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Sammanfattning 

Energianvändningen i en lokal redovisas idag endast som kWh per m2. I exempelvis en stor lokal 

som inte producerar varken varor eller tjänster kommer energianvändningen vara låg vilket kan 

betraktas som positivt. Skolor och forskningslokaler producerar tjänster och produkter vilket är 

av samhällsnytta men den höga intensiteten på verksamheten brukar innebära högre 

energianvändningen per m2. Målet med detta examensarbete är att kunna presentera alternativa 

nyckeltal för energianvändning som kan appliceras på lokaler och med rapporten förse KTH och 

Akademiska Hus med ett eller flera nyckeltal för bättre presentation av energianvändning i 

lokaler.   

För att kunna besvara problemformuleringen som ställts i detta examensarbete har en 

arbetsprocessbeskrivning utformats. Arbetsprocessen har delats upp i olika faser med ett antal 

delmål som specificerats. Fas 1 innefattar en övergripande litteraturstudie om energianvändning 

främst vad gäller lokaler samt en generell studie för energianvändning i Sverige. Utöver detta en 

analys samt jämförelse med Akademiska Hus lokaler som hyrs av KTH. Fas 2 innefattar en 

intervjustudie samt en workshop med syfte att diskutera och använda sig av de berörda parternas 

erfarenheter för att komma vidare i arbetet. Fas 3 innefattar en fallstudie som genomfördes på två 

byggnader på KTH Campus, V och L-huset. Syftet med detta är att utifrån de tidigare faserna 

med föreslagna och identifierade nyckeltal applicera dessa på ett verkligt fall och jämföra fördelar 

samt nackdelar. 

Utifrån fas 1 och 2 avgränsades arbetet till att fokusera på analys av nyttjandegraden och 

verksamheten för lokalerna på KTH Campus. En modell för bestämmande av nyttjandegrad 

upprättades utifrån det lokala bokningssystemet som är baserat på antalet bokade timmar under 

en given tidsperiod. Den totala energianvändningen per kvadratmeter för V- och L-huset är 152,3 

resp. 155,3 kWh per m2. Efter implementeringen av det nya nyckeltalet kan det konkluderas att 

differensen mellan de två valda lokalerna ökar från 2,0 % till 31,3 %. Detta visar att V-huset är 

mer energieffektiv om hänsyn tas till nyttjandegraden. Med det nya nyckeltalet kWh per m2N, kan 

även de berörda parterna, KTH och Akademiska Hus möjliggöra en annorlunda 

energimålsättning för att på så sätt kunna erhålla exempelvis certifiering inom 

miljöledningssystemet ISO 14001 i vilket ett eller flera energimål är en förutsättning. 

Vidare konkluderas att Akademiska Hus bör tillgodose KTH med data för effektuttag per timme 

för att lättare kunna identifiera energieffektiviseringsåtgärder samt att eventuellt se över 

möjligheten att installera elmätare i byggnaderna för kartläggning av energianvändningen. 
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Abstract 

Today energy usage in a building is accounted for as kWh per m2. In a large building that, for 

example, does not produce goods or services will have a low energy usage which can be 

considered positively. However, it should be named that, for example, schools and research 

buildings produce services and products which are for the public good but usually means greater 

energy usage per m2. The goal of this thesis is to present alternative key performance indicators 

for energy usage that can be applied to buildings, and with this report provide KTH and 

Akademiska Hus with one or more key performance indicators for presenting energy usage in 

buildings. To be able to answer the formulated problem posed in this thesis a description of the 

work process was worked out. The work process has been divided up into different phases with a 

number of specified sub-goals. Phase 1 includes an all-encompassing literature study about 

energy usage mainly concerning buildings and a general study of energy usage in Sweden. Phase 2 

is comprised of an interview study and a workshop with the purpose of discussing and making 

use of the concerned parties' experiences in order to come further in the work. Phase 3 includes a 

case study that will be carried out on two buildings on KTH Campus, V and L houses. The 

purpose with this is to apply the proposed and identified key performance indicators on a real 

case and compare both their advantages and disadvantages.  

On the basis of phase 1 and 2 the work was limited to focus on analysis of the degree of 

utilization and the activities of the buildings on KTH Campus. A model for determination of the 

degree of utilization was established on the basis of the room booking system which can yield the 

number of booked hours during a given time period. The total energy usage per square meter for 

V and L houses is 152,3 and 155,3 kWh per m2 respectively. After the implementation of the 

degree of utilization correction in this key performance indicator it can be concluded that the 

difference between the two cases increases from 2.0 % to 31.3 %. This means in practice that by 

analysis of energy usage in kWh per m2 the difference is very little, while for the case with degree 

of utilization correction the difference in energy usage will be clearer. With the new key 

performance indicator with degree of utilization correction, kWh per m2N, the concerned parties, 

KTH and Akademiska Hus, can even make possible a different energy goal setting in order to, 

for example, keep certification within the environmental management system, ISO 14001, for 

which one or more energy goals is a precondition.  

Furthermore, it can be concluded that Akademiska Hus should provide KTH with data of the 

variation in power demand over time in order to more easily be able to identify energy efficiency 

measures and to eventually consider the possibility of installing electricity meters in the buildings 

for mapping energy usage. 
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1 Inledning 

Detta examensarbete utförs på uppdrag av KTH och Akademiska Hus och avser analysera och 

identifiera alternativa nyckeltal för redovisning och kartläggning av energianvändning, främst vad 

gäller lokaler. Som en del av denna studie ingår även en analys av dagens mätetal kWh per m2, där 

effekterna av att använda detta nyckeltal är annorlunda för olika aktörer, hyresavtal eller 

verksamheter. I rapporten ingår utöver detta en analys av energianvändning i lokaler samt hur 

dessa förhåller sig till lokalerna på KTH Campus. 

Ett viktigt syfte med nyckeltal för energianvändning är att kunna jämföra byggnaders 

energiprestanda över tid. För att dessa jämförelser inte ska vara missvisande kan det vara 

nödvändigt med ytterligare parametrar i nyckeltal för energianvändning och att aktuell 

information är lättillgänglig och lätt att handskas med. 

1.1 Problemformulering 

Energianvändningen i en lokal redovisas idag som kWh per m2. I exempelvis en stor lokal som 

inte producerar varken varor eller tjänster kommer energianvändningen vara lägre jämfört med en 

lokal som inhyser energiintensiv verksamhet. Skolor och forskningslokaler producerar tjänster 

och produkter vilket är av samhällsnytta men brukar innebära högre energianvändning per m2. 

Vilket i sin tur kan uppfattas som negativt om jämförelsen enbart sker via nyckeltalet kWh per 

m2, då det tas ingen hänsyn till vilka typer av tjänster/varor som produceras. En lokal inhysande 

energiintensiv verksamhet per kvadratmeter behöver nödvändigtvis inte vara ”sämre” ur 

energisynpunkt. 

Nyckeltalet, kWh per m2 och år används även vid certifiering av byggnader. En lokal med låg 

energianvändning kan lättare certifieras än en med hög energianvändning eftersom certifieringen 

utgår från mätetalet kWh per m2. Vidare avser problemformuleringen i detta arbete att hitta nya 

mätetal som kan användas istället för kWh per m2. Nyckeltalet kWh per m2 behandlar inte 

nyttjandegraden i en lokal vilket innebär att lokaler med energikrävande verksamhet som 

exempelvis laborationslokaler med tillhörande utrustning ofta resulterar i ett högre värde för kWh 

per m2 vilket ses som negativt eftersom verksamheten inte redogörs i nyckeltalet. 

Eftersom detta examensarbete är ett resultat av samarbete mellan KTH och Akademiska Hus 

kommer rapporten i huvudsak att fokusera på alternativa nyckeltal gentemot dessa berörda 

parter. För att på ett enkelt sätt kunna klargöra informationsflödet gällande energianvändningen 

har en konceptuell modell av informationsflödet skapats, vilken presenteras i Figur 1. 
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Figur 1, Konceptuell modell – informationsflöde för energianvändning 

Från Figur 1 ses att statistik gällande energianvändningen från respektive lokaler med inhysande 

verksamhet på KTH Campus uppmäts av Akademiska Hus som sedan sammanställs för att 

förmedlas till KTHs Bygg och förvaltningsavdelning som i sin tur ansvarar för sammanställning 

av den totala energianvändningen för lokalerna beroende på hyresavtalet som i sin tur är utformat 

för specifikt varje lokal, exempelvis har hyresavtalen olika löptider och areor samt att värme kan 

vara inkluderat alternativt exkluderat i avtalet. KTH Bygg ansvarar även för inrapportering till 

Naturvårdsverket. Vidare har Akademiska Hus förvaltningsansvaret för lokalerna där olika 

åtgärder för energianvändning bestäms utifrån den information som energistatistiken förmedlar 

samt utifrån den kompetens som finns på fastighetsbolaget. 

1.2 Mål och syfte 

Målet med detta examensarbete är att kunna presentera ett eller flera nya alternativa nyckeltal för 

energianvändning som kan appliceras på lokaler. Syftet är även att undersöka lämpligheten av det 

nuvarande nyckeltalet för energianvändning, kWh per m2. 

1.3 Metod 

För att kunna uppnå målet med arbetet används metoder som beskrivs i (Collins & Hussey, 

2007), där olika metoder beskrivs utifrån fyra kategorier: undersökande, deskriptiv, analytisk och 

förutsägande forskning. I denna rapport används främst en analytisk metod där syftet ligger i att 

försöka förstå vilka bakomliggande faktorer som gör att dagens nyckeltal inte lämpar sig att 

användas i metoder för beskrivning av lokalers energiprestanda. Detta kommer ske främst via en 

litteraturstudie som berör nyckeltal för energianvändning. Utöver detta tillämpas en mer prediktiv 

metod som beskrivs i (Collins & Hussey, 2007) för att identifiera nyckeltal som på ett bättre sätt 

lämpar sig för KTH Campus.  

 

Som en del i detta examensarbete ingår en intervjustudie med syfte att belysa de tankar och 

förslag kring metoder för nyckeltal som framförs av anställda på KTH och Akademiska Hus. 
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Intervjustudien är av kvalitativ semistrukturerad karaktär enligt det tillvägagångasätt som beskrivs 

i (Trost, 2013) vilket betyder att intervjun genomförs med förutbestämda frågor men där 

innehållet i frågorna kan variera under intervjuerna med hänsyn till den diskussion som framförs. 

För att vidare på ett enkelt sätt kunna applicera de nyckeltal som behandlas under arbetets gång 

och som anses mest lämpliga för KTH Campus, kommer en fallstudie enligt den metod som 

beskrivs i (Collins & Hussey, 2007) utföras med kvantitativ analys som baseras på två byggnaders 

energianvändning. 

 

För att kunna nå en slutsats finns det olika angreppssätt som kan användas, exempel på detta 

beskrivs i (Collins & Hussey, 2007) där två angreppssätt kan vara deduktiv och induktiv ansats. 

En deduktiv ansats utgår ifrån en etablerad teori som sedan beprövas medan en induktiv ansats 

utgår ifrån en observation för att sedan grunda en teori. Angreppsättet i denna rapport är av 

induktiv karaktär, med detta menas att angreppsättet utgår ifrån en situation, i detta fall gällande 

lämpligheten på nyckeltalet kWh per m2, för att sedan utvärdera alternativa nyckeltal.  

 

1.4 Arbetsprocessbeskrivning 

För att kunna besvara problemformuleringen som ställts i detta examensarbete har en 

arbetsprocess utformats. Arbetsprocessen har delats upp i olika faser med ett antal delmål som 

specificerats, vilket påvisas i Figur 2. 

 
Figur 2, Övergripande arbetsprocessbeskrivning 

Fas 1 innefattar insamling av relevant information för att uppnå syftet med studien. För att 

utveckla detta ska en generell litteraturstudie presenteras inom energianvändning för byggnader. 

Utöver detta en studie gällande certifiering av byggnader med innefattande frågeställningar som 

exempelvis: Hur påverkar nyckeltal kWh per m2 certifieringsprocessen för en byggnad? Som ett 

sista led i denna fas kommer en jämförelse samt diskussion utföras mellan olika nyckeltal som på 

något sätt används i olika studier som är relevanta för detta projekt. 
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Fas 2 innefattar en intervjustudie samt en mindre workshop med syfte att diskutera och inhämta 

de berörda parternas erfarenheter för att vidare undersöka frågan. Syftet är att återigen koppla till 

problemformuleringen och utifrån detta analysera de olika nyckeltalen som presenterats i fas 1 

och jämföra fördelar och nackdelar samt vilka osäkerheter som kan kopplas till de data och 

metoder som föreligger. 

 

Fas 3 innefattar en fallstudie som att genomfördes på två byggnader på KTH Campus. Syftet 

med detta är att utifrån de tidigare faserna med föreslagna och identifierade nyckeltalen applicera 

dessa på ett verkligt fall och jämföra fördelar samt nackdelar och analysera de konsekvenser som 

genereras. Utifrån denna fas kommer en slutsats att formas och kopplas till uppdragsgivarens 

mål. 
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2 Litteraturstudie 

I detta kapitel redovisas det material som samlats in via en litteraturstudie gällande 

energianvändning i Sverige. Detta avser främst energianvändning inom den byggda miljön. 

Utöver detta presenteras även en studie gällande nyckeltal och hur de använts i olika projekt i 

Sverige. 

Litteraturstudien inleds med en kort introduktion om hållbar utveckling och hur detta är kopplat 

till energianvändning idag. Vidare beskrivs det generella läget för energianvändning i 

bostäder/lokaler i Sverige med syfte att få en helhetsbild över energiläget inom byggnadssektorn. 

Som en del i detta ingår även en introduktion till definition av byggnadstermer som uppvärmd 

area samt uppmätt energi och hur dessa är kopplade till metoder för redovisning av 

energicertifiering. Detta genomförs i syfte att förstå problematiken kring hur nyckeltal är 

sammansatta samt hur de används i metoder för redovisning av energianvändning eftersom detta 

kan tillämpas för den aktuella problemställningen i denna rapport. Vidare är ett annat syfte med 

litteraturstudien att sätta sig in i problemställningen för de berörda parter genom att analysera 

projekt som genomförts i Sverige. Från denna studie förväntas ett antal idéer om nyckeltal för 

energianvändning genereras och presenteras under en workshop och utifrån detta ska arbetets 

inriktning formas. 

2.1 Hållbar utveckling och energianvändning 

I dagens samhälle är klimatförändringar och en storskalig övergång till förnybar energi 

utmaningar som stundar inför framtiden. I Europa har den Europiska Unionen (EU) satt upp ett 

20-20-20 mål med syfte att minska energianvändningen, reducera växthusutsläppen samt öka 

andelen förnyelsebar energi med 20 procent fram till år 2020 jämfört med 1991-års nivå. 

(European Union, 2014). Som jämförelse har Sverige satt upp som mål att öka andelen förnybar 

energi med 50 %, reducera växthusgaserna med 40 % samt energieffektivisera med 20 %. 

(Energimyndigheten, 2014). 

Energianvändningen har sedan 1970-talet ökat och bidragit till den utveckling som vi står inför 

gällande klimatutmaningarna. Ur hållbarhetsynpunkt och miljöperspektiv är detta oroväckande då 

det innebär att koldioxidutsläppen har ökat samtidigt som medeltemperaturen ökar vilket 

resulterat i en sämre klimatsituation runt om i världen. Ur ett samhällsperspektiv kan detta vara 

oroväckande då ett varmare klimat högst troligt kommer sätta sin prägel inom den lokala 

bebyggelsen, i form av exempelvis temperatursvängningar. (IPCC, 2007) 

Om målet för långsiktig hållbar utveckling ska ha någon betydelse i praktiken och 

bostadsmarknaden i Sverige är det nödvändigt att upprätta krav på den befintliga bebyggelsen 

och de energieffektiva åtgärder som krävs. Under åren 1940-60 rådde en stor bostadsbrist i 

Sverige vilket resulterade i de så kallade miljonprogramsbyggena som refererar till upprättandet av 

bostäder med syfte att förse invånarna med tillräckligt antal bostäder. Antalet bostäder som 

byggdes under 1960-talet uppgick till cirka 600 000 vilket är en fördubbling jämfört med 1940-års 

nivå, vilket kan ses i Figur 3. Under åren 1940-60 byggdes cirka 1,8 miljoner bostäder i Sverige 

med dagens mått mätt låg energistandard vilket innebär att det idag finns ett väldigt stort 

renoverings- samt energieffektiviseringsbehov. (SCB, 2001) 
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Figur 3, Bostadsbyggandet per decennium (SCB, 2001) 

Om det i framtiden ska vara möjligt att komma i närheten av hållbar utveckling krävs att vi 

förutom de sociala och ekonomiska aspekterna gällande bostäder, även betraktar uppvärmningen 

och inomhusklimatet i byggnaderna. (Boverket, 2005) 

2.1.1 Tillförd energi i Sverige 

Den tillförda energin i Sverige år 2011 uppgick till 577 TWh, varav 206 TWh från fossila 

bränslen. Biobränslen, torv och avfall stod för 132 TWh av den tillförda energin. Främsta 

användare av energibärare producerad från biobränslen var fjärrvärmenätet samt industrisektorn. 

Vatten- och vindkraft stod för cirka 67 respektive 6 TWh av den tillförda energin, samtidigt som 

kärnkraften stod för 168 TWh. Sveriges slutgiltiga energianvändning under år 2011 var 379 TWh. 

Detta är en minskning med cirka 4 procent jämfört med år 2010. Sveriges totala 

energianvändning inom bostäder och service uppgår till 144 TWh, detta motsvarar cirka 38 

procent av den slutgiltiga energianvändning år 2011. Som påvisas i Figur 4 utgör bostad- och 

servicesektorn tillsammans med industrisektorn den största andelen av den svenska 

energianvändningen. Transportsektorn svarade för 24 procent av den svenska 

energianvändningen motsvarande år. (Energimyndigheten, 2013a) 
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Figur 4, Nettoenergianvändning, Sverige år 2011 (Energimyndigheten, 2013a) 

Störst andel energianvändning inom bostäder och lokaler avser uppvärmning samt 

tappvarmvatten. Under året 2011 uppgick energianvändningen för uppvärmning samt 

tappvarmvatten till 76,5 TWh vilket motsvarar 60 procent av den totala energianvändningen 

inom bostäder och lokaler (Energimyndigheten, 2013a). Enligt Energimyndigheten utgörs 

uppvärmningsbehovet till 85 procent av transmissionsförluster samt 15 procent 

ventilationsförluster. Värmebehovet är varierande för varje byggnad och är beroende av ett antal 

parameterar, exempelvis geografisikt läge samt isolering. (Energimyndigheten, 2012a) 

I Figur 5 ses att under åren 2002-2011 har energianvändning med olja som energislag minskat. År 

2002 var energianvändningen från olja inom bostäder och lokaler 14,8 TWh jämfört med året 

2011 där motsvarande siffra uppgick till 2 TWh. Fjärrvärme är det mest använda energislaget för 

uppvärmning inom bostadssektorn. Åren 2002-2011 varierade energianvändningen från 

fjärrvärme mellan 41-43 TWh. Elvärme som energislag har minskat från 21 TWh år 2002 till 

motsvarande 18 TWh år 2011. Andel biobränslen uppgår till 12 TWh för uppvärmning och 

tappvarmvatten år 2011, vilket är en minskning med 15 procent jämfört med 2002 års nivå. 

(Energimyndigheten, 2013b) 
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Figur 5, Primärenergi, uppvärmning och varmvatten inom bostäder och lokaler (Energimyndigheten, 2013b) 

2.1.2 Energianvändning i bebyggelsen 

År 2011 uppgick energianvändningen i lokaler gällande uppvärmning och varmvatten till 26 

procent av Sveriges totala energianvändning för bostadssektorn. Övriga 74 procent var fördelade 

30 respektive 44 procent för flerbostadshus samt småhus. Figur 6 visar energitillförseln för de 

olika kategorierna inom bostad och servicesektorn. Småhus står för en stor andel biobränslen 

medan flerbostadshus och lokaler har relativt liten andel från biobränslen i jämförelse. Dock kan 

det poängteras att fjärrvärme till stor del är baserad på biobränsle. Småhus står även för den 

största andelen elvärme jämfört med flerbostadshus och lokaler. Uppvärmning med olja har 

under år 2000 minskat med cirka 15 TWh.  Lokaler och flerbostadshus använder störst andel 

fjärrvärme, cirka 92 procent av energin för uppvärmning och tappvarmvatten utnyttjas från 

fjärrvärmenätet för flerbostadshus jämfört med motsvarande 78 procent för lokaler.  Småhusen 

svarade för den minsta andelen från fjärrvärmenätet vilket är cirka 18 procent, för uppvärmning 

samt tappvarmvatten. (Energimyndigheten, 2013b) 

 
Figur 6, Användning av olika energislag, år 2012 (Energimyndigheten, 2013b) 
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2.2 Energianvändning i lokaler, allmänt 

Den totala energianvändningen för uppvärmning och tappvarmvatten för lokaler i Sverige 

uppgick till 18,8 TWh år 2012, varav fjärrvärme stod för den största andelen med cirka 78 

procent, motsvarande 14,6 TWh. Användingen av olja som bränsle för uppvärmning och 

tappvarmvatten minskade från år 2004-2012 med nio procentenheter. I Tabell 1 redovisas den 

årliga energistatistiken för lokaler fördelat över byggnadsår. Statisken är utförd med 95 procents 

konfidentsintervall. (Energimyndigheten, 2013a) 

Tabell 1, Energianvändning, lokaler i Sverige (Energimyndigheten, 2013a) 

Total energianvändning, uppvärmning och tappvarmvatten [kWh per m2] 

Typ av lokal Byggår 

 -1940 1941-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2011 Uppgift saknas Samtliga 

Samtliga 148±5 148±7 150±6 143±7 117±9 128±9 122±5 133±7 139±3 

Bostäder 144±15 146±11 142±30 144±39 130±29 118±16 147±42 132±18 139±9 

Hotell,restaurang,elevhem 161±14 152±19 149±17 172±21 117±17 145±29 109±16 169±28 152±8 

därav restaurang 152±16 162±25 165±18 181±26 121±20 154±26 125±30 129±42 153±9 

Kontor och förvaltning 141±7 130±8 128±9 128±7 102±7 107±12 129±7 131±12 125±3 

Livsmedleshandel 143±47 94±36 174±53 136±23 180±60 186±55 124±32 - 155±23 

Övrig handel 139±17 121±11 113±11 121±16 124±36 106±10 111±9 127±23 119±7 

Vård, dygnet runt 161±20 145±8 152±8 153±17 126±16 133±16 107±8 116±29 144±6 

Övrig vård 184±24 156±32 152±21 150±36 129±15 133±34 114±9 134±28 151±12 

Skolor(förskola-universitet 146±12 165±13 164±9 148±12 119±14 125±9 124±13 133±8 148±4 

Idrottsanläggningar 151±36 144±29 175±34 148±29 154±39 126±27 118±12 141±42 147±13 

Kyrkor, kapell 163±32 118±54 166±27 147±30 177±93 129±65 - 147±33 157±20 

Teater, konsert, biograg 128±15 127±14 133±31 134±31 102±28 126±37 138±44 145±65 127±10 

Varmgarage 143±19 123±17 111±24 131±13 112±29 94±18 126±20 120±24 119±9 

Övriga lokaler 149±13 141±23 125±47 153±21 97±15 169±50 125±33 125±16 134±14 

 

I Tabell 1 ses att det genomsnittliga värdet för energianvändning i lokaler år 2012 var 139 kWh 

med en felmarginal på 3 kWh per m2. För skolor och universitet uppgick det genomsnittliga 

värdet till 148 kWh per m2 med en felmarginal på 4 kWh per m2 motsvarande år. Från tabellen 

framgår även att kyrkor & kapell samt livsmedelhandel har den högsta energianvändningen med 

155 respektive 157 kWh per m2 med en felmarginal på 20 respektive 23 kWh per m2.  Enligt 

undersökningen svarade övrig handel samt varmgarage för den lägsta energianvändningen med 

119 kWh per m2 med en felmarginal på 7 respektive 9 kWh per m2. (Energimyndigheten, 2013a) 

2.2.1 Elförbrukning i lokaler 

Gällande elförbrukning i lokaler har det på uppdrag från Energimyndigheten utförts en studie på 

123 olika lokaler för att kartlägga hur elanvändningen är uppdelad inom området, resultatet av 

detta redovisas i Figur 7. 
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Figur 7, Fördelning av elanvändning inom lokaler, år 2011 (Energimyndigheten, 2013c) 

Utifrån undersökningen framgår det att belysning utgör den största delen av elförbrukningen 

inom lokaler, vilket motsvarar cirka 23,0 kWh per m2.  För fläktar och datorer uppgick 

elförbrukningen till 17,9 respektive 15,4 kWh per m2. Servrar och kylmaskiner stod för 10,7 

respektive 10,6 kWh per m2 enligt undersökningen. Totalt motsvarade elanvändningen 102 kWh 

per m2 enligt undersökningen. (Energimyndigheten, 2013c)  

Enligt Energimyndigheten har elförbrukningen i kontor och vårdlokaler minskat de senaste 20 

åren jämfört med elförbrukningen för skollokalerna som har ökat inom samma tidsperiod. Även 

elförbrukningen vad avser ventilationssystemen har ökat de senaste 20 åren, vilket tros bero en 

ökad kravsättning på god inomhusmiljö. Fastighetselen har ökat för både vårdlokaler samt 

kontorslokaler. För vårdlokaler har elförbrukningen ökat med 125 procent, från 4 till 9 kWh per 

m2 för åren 1990-2006. För kontorslokaler ligger motsvarande ökning på 35 procent, från 14 till 

19 kWh per m2 för åren 1990-2005.  Vad gäller skollokaler har fastighetselförbrukningen minskat 

från 6 till 4 kWh per m2 mellan åren 1990-2007, vilket motsvarar en minskning på cirka 33 

procent. (Energimyndigheten, 2013b) 
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2.3 Energieffektivitet – indikatorer 

Energieffektivitet är ett uttryck som används inom de flesta områden och det finns inget entydigt 

kvantitativt mått på energieffektivitet. Istället förlitar man sig på en rad indikatorer för att 

kvantifiera förändringar i energieffektivitet. I allmänhet avser energieffektivitet att använda 

mindre energi för att producera samma mängd tjänster eller användbar utgång. Till exempel inom 

industrisektorn kan energieffektivitet mätas genom den mängd energi som krävs för att 

producera ett ton av en produkt. (Patterson, 1996) 

 

I en studie utförd av Patterson (1996) presenteras olika alternativ för att redovisa 

energieffektivitet. Alternativen är klassificerade i fyra olika indikatorer: termodynamisk, fysisk-

thermodynamisk, ekonomisk-termodynamiskt samt ekonomiska indikatorer. (Patterson, 1996) 

2.3.1 Termodynamiska indikatorer 

Termodynamiska indikatorer kan anses vara de mest lämpliga att redovisa energieffektivitet 

eftersom termodynamik ofta refereras som läran om energi och energiomvandlingar. En fördel 

med termodynamiska indikatorer är de presenterar storheter i olika tillstånd i en process. Detta 

resulterar i objektiva mått i en given process under givna förhållanden, såsom tryck, temperatur, 

koncentration etc. (Patterson, 1996) 

En termodynamisk indikator som används är den entalpiska effektiviteten. Vid beräkning 

tillämpas följande formel: 

ut

H

in

H
E

H






 

∆Hin är den använda energin som grundar sig på den energi som sätts in i processen och ∆Hut är 

den användbara energin ut ur processen. Noterbart är att denna formel endast tar hänsyn till den 

använda energin i processen. Ett exempel enligt Patterson (1996) är en glödlampa som har sex 

procents entalpisk effektivitet, detta innebär i praktiken att sex procent av den tillförda 

elektriciteten omvandlas till ljusenergi. En nackdel med denna indikator är att ingen hänsyn tas till 

energikvaliteten. Ingen skillnad görs mellan högkvalitativa energikällor och lågkvalitativa 

energikällor som är mindre användbara. Patterson påpekar detta genom att ge ett exempel på 

olika energikällor: en enhet el (hög kvalitet) antas ha samma användbarhet som solenergi (låg 

kvalitet). (Patterson, 1996) 

En ytterligare termodynamisk indikator som tillämpas redovisas enligt följande: 

( )

(ideal)

H verklig

H

E

E






  

 representerar andra lagens effektivitet av en process som utför en specifik uppgift. (verklig)HE  är 

den verkliga entalpiska effektiviteten av en process, medan ( )H idealE  är den ideala entalpiska 

effektiviteten för en process som utför en specifik uppgift. Med hjälp av denna indikator är det 

möjligt att se hur den verkliga effektiviteten för en process förhåller till den ideala effektiviteten. 
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2.3.2 Fysiskt termodynamiska indikatorer 

Den stora kritiken mot termodynamiska indikatorer är att verksamheten inte fångas upp i 

indikatorerna, detta eftersom slutanvändare eller konsumenter inte värdesätter produkten baserat 

på termodynamiska egenskaper i första hand. Därför har energianalytiker utvecklat 

energieffektivitets indikatorer som mäter fysiska egenskaper. Dessa fysiska egenskaper är specifikt 

utformade för att spegla verksamhetens slutanvändning. Ett exempel som Patterson (1996) 

nämner är transport av fraktgods, vars verksamhet transporterar en massa över ett antal 

kilometer. En lämplig indikator för frakttransport presenteras enligt Patterson (1996) följande: 

*

energi

Ton kilometer

Tillförd
 

Antal ton står för den massa som fraktas och kilometer står för den distans som massan fraktas. 

En fördel med att använda fysiska indikatorer är att de möjliggör en effektivitet som reflekterar 

verksamhetens slutanvändning. En annan fördel med fysiska indikatorer är att det möjliggörs 

jämförelse över tid då enheten är konstant. Exempelvis är enheten kilogram alltid samma jämfört 

med ett ekonomiskt marknadsvärde som kan variera över tid. 

Om fysiska-termodynamiska indikatorer används är det lämpligt att de utvecklas för olika 

sektorer, eftersom olika sektorer ideligen använder specifika standarder för att uttrycka respektive 

utdata. Exempelvis används enheten kWh per m2 för byggnader. Problemet med denna enhet är 

att den är baserad på att VVS-utrustning, belysning etc. utgör de viktigaste tjänsterna för 

byggnaden och den ska förhålla sig till byggnadsarean. Patterson nämner vidare att byggnader har 

andra viktiga tjänster som inte enheten fångas upp kWh/m2.  

2.3.3 Ekonomisk termodynamiska indikatorer 

Ekonomisk-termodynamiska indikatorer använder sig av en liknande metod som fysisk-

termodynamiska indikatorer. Istället för att utgå från förhållandet mellan de fysiska tjänsterna och 

termodynamiska egenskaperna använder dessa indikatorer förhållandet mellan ekonomiska 

faktorer och termodynamiska egenskaper. 

En modell för att beräkna ekonomisk-termodynamisk effektivitet är att utgå från 

bruttonationalprodukts(BNP) förhållande till den tillförda energin. En kritik som framförs med 

att använda BNP är att det inte tas någon hänsyn till tekniska faktorer. Ett annat sätt att använda 

ekonomisk-termodynamiska indikatorer är att behandla förhållandet mellan den tillförda energin 

mot verksamhetens produktion uttryckt i valuta.  

2.3.4 Ekonomiska indikatorer 

De föregående indikatorerna beräknade förhållandet mellan ekonomiska faktorer och den 

tillförda energin. För ekonomiska indikatorer presenteras varianter där både input och output 

presenteras i ekonomiska storheter. Dessa indikatorer kan främst användas på nationell nivå. Den 

främst använda ekonomiska indikatorn presenteras nedan: 

[ ]Nationelltillfördenergi SEK

BNP
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Denna indikator behandlar förhållandet mellan kostnaden för den tillförda energin på nationell 

nivå och en nations BNP. 

2.3.5 Sammanställning 

Patterson konkluderar i sin studie att termodynamiska indikatorer är begränsade eftersom de inte 

tar hänsyn till vilka energikällor som används och därför kan ge upphov till en orättvis jämförelse.  

Fysisk-termodynamiska indikatorer tar hänsyn till verksamhetens tjänster och produkter, dessa 

indikatorer kan dock endast jämföras inom samma sektor. Ekonomisk-termodynamiska 

indikatorer och ekonomiska indikatorer är användbara på nationell nivå såväl som lokal nivå, 

dessa indikatorer tar dock inte hänsyn till några tekniska aspekter. 

2.4 Energicertifiering 

Energicertifieringssystem för byggnader togs fram i början på 1990-talet som en viktig metod för 

att stärka incitamenten att bygga energieffektiva byggnader i ett samhälle där regleringar inte är 

nog. Detta skulle i sin tur leda till minimering av energianvändningen och möjliggöra en större 

öppenhet vad gäller energianvändning i byggnader. Till en början var definitionen och 

genomförandeprocessen diffus och ledde då till en förvirring bland fastighetsägare och 

hyresgäster. En mångfald av termer och begrepp som energiprestanda, energieffektivitet och 

energimärkning har dykt upp med ofta överlappande betydelser, detta har lett till missvisande 

tolkningar av tillsynsorgan, energimyndigheter och slutkonsumenter. Ett övergripande mål för 

energipolitiken i byggnader är att spara energi utan att kompromissa med komfort, hälsa och 

produktivitet. Med andra ord handlar det om att använda mindre energi och samtidigt kunna 

leverera lika eller förbättrade produkter och tjänster, det vill säga att vara mer energieffektiva. 

Tillsynsorgan (regeringar, energibyråer, lokala myndigheter med mera) har tre grundläggande 

instrument för att maximera energieffektiviteten i byggnader: förordningar, granskning och 

certifiering. (Perez-Lombard, Ortiz, Gonzalez, & R.Maestre, 2009) 

Perez et al, 2009 fastslår att byggregler ställer minimikrav för att uppnå energieffektiv design i nya 

byggnader. Det huvudsakliga syftet är att minska slutlig energianvändning eller relaterade 

parametrar (primärenergi, CO2-utsläpp och energikostnader) utan att kompromissa med komfort 

eller produktivitet. Europa utvecklade tidigt byggregler i slutet på 1970-talet för att minska 

värmeförluster genom kulvertelement. Detta följdes av förordningar och rekommendationer för 

bästa praxis om projektering, beräkning och underhåll av byggnads termiska tjänster (HVAC och 

VVS). (Perez-Lombard, Ortiz, Gonzalez, & R.Maestre, 2009) 

2.4.1 Energideklarationer 

Sedan oktober år 2006 gäller lagen om energideklarationer. Lagen skapades för att understödja 

effektiv energianvändning i fastigheter.  Energideklarationer används för att ge en överblick över 

fastighetens energianvändning och energiprestanda. Fastighetens energiprestanda redovisas i kWh 

per m2 år, med hänsyn till temperaturkorrigering baserat på antalet graddagar. Informationen i 

energideklarationen är till användning för ägaren av fastigheten, eventuella hyresgäster eller 

konsumenter och allmänheten.  En energideklaration bör även innehålla upplysningar om den 

obligatoriska kontrollen av fastighetens ventilationssystem samt information om en 

radonmätning har utförts i byggnaden. Om förbättringsåtgärder föreligger med hänsyn till 

inomhusmiljö och hälsa ska åtgärder redovisas. Förbättringsåtgärderna ska även framföras ur ett 
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ekonomiskt perspektiv. Deklarationen ska innehålla referensvärden som används för jämförelse 

mellan olika byggnader med samma förutsättningar. En energideklaration varar i tio år efter att 

den utfärdats. (Fastighetsmäklarnämden, 2010) 

 

Ansvarig för att energideklarationen utförs är fastighetsägaren eller den som uppför byggnaden 

för egen räkning. Exempel på byggnader som måste energideklareras är flerbostadshus och 

byggnader med en brukbar golvarea över 500 m2. Deklarationen ska genomföras av en oberoende 

expert på uppdrag av fastighetsägaren. Alla fastigheter behöver dock inte energideklareras, 

exempelvis är fritidshus undantagna. För att en fastighet ska anses som fritidshus krävs att ingen 

är folkbokförd i byggnaden. Fastigheten behöver inte heller energideklareras då fastigheten ärvs 

eller ges i gåva.  Vid försäljning till närstående är kravet på energideklaration också borttaget. 

(Fastighetsmäklarnämden, 2010) 

2.4.2 Generella krav för energideklarationer 

År 2002 godtogs Europaparlamentets direktiv om byggnaders energiprestanda. Syftet med 

direktivet var att gynna förbättring av energiprestandan inom byggnadssektorn för att minska 

påverkan på klimatet. För att följa direktivet är energideklaration av bostäder ett krav.  

Regeringen har gett förslag om att införa lagar för energideklaration som ska beskriva byggnaden 

utifrån olika punkter som ger en beskrivning av byggnadens aktuella energiprestanda, exempelvis 

bör det anges om den obligatoriska ventilationskontrollen har genomförts, om radonmätning är 

korrekt samt om byggnadens energiprestanda kan förbättras utifrån ett ekonomiskt perspektiv. 

(Boverket, 2006) 

 

Referensvärden kan användas för att genomföra en jämförelse mellan olika byggnaders 

energiprestanda. Byggnaderna bör tillhöra samma kategori och ha samma förutsättningar. Ett 

annat sätt att använda referensvärden är att arbeta mot ett uttalat mål för byggnaden. Oavsett hur 

referensvärdena utformas är syftet att ge konsumenteten en överblick samt kunna dra jämförelser 

mellan olika byggnaders energianvändning och därmed miljöpåverkan. (Boverket, 2006) 

2.4.3 Uppmätt eller beräknad energianvändning 

Energianvändningen i en byggnad kan antingen beräknas eller mätas. I många fall kan det tyckas 

att mätning är det mest korrekta men hänsyn måste tas till det faktum att mätfel uppstår och om 

inte dessa minimeras kan det uppmätta siffran faktiskt skilja sig från den verkliga och således inte 

betyda att mätning ger en korrekt siffra. Vid exempelvis projektering av en byggnad finns det 

endast möjlighet att beräkna en hypotetisk energianvändning och dimensionera efter denna, vilket 

gör att tillförlitligheten i data gällande nyckeltal för byggnader minskar vid projekteringsstadiet. 

(Boverket, 2001) 

Enligt (Boverket, 2001) bör framtagande av nyckeltal baseras på byggnadens tillförda energi. 

Nyckeltalet bör användas för att beskriva byggnadens tekniska egenskaper. Vid exempelvis 

redovisning av nyckeltal som beskriver den tekniska delen samt driften och nyttjandet av 

byggnaden är det viktigt att nyckeltalen baseras på uppmätt energianvändning. Det bör dock 

poängteras att mätfel bör tas hänsyn till och elimineras i metoden för att bestämma nyckeltalen då 

detta kan fortplantas och bidra till att det uppmätta värdet inte är korrekt. (Boverket, 2001) 
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2.5 KTH och Akademiska Hus 

KTH grundades år 1827 och har idag campusområden belägna i centrala Stockholm, Haninge, 

Södertälje, Kista och Flemingsberg.  KTH är Sveriges största tekniska universitet med 

ingenjörsutbildningar och teknisk forskning inom ett stort antal områden. Det är i dagsläget 4900 

anställda, cirka 2000 forskare och 13 400 högskolestuderande på grund- och avancerad nivå. 

Skolan svarar vidare för cirka en tredjedel av Sveriges ingenjörsutbildning och teknisk forskning 

(KTH, 2014). I nuläget är KTHs miljöledningssystem i uppbyggnadsfasen, KTH ska 

miljöcertifieras enligt ISO 14001 som består av fyra olika faser: planering, genomförande, 

uppföljning som genom ett cyklist tillvägagångssätt ska leda till ständig förbättring.  Tanken är att 

miljöledningssystemet ska ge en minskad miljöpåverkan genom ett förbättrat och organiserat 

miljöarbete (KTH, 2013). 

Akademiska Hus är ett fastighetsbolag med fastigheter över hela Sverige. I de fastigheter som 

Akademiska Hus förvaltar verkar över 300 000 personer. Vidare är det den största hyresvärden 

för universitet och högskolor i Sverige med ett fastighetsvärde på 58,4 miljarder och en 

omsättning på 5,6 miljarder (Akademiska Hus, 2014a). Under år 2013 har Akademiska Hus tagit 

fram fyra hållbarhetsmål utifrån verksamhetens miljöpåverkan.  Med hjälp av stärkta samarbeten 

med kunderna är målet att uppmuntra och belysa hållbarhetsfrågor. Som ett led i detta finns det 

ett uttalat mål att reducera mängden köpt energi med 50 procent till år 2025 jämfört med år 2000. 

Utöver detta finns ett mål att huvuddelen av energin ska komma från förnyelsebara källor för att 

samtidigt minska mängden koldioxid från energianvändningen. (Akademiska Hus, 2014b). 

KTH och Akademiska Hus har nyligen valt att fördjupa sitt samarbete för att främja hållbar 

utveckling på campusområdet. Denna satsning är ett samarbete över flera olika områden som 

exempelvis energi och byggmaterial.  Med den nya satsningen vill båda parter ha ett samarbete 

som nyttjar kompetensutbyte och dialog för att tillsammans nå långsikta hållbarhetsmål. Det 

fördjupade samarbetet ska innehålla gästföreläsningar, gemensamma forskningsprojekt samt ett 

samarbete via fastighetsförvaltningen. 

2.5.1 Hållbarhetsarbete 

KTHs hållbarhetsarbete är fördelat mellan två organisationer, KTH Sustainability och Hållbart 

Campus. Fokus inom KTH Sustainability ligger på mer integration av hållbar utveckling i 

utbildning och forskning. KTH Sustainability arbetar även som rådgivare till rektor och 

fakultetsrådet.  Representanter för KTH Sustainability är bland annat Göran Finnveden, 

vicerektor för hållbar utveckling på KTH, Birgitta Westin, miljöchef, lärarrepresentanter med 

flera. (KTH, 2014g) Hållbart Campus fokuserar mer på utvekling av KTHs miljöarbete som 

bland annat innebär framtagande av miljöledningssystemet och leds av miljöchef Birgitta Westin. 

(KTH, 2014b) 

KTH kommunicerar sitt miljöarbete internt via sitt intranät samt i nyhetsbrev och epost. Via 

kommunikationen internt vill KTH få anställda och studenter engagerade i miljöarbetet. Externt 

kommunicerar KTH bland annat genom hemsidan, seminarier samt via sin miljöredovisning. 

(KTH, 2014b). I december år 2010 antog KTH en reviderad miljöpolicy där det fastslogs att ”Det 

samlade intrycket är att miljö och hållbar utveckling inte står i konflikt med hög kvalité och i 

universitetens kärnuppgifter, snarare tvärtom”. KTH har arbetat fram en miljöaspektslista för att 

kartlägga vilka aktiviteter som har störst miljöpåverkan (KTH, 2012). Genom undersökningar på 
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hela KTHs verksamhet har miljömål arbetats fram i åtta olika områden: Utbildning, samverkan, 

forskning, energianvändning, avfall, upphandling av varor och tjänster, användning av kemiska 

produkter samt transporter. Miljöpåverkan från dessa områden kan vara direkta eller indirekta. 

För varje område har olika delmål arbetats fram, för exempelvis energianvändning är delmålet att 

minska energianvändningen med 5 procent till 2015 jämfört med 2012. (KTH, 2014f) 

KTHs energianvändning avser bland annat daglig uppvärmning och kylning av de byggnader 

KTH hyr av Akademiska Hus. KTH anser att energifrågan är viktig ur både ett ekonomiskt och 

miljömässigt perspektiv. Genom samarbete med Akademiska Hus i syfte att minska 

energianvändningen har hållbara lösningar identifierats och tillämpats vid om-och nybyggnationer  

som exempelvis nya arkitektskolan. I Figur 8 redovisas energianvändningen på Campus 

Valhallavägen uppdelat mellan värme, kyla och el.  I figuren ses att elförbrukningen svarar för 

den största del av energianvändningen med 44 procent. Energianvändningen för kyla och värme 

står för cirka en fjärdedel respektive en tredjedel. 

 

Figur 8, Energianvändning KTH Campus Valhallavägen 2012 (IVL, 2012) 

Naturvårdsverket granskar årligen myndigheters miljöledningssystem och rankar dessa efter ett 

givet poängsystem.  I Tabell 2 redovisas de kriterier samt poäng som Naturvårdsverket 

granskning utgörs av. 
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Tabell 2, Poängsystem och kriterier (Naturvårdsverket, 2014) 

Kriterier Poäng 

Del 1  

Är Miljöcertifierad (ISO/EMAS) 1 

Har en miljöpolicy 1 

Har en aktuell miljöutredning (max 5 år gammal) 1 

Har identifierat betydande miljöaspekter 1 

Har upprättat miljömål 1 

Har vidtagit åtgärder 1 

Har följt upp målen 1 

Har vidtagit åtgärder för att ge de anställdas miljökunskap 1 

Del 2  

Följer upp och redovisar sammanlagda utsläpp av koldioxid 1 

Följer upp och redovisar utsläpp av koldioxid för flygresor över 50 

mil 

1 

Följer upp och redovisar verksamhetselektricitet 1 

Följer upp och redovisar övrig energianvändning  1 

Följer upp och redovisar andel förnybar energi 1 

Följer upp och redovisar miljökrav av antal upphandlandningar 1 

Följer upp och redovisar andel miljökrav av ekonomiskt värde 1 

Totalt 15 

 

I Figur 9 redovisas KTHs rankingpoäng mellan 2010-2013. Under år 2013 erhöll KTH 14 av de 

maximala 15 poängen, för att erhålla den sista poängen krävs att KTH är ISO 14001 certifierade. 

(Naturvårdsverket, 2014). 

 

 

Figur 9, KTHs poäng vid Naturvådsverkets granskning (Naturvårdsverket, 2014) 

KTH anser att ett certifierat miljöledningssystem kommer resultera i en förbättrad struktur av 

miljöprestanda och arbetssätt.  En certifiering skulle även stärka KTHs position inom 
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hållbarhetsfrågor samt bidra med en objektiv granskning som ökar tillförlitligheten inom 

miljöarbetet. (KTH, 2014e)  

Akademiska Hus har satt upp både korta och långsiktiga mål för sitt miljöarbete.  Genom att 

årligen uppdatera miljömålen baserat på fyra betydande miljöaspekter: Energihushållning, 

materialhushållning, utfasning av farliga ämnen samt innemiljö vill Akademiska Hus minska den 

årliga inköpta energin med 50 procent till år 2025 jämfört med år 2000. Målet för år 2013 var att 

minska den inköpta energin med 2 procent och detta uppnåddes med hjälp av handlingsplaner, 

energisparinvesteringar samt genom samarbeten med universitet/högskolor på småskalig nivå. 

Akademiska Hus vill långsiktigt att samtliga campusområden i Sverige ska ha dokumenterade 

visioner för den fysiska miljön, för 2013 var målet att 75 procent av alla campusområden ha 

fastslagna planer. Vid årslutet år 2013 hade 84 procent av campusområdena planer eller planer 

under utarbetande. Akademiska Hus har arbetat mot detta mål genom att stimulera 

utvecklingsarbeten mot hållbara campusområden. (Akademiska Hus, 2013) 

2.6 Energianvändning i lokaler, Akademiska Hus 

För att på ett enkelt sätt kunna jämföra energianvändningen på Akademiska Hus bestånd avser 

detta kapitel behandla energianvändningen för lokalerna på KTH Campus. I studien ingår 41 

lokaler varav alla hyrs av KTH. 34 av lokalerna är placerade på Campus Valhallavägen, två lokaler 

är placerade på Campus Kista, en lokal är placerad på Campus Kista samt fyra lokaler som är 

placerade på andra orter i Stockholm. Informationen gällande energianvändningen hämtas från 

Akademiska Hus energiportal. (Energiportalen, 2014) 

Energianvändningen är uppdelad i tre områden, värme, kyla och el och redovisas i sin helhet i 

Appendix B. 

2.6.1 Energianvändning, värme 

I Figur 10 framgår att Kemi(A0043018) är den lokal med högst energianvändning för 

uppvärmning, vilket varierar mellan 357 och 446 kWh per m2 mellan åren 2011 till 2014. För 

denna lokal kan det noteras ur figuren att energianvändningen för värme har minskat med cirka 

22,5 procent för år 2014 jämfört med år 2013. De genomsnittliga värdena för åren 2011 till 2014 

varierar mellan 117 och 126 kWh per m2.  
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Figur 10, Värmeförbrukning KTH Campus mellan år 2011-2014 

År 2011 uppmättes den högsta genomsnittliga energianvändningen för värme, 126,2 kWh per m2. 

År 2014 uppmättes den lägsta genomsnittliga energianvändningen för värme, 116,7 kWh per m2, 

detta motsvarar en minskning på cirka 7,5 procent. År 2012 uppmättes det genomsnittliga värdet 

för energianvändning för uppvärmning till 120,4 kWh per m2, detta värde kan jämföras med 

energimyndighetens undersökning där det genomsnittliga värdet för skolor och universitet som 

uppmättes till 148 kWh per m2 med en felmarginal på 4 kWh per m2. Detta innebär i praktiken att 

genomsnittsvärdet för lokalerna på KTH Campus har en värmeförbrukning som är cirka 23 % 

lägre än genomsnittet i landet.  

2.6.2 Energianvändning, kyla 

I Figur 11 framgår att den genomsnittliga energianvändningen för kyla har minskat årligen utifrån 

den undersökta tidsperioden. År 2011 uppmättes energianvändningen för kyla till 87,9 kWh per 

m2, motsvarande siffra för år 2014 var 67,4 kWh per m2, detta motsvarar en minskning på cirka 

23,3 procent. Lokalen IT/data har högst energianvändning för kyla med värden som varierar 

mellan 1 796,7 och 2 630,8 kWh per m2. Denna lokal visar ett väldigt högt värde jämfört med 

övriga lokaler som undersökts. 
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Figur 11, Energianvändning kyla, KTH Campus mellan år 2011-2014 

För att förstå hur stor inverkan lokalen IT/data har på den genomsnittliga energianvändningen 

redovisas de genomsnittliga värdena mellan åren 2011-2014 exkluderat IT/data i Tabell 3. 

Tabell 3, Jämförelse energianvändning, kyla KTH Campus 

Energianvändning för kyla 

           Exklusive IT/data Inklusive IT/data 

År kWh per m2 kWh per m2 

2011 24,3 87,9 

2012 22,9 83,5 

2013 23 68,8 

2014 24,2 67,4 

 

I Tabell 3 ses att värden för energianvändning gällande kyla minskar drastiskt då lokal IT/data 

exkluderas i undersökningen. Det genomsnittliga värdet för kyla är stabilt då de olika åren 

jämförs. De åren med högst(2011) respektive lägst(2012) energianvändning för kyla visar värden 

på 24,3 respektive 22,9 kWh per m2, detta motsvarar en skillnad på 5,8 procent mellan åren. 

2.6.3 Energianvändning, el 

I Figur 12 redovisas elförbrukningen mellan år 2011 till 2014. År 2011 uppgick värdet till 167,8 

kWh per m2, motsvarande värde år 2014 uppgick till 141,9 vilket motsvarar en minskning på cirka 

15,4 procent. Figuren visar att IT/Data är den lokal med högst elförbrukning. För lokalen har 

elförbrukningen minskat med cirka 26,4 procent mellan åren 2011 till 2014. I likhet med 
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energianvändningen för kyla har lokal ett väldigt högt värde i jämförelse med andra lokaler på 

Campus för elförbrukning. 

 

Figur 12, Elförbrukning KTH Campus mellan år 2011-2014 

I Tabell 4 redovisas årsmedelvärden då IT/data lokalen exkluderas ur undersökningen: 

Tabell 4, Jämförelse energianvändning, elförbrukning KTH Campus 

Energianvändning, elförbrukning 

           Exklusive IT/data Inklusive IT/data 

År kWh per m2 kWh per m2 

2011 104,7 167,8 

2012 101,4 162,5 

2013 98,9 145,8 

2014 95,9 141,9 

 

Tabellen påvisar en stor minskning då IT/data exkluderas, differensen mellan år 2011 och 2014 

uppgår till 8,1 procent vid jämförelse mellan åren. Utöver detta ses en årlig minskning till 95,9 

kWh per m2 för år 2014. Detta värde kan jämföras med energimyndighetens undersökning vilken 

påvisade ett rikssnitt för elförbrukningen på 102 kWh per m2. De lokaler som KTH hyr av 

Akademiska Hus understiger alltså detta värde och har visat sig minska årligen enligt värden 

uppmätta från 2011 till 2014 i det fallet då lokalen IT/Data exkluderas ur studien. 

2.7 Sammanställning, total energianvändning KTH Campus mellan åren 2011-2014 

I Figur 13 redovisas den totala energianvändningen [kWh per m2] mellan åren 2011-2014 fördelat 

på inklusive samt exklusive lokalen IT/data: 
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Figur 13, Sammanställning energianvändning KTH Campus 

Figuren visar att energianvändning på lokalerna minskar årligen. År 2011 uppgick 

energianvändningen för lokalerna till cirka 381,9 kWh per m2 i jämförelse med årsmedelvärdet 

2014 då energianvändningen uppmättes till 326,1 kWh per m2. Detta motsvarar en minskning på 

cirka 14,6 procent. Gällande energianvändningen för kyla och elförbrukning har det sedan 

tidigare nämnts att lokalen IT/Data står för en stor del av energianvändningen. Om lokalen 

IT/data exkluderas ur undersökningen påvisas en minskning i energianvändning på cirka 255,2 

kWh per m2 (2011) till 236,8 (2014). Detta motsvarar en minskning på hela 33,2 respektive 27,4 

procent för åren 2011 och 2014. 
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2.7.1 Problematisering kring nyckeltalen för KTH och Akademiska Hus 

Akademiska Hus är sedan år 2004 miljöcertifierade enligt ISO 14001. Vid nybyggnation ställer 

Akademiska Hus krav ur både energi och miljöperspektiv som är utformade enligt 

certifieringssystemet Miljöbyggnad. I Miljöbyggnad ingår att redovisa energianvändningen per 

kvadratmeter (SGBC, 2014a). Detta medför att Akademiska Hus bara har ett krav på sig att 

redovisa en låg energianvändning per kvadratmeter. Problemformuleringen i detta arbete är att 

undersöka alternativa metoder för att redovisa energianvändningen och påpeka de begränsningar 

som finns i det nuvarande nyckeltalet.  

Akademiska Hus energimål är alltså endast kopplat till att minska den köpta energin och tar inte 

hänsyn till aktiviteter eller liknande i byggnaden då det inte förs någon sådan statistik i nuläget. 

För KTH:s del har man satt upp elva övergripande miljömål som ska nås till år 2015 där två av 

målen är att minska energianvändningen (el, fjärrvärme och fjärrkyla) med fem procent och 

samtidigt ha en forskning och utbildning på en hög internationell nivå. Utöver detta har man ofta 

krav att leverera ett antal utexaminerade studenter varje år vilket kan medför att målen kanske 

inte riktigt är sammankopplade. Detta eftersom det årligen tillkommer nya studenter som utför 

energikrävande aktiviteter som exempelvis datoranvändning och labbverksamhet. Det medför att 

energianvändningen, främst vad gäller verksamhetsenergin med stor sannolikhet kommer att öka 

eller att fortsätta vara hög vilket innebär att målet om att minska energianvändningen troligen blir 

svår att uppnå. Utöver detta ingår även värmen i hyresavtalet vilket minskar incitamentet för att 

sänka energinanvändningen för uppvärmning av byggnaderna. 

KTH har i skrivande stund 71 aktiva hyresavtal, majoriteten av dessa är med Akademiska Hus. 

De flesta avtal har varmhyra, det vill säga värme och varmvatten ingår men el och eventuell kyla 

debiteras separat. Avtalen har olika löptider som kan variera alltifrån en månad till flera år 

beroende på hur avtalet förhandlats mellan KTH och Akademiska Hus. Fakturering av 

energianvändningen sker månads- eller kvartalsvis beroende på vad som avtalats mellan parterna. 

(Nilsson, 2014) 

Faktureringen av energianvändningen på KTH ligger till grund för inrapporteringen av den totala 

årliga energianvändningen per byggnad till Naturvårdsverket. I denna rapportering redovisas den 

totala inköpta energin samt energi per kvadratmeter under det aktuella året som faktureringen 

avser. För att kunna bestämma energianvändningen på lokaler vars hyresavtal ändrats eller löpt ut 

under året sker en schablonberäkning som beror på avtalad hyrestid samt uppvärmd area under 

det aktuella året. KTH har en verksamhet som mer eller mindre kräver hög energianvändning 

med tanke på flödet av studenter och den intensiva forskning som bedrivs. För att då kunna 

möjliggöra ett energimål för ISO 14001-certifieringen krävs kanske andra nyckeltal som är bättre 

kopplade till verksamheten. (Häckner, 2014) 

 

En viktig slutsats som identifierades under litteraturstudien samt analysen av energianvändningen 

för lokalerna på Campus var den inverkan som lokalen IT/data har på den genomsnittliga 

energianvändningen. Om lokalen IT/data exkluderas ur sammanställningen sjunker snittet med 

hela 33 %. 
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2.8  Nyckeltal för energianvändning 

I detta kapitel presenteras nyckeltal som använts i olika typer av projekt inom bland annat bygg 

och fastighetsbranschen samt en diskussion om betydelsen av dessa nyckeltal för respektive 

projekt.  

2.8.1 kWh per m2, graddagar 

Graddagar är ett begrepp som används för att definiera hur utetemperaturen avvikit jämfört med 

normaltemperaturen under en tidsperiod. Graddagarna kan användas för att utföra en korrigerad 

energiberäkning för olika år exempelvis vid jämförelse av energianvändning mellan två år. Vid 

beräkning av kWh per m2 graddagar särskiljs den temperaturberoende energianvändningen. Den 

temperaturberoende delen normalårskorrigeras och adderas till den del som inte är 

temperaturberoende. Nedan redovisas den formel som används vid beräkning av 

normalårskorrigeringen. (SMHI, 2012) 

*
N

Q E
G

  

Q står för normalårskorrigeringen, G är antalet graddagar för det aktuella året och N är det 

normala antalet graddagar och E är den temperaturberoende energianvändningen. (SMHI, 2012) 

Fördelarna med att använda sig av graddags/normalårskorrigering är att möjliggöra jämförelser 

mellan olika år men även mellan olika byggnader med olika geografiska förutsättningar. 

Nyckeltalet kan tillämpas både nationellt och internationellt och är en förutsättning för att 

framhäva en rättvis bild över energianvändningen. Nackdelen är att graddagar kan definieras 

annorlunda i olika länder vilket påverkar tillförlitligheten i data som behandlar nyckeltalet. I 

Sverige redovisas energianvändningen för tappvarmvatten tillsammans med energianvändningen i 

bostäder, detta kan separeras för andra länder. (EPISODE, 2000)  

2.8.2 Nyckeltal för energianvändning - Hammarby Sjöstad 

Det övergripande miljömålet för Hammarby Sjöstad var  en minskad miljöpåverkan med hälften 

jämfört med 1990-talets tillämpade teknik (Stockholms stad, 2009). I och med detta skapades 

olika miljöbelastningsprofiler som undersökte värme, kyla och el där byggnadens 

energianvändning beräknas och gör att den faktiska energianvändningen, så kallad 

nettoenergianvändning kan mätas (Boverket, 2001). I Tabell 5 presenteras de nyckeltal som berör 

energianvändning som använts i Hammarby Sjöstad: 

Tabell 5, Nyckeltal: Hammarby Sjöstad (Brick, 2008) 

Benämning Nyckeltal 

Förnyelsebar energi (sol,vind, biobränslen 

osv.) 

kWh per individ och BTA (bruttoarea) 

Ej förnyelsebar energi ( olja, kol, gas osv.) kWh per individ och BTA  

Växthuseffekt  g CO2 ekv per individ och BTA 
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Utifrån byggnadens nettoenergianvändning räknas varje kWh om till energi per energislag. I detta 

fall skiljer man på icke förnyelsebara energikällor (olja,kol och uran) och förnyelsebara 

energikällor (sol, vind och biobränslen). Utifrån dessa värden kan byggnadens miljöpåverkan 

räknas fram och kategoriseras i växthuseffekter (CO2, metangas med flera som sedan viktas). 

Varje energislag presenteras sedan som ett nyckeltal per individ och area vilket möjliggör en 

jämförelse gällande miljöpåverkan för lägenheter såväl som individer. (Boverket, 2001) 

I en utvärdering av Hammarby Sjöstad med syfte att följa upp det uttalade målet att minska 

miljöpåverkan med hälften jämfört med tekniknivån som var aktuell i början på 1990-talet 

(Stockholms stad, 2009) konstaterar (Brick, 2008) att miljöindikatorerna redovisat en minskad 

miljöpåverkan. Detta avser hela livscykeln på projektet, det vill säga från produktion och drift av 

byggnad till avveckling. Enligt undersökningen utförd av (Brick, 2008) på Grontmij AB visar 

resultaten att nyckeltalen kWh per individ och BTA uttag av ej förnyelsebar energi en minskning 

på cirka 28-42 % beroende på området (Sickla Udde, Sickla Kaj, Lugnet och Proppen). Projektet 

påvisar även en minskning av gCO2 med cirka 29-37% enligt Brick (2008). 

För Hammarby Sjöstad har alltså nyckeltalen möjliggjort en bättre jämförelse av framförallt 

miljöpåverkan för en byggnad under hela livstiden. Med resultaten från den utvärdering som 

utfördes av (Brick, 2008) kan slutsatsen dras att nyckeltalen bidragit till en redovisning för 

minskning av både energi från icke förnyelsebara bränslen och växthuseffektpåverkan från 

byggnaderna, vid jämförelse av värdet på nyckeltalen. Det bör dock nämnas att den referens som 

används vid jämförelse är den tekniknivå som används i början på 1990-talet vilket betyder att det 

är svårt att avgöra exakt hur nyckeltalen bidragit till minskningen mer än att det har bidragit till att 

på ett enkelt sätt kunna indikera och belysa vissa aspekter av miljöbelastningen. 

Brick(2008) konstaterar även att miljöpåverkan från driften av byggnaderna står för en stor del av 

den minskade miljöbelastningen. I utvärderingen saknas dock någon direkt reflektion och slutsats 

till hur nyckeltalet kWh per individ och BTA bidragit till målsättningen som var en halverad 

miljöpåverkan. Det som kan utläsas från utvärderingen är att nyckeltalet istället används på 

lägenhetsnivå snarare än individnivå.  

2.8.3 Nyckeltal för energianvändning - Bo01 i Malmö 

För byggprojektet Bo01 i Malmö utarbetades ett antal nyckeltal med utgångspunkt från 

Ecoeffect-metoden som är ett miljövärderingsverktyg som utvecklats vid KTH och Högskolan i 

Gävle med stöd från olika företag och organisationer inom byggbranschen (Glaumann, 2004).  

Syftet med denna metod är att möjliggöra en kvantitativ beskrivning av energi och miljöeffekter 

från byggnader och fastigheter samt att ge underlag för jämförelser och beslut som i sin tur kan 

bidra till en minimering av miljöpåverkan (Glaumann, 2004). I Tabell 6 redovisas de nyckeltal 

som användas för detta projekt: 
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Tabell 6, Nyckeltal: Bo01 Malmö (Glaumann, 2002) 

Benämning Nyckeltal 

Planeffektivitet m2 per brukare (lägenhetsarea) 

Total energianvändning per år med andel 

förnybar energi 

kWh/m2 och % förnybar energi 

Värmeeffekt vid maximalt värmebehov kW-värme per m2 

Eleffekt vid maximalt värmebehov kW-el per m2 

 

Precis som i fallet med Hammarby Sjöstad var syftet med dessa nyckeltal att möjliggöra en 

miljöpåverkansbedömning av projektet där nyckeltalen användes för att ge förenklade och 

ungefärliga mått på egenskaper som kan vara svåra att beskriva (Glaumann, 2002). I förslaget till 

nyckeltal skriver (Glaumann, 2002) att nyckeltalet m2 per brukare hade som syfte att spegla 

byggnadens nyttjandegrad. I detta fall utgörs nyttan av antal kvadratmeter per person i de olika 

fastigheterna. Energianvändningen presenteras som kWh per m2 med andel förnyelsebar energi. 

Enligt (Glaumann, 2002) finns två delar att ta hänsyn till i miljöbelastningen, dels i form av 

använd energi och dels i form av nyttjandegraden. För nyckeltalen gällande effektbehov (kW-

värme och kW-el) ger det sammanlagda effektbehovet vid dimensionerande utetemperatur en 

indikation på byggnadens uppvärmningsbehov vilket enligt (Glaumann, 2002) ger en gynnsam 

styreffekt ur miljösynpunkt eftersom det ställer krav på projektören att minska 

energianvändningen och uppnå en jämn effektfördelning över tid. 

Som ett led i utvärderingen av projektet med nyckeltal genomfördes en utvärdering där skillnaden 

mellan de olika byggnaderna visade sig vara överraskande stor, detta visas i Figur 14. Figuren 

visar avvikelser mellan de olika lägenhetskomplexen på upp till 67 procent för byggnaden med 

högst energianvändning per m2, Skanska Trähus jämfört med LB-hus. Ytutnyttjandet visar en 

avvikelse på 226 procent vid en jämförelse mellan MKB Kajplats och LB-Hus. (Glaumann, 2014) 

 

Figur 14, Presentation av resultat: Bo01 Malmö (Glaumann, 2014) 

Målsättningen med Bo01 projektet i Malmö var att nyckeltalen skulle fungera som indikatorer 

och möjliggöra en sammanställning av miljöpåverkan. Nyckeltalen skulle även vara enkla att följa 

utifrån ett bygghandlingsperspektiv. Resultatet i Figur 14 visar en stor skillnad i utfallet för de 

olika nyckeltalen, vilket kan betraktas som en bra indikator på att det finns uppenbara skillnader 

och förbättringspotential. Vidare har nyckeltalen bidragit till att man på ett enkelt sätt kan 

identifiera vilka byggnader som har högst nyttjandefrekvens och därför en relativt hög 
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energianvändning per kvadratmeter. I exemplet mellan Wihlborgs och MKB Kajplats 01 ses att 

energianvändningen är högre för Wihlborgs men att fastighetsytan används 92 % mer än MKB 

Kajplats 01 för nyckeltalet m2 per brukare. Ur ett energicertifieringsperspektiv innebär detta i 

praktiken att det är enklare att certifiera MKB Kajplats 01 som drar mindre energi per 

kvadratmeter men i själva verket ligger väldigt långt efter vad gäller det faktiska nyttjandet av 

byggnaden jämfört med Wihlborgs. (Glaumann, 2014) 

2.9 Nyckeltalens roll i certifieringsprocessen (Miljöbyggnad) 

För att kunna förstå vilken inverkan nyckeltal har i certifieringsprocesser kommer detta kapitel 

behandla certifieringsmetoden Miljöbyggnad samt hur nyckeltalen ingår i de olika delarna.  I 

Miljöbyggnad bedöms tre områden som utgörs av energi, innemiljö och material. Utifrån dessa 

områden beräknas sedan ett antal olika indikatorer som exempelvis energianvändning och 

solinstrålning. Det lägsta områdesbetyget avgör byggnadens slutgiltiga betyg. I Miljöbyggnad 

finns det totalt 16 olika indikatorer vilka utgör hela certifieringsprocessen. Dessa indikatorer delas 

sedan in i elva aspekter som fördelas i tre olika områden som resulterar i ett betyg för byggnaden. 

Detta gäller såväl nyproduktion som befintliga byggnader (SGBC, 2014b). I Figur 15, Betyg för 

byggnader enligt Miljöbyggnad 2.0  redovisas de olika indikatorerna, aspekterna och områdena som 

beskrivits: 

 

Figur 15, Betyg för byggnader enligt Miljöbyggnad 2.0 (SGBC, 2013) 

För att kunna bedöma indikatorn energianvändning används nyckeltalet kWh per m2 som i sin tur 

klassas efter en skala beroende på värdet på nyckeltalet i jämförelse med föreskrifterna i den 

svenska byggbeskrivningen (BBR). I den svenska byggbeskrivningen redovisas den specifika 

energianvändningen för lokaler till 130 (klimatzon I), 110 (klimatzon II) respektive 90 (klimatzon 

III) kWh per m2. I Figur 16 redovisas energikraven för respektive nivå i Miljöbyggnad. (SGBC, 

2014a) 

1 Energianvändning BRONS Energianvändning BRONS

2 Värmeffektbehov SILVER

3 Solvärmelast SILVER

4 Andel av energislag GULD Energislag GULD

5 Ljudklass SILVER Ljudkvalitet SILVER

6 Radonhalt GULD

7 Ventilationsstandard BRONS

8 Kvävedioxid GULD

9 Fuktsäkerhet SILVER Fukt SILVER

10 Termiskt klimat vinter GULD

11 Termiskt klimat sommar SILVER

12 Dagsljus SILVER Dagsljus SILVER

13 Legionella SILVER Legionella SILVER

14 Dokumentation av byggvaror GULD Dokumentation GULD

15 Ufasning av farliga ämnen SILVER Utfasning SILVER

Effektbehov SILVER

Innemiljö SILVER

Luftkvalitet BRONS

Termiskt klimat SILVER

Energi SILVER

Material GULD

Indikatorer i 2.0 Aspekter Områden Byggnad

SILVER
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Figur 16, Betygskriterier för indikatorn energianvändning (SGBC, 2014a) 

Byggnadens årliga energianvändning som presenteras i nyckeltalet kWh per m2 utgörs av den 

köpta energin som är beroende av uppvärmning, varmvattenanvändning, komfortkyla och 

fastighetsel. Hushållel/verksamhetsel ingår inte i certifieringsprocessen enligt gällande praxis från 

den svenska BBR. (SGBC, 2014a) 

Indikatorn energianvändning där nyckeltalet kWh per m2 ingår, tillhör området energi som utgörs 

av de tre aspekterna energianvändning, effektbehov och energislag. Som tidigare nämnts bestäms 

det slutgiltiga betyget för byggnaden av det lägsta områdesbetyget. Områdesbetyget bestäms av 

det lägsta aspektbetyget, dock kan områdesbetyget höjas en nivå om minst hälften av 

aspektbetygen har en högre nivå. Detta betyder i praktiken att kWh per m2 har en stor inverkan 

på områdesbetyget och om områdesbetyget för energi är det lägsta utgör detta grunden för 

slutbetyget för byggnaden. (SGBC, 2014b) 

2.10 Fallstudie, slutanvändarnas påverkan på elförbrukning 

I en studie gällande elförbrukning på ett universitet i Edinburgh, Skottland undersöker Gul and 

Sandhya (2014) variationen på elförbrukningen beroende på antalet personer i lokalen samt 

rumsaktiviteter.  För lokalen finns elförbrukning per timme att tillgå vilket till stor del var 

anledningen till att lokalen valdes för undersökningen. Utöver detta inhyser lokalen olika 

aktiviteter som exempelvis undervisning, forskning, administration, cafeteria samt sociala 

samlingar. I lokalen finns en lektionssal, två seminarierum, tre mötesrum, ett café samt plats för 

studerande och tolv kontorsrum. (S.Gul & Sandhya , 2014) 

För att tillgodose data för närvaro installerades en effektiv närvarosensor vid huvudingången. 

Sensorn använder infraröd strålning som kan beräkna antalet personer som lämnar respektive går 

in i byggnaden. Informationen från sensorn kan sedan laddas ned för att hämta relevant 

information givet ett tidspann. I artikeln nämner författarna att osäkerheter föreligger i alla typer 

av mätinstrument och att man inte bör räkna med över 90 % säkerhet. Genom universitetet 

Heriot-Watts webschema har information gällande rumsaktiviteter inskaffats och viktats för 

respektive storlek. (S.Gul & Sandhya , 2014) 

Gul och Sandhya (2014) har använt sig av en enkätundersökning och intervjustudier för att få 

insikt kring hur lokalen används och underhålls. Från enkätundersökningen erhölls 208 svar, 

varav 81 forskarstudenter, 116 studenter, två från akademisk personal samt nio stödpersonal. För 

att erhålla en indikation på hur slutanvändarna påverkar den elförbrukningen frågades det om 

användandet av laddning av mobiltelefoner, bärbara datorer och surfplattor, släckning av 

belysningen samt avstängning av stationära datorer och projektorer när de inte används. För att 
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besvara dessa frågor gavs de svarande fyra möjliga svarsalternativ, ”alltid”, ”ibland”, ”sällan” samt 

”aldrig”.  

Resultatet av enkätundersökningen visade att cirka 60 % av de svarande aldrig laddar sina 

mobiltelefoner, bärbara datorer samt surfplattor i lokalen. Enligt Gul och Sandhya (2014) svarar 

en försumbar del att de alltid laddar sina mobiltelefoner, bärbara datorer samt surfplattor i 

byggnaden medan 20 % svarade att de sällan laddar sina ägodelar. Undersökningen visade även 

att cirka en tredjedel av de svarande släcker lyset när de inte finns behov medan 14 % stänger av 

stationära datorer då det inte finns behov. (S.Gul & Sandhya , 2014). 

2.10.1 Beräkning av rumsaktiviteter 

För att beräkna rumsaktiviter i universitetsbyggnaden användes följande formel: 

*

100

h C
Rumsaktivitet   

h är totala antalet uppbokade timmar och C är rumskapaciteten. Rumsaktiviteterna analyserades 

tillsammans med effektbehovet samt antalet personer i byggnaden. Två analyser utfördes, den 

första analysen utgår från dagliga värden medan den andra analysen utgå från timvärden. 

I Figur 17 redovisas den första analysen som genomfördes för januari och maj: 

 

Figur 17, Månadsvariation effekt, närvaro och aktiviteter (S.Gul & Sandhya , 2014) 

I figuren ses att effektbehovet, närvaro samt rumsaktiviteter är högre under januari i jämförelse 

med maj. För närvaro ses en variation på närmare 50 procent för maj jämfört med motsvarande 

period i januari. Avvikelsen mellan effektuttag under januari och maj avviker något mindre och 

kan utifrån grafen anses vara relativt snarlika. Variationen i rumsaktiviteter har en något mer 

volatil utveckling jämfört med närvaron där den största skillnaden påvisas under maj månad.  

(S.Gul & Sandhya , 2014) 
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I Figur 18 redovisas den andra analysen gällande timvariation som genomfördes under den sjunde 

januari vilket var det datum då elförbrukningen motsvarar medelvärdet under januarimånad: 

 

Figur 18, Dagsvariation effekt, närvaro och aktiviteter (S.Gul & Sandhya , 2014) 

I figuren ses att det finns ett effektbehov under hela dygnet, under de timmar där det inte finns 

personer närvarande kan det ses att effektbehovet ligger på cirka 30 kW. Vid klockan åtta ses en 

effektökning till cirka 45 kW. Vid klockan 10 ökar sedan effektbehovet till cirka 60 kW, detta kan 

vara kopplat till rumsaktiviteterna som ökar vid den tidpunkten.  I figuren ses att personer som 

besöker byggnaden vistas under samma tidsperiod som det utförs rumsaktiviteter i byggnaden.   
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2.11 Sammanfattning - litteraturstudie 

För att sammanfatta detta delkapitel har de identifierade nyckeltalen sammanställts i Tabell 7. I 

tabellen ses alla de nyckeltal som användes under de två analyserade projekt, Hammarby Sjöstad 

och Bo01 i Malmö. Dessa identifierade nyckeltal ligger till grund för den workshop som beskrivs 

mer utförligt i kapitel 3. 

Tabell 7, Sammanställning av nyckeltal 

Nyckeltal 

kWh per m2 graddagar 

kWh per individ och BTA (bruttoarea) 

g CO2 ekv per individ och BTA 

m2 per brukare 

kWh per m2 och % förnybar energi 

kW-värme per m2 

kW-el per m2 

 

För nyckeltalet kWh per m2 graddagar kan det konstateras att fördelen med detta nyckeltal är att 

det möjliggörs en jämförelse mellan olika geografiska platser. Genom att korrigera den delen av 

energianvändningen som är temperaturberoende kan nyckeltalet användas för att jämföra olika 

byggnader. Nackdelen med detta nyckeltal är att det inte tas någon hänsyn till den verksamhet 

som bedrivs. För nyckeltalet kWh per individ kan det nämnas att nyckeltalet möjliggör en 

jämförelse för exempelvis lägenheter i ett stort lägenhetskomplex vilket kan användas som 

underlag vid exempelvis beteenderelaterade åtgärder för energianvändning. Nyckeltalet gCO2 per 

individ kan identifiera åtgärder som i sin tur kan ge en uppskattning om den ungefärliga 

miljöbelastningen per individ. 

Utifrån den studie som genomfördes av Gul och Sandhya (2014) kan det konstateras att en analys 

av hur rumsaktiviteter har en påverkan på effektbehovet i lokaler är intressant att analysera vidare 

ur ett nyttjandeperspektiv. Vid analys av projektet Bo01 i Malmö tillämpades det enda nyckeltal i 

denna studie som tar hänsyn till nyttjandegraden. Utifrån boarea och antalet personer i 

byggnaden kunde en nyttjandegrad fastställas, detta ger en indikation på hur väl bostaden nyttjas i 

förhållande till energianvändningen. För nyckeltalen gällande effektbehov tillämpades dessa för 

att uppnå en optimerad effektfördelning över tid. Vi konkluderar att nyckeltalet kWh per m2 har 

en avgörande betydelse vad gäller certifiering enligt Miljöbyggnad. Värdet på nyckeltalet avgör till 

stor del vilket områdesbetyg som erhålls. Detta kapitel konstaterade även att det inte tas någon 

hänsyn till de tjänster eller produkter som produceras i en lokal vid en certifiering. 
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3 Intervjustudie 

Som en del i detta examensarbete under fas två ingick en intervjustudie och en workshop.  

Resultaten från litteraturstudien med fokus på nyckeltal för energianvändning presenterades i en 

workshop. För intervjustudierna var syftet att få en mer djupgående inblick i de båda berörda 

parterna, KTH och Akademiska Hus perspektiv på den aktuella situationen gällande nyckeltal för 

energianvändning och samtidigt förstå hur man arbetar med dessa frågor idag. Ett viktigt tema 

var att försöka förstå hur nyckeltalen kopplade till respektive verksamhet för både hyresgästen 

och fastighetsägaren. Utifrån denna studie förväntas ett antal parametrar eller nyckeltal generas 

som kan gynna bägge parter. Studierna genomfördes även med syfte att identifiera vilka 

styrdokument som nyckeltal används, exempelvis årlig energirapportering till Naturvårdsverket 

samt hur dessa används för att styra mot olika typer av målsättningar.  

3.1 Intervjuanalys 

Intervjustudierna genomfördes i två omgångar med respektive part. Nedan följer en 

sammanställning av de tankar och idéer som framfördes, med fokus på nyckeltal för 

energianvändning: 

3.1.1 KTH 

Under intervjun med KTH:s miljökoordinator Lina Häckner framkom att det huvudsakliga 

arbetet de senaste åren har bestått av framtagning av nya riktlinjer inför implementeringen av ISO 

14001.  Införandet av riktlinjerna är en förutsättning för certifiering samt viktigt ur ett 

uppföljningsperspektiv eftersom det måste bli enklare att följa upp hur de olika skolorna1 arbetar 

med energi och miljöfrågor. Ett annat viktigt mål med certifieringen är enligt Häckner att ”ligga i 

framkant vad gäller hållbar utveckling och skapa ett gott rykte på marknaden”. (Häckner, 2014) 

Enligt Häckner är bra nyckeltal för energianvändning en förutsättning för att man i framtiden ska 

kunna säkerställa tydliga energimål.  Dessa energimål är framförallt viktiga och krävs för en 

fortsatt certifiering enligt ISO 14001. Idag lyder det nuvarande målet att minska mängden köpt 

energi med 5 % till år 2015 jämfört med 2012 års nivåer. Enligt gällande lagar och förordningar 

måste KTH dessutom redovisa den årliga energianvändningen till Naturvårdsverket med 

nyckeltalet kWh per m2. 

Ett bra nyckeltal för energianvändning bör enligt Häckner vara enkelt att implementera, ha en 

direkt koppling till KTH:s verksamhet samt möjliggöra en rimlig målsättning i samband med ISO 

14001 certifiering. Ett problem man står inför idag är att det inte finns något enkelt sätt att 

särskilja verksamhetsel och fastighetsel vilket gör det svårt att identifiera exakt hur stor del som 

verksamheten bidrar till energianvändningen med. Utöver detta finns det en rad olika hyresavtal 

på skolorna med olika löptider och varierande areor som måste sammanställas enligt 

Naturvårdsverkets förordningar för myndigheter. Detta leder ofta till att schabloniseringar måste 

genomföras i beräkningarna vilket då kan leda till felkällor i rapporteringen.  Efter en diskussion 

gällande användningsområden för lokalerna på KTH framkom det att ett nyckeltal för 

energianvändning som innefattar nyttjandegrad skulle vara intressant för KTH (Häckner, 2014). 

                                                           
1 KTH är indelat i 10 skolor. Varje skola består av ett antal institutioner 
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Enligt Häckner skulle ett sådant nyckeltal vara intressant för att analysera energianvändningen 

samt möjliggöra målsättningar i samband med ISO 14001-certifiering.  

3.1.2 Akademiska Hus 

Under intervjun med Akademiska Hus energistrateg Johan Tjernström och seniora rådgivare 

inom hållbarhet Jerker Nyblom betonades att syftet med initierandet av detta examensarbete var 

att identifiera nya perspektiv på hur energianvändningen kan redovisas. Enligt Nyblom och 

Tjernström har Akademiska Hus ett uttalat mål att minska mängden köpt energi med 50 % till år 

2025 jämfört med 2000 års nivå.  En del av energiarbetet går ut på att tillhandahålla statistik via 

verktyget Energiportalen som möjliggör en energistatistik per timme för Akademiska Hus interna 

system.  

För att kunna uppnå de energimål som ställts av Akademiska Hus krävs ett samarbete med 

hyresgästerna för att på så sätt kunna identifiera energieffektiviseringsåtgärder. Enligt Tjernström 

och Nyblom är det viktigt att ”dra åt samma håll” för att tillsammans kunna uppnå en mer grön 

image såväl som minskade kostnader för energi.  En stor del av detta arbete kräver ett tätt 

sammarbete med hyresgästerna där kompetensutbyte och informationsmöten ska ligga till grund 

för incitament för hyresgästerna att själva ha viljan att påverka sin energianvändning. Nyblom 

poängterar även att vi idag har kommit väldigt långt vad gäller tekniska installationer samt 

energisnåla hus vilket gör att den senaste tekniken bidrar till energieffektiva apparaturer som 

exempelvis fläktar, ventilationssystem osv. En av de stora utmaningarna idag är att komma åt den 

verksamhetsrelaterade energianvändningen.  

För att kunna nå de ”tuffa” energimål som ställts krävs ett samarbete där både fastighetsägare och 

hyresgäster har viljan att nå målen. Akademiska Hus ställer idag inga direkta krav på sina 

hyresgäster vad gäller energianvändning vilket gör att det inte föreligger några direkta incitament 

för att arbeta gentemot dessa mål. Tjernström och Nyblom poängterar dock att hyresgästerna 

idag uppfyller de flesta krav för gröna hyresavtal enligt fastighetsägarnas mall, detta eftersom 

hyresgästerna ofta själva arbetar med dessa frågor i egenskap av myndigheter eller universitet. 

Vidare framkom under intervjun att det är viktigt att fokusera på befintlig bebyggelse och hur 

energianvändningen för denna kan förbättras och framförallt identifieras. Tjernström poängterar 

att det idag inte finns något bra verktyg för att mäta hur mycket en byggnad nyttjas eller vilken 

typ av verksamhet som bedrivs med hänsyn till eventuella energieffektiviseringsåtgärder. En 

fördubblad användning eller nyttjande av en lokal kommer högst troligt leda till en ökad 

energianvändning för den lokalen och det behöver nödvändigtvis inte vara negativt. Nyblom 

poängterade även att detta i sin tur kan komma att påverka målsättningen att minska mängden 

köpt energi med 50% till år 2025 eftersom denna är baserad på en minskning i energi, vilket gör 

att målsättningen kan behöva omformuleras till att fokusera på ett nyckeltal som även tar hänsyn 

till en parameter som nyttjandegraden.  

Enligt Tjernström och Nyblom skulle ett nyckeltal som innefattar nyttjandegraden kunna 

användas dels internt i företaget för att kunna jämföra mellan de olika regionerna men även 

tillämpas av hyresgästerna för att de på ett enkelt sätt kan jämföra med andra hyresgäster och dra 

lärdom och kunskap av varandra. 
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3.1.3 Slutsats 

I intervjustudien framkom det vilka parametrar och aspekter som KTH samt Akademiska Hus 

anser vara viktiga för nyckeltal på KTH Campus. Under intervjun med Lina Häckner från KTH 

framfördes det att ett nytt nyckeltal för energianvändningen ska vara direkt kopplat till KTHs 

verksamhet samt möjliggöra målsättningar i samband med ISO 14001. Ytterligare problematik för 

KTHs redovisning av energianvändning är att det inte finns någon metod för att särskilja 

verksamhetselen från fastighetselen. Akademiska Hus framförde vikten att ett fungerande 

samarbete mellan fastighetsägare och hyresgäster är centralt för att hitta eventuella 

effektiviseringsåtgärder.  

Slutsatsen är att ett nytt nyckeltal bör fokusera på verksamhet och därmed redovisa 

energianvändning på ett sätt som kopplar till KTHs verksamhet.  
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3.2 Workshop-session 

Som en del i fas två ingick en workshop med syfte att vidare diskutera och problematisera de 

nyckeltal som diskuterats i litteraturstudien samt identifiera eventuella övriga parametrar som kan 

vara till fördel för syftet med studien. I detta kapitel kommer workshopen i sin helhet att 

redovisas, där de viktigaste punkterna som diskuterades kommer att presenteras med tillhörande 

diskussion. 

Workshopen ägde rum på KTH Energiteknik. Agendan för dagen var en kort introduktion till de 

nyckeltal som presenterats utifrån litteraturstudien, en kort genomgång för hur nyckeltalen 

användes samt betydelsen av att applicera nyckeltalen för projektets målsättning. Utöver detta 

diskuterades applicerbarhet och relevans. 

Efter en kort genomgång av nyckeltalen i litteraturstudien genomfördes en diskussion kring de 

nyckeltal som anses av relevans för KTH Campus.  Samtalet inleddes med en diskussion av Figur 

19 vilken baseras på Bo01 projektet i Malmö. Det som i huvudsak behandlades var de två 

nyckeltalen kWh per m2 för energianvändning och m2 per brukare för nyttjandegraden samt 

korrelationen mellan dessa. I Figur 19 ses hur de olika värdena för lägenhetskomplexen står sig i 

korrelation till varandra.  

 

Figur 19, kWh per m2 kontra m2 per brukare, Bo01 Malmö (Glaumann, 2002) 

Utifrån de nyckeltal som presenterades i Tabell 7 på sida 35, diskuterades de olika nyckeltalen och 

dess relevans för detta arbete. Ett av målen med arbetet är att möjliggöra tydligare 

energimålsättningar, en nödvändighet för att KTH ska bli certifierade enligt ISO 14001. Detta 

klargjordes under intervjun med Häckner. För Akademiska Hus är målsättningen framförallt att 

kunna visa att de byggnader som KTH hyr och använder för utbildning och forskning inte 

nödvändigtvis måste vara sämre ur ett energiperspektiv. Även detta framkom under 

intervjustudien med Nyblom och Tjernström. Ett av argumenten som framfördes under 

workshopen var att KTHs verksamhet inte alltid möjliggör en minskning i energianvändning på 

grund av exempelvis energikrävande labbverksamhet.  
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Under workshopen föreslogs det vara lämpligt att analysera effektbehovet på KTH Campus för 

att kunna identifiera eventuella avvikelser och den påverkan verksamheten har på effektbehovet. 

3.3 Sammanfattning – Intervjustudie och workshop 

Informationsflödet kan förenklat beskrivas på följande sätt: Akademiska Hus har tillgång till de 

data som finns tillgänglig för byggnaderna. Denna information behandlas, sammanställs och 

förmedlas sedan till KTHs Bygg och förvaltningsavdelning där en sammanställning utförs för att 

sedan förmedlas vidare till Naturvårdsverket för registrering enligt gällande lagstiftning för 

myndigheter.  

För KTHs del var önskemålet med nyckeltal för energianvändning att det skulle vara enkelt att 

implementera, kunna möjliggöra en målsättning inom energianvändning för ISO 14001 

certifiering samt vara kopplat till KTHs verksamhet. Under intervjun med Akademiska Hus 

framkom det att det saknas bra verktyg från deras sida att mäta nyttjandegraden och nyckeltal 

som kan kopplas till verksamheten i byggnaden.  

För att sammanfatta detta kapitel kan det konstateras att de huvudsakliga parametrarna som 

kommer att analyseras är nyttjandegrad och verksamhet. Med nyttjandegrad menas hur ofta 

byggnaden nyttjas utifrån användningen av lokalerna och med verksamhet avses exempelvis 

fördelning i effekt och energibehov, där huvudsakliga fokusområdet är att utifrån driftrapporter 

identifiera eventuella mönster i energianvändningen som kan vara intressanta att analysera vidare 

för fastighetsägaren Akademiska Hus men även för KTH då detta i sin tur kan leda till minskade 

kostnader för energianvändning. 
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4 Fallstudie 

I detta kapitel beskrivs det nya nyckeltalet som författarna arbetat fram samt en fallstudie där 

detta nyckeltal appliceras på två lokaler på KTH Campus, Valhallavägen. Utöver detta en 

beskrivning utifrån av de utvalda lokalerna för att ge en mer ingående förståelse för hur lokalerna 

påverkas av det nuvarande nyckeltalet, kWh per m2 samt det nya nyckeltal. 

4.1 Framtagande av nytt nyckeltal 

Utifrån de indikatorer som nämndes i litteraturstudien har författarna beslutat att det nya 

nyckeltalet skall indikera energianvändningen ur ett fysisk-termodynamiskt perspektiv eftersom 

detta enligt Patterson (1996) speglar verksamhetens mål. Dagens mätetal är baserat på att de 

tekniska aspekterna i en byggnad utgör energianvändningen men i samband med detta tas ingen 

hänsyn till den verksamhet som bedrivs. Fördelen med att använd fysiska indikatorer är att det 

möjliggör en effektivitet som reflekterar verksamhetens slutanvändning: undervisning, forskning 

och kontorsarbete i denna specifika studie. 

För att på ett enkelt sätt kunna underlätta implementeringen av ett nyckeltal har bedömningen 

gjorts till att endast fokusera på undervisningen på Campus. Detta eftersom det finns ett bra 

verktyg för framtagande av antalet timmar som det undervisas, i form av den webbaserade 

schema funktionen som även användes under fallstudien utförd av Gul and Sandhya (2014) som 

beskrivs mer utförligt i litteraturstudien. Under den fallstudien redovisades antalet personer, 

effektuttag samt rumsaktiviteter och hur dessa relaterar till varandra. 

Följande förslag till nytt nyckeltal KPI (Key Performance Indicator), kWh per m2N,  har arbetats 

fram: 

E
KPI

N
   

där E står för den totala årliga tillförda energimängden angivet i kWh per kvadratmeter. N är en 

faktor, uttryck i procent, som beskriver nyttjandegraden vad gäller undervisning som är beräknad 

genom kvoten mellan antalet bokade timmar och det maximala antalet möjliga bokade timmar för 

respektive hus, utifrån de antaganden som gjorts. 

4.2 Beskrivning av de utvalda lokalerna 

I Tabell 8 redovisas för de olika utbildningssalarna för de utvalda lokalerna. De byggnader som 

används i denna fallstudie är L och V-husen, Drottnings Kristinas väg 30 respektive Teknikringen 

72-76.  I tabellen ses att antalet undervisningssalar för V uppgår till 13 och respektive för L-huset 

uppgår till 10 st. Den totala arean för undervisning uppgår för V-huset till cirka 1920 m2 jämfört 

med 675 m2 för L-huset. 
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Tabell 8, Undervisningsalar samt area för L-och V-husen 

Undervisningssalar V och L-huset 

Undervisningssal Area 

[m2] 

Undervisningssal Area 

[m2] 

V01 84,64 L1 95,76 

V1 107,52 L21 71,44 

V11 84,64 L22 68,4 

V12 49,92 L31 36,48 

V2 107,52 L41 54,4 

V21 84,64 L42 54,4 

V22 261,12 L43 54,4 

V23 212,16 L44 54,4 

V3 84,64 L51 92,72 

V32 212,16 L52 92,72 

V33 261,12     

V34 261,12     

V35 108,16     

        

Total 1919,36   675,12 

 

Kortfattat kan det nämnas att andelen undervisningssalar i L- uppgår till 7,4 % jämfört med 23,4 

% av den totala arean. Enligt planritningarna (appendix C) som inhämtats från Akademiska Hus 

databas för relationshandlingar finns både datorverksamhet, kontorsrum, samt sammanträdesrum 

i de olika lokalerna. Den totala arean för husen uppgår till 8227 m2 respektive 9091 m2 för V 

respektive L-huset. För L-huset har även tillbyggnaden, plan C inräknats för beräkning av den 

totala arean. 

4.3 Jämförelse - energianvändning 

För att på ett enkelt sätt kunna jämföra de två utvalda byggnaderna V- och L-huset har en 

energianalys genomförts gällande energianvändningen under år 2013-2014. Ur energisynpunkt 

kan de två byggnaderna anses vara väldigt snarlika med en energianvändning som i stort är 

likvärdig. Energianvändningen för L-huset år 2013 uppgick till 160,3 jämfört med 149,4 kWh per 

m2 för V-huset. Motsvarande siffra under år 2014 för L-huset uppgick till 155,3 respektive 152,3 

kWh per m2 för V-huset. I Figur 20 redovisas månadsvariationen som ett medelvärde mellan åren 

2013-2014. 



50 
 

 

Figur 20, Jämförelse energianvändning V- och L-huset, medelvärde år 2013-2014 (Energiportalen, 2014) 

I figuren kan det ses att energianvändningen i stort följer samma mönster med ett ökat 

energibehov under skolmånaderna. Under sommarmånaderna (juni, juli och augusti) ses en 

väldigt låg energianvändning till följd av att lokalerna inte nyttjas under denna period.  

I Tabell 9 presenteras en sammanställning för de två berörda byggnaderna. Informationen är 

inhämtad utifrån Akademiska Hus energiportal (Energiportalen, 2014), normalårskorrigering är 

inkluderad i den slutgiltiga användningen. I tabellen ses att den totala energianvändningen per 

kvadratmeter för V och L-huset är relativt lika, 152,3 respektive 155,3 kWh per kvadratmeter. 

Tabell 9, Energianvändning för L och V-huset (Energiportalen, 2014) 

  Energianvändning [kWh per m2]  

  Area [m2] Uppvärmning Kylning Elförbrukning kWh per m2 

V-huset 8221 98,8 2,9 49,4 152,3 

L-huset 9091 86,7 16,4 52,2 155,3 

 

4.4 Framtagning av nyttjandegrad via bokningssystemet 

För denna modell används KTH:s lokala bokningssystem för att identifiera nyttjandegraden i 

byggnaderna som valts ut. Alla studenter samt anställda på skolan har tillgång till 

bokningsschemat som hittas på hemsidan (KTH-Schema, 2014).  

Beräkningarna har utförts i en egenskapad modell i Excel som huvudsakligen är baserad på olika 

antaganden som presenteras mer utförligt nedan. 

Antaganden: 

 Undervisning sker mellan 8-17 och antas avbrytas med lunch mellan 12-13. 

 Totalt antal undervisningslokaler är konstanta under hela tidsperioden. 

0

5

10

15

20

25

kW
h

 p
e

r 
m

2
 

L V



51 
 

 Modellen baseras på bokade timmar mellan 1:a januari- 31:a mars 2014.  

 Salarna nyttjas endast vid bokning. 

 Nyttjandegraden under den beräknade perioden (1:a januari-31: mars) anses motsvara 

nyttjandegraden under ett år med undantag för jul och sommarledighet. 

 

Utifrån detta kan antalet bokade timmar fastställas och användas för beräkning av 

nyttjandegraden. I Figur 21 ses bild av den modell som tillämpats i detta exempel. 

 

 

Figur 21, Modell för bestämmande av nyttjandegrad (Elobeid & Tas, 2014) 

I Tabell 10 redogörs för nyttjandegraden i de olika byggnaderna som är baserad på 

bokningssystemet för lektionssalarna i respektive byggnad. Utifrån det maximala antalet möjliga 

undervisningstimmar i byggnaden kan sedan nyttjandegraden bestämmas. 
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Tabell 10, Nyttjandegrad för L och V-huset 

   

Maximala antalet 

bokade timmar 

 

Bokade 

timmar 

 

Nyttjandegrad 

V-

huset 

6720 2152 32,0% 

L-

huset 

6720 1661 24,7% 

 

Med hjälp av den tillförda parametern för nyttjandegrad kan sedan KPI  beräknas utifrån 

ekvationen och jämföras med kWh per m2. Resultatet för detta exempel påvisas i Tabell 11. 

Tabell 11, Jämförelse mellan nyckeltal 

  kWh per m2 kWh per m2N 

V-huset 152,3 4,8 

L-huset 155,3 6,3 

   

Differens  2,0 % 31,3% 

 

I Tabell 12 redovisas resultatet för det framtagna nyckeltaget i en månadsvariation under år 2014: 

Tabell 12, Månadsvariation - jämförelse mellan nyckeltal 

 kWh per m2  kWh per m2N  

År 2014 L-huset V-huset % L-huset V-huset % 

Januari 20 22,2 9,9 0,8 0,7 16,72 

Februari 16,5 16,3 1,2 0,7 0,5 31,14 

Mars 15,1 15,2 0,7 0,6 0,5 28,70 

April 11,7 11,7 0,0 0,5 0,4 29,55 

Maj 9,7 9,2 5,4 0,4 0,3 36,60 

Juni Ingen undervisning 

Juli Ingen undervisning 

Augusti Ingen undervisning 

September 8,1 7,5 8,0 0,3 0,2 39,92 

Oktober 11,5 11,4 0,9 0,5 0,4 30,69 

November 14,8 13,9 6,5 0,6 0,4 37,94 

December 18,7 17,7 5,6 0,8 0,6 36,87 

 

4.5 Utvärdering av resultaten 

I Tabell 11 ses att vid jämförelse mellan lokalerna med det nuvarande nyckeltalet, är 

energianvändningen för V-huset 152,3 kWh per m2 och för L-huset 155,3 kWh per m2. Detta 
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motsvarar att energianvändningen är 2,0 procent högre för L-huset. Vid implementeringen av det 

nya nyckeltalet kWh per m2N är energianvändningen för L-huset 6,3 kWh per m2N och för V-

huset 4,8 kWh per m2N.  Dessa värden motsvarar att energianvändningen är 31,3 procent högre 

för L-huset i jämförelse med V-huset. Resultatet påvisade en ökning med 29,3 procentenheter för 

årsvärdet mellan lokalerna med det nya nyckeltalet jämfört med det nuvarande nyckeltalet. 

Vid analys av implementering av det nya nyckeltalet i en månadsvariation ses att skillnaden 

varierar mellan 16 och 40 procent. Skillnaden med det nya nyckeltalet blir som lägst under januari 

och som högst under september månad för denna studie. Under sommarmånaderna har ingen 

korrigering utförts med anledning av att ingen undervisning sker därav ingen 

nyttjandegradsfaktor att korrigera. Resultatet från denna fallstudie visar att om det tas hänsyn till 

nyttjandegraden är V-huset en mer energieffektiv lokal i jämförelse med L-huset. 

Noterbart är att undervisningssalarna endast täcker 7,4 procent av ytan i L-huset att jämföra med 

V-huset där undervisningssalarna täcker 23,4 procent av den totala arean. I denna modell används 

hela lokalernas energianvändning vilket gör att resultatet kan bli missvisande för L-huset där 

undervisningssalarna täcker en liten del av ytan. För att göra en grundligare analys av lokalerna 

krävs mer information kring hur många som är närvarande i byggnaderna. Detta kan göras på ett 

liknande sätt som i studien utförd av (S.Gul & Sandhya , 2014) som presenterades i kapitel 2,10. I 

studien användes en IR-sensor som kunde registrera hur många som går in respektive lämnar 

byggnaden för att på så sätt bestämma antalet närvarande personer.  

För att kunna implementera och använda resultaten som presenteras i Tabell 11 är det viktigt att 

förstå hur bokningsschemat fungerar samt vilka antaganden som görs i samband med 

beräkningen. I detta fall har det tidigare nämnts att nyttjandegraden är baserad på en tidsperiod 

under tre månader vilket innebär att de begränsningar som finns i bokningssystemet måste 

beaktas. I fallet för denna utvärdering har även innehållet på de bokade timmarna sorterats ut för 

att endast fokusera på de bokade timmarna gällande undervisning i salarna. 

4.6 Känslighetsanalys 

I denna del av rapporten kommer de osäkerheter som finns i beräkningsmodellen samt vid 

implementering av det nya nyckeltalet att diskuteras. Fokus ligger på huruvida bokningsschemat 

anses vara tillräckligt representativt för att representera nyttjandegraden för de valda 

byggnaderna. Författarna anser att resultat ger en tydlig fingervisning om möjlig 

effektiviseringspotential i L-huset, men att osäkerheter föreligger med den använda 

beräkningsmodellen.  

Författarna anser vidare att tre månaders intervall är tillräckligt bra för att få en rättvisande bild av 

antalet bokade timmar för de aktuella byggnaderna eftersom det är en tidsperiod som rymmer 

mer än hälften av studierna under en termin för universitetet. En stor del av KTHs verksamhet 

sker genom föreläsningar och lektioner som redovisas via bokningsschemat.  Modellen använder 

sig endast av bokade timmar mellan 08-17 med undantag för lunch mellan 12-13. Detta 

antagande är enligt författarna rimligt eftersom förläsningar efter kl 17 samt lunchföreläsningar är 

sällsynta på KTH Campus. Bokningsschemat ger därmed en rättvis bild över nyttjandet av 

lokalerna i undervisningssyfte. På KTH Campus drivs verksamhet utöver undervisning i form av 
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forskning, datasalar för studenter, samt kontor för lärare. I den fallstudie som används i detta 

arbete tas endast hänsyn till undervisningstimmar vilket självfallet ger upphov till felkällor.   

Akademiska Hus använder olika mätare (el, värme och kyla) för att erhålla energianvändningen 

för byggnaderna. Vid mätningen uppkommer en potentiell felkälla eftersom det kan föreligga 

mätningsfel i utrustningen. För energianvändning i lokalerna anser författarna att stora mätfel bör 

ha uppmärksammats då det påvisas avvikelser i energianvändning men det kan ha förekommit fel 

som är svårupptäckta men påverkat resultatet för energianvändningen.  

 

För att uppskatta osäkerheterna i resultaten redovisas en känslighetsanalys där variationen i 

resultatet varierar beroende på nyttjandegradens felmarginal. 

I Figur 22 redovisas en känslighetsanalys för L-huset med det nya nyckeltalet, kWh per m2N: 

 

Figur 22, Känslighetsanalys L-huset 

I figuren ses att felmarginalen varierar mellan 6,3–6,5 kWh per m2N för en felmarginal på en 

procent. Om felmarginalen sätts till 10 % uppgår skillnaden i det nya nyckeltalet till mellan 5,7-7 

kWh per m2N. 

I Figur 23 redovisas en känslighetsanalys för V-huset med det nya nyckeltalet, kWh per m2N: 
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Figur 23, Känslighetsanalys V-huset 

  

I figuren ses att felmarginalen varierar mellan 4,7–4,75 kWh per m2N för en felmarginal på en 

procent. Om felmarginalen sätts till 10 % uppgår skillnaden i det nya nyckeltalet mellan 4,3–4,8 

kWh per m2N. Utifrån detta kan det konkluderas att osäkerheten varierar mer kraftigt för L-huset 

för de olika felmarginalerna. 

4.7 Sammanfattning - Fallstudie 

För att sammanfatta detta kapitel som bestod av en fallstudie kan det konkluderas att en modell 

för bestämmandet av nyttjandegrad för lokalerna på KTH Campus har skapats och testats. I 

denna modell har nyttjandegraden kunnat kopplas till energianvändningen i enlighet med det 

nyckeltal som tagits fram. Resultatet är att två lokaler på KTH (V- och L-huset) har jämförts dels 

med det vanliga nyckeltalet kWh per m2 men även för det nya nyckeltalet kWh per m2N. 

Resultatet påvisade en avvikelse på cirka 2 % mellan lokalerna med nyckeltalet kWh per m2 att 

jämföra med cirka 31,3 % för nyckeltalet kWh per m2N. Vidare har en känslighetsanalys utförts 

på den modell som användas i syfte att kartlägga hur resultatet med kWh per m2N påverkas om 

nyttjandegraden varierar med 10 procent. 

Vid fallstudien som genomfördes konstaterades det att två likvärdiga byggnader på KTH (V och 

L-husen) med liknande verksamhet och en liten skillnad i energianvändning per m2 påvisade en 

skillnad på hela 31,3 % med nyckeltalet kWh per m2N. Denna fallstudie visar att V-huset är mer 

energieffektiv om hänsyn tas till nyttjandegraden jämfört med om det endast tas hänsyn till 

nyckeltalet kWh per m2 som påvisade en likvärdig energianvändning. 

 

  

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

kW
h

 p
e

r 
m

2
N

 

Felmarginal [%] 

V-huset 



56 
 

5 Diskussion 

I detta kapitel redogörs för de diskussioner och utmaningar som uppkom under arbetet men som 

även bör bearbetas i samband med en implementering av det nyckeltal som föreslagits i denna 

rapport. Utöver detta ingår även en analys av det föreslagna nyckeltalet med hänsyn till de 

antaganden som gjorts i samband med beräkningarna. 

5.1 Vad är en energieffektiv lokal? 

Att studera energianvändning ur ett systemperspektiv är ofta förknippat med olika syn på 

definitionen av ordet energieffektivitet. Begreppet uppfattas olika för olika aktörer vilket gör det 

svårt att på ett enhetligt sätt definiera målsättning. I Patterson (1996) nämns olika indikatorer för 

mätning av energieffektivitet, där det framgår att för byggnadssektorn är fysisk-termodynamiska 

indikatorer det mest lämpliga för redovisning av energieffektiviteten för en byggnad. I studien 

nämns att i det nuvarande mätetalet för bostäder och lokaler, kWh per m2, speglar VVS och 

belysning som de huvudsakliga tjänsterna i en byggnad. Patterson fastslår att en byggnad kan ha 

många olika tjänster som inte fångas upp i nyckeltalet kWh per m2. Denna studie har behandlat 

lokalers energianvändning, specifikt de lokaler som ägs av Akademiska Hus med KTH som 

hyresgäster. I dessa lokaler är de fundamentala tjänsterna som bedrivs undervisning, forskning 

samt kontorsarbete. För att ge en rättvis bild av en lokals energieffektivitet är det viktigt enligt 

skribenterna att energianvändningen sätts i förhållande till de aktiviteter som sker i byggnaderna 

för att få en klar bild av byggnadens energiprestanda.  

I den fallstudie som presenteras i kapitel 4 har fokus legat på att kartlägga energianvändningen 

kopplat till undervisning samt hitta ett representativt nyckeltal baserat på energianvändningen och 

nyttjandegraden som kopplas till undervisning.  Utifrån detta nyckeltal, kWh per m2N påvisades 

en skillnad på 31,3 procent gällande de avhandlade lokalerna L och V, i jämförelse med 2,0 

procent för det nuvarande nyckeltalet kWh per m2. Det nya nyckeltalet visar en tydligare skillnad i 

energieffektivitet mellan lokalerna när nyckeltalet kopplar en av lokalernas huvudsakliga tjänster 

till energianvändningen. Dock är det viktigt att poängtera att en undersökning där 

effekthöjningen av en hög nyttjandegrad i undervisning krävs för att fastslå en sådan slutsats. 

Detta kan verkställas med en undersökning likt den fallstudie som presenteras litteraturstudien 

utförd av Gul och Sandhya(2014).   

5.2 Implementering av föreslaget nyckeltal för energianvändning 

Ett av målen med detta examensarbete var att identifiera nyckeltal som är till användning för de 

berörda parterna, i detta fall KTH och Akademiska Hus. Efter ett antal intervjuer, seminarier 

samt workshop kan det konstateras att ett nyckeltal för energianvändning som tar hänsyn till 

nyttjandegrad är av intresse för båda parterna, framförallt vad gäller de interna målsättningar och 

rutiner som satts. För KTH:s del är ett nyckeltal intressant genom att det medger analys av 

energianvändning på ett alternativt sätt och utifrån detta kan man formulera energimål som inte 

enbart indikerar på att minska den totala energianvändningen per kvadratmeter. Utifrån de samtal 

som fördes med KTH kan det konkluderas att nyttjandet av lokalerna var av stort intresse men 

att det idag inte finns något bra automatiskt verktyg för utvärdering av denna metod.  
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I resultatet har det påvisats att data föreligger för framtagande av nyttjandegrad på de lokaler som 

används på KTH. Utifrån en relativt enkel modell via de bokade timmarna kan en nyttjandegrad 

för lokalerna bestämmas.  Detta resultat kan betraktas som en nyttjandegradsfaktor och kan 

sedan tillämpas i samband med energianvändningen för de olika lokalerna för att sedan erhålla ett 

nyckeltal, kWh per m2N som kan användas i samband med exempelvis målsättning för de olika 

skolorna på KTH. Denna nyttjandegradskorrigering kan sedan tillämpas för att möjliggöra en 

annorlunda målsättning exempelvis i samband med certifieringen av ISO 14001.  

Om det inte är möjligt att minska energianvändningen per kvadratmeter av olika skäl (tekniska 

förutsättningar med mera) är ett mål med en nyttjandegradsparameter en alternativ målsättning. 

Detta eftersom energin i den enskilda lokalen rimligtvis kommer att öka vid en ökad 

nyttjandegrad men om detta kan ske på bekostnad av att inte införa en ny byggnad som i sin tur 

kräver väldigt mycket energi för produktion och förvaltning blir nettoenergianvändningen med 

stor sannolikhet lägre. Det bör även påpekas att en stor del av den genomsnittliga 

energianvändningen på Campus (33 %) står lokalen IT/data och bör enligt författarna analyseras 

separat med anledning av den höga energianvändningen. Gällande lokalen IT/Data kan det ses 

att energianvändningen för el och kyla är extremt höga. Vidare kan det ses en korrelation mellan 

el och kyla eftersom båda årligen har minskat mellan åren 2011 och 2014. För lokalen 

Kemi(A0043018) kan det ses att energianvändning för värme är väldigt hög. Detta är något som 

måste analyseras mer i detalj för att klargöra anledningen till den höga energianvändningen för 

uppvärmning. 

En viktig aspekt att analysera är huruvida det framtagna nyckeltalet kan användas i praktiken. 

Utifrån de seminarieträffar samt intervjuer som ägde rum ökade förståelsen för hur verksamheten 

bedrivs inom de berörda parternas arbeten. En viktig faktor vid framtagandet av nyckeltalet var 

att de data och information som kopplas till nyckeltalet ska vara lätt att få fram samt enkelt att 

använda. Dessa två faktorer har varit ett genomgående tema under hela arbetets gång eftersom ett 

nyckeltal där de data som krävs är svår att få fram och inte är lättanvändbart skulle motverka 

målsättningen för exempelvis energimålen. Det skulle då leda till mer arbete och komplicera 

uppföljningen. Det kan även konstateras att bokningsschemat är tillgängligt för både studenter 

och anställda på KTH vilket innebär att alla kan använda sig av modellen för att beräkna 

nyttjandegraden på lokalerna, givet att antagandena är väldefinierade för att undvika eventuella 

feltolkningar av resultatet.  

För att kunna presentera ett resultat och för att kunna uppfylla målsättningen som var att leverera 

ett nyckeltal för energianvändning var det viktigt att analysera vilka data som finns att tillgå. I 

detta ryms såväl energistatistik som målsättningar för de respektive områdena. Utifrån detta 

skapades en ny modell där syftet var att på ett enkelt sätt kunna klargöra hur informationsflödet 

skulle kunna se ut med det föreslagna nyckeltalet implementerat. 

Ett förslag på ett förbättrat informationsflöde med hjälp av det föreslagna nyckeltalet kWh per 

m2N redovisas i Figur 24: 
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Figur 24, Konceptuell bild - Informationsflöde med nyckeltalet kWh per m2N 

I jämförelse med Figur 1 som presenterades i början av rapporten under problemformuleringen 

ses nu att informationsflödet vad gäller kunskap och insikt nu förmedlas både till KTH Bygg och 

Akademiska Hus som i sin tur utifrån de samarbeten som redan initierats kan använda denna 

kunskap för att förbättra energistatistiken och för att underlätta de båda parternas målsättning.  

Med det nya nyckeltalet kWh per m2N sker ett större utbyte av information i form av en ny 

parameter i energistatistiken där det nu tas hänsyn till nyttjandegraden. Utifrån denna information 

kan exempelvis KTH Bygg förmedla till sina anställda (lärare) och studenter att använda sig av de 

lokaler där nyckeltalen kWh per m2N påvisar en bättre energiprestanda, samt att utifrån 

nyckeltalet undersöka eventuella variationer mellan likvärdiga byggnader. 

Ett annat nyckeltal som diskuterades under workshopen var effektvariation per timme och 

maxeffekt. Utifrån detta skulle en analys av olika effekttoppar kunna genomföras för de olika 

byggnaderna på KTH Campus och utifrån detta identifiera eventuella avvikelser eller förhöjda 

toppar jämfört med en referensbyggnad (i detta fall skulle det kunna vara en likvärdig byggnad på 

KTH Campus). Denna analys kunde dessvärre inte genomföras med anledning av avsaknad av 

tillgänglig data. En timvariation för effektbehovet finns endast tillgänglig internt hos Akademiska 

Hus vilket medför att en sådan undersökning inte skulle kunna appliceras av KTH om inte den 

informationen finns att tillgå. Författarna anser dock att en sådan undersökning hade varit 

intressant att genomföra och rekommenderar därför att den information gällande 

energianvändning och effektvariation som behandlar KTH Campus som Akademiska Hus har 

tillgång till internt även borde finns att tillgå för KTH. 
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5.3 Uppföljning, analys samt verkställande av nyckeltal för energianvändning 

Eftersom fastighetsägaren i många fall precis som i detta fakturerar för all uppmätt el är det svårt 

att fastslå exakt hur mycket el som är av driftteknisk karaktär och hur mycket som faktiskt åtgås 

för verksamheten. Det bör installeras undermätare för att på så sätt kunna särskilja verksamhets- 

och fastighetselen.  Det finns idag inget bra sätt att särskilja dessa utan ofta tillämpas ett 

schablonvärde, enligt riktlinjer från Boverket, vilket gör att värdet antagligen inte stämmer med 

verkligheten.  

Om det föreslagna nyckeltal som är baserat på nyttjandegraden i lokalerna ska få rätt effekt samt 

kunna bidra till att möjliggöra de berörda parternas målsättning krävs ett omfattande samarbete 

mellan parterna eftersom denna fråga kring nyckeltal för energianvändning berör två parter med 

olika målsättningar för energianvändning. Samarbete mellan KTH och Akademiska Hus sker idag 

via ett antal olika projekt som ofta resulterar i ett gott resultat för bägge parterna eftersom 

hållbarhetsarbetet är något som präglar de bägge organisationerna. Exempel på ett gott samarbete 

är den nya lokalerna som idag huserar på ABE skolan där man lyckades certifiera byggnaden 

enligt Miljöbyggnad Guld (Akademiska Hus, 2014e). Det är dock viktigt att konkludera att ett 

eventuellt införande av nyckeltal som föreslagits i denna rapport säkerligen kommer att kräva ett 

ännu mer ingående samarbete samt utbyte av mer information för att uppnå de uppsatta målen, 

både vad gäller ISO 14001 certifiering men även minskad total energianvändning för hela KTH 

Campus.  

Utifrån intervjustudier med KTH och Akademiska Hus anser författarna att en uppföljning under 

en längre tidsperiod är nödvändig för att kunna analysera de preliminära resultaten från 

implementeringen av det nya nyckeltalet samt identifiera huruvida nyckeltalet bidrog till 

hållbarhetsarbetet. Denna undersökning skulle kunna ligga till grund för framtida arbete inom 

området för de berörda parterna.   
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6 Slutsats 

För att avsluta detta examensarbete kan det konkluderas att de mål som sattes i början av 

rapporten har uppfyllts. Ett nyckeltal för energianvändning med nyttjandegradskorrigering, kWh 

per m2N, har tillämpats utifrån det lokala bokningssystemet som används på KTH. Utifrån detta 

nyckeltal kan de berörda parterna, KTH och Akademiska Hus möjliggöra en annorlunda 

energimålsättning för att på så sätt kunna erhålla exempelvis certifiering inom 

miljöledningssystemet enligt ISO 14001 i vilket ett eller flera energimål är en förutsättning. En 

annan möjlig aspekt vid användning av det föreslagna nyckeltalet är för att möjliggöra interna 

målsättningar som inte enbart är baserat på nyckeltalet kWh per m2. 

Vid fallstudien som genomfördes konstaterades det att två likvärdiga byggnader på KTH (V och 

L-husen) med liknande verksamhet och en liten skillnad i energianvändning per m2 påvisade en 

skillnad på hela 31,3 % med nyckeltalet kWh per m2N. Detta exempel visar att V-huset är mer 

energieffektiv om hänsyn tas till nyttjandegraden jämfört med om det endast tas hänsyn till 

nyckeltalet kWh per m2 som påvisade en likvärdig energieffektivitet. 

Om implementeringen av det föreslagna nyckeltalet ska verkställas krävs ett tätt samarbete mellan 

de berörda parterna där information och kunskapsutbyte är två viktiga faktorer. För Akademiska 

Hus är det viktigt ge KTH rätt verktyg i form av tillgång till effektvariation samt installation av 

undermätare för att identifiera energiförbättringsåtgärder.  

Som tidigare nämnts tas ingen hänsyn till nyttjandegraden i verksamheten eller de tjänster, i detta 

fall utbildning och forskning i energimålen. Om målsättningen ska uppfyllas anser författarna att 

en omformulering av målen kan vara nödvändig eftersom verksamheten ofta leder till en hög 

nyttjandegrad vilket ofta är sammankopplat till en hög energianvändning. En omformulering där 

nyttjandegraden speglas i målen skulle enligt författarna vara nödvändig för att kunna visa hur väl 

lokalen levererar utbildning och forskning i förhållande till energianvändning. För framtida arbete 

borde en analys över en längre tidsperiod genomföras med syfte att kunna analysera mönster och 

eventuella trender i den slutgiltiga energianvändningen för lokalerna på KTH Campus. 
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Appendix A 

Intervjufrågor – KTH 

 

1. Presentation: Exjobb 

- Syfte med arbete  

2. Bakgrund: Intervjuperson 

- Arbetsuppgifter, utbildning m.m 

3. Erfarenhet inom energibranschen (fastighet,bygg eller hållbarhet) 

- Tidigare erfarenheter, framtidsvision m.m 

4. Hur ser ert dagliga arbete ut? 

5. Hur arbetar ni med energi/miljö frågor? Vad är huvudsakliga målet med 

respektive miljöarbete? Energicertifiering, minskade kostnader etc…? 

6. Uppkommer det problem/tveksamheter i samband med energi/miljö arbetet? 

7. Hur används lokalerna? Vilka tider? Aktiviteter? Hur mycket nyttjas lokalerna?   

8. Hur arbetar de anställda på KTH? Är de ofta på Campus?Hur stora är kontoren? 

Hur vanligt är det att de anställda arbetar hemifrån? 

9. Hur ser ert sammarbete ut med KTH/Akademiska Hus i kort gällande 

energifrågor? 

10. Vad är huvudsakliga målet med respektive miljöarbete? Energicertifiering, 

minskade kostnader etc…? 

11. Hur driftas lokalerna idag? Finns det dag/natt scheman? Hur skiljer sig driften 

under de olika årstiderna? VAV?På vilket sätt är den tekniska delen (ventilation, 

uppvärmning m.m) kopplad till det aktuella energi/miljöarbetet? 

12. Utrymme för diskussion… 
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Intervjufrågor - Akademiska Hus 

 

1. Presentation: Exjobb 

- Syfte med arbete  

2. Bakgrund: Intervjuperson 

- Arbetsuppgifter, utbildning m.m 

3. Erfarenhet inom energibranschen (fastighet,bygg eller hållbarhet) 

- Tidigare erfarenheter, framtidsvision m.m 

4. Hur ser ert dagliga arbete ut? 

5. Hur arbetar ni med energi/miljö frågor? Vad är huvudsakliga målet med 

respektive miljöarbete? Energicertifiering, minskade kostnader etc…? 

6. Uppkommer det problem/tveksamheter i samband med energi/miljö arbetet? 

7. Hur delaktiga är ni i användning i lokalerna för era hyresgäster? Ställer ni krav på 

hyresgästerna?  

8. Vilka faktorer ligger till grund för bestämmandet av antalet hyresgäster i en 

fastighet? Hur arbetar ni för att optimera utnyttjandet av fastigheterna? 

9. Hur ser ert sammarbete ut med KTH/Akademiska Hus i kort gällande 

energifrågor? 

10. Vad är huvudsakliga målet med respektive miljöarbete? Energicertifiering, 

minskade kostnader etc…? 

11. Hur driftas lokalerna idag? Finns det dag/natt scheman? Hur skiljer sig driften 

under de olika årstiderna? VAV? På vilket sätt är den tekniska delen (ventilation, 

uppvärmning m.m) kopplad till det aktuella energi/miljöarbetet? 

12. Utrymme för diskussion… 
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Appendix B 

Energianvändning, uppvärmning [kWh per m2] År 

Anläggningsnummer Benämning 2014 2013 2012 2011 

A0276002 Electrum 3 144,5 139,7 137,2 0 

A0276001 Electrum 1 112,1 116,6 108,8 113,5 

A0198003 Alfred Nobels Alle 10 156 159,5 162,4 162,3 

A0095020 Omgivningsfysiologi 92,5 84,1 110,6 117,7 

A0094002 Fd KIMAB 99,5 172,1 72,2 0 

A0094001 Fd KIMAB 111,3 68 214,7 314,3 

A0090004 Fd reaktorhall, Studsvik 0 0 0 0 

A0090001 Laboratorium och kontor 136,9 142,6 150,5 171 

A0059029 Förråd  0 0 0 0 

A0059011 Förråd 132,2 124,1 106,2 114,8 

A0054004 Arkitektskolan 104,6 228,6 120,2 150,3 

A0050017 Quantum Restaurang 103,8 117,4 135,9 135,8 

A0050016 Quantum , lab och undervisning 85,5 90,4 88,2 87,3 

A0050015 Quantum , lab och undervisning 66,6 63,9 74,8 72,3 

A0050009 Fd Kontorsboden 141,5 160 165,9 160,9 

A0050002 Lab och kontor 116,5 115,7 117,8 116,9 

A0043044 Bostäder 43:44 178,1 164 158,9 184,5 

A0043043 Bostäder 43:43 178,2 164 158,9 184,6 

A0043042 Bostäder 43:42 178,2 164 158,9 184,6 

A0043041 Bostäder 43:41 178,5 164,3 159,2 148,8 

A0043040 Maskinteknik 43:40 125,9 136,5 127 147,3 

A0043038 Maskinteknik 43:38 98,7 110,5 115,4 118,9 

A0043037 Maskinteknik 43:37  84,7 85,2 105,3 105,5 

A0043035 Bergs 160,9 168 170,3 186,3 

A0043034 Cirkushall 67,4 68,9 64,3 45,1 

A0043023 KTH Huset 98,6 113,5 16,8 0 

A0043022 IT/Data 62,1 63,2 67,6 64,6 

A0043020 Lantmäteri 86,7 87,3 97,3 94,6 

A0043019 Kemi 166 135 143 193 

A0043018 Kemi 357,3 461,2 441,4 446,7 

A0043017 Kemi 168,8 178,5 163,2 134,8 

A0043016 KTH/Operahögskolan 71,4 77,4 81,3 85,6 

A0043015 Kemi 207,2 217 210,5 208,6 

A0043014 Teknikvetenskap 48,3 70,8 65 82 

A0043011 Väg-och vattenbyggnad 98,8 99,6 105,3 111,4 

A0043010 Byggnad 43:10 100,1 112,3 116,5 123,9 

A0043009 Kontor och F1:an hörsal 102,5 110,3 100,9 106 

A0043008 Sing-sing 101,4 94,8 107,5 111,3 

A0043006 KTHB bibliotek 130,1 130,2 131 133,1 

A0043003 Huvudbyggnad 118 124,9 142,1 144,6 

 Genomsnitt 116,7 123,9 120,4 126,2 
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Energianvändning, kyla [kWh per m2] År 

Anläggningsnummer Benämning 2014 2013 2012 2011 

A0276002 Electrum 3 73,9 66 50,4 0 

A0276001 Electrum 1 47,4 40,2 52,9 45,2 

A0198003 Alfred Nobels Alle 10 17,6 22,1 21,6 26,5 

A0095020 Omgivningsfysiologi 15,5 12,6 16,5 28,6 

A0094002 Fd KIMAB 0 0 0 0 

A0094001 Fd KIMAB 24,4 0 0 0 

A0090004 Fd reaktorhall, Studsvik 0 0 0 0 

A0090001 Laboratorium och kontor 55,1 50,9 45,6 58,6 

A0059029 Förråd 0 0 0 0 

A0059011 Förråd 0 0 0 0 

A0054004 Arkitektskolan 0 0 0 0 

A0050017 Quantum Restaurang 76,7 75,1 98,4 105,6 

A0050016 Quantum , lab och undervisning 123,4 135,4 141,9 147,6 

A0050015 Quantum , lab och undervisning 57,7 56,7 57,9 64,7 

A0050009 Fd Kontorsboden 0 0 0 0 

A0050006 Miljöstation 0 0 0 0 

A0050002 Lab och kontor 5,6 0 0 0 

A0043044 Bostäder 43:44 0 0 0 0 

A0043043 Bostäder 43:43 0 0 0 0 

A0043042 Bostäder 43:42 0 0 0 0 

A0043040 Maskinteknik 43:40 57,8 76,2 62,2 46,3 

A0043038 Maskinteknik 43:38 43,3 45,1 49,1 45,8 

A0043037 Maskinteknik 43:37  36,4 36,8 36,9 42,3 

A0043035 Bergs 15 17 20,4 24 

A0043034 Cirkushall 2,6 2,1 0,8 0 

A0043023 KTH Huset 26,9 15,3 0 0,4 

A0043022 IT/Data 1796,7 1907,4 2504,5 2630,8 

A0043020 Lantmäteri 16,4 16 16,8 19,2 

A0043019 Kemi 49,1 45 40,2 50,6 

A0043018 Kemi 8,6 0 10,4 20,3 

A0043017 Kemi 12,1 7,6 6,1 3,3 

A0043016 KTH/Operahögskolan 5,4 3,8 3,3 4,6 

A0043015 Kemi 40,3 35,2 31,9 41,7 

A0043014 Teknikvetenskap 44,8 47,4 28,8 48,9 

A0043011 Väg-och vattenbyggnad 4,1 2,9 0 0 

A0043010 Byggnad 43:10 6,1 6,8 3,7 7,2 

A0043009 Kontor och F1:an hörsal 18 15,7 20,1 23,1 

A0043008 Sing-sing 4,7 2,4 2,3 6,5 

A0043006 KTHB bibliotek 24,2 22,2 26,3 32,9 

A0043003 Huvudbyggnad 55 60,2 75,2 79,5 

 Genomsnitt 67,4 68,8 83,5 87,9 
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Energianvändning, elförbrukning [kWh per m2] År 

Anläggningsnummer Benämning  2014 2013 2012 2011 

A0276002 Electrum 3 126,7 120,3 103,5 21,8 

A0276001 Electrum 1 27,8 25,1 26,4 26,4 

A0198003 Alfred Nobels Alle 10 56 71,2 77,2 78,6 

A0095020 Omgivningsfysiologi 64,1 84,3 79 74,9 

A0094002 Fd KIMAB 192,4 153,9 27 0 

A0094001 Fd KIMAB 71,6 37,5 103,5 398,3 

A0090004 Fd reaktorhall, Studsvik 98,4 101,7 100,5 104,1 

A0090001 Laboratorium och kontor 202 213,8 214,8 227,4 

A0059029 Förråd 1,6 2,1 1,4 2,6 

A0059011 Förråd 0 0 0 0 

A0054004 Arkitektskolan 83,4 86,8 86 91,2 

A0050017 Quantum Restaurang 266,9 275,6 339,2 353,2 

A0050016 Quantum , lab och undervisning 156,4 175,4 183 185,8 

A0050015 Quantum , lab och undervisning 83,7 85,2 86,4 85,4 

A0050009 Fd Kontorsboden 94,4 84 95,4 84,7 

A0050006 Miljöstation 33,7 37,7 37,2 43,1 

A0050002 Lab och kontor 57,1 60,4 58,9 59,2 

A0043044 Bostäder 43:44 28,5 46,3 48 36,8 

A0043043 Bostäder 43:43 28,5 46,3 48 36,8 

A0043042 Bostäder 43:42 28,5 46,3 48 36,8 

A0043040 Maskinteknik 43:40 81,4 87,9 95,6 101,8 

A0043038 Maskinteknik 43:38 189,2 185,4 206,1 215,1 

A0043037 Maskinteknik 43:37  199,4 185,8 195,1 187,4 

A0043035 Bergs 97,1 112,3 115,3 111,1 

A0043034 Cirkushall 70,4 57,1 58,1 19,9 

A0043023 KTH Huset 57,3 70,3 78,8 35,3 

A0043022 IT/Data  1980,6 2022,8 2604,1 2691,4 

A0043020 Lantmäteri 52,2 57 57,7 62,9 

A0043019 Kemi 236,2 237,1 239,5 236 

A0043018 Kemi 152,1 166 179,8 189 

A0043017 Kemi 139,4 142 156,1 145 

A0043016 KTH/Operahögskolan 90,6 95,8 104,5 106,8 

A0043015 Kemi 190,7 194,3 190,6 199,2 

A0043014 Teknikvetenskap 112,4 117,3 102,6 93,2 

A0043011 Väg-och vattenbyggnad 49,4 46,9 58,2 62,2 

A0043010 Byggnad 43:10 51,5 54,6 51,5 87,9 

A0043009 Kontor och F1:an hörsal 85,9 90,2 99,6 93,6 

A0043008 Sing-sing 51,5 47,1 48 44,9 

A0043006 KTHB bibliotek 93,2 100,7 92,9 92,6 

A0043003 Huvudbyggnad 107,6 107,3 115,7 120,2 

 Genomsnitt 141,9 145,8 162,5 167,8 
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