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Abstract

Energy audit of a large company - data collection,
energy analysis and proposals of energy efficiency

Sofia Andersson

The EU directives of energy efficiency and transparency of sustainable 
work have recently been implemented in Swedish law. This requires large 
companies to report audits of their energy use and how they work with 
sustainability. Due to the recent requirements, many companies do not have 
a systematic method to collect and report the data needed. In this project 
such a company in construction and residential development - Veidekke 
Sverige - has been examined and evaluated. The aim of the project has been 
to systemize the collection and compilation of data from the energy use of 
Veidekke Sverige and perform an energy audit and report their greenhouse 
gas emissions. The energy audit involves systematically mapping energy 
usage and making proposals for cost-effective measures to decrease energy 
use. This has been made at a general level for the whole company and 
studied in detail at one of the affiliated companies - Veidekke Prefab. 
The routine for the collection of energy data developed in this project 
was made with standardized surveys, adapted to the type of data requested 
in any special case, from a variety of internal units at the company and 
external suppliers. The compilation of the surveys has been programmed in 
Excel. Although the routine for the collection and compilation of energy 
data has been standardized from previous implementations, unique manual 
changes to the compilation file is still required for an upcoming year. A 
recommendation is therefore to implement the developed routine at a 
digital platform, where surveys can be filled in online and then managed 
and compiled automatically at the platform. The energy survey of Veidekke 
Sweden shows that energy consumption in 2017 was about 50 GWh, of which 
fuel accounts for 37%, electricity for 33% and gasoline for 25%. Thus, 
measures of energy efficiency should be done in the use of these three 
sources. The detailed energy audit of Veidekke Prefab shows that the 
company has a high power consumption of which half derives from the 
production, although, focus of the energy audit has been on ventilation 
and heating. The plant has two buildings for drying that are heated with 
directacting electric boilers which are recommended to be replaced by air 
heat pumps. In addition, the ventilation unit for the large building 
should be replaced by a more modern unit with rotary heat recovery to 
reduce demand of district heating with about 20 %. Another feasible 
measure is to replace the lighting to LED units, which would reduce energy 
consumption by 6 %.
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Sammanfattning 
Samhällets utveckling går mot allt mer medvetenhet kring miljö och hållbarhet. För företag 
innebär det nya krav att rapportera uppgifter till myndigheter och att kommunicera ut sitt 
hållbarhetsarbete till kunder, leverantörer och investerare. Sedan år 2017 är det även ett 
svenskt lagkrav att företag ska hållbarhetsredovisa sin verksamhet. Dessutom finns sedan 
2014 en lag på att stora företag ska göra en energikartläggning av sin verksamhet och redovisa 
till Energimyndigheten. En energikartläggning innebär att på ett systematiskt sätt kartlägga 
energianvändningen och ta fram förslag på kostnadseffektiva åtgärder som sedan ska följas 
upp. 

Detta projekt har genomförts för Veidekke Sverige, som är ett företag inom bygg, anläggning 
och bostadsutveckling. De har gjort en energikartläggning för år 2016 men insamlingen 
utfördes inte på ett systematiskt sätt och resultatet har inte heller kvalitetsgranskats, vilket lett 
till att felaktiga uppgifter använts och att relevant data saknats. Veidekke vill därför ha en 
standardiserad rutin för insamling och sammanställning av data att använda år efter år för att 
få tillförlitliga och jämförbara resultat. Detta är utgångspunkten i detta projekt som sedan har 
utökats med att göra en energikartläggning och klimatredovisning. Energikartläggningen har 
utförts enligt lagen om energikartläggning i stora företag och omfattar en generell 
kartläggning av alla Veidekkes dotterbolag samt en mer detaljerad kartläggning av 
dotterbolaget Veidekke Prefab. 

Energikartläggningen av hela Veidekke Sverige visar att energianvändningen år 2017 var ca 
50 GWh, varav drivmedel står för 37 %, el för 33 % och gasol för 25 %. Dessa tre 
energibärare står alltså tillsammans för 95 % av all energi och det är därför användningen av 
de som bör effektiviseras. För drivmedel är det framförallt inom affärsområde Anläggning 
som användningen är stor och anläggningsprojekt bör därför studeras mer i detalj för att 
undersöka effektiviseringsmöjligheter. Allmänna åtgärder är dock optimerad logistik, 
utbildning av maskinförare för minskad bränsleanvändning och minskad tomgångskörning 
kan minska drivmedelbehovet. Användning av el sker till stor del inom byggprojekten och 
detaljstudier för att minska elbehovet rekommenderas därför. Exempel på saker att se över är: 
belysning, elvärme och att elmaskiner inte är igång då de inte används. Av total 
gasolanvändning sker 99 % i dotterbolaget Sydbeläggningar som använder bränslet i 
asfaltverk och beläggningsmaskiner. Det bör därför genomföras en detaljerad 
energikartläggning på verksamheten med fokus på att minska gasolanvändningen genom att 
exempelvis utreda möjligheten för lågtempererad asfalt, vilket skulle minska 
energianvändningen. 
 
Den detaljerade energikartläggningen av Veidekke Prefab visar att företaget har hög 
elanvändning. Det beror delvis på att verksamhetens produktion av betongelement kräver 
många eldrivna maskiner, såsom betongblandare, vibratorbord, tryckluft och taktraverser. För 
dessa finns redan rutiner för totalavstängning efter varje arbetspass, men en rekommendation 
är att se över hur maskinerna används under arbetspassen så att de inte står i standby eller är 
på när de inte används. Detta har dock inte genomförts i denna energikartläggning utan fokus 
har legat på ventilation och uppvärmning. Anläggningen har två stora torktält som värms med 
direktverkande elpannor som rekommenderas ersättas med luftvärmepumpar. Dessutom är 
ventilationsaggregatet till den stora lokalen 30 år gammal och dess fläktar har hög effekt och 
låg verkningsgrad. Med ett byte till ett modernare aggregat och roterande värmeåtervinning 
kan både effektförbrukning och fjärrvärmeanvändning sänkas.  
  



 
 

Förord 
Projektet i denna rapport är ett examensarbete inom Civilingenjörsprogrammet i Energisystem 
vid Uppsala universitet. Examensarbetet är på masternivå och omfattar 30 hp, motsvarande en 
termins arbete. Jag vill rikta ett stort tack till mina handledare Johan Alte, hållbarhetschef på 
Veidekke och Thomas Linderholm, energikonsult på Exengo samt min ämnesgranskare Arne 
Roos, professor emeritus vid Uppsala universitet. Tack också till Anders Larsson, Veidekke 
Prefab, som bjöd in oss att besöka fabriken för prefabricerad betong i Sala. 

  



 
 

Exekutiv sammanfattning 
Den rutin för insamling av miljö- och energiuppgifter som tagits fram inom detta projekt 
bygger på standardiserade enkäter anpassade till vilka typer av uppgifter som ska fyllas i. 
Sammanställning av enkätsvaren har programmerats i Excel där enkätsvaren läggs till som 
flikar. Trots att rutinen för insamling och sammanställning av energidata standardiserats och 
effektiviserats från tidigare genomföranden krävs dock fortfarande mycket handpåläggning av 
den som skickar ut och sammanställer materialet. En rekommendation är därför att den 
framtagna rutinen implementeras i en digital portal där enkäter fylls i online och sedan 
hanteras och sammanställs av portalen som då bör vara programmerad på liknande sätt som 
Excel-filen i detta projekt. 
 
Energikartläggningen av hela Veidekke Sverige visar att energibärarna drivmedel, el och 
gasol används i stor utsträckning. Den generella rekommendationen för att minska 
energianvändningen av dessa energibärare är att detaljstudera verksamheten genom att välja 
ut ett antal representativa projekt och sedan genomföra åtgärder för hela verksamheten. För 
drivmedel är det framförallt inom anläggningsprojekt som användningen är stor medan det för 
el används mest i byggprojekt. Nästan all gasol används i dotterbolaget Sydbeläggningar som 
använder bränslet i asfaltverk och beläggningsmaskiner. Det bör därför genomföras en 
detaljerad energikartläggning på verksamheten med fokus på att minska gasolanvändningen 
genom att exempelvis utreda möjligheten för lågtempererad asfalt, vilket skulle minska 
energianvändningen. 
 
Den detaljerade energikartläggningen av Veidekke Prefab visar att företaget har hög 
elanvändning. Det rekommenderas att se över avstängningsrutiner för eldrivna maskiner när 
de inte används. Det rekommenderas också att anläggningens två stora torktält som värms 
med direktverkande elpannor ersätts med luftvärmepumpar. Dessutom är 
ventilationsaggregatet till den stora lokalen 30 år gammal och dess fläktar har hög eleffekt 
och sannolikt stor elanvändning. Med ett byte till ett modernare aggregat och roterande 
värmeåtervinning kan både effektförbrukning och fjärrvärmeanvändning sänkas.  
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1. Inledning 
Samhällets utveckling går mot allt mer medvetenhet kring miljö och hållbarhet. För företag 
innebär det nya krav att rapportera uppgifter till myndigheter och att kommunicera ut sitt 
hållbarhetsarbete till kunder, leverantörer och investerare. För att resultaten ska vara 
trovärdiga och möjliga att jämföra från år till år är det viktigt att både datainsamlingen och 
redovisningen sker på ett standardiserat sätt. Det här examensarbetet har undersökt och tagit 
fram ett förslag på hur en rutin för insamling och sammanställning av data kan genomföras, 
med ett stort företag inom bygg, anläggning och bostadsutveckling som studieobjekt. 
Metoden för datainsamling har sedan tillämpats för att samla in data för företagets 
energianvändning under ett år, och sammanställts i en klimatredovisning och en övergripande 
energikartläggning av hela företaget. En energikartläggning är sedan år 2016 ett krav för stora 
företag att årligen rapportera till Energimyndigheten, och där ingår att även göra detaljerade 
energikartläggningar för delar av verksamheten med betydande energianvändning. En sådan 
detaljerad kartläggning har också genomförts av en industrianläggning som ägs av ett 
dotterbolag till det stora företaget. 
 
1.1  Bakgrund 
Det företag som studerats i detta examensarbete är Veidekke Sverige, ett moderbolag med ett 
tjugotal dotterbolag som är verksamma inom bygg, anläggning och bostadsutveckling. 
Företaget ingår i Veidekke-koncernen med norska Veidekke ASA som moderbolag. Varje år 
samlar Veidekke Sverige in statistik över den svenska verksamhetens energianvändning vilket 
rapporteras till Veidekke ASA som i sin tur rapporterar vidare till CDP, en global organisation 
som rankar företags klimatpåverkan. De uppgifter som Veidekke Sverige rapporterat tidigare 
år har inte insamlats på ett strukturerat sätt och inte heller kvalitetsgranskats. Det har därför 
lett till att vissa relevanta data saknats samt att felaktiga data använts. Detta har gett kraftiga 
variationer i resultaten mellan olika år, vilket sänker tillförlitligheten. Veidekke vill därför ha 
en standardiserad rutin för insamling och sammanställning av data, vilket har tagits fram i 
detta arbete. 

Ett annat ändamål för insamling och sammanställning av energidata är att rapportera den till 
Energimyndigheten enligt lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag (EKL). 
Enligt EKL definieras stora företag som sådana som: ”sysselsätter minst 250 personer och har 
en årsomsättning som överstiger 50 miljoner EUR eller en balansomslutning som överstiger 
43 miljoner EUR per år” (2§ SFS 2014:266). Veidekke har över 1800 anställda, en 
årsomsättning som år 2016 var 9,5 miljarder SEK (Veidekke Sverige, 2017) och omfattas 
därför av EKL. Lagen har en fyraårig utvärderingsperiod och inledningsvis skulle företagen 
innan 31 mars 2017 genomföra en övergripande energikartläggning av sin verksamhet för år 
2016, med statistik över företagets övergripande energianvändning samt identifiering av 
verksamheter med betydande användning av energi och planering för detaljerade 
energikartläggningar av dessa verksamheter. Under fyraårsperioden ska en ny övergripande 
energikartläggning utföras varje år samt att föregående års plan ska följas upp och uppdateras. 
Veidekke har genomfört en sådan övergripande energikartläggning med identifiering och 
planering av verksamheter att utföra detaljerade energikartläggningar av. Planen för år 2017 
är, utöver en ny övergripande energikartläggning, också att detaljerade energikartläggningar 
ska genomföras av två dotterbolag. 

Mot denna bakgrund har examensarbetet strukturerat upp en rutin för insamling av 
energistatistik och sedan sammanställt statistiken för att kunna använda till 
hållbarhetsredovisning och energikartläggning. Rutinen har sedan använts för att utföra den 
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generella energikartläggningen för år 2017 och därtill har en detaljerad energikartläggning av 
ett dotterbolag utförts. 
 
1.1.1 Hållbarhetsredovisning 
Hållbarhet är ett brett begrepp som ofta omfattar: ekonomiska, sociala och ekologiska 
aspekter. Sverige har sedan 2007 haft krav på att statliga företag ska hållbarhetsredovisa 
vilket har visat sig ge ökad kunskap och engagemang i dessa frågor i berörda styrelser 
(Uppsala Universitet, 2010-09-20). Sedan 1 december 2016 gäller även krav på 
hållbarhetsredovisning för stora företag och koncerner (Riksdagen, 2016-10-26).  

Veidekkes fokuserar främst på de sociala och ekologiska aspekterna i sitt hållbarhetsarbete. 
För socialt ansvarstagande följer Veidekke standarden ISO 26000 och rapporterar enligt 
ramverket Global Reporting Initiative (GRI) som är ledande för rapportering av företags 
sociala ansvarstagande. Fokus för Veidekkes rapportering av social hållbarhet ligger på 
arbetsmiljö, hälsa och säkerhet men Veidekke arbetar också för ökad mångfald och 
jämställdhet. Dessutom har Veidekke engagemang i projekt som ligger utanför den egna 
verksamheten, exempelvis projektet Football for Life som syftar till att stärka flickors sociala 
ställning i Sydafrika (Veidekke Sverige, 2017).  

Inom ekologisk hållbarhet fokuserar Veidekke mest på klimatpåverkan från sin verksamhet. 
Utsläpp av växthusgaser rapporteras till den norska moderkoncernen Veidekke ASA som 
sedan rapporterar vidare till CDP (tidigare carbon disclosure project). CDP är en global 
organisation som sammanställer de mått på hållbarhet som företagen själva rapporterar in och 
rankar sedan företagen från A-F, där A är högsta betyg och F är sämst. För år 2017 hade 
Veidekke ASA betyget A-, vilket var samma som konkurrenten Skanska. Övriga nordiska 
konkurrenter har betyg B eller sämre (CDP, 2017).  

För rapportering till CDP tar Veidekke hjälp av företaget CO2focus, vilka bistår med 
molntjänsten Cemasys som vägleder hållbarhetsredovisningen. Cemasys följer ISO 14064-
3:2006, GHG Protocol och Corporate Accounting and reporting Standard (utgiven av World 
Resources Institute och World Buisness Council för Sustainable Develoment), vilket ger 
rapporteringen en certifierad status att rapportera till CDP.  

Enligt GRI:s riktlinjer för hållbarhetsredovisningar ska såväl direkt som indirekt användning 
av energi per primärenergikälla redovisas. Riktlinjerna föreslår även att besparings- samt 
energieffektiviseringsåtgärder redovisas, liksom initiativ till användning av förnybar energi 
och energieffektiva produkter och tjänster (GRI, 2006). För uträkning av utsläpp av 
växthusgaser finns ingen särskild vägledning enligt GRI (2015). Sett ur ett 
hållbarhetsperspektiv är livscykelemissionerna av störst intresse att redovisa men praxis i 
sammanhanget är att endast redovisa fossilt kol vid förbränning1. 

1.1.2 Energikartläggning 
Som en del i arbetet att införliva EU:s Energieffektiviseringsdirektiv (2012/27/EU) i svensk 
lagstiftning infördes år 2014 krav på energikartläggning i stora företag. Regelverket består av: 
lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag (EKL), förordningen (2014:347) om 
energikartläggning i stora företag samt Energimyndighetens föreskrifter om 

                                                 
1 Claudia Villamor, CO2focus, telefonsamtal 4 januari 2018 
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energikartläggning i stora företag (STEMFS 2014:2). Därtill har Energimyndigheten utarbetat 
vägledningar för olika branscher, innehållande förslag på arbetssätt för att tillämpa lagen. 

Syftet med EKL är att öka energieffektiviteten i stora företag genom att göra kvalitetssäkrade 
energikartläggningar minst vart fjärde år där även förslag på åtgärder för ökad 
energieffektivitet ska tas fram (Energimyndigheten, 2016b). Definitionen för 
energikartläggning är enligt lagen: ”ett systematiskt förfarande i syfte att få kunskap om den 
befintliga energianvändningen för en byggnad eller en grupp av byggnader, en 
industriprocess, en kommersiell verksamhet, en industrianläggning eller en kommersiell 
anläggning, eller privata eller offentliga tjänster och för att fastställa kostnadseffektiva 
åtgärder och rapportera om resultaten” (2 § SFS 2014:266). Energikartläggningen ska dels 
innefatta en generell beskrivning av företagets totala energianvändning men också detaljerade 
energikartläggningar av sådana verksamheter inom företaget som identifierats ha betydande 
energianvändning (4§ STEMFS 2014:2). Enligt EKL skulle en första energikartläggning av 
stora företag redovisas till Energimyndigheten under första kvartalet 2017 
(Energimyndigheten, 2016b). Denna kartläggning ska bestå av en generell kartläggning av 
företaget samt detaljerade kartläggningar av verksamheter inom företaget med särskilt stor 
energianvändning, alternativt identifierande av sådana verksamheter och en plan för när de 
ska genomföras inom en fyraårsperiod (Energimyndigheten, 2015). Rapportering av detta ska 
enligt lagen rapporteras årligen, första kvartalet nästkommande år (Energimyndigheten, 
2016b). Energikartläggningen ska redovisas i en rapport enligt internationell ISO-standard, 
europeisk EN-standard, svensk SS-standard eller motsvarande (6§ STEMFS 2014:2) och 
redovisningen av energianvändning ska delas upp mellan byggnader, verksamhet och 
transport (Energimyndigheten, 2016b). 

1.1.3 Tidigare energistudier inom liknande verksamhet 
Enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) undersökning för energianvändningen i bygg- och 
anläggnings- och installationsbranchen (BAI) 2009 användes ca 6 TWh, varav mer än 70 % 
utgjordes av diesel (Energimyndigheten, 2016b). Näst störst energibärarandel stod el för, med 
ca 20 %. I siffrorna ingår dock varken energianvändning för tillverkning av byggmaterial eller 
förvaltning av byggnader och branschen står därför i själva verket för mycket mer än de 6 
TWh som SCB angav (Energimyndigheten, 2016b). Därtill är BAI en stor bransch med 
varierade verksamheter och undersökningen visar ingen representativ bild för alla företag i 
branschen.  
 
Från år 2005 fram till 2017 löpte programmet för energieffektivisering i elintensiv industri i 
Sverige. Programmet var frivilligt och riktade sig till företag i tillverkningsindustrin 
(Energimyndigheten, 2016-09-13) och gick ut på att med ett systematiskt arbetssätt kartlägga 
energianvändningen, för att på så sätt få en helhetsbild. Resultat från programmet visar att 
stora effektiviseringar uppnåtts, främst inom produktionsprocesser innehållandes motorer, 
fläktar, pumpar och tryckluft (Energimyndigheten, 2011). 
 
1.2  Mål 
Projektet har haft två huvudsakliga mål. Det första målet var att ta fram en användarvänlig 
och standardiserad rutin för insamling av energiuppgifter från Veidekkes verksamhet och 
sedan sammanställa och analysera resultaten. Projektets andra mål var att utföra en detaljerad 
energikartläggning av en industrianläggning för prefabricerad betong, som ägs av ett 
dotterbolag till Veidekke. En detaljerad energikartläggning har i detta projekt inneburit att 
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analysera energistatistik från några år tillbaka samt att inventera och analysera befintliga 
system och ta fram förslag på åtgärder för energi- och kostnadsbesparingar.  
 
1.3  Syfte 
Projektet har haft följande tre syften: 

• att med en användarvänlig och strukturerad rutin för insamling få in energiuppgifter i 
större omfattning och med högre tillförlitlighet.  

• att kartlägga företagets energianvändning år 2017 och föreslå åtgärder för minskning 
av energianvändning och utsläpp. 

• att med en detaljerad energikartläggning av en industrianläggning få en överblick över 
dess energianvändning och ta fram förslag på åtgärder för energi- och 
kostnadsbesparingar.  

 
1.4  Frågeställningar 

• Hur kan en insamlingsrutin av energiuppgifter skapas, så att krav på 
användarvänlighet och struktur uppnås för hela Veidekkes verksamhet? 

• Hur ser klimatpåverkan från Veidekkes verksamhet ut och hur kan den minska? 
• Vilken energianvändning finns i Veidekkes verksamhet och hur kan den minska? 
• Vilken energianvändning har Veidekkes industrianläggning för prefabricerad betong 

och vilka åtgärder skulle innebära energi- och energikostnadsbesparingar?  
 
1.5  Avgränsningar 
Inledningsvis har avgränsningar för datainsamling gjorts utifrån Energimyndighetens 
”Vägledning för energikartläggning i bygg-, anläggnings- och installationsföretag” med 
tillägg för vad som ska ingå i rapportering till CDP. Nedan beskrivs först de avgränsningar 
som gjorts för datainsamlingen och sedan de ytterligare avgränsningar som gjorts för 
energikartläggningen. Till sist redovisas även avgränsningar som gjorts för den detaljerade 
energikartläggningen av industrianläggningen. 

1.5.1 Datainsamling 
Avgränsningar har gjorts angående vilka av Veidekkes dotterbolag som ska ingå i 
insamlingen. Enligt Energimyndighetens vägledning ska inte konsortiumsbolag eller bolag 
där företaget inte är majoritetsägare medräknas (Energimyndigheten, 2016b) och det har 
därför använts som avgränsning för hela projektet. Det har resulterat i att två bolag uteslutits.  

Energimyndighetens vägledning innebär också att endast sådan energianvändning som 
företaget har rådighet över, dvs möjlighet att påverka, ingår. Detta utesluter därför 
energianvändning från hyrda lokaler, köpta transporter samt resor till och från arbetet. Ett 
undantag är de större kontor där det varit möjligt att ta fram Veidekkes del av 
energianvändningen från fastighetsägarna samt de kontor där Veidekke har ett eget avtal för 
verksamhetsel. För projekt inom bygg och anläggning ingår el, byggvärme, gasol och 
drivmedel som Veidekke köper in, även om det används av underentreprenörer. 
Energianvändning från tjänster som Veidekke köper av andra aktörer ingår dock inte. För 
dotterbolagen ingår fastighetsenergi (el och fjärrvärme), verksamhetsel och användning av 
fasta, flytande eller gasformiga bränslen. Dessutom ingår för både dotterbolag och Veidekkes 
affärsområden drivmedel till tjänstebilar, leasingfordon och hyrbilar. Resa i tjänst med privata 
fordon ingår också. 
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En annan avgränsning är att el och drivmedel köps in med många olika konton inom 
Veidekkes olika projekt och det är därför svårt att få med allt. Som utgångspunkt har 
Veidekkes ekonomisystem studerats och där har företag som sålt drivmedel till Veidekke för 
2000 SEK eller mindre uteslutits från datainsamlingen. Detta för att det bedömts för 
tidskrävande att samla in underlag som ändå knappt gör skillnad bland de stora siffrorna. Det 
rör sig om tolv företag, varav många sålt för bara några hundratals kronor. 

Tillägg av uppgifter att samla in har gjorts för att uppnå krav för rapportering till CDP. Detta 
innefattar uppgifter om personkilometer och utsläpp av växthusgaser vid resor i tjänst med 
flyg, tåg och taxi. 

1.5.2 Generell energikartläggning 
Hittills angivna avgränsningar gäller för insamlingen. Ytterligare avgränsningar har sedan 
gjorts för sammanställning av data till den generella energikartläggningen. Samtliga resor 
med flyg, tåg och taxi har uteslutits eftersom de inte ska ingå enligt Energimyndighetens 
vägledning. Dessutom har fastighetsförvaltningsbolag uteslutits eftersom de endast ägs av 
Veidekke en begränsad period. 

För den generella energikartläggningen samt klimatredovisningen har Veidekke Entreprenad 
fördelats mellan affärsområdena bygg och anläggning enligt projektreferenser. Veidekke 
bostad redovisas också som affärsområde Bostad. Övriga dotterbolag redovisas för sig själv 
och ingår inte i redovisningen för respektive affärsområde.  

1.5.3 Detaljerad energikartläggning 
Den detaljerade energikartläggningen av dotterbolaget med en industrianläggning har kartlagt 
all energianvändning, men analys och åtgärdsförslag är avgränsade till system för ventilation 
och uppvärmning av lokalerna. Elanvändning i processer som är nödvändiga för produktionen 
har uteslutits från detaljanalysen eftersom de bedömts ha liten potential att effektiviseras. 
Exempel på sådana processer är betongblandning, gjutning, vibrationsbäddar, taktraverser och 
handverktyg för montering. 

2. Information om beställaren 
Veidekke-koncernens moderbolag är norska Veidekke ASA. Verksamheten i Sverige går 
under bolaget Veidekke Sverige AB, som består av Vd:n och administrativ personal, medan 
övrig verksamhet är fördelad mellan de tre dotterbolagen: Veidekke Bostad, Veidekke 
Entreprenad och Veidekke Industri, se figur 1. Dessa tre bolag har i sin tur dotterbolag som 
ägs av Veidekke till antingen 100 % eller lägre andelar, se  

Tabell 1. Veidekke delar internt in bolagen i tre olika affärsområden: Bygg, Anläggning och 
Bostad. I figur 1 visas affärsområden i rutor med en svart ram och de dotterbolag som hör till 
ett visst affärsområde har samma färg som det. Viktigt att understryka är att affärsområdena 
inte är egna bolag utan hör till bolaget ovanför i figuren. På samma sätt har dotterbolagen 
längst ned i figuren ingen bolagsrelation till dessa affärsområden utan går under bolagen som 
respektive affärsområde hör till. Verksamheten i de tre affärsområdena kan kortfattat 
beskrivas med respektive namn, men en utförligare beskrivning finns i tabell 2. 
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Figur 1. Bolagsträd för bolag inom Veidekke Sverige. 

 

Tabell 1. Dotterbolag inom Veidekke Sverige.  

Moderaktiebolag Dotterbolag/AO Ägarandel Affärsområde Ingår i 
energikartläggning 

Veidekke Bostad AO Bostad  100% Bostad X 
Veidekke Bostad Olika förvaltningsbolag varierar Bostad Nej, ägs tillfälligt 

Veidekke Bostad Veidekke Nära AB 100% Bostad X 

Veidekke Entreprenad AO Anläggning 100% Anläggning X 
Veidekke Entreprenad AO Bygg  100% Bygg X 

Veidekke Entreprenad AB Berggren & 
Bergman 100% Anläggning Nej, inga uppgifter 

Veidekke Entreprenad Brinkab AB 100% Anläggning X 

Veidekke Entreprenad Veidekke Prefab AB 70% Anläggning X 
Veidekke Entreprenad Tautech AB 100% Anläggning  Ingår i Anläggning 

Veidekke Entreprenad HB Veidem Construct 50% Bygg Nej, konsortialägt 

Veidekke Entreprenad Arcona AB 100% Bygg X 
Veidekke Entreprenad Arcona Concept AB 100% Bygg Ingår i Arcona 

Veidekke Entreprenad BSK Arkitekter AB 51% Bygg X 

Veidekke Entreprenad Exengo AB 51% Bygg X 
Veidekke Entreprenad Veitech AB 100% Bygg X 

Veidekke Industri SKÅAB 100% Anläggning X 

Veidekke Industri Sydbeläggningar AB 75% Anläggning X 
Veidekke Industri Åkersberga LBC AB 100% Anläggning X 

Veidekke Industri Sandahls 25% Anläggning Nej, minioritetsägt 

Veidekke Sverige AB

Veidekke 
Entreprenad AB

AO Anläggning

Berggren & Bergman 
AB, Brinkab AB, 

Veidekke Prefab, 
Tautech AB

AO Bygg

Arcona AB, Exengo 
AB, BSK Arkitekter AB, 

Veitech AB, HB 
Veidem Construct

Veidekke Industri AB

SKÅAB, 
Sydbeläggningar AB, 
Åkersberga LBC AB, 

Sandahls

Veidekke Bostad AB

AO Bostad

Veidekke Nära AB, 
Förvaltningsbolag
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Tabell 2. Beskrivning av affärsområden 
Affärsområde Verksamhet 
Veidekke Bygg Renovering och nyproduktion av bostäder och kommersiella 

fastigheter. 
Veidekke Anläggning Markprojektering, grundläggning, energi, VA, betong och 

industribyggnationer. Även beläggning, ballast och återvinning i 
dotterbolagen Skåab, Sydbeläggningar och Sandahls. 

Veidekke Bostad Bostadsutveckling genom förvärv av råmark och redan befintliga 
fastigheter. 

 
2.1 Energianvändning 
Enligt energikartläggningen för år 2016 uppgick företagets totala energianvändning till 42 568 
MWh. Fördelningen av energianvändning i de olika dotterbolagen och affärsområdena ses i 
figur 2Figur 2. Dotterbolaget Sydbeläggningar stod för störst energianvändning tätt följd av 
affärsområde Anläggning. Därtill använde även affärsområde Bygg mycket energi. Även 
SKÅAB sticker också ut med hög energianvändning relativt bolaget storlek. Det bör tilläggas 
att de olika dotterbolagen och affärsområdena sysslar med olika typer av verksamheter, från 
enbart kontorsverksamhet till byggande av hus och anläggning av infrastruktur.  

 
Figur 2. Veidekke Sveriges energianvändning år 2016 fördelat på bolag och affärsområden.  

2.2 Dotterbolaget: Veidekke Prefab 
Enligt den plan för energikartläggning som Veidekke tog fram år 2016, ska dotterbolagen 
med betydande energianvändning kartläggas detaljerat. Detta omfattar SKÅAB, 
Sydbeläggningar och Veidekke Prefab. Att Veidekke Prefab finns med, som till synes i figur 
2 har relativt låg energianvändning, beror på att det är enda dotterbolaget med egen 
produktion i en stor, egenägd lokal. Det finns därför god potential till energieffektivisering. 
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Veidekke Prefab AB (org.nr. 556972-1474) tillverkar bostadsmoduler i betong (inklusive 
montering av kakel, toalett, tvättställ och dusch samt installationer för el och VVS), väggar, 
barriärer och fiberbetong. Företaget ingår enligt Svensk näringsgrensindelning (SNI) i: 

23610 – Tillverkning av betongvaror för byggändamål 
3630 – Tillverkning av fabriksblandad betong 

Betongprodukterna ställer krav på fuktig luft. Under största delen av året behöver ingen extra 
fukt tillsättas men under den torra perioden februari till april behöver lokalerna ofta bevattnas 
vid slutet av dagen för att höja fukthalten. 

Huvudbyggnaden på 4500 m2 består av två stora produktionshallar som är vinkelräta mot 
varandra och utan skiljevägg. Där sker produktion av prefabricerade betongelement samt 
hopsättning till färdiga moduler och montering av installationer. I huvudbyggnaden ryms även 
reception, kontor, konferensrum, omklädningsrum och matsal. I figur 3 visas en modell över 
byggnaden som upprättats i energiberäkningsprogrammet IDA ICE. Långsidan är i 
verkligheten vänd söderut, och i det sydvästra hörnet finns på bottenplanet personalutrymmen 
medan det är kontor ovanpå. 

 
Figur 3. Modell över huvudbyggnaden. 

Huvudbyggnadens byggdes år 1987 och byggdes ut år 2014 i östlig riktning. För 
produktionen av den prefabricerade betongen är luftens fukthalt viktig. Under större delen av 
året är utomhusluftens naturliga luftfuktighet tillräcklig, så länge inomhusluftens temperatur 
är över 12°C. Under årets torraste period i februari och mars kan dock fukt behöva tillföras 
genom att vattna lokalens betonggolv med en vattenslang. För att säkerställa att 
luftfuktigheten uppnås värms produktionshallarna via ventilation och golvvärme till 14°C 
men tillåts även ha högre temperatur när utetemperaturen bidrar till det. Övriga utrymmen har 
ett separat system för ventilation, och uppvärmning sker med ventilation, golvvärme och 
radiatorer till ca 21°C under uppvärmningssäsongen och kyls sommartid när 
utomhustemperatur och solinstrålning leder till höga inomhustemperaturer. 

I anslutning till huvudbyggnaden finns två torktält som används för tillfällig lagring och 
torkning av betongprodukter. Torktälten regleras med hjälp av en avfuktare till en fuktighet på 
30 %, för att uppfylla de produktionsspecifika kraven. Temperaturen spelar mindre roll men 
håller 2-10°C och byggnaderna värms med elpannor kopplade till ett vattenburet 
golvvärmesystem. 
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Material och färdiga produkter flyttas ofta mellan huvudbyggnaden, torktälten och 
gårdsplanen med truckar, vilket medför många passager ut och in genom portarna i 
huvudbyggnaden och torktälten. 

Företagets ledning har god insikt i verksamhetens energianvändning och ser kontinuerligt 
över statistik för energianvändningen. På så sätt upptäcks eventuella avvikelser. Hösten 2017 
ska solavskärmande markiser monteras på kontorsdelens fasad för att undvika solinstrålning 
och därmed sänka kylbehovet.   

3. Teori 
3.1 Byggnaders energibalans 
En byggnad har flera olika funktioner att uppfylla; exempelvis att den ska skydda mot vädret 
och att personer ska kunna passera in och ut ur byggnaden. Dessutom finns ofta krav på 
termiskt klimat, luftkvalitet och ljus vilket påverkas av det omgivande utomhusklimatet; 
såsom temperatur, solinstrålning och vindlaster. För att uppnå funktionskraven behöver ofta 
energi tillföras på olika sätt. Det kan vara genom ett värme- eller kylsystem, ventilation eller 
belysning.  

Nedan presenteras viktiga begrepp kopplade till byggnadens energibalans. Inledningsvis 
beskrivs det omslutande skalet kring inomhusluften som byggnaden fysiskt utgör, kallad 
klimatskärm. Senare presenteras teori kring ventilation inklusive luftflöden genom otätheter 
(infiltration) och stora öppningar. 

3.1.1 Klimatskärm 
Klimatskärmen är byggnadens gräns mot uteluften och ouppvärmd mark. Detta utgörs 
vanligen av golv, väggar, tak, dörrar och fönster. Klimatskärmen är av stor betydelse för 
byggnadens energibalans eftersom dels dess täthet påverkar energiutbytet med omgivningen, 
se Infiltration, men också att byggnadens isolerförmåga bestämmer storleken på 
transmissionsförluster genom klimatskärmen. Isolerförmågan hos ett material kvantifieras 
genom att ange dess värmegenomgångskoefficient, U-värde, med enhet W/m2K (Abel och 
Elmroth, 2012). 

3.1.2 Ventilation 
Begreppet ventilation betyder att luft utbyts mellan ett slutet utrymme och dess omgivning. 
Ventilationens syfte kan vara att uppnå en viss luftkvalitet med avseende på innehåll av fukt, 
partiklar, syre eller andra gaser (Abel och Elmroth, 2012). Ventilation kan vara ofrivillig, se 
infiltration, eller konstruerad med hjälp av ventiler eller mekaniska system för att uppnå 
önskat luftutbyte. 

3.1.3 Infiltration  
Infiltration är en typ av ofrivillig ventilation när utomhusluft tar sig in genom otätheter i 
byggnaden. Det leder till ett ökat energibehov för att tillgodose ett önskat inomhusklimat i 
byggnaden och Brinks et.al. (2015) menar att infiltration i industribyggnader kan innebära 
energiförluster motsvarande 40 % av värmebehovet. Det finns få studier och mätningar av 
lufttätheten i stora industribyggnader, både i Sverige (Blomsterberg och Burke, 2012) och 
internationellt (Brinks et.al. 2015). Genomförda lufttrycksmätningar på nio industrilokaler i 
Sverige av Lundin (1983) visar på stora variationer i lufttäthet. De två lokaler i studien som 
mest liknar Veidekke Prefabs byggnad till konstruktion (betong) och storlek (golvyta och 
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omslutningsarea) är också de två byggnader med lägst respektive högst luftflöde, på 0,6 l/s 
respektive 2,2 l/s per m2 av byggnadens omslutningsarea (väggar och tak). Medelvärdet för 
samtliga sex betongbyggnader i studien är 1,2 l/s per m2. Eftersom det inte finns någon 
korrelation mellan storlek och lufttäthet har medelvärdet använts som antagande vid 
beräkningar. 

3.1.4 Stora öppningar 
En annan typ av ofrivillig ventilation är när dörrar och portar till en byggnad öppnas. För 
industrilokaler finns ofta ett flertal stora portar som öppnas regelbundet för att förflytta 
arbetsfordon och material. Under vintern leder det till att kall luft tränger in längs med golvet 
genom öppningen, samtidigt som varm luft strömmar ut genom den övre delen av öppningen. 
Detta sker till följd av densitetsskillnaden mellan den uppvärmda luften i byggnaden och den 
kalla luften utomhus (Törnström et. al., 2005). Luftflödet genom öppningen beror av 
öppningens storlek, strömningens karaktäristik och tryckskillnaderna över öppningen 
(Goodfellow och Tähti, 2001). Tryckskillnaden i sin tur beror både på temperaturskillnader 
och vind. För att minska luftflödet genom öppna portar kan antingen en fysisk ridå, av 
exempelvis plastgardiner, eller en luftridå monteras för öppningen. En luftridå innebär att en 
eller flera fläktar monteras vid öppningen för att skapa en luftström vinkelrätt mot den 
naturliga strömningen genom öppningen.  

 

4. Metod och antaganden 
I detta avsnitt beskrivs de metoder som använts för respektive delmoment inom projektet. 

4.1 Insamling och sammanställning av energiuppgifter 
För att samla in energiuppgifter från Veidekkes verksamhet skapades sex olika enkäter för 
kontor, dotterbolag, tjänsteresor, drivmedel, el och fjärrvärme. Därtill inhämtades intern 
statistik för tjänstefordon och milersättning. Enkäterna fungerar som ett formulär där 
energirelaterade uppgifter fylls i. Enkäterna för kontor skickades ut till ansvariga personer på 
de nio platser i landet där Veidekke har kontor medan dotterbolagsenkäten skickades till 
samtliga dotterbolag och enkäter för el, fjärrvärme, drivmedel och tjänsteresor skickades till 
leverantörer av respektive tjänst. Vilka leverantörer som var aktuella för den studerade 
perioden valdes ut genom att studera Veidekkes inköpssystem. I bilaga 1 Enkät finns ett 
exempel på enkäten för dotterbolagen. 

De returnerade enkäterna med ifyllda uppgifter sammanställdes sedan i en arbetsbok i 
Microsofts kalkylprogram Excel, enligt flödesschemat i figur 4. Sammanställningen har 
anpassats för att användas som underlag för rapportering av både energikartläggning och 
klimatredovisning. 
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Figur 4. Flödesschema för sammanställning av energidata utifrån enkätsvar. 

4.1.1 Antaganden 
De antaganden som använts vid framtagande av data listas här nedan. Uppgiftslämnare av 
energiuppgifter till framförallt kontor och dotterbolag har ibland gjort egna antaganden. I de 
fall när de angett hur antaganden gjorts finns det med i listan.  

Kontor 
• Veidekkes kontor i Solna upptar ca 8 % av byggnadens totala areal och då inga 

undermätare kunnat ge detaljerad information om Veidekkes användning så har 
samma andel av totalen som arealen står för också använts på energi- och 
vattenanvändningen. Fördelningen mellan Veidekkes affärsområden har sedan 
fördelats enligt den senaste räkningen av personal på 202 personer med följande 
fördelning: Bostad 74, Bygg 39, Anläggning 50, Nära 17, stab 18 och IT 6. Eftersom 
redovisningen ska fördelas mellan de fyra första har stab fördelats över entreprenaden 
(dvs Bygg och Anläggning) och IT över de tre första.  

• Veidekke Nära är ca 25 personer. Av dessa sitter 17 personer på kontoret i Solna och 
övriga i Uppsala, Göteborg, Helsingborg och Lund. Energianvändningen från 
Veidekke Näras kontorsverksamhet har antagits utgöras av den andel som personerna 
på kontoret i Solna utgör eftersom fördelning av personal mellan övriga städer inte 
varit tillgänglig. 

Dotterbolag 
• Åkersberga LBC har bara en huvudmätare för el till sin anläggning Gillingekrossen. 

Enligt uppskattning från företagets Vd2, har ett antagande tagits att 25 % används 
inom verksamheten och resterande till byggnader. 

• Även SKÅAB har bara en huvudmätare för el, ett antagande om att 10 % av elen 
används i byggnader har gjorts. 
 

Tjänstekörning 
• Inget bolag inom Veidekke för statistik över elanvändning i elfordon. För tjänstebilar 

som är el- eller laddhybrider inom Veidekkes tre affärsområden har dock ett antagande 
tagits om att el använts, motsvarande samma energimängd som mängden drivmedel 
från statistiken.  

• Antagande om att tankning av tjänstebil sker med andra drivmedelskort än de som 
finns med i underlaget från drivmedelsleverantörer. Det finns alltså risk för 
dubbelregistrering om bilarna tankats med dessa kort. 

                                                 
2 Abrahamsson, Conny. 2017. Mejl 28 november. <conny.abrahamsson@akersbergalbc.se> 

Sammanställning

Affärsområden

El, fjärrvärme, 
drivmedel, gas

Kontor, tjänstebilar, 
milersättning

Dotterbolag
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• Fordonsgas antas ha samma fördelning mellan biogas och naturgas som 
riksgenomsnittet för år 2016, vilket var 75 % biogas och 25 % naturgas (SCB, 2017-
09-18). 

 
El 

• Elstatistik har inhämtats från leverantörer i enheten kWh. 
• I underlaget från Bixia ingick verksamhetselen till kontoret i Solna, vilket därför tagits 

bort från elleverantörsstatistiken. 
• Emissionsfaktorer för el har antagits vara noll för miljömärkning med vattenkraftsel 

och Bra miljöval, och 0,35 kg CO2/kWh för övrig el enligt 
Energimarknadsinspektionens (2017) uppgift om icke-miljömärkt nordisk elmix.  
 

Fjärrvärme 
• Normalårskorrigerad fjärrvärmestatistik i enheten kWh, har inhämtats från 

leverantörer. 
• Emissionsfaktorer från fjärrvärme har tagits från respektive leverantör. För Fortum 

och Göteborgs energi har företagens totala klimatpåverkande utsläpp använts medan 
det för EON har tagits för de tre specifika nät som Veidekke abonnerar på (Järfälla, 
Bålsta och Malmö). Utsläppen har då räknats genom att ta emissionsfaktorn 
multitplicerat med inköp från respektive fjärrvärmenät.  
 

Flytande bränslen och gas 
• För Veidekke Entreprenads inköp av drivmedel finns för gas- och drivmedelsbolagen 

AGA, Airliquide och OKQ8 en projektreferens som gör att inköpet lätt kan kopplas 
affärsområde Bygg eller Anläggning. Men från andra leverantörer av drivmedel finns 
ofta ingen sådan projektreferens och det är därför svårt att spåra vilket affärsområde 
som drivmedlet köpts in av. Det går då inte heller att se om drivmedel använts till 
fordon inom verksamheten eller till transport. Därför har antaganden tagits av Johan 
Alte, hållbarhetschef på Veidekke3, som har kunskap om vilka leverantörer som 
levererar till Bygg respektive Anläggning, se  

• Tabell 3. 
• Värmevärden och utsläpp av växthusgaser för flytande drivmedel har hämtats från 

SPBI (2016) och fordonsgas från Gröna bilister (2015)  medan omvandling av körd 
sträcka för milersättning räknats om till energi och utsläpp enligt Energimyndigheten 
(2016a, s.27), se bilaga 2 Värmevärden och Emissionsfaktorer. För statistik över 
milersättning har hälften av totala sträckan antagits vara körd med bensin och andra 
hälften med diesel. 

• För energiinnehåll och emissionsdata för diesel med mellan- och höginblandning av 
FAME har värden för fossil diesel och FAME interpolerats.  

 
Tabell 3. Antagande om vilket verksamhetsområde som köpt drivmedel från respektive 
leverantör. 
Leverantör Antagande 
Cramo 50% Bygg, 50% Anläggning 
Preem Anläggning 
Sten Olofsson Olje AB Anläggning 
Stavdal 50% Bygg, 50% Anläggning 

                                                 
3 Alte, Johan. 2017. Möte 14 nov. 
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4.1.2 Sammanställning 
För energikartläggningen har energiuppgifterna delats in i de tre användningsområden 
byggnader, verksamhet och transport som Energimyndigheten kräver. Uppgifter för flytande 
bränslen och gas har i enkäter angetts som volym eller vikt och har därför räknats om till 
energi i enheten kWh genom att använda värmevärden.  

För klimatredovisning har energiuppgifterna räknats om till utsläpp av växthusgaser i enheten 
kg koldioxidekvivalenter med hjälp av emissionsfaktorer för de olika energislagen, se bilaga 2 
Värmevärden och Emissionsfaktorer. Sammanställning av drivmedel har delats upp mellan 
fossila och förnybara drivmedel enligt GRI:s riktlinjer för hållbarhetsredovisning. 
Bränsleblandningar som innehåller både förnybara och fossila har delats upp enligt den 
fördelning som angetts av leverantören. 

Eftersom Veidekkes energianvändningen är starkt förknippat med hur många projekt som är 
igång samt projektens karaktär och omfattning, har även nyckeltal som ställer 
energianvändningen i relation till omsättningen tagits fram. Detta för att kunna jämföra 
dotterbolagen och affärsområdena sinsemellan men också för att jämföra mellan olika år. 

4.2 Detaljerad energikartläggning 
Inledningsvis togs en första kontakt med Vd:n för Veidekke Prefab, som har stor kunskap och 
ansvar över driften av anläggningen, och därför fortsättningsvis benämnd driftansvarige. Via 
kontakten med driftansvarige erhölls en generell beskrivning av verksamheten och ett 
platsbesök planerades in. Vid platsbesöket erhölls mer detaljerad information om 
verksamheten, drifttider och olika energianvändande system på anläggningen. 
Systemkomponenter för värme, ventilation och tryckluft inventerades och det gjordes även en 
inventering av byggnadernas klimatskärmar, inklusive termografering och insamling av 
övriga uppgifter för att ta fram de olika konstruktionsdelarnas värmegenomgångstal (U-
värde). 

För klimatsskärmens huvudkomponenter (golv, tak och väggar) har mått erhållits från 
driftansvarige, vilka använts tillsammans med formler och tabeller från litteraturen för att 
beräkna U-värden. Antaganden om U-värden för dörrar och portar har i de fall det varit 
möjligt tagits från produktspecifikationer som satt på respektive produkt. För en av 
fönstertyperna har U-värde inhämtats via kontakt med leverantören medan det i övriga fall 
uppskattats av driftansvarige (som var ansvarig för inköp av fönstren). I brist på ritningar för 
byggnaden har golvets areor och väggarnas omslutningslängd uppskattats från satellitkarta 
över anläggningen medan mått för väggars höjder, fönster, dörrar och portar har mätts på plats 
och i vissa fall även uppskattats utifrån foton med referensobjekt som har kända mått. 
Energistatistik för el, fjärrvärme, drivmedel och eldningsolja har inhämtats direkt från 
leverantörerna, via inloggning på hemsida respektive telefonkontakt. Statistik för fjärrvärme 
har normalårskorrigerats med graddagar erhållna av SHEAB. Detta för att eliminera 
klimatskillnader mellan olika år och istället se hur andra faktorer påverkat behovet. 

Utifrån inventeringen av konstruktions- och systemdelar har sedan en modell skapats av 
huvudbyggnaden i energiberäkningsprogrammet IDA ICE. Programmet tillåter användaren att 
skapa en byggnadsmodell med valfria mått och material för konstruktionsdelar samt valfria 
typer och funktioner av system för uppvärmning och ventilation. Energianvändningen för 
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modellen kan sedan simuleras per timme över ett år och tar då hänsyn till klimatdata såsom 
temperatur, solinstrålning och vindlaster. Modellen har justerats för att stämma överens med 
verklig energistatistik.  

Grundutförandet av modellen har sedan modifierats genom att införa en åtgärd åt gången för 
att se inverkan i den årliga energianvändningen. Kostnader för åtgärder har inhämtats direkt 
från leverantörers hemsidor eller via direktkontakt per telefon och mejl. Åtgärdernas 
lönsamhet har sedan bedömts genom att beräkna återbetalningstiden. 

Energipriser i kostnadsberäkningar för åtgärder i den detaljerade energikartläggningen har 
antagits vara samma som nuvarande prisuppgift från energileverantören. Det är möjligt att 
energipriset i framtiden kommer att stiga vilket i så fall skulle sänka återbetalningstiderna, 
särskilt för förslag med lång återbetalningstid. 

Klimatskärm 
Inventeringen av byggnadernas klimatskärm finns i sin helhet i bilaga 5 Inventering, tabell 17. 
Till inventeringen har dessutom vissa antaganden tagits och resultatet redovisas här nedan. U-
värden är i enheten W/m2K. 

Byggnadens klimatskärm består av en platta på mark, isolerade betongväggar och tak. 
Markplattan är 250 mm tjock betong och har ett U-värde på 0,14. Taket har 300 mm isolering 
av Rockwool och har med deras beräkningsverktyg uppskattats ha ett U-värde på 0,14. 
Väggarna består invändigt av 20 mm fiberbetong, sedan 200 mm isolering och slutligen 0.18 
mm fiberbetong utvändigt vilket ger ett U-värde på 0,17. 

Fönster, dörrar och portar 
I delen som byggdes ut 2014 finns två fönstertäckta takskjutportar med U-värde på 3,65 enligt 
leverantören4. På gaveln finns även ett stort glasparti i en triangelformation. Syftet med de 
stora ytorna fönster är att öka dagsljusinsläppet för att ge personalen en positiv hälsoeffekt. 
Utöver de två takskjutportarna finns även 5 vertikalt vikbara portar till den stora 
industrilokalen. Endast en av dessa har en produktdeklaration som anger att den är från år 
2007 och har ett U-värde på 1,8. Vid okulär besiktning av övriga portar bedömdes de inte lika 
robusta och välisolerade som den ovannämnda och har därför antagits ha ett något högre U-
värde på 2,2. Fönstren i gamla delen är 2-glas från Emmaboda typ Isonova och tillverkades år 
1987. Fönstren har isolerruta och då det på denna tid var mycket ovanligt med energisparglas 
har det antagits att fönstret inte är av sådan typ. Detta innebär enligt Emmaboda att fönstrets 
U-värde är 2,7 till skillnad om det varit energisparglas då värdet varit under 1,6.  
 
Ytterdörrarna till kontoret och personalutrymmet är till ca 60 % täckt av 3-glasfönster och har 
antagits ha samma U-värde som fönsterna till samma byggnadsdel (1,6). Till industrilokalen 
finns totalt fem dörrar (utöver de som sitter i portarna). Av dessa har tre dörrar en 2-
glasfönsterruta, vilka antagits ha U-värde 2,2. Av de två kvarstående är en från 2014 och ser 
välisolerad ut och antagits ha U-värde 1,2 medan den andra antas ha något sämre 
isolerförmåga och därför antagits ha U-värde 1,6.  
 
Torktält 
Torktälten uppfördes år 2016 och består av en platta på mark med en isolerad tältduk (45 mm) 
uppspänd över en stålkonstruktion. Konstruktionen har ett U-värde på ca 0,8. 

                                                 
4 Laurell, David. 2017. E-mail 16 november. <laurell@condoor.se> 
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Ångpanna 
Ångpannans uppgift är att förvärma ballast och vatten som sedan blandas i betongblandare. 
Ballasten förvaras utomhus och förvärms av en ångpust på transportbandet på väg in till 
betongblandningen. Ångpannan är av märket Steamrator och har en effekt på 200 kW, vilket 
enligt leverantören motsvarar 300 kg ånga/timme om economizer finns (Steamrator, 2017). 
Under vintertid går pannan 3–5 timmar/dygn under vardagar. 

Datorer 
På kontoret finns sju anställda som har varsin dator med dubbla skärmar det finns även 
ytterligare datorer för övervakning av produktionen. Därtill finns även en liten 
serveranläggning. Datorerna är igång dygnet runt för att hålla systemen igång och möjliggöra 
uppkoppling från andra platser. Totalt antas datorer inklusive servrar stå för 10 MWh per år, 
se tabell 4. 

Tabell 4. Antaganden till elanvändning i kontor och personalutrymme (*Boverket, 2007) 
Servrar*                      17  W/person 
Dator*                   125  W/person 
Personer                        8  personer 
Totalt, datorer                1 137  W 
Drifttid                8 760  h/år 
Personalutrymme*                      33  KWh/år/person 
Personer 30 personer 
Årsanvändning, el              10 950  kWh/år 

 

5. Resultat 
Sammanställning av det inkomna materialet och beräkningar till energimängd och 
växthusgasutsläpp finns i sin helhet i Excel-filen Sammanställning Energi- och Klimatdata 
2017 men de färdiga resultaten av sammanställningen finns i bilagorna 3 Energidata samt 4 
Klimatdata.  

5.1 Hållbarhetsredovisning 
Med de avgränsningar och antaganden som gjorts i denna kartläggning är 2017 års 
klimatavtryck från Veidekke Sverige 8672 ton CO2-ekvivalenter. Energistatistiken finns i sin 
helhet i bilaga 4 Klimatdata och redovisas grafiskt i figur 5. Vid registrering i Cemasys 
erhålls istället värdet 8857 ton CO2-ekvivalenter vilket är 3,6 % mindre än år 2016. Att 
mängden utsläpp skiljer sig åt i de båda beräkningarna beror på att Cemasys använder andra 
emissionsfaktorer än vad som använts i detta arbete. Det är framförallt för fjärrvärme det 
skiljer där Cemasys använder svensk mix medan emissionsfaktorer hämtats direkt från 
respektive leverantör i detta arbete.  
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Figur 5. Totala utsläpp av växthusgaser från Veidekke Sverige, fördelat per energibärare. 

Fördelning av utsläpp per energibärare och dotterbolag presenteras i figur 6 och visar att 
affärsområde Anläggning och dotterbolaget SKÅAB står för merparten av 
drivmedelsutsläppen vilket beror på att båda har hög användning av arbetsfordon i 
verksamheten. Figur 6 visar också att Sydbeläggningar har det i särklass största utsläppet från 
gasol, vilket beror på dess verksamhet inom beläggning, med både asfaltverk och 
beläggningsfordon. 

 
Figur 6. Utsläpp av växthusgaser per energibärare och bolag. 

Veidekkes utsläpp beror till stor del på antalet projekt som är igång samt projektens storlek 
och karaktär samt för dotterbolagen produktionens storlek. Eftersom dessa parametrar varierar 
mycket från år till år gör även utsläppen det. För att kunna jämföra och analysera utsläpp 
mellan olika år har Veidekke tagit fram ett nyckeltal som ställer energianvändningen i relation 
till respektive bolags ekonomiska omsättning. I figur 7 redovisas nyckeltalet för år 2017 vilket 
är tänkt att användas för jämförelse med kommande år. Sydbeläggningar har de största 
utsläppen per omsättning vilket beror på att verksamheten till stor del består av 
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beläggningsarbeten vilka bidrar med stora utsläpp från främst gasol. Även SKÅAB har höga 
utsläpp per ekonomisk omsättning vilket beror på att dess verksamhet till stor del bedrivs med 
dieseldrivna arbetsfordon. Att affärsområdena Bygg och Anläggning har så pass lågt nyckeltal 
i relation till de totala utsläppen beror på deras stora omsättningar vilket kommer sig av att de 
förutom utförande av projekt även ägnar sig åt projektledning och projekteringar vilket 
inbringar stora summor. 

 
Figur 7. Nyckeltal för jämförelse till kommande år där utsläppen relateras till bolagens ekonomiska 
omsättning.  

5.2 Generell energikartläggning 
Med de avgränsningar som gjorts i denna kartläggning och inklusive alla dotterbolag är den 
totala energianvändningen för Veidekke Sverige 50 GWh, vilket är 17 % mer än år 2016. 
Nedan redovisas resultaten av energikartläggning i figurer som baseras på värden från 
tabellerna i bilaga 4 - Energidata. 

I figur 8 redovisas fördelningen mellan olika energislag vilket visar att drivmedel är den 
största energiposten medan el kommer tätt därefter och gasol också utgör en stor del av 
energianvändningen.  
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Figur 8. Energianvändning inom Veidekke Sverige år 2017 är totalt 50 GWh och fördelar sig per 
energislag enligt figuren. 

Energianvändningen fördelad mellan byggnader, verksamhet och transporter visas i figur 9 för 
respektive bolag som ingår i energikartläggningen, vilket visar att det är inom verksamheten som 
merparten av energin används, vilket framförallt innebär olika typer av anläggnings- och byggprojekt 
utförda av Veidekke och dotterbolagen. De sex bolagen till höger i figuren har mycket låg 
energianvändning. Det beror på att de endast har kontorsverksamhet, vilket endast resulterar i el och 
uppvärmning till hyrda kontorslokaler och till resor i tjänst. Att BSK Arkitekter inte har någon 
energianvändning registrerad beror på att energikostnader för kontorslokalerna ingår i hyran och faller 
därför utanför avgränsningen för denna kartläggning. Arcona har högre energianvändning än vad som 
redovisas i figuren, vilket beror på att uppgifter från platskontor och tjänstebilar saknas. Uppgifterna 
har efterfrågats av Arcona men inte erhållits.

Figur 9. Energianvändning i Veidekke Sveriges bolag år 2017, fördelat mellan byggnader, verksamhet 
och transport.  
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Energianvändningen kommer till 61 % från fossila bränslen i form av fossila drivmedel, gasol 
och eldningsolja. I figur 10 redovisas hur de olika energislagen fördelas mellan bolagen. För 
bolagen inom anläggning, med undantag för Veidekke Prefab, utgör fossila drivmedel en stor 
post. Figuren visar också att Sydbeläggningar är det bolag som har den mest betydande 
användningen av gasol. Av drivmedelsanvändningen är totalt 5 % förnybara drivmedel, varav 
merparten köps in av Åkersberga LBC, som köper in 30 % förnybart av sina totala 
drivmedelsinköp. Även Veidekke Prefab har en relativt hög andel (29%) förnybart bland sina 
drivmedelinköp. 

 
Figur 10. Energianvändning i Veidekke Sveriges bolag år 2017, fördelat per energislag 

Totalt sett ökade energianvändningen med 17 % från år 2016 till 2017 vilket till viss del kan 
förklaras av nyförvärvet av Åkersberga LBC men också att dotterbolagen SKÅAB, 
Sydbeläggningar, Veidekke Prefab samt affärsområde Bygg ökat energianvändningen, se 
figur 11. Enligt figuren har Anläggnings energianvändning minskat, vilket till stor del beror 
på för år 2016 delades elinköp lika mellan Bygg och Anläggning. För år 2017 har istället en 
mer noggrann uppdelning gjorts via projektreferenser, vilket resulterade i att Bygg tilldelades 
82 % och Anläggning 18 % av elen. 

I figur 12 redovisas en jämförelse i nyckeltalet energianvändning per omsatt miljon SEK 
mellan år 2016 och 2017. Vid granskning av 2016 års underlag och sammanställning 
upptäcktes att en siffra från underlaget felregistrerats i sammanställningen med en faktor 10. I 
den här rapporten har felet korrigerats. 

Den ökade energianvändningen inom SKÅAB kommer från en ökad dieselanvändning som 
ett resultat av utökad verksamhet. Att energianvändningen ökat i högre grad än vad 
omsättningen har gjort bör utredas i den detaljerade energikartläggning som utförs av 
SKÅAB. Att det för tre av bolagen inte finns uppgifter för år 2016 beror på att Veitech och 
Veidekke Nära är nyuppstartade företag och att Åkersberga LBC förvärvades av Veidekke 
under år 2016.  
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Figur 11. Jämförelse i energianvändning mellan år 2016 och 2017 för respektive bolag.  

Figur 12. Jämförelse av nyckeltalet energianvändning (MWh) per omsatt miljon SEK mellan år 2016 
och 2017 för bolagen. 

5.3 Ett hållbart Veidekke 
Hållbarhetsredovisningen av Veidekkes klimatpåverkan visar att fossila drivmedel och gasol 
är de i särklass största utsläppskällorna av växthusgaser. Fokus och prioritering av åtgärder 
bör därför vara att minska användningen av dessa energikällor. Veidekke Sverige har ett 
internt mål om att minska utsläpp av växthusgaser med 6 % per år. Presenterade åtgärder för 
drivmedel och flygresor här nedan innebär en minskning av 6 % växthusgaser per år och 
åtgärd. Det betyder att om båda åtgärderna genomförs kommer utsläppen att minska ännu 
mer. 
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5.3.1 Öka andel förnybara drivmedel 
Det finns stor potential att öka andelen förnybara drivmedel inom Veidekkes verksamhet och 
därmed minska klimatpåverkan. På koncern-nivå är andelen förnybart 5 %, vilket är vad som 
normalt finns inblandat i bensin och diesel som köps vid vanliga bensinmackar men 
Veidekkes bolag köper ofta in stora mängder drivmedel, utan låginblandning av förnybart, 
från andra leverantörer. Det finns dock undantag bland bolagen och mest framstående är 
Veidekke Prefab och Åkersberga LBC där ca 30 % av totala drivmedelsinköpen är förnybara. 
Det visar att även övriga bolag har stor potential att öka andelen förnybara drivmedel. För att 
nå målet om 6 % minskade utsläpp per år skulle hela koncernen behöva ersätta 15 % av sina 
inköp av fossil diesel med förnybar diesel och för respektive bolag. Om istället målet om 6 % 
minskning sätts till respektive bolag blir utfallet allt från 3-92 %, se Tabell 5. De höga 
andelarna beror på att bolaget har höga utsläpp från annan källa än diesel. För 
Sydbeläggningar rör det sig om gasol, och en minskning på 6 % kommer sannolikt att kunna 
uppnås med effektiviseringsåtgärder inom området. För Exengo och Veidekke Nära beror den 
höga andelen på att 37 % respektive 41 % av utsläppen kommer från flygresor samt att även 
bensin står för en stor del av mängden drivmedel. 

Tabell 5. Andel av diesel med fossilt ursprung att byta till förnybar diesel, såsom HVO, för att minska 
utsläpp av växthusgaser med 6 % per bolag. 

Bolag/Bränsle 

Andel av 
fossil diesel 
att byta till 
förnybar 

AO Anläggning   

Veidekke Anläggning  3% 

Brinkab AB 8% 

SKÅAB 8% 

Sydbeläggningar AB 92% 

Veidekke Prefab AB 20% 

Åkersberga LBC AB 7% 

AO Bygg   

Veidekke Bygg 27% 

Arcona AB 26% 

Exengo AB 82% 

Veitech AB 17% 

AO Bostad   

Veidekke Bostad 24% 

Veidekke Nära 94% 

Summa (kg CO2) 15% 
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5.3.2 Se över elavtal 
Av projektens inköpta el kommer 64 % från elhandelsbolaget Bixia, hos vilka Veidekke har 
ett avtal om att all inköpt el kommer från vattenkraft. För att förbättra sin miljöprofil bör även 
övriga elavtal tecknas så att endast el från förnybara källor köps in. Detta gäller även el till 
kontorsverksamhet. 

5.3.3 Minska antalet flygresor 
Veidekke Sverige har ett internt mål om att minska utsläpp av växthusgaser med 6 % per år. 
År 2017 gjorde Veidekke totalt 5081 enkelresor, vilket innebär att målet uppfylls om 305 
enkelresor inte genomförs nästa år. I Tabell 6. Minskning av antalet enkelresor med flyg för 
att minska utsläpp av växthusgaser med 6 %.Tabell 6 redovisas hur många enkelresor det 
innebär för respektive bolag som reser med flyg. Översatt i antal resor som skulle behöva 
bytas ut mot videosamtal är det 152 st om året, förutsatt att endast en person åker en resa tur 
och retur för att delta i mötet. Är det fler personer som reser till mötet är antalet ännu färre 
men samtidigt kanske en person som reser deltar i flera möten, vilket ökar antalet ersatta 
möten. I dagsläget kan det inom Veidekke vara problem att få tag i mötesrum med teknik för 
videosamtal och för att uppmana till fler sådana bör fler inrättas. 

Tabell 6. Minskning av antalet enkelresor med flyg för att minska utsläpp av växthusgaser med 6 %. 

AO/bolag 

Antal resor att 
minska för att 
minska CO2 med 6 % 

Bygg 120 
Anläggning 132 
Bostad 11 
Veidekke Nära 1 
Veidekke Sverige 20 
Arcona 2 
BSK 14 
Exengo 4 

 

5.4 Ett energieffektivare Veidekke 
Veidekkes tre stora energibärare är drivmedel, gasol och el som tillsammans står för 95 % av 
energianvändningen. Fokus för åtgärder bör därför ligga inom dessa områden och nedan följer 
förslag för att minska energianvändningen. 

5.4.1 Minska användning av drivmedel 
Energikartläggningen visar att drivmedel är den energibärare som står för störst 
energianvändning, med 37 %. Med tanke på verksamhetens karaktär är det ett väntat utfall 
men även fast det i fortsättning kommer att användas mycket drivmedel inom verksamheten 
finns sannolikt potential till besparingar. Detta bör utredas närmare, inom varje 
verksamhetsdel. Åtgärder som optimerad logistik, utbildning av maskinförare för minskad 
bränsleanvändning och minskad tomgångskörning kan minska drivmedelbehovet.  
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5.4.2 Minska användning av gasol 
Gasol utgör 26 % av energianvändningen inom Veidekke Sverige och Sydbeläggningar är den 
i särklass största användaren och står 99 % av koncernens användning. Gasolen används av 
Sydbeläggningar till asfaltverk och maskiner för asfaltsbeläggning. En detaljerad 
energikartläggning av Sydbeläggningar är planlagd till år 2019 och då kommer möjligheten 
att använda lågtempererad asfalt att utredas som en åtgärd till att minska gasolanvändningen. 
Även andra effektiviseringsåtgärder av verk och maskiner bör utredas. 

5.4.3 Minska användning av el 
El står för 33 % av Veidekkes energianvändning och är därmed den andra största 
energibäraren efter drivmedel. Det är framförallt i affärsområde Bygg som användningen är 
stor, och el används där bland annat till olika typer av byggmaskiner och belysning. För att 
effektivisera elanvändningen krävs större kunskap om byggprojektens elanvändning. Det 
rekommenderas därför att ett antal representativa byggprojekt väljs ut och studeras för att ta 
fram åtgärdsförslag som kan implementeras inom ett större antal projekt. Exempel på 
eventuella åtgärder kan vara: belysning, elvärme och att elmaskiner inte är igång då de inte 
används. 

5.5 Detaljerad energikartläggning av industrianläggning 
Resultatet av den detaljerade energikartläggningen av Veidekke Prefab presenteras först under 
avsnittet 5.5.1 Energikartläggning med resultat från inventeringen av industrianläggningen 
samt energistatistik. Sedan presenteras en analys av resultaten samt förslag på åtgärder för 
energi- och kostnadsbesparingar. Sedan redovisas en ungefärlig skiss av energiflödena i ett 
Sankey-diagram vars tillförsel är från energistatistiken och användningen är baserad på 
antaganden, beräkningar och simuleringar i IDA ICE.  

5.5.1 Energikartläggning 
I detta avsnitt presenteras statistik för energianvändning och dess kostnader. 

El 
Sala Heby Energi AB (SHEAB) är nätägare i området och Veidekke Prefab har ett 
nätabonnemang med en säkring på 400 A. Nättaxans fasta avgift är 35 440 SEK/år och rörliga 
avgiften är 26,40 SEK/kW. Överföringsavgiften baseras på medelvärdet av de 5 högsta 
topparna per månad på vardagar mellan kl. 7-195. SHEAB är även det elhandelsbolag som 
Veidekke Prefab har valt att köpa sin el från. Elavtalet består endast av en rörlig del på 34,00 
öre/kWh. Sedan tillkommer 32,50 öre/kWh i energiskatt och moms med 25 % av totalen. 
Slutsumman blir då 83,13 öre/kWh. Ursprunget på elen från SHEAB är till 100 % förnybart 
från biobränsle, vattenkraft eller solel (Energimarknadsinspektionen, 2016). 

Total elanvändning för perioden oktober 2016 till september 2017 var 841 MWh med en 
årskostnad på 772 335 SEK, varav ca 8% (60 000 SEK) var från effektavgiften. 
Elanvändningen ökade med 32 % från år 2015 till 2016 och med ytterligare 11 % från 2016 
till 2017, se figur 13. 

Det är framförallt under årets kalla månader som elanvändningen ökat under år 2016 och ännu 
mer under 2017, se figur 14. Det beror framförallt på tillkomsten av torktält som använder el 
för både uppvärmning och ventilation under uppvärmningssäsongen. Figur 14 visar även en 

                                                 
5 Sala Heby Energi. 2017. Samtal med kundtjänst 1 november. 
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drastisk minskning i elanvändningen för juli månad vid jämförelse med år 2015. Juli är den 
månad då industrin har semester och ingen produktion var igång 2016 eller 2017. Av 
statistiken att döma var produktionen dock igång år 2015 men det är inte fastställt. Figur 15, 
som illustrerar medeleffekten per timme för årets alla timmar för de tre åren 2015-2017, visar 
att maxeffekten också ökat kraftigt från drygt 150 kW år 2015 till 250 kW i januari 2017. Det 
har gett en ökad effektkostnad på ca 26 000 SEK vilket endast är några procent av den totala 
kostnaden för elanvändningen. Däremot har den ökade elanvändningen lett till en ökad 
kostnad med ca 224 000 SEK vilket utgör en väsentlig del av den totala elkostnaden. 

 
Figur 13. Årsanvändning av el för 2015–2017. 

 
Figur 14. Anläggningens elanvändning per månad från 2015 till 2017.  
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Figur 15. Anläggningens medeleffekt per timme över året, för år 2015-2017. 

Fjärrvärme 
Leverantör av fjärrvärme är SHEAB och fjärrvärmen är 100% biobränslebaserad 
(Energimarknadsinspektionen, 2016). I figur 16 redovisas normalårskorrigerad 
fjärrvärmeanvändning för år 2015–2017 med prognos år för oktober-december 2017 utifrån 
tidigare eftersom sammanställningen gjordes i oktober 2017. Den normalårskorrigerade 
statistiken visar att år 2016 sticker ut med högre fjärrvärmeanvändning än de övriga två åren. 
I figur 17 visas fördelningen per månad för år 2015-2017, och i april och oktober 2016 var 
användningen större än för samma månader de andra åren men ingen förklaring till detta har 
hittats. Utifrån statistik för använd fjärrvärme per dygn har medeleffekten för varje månad 
beräknats vilket visas i figur 18. Detta kommer senare att användas i analysen för att utreda 
alternativa uppvärmningsalternativ. 

Kostnaden för fjärrvärme är endast baserat på användningen, och för Veidekke Prefab som 
har en beräknad årsanvändning på 100-200 MWh är den rörliga avgiften (inklusive moms) 
under perioden november till mars 881 SEK/MWh och övrig tid 821 SEK/MWh (Sala Heby 
Energi, 2017-10-31). För perioden november 2016 – oktober 2017 användes 213 MWh, vilket 
resulterade i en årskostnad på 184 176 SEK.  

 
Figur 16. Normalårskorrigerad användning av fjärrvärme med prognos för oktober-december 2017 
baserad på medelvärde från de två föregående åren. 
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Figur 17. Normalårskorrigerad fjärrvärmeanvändning per månad för 2015–2017. 

 
Figur 18. Dygnsmedeleffekt månadsvis för år 2017. 

Olja 
Bränslet till ångpannan är eldningsolja 1, med kvalitet E10 för inomhusbruk. För senaste 12 
månadersperioden användes 1,6 m3 olja vilket motsvarar 16 100 kWh och inköptes för 15 000 
SEK från NB Oljor6. 

Drivmedel 
Till anläggningens lastmaskin och fyra truckar köptes diesel från Preem, se tabell 7. Under 
perioden november 2016-oktober 2017 köptes ca 13,2 m3 motsvarade en energimängd på 
totalt 127,6 MWh. Diesel köptes i två olika kvaliteter, varav ca en tredjedel hade inblandning 
av 50 % FAME, medan övrig mängd hade inblandning på 25–40 % förnybart, beroende på 
säsong. Det genomsnittliga inköpspriset var 12,96 SEK/liter för vart och ett av de båda 
kvaliteterna.7  

                                                 
6 NB Oljor. 2017. Samtal med kundtjänst 3 november. 
7 Preem. 2017. Samtal med kundtjänst 3 november. 
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Tabell 7. Inköpt diesel för perioden november 2016-oktober 2017 

Produktnamn 
Andel 
förnybart liter kWh 

Kostnad, 
SEK 

Literpris, 
SEK/liter 

Evolution diesel 
+ 50%      4 031      39 097       52 219  

       
12,96  

Evolution diesel 25–40 %      9 125      88 514     118 240  
       
12,96  

Totalt ca 38 %   13 156    127 611     170 460  12,96           
 

I figur 19 presenteras ett så kallat Sankeydiagram, över tillförsel och användning av energi på 
industrianläggningen. Till vänster finns tillförsel av energibärare medan det till höger finns kategorier 
över vad energi används till. I verkligheten blir inte all energi från energibärarna till nyttig energi utan 
endel blir till förluster. 

 
Figur 19. Sankeydiagram som beskriver tillförsel av energi och användning hos olika förbrukare 
(MWh) för perioden oktober 2016 till september 2017. Observera att förluster tillkommer i 
förbrukarledet. 

Kostnaden för inköpt energi för perioden november 2016 till oktober 2017 var totalt 1,1 
MSEK och fördelar sig mellan de fyra olika energibärarna: el, fjärrvärme, diesel och olja 
enligt figur 20. Fördelningen är i stort sett densamma för energimängderna eftersom 1 kWh 
energi kostar kring 1 SEK för samtliga av de aktuella energibärarna. Elkostnaden står för ca 
70% av de totala kostnaderna. 
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Figur 20. Energikostnader per energibärare i tSEK/år. 
 
5.5.2 Indata till energisimuleringar 
För att sätta upp en modell för energianvändningen i byggnaderna i programmet IDA ICE 
behövde uppgifter från inventeringen kompletteras med andra uppgifter. De antaganden som 
ligger till grund för dessa kompletterande uppgifter presenteras i detta avsnitt.  
 
Klimatdata 
Klimatdata som används för modellen i IDA ICE är för Uppsala, viket antas vara godtagbart 
även för Sala, som ligger ca 60 km väster om Uppsala och också har inlandsklimat. 
 
Portar 
Portarnas placering, storlek och U-värden i modellen är baserade på resultatet av 
inventeringen och från den uppföljande informationsinhämtning, se bilaga 5 Inventering. I 
IDA finns den så kallade Cd-faktorn med, vilken satts till 0,62 för portarna efter 
approximation till automatisk entrédörr till kontorsbyggnad. Läckyta för stängda portar är satt 
till 0,08 m2 som ett medelvärde för samtliga portar då vissa har större yta och andra mindre. 
 
Personlaster 
Personalutrymme: På vardag 15 min morgon, 15 minuter frukost, ,30 min lunch, 15 
eftermiddag 
 
Ventilation 
Produktionshallarnas ventilation antas vara igång mån-fre 04–18. Tilluften styrs mot 14 
grader vilket ger ett relativt lågt fuktinnehåll och avluftstemperaturen har därför satts till         
-10ºC. Fläktarna har antagits vara av radial typ och luftflöde har uppskattats till Q = 4,5 m3/s. 
Verkningsgraden ligger då kring 55% om det är en liten värmeväxlare och 63% om det är en 
stor. På grund av aggregatets höga ålder bör ca 10 % dras bort från dessa värden8, alltså 45–
53 %. Värmeåtervinningsgraden, VÅV, har därför antagits till 50 %. Fläktens effekt, P är 
𝑄𝑄 ∗ 𝛥𝛥𝛥𝛥
𝜂𝜂

, där 𝛥𝛥𝛥𝛥 är tryckfall och 𝜂𝜂 är totala verkningsgraden (inklusive för fläkt, transmission, 
motor och frekvensomvandling), vilken beräknas med: 

𝜂𝜂𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 =  𝜂𝜂𝑓𝑓𝑓𝑓ä𝑘𝑘𝑡𝑡 +  𝜂𝜂𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 +  𝜂𝜂𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 +  𝜂𝜂𝑓𝑓𝑡𝑡𝑓𝑓𝑘𝑘𝑓𝑓𝑓𝑓𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑓𝑓𝑡𝑡𝑡𝑡𝑓𝑓𝑓𝑓𝑡𝑡𝑡𝑡𝑓𝑓 

                                                 
8 Englund, Anders. 2017. Email oktober/november. <Anders.Englund@vtgd.se> 

El; 772

Fjärrvärme; 184

Diesel; 170

Olja; 15
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där 𝜂𝜂𝑓𝑓𝑓𝑓ä𝑘𝑘𝑡𝑡tagits från uppföljarens produktdatablad och övriga uppskattats av Anders Englund, 
VTGD9. 
𝜂𝜂𝑓𝑓𝑓𝑓ä𝑘𝑘𝑡𝑡 = 0,67 
 𝜂𝜂𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = 0,92 
𝜂𝜂𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = 0,85 
𝜂𝜂𝑓𝑓𝑡𝑡𝑓𝑓𝑘𝑘𝑓𝑓𝑓𝑓𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑓𝑓𝑡𝑡𝑡𝑡𝑓𝑓𝑓𝑓𝑡𝑡𝑡𝑡𝑓𝑓= 0,95 
Detta ger: SPF på 1,8 kW/m3/s per fläkt vilket totalt resulterar i SFP på 3,6 för systemet. 
Vilket använts i IDA ICE tillsammans med 0,5 i verkningsgrad från el till luft vilket ger en 
tryckhöjning på 900 Pa. Den temperaturhöjning som tilluftsfläkten avger till luftströmmen 
antas motsvara 30 % av fläktens motoreffekt. 
 
5.5.3 Energianvändning 
Den inköpta energin fördelas mellan stödprocesser till byggnaderna, såsom system för 
uppvärmning och luftbehandling samt belysning, och processer inom verksamheten. I figur 19 
visades en översiktlig bild av hur energin fördelas till olika delsystem. Nedan följer en mer 
detaljerad beskrivning av energianvändning i stödprocesser och verksamhet samt 
åtgärdsförslag för energibesparing. 

Belysning  
Belysningen i produktionshallarna är gamla och av typ T8, med en effekt på 58 W per lysrör. 
Totalt finns ca 280 belysningsarmaturer i produktionslokalen, vilka har två lysrör per armatur. 
Lysrören i taket är närvarostyrda och övrig belysning tänds manuellt. När sista personalen går 
hem för dagen stänger de av huvudbrytare för all belysning utom de närvarostyrda. 
 
Luftbehandling 
Det finns en stor ventilationsanläggning som betjänar produktionshallarna. Aggregatet är av 
märke Novenco och är från 1987. Det har varit svårt att få fram aggregatspecifika uppgifter 
men med hjälp av expertis från en leverantör och produktdata för den efterföljande produkten 
har anläggningen antagits ha en korsströmsvärmeväxlare med en nuvarande verkningsgrad på 
ca 40–50 %.  

Det finns även ett mindre ventilationsaggregat som betjänar reception, kontor och 
omklädningsrum. För att hålla en behaglig temperatur på kontoret finns också en 
kylanläggning. Ventilering av torktälten sker med hjälp av avfuktare som regleras på 
fukthalten med ett börvärde på 30 %. Det stora ventilationsaggregatet till produktionslokalen 
antas ha ett maxflöde på 4,5 m3/s och har, utifrån antaganden och beräkningar, en specifik 
fläkteffekt (SFP) på 3,6 kW/m3/s, se tabell 8. Specifik fläkteffekt är ett mått på en fläkts 
energieffektivitet i förhållande till det luftflöde den kan leverera. För ventilationsaggregatet 
till kontor och personalutrymmen har specifikationer tagits direkt från leverantören, se tabell 
9. 

Lokaluppvärmning  
Produktionshallarna värms upp till ca 14°C genom att fjärrvärme värmeväxlas till 
ventilationsluften och vattenburen golvvärme. Golvvärmen har en fast pump med strypning, 
vilket krävs för att komma runt i den stora lokalen. Lokalens internvärme kommer från 
värmeförluster från produktionsutrustning, personal och även då tjocka betongelement härdar 
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i lokalen. Kontoret tillförs dels värme via ventilationsluften och dels via radiatorer och hålls 
kring 20°C. 

De två torktälten tillförs värme från två elpannor per tält, á 11 kW. Elpannorna är kopplade 
till vattenburna golvvärmesystem och temperaturen är mellan 2 och 10 °C under 
uppvärmningssäsongen. Total effekt är alltså ca 44 kW och med antagandet att drifttiden är ca 
4000 timmar om året ger det en årlig energiförbrukning på 180 MWh, till en kostnad på 
150000 SEK/år. Torktälten togs i drift i slutet av oktober 2016 vilket märks som en markant 
effektökning i elstatistiken. Vid jämförelse av medeleffekt per timme för december 2015 och 
2016 är den uppemot 3 gånger högre utanför produktionstid efter torktältens idrifttagande. 
Elpannorna beräknas stå för ca 20% av toppeffektbehovet.  

Tabell 8.  Info om luftbehandlingsaggregat till industrilokal.10 
Leverantör Novenco   

Modellbeteckning ZE5     

Typ 
FTX, med korsströms-
plattvärmeväxlare 

Fläkttyp Radialfläktar   
Maxflöde 4,5 m3/s   
Tryckfall 900 Pa   

Fläkteffekt (total) 18 kW   
SFP 3,6 kW/m3/s   
VÅV 50%     

 
Tabell 9. Info om luftbehandlingsaggregat till kontor (Östberg, 2015) 

Leverantör Östberg 
Modellbeteckning HERU 250 T EC 2 AR  

Total effekt 2300 W 

Typ 
FTX, med roterande 
värmeåtervinning 

Fläkttyp Radialfläkt med EC-motor 
Maxflöde 271 l/s   
Maxtryck 740 Pa   

Fläkteffekt (total) 432 W   
SFP 2,31 kW/m3/s   
VÅV 85%     

  

                                                 
10 Englund, Anders. 2017. Email oktober/november. <anders.englund@vtgd.se> 
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5.5.4 Åtgärdsförslag 
Följande sju åtgärdsförslag har tagits fram för att uppnå energieffektivisering av byggnaderna. 
Åtgärderna har simuerats med IDA ICE, undantaget belysningsåtgärden som beräknats för 
hand. 
 
Åtgärd 1 – Energieffektivare fönster 
I den äldre delen av lokalen, från 1987, finns 33 fönster. Fönsterna är av 2-glastyp och antas 
ha ett U-värde på ca 2,7. Idag finns betydligt mer energieffektiva alternativ för fönster. Ett 
förslag till åtgärd är att sätta en extra glasruta utvändigt på befintliga fönster, vilket 
presenteras nedan som åtgärd 1.a. Att helt byta ut fönstren har också undersökts för två 
fönster med olika energieffektivitet, se åtgärd 1.b och 1.c. Resultaten i tabell 10 visar att 
åtgärder för energieffektivare fönster kan spara mellan 1-3 % av den årliga 
fjärrvärmeanvändningen samt att fönsterbyte har mycket lång återbetalningstid. 

1.a Extra glasruta 
Antagande att en extra glasruta sänker U-värde från 2,7 till 1,8 
Investering, fönster: 300 SEK/fönster x 33 fönster = 10 000 SEK 
Arbetskostnad: 500 SEK/fönster11 x 33 fönster = 16 500 SEK 
1.b Nya fönster, energieffektiva aluminium 
Antagande att nytt energieffektivt fönster (2-glas-låg-energi) har U-värde 1,6 
Investering, fönster: 3700 SEK/fönster12 x 33 fönster = 122 000 SEK 
Arbetskostnad: 2000 SEK/fönster3 x 33 fönster = 66 000 SEK 
1.c Nya fönster, extra energieffektiva aluminium 
Antagande att nytt extra energieffektivt fönster (3-glas-låg-energi) har U-värde 1,0 
Investering, fönster: 6700 SEK/fönster13 x 33 fönster = 221 000 SEK 
Arbetskostnad: 2000 SEK/fönster3 x 33 fönster = 66 000 SEK 
 
Rekommendation: Energibesparingen från fönsteråtgärder är mycket liten och 
återbetalningstiderna är långa. I första hand bör istället andra energibesparingsåtgärder 
prioriteras. Fönsterinfästningar och lister bör däremot ses över så att de är täta. 
 
Tabell 10. Åtgärdsförslag för energieffektivare fönster. 
 1a.  1b. 1c. 

Fjärrvärmebesparing (kWh/år)    2 500       3 900       6 000  
Fjärrvärmebesparing (%/år) 1% 2% 3% 
Kostnadsbesparing (SEK/år)    2 125       3 300       5 100  

Investeringskostnad (SEK)   10 000    122 000    221 000  
Arbetskostnad (SEK)   16 500     66 000     66 000  
Total kostnad (SEK)   26 500    188 000    287 000  

Återbetalningstid (år)         12            57            56  
 

                                                 
11 Kostnadsguiden.se <http://kostnadsguiden.se/fonsterbyte-kostnad-fakta-och-priser/> hämtad 12 december 2017 
12 Skånska Byggvaror AB. https://www.skanskabyggvaror.se/f%C3%B6nster/tradition%20aluminium/tradition_aluminium-
269287 hämtad 12 december 2017 
13 Skånska Byggvaror AB. 
https://www.skanskabyggvaror.se/f%C3%B6nster/aluminiumf%C3%B6nster/energi%20aluminium%20fasta/energi_alumini
um-269667 
hämtad 12 december 2017 

http://kostnadsguiden.se/fonsterbyte-kostnad-fakta-och-priser/
https://www.skanskabyggvaror.se/f%C3%B6nster/tradition%20aluminium/tradition_aluminium-269287
https://www.skanskabyggvaror.se/f%C3%B6nster/tradition%20aluminium/tradition_aluminium-269287
https://www.skanskabyggvaror.se/f%C3%B6nster/aluminiumf%C3%B6nster/energi%20aluminium%20fasta/energi_aluminium-269667
https://www.skanskabyggvaror.se/f%C3%B6nster/aluminiumf%C3%B6nster/energi%20aluminium%20fasta/energi_aluminium-269667
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Åtgärd 2 – Snabbportar 
Vid inventering av byggnaden upptäcktes att portar står öppna längre tid än för enbart in- och 
utpassage vilket antas bero på att personalen inte gör sig besväret att behöva gå ut och stänga 
porten om passage ändå kommer att ske inom kort. För att undvika den energiförlust som en 
långvarigt öppen port innebär föreslås att de tre portar som oftast används byts ut till nya 
automatiska portar (åtgärd 2.a) eller att en snabbport installeras utanpå befintliga vikportar 
(åtgärd 2.b). Vid simuleringar av åtgärdsförslagen har grundantagandet för portöppningar 
varit att portarna totalt är öppna 55 minuter/vardag medan det i känslighetsanalysen antagits 
att de är öppna 100 minuter/vardag. För åtgärdsförslagen har snabbportar och automatiska 
portar antagits bidra till att öppettiden är 25 minuter/dag. 

2.a Nya automatiska portar 
Antagande om att nya portar med U=1,0 W/m2/K installeras och att varje port är öppen 5 
min/dag vilket innebär 25 minuter total öppettid/dag i byggnaden. Resultaten i tabell 11 visar 
att återbetalningstiden är 6-12 år. 
 
2.b Snabbrullport utanpå befintliga portar 
Antagande om att snabbrullportar med U=5,82 W/m2/K monteras på de tre portar (nummer 
4,6 och 7) som används mest. Resultaten i tabell 12 visar att återbetalningstiden är 3-7 år. Nytt 
totalt U-värde för konstruktionerna har beräknats med 𝑈𝑈𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 =  1

𝛴𝛴𝑈𝑈𝑖𝑖
, vilket för befintlig port 

(U1) med snabbport (U2) blir 𝑈𝑈𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = 1
1
𝑈𝑈1

 + 1𝑈𝑈2
, se tabell 13.  

Rekommendation: Montera snabbrullportar på de portar som används mest, för att motverka 
energiförluster och förbättra det termiska klimatet i lokalerna. 
 
Tabell 11. Lönsamhetsberäkning av nya automatiska portar (åtgärd 2.a). 

Fjärrvärme (kWh) 
Grund-    
antagande 

Känslighets-
analys 

Fjärrvärmebesparing (kWh)         19 500             39 500  
Fjärrvärmebesparing (SEK)         16 575             33 575  
Investering nya portar (SEK)       200 000           200 000  
Återbetalningstid (år) 12 6 

 
Tabell 12. Lönsamhetsberäkning av snabbrullportar (åtgärd 2.b). 

Fjärrvärme (kWh) 
Grund-    
antagande 

Känslighets-
analys 

Fjärrvärmebesparing (kWh)         16 800             36 800  
Fjärrvärmebesparing (SEK)         14 280             31 280  
Investering snabbport (SEK)       100 000           100 000  
Återbetalningstid (år) 7 3 
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Tabell 13. Beskrivning av portar, med U-värde samt beräknat nytt U-värde då en snabbport läggs till. 

Port Läge Beskrivning År U-värde 
U-värde med 
snabbport 

1 Söder Vikport X 2,2 X 
2 Söder Rullport, automatisk 2014 3,65 X 
3 Norr Rullport, automatisk 2014 3,65 X 
4 Norr Vikport X 2,2 1,6 
5 Norr Vikport X 2,2 X 
6 Norr Vikport X 2,2 1,6 
7 Väster Vikport 2007 1,8 1,4 

Åtgärd 3 – LED-belysning 
Med ett byte till nya energieffektiva LED-lysrör hamnar effekten istället på 25 W per lysrör 
för samma ljusutbyte. Belysningen antas vara tänd 12 timmar/dygn varje vardag, 47 veckor 
om året vilket resulterar i ca 2800 timmars drifttid årligen. Det ger en minskad effekt på 9 kW 
och en elbesparing på 52 300 kWh årligen och 46 500 SEK/år (inräknat de ca 3000 SEK/år 
som den sänkta, avgiftsgrundande maxeffekten per månad innebär).  
 
Investeringskostnad: 300 SEK/lysrör innebär en total kostnad på 168 000 SEK 
Arbetskostnad: 32 000 SEK 
Total kostnad: 200 000 SEK 
Återbetalningstid: 4 år 
 
Åtgärd 4 – Mindre inköpt energi för uppvärmning 
För att minska energikostnaderna och samtidigt tillåta en produktionsökning, utan att 
säkringen i transformatorstationen på 400 A äventyras, är det önskvärt att sänka 
uppvärmningens elanvändning. Det är möjligt genom att använda sig av värmepumpar i 
torktälten. Moderna värmepumpar har ett värmeutbyte på mellan 4 och 6 gånger eltillförsel. 
Nedan föreslås därför två förslag på åtgärder; ett där luft/vattenvärmepumpar (åtgärd 5) och 
ett där en bergvärmepump (åtgärd 6) installeras. Med en bergvärmepump följer ett dyrare och 
mer komplext system och för att det ska bli lönsamt krävs att även huvudbyggnaden förses 
med bergvärme och ersätter huvuddelen av fjärrvärme. 

Åtgärd 5: Effektivare ventilationssystem 
Det befintliga ventilationssystemet är 30 år gammalt och idag finns betydligt mer 
energieffektiva alternativ. Nedan presenteras tre förslag på åtgärder; ett där enbart fläktarna 
byts ut till mer energieffektiva och två där hela aggregatet byts ut i två olika utförande. För 
resultat se tabell 14. 
 
Åtgärd 5a: Fläktbyte 
Byte av fläktarna till moderna kammarfläktar kan minska SFP från 3,6 till 2,3 kW/m3/s.  
Åtgärd 5b: Nytt aggregat med roterande värmeåtervinning. 
Genom att byta ut hela ventilationsaggregatet till ett system med roterande värmeväxlare 
erhålls en verkningsgrad på 80 % och SFP på 2,0 kW/m3/s. 
Åtgärd 5c: Nytt aggregat med motströms-plattvärmeväxlare 
Om det inte får finnas risk för luftläckage mellan frånluft och tilluft är en roterande 
värmeväxlare inte att rekommendera och en motströms-plattvärmeväxlare är då ett alternativ. 
Det har en högre effekt på fläktarna med värmeåtervinningsgraden är lägre.  
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Rekommendation: Lägst återbetalningstid har ett aggregatbyte till roterande värmeväxlare, 
vilket rekommenderas eftersom den har högst värmeåtervinning och en effektiv fläkteffekt. 
Risken med luftläckage bedöms inte har någon större inverkan på luftkvaliteten eftersom det 
rör sig om en mycket stor luftvolym som regelbundet vädras via portöppningarna och att 
luften enbart återcirkuleras till produktionshallen.  

Tabell 14. Åtgärdsförslag för ventilationen. 

  
Befintligt 

system 
4a.      

Fläktbyte 
4b. 

Aggregatbyte 
4c. 

Aggregatbyte 
Värmeväxlartyp Korsström-platt Korsström-platt Roterande Motström-platt 

Värmeåtervinning 50% 50% 80% 70% 
Fläkttyp Radialfläkt Kammarfläkt Kammarfläkt Kammarfläkt 

SFP (kW/m3/s) 3,6 2,3 2 1,6 
Investeringskostnad10 (SEK) - 100 000 250 000 325 000 

Elbesparing (kWh) - 13 700 19 000 23 800 
     Värmebesparing (kWh/år) - - 41 000 26 900 
Effektbesparing (kW/månad) - 1,3 1,6 2 
Kostnadsbesparing (SEK/år) - 11 400 51 900 43 400 

Återbetalningstid (år) - 9 5 7 
 
Åtgärd 6: Byte av värmesystem i torktält 
Att byta värmesystemet i torktälten till en luft/vatten-värmepump ger ca fem gånger mindre 
elanvändning vilket motsvarar 120 000 SEK mindre kostnad per år. Med en 
investeringskostnad på ca 80 000 SEK per tält är återbetalningstiden ca 2 år. Och eftersom 
elpannorna är fungerande och i bra skick skulle de kunna säljas på andrahandsmarknaden 
vilket ytterligare ökar lönsamheten i bytet. 

Åtgärd 7: Bergvärme 
Motivet till att installera en bergvärmepump är att minska kostnaderna för uppvärmning. 
Beroende på hur systemet utformas kan olika verkningsgrader uppnås och antingen enbart 
fjärrvärmeanvändningen besparas eller även viss del av oljan till ångpannan. Här nedan 
presenteras tre åtgärdsförslag för olika system i med resultat i tabell 15. För att kapa 
effekttoppar är det viktigt att bergvärmepumpen inte går under de timmar då produktionen är 
igång. För att uppnå detta krävs att ackumulatortanken är tillräckligt stor för att laddas upp 
under natten och förse värmesystemet under dagen. För dimensionering har 
värmeanvändningens medeleffekt för årets alla månader använts som utgångspunkt, se tabell 
16. Berggrunden i området där industrianläggningen ligger är granitoid med ett ovanliggande 
jordlager på 0,5-13 m lera-silt (SGU, 2017). Energibrunnar i området har ett djup på upp till 
180 m (SGU, 2017) vilket också valts som aktiv borrhålslängd i detta fall. På grund av den 
leriga jorden närmast markytan och ca 13 meter ned krävs troligen foderrör för denna sträcka 
vilket leder till inaktiv borrhålslängd och därför har 15 m adderats till den aktiva 
borrhålslängden.  
 
Åtgärd 7a: Låg temperatur, 40 kW 
Med en värmepump som levererar låga temperaturer (kring 30°C) kan enbart 
golvvärmesystemet tillgodoses och då kan ett högre verkningsgrad (COP) uppnås än för högre 
temperaturer. 
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Åtgärd 7b: Hög temperatur, 40 kW 
Med en 40 kW värmepump som levererar höga temperaturer (kring 50°C) kan värme även 
tillgodose ventilationen och tappvarmvatten. 

Åtgärd 7c: Hög temperatur, 50 kW 
Om effekten utökas till 50 kW kommer förutom golvvärme, ventilation och tappvarmvatten 
även värmning av processvatten att kunna tillgodoses (med undantag för mycket kalla dagar). 

Rekommendation: För huvudbyggnaden har 50 kW-värmepumpen lägst återbetalningstid. 
Den rekommenderas därför och innebär förutom minskade energiinköp också en miljövinst 
eftersom oljeanvändningen kan minska. Genom att utöka antalet borrhål med 4-6 extra skulle 
även två st 20 kW-värmepumpar installeras i torktälten. I jämförelse med åtgärd 5 tillkommer 
då borrhålskostnader med mellan 240-360 000 SEK vilket ökar återbetalningstiden till 4 år. 

Tabell 15. Resultat av de tre åtgärdsförslagen för bergvärme 
  Åtgärd 6a Åtgärd 6b Åtgärd 6c 

Effekt på BVP 40 40 50 
COP 5,5 4 4 

Investeringskostnad (SEK)    231 000     231 000     239 000  
Arbetskostnad (SEK)      50 000       50 000       50 000  

Projekteringskostnad (SEK)      46 200       46 200       47 800  
Borrhålskostnad (SEK)    360 000     360 000     360 000  

Total kostnad (SEK)    687 200     687 200     696 800  
Energibesparing (kWh/år)    100 600     135 300     145 800  

Kostnadsbesparing (SEK/år)      89 800     121 400     130 900  
Återbetalningstid (år) 8 6 5 

 
Tabell 16. Typvärden för fjärrvärmeeffekt per månad. 

kW 
medel 
2015-2017 

medel 
2017 

max 
2017 

min 
2017 

Januari 53 49 61 40 
Februari 46 44 51 35 
Mars 36 34 46 7 
April 27 29 44 10 
Maj 12 16 51 0 
Juni 3 3 18 0 
Juli  1 1 6 0 
Augusti 3 4 20 0 
September 5 9 29 0 
Oktober 21 23 46 2 
November 38 41 50 29 
December 43 42 52 34 
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6. Diskussion 
I detta kapitel diskuteras i varje delavsnitt inledningsvis resultatens tillförlitlighet och 
inverkan av de avgränsningar som gjorts. Sedan följer förslag på förbättringar i det fortsatta 
energiarbetet. 

Energikartläggningens resultat visar att Veidekke skiljer sig från den undersökning som SCB 
utfört inom bygg- och anläggningsbranschen, se sida 3. Det beror till störst del på att 
Veidekke har en stor användning av gasol men också till viss del på att avgränsningarna inte 
är desamma. Veidekke köper exempelvis in transport- och arbetsfordonstjänster från andra 
företag i branschen.  
 
6.1 Rekommendationer för insamlingsrutin 
Resultaten av den generella energikartläggningen och hållbarhetsredovisningen är, efter 
korrigering av felet i Veidekke Anläggnings dieselanvändning med en faktor 10, i samma 
storleksordning som förra årets energikartläggning. Felet från förra året berodde på en 
felavläsning vid sammanställning av dataunderlag och upptäcktes vid jämförelse med 2017 
års siffror. Felavläsningen bestod i att inköpspriset för drivmedlet lästes av istället för 
volymen. Fel av denna typ kommer att minimeras i takt med att det finns tillgänglig statistik 
från tidigare år men ytterligare en viktig faktor som minimerar felet är att endast efterfråga de 
uppgifter som är av intresse. Alltså ska endast volymen efterfrågas från leverantörer och inte 
inköpspriset. Detta är realiserat i de enkäter för datainsamling som skapats och använts inom 
detta projekt.   

Den rutin för insamling av energi- och miljöuppgifter som tagits fram i detta projekt är mer 
strukturerad och standardiserad än det tillvägagångssätt som Veidekke haft tidigare. I många 
fall kräver den framtagna insamlingsrutinen dock fortfarande att data hanteras av såväl 
uppgiftslämnaren som den person som mottar och sammanställer data. Detta ökar risken för 
fel på grund av den mänskliga faktorn. 

För Veidekkes kontor och projekt skulle ett bättre sätt vara att implementera insamlingen av 
uppgifterna redan i inköpssystemen. På så sätt undviks risken att missa inköp från någon 
leverantör, vilket vid nuvarande metod kan ske dels när urvalet av leverantörer att skicka 
enkäter väljs ut, och dels när leverantörerna själva ska fylla i Veidekkes inköp. Veidekke i 
Norge samlar in uppgifterna med sitt system för E-fakturor men den möjligheten finns i 
dagsläget inte för Veidekke i Sverige. Ett nytt inköpssystem är på väg och det rekommenderas 
att se över möjligheterna att implementera funktioner för att se totala mängder inköp av 
inköpt energi.  

I väntan på att en fullständigt digitaliserad portal för insamling av energi- och Klimatdata ska 
implementeras och synkroniseras med inköpssystemet rekommenderas fortsatt användning av 
de enkäter för datainsamling som tagits fram i detta projekt.  

Ett förslag för utskick av enkäter för insamling av energi- och Klimatdata för nästa år är att 
det till leverantörer skickas ut på samma sätt som för år 2017 men att det för kontor och 
dotterbolag skickas ut individuella Excel-filer där statistik för år 2017 finns med som en flik, 
och att de data som fylls i för år 2018 direkt kontrolleras med 2017 års statistik så att 
uppgiftslämnaren direkt upptäcker om något värde är orimligt, eventuellt lämnar kommentar 
till varför ett värde ändrats mycket. 



37 
 

När det gäller uppgifter från leverantörer har inte alla fyllt i de mallar som skickades ut i år. 
Generellt är mindre leverantörer bättre på det medan de större inte har möjlighet till detta och 
istället skickar sina egen-genererade rapporter. Förfrågan bör därför skickas till alla typer av 
leverantörer om de kan gå in i den online-baserade databasen för att lämna uppgifter. För de 
som inte har möjlighet att fylla i själva bör det finnas en funktion för att ladda upp egna 
rapporter på plattformen (vilket ju inte är svårare än att skicka dem i mejl som de gör nu). 
Sedan får en ansvarig person från Veidekke fylla i uppgifterna i databasen enligt underlaget. 

Ett alternativ som minskar det extra arbete som förberedelser av enkätmallar och 
handpåläggning vid sammanställning av data är att ordna en digital portal dit 
uppgiftslämnaren kommer via en länk och inloggningsuppgifter. Där fyller uppgiftslämnaren i 
samma typer av uppgifter som i detta projekts enkätmallar och kan direkt se jämförelse med 
föregående år. Den digitala portalen sammanställer sedan all insamlad data i tabeller och 
figurer på liknande sätt som den framtagna sammanställningsfilen i detta projekt. Den digitala 
portalen ska sedan också kunna synkroniseras med Veidekkes nya inköpsportal. 

6.2 Fortsatt energieffektiviseringsarbete på Veidekke Prefab 
Resultatet av byggnadens energianvändning i den detaljerade energikartläggningen av 
Veidekke Prefab skiljer sig mycket från de uppgifter som uppgavs i 2016 års 
energikartläggning. Den högre användning som konstaterats för år 2017 har stöd från både 
inventering av system för uppvärmning och ventilation samt energistatistik direkt från 
leverantören. Resultatet för 2017 är dessutom mer rimligt i förhållande till byggnadens storlek 
och funktion och det är därför troligt att det i förra årets datahantering skett ett fel någonstans. 

Fler åtgärdsförslag hade sannolikt kunnat tas fram om elanvändning i produktionen 
inkluderats i analysen och åtgärdsförslagen. Tidigare studier, se sida 3, visar att 
produktionsprocesser som finns på anläggningen, exempelvis innehållande tryckluft, har 
effektiviseringspotential. En rekommendation är därför att företaget själv ser över sin 
elanvändning i processen. 

Av de energibesparande åtgärder som undersökts är den viktigaste att byta belysningen till ett 
mer energieffektivt alternativ. Andra åtgärder som rekommenderas är att byta ut 
ventilationsaggregatet i huvudbyggnaden till ett med effektivare fläktar och värmeåtervinning 
(åtgärd 5) samt att byta från direktverkande eluppvärmning i torktälten till ett mer 
energieffektivt system (åtgärd 4). Ett nytt luftbehandlingsaggregat med roterande 
värmeväxling i huvudbyggnaden har en återbetalningstid på ca 5 år och sänker elanvändning, 
fjärrvärmeanvändning och effekttoppar. Att byta ut befintliga elpannor i torktälten till luft-
vattenvärmepumpar sänker elanvändningen med en femtedel och vilket ger en 
återbetalningstid på 2 år. Att byta belysningen i produktionslokalen (åtgärd 3) är också en 
lönsam åtgärd som betalar tillbaka sig på 4 år. En annan åtgärd som skulle innebära att 
energikostnaderna sänks är att installera en bergvärmeanläggning för att avlasta fjärrvärmen 
(åtgärd 7). Huvuddelen av uppvärmningen övergår då från att vara fjärrvärme till att bli 
motsvarande en fjärdedel el. För att undvika ökade effekttoppar är det viktigt att bergvärmen 
inte går när verksamhetens produktion har sina toppeffekter och det är därför rekommenderat 
att komplettera systemet med en ackumulatortank som bör värmas nattetid.  
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7. Slutsats 
Den rutin för insamling av miljö- och energiuppgifter som tagits fram inom detta projekt 
bygger på standardiserade enkäter anpassade till vilka typer av uppgifter som ska fyllas i. 
Sammanställning av enkätsvaren har programmerats i Excel där enkätsvaren läggs till som 
flikar. Trots att rutinen för insamling och sammanställning av energidata standardiserats och 
effektiviserats från tidigare genomföranden krävs dock fortfarande mycket handpåläggning av 
den som skickar ut och sammanställer materialet. En rekommendation är därför att den 
framtagna rutinen implementeras i en digital portal där enkäter fylls i online och sedan 
hanteras och sammanställs av portalen som då bör vara programmerad på liknande sätt som 
Excel-filen i detta projekt. 
 
Energikartläggningen av hela Veidekke Sverige visar att energianvändningen år 2017 var ca 
50 GWh, varav drivmedel står för 36 %, el för 33 % och gasol för 26 %. Dessa tre 
energibärare står alltså tillsammans för 95 % av all energi och det är därför fokus bör vara på 
att effektivisera användningen av dessa. För drivmedel är det framförallt inom affärsområde 
Anläggning som användningen är stor och anläggningsprojekt bör därför studeras mer i detalj 
för att undersöka effektiviseringsmöjligheter. Allmänna åtgärder är dock optimerad logistik, 
utbildning av maskinförare för minskad bränsleanvändning och minskad tomgångskörning 
kan minska drivmedelbehovet. Användning av el sker till stor del inom byggprojekten och 
detaljstudier för att minska elbehovet rekommenderas därför. Exempel på saker att se över är: 
belysning, elvärme och att elmaskiner inte är igång då de inte används. Av total 
gasolanvändning sker 99 % i dotterbolaget Sydbeläggningar som använder bränslet i 
asfaltverk och beläggningsmaskiner. Det bör därför genomföras en detaljerad 
energikartläggning på verksamheten med fokus på att minska gasolanvändningen genom att 
exempelvis utreda möjligheten för lågtempererad asfalt, vilket skulle minska 
energianvändningen. 
 
Den detaljerade energikartläggningen av Veidekke Prefab visar att företaget har stor 
elanvändning. Det beror delvis på att verksamhetens produktion av betongelement kräver 
många eldrivna maskiner, såsom betongblandare, vibratorbord, tryckluft och taktraverser. För 
dessa finns redan rutiner för totalavstängning efter varje arbetspass, men en rekommendation 
är att se över hur maskinerna används under arbetspassen så att de inte står i standby eller är 
på när de inte används. Detta har dock inte genomförts i denna energikartläggning utan fokus 
har legat på ventilation och uppvärmning. Anläggningen har två stora torktält som värms med 
direktverkande elpannor som rekommenderas ersättas med luftvärmepumpar. Dessutom är 
ventilationsaggregatet till den stora lokalen 30 år gammal och dess fläktar använder hög 
effekt. Med ett byte till ett modernare aggregat och roterande värmeåtervinning kan både 
effektförbrukning och fjärrvärmeanvändning sänkas.  
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Bilaga 2 – Värmevärden och Emissionsfaktorer 
Värmevärden och emissionsfaktorer1) 

  
Enhet 

Energi-
innehåll 

(kWh/enhet) 
Klimatgasemission 
kg CO2-ekv/enhet Bränsle 

Bensin liter 9,10 2,36 
Bensin med 5% etanol liter 8,94 2,24 

Etanol E85 liter 6,30 0,35 
Diesel Mk1 liter 9,80 2,54 
Diesel Mk2 liter 9,80 2,56 
Diesel Mk3 liter 9,95 2,66 

        
Diesel Mk2 med 5% 

FAME liter 9,77 2,41 
Diesel Mk3 med 5% 

FAME liter 9,91 2,53 
Diesel med 5-7 % FAME liter 9,75 2,39 

Diesel med 7-40 % FAME liter 9,70 2,35 
FAME liter 9,15 0,00 

HVO liter 9,44 0,53 
Biogas Nm3 9,70 0,99 

Naturgas Nm3 10,99 2,25 
        

Miljömärkt, förnybar el kWh 1,00 0,00 
Icke-miljömärkt el2) kWh 1,00 0,04 

 

 

Teckenförklaring 

1) Värmevärden för flytande drivmedel har hämtats från SPBI (2016). För energiinnehåll i 
diesel med mellan- och höginblandning av FAME har värden för fossil diesel och FAME 
interpolerats.  

2) Emissionsfaktorer för el har antagits vara noll för miljömärkning med vattenkraftsel och 
Bra miljöval, och 0,35 kg CO2/kWh för övrig el enligt Energimarknadsinspektionens (2017) 
uppgift om icke-miljömärkt nordisk elmix.  

3) Emissionsfaktor från Fortum Värme, 
https://www.fortumvarme.se/content/uploads/2017/05/Milj%C3%B6v%C3%A4rden-
2016.pdf 
4) Emissionsfaktor från EON Värme, 
https://www.eon.se/privat/for-hemmet/fjarrvarme/miljo-och-fjarrvarme.html 
 
5) Emissionsfaktor från Göteborg Energi, 
https://www.goteborgenergi.se/Om_oss/Var_verksamhet/Miljo/Miljonyckeltal 

Leverantör 
Klimatpåverkan 
(kg CO2/kWh) 

Fortum3) 0,06 
EON4) 0,30 
GE5) 0,08 
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Bilaga 3 - Energidata 

  

Totalt (kWh)

Omsättning 
[MSEK]

El
Fjärrvärme Fjärrkyla

Eldnings-
olja

Totalt, 
byggnader

El
Byggvärme

Drivmedel, 
fossilt

Drivmedel, 
förnybart

Gasol
Eldnings-
olja

Totalt, 
verksamhet

Drivmedel, 
fossilt

Drivmedel, 
förnybart

Totalt, 
transport

AO Anläggning
3 905 405

    
948 348

      
278 760

    
21 451

     
-

          
1 248 560

     
4 285 920

    
-

               
15 142 292

    
918 929

      
12 729 217

  
473 620

  
33 549 977

   
677 202

       
21 141

          
698 343

       
35 496 880

    
Veidekke Anläggning 

3 263 000
    

28 673
         

65 534
       

21 451
     

-
          

115 658
        

1 576 550
    

-
               

7 809 921
      

223 209
      

61 417
          

-
           

9 671 098
     

575 415
       

19 014
          

594 429
       

10 381 185
    

Berggren & Bergman AB
-

                   
Brinkab AB

-
                

-
               

-
             

-
           

-
          

-
                 

-
                

-
               

882 609
          

-
              

-
                 

-
           

882 609
         

43 416
         

953
               

44 369
         

926 979
          

SKÅAB
115 000

        
140 361

      
-

             
-

           
-

          
140 361

        
1 263 251

    
-

               
4 056 112

      
-

              
-

                 
-

           
5 319 363

     
30 762

         
567

               
31 330

         
5 491 054

       
Sydbeläggningar AB

220 000
        

85 868
         

-
             

-
           

-
          

85 868
          

648 790
       

-
               

1 134 589
      

141 778
      

12 667 800
  

457 700
  

15 050 657
   

-
                

-
                

-
                

15 136 525
    

Veidekke Prefab AB
127 405

        
350 315

      
213 226

    
-

           
-

          
563 541

        
541 032

       
-

               
86 139

            
41 474

        
-

                 
15 920

     
684 565

         
-

                
-

                
-

                
1 248 106

       
Tautech

Åkersberga LBC AB
180 000

        
343 132

      
-

             
-

           
-

          
343 132

        
256 297

       
-

               
1 172 921

      
512 468

      
-

                 
-

           
1 941 685

     
27 609

         
606

               
28 215

         
2 313 032

       
AO Bygg

7 797 000
    

99 830
         

187 632
    

69 839
     

-
          

357 301
        

6 799 893
    

1 227 105
   

499 765
          

6 903
          

40 790
          

-
           

8 574 456
     

716 310
       

21 470
          

737 780
       

9 669 538
       

Veidekke Bygg
5 599 000

    
23 502

         
53 716

       
17 583

     
-

          
94 801

          
6 709 137

    
1 227 105

   
499 765

          
6 903

          
40 790

          
-

           
8 483 700

     
508 947

       
17 114

          
526 062

       
9 104 563

       
Arcona AB

2 070 000
    

38 164
         

66 958
       

26 128
     

-
          

131 250
        

45 378
         

-
               

-
                  

-
              

-
                 

-
           

45 378
           

155 405
       

3 341
            

158 746
       

335 374
          

BSK Arkitekter AB
-

               
-

             
-

           
-

          
-

                 
-

                
-

               
-

                  
-

              
-

                 
-

           
-

                 
-

                
-

                
-

                
-

                   
Exengo AB

78 000
          

38 164
         

66 958
       

26 128
     

-
          

131 250
        

45 378
         

-
               

-
                  

-
              

-
                 

-
           

45 378
           

33 588
         

611
               

34 199
         

210 827
          

Veitech AB
50 000

          
-

               
-

             
-

           
-

          
-

                 
-

                
-

               
-

                  
-

              
-

                 
-

           
-

                 
18 370

         
403

               
18 773

         
18 773

            
AO Bostad

2 726 450
    

4 021 939
   

97 764
       

32 001
     

106 724
 

4 258 427
     

114 339
       

-
               

-
                  

-
              

-
                 

-
           

114 339
         

95 161
         

3 934
            

99 095
         

4 471 862
       

Veidekke Bostad
2 710 000

    
34 783

         
79 500

       
26 023

     
-

          
140 306

        
92 393

         
-

               
-

                  
-

              
-

                 
-

           
92 393

           
88 923

         
3 797

            
92 721

         
325 420

          
Veidekke Nära

-
                

7 991
           

18 264
       

5 978
       

-
          

32 233
          

21 946
         

-
               

-
                  

-
              

-
                 

-
           

21 946
           

6 237
            

137
               

6 374
            

60 553
            

Små förvaltningsbolag
16 450

          
3 979 165

   
-

             
-

           
106 724
 

4 085 889
     

-
                

-
               

-
                  

-
              

-
                 

-
           

-
                 

-
                

-
                

-
                

4 085 889
       

Summa
14 428 855

  
5 070 118

   
564 156

    
123 291

   
106 724
 

5 864 288
     

11 200 152
 

1 227 105
   

15 642 056
    

925 832
      

12 770 007
  

473 620
  

42 238 773
   

1 488 673
    

46 546
          

1 535 219
    

49 638 280
    

Byggnader (kWh)
Verksamhet (kWh)

Transport (kWh)
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Bilaga 4 - Klimatdata 

 

 

Totalt

Omsättning 
[MSEK]

El
Fjärrvärme

Fjärrkyla
Eldningsolja Totalt, 

byggnader
El

Byggvärme Drivmedel, 
fossilt

Drivmedel, 
förnybart

Gasol
Eldnings-  
olja

Totalt, 
verksamhet Drivmedel, 

fossilt
Drivmedel, 
förnybart

El
Totalt, 
transport

AO Anläggning
3 905 405

          
33 241

        
29 827

        
2 295

          
-

              
65 363

        
113 497

     
-

              
3 851 962

  
189 760

     
2 985 730

  
126 616

     
7 267 566

  
168 118

     
5 215

          
1 871

          
175 205

     
7 508 134
 

Veidekke Anläggning 
3 263 000

          
1 005

          
7 012

          
2 295

          
-

              
10 312

        
18 531

        
-

              
1 972 464

  
49 737

        
14 406

        
-

              
2 055 137

  
142 772

     
4 690

          
1 871

          
149 333

     
2 214 783
 

Berggren & Bergman AB
-

              
-

             
Brinkab AB

-
                      

-
              

-
              

-
              

-
              

-
              

-
              

-
              

228 758
     

-
              

-
              

-
              

228 758
     

10 808
        

235
             

11 043
        

239 801
     

SKÅAB
115 000

             
4 920

          
-

              
-

              
-

              
4 920

          
44 278

        
-

              
1 051 278

  
-

              
-

              
-

              
1 095 556

  
7 666

          
140

             
7 806

          
1 108 282
 

Sydbeläggningar AB
220 000

             
3 010

          
-

              
-

              
-

              
3 010

          
22 741

        
-

              
294 075

     
5 798

          
2 971 325

  
122 360

     
3 416 299

  
-

              
-

              
-

              
3 419 308
 

Veidekke Prefab AB
127 405

             
12 279

        
22 815

        
-

              
-

              
35 094

        
18 964

        
-

              
20 869

        
10 048

        
-

              
4 256

          
54 136

        
-

              
-

              
-

              
89 230

       
Tautech AB

-
              

Åkersberga LBC AB
180 000

             
12 027

        
-

              
-

              
-

              
12 027

        
8 983

          
-

              
284 519

     
124 177

     
-

              
-

              
417 680

     
6 873

          
150

             
7 022

          
436 730

     
AO Bygg

7 797 000
          

3 499
          

20 077
        

7 473
          

-
              

31 049
        

94 350
        

235 422
     

127 893
     

1 703
          

9 568
          

-
              

468 936
     

177 972
     

5 296
          

390
             

183 658
     

683 643
     

Veidekke Bygg
5 599 000

          
824

             
5 748

          
1 881

          
-

              
8 453

          
91 169

        
235 422

     
127 893

     
1 703

          
9 568

          
-

              
465 755

     
126 258

     
4 222

          
390

             
130 870

     
605 077

     
Arcona AB

2 070 000
          

1 338
          

7 165
          

2 796
          

-
              

11 298
        

1 591
          

-
              

-
              

-
              

-
              

-
              

1 591
          

38 720
        

824
             

39 544
        

52 432
       

BSK Arkitekter AB
-

              
-

             
Exengo AB

78 000
                

1 338
          

7 165
          

2 796
          

-
              

11 298
        

1 591
          

-
              

-
              

-
              

-
              

-
              

1 591
          

8 421
          

151
             

8 572
          

21 460
       

Veitech AB
50 000

                
-

              
-

              
-

              
-

              
-

              
-

              
-

              
-

              
-

              
-

              
-

              
-

              
4 573

          
99

                
4 672

          
4 672

         
AO Bostad

2 726 450
          

1 499
          

10 461
        

3 424
          

28 531
        

43 915
        

4 008
          

-
              

-
              

-
              

-
              

-
              

4 008
          

23 553
        

970
             

361
             

24 884
        

72 807
       

Veidekke Bostad
2 710 000

          
1 219

          
8 507

          
2 784

          
-

              
12 510

        
3 238

          
-

              
-

              
-

              
-

              
-

              
3 238

          
22 000

        
937

             
361

             
23 298

        
39 046

       
Veidekke Nära

-
                      

280
             

1 954
          

640
             

-
              

2 874
          

769
             

-
              

-
              

-
              

-
              

-
              

769
             

1 553
          

34
                

1 587
          

5 230
         

Små förvaltningsbolag
16 450

                
-

              
-

              
-

              
28 531

        
28 531

        
-

              
-

              
-

              
-

              
-

              
-

              
-

              
-

              
-

              
-

              
28 531

       
SUMMA (MWh/år)

14 428 855
        

38 239
        

60 365
        

13 192
        

28 531
        

140 327
     

211 855
     

235 422
     

3 979 856
  

191 463
     

2 995 298
  

126 616
     

7 740 510
  

369 643
     

11 482
        

2 622
          

383 747
     

8 264 584
 

Byggnader (kg CO2)
Verksamhet (kg CO2)

Transport (kg CO2 )
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Bilaga 5- Inventering  
Tabell 17. Inventering av klimatskärm 

Konstruktionsdel Antal Mått (m) Area (m2) 
U-värde 
(W/m2K) Typ 

Platta 1 0,250 4550  0,12 Platta på mark 

Tak 1 0,300 4550  0,14 Rockwool 300 mm, papp 

Väggar 1 0,238 3870  0,17 20 mm fiberbetong utsida, 200 mm cellplast, 18 mm fb insida 

Platta, torktält 2 0,250 1500     

Båge, torktält 2 0,045   0,38 Isolerad tältduk 

Fönster, hall A 26 1,2x1,2 1,44   2-glas, Emmaboda Isonova 12 87 10 

Fönster, hall B   1,2x1,2 1,44   2-glas, Emmaboda Isonova 12 87 10 

Fönster, hall B 3 1,2x1,2 1,44 1,6 Al, 3glas Ar  

Fönster, hall B 1     1,6 Glasparti, gavel 

Fönster, kontor 7 1,2x1,6 1,92 1,6 Al, 3glas Ar  

Fönster, kontor 2 1,2x1,4 1,68 1,6 Al, 3glas Ar  

Fönster, kontor 1 0,8x1,4 1,12 1,6 Al, 3glas Ar  

Port, hall A 1 4x5 20 1,8 viks inåt, år 2007,Crawford Allhabo  

Port, hall A 1 4x6 21   Blå i plåt, viks inåt, 5cmx2m synlig otäthet nedtill 

Port, hall B 2 4x7 22   viks inåt 

Port, hall B 2 4x8 23 3,65 rullas uppåt, fönstertäkt, Condoor 2014 

Port, torktält 2 6x4,4 27 1 Al, rull upp, ny 2016 

Port, torktält 4 5x4,4 22,5 1 Al, rull upp, ny 2016 

Dörr, kontor 2 2x0,8       

Dörr, hall A 2         

Dörr, hall B 3         

Dörr, torktält 2x3   0,9x2,1 2,5 Al 
 

Tabell 18. Inventering av belysning. 

Placering 

Antal 
arma-
turer Antagande Typ 

Total effekt 
(W) 

Hall A 136 T8, 2x58W/armatur Dubbelrör. IP563? 15 776 

Hall B 145 T8, 2x58W/armatur Dubbelrör. IP563? 16 820 

Kontor och konferensrum 10 5 W/m2, 20m2 enkelrör m bländare 100 

Reception och omklädningsrum - 3 W/m2, 150m2 olika 450 

Torktält 80 LED, 1,2m 2x15W/armatur Dubbelrör, LED 2400 
 
Tabell 19. Luftbehandling 

Typ av 
luftbehandling Betjänar 

Luftflöde 
(l/s) 

Specifik 
fläkteffekt 
(kW/m3/s) 

Temperaturverkningsgrad, 
värmeåtervinning (%) 

Ventilation Kontor 271  2,31   

Ventilation Produktionshall  4500 3,6 69,8 

Kylning Kontor       

Avfuktning Torktält       
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