- och hälsofarliga ämnen följs, 

samt att eventuell asbest i byggnaden är väl inkapslad (SGBC 2012b, s. 41). I samband med 

ombyggnaden 1998-1999 gjordes stora saneringar av asbest i ventilationskanalerna, så all asbest är 

borta (Permin-Fager 2014). Eftersom en asbestsanering är gjord är det rimligt att även andra 

skadliga ämnen skulle sanerats ifall de fanns i byggnaden, så med största sannolikhet uppfylls 

åtminstone myndighetskraven för miljö- och hälsofarliga ämnen, vilket gör att bronskriterierna 

uppnås. 
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6 Skillnader mot Miljöbyggnad 2.2 

Den 1 oktober 2014 börjar version 2.2 av Miljöbyggnad gälla för alla byggnader som registreras 

för miljöcertifiering från det datumet (SGBC 2014b, s. 3). Den enda förändring som påverkar det 

här projektet, som det ser ut i förhandsversionen, är de ändringar som gjorts i indikatorn 

energianvändning. I version 2.2 ska kriterierna sättas i förhållande till Boverkets byggregler 

(BBR). För befintliga byggnader innebär det att bronsnivån ligger på 1,8 gånger kraven i 

Boverkets byggregler (SGBC 2014e, s. 6-7). För lokalbyggnader som inte värms med elvärme 

(inklusive kårhuset) är kraven för årlig energianvändning i Boverkets byggregler 120 kWh/m2-år 

med ett tillägg på 110 gånger det uteluftflöde över 0,35 l/s-m2 som behövs av hygieniska skäl; 

eventuellt luftflöde för att tillföra kyla eller värme till byggnaden får alltså inte tillgodoräknas (BFS 

2014:3, 9:3 tabell 9:3a, s. 158). Vid effektiviseringsberäkningarna för ventilationen uppskattades 

ventilationsbehovet ligga på i snitt 0,9 l/s-m2. Det gör att energikravet enligt Boverkets byggregler 

blir 117 kWh/m2-år och bronsnivån hamnar på 211 kWh/m2-år. En annan skillnad är att i 

version 2.2 räknas energianvändningen per kvadratmeter tempererad area istället för lokalarea 

(SGBC 2014e, s. 6). Den tempererade arean är större än lokalarean, eftersom driftutrymmen 

räknas med i tempererad area, men inte i lokalarea (SS 21054, s. 30). Det gör att kårhusets 

energianvändning per kvadratmeter blir mindre. Sammantaget höjs gränsen för bronsnivån med 9 

procent och den nuvarande energianvändningen minskar med 3 procent. Alltså blir det påtagligt 

lättare att uppnå brons i Miljöbyggnad 2.2. 

Indikatorn värmeeffektbehov har fått olika krav beroende på vilken klimatzon byggnaden 

befinner sig i, men för byggnader som befinner sig i klimatzon III, dit kårhuset hör (BFS 2014:3, 

9:12), gäller samma kriterier som i version 2.1 (SGBC 2014e, s. 11). 



-46- 
 

7 Slutsatser om miljöcertifiering av kårhuset 

Efter genomgången av de olika indikatorerna har det visat sig att kraven för de flesta indikatorer 

går att uppfylla. Emellertid är det inte ens nödvändigt att nå kraven för alla indikatorerna 

eftersom betyget för ett område i Miljöbyggnad kan lyftas om en majoritet av de ingående 

aspekterna har ett högre betyg (SGBC 2012a, s. 17). Eftersom målet är att nå brons på 

byggnadsnivå, kan vissa av aspekterna, och därmed också indikatorerna, vara klassade. 

Miljöbyggnads indikatorer, aspekter och områden, med betyg från utvärderingen, visas i Tabell 8. 

Tabell 8. Indikatorer, aspekter och områden i Miljöbyggnad. Betygen från utvärderingen av kårhuset är 
insatta i tabellen.Källa: SGBC 2014g.  

Indikator Aspekt Område Byggnad 

Energianvändning 

(Brons) 

Energianvändning 

(Brons) 

Energi 

(Brons) 

(Brons) 

Värmeeffektbehov 

(Brons) Effektbehov 

(Klassad/Brons) Solvärmelast 

(Klassad/Brons) 

Energislag (Brons) Energislag (Brons) 

Ljudmiljö (Brons) Ljudmiljö (Brons) 

Inomhusmiljö 

(Brons) 

Radon (?) 

Luftkvalitet 

(?) 

Ventilationsstandard 

(Brons) 

Kvävedioxid (Brons) 

Fuktsäkerhet (Brons) Fukt (Brons) 

Termiskt klimat vinter 

(Brons) Termiskt klimat 

(Brons) Termiskt klimat sommar 

(Brons) 

Dagsljus (Klassad) Dagsljus (Klassad) 

Legionella (Brons) Legionella (Brons) 

Sanering av farliga ämnen 

(Brons) 

Sanering av farliga ämnen 

(Brons) 

Material 

(Brons) 
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Inom området energi behöver bronsnivån nås för två aspekter, av aspekterna energianvändning, 

effektbehov och energislag (se Tabell 1). Aspekten effektbehov består av indikatorerna 

värmeeffektbehov och solvärmelast. För att nå bronsnivån på denna aspekt behöver 

fastighetsägaren installera någon typ av solskydd för att klara indikatorn solvärmelast. Detta 

kräver kontakt med en antikvarisk konsult för en speciellt utformad lösning för byggnaden 

(Dahlström Rittsél 2014). Detta blir därför troligen kostsamt, samtidigt som förtjänsten i sparad 

energi kan bli mager, speciellt då kårhuset är stängt sommartid. Åtgärderna för att minska 

energianvändningen är däremot väldigt lönsamma och kommer snabbt att återbetala sig. Det 

finns därför goda incitament att utföra de energibesparande åtgärder som rekommenderats även 

om ingen miljöcertifiering görs. Därför bör de energibesparande åtgärderna prioriteras i första 

hand. Efter det är det lämpligt att satsa på indikatorn energislag. För att klara indikatorn 

energislag beräknades merkostnaden för miljömärkt el vara 9000 kr/år, räknat på 2013 års 

användning. Baserat på den beräknade elanvändningen efter att energieffektiviseringsåtgärderna 

vidtagits ligger kostnaden på 6800 kr/år. Det är förstås en kostnadsavvägning man får göra, men 

troligen blir det mer fördelaktigt att välja en ökad kostnad för elen än att installera solskydd. 

I Miljöbyggnads nästa område, inomhusmiljö, behöver tre av aspekterna uppfyllas. Enligt tidigare 

genomgång är aspekterna ljudmiljö, fuktsäkerhet, termiskt klimat och legionella i stort sett redan 

uppfyllda. Det enda som behöver åtgärdas är att ventilationen balanseras för att minska bullret. 

Det är oklart om aspekten luftkvalitet är uppfylld. Det innebär att det kan finnas fem aspekter 

som når bronsnivån, men det finns åtminstone fyra. Bronsnivån uppnås alltså med god marginal 

inom detta område. 

Det sista området, material, består endast av sanering av farliga ämnen. Det har redan 

konstaterats att kårhuset sannolikt kommer klara bronsnivån på denna indikator. 

Att myndighetskraven för dagsljus måste uppnås är det största hindret för en miljöcertifiering av 

kårhuset. Detta behöver lösas om det ska gå att certifiera bygganden. Det krävs också jobb med 

att implementera energieffektiviseringsåtgärderna. För övrigt har kårhuset goda förutsättningar 

för en miljöcertifiering. 
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8 Diskussion om miljöcertifiering av byggnader 

Under slutredovisningen ställde en forskare från KTH frågan om måttet kWh/m2-år är 

rättvisande, med tanke på att det inte säger något om hur många personer som utnyttjar 

byggnaden. Ifall många utnyttjar byggnaden har den ju större ventilationsbehov och därmed 

högre energianvändning i kWh/m2-år, vilket gör att det på sätt och vis ”straffar sig” att ha 

välutnyttjade byggnader. Hur energieffektiv en byggnad är i förhållande till dess brukare skulle 

komma bättre till uttryck om energianvändningen exempelvis uttrycktes i kWh/person-timme. 

De största problemen med den här metoden är att det är betydligt svårare att mäta 

person-timmar än kvadratmetrar och att det kan variera kraftigt över tid. Det hela blir ännu 

komplexare om rättvis hänsyn ska tas också till resultatet av det arbete som utförs i en lokal. För 

till exempel ett restaurangkök skulle det kunna betyda att energianvändningen mäts kWh per 

serverat mål mat medan andra typer av lokaler får andra typer av nyckeltal. Då är en kravjustering 

för ett större ventilationsbehov, som i Boverkets byggregler, en enklare och mer realistisk väg att 

gå. Genom att Miljöbyggnad baserar energianvändningskraven på Boverkets byggregler i version 

2.2 (SGBC 2014e, s. 6-7) har Sweden Green Building Council alltså korrigerat för att en hög 

användning av lokalerna ger högre ventilationsbehov. 

Att indikatorn energianvändning inte tar med verksamhetsel gör att de som använder byggnaden 

inte kan bidra till att höja indikatorbetyget genom att använda energisnål utrustning och undvika 

att utrustning som använder el står på i onödan. Å andra sidan missgynnas inte heller hyresvärdar 

om de råkat få hyresgäster som inte bryr sig om sin energianvändning. Även om verksamhetselen 

inte är med i indikatorn energianvändning är den med i indikatorn energislag, så elenergin 

brukarna använder tas ändå upp av Miljöbyggnad. I indikatorn energianvändning är 

energianvändningen definierad på samma sätt som i Boverkets föreskrifter om energideklaration 

(SGBC 2012b), vilket förenklar certifieringsprocessen genom att redan gjorda energideklarationer 

kan användas. 

Riksdagen har satt som mål att energin som används i bostäder och lokaler ska minska med 20 

procent till år 2020 och 50 procent till år 2050 (Energimyndigheten 2014). Är miljöcertifieringar 

en väg att nå dessa miljömål? Ifall en byggnad uppgraderas i certifiering från brons till silver ligger 

energianvändningskravet 25 procent lägre, både för nya och befintliga byggnader, enligt 

förhandsversionen av Miljöbyggnad 2.2 (SGBC 2014e, s. 6, 2014h, s. 6). För att nå 2020-målet 

räcker det alltså gott och väl om alla byggnader gör motsvarande energibesparing. För en 

uppgradering från brons till guld ligger kraven för energianvändningen 35 procent lägre för nya 

byggnader (SGBC 2014h, s. 6) och 44 procent lägre för befintliga byggnader (SGBC 2014e, s. 6), 

enligt samma version. Det är på god väg, men inte tillräckligt för att nå målet för 2050. Då ska det 

emellertid inte glömmas att Miljöbyggnad och andra miljöcertifieringssystem utvecklas 

kontinuerligt. Medan myndigheternas byggregler blir strängare och tekniken utvecklas och blir 

mer energieffektiv blir även miljöcertifieringskraven strängare. Det är möjligt att det är strategiskt 

smartare att vänta med en del av de energieffektiviseringar som behöver göras till 2050 tills 

tekniken hunnit utvecklas mer. Att skydda klimatet är dessutom bara en liten del av vad en 

miljöcertifiering med Miljöbyggnad omfattar. Miljöbyggnad ställer även krav på att energin inte 

ska bidra för mycket till övergödning och försurning med mera (Glaumann et al. 2008, s. 41), 

samt kring många andra saker än energi. 
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En miljöcertifiering innebär extra kostnader, både för certifieringen i sig och för att anlita 

konsulter som tar fram underlag för ansökan. Om det är värt pengarna är förstås upp till var och 

en att avgöra, men det finns stora fördelar med att miljöcertifiera. En miljöcertifiering ger 

vägledning i hållbarhetsarbetet, genom att certifieringssystemet bestämmer vad som behöver 

uppnås. Det är viktigt att komma ihåg att en miljöcertifiering inte bara handlar om att spara 

energi, utan ställer krav på många andra hållbarhetsaspekter som är relaterade till miljön och 

hälsan hos de som vistas i byggnaden. (Det beror emellertid på vilket certifieringssystem som 

avses. Till exempel ställer LEED och BREEAM krav kring många olika saker, medan 

GreenBuilding enbart ställer krav på energianvändningen.) Det är alltså långt mer komplext än att 

bara skära ner på antalet kWh. För att nå en hållbarhet inom alla dessa aspekter underlättar det att 

ta miljöcertifieringssystemet till hjälp. Certifieringssystemet gör att det går att mäta denna 

hållbarhet, så att det går att verifiera vilken nytta olika förbättringsåtgärder har gjort och jämföra 

hur byggnaden står sig gentemot andra byggnader. 

En miljöcertifiering innebär också att en oberoende part har intygat att byggnaden är hållbar. 

Precis som olika miljömärkningar och ekologiska märkningar underlättar för konsumenterna att 

välja hållbara livsmedel, gör miljöcertifieringar det lättare för hyresgäster och fastighetsköpare att 

välja hållbara byggnader. För att fastighetsägare ska kunna profilera sig som främjande hållbar 

utveckling behöver någon granska deras arbete. Det ger mer tyngd bakom påståendet ifall en 

oberoende part har granskat och bekräftat det än om fastighetsägaren bara påstår att byggnaden 

är hållbar utan att kunna bevisa det. Fastighetsägarna är också nöjda med sina certifieringar – av 

de fastighetsägare som certifierat sina byggnader med certifieringssystemet BREEAM skulle 96 

procent göra det igen och 88 procent rekommenderar andra att miljöcertifiera med BREEAM 

(Parker 2012, s. 2). 

Miljöbyggnad tar inte hänsyn till hur mycket vatten som används i byggnaden, till skillnad från 

LEED och BREEAM. I kårhuset, där komfortkylan till större delen består av evaporativ kyla, 

undgår alltså denna komfortkyla granskning ur miljöhänseende. Eftersom Miljöbyggnad är ett 

relativt enkelt certifieringsverktyg måste förstås vissa detaljer prioriteras bort, vilket troligen är 

anledningen till att inte ta med vattenanvändning. Då evaporativ kyla är relativt ovanligt kan det 

vara motiverat att försumma det för att förenkla certifieringsverktyget. 

Att göra energieffektiviseringar och andra hållbarhetsförbättringar på kulturhistoriskt värdefulla 

byggnader är i vissa fall en avvägning mot att bevara byggnadens kulturhistoriska värde. Innebär 

det att kraven på hållbarhet bör ställas lägre för dessa byggnader? Slutsatsen av denna studie är att 

det går att göra mycket för att förbättra hållbarheten i en byggnad utan att i nämnvärd 

utsträckning skada det kulturhistoriska värdet. 

Det finns ett antal kulturhistoriskt värdefulla byggnader som är miljöcertifierade. Davis (2013) 

listar 20 sådana byggnader som är LEED-certifierade och Frey (2007, s. 163-164) listar 31 

LEED-certifierade, kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Nordamerika. Freys (2007, s. 79-81) 

slutsats är emellertid att byggnader med högt kulturhistoriskt värde presterar sämre i LEED, 

jämfört med andra byggnader, på områdena närmiljö, vattenanvändning, inomhusmiljö och 

innovation, men bättre än andra byggnader på området material. WBDG Historic Preservation 

Subcommittee (2013) beskriver dock kulturhistoriskt värdefulla byggnader som byggnader med 

en inneboende hållbarhet. 
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En övergripande slutsats är att det, åtminstone i en del fall, är möjligt att göra kulturhistoriskt 

värdefulla byggnader mer hållbara. Vissa åtgärder kan förstås behöva stå tillbaka för att bevara det 

kulturhistoriska värdet, men de åtgärder som inte skadar det i nämnvärd utsträckning bör 

definitivt genomföras. 
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Appendix A: Normalårskorrigering  

Normalårskorrigeringen har gjorts med energisignaturmetoden. För att göra 

normalårskorrigeringen användes fjärrvärmeanvändningsstatistik för 2013 från Gustavsson 

(2014c) och temperaturmätningsdata för Observatorielunden från SMHI (2014). För att 

energisignaturen ska kunna användas för indikatorn värmeeffektbehov kräver Miljöbyggnad att 

de mätningar som görs under uppvärmningssäsongen ska göras under minst 8 mätperioder på 

minst en vecka vardera. Den genomsnittliga utetemperaturen måste skilja minst 1,5 °C mellan 

mätperioderna (SGBC 2012b, s. 8). Därmed har 8 perioder på 7 dygn valts ur energistatistiken. 

De valda perioderna har början 14 jan, 21 jan, 18 feb, 19 mars, 28 okt, 4 nov, 18 nov och 2 dec. 

Dessutom har 3 perioder på 7 dygn med start 11 maj, 31 aug och 7 sep använts för att uppskatta 

energibehovet för tappvarmvattenberedning, som antas vara konstant över året. Alla perioder 

valdes under terminstid, för att verksamheten ska vara normal för byggnaden. 

Tappvarmvattenbehovet har uppskattats som medelvärdet under de 3 perioderna. En rät linje har 

anpassats till de 8 mätpunkterna, och utgör energisignaturen tillsammans med den konstanta 

tappvarmvattentemperaturen vid högre utetemperaturer. Energisignaturen visas i Figur 17. 

 

 

Figur 17. Kårhusets energisignatur. 

Från energisignaturen har värmeanvändningen under ett normalår tagits fram. Den normalperiod 

som gäller nu omfattar åren 1961-1990 (SMHI u.å.). För att ta fram temperaturen för ett 

normalår har den genomsnittliga dygnstemperaturen under åren 1961-1990 beräknats för alla 

dagar på året. För varje dag på året beräknas sedan effektbehovet som energisignaturens 

effektbehov vid den genomsnittliga dygnstemperaturen.  
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Från energisignaturen har också effektbehovet vid dimensionerande vinterutetemperatur 

(DVUT) tagits fram som underlag till indikatorn värmeeffektbehov. För att beräkna 

effektbehovet efter energieffektiviseringarna har energisignaturen anpassats genom att ändra 

lutningen på linjen för uppvärmningssäsongen. Detta beskrivs mer detaljerat i Appendix D: 

Värmeeffektbehov. 
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Appendix B: Energifördelning 

 

 

Figur 18. Fördelning av elanvändningen under 2013. 

För att ta reda på var energin bäst sparas har energianvändningen analyserats och fördelningen av 

energianvändningen 2013 tagits fram. Elanvändningen för 2013 har hämtats från Fortum (2014a). 

Fördelningen av elanvändningen visas i Figur 18. 
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Figur 19. Elanvändningsprofil för vardagar. Statistik från 2013. Källa: Fortum 2014a.  

Energistatistiken visar att det finns en elektrisk last på 70 kW som ligger på dygnet runt. En 

timvis profil för elanvändningen under en genomsnittlig, representativ vardag visas i Figur 19. 

Den elektriska lasten fås från diagrammet genom att läsa av elanvändningen nattetid. En mätning 

av elanvändningen har gjorts vid olika undercentraler för att ta reda på vad det är som förbrukar 

så mycket el. Mätresultatet visas i Figur 20 och Figur 21.  

 

 

Figur 20. Mätning av elanvändningen vid ett antal undercentraler april 2014. 
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Mätningen har utförts vid ställverket i tillbyggnaden från 1977 där hela byggnadens el passerar. 

Huvudcentralen A1 och undercentralen A1A, som betjänar byggnadsdelarna från 1930 och 1952, 

har mätts i alla tre faser. Undercentralen för restaurangköket (A1C), undercentralen för 

kylmaskinerna som betjänar restaurangköket (A1D) samt undercentralen som betjänar LB2 har 

däremot bara mätts i första fasen. Diagrammet är baserat på antagandet att elanvändningen är lika 

i alla tre faser. För de andra undercentralerna som ligger direkt under A1 har den totala 

användningen beräknats genom att subtrahera användningen från övriga undercentraler. 

 

 

Figur 21. Mätning av elanvändningen vid ett antal undercentraler april 2014. 

Mätningarna visar att den konstanta lasten på 70 kW inte kommer från restaurangköket utan från 

någonting som ligger under 1930 eller 1952 års byggnadsdel. En nedgång i elanvändningen på 30 

kW har observerats i statistiken för sommaren 2013 samt strax efter följande nyårshelg (se Figur 

22). Nedgången sammanfaller med de perioder då LB1 har varit avstängt. Allt pekar alltså på att 

LB1 förbrukar 30 kW dygnet runt. 
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Figur 22. Elanvändningsstatistik från 2014. Källa: Fortum 2014a. 

Elanvändningen 2013 för ventilationen har beräknats baserat på mätningarna och inställningarna 

i tidkanalen för LB2. För att beräkna energianvändningen för kylmaskinerna har mätresultatet i 

Figur 20 använts. Effektbehovet för övriga kylmaskiner har uppskattats genom en jämförelse 

med uppmätta kylmaskiner och märkeffekten för de olika kylmaskinerna. Metoden ger dock 

ganska stora osäkerheter, eftersom elanvändningen varierar över året med utetemperaturen och 

att elanvändningen i förhållande till märkeffekten beror på dimensionering och således kan 

variera ganska mycket. 

För större delen av restaurangutrustningen finns mätningar över elanvändningen i Figur 21, men 

inte för en del mer energikrävande utrustning som ligger på separata undercentraler, som ugn, 

spis, stekbord och diskmaskin, så energianvändningen från dessa har uppskattats. 

Användningstiden för denna utrustning baseras på uppgifter från kocken och på uppskattningar. 

Effektanvändningen har uppskattats genom att bedöma andelen av märkeffekten som förbrukas. 

För spisen och ugnen baseras andelen av märkeffekten på en studie av Paillat (2012). För övrigt 

har ofta usage factors från ASHRAE (2009, kap. 18) används, både för caféet och för 

restaurangen. För elanvändningen i caféet finns inga mätningar, utan användningen baseras helt 

på en bedömning av andelen av märkeffekten. Märkeffekten har erhållits genom inventering 

samt, då märkplatta för effekten saknas, från tillverkarens uppgifter för samma eller liknande 

modeller av utrustningen. 

Belysningens elanvändning har bedömts genom att inventera belysningen i delar av byggnaden 

och utifrån platsstudier och antaganden uppskatta hur lång tid den är tänd varje dag. För de rum 

där belysningen inte inventerats antas den ha lika stor effekt per kvadratmeter som i liknande 

rum. För uppskattningen av hur lång tid belysningen är tänd har tiden bedömts för olika typer av 

rum, det vill säga en viss uppskattning för allmänna utrymmen, en annan för föreningslokaler, en 

tredje för restauranglokalerna och så vidare. 
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Elanvändning för annan elektrisk utrustning, främst datorer samt kylskåp och mikrovågsugnar i 

föreningslokalerna, baseras på statistik från ASHRAE (2009, kap. 18), märkeffekter och 

uppskattning av användningstiden per dag. Exempelvis har elanvändningen för en stationär dator 

antagits till 65 W, som är ett värde som rekommenderas av ASHRAE (2009 s. 18.12). 

Elanvändningen från större event (främst mässor och fester) har uppskattats genom att jämföra 

elanvändningsstatistiken under dessa tillfällen med representativa dagar då det inte finns sådana 

event. Den är relativt liten trots att det under festerna används lampor och annan utrustning som 

kräver väldigt stor elektrisk effekt. Att den blev så liten kan bero på att dessa event pågår under 

en förhållandevis kort tid. Det finns också osäkerheter som består i att även om ökningen i 

elanvändningen under ett event kan mätas så säger det inte något om var elen används. Det kan 

finnas helt annan elektrisk utrustning som bara av en händelse är på samtidigt som eventet och 

det kan finnas elektrisk utrustning som är avstängd under eventet, men som annars vanligtvis är 

på. 

 

Figur 23. Fördelning av fjärrvärmeanvändning 2013. 

Också fördelningen av fjärrvärmeanvändningen har beräknats. Andelen värme som används för 

tappvarmvattenberedning har beräknats från byggnadens energisignatur enligt beskrivning i 

Appendix A: Normalårskorrigering. Fördelningen av fjärrvärmeanvändningen visas i Figur 23. 
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Appendix C: Energieffektiviseringsberäkningar 

Under besök hos fastighetsskötaren Roger Gustavsson upptäcktes det att tidkanalen för LB2 var i 

läge till under måndag till fredag klockan 5.30 till 21. Eftersom restaurangen stänger klockan 

17.30 och kårbokhandeln klockan 16 ändrades avstängningstiden för LB2 till klockan 18. 

Energistatistiken över energianvändningen kommer från 2013, så då gällde alltså de tidigare 

inställningarna för tidkanalen. Därför har energibesparingen för den åtgärden räknats bort från 

den nuvarande användningen. Vidare har besparingen för att stänga av LB1 nattetid beräknats, 

från antagandet att LB1 är på måndag till fredag klockan 8 till 21 samt lördag och söndag klockan 

10 till 03. (I praktiken behövs ventilationen snarare fredagsnätter än söndagsnätter, så schemat 

har bara valts eftersom det är enklare att ställa in det i DesignBuilder.) Simuleringar har gjorts i 

DesignBuilder för fallen före och efter ändringarna, för att få fram värmebesparingen för dessa 

två åtgärder. Elbesparingen beräknades analytiskt eftersom det finns bra mätningar på vad de två 

luftbehandlingsaggregaten förbrukar. Elektriciteten som fläktarna använder blir delvis ett 

internvärmetillskott i byggnaden. För skillnaden i fläktarnas elanvändning mellan simuleringen i 

DesignBuilder och de analytiska beräkningarna har ingen korrigering av internvärmetillskottet 

gjorts. 

Besparingen för att justera ner ventilationen har beräknats med hjälp av profiler på antalet 

personer i byggnaden baserade på information om och observationer av antalet besökare. 

Undantaget är restaurangköket, som har ett ventilationsbehov från matlagningen. För 

restaurangköket har luftflödena från en projektering av köksventilationen år 2000 använts. Sedan 

dess har köket byggts om, ny utrustning kommit till och gammal tagits bort. Luftflödena har ändå 

använts, eftersom de bedömts vara någorlunda representativa, med undantag för en grill- och 

wokdel som numera är borta. Vid projekteringen beräknades luftflödena vara 4 700 l/s för 

köksdelen och 1 900 l/s för diskrummet (Johansson 2000). 

Det har antagits att det i övriga rum i byggnaden kommer installeras koldioxidgivare med ett 

börvärde på 800 ppm. För att hålla denna nivå krävs ett ventilationsflöde på 10 l/s-pers enligt 

formeln 

 
 ̇  

 ̇

             
 (6)  

förutsatt att mängden koldioxid en person andas ut är 0,3 liter/min ( ̇) och 

koldioxidkoncentrationen i tilluften (Ctilluft) är 300 ppm (McQuiston et al., s. 100). Formeln bygger 

på antagandet att luften är perfekt blandad i rummet, så ett eventuellt extra luftflöde på grund av 

dålig omblandning försummas. Av tillufts- och frånluftsdonens placering syns å andra sidan 

åtminstone inga tecken på att luftflödet är kortslutet. 

Ifall ventilationsflödet regleras med spjäll och fläktarna styrs så att de förser spjällen med ett 

konstant tryck mot ett ställt börvärde så beräknas effektanvändningen från att den varierar linjärt 

med luftflödet enligt formeln 

 
  

 ̇   

 
 (7)  
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(McQuiston et al., s. 396, ekv. 12-5a), antaget att fläktarnas verkningsgrad är konstant. I formeln 

är P effektanvändningen,  ̇ ventilationsflödet, Δp tryckfallet över fläkten, och η fläktens 

verkningsgrad. Att försumma variationerna i fläktarnas verkningsgrad ger osäkerheter i 

beräkningarna, men i den här studien har det inte funnits utrymme att gå in så i detalj på fläktarna 

som skulle behövas för att bedöma verkningsgraden. Ifall frekvensomvandlarna utnyttjas för att 

varva ner fläktarna med en VAV-optimeringsalgoritm beräknas istället effektanvändningen med 

affinitetslagarna enligt 

  

  
 (

 ̇

 ̇ 
)

 

 (8)  

(McQuiston et al., s. 316, ekvation 10-22 och 10-24), där   respektive    är lufttrycket vid aktuellt 

fall respektive referensfall och  ̇ respektive  ̇  är luftens volymflöde vid aktuellt fall respektive 

referensfall. Vid beräkning med dessa formler har det eventuella extra luftflöde som behövs på 

grund av kylbehov försummats. Å andra sidan är kårhuset stängt på sommaren, så behovet av 

komfortkyla är egentligen begränsat. 

För att beräkna besparingarna som fås genom att byta till effektivare belysning har lysrörslampor 

som kan leverera ett tillräckligt ljusflöde letats fram. Antalet timmar per år som lamporna är tända 

antas oförändrat. I beräkningarna antas att alla glödlampor i Hyllan byts ut mot 32 W 

lysrörslampor, hälften av alla stora halogenspottar i hela byggnaden på 75 till 120 W byts ut mot 

lågenergilampor på 32 W samt att glödlamporna i Stora och Lilla Gasque på 42 och 40 W byts ut 

mot klotformade lågenergilampor på 14 W. I Hyllan bedöms lysrörslampan Philips EL/mdT 

32W 3k eller motsvarande ha lämplig ljusstyrka (Philips, EL/mdT 32W 3k) och i Stora och Lilla 

Gasque bedöms lågenergilampan 14W EL/A SWP 3BC vara lämplig (Philips, 14W EL/A SWP 

3BC). För att byta ut halogenspottarna bedöms det vara lämpligt att använda en lågenergilampa 

liknande den nyss nämnda 32 W lysrörslampan. 

Det är viktigt att tänka på att lågenergilampor oftast inte kan användas med dimmer (Elkedjan 

u.å.), som förekommer i många av rummen i kårhuset. Oftast är lamporna tända på högsta 

möjliga belysning, så dimrarna utnyttjas sällan. 

Problemet med att byta lamporna i Hyllan är att de valda lysrörslamporna inte passar i 

armaturerna som de ser ut nu. Redan idag är de i trångaste laget, vilket kan ses genom att den vita 

färg som utgör reflektorn har blivit sotad. Detta behöver lösas först. Att installera en blank 

reflektor rekommenderas, så att lampornas ljus bättre tas tillvara och en mindre lampa kan väljas, 

men ett alternativ skulle kunna vara att försöka placera sockeln bättre. Den lampan som antagits i 

beräkningarna ger något bättre ljus än de nuvarande glödlamporna, så de har valts för att vara 

fullt tillräckliga även om inte reflektorn byts. 

Det har gjorts undersökningar ifall belysningen är onödigt stark i Hyllan, Baren och Nya Matsalen 

så att den i så fall skulle kunna minskas. Dessa rum används som studieplatser, så det behöver 

vara ett visst mått av belysning. I Hyllan var belysningen 94 till 143 lux på arbetsytan, i Baren 200 

till 472 lux och i Nya Matsalen 94 till 196 lux. (Mätningen gjordes 29 april klockan 22.15, för att 

inte solljus skulle påverka mätningen.) Värdena är i minsta laget. För klassrum i skolor bör 

belysningen vara 200-500 lux (Jayamaha 2007, s. 191). Alltså måste belysningsnivån åtminstone 

bibehållas vid byte till energieffektivare belysning. 
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Appendix D: Värmeeffektbehov 

Värmeeffektbehovet vid dimensionerande vinterutetemperatur (DVUT) har också beräknats för 

samma energieffektiviseringsåtgärder som för indikatorn energianvändning. För det första har 

energianvändningen korrigerats för att LB2 är på klockan 5.30 till 18 istället för 5.30 till 21, som 

det var när mätningarna gjordes. Sedan har värmeeffektbehovet med de föreslagna 

energieffektiviseringsåtgärderna beräknats. 

 

 

Figur 24. Kårhusets energisignatur. 

För varje energieffektiviseringsfall har en korrigerad energisignatur tagits fram, genom att 

lutningen på den sluttande linjen i energisignaturen (se Figur 24) har ändrats så att 

energianvändningen blir rätt för det aktuella fallet. Värmeeffektbehovet kan beräknas som 

  ̇  [    ( ̇       ̇        )  ](          )   ̇            (9)  

(Jonsson, Bohdanowicz 2009, s. 74, ekv. 3.36), där  ̇ är värmeeffektbehovet, UA är klimatskalets 

totala UA-värde,   är luftens densitet,  ̇      är ventilationsflödet,  ̇         är infiltrationsflödet,    

är luftens specifika värmekapacitet,       är inomhustemperaturen,      är utetemperaturen och 

 ̇            är internvärmetillskottet. Enligt formeln är effektförlusten för fallet            
alltid lika stor även om man ändrar något på klimatskalet eller ventilationen som påverkar faktorn 

    ( ̇       ̇        )  . När lutningen ändras ska kurvan alltså vridas kring den punkt i 

diagrammet där utetemperaturen är lika med innetemperaturen. I det här fallet ska linjen alltså 

vridas kring utetemperaturen 21 °C, eftersom det är börvärdet på temperaturen inomhus. 
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Ändringar i internvärmetillskottet är relaterade till elanvändningen i byggnaden, eftersom den el 

som förbrukas omvandlas till värme. Internvärmetillskottet har antagits vara lika stort som 

elanvändningen. Om en energieffektiviseringsåtgärd görs som ger en besparing i el med 

oförändrat uppvärmningsbehov, är alltså nergången i internvärmetillskottet lika stor som 

besparingen i el. Eftersom internvärmetillskottet antas vara konstant för alla utetemperaturer, så 

ska minskningen i internvärmetillskottet subtraheras från effektbehovet vid DVUT. 


