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Självständigt arbete i miljö- och vattenteknik 15 hp 

Rapportlogg

Alla rapporter som finns med i denna förteckning ska det finnas ett beslut på från ett projektmöte eller från ett grupp/aktivitets möte.

Projekt: 91 - Inomhustemperatur på cytiva

Rapporttyp Dokumentkod Dokumentnamn Datum Ersätter Författare

Ange rapportens kod

Programkod-År-
Projektnummer/Rapporttyp-
löpnummer

Skriv i text vad rapporten är. Datum då 
rapporten blev 
färdig.

Om rapporten ersätter 
en tidigare rapport 
ange dess 
dokumentkod.

Ange namnet/namnen på den/de som har skrivit 
rapporten.

Exempel: W-10-01/ L-01 T.ex. Labbrapport, projektgruppsprotokoll, teknisk 
rapport etc.

S W-22-91/S-01 Slutrapport 2022-05-12 -
Daniel Fält, Nicklas Lagerqvist, Oscar Green, Sixten 
Pettersson, Sofie Sköld, Isabell Stenberg

W-22-91/S-02 Slutrapport 2022-05-17 W-22-91/S-01
Daniel Fält, Nicklas Lagerqvist, Oscar Green, Sixten 
Pettersson, Sofie Sköld, Isabell Stenberg

W-22-91/S-03 Slutrapport 2022-06-01 W-22-91/S-02
Daniel Fält, Nicklas Lagerqvist, Oscar Green, Sixten 
Pettersson, Sofie Sköld, Isabell Stenberg

A W-22-91/A-01 Projektplansrapport 2022-04-04 - Daniel Fält

W-22-91/A-02 Projektplansrapport 2022-04-12 W-22-91/A-01
Daniel Fält, Nicklas Lagerqvist, Oscar Green, Sixten 
Pettersson, Sofie Sköld, Isabell Stenberg

W-22-91/A-03 Projektplansrapport 2022-04-25 W-22-91/A-02
Daniel Fält, Nicklas Lagerqvist, Oscar Green, Sixten 
Pettersson, Sofie Sköld, Isabell Stenberg

W-22-91/A-04 Projektplansrapport 2022-05-16 W-22-91/A-03 Daniel Fält

W-22-91/A-05 Revidering efter opponering 2022-05-31 -
Daniel Fält, Nicklas Lagerqvist, Oscar Green, Sixten 
Pettersson, Sofie Sköld, Isabell Stenberg

W-22-91/A-06 Projektplansrapport 2022-05-31 W-22-91/A-04 Sofie



P W-22-91/P-01 Gruppmöte 2022-04-01 - Nicklas Lagerkvist

W-22-91/P-02 Möte med STUNS 2022-04-04 - Daniel Fält

W-22-91/P-03 Gruppmöte efter presentation 2022-04-04 - Isabell Stenberg

W-22-91/P-04 Gruppmöte med Cytiva 2022-04-04 - Nicklas Lagerkvist

W-22-91/P-05 Gruppmöte med handledaren 2022-04-05 - Sofie Sköld

W-22-91/P-06 Gruppmöte 2022-04-08 - Daniel Fält

W-22-91/P-06 Ärendelogg 2022-04-08 - Daniel Fält

W-22-91/P-07 Morgonmöte & möte med Lichuan 2022-04-19 - Nicklas Lagerkvist

W-22-91/P-08 Gruppmöte efter studiebesöket 2022-04-20 - Sofie Sköld

W-22-91/P-09 Gruppmöte & möte med handledaren 2022-04-21 - Sofie Sköld

W-22-91/P-10 Ärendelogg 2022-04-22 - Daniel Fält

W-22-91/P-11 Möte med Cytiva 2022-04-25 - Daniel Fält

W-22-91/P-12 Mittredovisning samt möte med Cecilia 2022-04-25 - Isabell Stenberg

W-22-91/P-13 Möte med Lichuan om datan 2022-04-27 - Oscar Green

W-22-91/P-14 Ärendelogg 2022-05-02 - Daniel Fält

W-22-91/P-15 Möte med Cytiva 2022-05-02 - Daniel Fält

W-22-91/P-16 Möte med Lichuan 2022-05-03 - Nicklas Lagerqvist

W-22-91/P-17 Gruppmöte 2022-05-04 - Daniel Fält

W-22-91/P-18 Ärendelogg 2022-05-06 - Daniel Fält

W-22-91/P-19 Gruppmöte med Lichuan 2022-05-06 - Daniel Fält

W-22-91/P-20 Ärendelogg 2022-05-12 - Daniel Fält

W-22-91/P-21 Gruppmöte 2022-05-16 - Daniel Fält

W-22-91/P-22 Gruppmöte med Lichuan 2022-05-17 - Nicklas Lagerqvist

W-22-91/P-23 Ärendelogg 2022-05-20 - Daniel Fält

W-22-91/P-24 Ärendelogg 2022-05-27 - Daniel Fält

W-22-91/P-25 Ärendelogg 2022-06-01 - Daniel Fält

G W-22-91/G-01 Förstudie 2022-04-20 -
Daniel Fält, Nicklas Lagerqvist, Oscar Green, Sixten 
Pettersson, Sofie Sköld, Isabell Stenberg

L W-22-91/L-01 Projektplan-Beställare 2022-03-30 - Daniel Fält

W-22-91/L-02 Projektplan, omfattning och strategi 2022-03-30 - Sofie Sköld

W-22-91/L-03 Projektplan, tidsplan 2022-03-30 - Isabell Stenberg

W-22-91/L-04 Bakgrund till projektplan 2022-03-30 - Oscar Green



W-22-91/L-05 Projektplan, syfte & Mål 2022-03-30 - Nicklas Lagerkvist

W-22-91/L-06 Projektplan, kravspecifikation 2022-03-30 - Sixten Pettersson

W-22-91/L-07 Frågor att ställa till beställaren 2022-03-30 - Oscar Green

W-22-91/L-08 Metod, projektplan 2022-04-04 - Nicklas Lagerkvist

W-22-91/L-09 Förstudie, komforttemperatur 2022-04-08 - Isabell Stenberg

W-22-91/L-10 Framtidens klimat 2022-04-06 - Oscar Green

W-22-91/L-11 Hur fungerar temperaturreglering? 2022-04-04 - Daniel Fält

W-22-91/L-12 Förstudie: Koldioxidutsläpp och hållbarhetsrapport 2022-04-05 - Sofie Sköld

W-22-91/L-13 Byggnadens inverkan på inomhustemperatur 2022-04-05 - Sixten Pettersson

W-22-91/L-14 Energikällor och cirkulation 2022-04-19 - Nicklas Lagerkvist

W-22-91/L-15 Nya hållbara lösningar för temperaturreglering 2022-04-05 - Sixten Pettersson, Oscar Green

W-22-91/L-16 Sammanfattning, slutrapport 2022-05-02 - Daniel Fält

W-22-91/L-17 Bakgrund Cytiva & Frågeställning 2022-05-03 - Sofie Sköld

W-22-91/L-18 Diskussion - Förkasta/behålla hypotes 2022-05-02 - Daniel Fält

W-22-91/L-19 Resultat A-husen, slutrapport 2022-05-03 - Nicklas Lagerqvist

W-22-91/L-20 Metod A-husen, slutrapport 2022-05-03 - Nicklas Lagerqvist

W-22-91/L-21 Resultat för hus D1 2022-05-03 - Oscar Green

W-22-91/L-22 Bakgrund & inledning, slutrapport 2022-05-03 - Isabell Stenberg

W-22-91/L-23 Syfte, slutrapport 2022-05-03 - Isabell Stenberg

W-22-91/L-24 Avgränsningar, slutrapport 2022-05-03 - Isabell Stenberg

W-22-91/L-25 Diskussion, slutrapport 2022-05-03 - Daniel Fält

W-22-91/L-26 Teori slutrapport 2022-05-03 - Sofie Sköld

W-22-91/L-27 Hypotes, slutrapport 2022-05-03 - Daniel Fält

W-22-91/L-28 Metod D1 2022-05-06 - Oscar Green

W-22-91/L-29 Kartläggning A1-A4+AR 2022-05-04 - Sixten Pettersson

W-22-91/L-30 Reviderad sammanfattning 2022-05-09 W-22-91/L-16 Daniel Fält, Sofie Sköld, Nicklas Lagerqvist

W-22-91/L-31 Diskussion A-hus, slutrapport 2022-05-04 - Nicklas Lagerqvist

W-22-91/L-32 Referensvärden, teori 2022-05-09 - Daniel Fält

W-22-91/L-33 Jämförelse mellan A-husen och D1-huset 2022-05-09 - Sofie Sköld

W-22-91/L-34 Framtidsmodellering, slutrapport 2022-05-09 - Isabell Stenberg

W-22-91/L-35 Ordlista 2022-05-10 - Sofie Sköld

W-22-91/L-36 Kylning 2022-05-10 - Sixten Pettersson

W-22-91/L-37 Slutsats 2022-05-10 - Daniel Fält, Nicklas Lagerqvist

W-22-91/L-38 Diskussion hus D1, slutrapport 2022-05-10 - Oscar Green



W-22-91/L-39 Felkällor 2022-05-10 - Oscar Green, Sofie Sköld

W-22-91/L-40 Metod koldioxidutsläpp A1-A4+AR 2022-05-09 - Sixten Pettersson

W-22-91/L-41 Hypotesprövning 2022-05-06 - Daniel Fält

W-22-91/L-43 Referenser 2022-05-11 - Sofie Sköld

W-22-91/L-44 Reviderad ordlista, slutrapport 2022-05-12 - Isabell Stenberg

W-22-91/L-45 Manus Video STUNS 2022-05-16 - Sixten Pettersson



Självständigt arbete i miljö- och vattenteknik 15 hp 

Ärendelogg 
Ärendeloggen är en strukturerad "Att göra lista" 
Ärendeloggen innehåller alla arbetsuppgifter som utförs inom projektet. 
De ärenden som ni väljer att redovisa med en rapport ska vid inskrivandet i ärendeloggen även föras in med nummer och nman i rapportloggen (andra fliken).

Projekt: 91 - Inomhustemperatur på Cytiva

Färgmarkeringar
När ett ärende är:

genomför/klart
under arbete/pågår
försenat/ej genomfört

Nr. Datum Ärende / uppgift Resultat Ansvarig person Övriga 
medverkande 
personer

Ärendet slutfört

Ange datum då 
ärendet/uppgiften 
beslutades om.

Skriv i text vad ärendet uppgiften 
handlar om. T.ex. beräkna värdet 
på x, ta kontakt med person NN, 
göra presentation till ... osv.

Om ärendet/uppgiften är tänkt att 
resultera i en rapport ange tilltänkt 
rapportnummer. Annars skriv kort 
ned resultatet av ärendet/uppgiften.

Ange vem som är 
ansvarig för att 
ärendet/uppgiften 
blir genomfört.

Ange datum då 
ärendet/uppgiften 
blev slutfört.

1 2022-03-30 Skriva projektplan W-22-91/A-01 Daniel Fält Alla andra 2022-04-04
2 2022-04-06 Skapa ett kontinuerligt schema - Daniel Fält Alla andra 2022-04-06

3 2022-03-30 Kravspec. Projektplan W-22-91/L-06 Sixten Pettersson - 2022-04-01

4 2022-03-30 Beställare projektplan W-22-91/L-01 Daniel Fält - 2022-03-30

5 2022-03-30
Strategi & Kommunikation 

Projektplan W-22-91/L-02 Sofie Sköld - 2022-03-30

6 2022-03-30 Tidsplan, projektplan W-22-91/L-03 Isabell Stenberg - 2022-03-30

7 2022-03-30 Bakgrund projektplan W-22-91/L-04 Oscar Green - 2022-03-30

8 2022-03-30 Syfte & Mål, projektplan W-22-91/L-05 Nicklas Lagerqvist - 2022-04-01



9 2022-03-30
Sammanställning av frågor till möte 

med stuns kontakt W-22-91/L-07 Oscar Green Alla andra 2022-03-30

10 2022-03-30 Metod, projektplan W-22-91/L-08 Nicklas Lagerqvist - 2022-04-04

11 2022-04-01 Gruppmöte W-22-91/P-01 Nicklas Lagerqvist Alla andra 2022-04-01

2022-04-01 Lämna in reflektinsdokument - Daniel Fält - 2022-04-01

12 2022-04-04 Möte med Therese-STUNS W-22-91/P-02 Daniel Fält Alla andra 2022-04-04

13 2022-04-04 Presentation av projektplan - Alla - 2022-04-04

14 2022-04-04 Kontakta Vattenfall - Sofie Sköld - 2022-04-07

15 2022-04-04
Förstudie CO2-utsläpp & 

hållbarhetsrapport/netto 0 W-22-91/L-12 Sofie Sköld - 2022-04-07

16 2022-04-07 Förstudie W-22-91/G-01 Daniel Fält Alla andra 2022-04-04

17 2022-04-04 Förstudie: Framtiden(Klimat) W-22-91/L-10 Oscar Green 2022-04-12

2022-04-04

Temperatur reglering- Hur systemet 
fungerar & vart kommer energin 

ifrån? W-22-91/L-11 Daniel Fält - 2022-04-19

18 2022-04-04 Komforttemp och Lagar W-22-91/L-09 Isabell Stenberg - 2022-04-19

19 2022-04-05 Gruppmöte med Cytiva W-22-91/P-04 Nicklas Lagerqvist - 2022-04-05

20 2022-04-05 Byggnadens inverkan W-22-91/L-13 Sixten Pettersson - 2022-04-07

21 2022-04-04 Nya hållbara lösningar W-22-91/L-15 Sixten Pettersson Oscar Green 2022-04-20

22 2022-04-04
Förstudie: Energikällor och 

cirkulation W-22-91/L-14 Nicklas Lagerqvist - 2022-04-19

23 2022-04-05 Gruppmöte med handledare W-22-91/P-05 Sofie Sköld 2022-04-05

24 2022-04-05
Uppdatera projektplanen med den 

nya frågeställningen W-22-91/A-02 Oscar Green 2022-04-12

25 2022-04-04 Gruppmöte efter presentation W-22-91/P-03 Isabell Stenberg Alla 2022-04-08

2022-04-08 Lämna in ärendelogg W-22-91/P-06* Daniel Fält - 2022-04-08

2022-04-08 Lämna in reflektinsdokument - Daniel Fält - 2022-04-08

2022-04-15 Lämna in reflektinsdokument - Daniel Fält - 2022-04-15

26 2022-04-19 Morgonmöte och möte m. Lichuan W-22-91/P-07 Nicklas Lagerqvist Alla 2022-04-19

27 2022-04-20
Uppdatera projektplanen med en 
tydlig metod samt hypotes W-22-91/A-03 Daniel Fält Alla 2022-04-20

28 2022-04-20 Gruppmöte efter studiebesöket W-22-91/P-08 Sofie Sköld Alla 2022-04-20

29 2022-04-21
Gruppmöte & möte med 
handledaren W-22-91/P-09 Sofie Sköld Alla 2022-04-21



2022-04-22 Lämna in ärendelogg W-22-91/P-10 Daniel Fält - 22-04-22

30 2022-04-21 Metod W-22-91/A-03 Sofie Sköld 22-04-21

31 2022-04-21
Bearbetar data angående 
utomhusklimatet - Nicklas Lagerqvist Daniel Fält 2022-04-22

32 2022-04-21 Mittredovisningen powerpoint - Sofie Sköld Sixten Petterson 2022-04-21

34 2022-04-21
Göra data från hus D1 mera 
lätthanterlig - Oscar Green Sixten Petterson 2022-04-21

35 2022-04-21 Slutrapport W-22-91/S-01 Isabell Stenberg Alla 2022-05-12

36 2022-04-22 Lämna in reflektionsdokument - Daniel Fält - 2022-04-22

37 2022-04-22
Bearbetar data angående 
energiförbrukningen - Nicklas Lagerqvist Daniel Fält 2022-04-22

38 2022-04-25 Gruppmöte med Cytiva W-22-91/P-11 Daniel Fält 2022-04-25

39 2022-04-25 PM om populärvetenskaplig text - Isabell Stenberg Alla 2022-04-25

40 2022-04-25 Mittredovisning, möte med Cecilia W-22-91/P-12 Isabell Stenberg Alla 2022-04-26

41 2022-04-27 Sammanfattning Slutrapport W-22-91/L-16 Daniel Fält - 2022-05-06

42 2022-04-28 Möte med Lichuan om datan W-22-91/P-13 Oscar Green
Nicklas 
Lagerqvist 2022-04-27

2022-05-02 Lämna in ärendelogg W-22-91/P-14 Daniel Fält - 2022-05-02

43 2022-05-02 Möte med Cytiva W-22-91/P-15 Daniel Fält 2022-05-02

44 2022-05-02 Lämna in reflektionsdokument - Daniel Fält - 2022-05-02

45 2022-05-02
Diskussion - Förkasta/behåll 
hypotes, slutrapport W-22-91/L-18 Daniel Fält 2022-05-09

46 2022-05-03 Bakgrund Cytiva & Frågeställning W-22-91/L-17 Sofie Sköld 2022-05-03

47 2022-05-03 Resultat A-husen, slutrapport W-22-91/L-19 Nicklas Lagerqvist 2022-05-10

48 2022-05-03 Metod A-husen, slutrapport W-22-91/L-20 Nicklas Lagerqvist 2022-05-09

49 2022-05-03 Resultat D1, slutrapport W-22-91/L-21 Oscar Green 2022-05-03

50 2022-05-03

Uppdatera projektplanen med två 
sekundär frågeställningar samt 
reviderad metod W-22-91/A-04 Daniel Fält 2022-05-16

2022-05-03 Metod kartläggning A1-A4+AR W-22-91/L-40 Sixten Pettersson 2022-05-09

51 2022-05-03 Bakgrund & inledning, slutrapport W-22-91/L-22 Isabell Stenberg - 2022-05-03

52 2022-05-03 Syfte, slutrapport W-22-91/L-23 Isabell Stenberg - 2022-05-03

53 2022-05-03 Avgränsningar, slutrapport W-22-91/L-24 Isabell Stenberg - 2022-05-11

54 2022-05-03 Diskussion, slutrapport W-22-91/L-25 Daniel Fält 2022-05-09



55 2022-05-03 Teori slutrapport W-22-91/L-26 Sofie Sköld 2022-05-03

56 2022-05-03 Hypotes,slutrapport W-22-91/L-27 Daniel Fält 2022-05-03

57 2022-05-03 Möte med Lichuan om datan W-22-91 / P-16 Nicklas Lagerqvist Alla andra 2022-05-03

58 2022-05-03 Metod för D1, slutrapport W-22-91/L-28 Oscar Green 2022-05-03

59 2022-05-04 Gruppmöte W-22-91/P-17 Daniel Fält - 2022-05-04

60 2022-05-02 Arbetar med data - Sixten Pettersson 2022-05-10

61 2022-05-04
Föra in allt från Arbetsloggen i 
Rapportlogg - Daniel Fält - 2022-05-05

62 2022-05-04 Kartläggning av CO2 A-husen Sixten Pettersson 2022-05-09

2022-05-05
Fylla i rapportloggen till dagens 
datum - Daniel Fält - 2022-05-05

63 2022-05-06 Lämna in ärendelogg W-22-91/P-18 Daniel Fält - 2022-05-06

64 2022-05-06 Lämna in reflektionsdokument - Daniel Fält - 2022-05-06

65 2022-05-06 Hypotesprövning, slutrapport W-22-91/L-41 Daniel Fält - 2022-05-09

66 2022-05-06 Gruppmöte med Lichuan W-22-91/P-19 Daniel Fält
Nicklas 
Lagerqvist 2022-05-06

67 2022-05-09 Kylning diskussion W-22-91/L-36 Sixten Pettersson 2022-05-10

2022-05-09
Revidera sammanfattningen då 
resultat och diskussion nu är inlagda W-22-91/L-30 Daniel Fält

Sofie Sköld, 
Nicklas 
Lagerqvist 2022-05-11

68 2022-05-09 Disskussion A-hus, slutrapport W-22-91/L-31 Nicklas Lagerqvist 2022-05-11

69 2022-05-09 Teori, referensvärden W-22-91/L-32 Daniel Fält - 2022-05-09

70 2022-05-09 Diskussion - Jämförelse W-22-91/L-33 Sofie Sköld

71 2022-05-09 Framtidsmodellering, slutrapport W-22-91/L-34 Isabell Stenberg - 2022-05-10

72 2022-05-10 Ordlista W-22-91/L-35 Sofie Sköld 2022-05-10

73 2022-05-10
Läser igenom rapporten och 
kommenterar - Daniel Fält

Nicklas 
Lagerqvist 2022-05-10

74 2022-05-10
Fixa en kronologisk ordning på alla 
grafer och tabeller - Daniel Fält Alla andra 2022-05-10

75 2022-05-10 Slutsats W-22-91/L-37 Daniel Fält
Nicklas 
Lagerqvist 2022-05-11

76 2022-05-10 felkällor, slutrapport W-22-91/L-39 Oscar Green Sofie Sköld 2022-05-10

77 2022-05-09 Slutrapport diskussion, Hus D1 w-22-91/L-38 Oscar Green 2022-05-10

78 2022-05-10
kommentera alla grafer vad som 
skall ändras så de är lika - Isabell Stenberg - 2022-05-10



79 2022-05-10
sammanfatta en "att göra" för 
rapporten - Isabell Stenberg 2022-05-10

Reviderar slutrapporten - Alla 2022-05-12

81 2022-05-11 Oscars Abstract - Oscar Green - 2022-05-11

82 2022-05-11 Referenslista W-22-91/L-43 Sofie

83 2022-05-12 Lämna in ärendelogg W-22-91/P-20 Daniel Fält - 2022-05-12

84 2022-05-12 Lämna in reflektionsdokument - Daniel Fält - 2022-05-12

85 2022-05-12 Revidera ordlista W-22-91/L-44 Isabell Stenberg - 2022-05-12

86 2022-05-16 Gruppmöte W-22-91/P-21 Daniel Fält 2022-05-16

87 2022-05-16
Manus å allt annat som behövs till 
STUNS-video W-22-91/L-45 Sixten Pettersson - 2022-05-18

88 2022-05-16 Överföra rapporten till LateX - Nicklas Lagerqvist Oscar Green 2022-05-18

89 2022-05-16 Förberda slutpresentation -

Daniel Fält, Sofie 
sköld, Isabell 
Stenberg 2022-05-16

90 2022-05-16 Föra in allt från Arbetsloggen i Rapportlogg- Daniel Fält - 2022-05-16

91 2022-05-17
Revidera slutrapporten efter 
Lichuans rättning W-22-91/S-02 Alla - 2022-05-17

92 2022-05-17 Gruppmöte med Lichuan W-22-91/P-22 Nicklas Lagerqvist - 2022-05-17

93 2022-05-19 Opponering på oss själva - Daniel Fält Isabell 2022-05-19

94 2022-05-18
Populärvetenskaplig 
sammanfattning till stuns - Sofie Sköld 2022-05-19

95 2022-05-19 Skicka in slutrapport för opponering - Isabell Stenberg alla 2022-05-19

96 2022-05-19 Oscar Individuellt pm - Oscar Green 2022-06-01

97 2022-05-20 Daniels Abstract - Daniel Fält - 2022-05-31

98 2022-05-20

Daniel individuell 
populärvetenskaplig 
sammanfattning - Daniel Fält - 2022-05-31

99 2022-05-20 Sixtens indviduella pressmedelande - Sixten Pettersson - 2022-05-20

100 2022-05-20

Nicklas induviduella 
populärvetenkapliga 
sammanfattning - Nicklas Lagerqvist - 2022-06-01

101 2022-05-20 Nicklas Abstract - Nicklas Lagerqvist - 2022-06-01

102 2022-05-20 Lämna in ärendelogg W-22-91/P-23 Daniel Fält - 2022-05-20

103 2022-05-20 Lämna in reflektionsdokument - Daniel Fält - 2022-05-20



104 2022-05-23 Kommenterar på opponentgruppen - Alla - 2022-05-23

105 2022-05-24 Färdigställa frågor till opponering - Alla - 2022-05-24

106 2022-05-25 STUNS mingel - Alla - 2022-05-25

107 2022-05-27
Träna inför redovisning och 
opponering - Alla - 2022-05-27

108 2022-05-27 Lämna in ärendelogg W-22-91/P-24 Daniel Fält - 2022-05-27
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Ordlista
Energihushållning Hur en byggnad bibehåller tillförd energi.

Klimatskal Yttre ytor som omsluter den uppvärmda miljön i en byggnad.

Nyckeltal Beräknas genom att relatera ett tal till ett annat, ett slags konver-
teringstal.

Operativ temperatur Den temperatur som kroppen uppfattar.

Scope 2 Omfattar utsläpp av växthusgaser utfrån inköpt ånga, elektricitet,
värme och kyla.

Shuntgrupper Funktionsenhet för att reglera temperatur, tryck och flöden för vat-
tenburen värme eller kyla.

Strålningsdrag Energi som tas upp av omgivningen av ett material.

Temperaturstrålningasymmetri Skillnad i temperaturstrålning mellan två sidor av ett objekt.

Tilluftstemperatur Luft som tillsätts i en byggnad.
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Sammanfattning

Denna studie utfördes på uppdrag och efterfrågan av Cytiva via STUNS Energi av studenter på Uppsala
universitet. Syftet var att analysera och kvantifiera hur regleringen av inomhustemperaturen i Cytivas
kontorslokaler påverkar koldioxidemissionen. Kontorslokalerna som undersöktes är belägna i Uppsala och
är två äldre hus, A1 och A2 samt ett nyare hus, D1. Huvudmålet med studien var att informera Cytiva om
deras koldioxidutsläpp till följd av deras temperaturreglering inomhus. Den primära frågeställningen som
besvarades med hjälp av studien är “Hur ser Cytivas koldioxidutsläpp ut från
inomhustemperaturreglering?”. Ett ytterligare mål med studien var att hitta en generell modell som kan
appliceras för att simulera framtidens koldioxidutsläpp. Modellen kunde vidare ge svar på studiens andra
frågeställning som lyder “Hur ser Cytivas koldioxidutsläpp ut vid modellering för framtiden?”.

Studien genomfördes genom datahantering, tolkning av data samt med hjälp av en förstudie. Den
behandlade data bestod av utomhus-, inomhus- och tilluftstemperaturer samt energiförbrukningen för
husen. Den första frågeställningen besvarades med hjälp av att ett samband togs fram mellan
energiförbrukningen och skillnaden mellan utomhus- och inomhustemperaturen korrigerad med en
konstant. Energiförbrukningen kunde sedan konverteras till koldioxidutsläpp med hjälp av ett nyckeltal för
fjärrvärme. Till exempel var Cytivas totala koldioxidutsläpp 189 ton från fjärruppvärmningen i hus D1
under hela 2021. För A-husen användes samma metod som för D1 förutom att inomhustemperaturen
ersattes av tilluftstemperaturen på grund av saknad data. A-husens koldioxidutsläpp till följd av
fjärruppvärmning under hela 2021 var 158 ton.

Den andra frågeställningen besvarades genom att modellen som konstruerades för den första
frågeställningen användes. Studien resulterade i en skillnad mellan byggnaderna och att det finns ett tydligt
samband mellan fjärrvärmeförbrukningen och utomhustemperaturen. Byggnaderna skiljer sig från
varandra men ungefär samma slutsats kan dras. Eftersom utomhustemperaturen kommer öka till följd av
den globala uppvärmningen kommer värmeförbrukningen minska medan kylning av lokalerna kommer
öka för att uppnå en komfortabel inomhustemperatur. I framtiden kommer alltså koldioxidutsläppen från
Cytivas inomhustemperaturreglering minska i jämförelse med hur det ser ut i dagsläget. Om
inomhustemperaturen höjs i D1 med en grad kan utsläppen öka med upp till 16 % och en sänkning med en
grad kan leda till minskade utsläpp med upp till 15 %.
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1 Inledning
Antropogena koldioxidutsläpp är den främsta anledningen till ökning av den globala
uppvärmningen. Utsläppen av koldioxid är en av dagens största utmaningar och orsakar ökad
medeltemperatur, havshöjning och mer extremt väder (Europeiska kommissionen u.å.).
Konsekvenserna påverkar inte bara djur- och växtliv, utan skapar även hälso- och ekonomiska
problem som varar på både lång och kort sikt. För att bromsa utsläppen av koldioxid och
framtidssäkra hållbara samhällen för kommande generationer bör åtgärder vidtas (WWF 2021).

I samband med FN:s klimatmål Agenda 2030 har Sverige tagit fram miljömål för att arbeta mot
en hållbar framtid. Enligt Sveriges klimatpolitiska ramverk från 2017 ska Sverige nå
klimatneutralitet, det vill säga ett netto av noll växthusgasutsläpp till atmosfären år 2045
(Naturvårdsverket u.å.a). ”Netto noll” är ett strategiskt redskap som används av flera länder,
företag och andra organisationer för att kunna kartlägga sin klimatpåverkan och minska
utsläppen. ”Netto noll” bygger mycket på att klimatkompensera, det vill säga att inte bara minska
sina utsläpp utan även lagra dem (Zero mission u.å.).

I dagens samhälle är energi i form av el och värme viktig, främst i industrimiljö och uppvärmning
av byggnader och lokaler. Globalt kommer mer än 60 % av energin från fossila källor som kol,
naturgas och olja, medan i Sverige kommer den från mer än 60 % förnybara källor
(Ekonomifakta 2021). Med en ökande teknikutveckling, ökar även efterfrågan på el, som även
kan ersätta fossila bränslen. Idag finns det många alternativ på energimarknaden, som släpper ut
olika mängder koldioxid (Naturvårdsverket u.å.b). Naturskyddsföreningen menar att samtlig
energi som nyttjas har en påverkan på miljön vilket bör vägas mot hur stort värde den ger
(Naturskyddsföreningen 2021). Vidare är generationsmålet ett av Sveriges miljömål som säger att
vi ska lämna efter ett samhälle utan stora miljöproblem till nästa generation. Inom målet ingår att
energin som produceras ska komma från förnybara källor och energieffektiviteten ska ökas, med
minsta möjliga miljöpåverkan och samtidigt tillgodose behoven vi har idag (Sveriges miljömål
u.å.). Jämförelsevis var utsläppen från el- och värmeproduktionen under år 2020 omkring 46 %
lägre än år 1990, vilket grundar sig i lägre konsumtion av fossila bränslen. För att Sverige ska
kunna nå miljömålen behöver bland annat utsläppen från el- och värmeproduktionen minska
ytterligare (Naturvårdsverket u.å.c). Där spelar företag och industrier stor roll i omställningen
och det finns ett flertal metoder för dessa att minska sina energiutsläpp. Bra metoder för
kartläggning och uppföljning är att ställa krav vid inköp, byta till miljömärkt el och använda
fjärrvärme och fjärrkylning (Länsstyrelsen 2007).

1.1 Bakgrund om Cytiva
Cytiva, som tidigare kallades GE Healthcare Life Science, är ett ledande företag inom life
science grundat år 1733 med över åtta tusen anställda i fyrtio olika länder idag. Efter en ökad
efterfrågan på hållbarhetsstrategier från både kunder och medarbetare, samt en vilja att fortsätta
vara i framkant inom branschen, gjorde Cytiva en extra satsning på hållbarhetsstrategier under
2020 (Cytiva 2020). Sedan satsningen 2020 har Cytiva även blivit medlem i UN Global Compact.
Detta medlemskap innebär att företaget följer tio principer som rör ämnen som mänskliga
rättigheter, arbetskraft, miljö samt anti-korruption. Princip 7, 8 och 9 handlar om att förbereda sig
för miljöutmaningar genom att ta fram strategier. Vidare även att ta initiativ till mer miljöansvar
och uppmuntra utveckling av framtida miljöinnovationer (UN Global Compact u.å.).

6



Cytiva arbetar även med att uppfylla Agenda 2030. För att minska deras klimatavtryck har de
skapat mål som sträcker sig till år 2025 respektive 2030. Målet för 2030 är att deras totala utsläpp
ska minska med 50 % och målet för 2025 är bland flera att 35 % av företagets totala utsläpp ska
minskas. År 2020 var utsläppen från enbart användningen av elektricitet 44 % av deras totala
utsläpp. För att nå målet bör energianvändningen förändras. De ska bli mer energieffektiva, alla
företagets anläggningar ska enbart använda elektricitet från förnybara källor samt installera
solpaneler vid Cytivas lokaler. Kontoren i Uppsala samt Umeå ska byta till förnybar fjärrånga,
fjärrvärme och fjärrkyla för en mer hållbar uppvärmning och nedkylning av deras lokaler (Cytiva
2020).

Cytiva har bland annat lokaler som ligger vid Boländerna i Uppsala. Där tillverkar de
kromatografimedia och geler som fungerar som ett filter vid tillverkning av biologiska läkemedel,
som exempelvis vacciner. Under coronapandemin har nettoomsättningen ökat med över 30 %,
vilket vidare investerats i ytterligare effektivisering av processer och en ny produktionslinje i
Uppsala. Under 2019 och 2020 anställdes 400 nya medarbetare och i slutet av 2021 var de totalt
ungefär 1550 anställda på kontoret (Kemisamfundet 2021).

1.2 Syfte
Syftet med projektet är att undersöka hur temperaturregleringen i Cytivas kontorslokaler påverkar
utsläppet av koldioxid. Projektet sker på uppdrag av företaget Cytiva och undersökningen är
kopplad till deras temperatur i kontorslokaler samt deras energiåtgång för att värma dessa.
Projektet kommer även att koppla koldioxidutsläppet med Cytivas energidistributör Vattenfall.
Detta beror på att det är Vattenfall som genererar energin genom förbränning och Cytiva som
konsumerar. Det kommer även att undersökas hur det kommer se ut i framtiden, då klimatet
förutspås blir varmare. Målet är att energianvändningen och koldioxidutsläppet skall minska med
avseende på temperaturregleringen i lokalerna.

1.3 Frågeställningar
Från projektets syfte har följande frågeställningar tagits fram:

• Hur ser Cytivas koldioxidutsläpp ut från inomhustemperaturreglering?

• Hur ser Cytivas koldioxidutsläpp ut vid modellering för framtiden?

Vidare är det även relevant att besvara frågan om hur energiåtgången är kopplad till
uppvärmning/nedkylning samt hur energiåtgången är kopplad till koldioxidutsläpp.

1.4 Hypotes
Koldioxidutsläppen korrelerar proportionerligt till förändrad inomhustemperatur i lokaler.
Utomhustemperaturen förväntas ha ett inverterat grafiskt mönster gentemot energiförbrukningen
med avseende på tiden.

1.4.1 Hypotesprövning

För att validera och bekräfta hypotesen måste en statistisk hypotesprövning göras, som innebär
en matematiskt analys av hypotesens trovärdighet (Bolin 2014). Utan en statistisk
hypotesprövning kan ej hypotesen säkerställa och heller inte förkastas (Olsson 2019).
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I denna studie är det svårt att utföra en statistisk hypotesprövning eftersom det endast är ett fåtal
hus som har studerats samt att graferna som har analyserats har endast varit baserat på data från
dessa hus. För att utföra en statistisk hypotesprövning på ett korrekt sätt ska ett stickprov kunna
tas på valfri lokal som motsvarar Cytivas lokaler och sedan bekräfta eller förkasta hypotesen
(Olsson 2019).

1.5 Avgränsningar
Projektet har begränsad tillgång till eftertraktad data som regelbundna mätningar av
inomhustemperaturen i vissa hus samt specificerad energiåtgång för enskilda hus (ej
huskomplex). Projektet begränsas genom att det inte har funnits tillgång till samma mängd data
för kylningen av byggnaderna gentemot uppvärmningen.

Projektet begränsas även genom att man endast tittar på tre hus. Cytivas område i Uppsala är stort
och det finns många kontor som ej undersökts. Dessa kontor kan både likna och skilja sig från de
som undersökts.

Vidare undersöks endast åren 2020–2022 detaljerat. Detta beror på att tillförlitliga värden från
tidigare år ej går att tillhandahålla.

2 Teori
I denna del presenteras fakta som ligger till grund för projektet som till exempel vad
arbetsmiljöverket har för krav på kontoret som en arbetsplats, byggnadens påverkan på
inomhusklimatet samt en modell för att prediktera framtiden.

2.1 Komforttemperatur
På alla arbetsplatser finns råd och krav på inomhusklimatet för att förebygga en ohälsosam
arbetsplats. De som kontrollerar att arbetsgivarna följer dessa riktlinjer är arbetsmiljöverket.
Arbetsmiljöverket är en svensk myndighet som på uppdrag av regeringen och riksdagen ser till
att lagar om arbetsmiljö följs av företag. Arbetsmiljöverket tar även fram föreskrifter som
förtydligar arbetsmiljölagen (AML), då denna skall följas. Arbetsmiljölagen omfattar lagar kring
till exempel doft, ljud och temperatur. Om de givna riktlinjerna inte följs, riskerar arbetande att ta
skada (Arbetsmiljöverket 2020).

På en arbetsplats med allt för kall inomhustemperatur, kan till exempel blodtrycket påverkas och
sedan i sin tur öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar och lungrelaterade sjukdomar. Vidare kan
en för varm inomhustemperatur leda till trötthet och huvudvärk (Folkhälsomyndigheten 2022).
För att veta vad för temperatur som är lämplig har arbetsmiljöverket tagit fram en tabell över
lämpliga temperaturområden för olika aktiviteter och klädsel (Tabell 1).
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Tabell 1: Lämpliga temperaturområden [°C] för olika aktiviteter och klädsel (Arbetsmiljöverket
2021).

Aktivitet Normal klädsel Förstärkt klädsel Termoklädsel
Stillasittande arbete 21–25 °C 19–23 °C 17–18 °C
Stående arbete 13–19 °C 10–8 °C (8)–16 °C
Gående arbete 10–17 °C (6)–14 °C -

Temperaturerna inom intervallet 10–30 °C är tillförlitliga eftersom de beräknas med standarden
SSEN ISO 7730:2006 (Arbetsmiljöverket 2021). Temperaturer utanför säkerhetsspannet anges i
parentes.

För ett stillasittande arbete med en normal klädsel kan man se i Tabell 1 (Arbetsmiljöverket
2021) att ett lämpligt temperaturområde är på 21–25 °C. Detta speglar förhållandena för ett
kontorsarbete. Vidare har arbetsmiljöverket explicit tagit fram lämpliga lufttemperaturer för olika
arbetsplatser (Tabell 2).

Tabell 2: Fingervisning om vilka lufttemperaturer som kan vara lämpliga. (*) För kontor och
skola accepteras upp till 26 °C på sommaren. (**) För arbete med bara händer får temperaturen
ej understiga 16 °C eftersom händernas funktion avtar under 15 °C (Arbetsmiljöverket 2021).

Typ av lokal Temperatur [°C]
Kontor, Skola 20–24 *
Gymnastiksal 18
Verkstadslokal 16–20
Lager och godsterminal 10–14
Personalutrymmen 20–24
Livsmedelsbutik 16–18
Arbete med bara händer Minst 16**

I Tabell 2 kan man se att för en kontorsarbetsplats är 20–24 °C ett lämpligt intervall. Trots att ett
lämpligt intervall identifierats är komfort en definitionsfråga. Vi människor är olika och har olika
förutsättningar och preferenser. Den temperatur som en person tycker om, kan vara störande för
en annan. För en lokal där många människor jobbar kan de även klä sig olika, och även där
uppleva temperaturen olika.

2.2 Byggregler
I Boverkets byggregler (BBR) kap 9:1 står det “Byggnader ska vara utformade så att
energianvändningen begränsas genom låga värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv värme- och
kylanvändning och effektiv elanvändning“ (BBR 2011:6). Byggnader måste upprätthålla en hög
energihushållning samtidigt som de ska uppfylla de befintliga inomhusklimatkraven som beskrivs
i BBR kap 6:4 samt §124 AFS 2020:1.

Utformningen av byggnaden och dess uppvärmning har en stor påverkan på hur bostaden
konsumerar energi. Att implementera energieffektivisering på befintliga lokaler kan drastiskt
minska dess energiförbrukning. De största uppvärmningsrelaterade energiförlusterna sker i
byggnadens ventilation samt klimatskal det vill säga dess ytterväggar, ytterdörr, tak, grund, samt
fönster. En generell riktlinje för värmeförlusterna är att fönster och ytterdörrar utgör 35 % av
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förlusten, medan fasad, grund och ventilation släpper vardera 15 % av förlusten. Till sist består
ytterväggar av 20 % av förlusten vilket kan ses i Figur 1 (Energimyndigheten 2018).

Figur 1: Generell fördelning av värmeförlust i en byggnad.

Utöver byggnadens förmåga att förlora alternativt tillföra värme genom klimatskalet finns det
även fler faktorer som påverkar inomhustemperaturen, som exempelvis solinstrålning, människor,
utrustning och eventuellt luftdrag i lokalen. En för hög lufthastighet kan leda till lokala
nedkylningar, vilka kan uppstå genom ett otätt klimatskal på byggnaden samt kallras vid fönster
med mera (Bülow-Hübe et al. 2021). Den operativa temperaturen är mer intressant att mäta i ett
inomhusklimat ur ett mänskligt perspektiv. Till exempel leder strålningsdraget från ett dåligt
isolerat fönster till en temperaturstrålningasymmetri på en person, vilket ger upphov till att
personen upplever att det är kallare alternativt varmare än vad den faktiska lufttemperaturen är
(Bülow-Hübe et al. 2021).

För att ha möjlighet att skapa ett trivsamt och hållbart inomhusklimat för gamla och nya lokaler
finns det flera olika åtgärder samt applikationer som kan tillsättas för att uppnå de
rekommendationer och krav som arbetsmiljöverket, socialstyrelsen, och folkhälsomyndigheten
har ställt.

2.3 Anpassa solinstrålning
När solen skiner på en byggnad och in genom fönstret absorberas den kortvågiga strålningen av
möbler och annat inomhus och dessa objekt sänder ut långvågig strålning som inte passerar
fönstret, det blir då en växthuseffekt inomhus. Strålning kan också ske genom andra medier
såsom väggar och tak, men dessa källor är obetydliga jämfört med effekten från fönster. En
mycket effektiv lösning till att begränsa detta är att anpassa hur mycket sol som skiner in genom
fönstrena (Socialstyrelsen 2005). Där finns flera alternativ till detta och några vanliga är
persienner, vågräta och horisontella solskydd samt UV skyddade fönster. Vilket alternativ som är
mest effektivt beror till stor del på orienteringen av byggnaden. En vägg i söderläge har över hela
året en hög solinstrålning, öster och väster har en stor säsongsvariation på solinstrålning.
Latituden har också en stor inverkan på solinstrålning (Bülow-Hübe et al. 2021).
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Utvändiga solskydd är i de flesta fall mer effektiva än invändiga solskydd. Detta för att de stoppar
instrålningen helt innan den når fönstret. Det tillkommer dock nackdelar i form av att de blir
utsatta för annan typ av väder och slitage än invändiga solskydd och det måste beaktas vid
installation om väder och vind kan vara ett problem (Bülow-Hübe et al. 2021).

2.4 Fjärrvärme
Fjärrvärme kan förse hela eller delar av en tätort med värme från ett centralt värmeverk. Värmen
som verket producerar leds ut till byggnaderna via välisolerade rör nedgrävda i marken. I rören
cirkulerar fjärrvärmeverkets vatten och kallas det primära systemet. Vattnet håller en temperatur
mellan ca 70–120 °C och leds ut i fjärrvärmesystemet under högt tryck så att vattnet inte börjar
förånga. I byggnaderna kan sedan vattnet transporteras via värmeväxlare till byggnadens egna
system, vilket kallas det sekundära systemet (Dahlblom & Warfvinge 2010). För att föra över
fjärrvärmen till det sekundära systemet via värmeväxlare finns det fjärrvärmecentraler i
byggnaderna. I fjärrvärmecentralen skiljs primär- och sekundärvatten, eftersom läckage vill
förhindras i byggnadernas värmesystem samt att det höga trycket i primärledningarna inte ska
fördyra värmesystemet i byggnaderna. Fjärrvärmecentralen finns även så att man kan se till att få
kontroll och hindra att primärvattnet syresätts. I fjärrvärmecentralen finns det shuntgrupper som
ska reglera temperaturen till byggnadernas värmesystem och till luftvärmebatteriet, samt även
energimätare för att se hur mycket energi som fastigheten förbrukar (Dahlblom & Warfvinge
2010). I större byggnader som kontorslokaler och flerbostadshus är det främst fjärrvärme som
används. Den står för ungefär 80 % av allt värmebehov i den typen av byggnader (Boverket
2010).

2.5 Fjärrkyla
Fjärrkyla fungerar på ett liknande sätt som fjärrvärme genom att en värmecentral pumpar ut kallt
vatten i ett ledningsnät. Ett av flera sätt som fjärrkylan bildas är genom frikyla där
värmecentralen använder sig av närliggande vatten och pumpar upp kallt vatten som där sedan
kyler fjärrkylaverkets vatten. Vattnet pumpas sedan ut i ledningsnätet till kunden där kylan tas
upp av en värmeväxlare som distribuerar kylan i lokalens kylsystem (Energiföretagen 2021).

Det går även att använda sig av sorptiv kyla vilket är en värmedriven kyla som skapas med hjälp
av fjärrvärme. Sorptiv kyla fungerar genom att ta in uteluft som sedan torkar och värmer upp med
hjälp av en torkrotor och fjärrvärme och passerar det genom en värmeväxlare där frånluft tidigare
har kylts i en evaporativ kylare. Resultatet leder till att tilluften blir kyld och kyls ännu en gång i
en evaporativ kylare innan den tillförs till lokalen. Ett sorptivt system minskar
energianvändningen och samtidigt under vintertid så värmeåtervinner systemet i hög grad vilket i
sin tur leder till en minskad energianvändningen (Munter 2017).

2.6 Driva med förnyelsebar energi
I stort sett all temperaturreglering av lokaler kräver el för att drivas oavsett om det är
cirkulationspumpar, kompressorer, eldrivna radiatorer eller dylikt. Ju mindre energikrävande
temperaturregleringen är, desto bättre blir förutsättningarna för att kunna driva uppvärmningen
och kylningen med hjälp av egenproducerad förnyelsebar energi. Den vanligaste småskaliga
elproduktionen är solkraft genom solceller, vilket är en snabbt växande energikälla som har
fördubblat sin produktion mellan 2019 och 2020. Det är även ett emissionsfritt energialternativ
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och går i linje med Scope 2, som bland annat rör utsläpp av inköpt värme (Energimyndigheten
2021).

2.7 Framtidens klimat
Framtidens klimat är en komplicerad process att modellera. Det finns flera metoder och
uppskattningar som måste göras för att modellen ska bli en rättvis anpassning av verkligheten. I
en klimatrapport från SMHI om Upplands framtida klimat dras slutsatser efter två modeller med
olika parametrar kring hur framtiden förväntas se ut (Sjökvist E, m fl., 2015). De olika
modellerna kallas RCP4,5 och RCP8,5. RCP och står för Representative Concentration
pathways. De två modellernas inparametrar karakteriseras av följande:

RCP4,5: Utsläppen av koldioxid kommer öka något men kulminerar vid år 2040 för att sedan
stagnera. Vid slutet av seklet kommer befolkningsmängden ha ökat till omkring 9 miljarder från
8 miljarder idag. Jordbruksproduktionen kommer ha optimerats och större skördar kommer fås på
lägre areal jordbruksmark med en låg energiintensitet. En intensivare klimatpolitik kommer
tillämpas med mer omfattande skogsplantering världen över (Sjökvist E, m fl., 2015).

RCP8,5: Utsläppen av koldioxid kommer ha tredubblats vid slutet av seklet och utsläppen av
metan ökar kraftigt. Arealen jordbruksmark, både odling och betesmark, kommer behöva öka för
att tillgodose den stora befolkningen på 12 miljarder. Utvecklingen mot energieffektivare
teknologi kommer långsamt fortsätta. Energiintensiteten kommer öka och beroendet av fossila
bränslen kommer fortsatt vara hög samt att det inte kommer finnas tillräckligt omfattande
politiska åtgärder (Sjökvist et al. 2015).

Förändringen av medeltemperaturen är utav intresse. Dels den över hela året, dels den på en
säsong-basis. I Tabell 3 presenteras data för förändringen i medeltemperatur från den observerade
temperaturen i perioden 1961–1990 till den modellerade temperaturen för årsperioden
2069–2098. En ökning av koldioxidutsläppen och annan miljöpåverkan kommer enligt dessa
modeller leda till en ökad lufttemperatur (Sjökvist et al. 2015).

Tabell 3: Ökning i temperatur för säsongsbaserade perioder med de två modellerna RCP4,5 och RCP8,5. (Sjökvist et
al. 2015)

Period Ökning temp. RCP4,5 [°C] Ökning temp. RCP8,5 [°C]
Årsmedel 3 4,5
Vinter 4,5 6
Vår 3 5
Sommar 3 5
Höst 2 4

Tabell 3 visar att det överlag kommer att ske en ökning av temperaturen i båda scenarion. Den
största förändringen kommer ske på vintern med en ökning på 4,5 °C vid RCP4,5 och 6 °C vid
RCP8,5. Den lägsta förändringen kommer att ske på hösten med 2 °C vid RCP4,5 och 4 °C vid
RCP8,5. I båda fallen kommer det med tid ske en ökning av temperatur som medför olika
förändringar i klimatet, såsom förändrade nederbördsmängder och växtperioder (Sjökvist et al.
2015).
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2.8 Referensvärden för uppvärmning och nedkylning
I alla typer av studier där data inte är självproducerat själv gör det svårt att veta hur mycket
osäkerhet som de data innehar. Att göra stickprovsanalys av given data kan uppskatta det sanna
medelvärdet (Rydén 2015). Referensvärden är tagna från Energimyndighetens hemsida och dessa
ger en indikation på rimligheten av data som givits (Energimyndigheten 2019), se Tabell 4.
Husen som valts är de husen som undesökningen i rapporten är baserade på.

Tabell 4: Referensvärden för uppvärmning samt nedkylning av en lokal med ett specifikt byggnadsår med referens-
värden för husen som kommer användas i undersökningen.

Hus Byggnadsår Uppvärmning [kWh/(m2 år)] Nedkylning [kWh/(m2 år)]
A1-A3 1950 110 12
A4 & AR 1980 98 7
D1 1990 90 8

2.9 Vattenfalls nyckeltal för fjärrkyla och fjärrvärme
Cytivas uppvärmning via fjärrvärme kommer från Vattenfall AB i Uppsala. Vattenfall har ett
nyckeltal på produktionen av fjärrvärme som för 2021 var 187 kg koldioxid per producerad
MWh. Nyckeltalen tas fram av Värmemarknadskommittén (VMK). Fjärrvärmen produceras från
förbränning av sopor och avfall och utsläppen räknas som koldioxidekvivalenter (CO2e). De tar
alltså även hänsyn till metangas (CH4) och lustgas (N2O) (Vattenfall 2022).

Cytiva använder i dagsläget fjärrkyla från Vattenfall till deras produktionslinje men planerar att
utöka sin användning av fjärrkyla för komfortkyla i kontorslokaler. Vattenfalls fjärrkyla i detta
fall tas fram genom absorptionskyla och koldioxidutsläppet 2021 för fjärrkylan var 156 kg
koldioxid per producerad MWh (Vattenfall 2022).

3 Metod
I denna del presenteras metoden för val av byggnader hos Cytiva samt metod för analys av data
över energikonsumtion, temperatur och koldioxidutsläpp för respektive hus.

3.1 Val av byggnader
Val av byggnader gjordes baserat på Cytivas önskemål samt mängd data som kunde erhållas. Hus
D1 och A-husen valdes (se Figur 2 respektive Figur 3). A-husen är äldre byggnader med ett
inomhusklimat som upplevdes sämre av de anställda med avseende på inomhustemperatur och
ventelation, medan hus D1 är nyare med ett inomhusklimat som upplevdes bättre. Data över
inomhustemperatur för A-husen saknades, dock fanns det tillgång till tilluftstemperaturer för A1
och A2 i A-husen. Antaganden kring inomhustemperaturen för A-husen gjordes därför. Då data
från hus D1 var komplett, var fokus därför på denna byggnad och dess koldioxidutsläpp från
uppvärmningen som prioritet.

Hus D1 har ett mer effektivt ventilationssystem med smartare temperaturreglering, vilket är ett
återkopplat system med sensorer. Huset har en total area på 6297 m2 som är fördelad över fyra
våningsplan (se Figur 2). På plan 1 är det ett lager och viss produktkontroll. Plan 2 och 3 är
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lokaler för tillverkning, laboratorium och kontor. På plan 4 finns kontrollrum och fläkt.

Figur 2: Hus D1, Cytiva i Uppsala. (Foto: Joel Kröjs, 2022)

I Figur 3 visas de gamla byggnaderna A1-A4 & AR. Dessa byggnader har både gammalt
ventilationssystem och även en gammal styrning av temperatur- och värmeregleringen. För dessa
byggnader pågår en planering av att förnya tekniken och regleringen. Byggnadernas totala area är
sammanlagt 7848 m2 och består till största del av kontorslokaler. Byggnaderna A1-A3 som ses i
Figur 3 består av 4 plan. Plan 0 är en källarvåning bestående av bland annat konferensrum,
kontor och förråd. Plan 1-3 består av kontorslokaler, och plan 4 är bara för byggnad A2 som
består av förråd och fläktrum. Hus A4 är en ytterligare del av A-husen, och AR är receptions
byggnaden som även sitter tillsammans med de övriga A-husen. Framöver har Cytiva planer att
renovera och installera komfortkyla i en bredare utsträckning i husen A1-A4 & AR för att kunna
uppnå ett bättre och mer modernt inomhusklimat. Den preliminära planen är att systemet ska
drivas med klimatallokerad fjärrkyla.
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Figur 3: Hus A1-A3, Cytiva i Uppsala. (Foto: Joel Kröjs, 2022)

3.2 Schematiskt flödesschema
I Figur 4 presenteras ett flödesschema över hur metoden ska genomföras. Olika vägar kan tas i
flödesschemat beroende på vad som skall ådstakommas.

Figur 4: Flödesschema för metoden.

3.3 Metod för analys
Val av metod för analys av data har gjorts med avsikt att kunna besvara frågeställningarna och
uppnå syftet med projektet. En kvantitativ metod har antagits för att jämföra skillnaderna mellan
husen och dra slutsatser kring dess utsläpp. Slutsatser kring hur koldioxidutsläppen ser ut för
Cytiva i nuläget kan dras med hjälp av data från energiåtgången för uppvärmning från Vattenfall.
Vidare ska data för inomhustemperaturen jämföras med utomhustemperaturen och
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energiåtgången. Från detta kan kopplingar dras till hur mycket energi som går åt för att värma
lokalen till en viss temperatur. Data bearbetas i ett program som MATLAB eller Excel och
resultatet presenteras i både tabeller, grafer och enskilda värden. Därefter går det att uppskatta
koldioxidutsläppen från uppvärmningen med ett linjärt samband. Det linjära sambandet redovisas
som ekvation (1), där E är energikonsumtionen, T är temperaturen och CD variabel över
energiförlusterna i ett hus, vilket ändras med säsongen. ↵ är en konstant över energin som
förbrukas när det inte finns någon temperaturskillnad mellan inomhus och utomhus.

E = �T · CD + ↵ (1)

Med det linjära sambandet och de framtida klimatscenarierna RCP4,5 och RCP8,5 kan
energiåtgången för uppvärmning av lokalerna i framtiden förutspås. Det framtida
koldioxidutsläppet för Cyitvas kontorslokaler kunde därigenom estimeras med avseende på
temperaturreglering. Felmarginalen för modellen kan tas fram genom att ta kvoten mellan
uppmätta värden och beräknade värden för samma tidspreiod vilket ger en bild av bur mycket
modellen avviker från verkligheten.

3.4 Metod för analys av hus D1
För hus D1 fanns det tillgång till dagliga temperaturvärden för många av rummen i byggnaden.
Temperaturen var loggad med oregelbundna mellanrum. För vissa dagar fanns flera värden och i
enstaka fall fanns inga värden alls. Det är fyra plan i huset och det varierar mellan 6–15 rum per
plan. För att få en bild av hela husets medeltemperatur sammanställdes ett dygnsmedelvärde för
alla rum på varje plan och därefter togs ett medelvärde fram för hela huset. Detta gjordes för att
kunna ge en bild av huset och se om det har stora variationer mellan våningsplanen. All data för
inomhustemperaturen erhölls som stora pdf-filer som alla för hand konverterades till Excel filer
där de kunde beräknas och plottas i diagram.

Cytiva hade timvärden på fjärrvärmekonsumtionen för huset samt utomhustemperaturen för
perioden 2020–2022. I Excel summerades den dagliga fjärrvärmekonsumtionen och
datum-matchades med tidsstämpeln på inomhustemperaturen. Ett månadsmedelvärde på
inomhus- och utomhustemperaturerna plottades mot den summerade
månadsfjärrvärmeörbrukningen i ett diagram för att ge en grafisk bild på kopplingen mellan
dessa. En skillnad mellan inomhustemperaturen och utomhustemperaturen togs fram och
punktplottades mot energianvändningen. Endast energikonsumtionen för temperaturskillnader
över 10 °C används då sambandet blev icke-linjärt vid skillnader under 10 °C. Detta förklaras
med att den aktiva uppvärmningen stängs av när skillnaden understiger 10 °C. Detta påvisade ett
linjärt samband mellan uppvärmningen i huset och energikonsumtionen. En trendlinje med en
modell kunde då tas fram för att ge ett värde på värmekoefficienten CD enligt ekvation (1). Denna
modell ger möjligheten att undersöka framtida energianvändning eller förutspå resultatet av
eventuella förändringar i inomhus- eller utomhustemperaturen.

Vattenfall i Uppsala levererar fjärrvärmen till Cytivas anläggningar och nyckeltalet på
koldioxidutsläppen från fjärrvärmeproduktionen erhölls därifrån. Med hjälp av nyckeltalet kunde
koldioxidutsläppen från D1 husets uppvärmning beräknas från energikonsumtionen. En tabell
med olika scenarion för utsläppen togs fram. De olika scenarierna var: uppmätta värdena som
referens, värden uppskattade med modellen, värden uppskattade med modellen både för +1 °C
och -1 °C inomhustemperatur samt för de två framtidsscenarierna RCP4,5 och RCP8,5 vid år
2099. Energikonsumtionen kunde då användas för att beräkna koldioxidutsläppen. I scenarierna
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RCP4,5 och RCP8,5 användes de säsongsbaserade siffrorna från Tabell 3 för att modellera
utsläppen.

3.5 Metod för analysen av A-husen
För A-husen fanns det tillgång till tilluftstemperaturen mellan oktober 2020 och mars 2022 för
byggnaderna A1 och A2. Fjärrvärmeförbrukning fanns för hela komplexet A1-A4 & AR med
timvärden för hela 2021 samt månadskonsumtion över tidsspannet 2019 till 2022. Timvärdesdata
för utomhustemperaturer har hämtats från SMHI:s mätstation i Uppsala för samma tidsperiod
alltså oktober 2020 till mars 2022.

Temperaturbearbetning genomfördes i Excel genom att rensa data och ta fram dygnsmedelvärden
för båda byggnaderna och plotta sambanden mellan tilluft- och utomhustemperaturen samt
fjärrvärmekonsumtionen. För att säkra upplösningen på alla mätparametrar och kontrollera
matchande dygnsvärden användes verktyget pivottabell i Excel. För månadsförbrukningen
tillhandahöll Cytiva månadsförbrukningen av fjärrvärme som användes som komplement för att
ge helhetsbilden under en längre period som matchar den av tilluftstemperaturen, det vill säga
hela perioden oktober 2020 till mars 2022.

Ekvation (1) användes för att få fram det linjära sambandet mellan temperaturskillnaden och
värmeförbrukningen. Konstanten CD kunde bestämmas utifrån den uppskattade räta linjens
ekvation som skapades när skillnaden mellan tilluft- och utomhustemperaturen punkt plottades
mot värmeförbrukningen i Excel. Fjärruppvärmningen i huset stängdes av när skillnaden i tilluft-
och utomhustemperaturen var under 10 °C och om så var fallet togs dessa dagar bort i
beräkningen. För A-byggnaderna sker ingen uppvärmning på helgerna då det inte är någon
aktivitet i huset. Beräkningsprogrammet MATLAB användes för att separera data för helger och
vardagar och ta fram två separata ekvationer i likhet med ekvation (1). Vid framställningen av
dessa grafer används enbart dygnsvärden för 2021. Framtidsmodellen beräknades i enlighet med
detta och helger separerades från vardagar i beräkningen och resultaten från de två ekvationerna
summerades.

För att bestämma koldioxidutsläppen användes ett nyckeltal som genererats direkt av Vattenfall.
Samma metod användes för koldioxidekvivalentberäkningarna som för huset D1. En tabell
skapades för de olika scenarierna och beräknades med den nya funktionen och nyckeltalet.

3.6 Metod för kartläggning av koldioxid för A-husen
Den tillgängliga data för kartläggningen för koldioxidutsläppet för husen A1-A4 & AR var
fjärrvärmeförbrukning timdata för period 2021 och månadsdata för period januari 2011 – april
2022 samt utomhustemperatur timdata för period januari 2011 – april 2022.
Energikonsumtionens nyckelvärde för komfortkyla togs fram från energideklarationen och
angavs i per kvadratmeter, per år samt dess uppvärmda area för hus A1-A3 och A4 & AR. Med
hjälp av detta kunde ett årsvärde för mängden kyla uppskattas för A1-A4 & AR. Eftersom kylan
var ett årsvärde valdes det att delas upp proportionerligt mot medeltemperaturen för månaderna
april-oktober vilket antogs vara de månaderna då det förväntas behöva kylning. Med hjälp av
nyckeltalet för fjärrvärme kunde koldioxidutsläppet månadsvis kvantifieras. Med alla parametrars
månadsvärden kunde allt presenteras i tabeller och plottar med olika parametrar och tidsperioder.
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Det skapades även normalmånadsvärden utifrån perioden 2011–2021 vilket presenterades
tillsammans med normalmånadstemperaturen samt standardavvikelser för att kunna ge en
uppskattning hur de närmaste åren kommer troligtvis se ut.

4 Resultat
Resultatet bygger på data som kommer från Vattenfall och Cytiva. Data gavs över olika
tidsperioder för de olika husen och rummen, vilket leder till att vissa antaganden görs för att
kunna följa den valda metoden.

4.1 Resultat för hus D1
För hus D1 fanns rådata för dygnsvärden av inomhustemperaturen, timvärden för
fjärrvärmeförbrukningen, och timvärden för utomhustemperaturen. Inomhustemperaturvärdena
är tagna sporadiskt under flera dagar varje månad. Vissa dagar fanns flera värden och vissa dagar
endast enstaka värden. De gånger då det fanns flera värden för samma dag togs det fram ett
medelvärde. Fjärrvärmeförbrukningen kommer direkt från Cytivas inköp av fjärrvärme av
Vattenfall och utomhustemperaturen är tagen på plats av Cyitva i husets ventilationssystem.

4.1.1 Jämförelse av inomhus- utomhustemperaturen, och värmeförbrukningen för hus D1

Inomhustemperaturen togs för varje rum på varje plan. Månadsmedeltemperaturer för varje plan
samt månadsmedeltemperaturer för hela huset presenteras i Figur 5 för att ge en bild av hur det
ser ut i hela byggnaden. Som varmast blev det på plan 3 under sommaren med 23 °C varmt och
som svalast är det i januari på plan 4 med 20 °C. Medeltemperaturen i hela huset hade ett lägsta
värde omkring 21 °C i januari 2021 och en topp på 22,5 °C i juni samma år.

Figur 5: Månadsmedeltemperaturen [°C] för de olika våningsplanen i hus D1 samt medeltemperaturen för hela
byggnaden mellan oktober 2020 till april 2022.

I hus D1 regleras uppvärmningen av temperaturerna utomhus med värden som illustreras grafiskt
i Figur 6. Värmeförbrukningen hade ett högsta värde i december på 260 MWh med en
medeltemperatur på -3 °C.
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Under juli samma år var fjärrvärmeförbrukningen 8 MWh samtidigt som utomhustemperaturen
var nära inomhustemperaturen på 20 °C. Inomhustemperaturen var mellan 20,5 °C som lägst på
vintern och 22,5 °C som högst på sommaren.

Figur 6: Jämförelse mellan inom- och utomhustemperaturen [°C] samt fjärrvärmeförbrukningen [MWh] i hus D1.

Figur 7 visar likadan bild som Figur 6 med skillnaden att fjärrvärmeförbrukningen är utbytt mot
koldioxidutsläppen. Mönstret är detsamma med ett högsta värde på utsläppen i december 2021
med 50 ton koldioxidutsläpp för hela månaden.

Figur 7: Jämförelse mellan inom- och utomhustemperaturen [°C] samt koldioxidutsläppen [ton] i hus D1.

Koldioxidutsläppet för hus D1 de senaste 10 åren vilket syns i Figur 8 syns att det allra högsta
koldioxidutsläppen skedde under åren 2016 och 2017 där vardera år släppte ut 328 respektive 321
ton koldioxid och som minst år 2020 med 185 ton koldioxid.
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Figur 8: Koldioxidutsläpp för uppvärmning av hus D1 mellan åren 2011–2021.

4.1.2 Modellering av framtida fjärrvärmeförbrukning och koldioxidutsläpp för hus D1

Enligt metoden togs en modell fram likt ekvation (1) som presenteras i Figur 9. Den togs fram
genom att skapa ett diagram med temperaturskillnaden inomhus och utomhus på x-axeln och
värmeförbrukningen på y-axeln. Antagandet om att dessa skulle följa ett linjärt samband kunde
en trendlinje skapas.

E = 0, 51�T + 4, 71 (2)

Ekvationen har ett R2-värde på 0,97, vilket betyder att det finns ett samband mellan
temperaturskillnaden och fjärrvärmeförbrukningen. Inomhustemperaturen för
värmeförbrukningen baseras enbart på värden från rum 111 i hus D1 vid framtagning av
modellen. Trendlinjen är också endast baserad på dagar då skillnaden mellan inomhus och
utomhustemperaturen är över 10 °C.

Figur 9: Det linjära sambandet mellan temperaturskillnaden för inom- och utomhustemperaturen samt den dagliga
fjärrvärmeförbrukningen för hus D1.

20



4.1.3 Resultat av modellen

I Tabell 5 och i Figur 10 presenteras siffror för den uppmätta data från Vattenfall och en
uppskattning med modellen, en uppskattning med en temperaturökning inomhus på +1 °C och en
temperatursänkning inomhus på -1 °C. De summerade värdena är endast baserat på dagar då
temperaturskillnaden överstiger 10 °C. Nyckeltalet från Vattenfall på 187 kg CO2/MWh användes
också för att beräkna de uppmätta koldioxidutsläppen och för de tre uppskattade scenarierna.

Figur 10: Månadsvärden för utsläpp för 2021 samt uppskattade värden för scenarierna RCP4,5 och RCP8,5

Månadsvärden för koldioxidutsläppen för varje månad för 2021 samt uppskattade med
scenarierna RCP4,5 och RCP8,5 finns i Figur 10. Detta visar att under sommarmånaderna
kommer låga utsläpp ske från uppvärmning och med framtida scenarierna så kommer
uppvärmningen minska till följd av ökad utomhustemperatur.

Tabell 5: Sammanställning av de olika scenarierna för modellering av framtida utsläpp med modellen för hus D1.

Scenarie Värmeförbrukning [MWh] CO2-utsläpp [ton]
Uppmätta 2021 1010 189
Uppskattade 2021 968 181
Uppskattade +1 °C 1082 202
Uppskattade -1 °C 863 161
RCP4,5 656 123
RCP8,5 488 91

Uppmätta och uppskattade värden för fjärrvärmeförbrukningen och för koldioxidutsläpp från
Cytivas inomhustemperatur finns i Tabell 5 med flera scenarion. Uppskattningar med en
årsmedelinomhustemperatur ökning på +1 °C och en minskning på -1 °C också framtida
scenarierna RCP4,5 och RCP8,5. som exemepl var koldioxidutsläppen 189 ton för 2021 och
modellen uppskattade det till 181 ton vilket get en felmarginal på 4 %. Ekvation (2) användes för
att beräkna de olika framtidsscenarierna och är helt baserad på dygnsvärden. I fallet då
inomhustemperaturen ökade med +1 °C blev det en ökning av utsläppen med mellan 8 till 16 %
och i fallet då inomhustemperaturen minskade med en grad minskade utsläppen med mellan 7 till
15 %.
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4.2 Resultat för A-husen
Resultaten för A-husen presenteras här nedanför där tilluftstemperatur för hus A1 och A2 har
använts och fjärrvärmeförbrukning för alla byggnader A1-A4 & AR tillsammans.
Utomhustemperaturen kommer från SMHI:s mätstation i centrala Uppsala med timvärden för
hela den aktuella perioden.

4.2.1 Jämförelse av inomhustemperatur, utomhustemperatur, och värmeförbrukning för
A-husen

Tilluftstemperaturen för A-byggnaderna är tagna från byggnad A1 och A2, serien sträcker sig
från oktober 2020 till april 2022. Utomhustemperaturserierna är hämtade från SMHI:s mätstation
i centrala Uppsala och sträcker sig över samma tidsperiod. Skillnader mellan årstiderna med det
högsta värdet för tilluftstemperaturen i september 2021, och lägsta värde i mars 2022 Figur 11.

Figur 11: Månadsmedeltemperatur för tilluften för byggnaderna A1 och A2 samt den gemensamma
medeltemperaturen under tidsperioden oktober 2020 till april 2022.

För perioden med data för tilluftstemperaturen är värmeförbrukningen som störst under
vintermånaderna som kan ses i Figur 12 med den högsta förbrukningen i januari 2021 med ett
värde på 140 MWh och en medeltemperatur utomhus på -2,2 °C. Under sommarmånaderna är
värmeförbrukningen liten med ett värde på 3,8 MWh för juli 2021 och medeltemperatur på 20,7
°C.
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Figur 12: Fjärrvärmeförbrukningen, utomhustemperaturen för A1-A4 & AR och medelvärde av tilluftstemperaturen
för hus A1 och A2 under perioden oktober 2020 till april 2022.

Figur 13 är lik Figur 12 men att värmeförbrukningen är utbytt mot koldioxidutsläppen. Mönstret
ser lika ut som för värmeförbrukningen med ett högsta värde på 27 ton koldioxidekvivalenter i
januari 2021.

Figur 13: Koldioxidutsläppen, utomhustemperaturen för A1-A4 & AR och medelvärde av tilluftstemperaturen för hus
A1 och A2 under perioden oktober 2020 till mars 2022.

Koldioxidutsläppet för de senaste 10 åren vilket åskådliggörs i Figur 14 visar att de år med allra
högst koldioxidutsläpp är 2016 samt 2017 där det för vardera år släpptes ut 234 respektive 230
ton koldioxid och som minst för år 2020 med 133 ton koldioxid.
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Figur 14: Koldioxidutsläpp från uppvärmning av husen A1-A4 & AR mellan åren 2011–2021.

4.2.2 Kartläggning av utsläpp

Den totala energikonsumtionen för uppvärmning och kylning under perioden oktober 2019 till
mars 2022 av husen A1-A4 & AR syns i Figur 15 där det syns likt tidigare att den största
energikonsumtionen sker under vinterhalvåret och att den kyla som används under sommaren är
som störst 2 MWh under perioden oktober 2019 – mars 2022.

Figur 15: Månadsvis energikonsumtionen för uppvärmning och kylning för husen A1-A4 & AR under perioden
okt-19 till mars-22.

Den milda vintern 2019–2020 resulterade i en sänkt temperaturskillnad mellan
utomhustemperaturen och inomhustemperaturen vilket i sin tur medförde en sänkt
energikonsumtion i jämförelse med vintern 2020–2021 och vintern 2021–2022 (Figur 15). Detta
resulterar att energi förbrukningen från uppvärmningen är 19 % högre för 2021 än för 2020 som
kan ses ur kvoten mellan dessa år i Tabell 6.
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Tabell 6: Summering och sammanställning av energikonsumtionen 2020 och 2021 för A-husen.

Energiförbrukare [MWh] 2020 2021
Uppvärmning 710 844
Nedkylning 5,2 5,4
Summerad energikonsumtion 714 850
Högsta värde 107 (Dec) 140 (jan)
Minsta värde 8,2 (Jun) 5,8 (jul)

Med nyckeltalet 187 kg CO2/MWh från Vattenfall, togs koldioxidutsläppet fram för
uppvärmningen av A1-A4 & AR vilket resulterar i att för perioden oktober-19 till mars-22 har
utsläppen i Figur 16 ett liknande utseende som i Figur 15. Eftersom komfortkylan i husen A1-A4
& AR drivs enbart av el vilket är utsläppsfritt utifrån Scope 2 resulterar detta i att det enbart är
uppvärmningen som bidrar med koldioxidutsläppen.

Figur 16: Månadsvärden över koldioxidutsläpp för perioden okt19 mars22 med avseende på uppvärmning och
kylning.

Ökningen av energiförbrukningen med 19 % mellan 2021 och 2020 ledde till en ökade koldioxid
utsläpp. I fallet för A-husen ledde skillnaden mellan 2021 och 2020 till ett ökat utsläpp på 25 ton.
Detta syns i Tabell 7 samt Figur 16.

Tabell 7: Summering och sammanställning av koldioxidutsläppen för perioden oktober 2019 - mars 2022 för A-husen.

Period 2020 2021 Okt 2019 - Mars 2022
Totala [ton CO2] 133 158 405
Högsta månad [ton CO2] 20,0 (dec) 26 (jan) 26 (jan 21)
Minsta månad [ton CO2] 1,3 (jun) 0,7 (jul) 0,7 (jul)

Utifrån de senaste 10 åren har normalmånadsvärden för energikonsumtionen samt
koldioxidutsläppen tagits fram vilket ses i Figur 17a och 17b. Den största energiförbrukningen
samt utsläpp sker under januari med ett normalmånadsvärde på 160 MWh vilket resulterar i ett
normalmånadsutsläpp på 30 ton koldioxid.
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På en normalårsbasis är den totala energiåtgången 833 MWh där kylningen bidrar med 5,3
MWh/år och det totala koldioxidutsläppet blir 170 ton CO2/år. I dagsläget driver Cytiva all sin
verksamhet inklusive komfortkyla med 100 % vindkraft vilket ur Scope 2 är utsläppsfritt.

(a) Normalmånadsvärdern för energikonsumtionen i hus A1-A4 & AR.

(b) Normalmånadsvärdern för koldioxidutsläpp i hus A1-A4 & AR.

Figur 17: Normalmånadsvärdern, hus A1-A4 & AR.

Cytiva har planer på att utöka sin komfortkyla i husen A1-A4 & AR, denna komfortkyla ska
enligt plan vara driven av fjärrkyla. Fjärrkylan har nyckeltalet 156 kg CO2/MWh vilket med hjälp
av uppskattningen av mängden kyla som husen A1-A4 & AR kommer konsumera från
energimyndigheten ger att det totala koldioxidutsläppet kommer öka från 170 ton CO2/år till 187
ton CO2/år (Figur 18a och 18b).
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(a) Normalmånadsvärdern för energikonsumtionen i hus A1-A4 & AR om Cytiva
implementerar fjärrkyla för kylning av kontorslokal.

(b) Normalmånadsvärdern för koldioxid i hus A1-A4 & AR om Cytiva implementerar
fjärrkyla för kylning av kontorslokal.

Figur 18: Normalmånadsvärdern om fjärrkyla implementeras i hus A1-A4 & AR.

4.2.3 Modellering av framtida fjärrvärmeförbrukning och koldioxidutsläpp för A-husen

Enligt metoden skapades en modell för att få ett linjärt samband mellan temperaturskillnaden och
värmeförbrukningen. Den gemensamma grafen över temperaturskillnaden och
värmeförbrukningen presenteras i Figur 19. Den visar en tendens till två olika linjära samband
beroende på förhållandet mellan värmeförbrukningen och temperaturskillnaden med ett R2-värde
på 0,58.
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Figur 19: Månadsmedeltemperatur för tilluften för byggnaderna A1 och A2 samt den gemensamma
medeltemperaturen under tidsperioden oktober 2020 till april 2022.

Utifrån Figur 20 kan de värdena som föll under den linjära regressionen härledas till helgdagar.
Alla mätpunkter för låga värden analyserades och de kunde direkt kopplas till helgdagar under
det året.

Figur 20: Månadsmedeltemperatur för tilluften för byggnaderna A1 och A2 samt den gemensamma
medeltemperaturen under tidsperioden oktober 2020 till april 2022.
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En tydligare bild över mätserien gjordes med de punkter som låg över och under den linjära
regressionen. De värden över linjen motsvarar vardagar och de som låg under representar
helgdagar. Det höga förhållandet presenteras i Figur 21, där ett tydligt linjärt samband med ett
R2-värde på 0,92 erhölls.

Figur 21: Månadsmedeltemperatur för tilluften för byggnaderna A1 och A2 samt den gemensamma
medeltemperaturen under tidsperioden oktober 2020 till april 2022.

För de värden med ett lågt förhållande mellan temperaturskillnaden och värmeförbrukningen
som presenteras i Figur 22 visas även ett linjärt samband med ett R2-värde på 0,89.

Figur 22: Månadsmedeltemperatur för tilluften för byggnaderna A1 och A2 samt den gemensamma
medeltemperaturen under tidsperioden oktober 2020 till april 2022.
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Den räta linjens ekvation från trendlinjen som skapades för vardagarna i Figur 21 resulterade i
ekvation 3.

E = 0, 252�T + 0, 413 (3)

Den räta linjens ekvation från trendlinjen som skapades för helgdagarna i Figur 22 resulterade i
ekvation 4.

E = 0, 115�T + 0, 053 (4)

4.2.4 Resultat av modellen för framtida fjärrvärmeförbrukning och koldioxidutsläpp för
A-husen

I Tabell 8 presenteras siffror för den uppmätta data från Vattenfall och olika uppskattningar med
modellerna i ekvation (3) tillsammans med ekvation (4). De scenarier som uppskattades var en
tilluftstemperaturökning på +1 °C och en tilluftstemperatursänkning på -1 °C samt de två
framtidsscenarierna för 2099. Nyckeltalet från Vattenfall användes också för att beräkna de
uppmätta koldioxidutsläppen och de uppskattade scenarierna i Tabell 8. Den högsta
förbrukningen i undersökningen och därmed den med störst utsläpp är för
tilluftstemperaturökningen med +1 °C, där förbrukningen skulle motsvara 1029 MWh, och
utsläppen 192 ton koldioxidekvivalenter. Den minsta förbrukningen med minst utsläpp var för
framtidsmodellen med RCP8,5. Där förbrukningen motsvarar 635 MWh, och utsläpp på 119 ton
koldioxid. Denna modell för att uppskatta fjärrvärmeförbrukningen och koldioxidutsläppen har
en felmarginal på 13 %, som togs fram ur kvoten mellan de uppskattade och uppmätta värden för
2021.

Tabell 8: Sammanställning och summeringar av uppmätta och uppskattade värden på värmeförbrukning och
koldioxidutsläpp för hus A1.

Scenarie Värmeförbrukning [MWh] CO2-utsläpp [ton]
Uppmätta 2021 844 158
Uppskattade 2021 959 179
Uppskattade +1 °C 1029 192
Uppskattade -1 °C 890 166
RCP4,5 749 140
RCP8,5 635 119

I Figur 23 presenteras koldioxidutsläppen för uppvärmningen av A-husen säsongsvis. Tre fall
illustreras där den första är från värden uppskattade med modellen, värden för
framtidsscenarierna RCP4,5 och RCP8,5 visas även i samma figur. Under vintermånaderna är
koldioxidutsläppen som störst.
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Figur 23: Koldioxidutsläpp från uppvärmningen av A-husen säsongsvärden med modellen och de uppskattade
scenarierna RCP4,5 och RCP8,5.

5 Diskussion
Den tillgångna data har varit i olika format så som pdf, xlsx och jpg samt i tabellform. Den
gemensamma nämnaren för all data är att den kommer från olika typer av dataloggrar. Ingen
information har fåtts angående vad det är för typ av loggrar utan endast fått data som har
producerats av loggrarna. Därmed kommer det ej kunna beräknas en numerisk osäkerhet med den
givna data och heller inte tillhörande sannolikhetsfördelningar. Det som kan sägas är att värdena
verkar trovärdiga och rimliga vid analys av graferna som plottas samt då vid jämförelser med
referensvärden för liknande lokaler.

5.1 Förkasta eller behålla hypotesen
Första delen av hypotesen stärks genom Figur 9 som visar en stark korrelation (ett R2-värde på
0,97) mellan temperaturskillnaden ute och inne med värmeförbrukningen som i sin tur är
proportionerlig till koldioxidutsläppen. Figur 6 styrker andra delen av vår hypotes om att
utomhustemperaturen borde ha ett inverterat mönster gentemot energiförbrukningen. Med den
analys som har genomförts av den givna data kan det sägas att resultatet styrker vår hypotes dock
kan det ej sägas att våran hypotesen stämmer eftersom en hypotesprövning inte har gjorts.
Hypotesen behöver ej förkastas trots att den inte är validerad för tillfället då den stärks via våra
resultat, hypotesen får därför behållas tillsvidare.
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5.2 Hus D1
Hus D1 har en area på 6297 m2 som är fördelat över fyra våningsplan. På plan 2 och 3 finns
laboratorium och på plan 1 är det ett lager och viss produktkontroll. Att dessa våningar då har
något snarlik temperatur är fullt rimligt. I maj och juni syns i Figur 5 en ökning på plan 3 vilket
kan beror på en högre solinstrålning dessa månader då det planet har en högre placering i
byggnaden. Plan 4 är ett fläkt och kontrollrum. Här krävs inget personalanpassat klimat och
därför blir medeltemperaturen lägre, troligen sker här också en högre värmeförlust genom taket.

Vid jämförelse av inomhus- och utomhustemperaturen och fjärrvärmeförbrukningen syns att
utomhustemperaturen och värmeförbrukningen i Figur 6 följer varandra i ett nästan omvänt
mönster. Detta styrker det linjära sambandet som förväntades. Det är även rimligt att behovet av
att värma ökar vid kallare temperaturer för att uppnå samma inomhustemperatur.

Koldioxidutsläppen är direkt kopplad till värmeförbrukningen och samma jämförelse som Figur
6 finns i Figur 7. I Figur 7 syns tydligt att koldioxidutsläppen från uppvärmningen av byggnad
D1 är som högst på vintern när temperaturskillnaden är som störst. När Figur 9 skulle tas fram
syntes ett oväntat mönster i att när temperaturskillnaden var under 10 °C blev
värmeförbrukningen noll. Detta var på grund av att uppvärmningen av byggnaden är styrd av
utomhustemperaturen och stängs av då temperaturerskillnanden mellan inne och ute är under 10
°C. Dessa värden togs inte med i framtagandet av trendlinjen som visas i Figur 9 och den slutliga
ekvationen blev ekvation (2). Den är en grov uppskattning och användes för att ta fram flera
scenarier som presenteras i Tabell 5. Exempelvis skulle en temperaturhöjning med en grad
inomhus medföra enligt modellen en ökning av fjärrvärmeförbrukning med 12 % och därmed
lika hög ökning av koldioxidutsläppen. Modellen har en felmarginal på 4 % vilket medför att den
faktiska ökning blir 8 till 16 % på årsbasis för en inomhustemperatur som är höjd med en grad.
Ur Figur 10 kan man tydligt följa hur minskningen av koldioxidutsläppen kommer ske i
framtiden. Med antagandet om att man vill behålla samma inomhustemperatur som i dagsläget
kommer det blir färre dagar med uppvärmning och totalt lägre energiåtgång.

5.3 A-husen
Över A-byggnaderna fanns det bara tillgång till tilluftstemperatur för A1 och A2, dessa ger inte
en exakt bild över hur den faktiska inomhustemperaturen ser ut i byggnaderna. Det ger en
uppskattning då den faktiska inomhustemperaturen är några grader högre, men med större
variationer under dygnet. Värmeförbrukningen för dessa byggnader var gemensam för alla
byggnaderna A1-A3 & AR tillsammans. På grund av detta blir inte denna jämförelse över
byggnaden lika korrekt som för D1 huset.

Vid jämförelse av fjärrvärmeförbrukningen och tillufts- och utomhustemperaturerna i Figur 12
ser man ett tydligt samband mellan hög värmeförbrukning när medeltemperaturen utomhus är
låg, och hög utomhustemperaturer när värmeförbrukningen är låg. Vilket leder till att man måste
värma mer vid kallare temperaturer utomhus för att upprätthålla den önskade temperaturen
inomhus. Utsläppen av koldioxidekvivalenterna är kopplade till värmeförbrukningen och därmed
ser grafen ut på samma sätt förutom att det blir en annan skala. Under samma period från oktober
2020 - mars 2022 kan man från Figur 13 se samma mönster med mest utsläpp under
vintermånaderna då även temperaturskillnaderna är som störst.

32



Vid framtagandet av Figur 19 upptäcktes precis som för hus D1 att när temperaturskillnaderna
var mindre än ungefär 10 °C blev förbrukningen 0, detta resulterade i att dessa filtrerades bort för
att få det linjära samband som visas i Figur 19. Istället upptäcktes då att det var mätvärden som
skilde sig från de förväntade värdena. Efter vidare analys i MATLAB togs Figur 20 fram med ett
tydligt mönster mellan låga värden på helgdagar och höga värden på vardagar. När sedan dessa
delades upp var för sig resulterade detta i två olika trendlinjer, en för höga i Figur 21 och en för
låga i Figur 22. Vilket ledde till två olika ekvationer, en för vardagar, ekvation (3) och en för
helger, ekvation (4). Dessa användes för att skapa modellen för framtiden och ger ett ungefärligt
värde, men på grund av att ytterligare osäkerheter från till exempel temperaturmätare innan detta
steg och att R2-värdet inte är närmare 0,99 blir detta en grov uppskattning. Utifrån dessa har ett
antal scenarier tagits fram som presenteras i Tabell 8. Jämför man modellen med de faktiska
uppmätta värdena leder detta till en felmarginal på 13 %.

Jämför man hur koldioxidutsläppen ser ut för 2021 och de framtida senarierna RCP4,5 och
RCP8,5 i Figur 23 ser man en minsking av utsläpp i framtiden. Modellen för A-husen har endast
utgått från värmeförbrukning då det var det som fanns att tillgå. På grund av detta ser man för
dessa hus en minskning av koldioxidutsläpp i framtiden, till följd av ett varmare utomhusklimat. I
samma figur ser man hur koldioxidutsläppen kommer variera med årstiderna. Jämförelsevis med
Tabell 3, kommer de största temperaturförändringarna i framtiden vara för vinter, vår och
sommarmånaderna.

5.4 Kylning
För både A-husen och D1 fanns det ingen data tillgänglig för energiåtgång av komfortkyla att
genomföra djupare analyser på. De värden som fanns över kylan var tagna från
energideklarationen och fanns enbart för A1-A3 och A4 & AR. Värdena från energideklarationen
var väldigt låga i jämförelse med det genomsnittliga värdet för hus byggda inom samma
åldersspann enligt energimyndigheten. Värdet för kylningen per kvadratmeter och år är 0,4 kWh
för A1-A3 och 0,9 kWh för A4 i jämförelse mot referensvärden i Tabell 4, 12 kWh för A1-A3
respektive 7 kWh för A4. I dialog med Cytiva tros de låga värdena för kylningen bero på att
A-husen enbart har ett fåtal rum som har tillgång till kylning. Vilket resulterar till en den låga
konsumtionen för huset i jämföresle med kylning för ett kontor i samma ålderskategori.

A-husen har ett sämre inomhusklimat än vad D1 har samt så har lokalen svårt att nå boverkets,
arbetsmiljöverkets och folkhälsomyndighetens krav och rekommendationer gällande
inomhusklimat. Detta är anledningen till att Cytiva måste införa ett nytt system även om det
nuvarande är mindre energikrävande och utsläppsfritt. Cytivas nyinförda system hade enligt
uppskattning bidragit till ett ökat koldioxidutsläpp från utsläppsfritt till 17 ton koldioxid per år
vilket syns i en jämförelse mellan Figur 17b och Figur 18a. Temperaturen i framtiden kommer
öka enligt scenarierna RCP4,5 respektive RCP8,5 och detta leder till att mängden kylning för att
behålla ett bra inomhusklimat också kommer öka.

Med Cytivas nuvarande plan kommer koldioxidutsläppet öka i framtiden med avseende på
kylningen av kontorslokalerna A1-A4 & AR men även ytterligare lokaler som planeras att
använda fjärrkyla. För att kunna minska koldioxidutsläppet utifrån Scope 2 men ändå erhålla ett
bra inomhusklimat ur bör därmed andra alternativ för kylning samt uppvärmning ses över.
Alternativ som till exempel bergvärme, akvifer- och borrhålslagring drivna med förnyelsebara
energikällor som solceller alternativt vindkraft skapar möjligheten till ett utsläppsfritt värme- och
kylsystem.
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5.5 Jämförelse mellan A-husen och D1 huset
Resultaten visar att hus D1 har en högre konsumtion av fjärrvärme än A-husen. Detta stämmer
inte överens med teorin om inomhusklimat och konstruktion av byggnad. Med tanke på att hus
D1 är ett nyare hus med nya energismartare fönster, bättre ventilationssystem och planlösning än
A-husen så bör D1 ha en lägre konsumtion. Figur 18 visar att energiförbrukningen för A-husen
blir mycket lägre under helgen, vilket inte är det samma för hus D1. Detta skulle kunna bero på
att det är mycket laborationslokaler i hus D1 och att ventialtionssytemet inte har funktionen att
det stänger av sig på helgen. En trolig anledning till att utsläppen är lägre för A-huset är att
uppvärmningen i dessa till viss del är avstängd under helgerna när huset ej används. En
ytterligare skillnad mellan dem är att A-husen används som kontorslokaler medan D1 både är
kontor och främst laboratorium. Detta kan vara en bidragande faktor till den höga konsumtionen.
Båda husen värms upp med fjärrvärme, vilket innebär att utsläppen är lika stora per kWh för
båda hus. A-huset är större sätt till area (7848 m2) än hus D1 (6297 m2) och bör av den
anledningen använda mer energi än hus D1 vid uppvärmning.

Då endast data för tilluftstemperatur kunde erhållas för hus A1 och A2, innebar detta att det inte
finns data på den faktiska inomhustemperaturen. Dock beskrivs inomhustemperaturen i huset
som sämre än arbetsmiljöverkets riktlinjer om lämpliga temperaturer av medarbetare på Cytiva.
Data över inomhustemperaturerna för hus D1 visar att det, till skillnad från i hus A1 och A2,
håller sig inom riktlinjerna.

Årsmedeltemperaturen såg relativt konstant ut under perioden 2014–2019 men ändå sticker
koldioxidutsläppen iväg under 2016 och 2017 för båda husen. Detta beror troligen på att dessa år
hade en stor variation i sommar och vinter temperatur. Kalla vintermånader ledde till en hög
energiåtgång för uppvärmningen men den varma sommaren jämnade ut medeltemperaturen för
året.

5.6 Modelleringen av framtida scenarier
I takt med fortsatt utsläpp av växthusgaser i atmosfären ökar medeltemperaturen. Detta påverkar i
sin tur inomhustemperaturer som finns i våra kontorslokaler. När det blir varmare utomhus
kommer inomhuslokaler behöva mindre uppvärmning och därmed en minskad
energiförbrukningen för uppvärmningen. Detta visade sig i resultatet både i tabell (5) och (8) för
framtidsutsikter då de två framtida simuleringarna RCP4,5 och RCP8,5 visar en minskning av
energiförbrukning samt koldioxidutsläpp. Exempelvis minskade D1-husets koldioxidutsläpp med
50 % vid RCP8,5. För A-husen minskade utsläppen med endast 25 % vid RCP8,5. Därmed skulle
Cytivas totala utsläpp minska enormt om de endast skulle ha kontorsbyggnader som D1, de
skulle även kunna dubbla mängden byggnader och släppa ut lika mycket som idag. Men
dessvärre blir endast utfallet så om framtiden stämmer överens med RCP8,5. Om man tittar på
simuleringen med RCP4,5 blir minskningen av utsläpp inte lika stor, utan endast 35 % för D1 och
11 % för A-husen. Avslutningsvis är alltså D1 ett bättre val för framtiden än vad A-husen är när
det gäller inomhustemperaturregleringen kopplat till deras framtida utsläpp vid förutsättningen
att klimatet blir varmare.
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5.7 Felkällor
En felkälla är att enbart tilluftstemperatur för hus A1 och A2 och inte faktiskt temperatur kunde
erhållas. Detta medför att inga slutsatser kring proportionerna mellan inomhustemperatur och
utomhustemperatur för hus A1 och A2 kan dras. Vidare saknades temperaturdata för vissa dagar,
vilket i enstaka fall inte skapar några problem men det kan leda till att vissa dagar med extrema
temperaturer som skulle påverkat medelvärdet stort kan ha missats.

Att använda medeltemperaturen i husen kan i vissa fall bli missledande, då det främst är genom
byggnadens skal som temperaturflöden sker. Stora skillnader mellan de inre rummen i huset och
temperaturen närmast fönstret kan påverka resultatet kring hur modellen och värmekoefficienten
ser ut. När temperaturskillnaden understeg 10 °C stängdes uppvärmningen av vilket innebar att
den inte drog någon energi men detta antagande gjordes baserat på dygns medelvärdet. Om
temperaturskillnaden någon gång under dygnet skulle åter överstiga 10 °C skulle uppvärmningen
starta men dessa data missades i de slutgiltiga beräkningarna. Det var även vissa månader då
värden saknades för vissa dagar. Då behövde ett månadsmedelvärde tas fram vilket kan vara
tvetydigt då man missar de dagar med mer extremt väder.

En ytterligare felkälla är att slutsatserna om den framtida energikonsumtionen i rapporten helt
baserades på uppvärmningen. Detta betyder att ett varmare klimat skulle medföra lägre
energikonsumtion, vilket inte är fallet eftersom Cytiva skulle behöva kyla mer för att upprätthålla
en god inomhusmiljö. Detsamma gäller för deras koldioxidutsläpp som också är linjärt kopplade
till energikonsumtionen. Kylningen är även utförd med vindkraftsdriven el vilket i Scope 2 är helt
fossilfri. Hänsyn bör tas till ett större scope och då reflektera över utsläppen som uppstår från att
bygga och underhålla ett vindkraftverk.

Kylningen av A-husen är helt baserat på uppskattningar från husens energideklaration.
Komfortkylan är beräknad med nyckeltal från husets årliga energikonsumtion och
månadsmedelvärden uppskattades därefter. Antagandet gjordes att kylningen startades då
utomhustemperaturen översteg 15 °C och därför kan inget om kartläggningen av husets kylning
ses som exakt utan bara som en uppskattning. Alla felkällor därtill kommer från framtagningen
av energideklarationen som är utförd 7 januari 2014.

Till sist bör resultatet granskas med felkällorna i åtanke och slutsatser dras med försiktighet i
denna studie.
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6 Slutsats
Cytivas koldioxidutsläpp korrelerar proportionerligt med inomhustemperaturregleringen för
D1-huset. För A-husen fanns endast data för tilluftstemperaturen och utifrån detta går det ej att
dra slutsatsen att A-husens koldioxidutsläpp är proportionerlig mot
inomhustemperaturregleringen.

Resultatet visade att energiåtgången är säsongsberoende och att det i dagsläget finns ett stort
behov av uppvärmning under de kalla vintermånaderna. Ett exempel är 2021 där
koldioxidutsläppen för hus D1 från fjärruppvärmning i januari på 40 ton koldioxid för hela
månaden och under juli runt 2 ton koldioxid vilket är 20 gånger mindre. För A-husen låg
koldioxidutsläppen på 25 ton koldioxid för januari medan det låg på under 1 ton koldioxid för juli
månad vilket är 25 gånger mindre. Under de varmare perioderna på sommaren är behovet av
kylning större för att uppnå en komfortabel inomhustemperatur. Vidare är energiåtgången direkt
kopplad till koldioxidutsläppen till följd av nyckeltalen för energiförsörjningen. Det totala
koldioxidutsläppet med avseende på värmeförbrukningen för hus D1 och för A-husen var 189 ton
respektive 158 ton under hela år 2021.

Modellerna som framtagits visar att koldioxidutsläppen i framtiden kommer minska. Detta beror
på att utomhustemperaturen kommer öka vilket i sin tur kommer leda till minskat behov av
värmeförsörjning och behovet av kylning kommer därav att öka. Nedkylningen släpper ut en
mindre mängd koldioxidutsläpp per konsumerad MWh i jämföresle med uppvärmning. Om man
modellerar med framtidsscenarierna RCP4,5 och RCP8,5 så visar modellerna att
koldioxidutsläppet kommer vara 123 ton respektive 91 ton för hus D1 och 140 ton respektive 119
ton för A-husen. Om man jämför dessa värden med koldioxidutsläppen under 2021 så ser man att
koldioxidutsläppen kommer minska för dessa olika framtidsscenarier.
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Specifik revidering

Meningen som kommenterades: “I denna studie är det svårt att utföra en statistisk
hypotesprövning”
Kommentaren: “Vad är syftet med att ha med detta om det inte går att göra en
hypotesprövning?”
Svar: Vi kommer behålla den befintliga meningsuppbyggnaden då man läser vidare meningen
så beskriver det varför en hypotesprövning inte kan göras. Varför vi har med en beskrivande
del angående hypotesprövningen är för att kunna diskutera senare om vi kan behålla eller
måste förkasta hypotesen.

Mening  som kommenterades: En tydligare bild över mätserien gjordes med de punkter som
har ett högt förhållande mellan temperaturskillnaden och värmeförbrukningen, och de som har
ett lågt förhållande.
Kommentaren: Vad menas med högt/lågt förhållande mellan mätpunkterna?
Svar: Högt och lågt förhållande mellan mätpunkterna motsvarar om dem låg över eller under
den linjära regressionen.
Meningen ändras till:
En tydligare bild över mätserien gjordes med de punkter som låg över den linjära regressionen
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motsvarade
helgdagar.

Mening  som kommenterades: Det linjära sambandet redovisas
som ekvation (1) nedan, där E är energikonsumtionen, T är temperaturen och CD variabel
överenergiförlusterna i ett hus, vilket ändras med säsongen och α är en konstant
Kommentaren: är det en given konstant? vad har den för värde och vad representerar den?
Svar: α är en konstant för vilken energi som förbrukas vid ingen temperaturskillnad mellan
utomhus och inomhus

Mening  som kommenterades: Modellen är helt linjär och i vissa av dagarna i beräkningen
blev fjärrvärmeförbrukningen negativ vilket är orimligt. Därför räknades dessa värden som
noll, då uppvärmningen skulle varit avstängd dessa dagar.
Kommentaren:Skulle vara bra med en tydligare förklaring, just nu förstår vi inte riktigt
va som menas
Svar: Insåg meningen inte passade in under rubriken alls och dess innebörd förmedlas senare
i texten. Tog bort hela meningen



Mening  som kommenterades: (1.3 Frågeställning) Vidare är det även relevant att besvara
frågan om hur energiåtgången är kopplad till uppvärmning/nedkylning samt hur
energiåtgången är kopplad till koldioxidutsläpp.
Kommentaren: Varför är detta inte en frågeställning?
Svar: Detta är inte en frågeställning utan mer som en fråga vi behöver besvara för att sedan
kunna besvara vår faktiska frågeställning.

Mening  som kommenterades: Tabell 5: Uppmätta och uppskattade värden för
fjärrvärmeförbrukningen och för koldioxidutsläpp från Cytivas inom-
hustemperatur, ena scenariot med en inomhustemperatur ökning på +1 °C och en på -1 °C
också framtida scenarierna RCP4,5 och 8,5 med uppmätta inomhustemperaturen endast
dagar då temperaturskillnaden är >10 °C.
Kommentaren:Väldigt lång mening, lite svår att förstå
Svar: Skrev om meningen och flyttade ned i löpande texten något.

Mening  som kommenterades: energikonsumtionen 19 % lägre än 2021 vilket syns i Tabell
6.
Kommentaren: hur syns detta i tabell 6? Ni har inte skrivit något om procent där
Svar: Skrev om meningen och tydliggjorde vad som menades

Mening  som kommenterades: Figur 4
Kommentaren: Flödesschemat var svårt för oss att förstå. Bra att ni försökt illustrera men det
blev rörigt. Svårt att ge bra förslag på ändring, men det hade varit bra att veta vad som avgör
vilken väg som väljs i schemat. Kan också vara bra att punkta upp texten i rutan uppe till
vänster för att göra det tydligt. Är det meningen att den ska ligga under rubriken "val av
byggnader"?
Svar: Vi lade till en startpunkt i figuren samt skrev en kort beskrivning av figuren. Vi lade
den även under en egen underrubrik.

Mening  som kommenterades: Hus D1 har ett mer effektivt ventilationssystem med
smartare temperaturreglering…
Kommentaren: Det här stycket (och nästa) kanske skulle passa bättre som bakgrund om
Cytiva. Jag upplever inte att just denna text motiverar varför ni valt dessa hus
Svar: Bakgrund om Cytiva kommer väldigt tidigt i rapporten och vi anser därför att det är
mer lämpligt att detaljbeskriva byggnaderna som valdes (baserat på deras egenskaper) i
metoden för val av byggnader.

Mening  som kommenterades: Bindestreck ska bytas ut mot talstreck
Kommentaren:Här använder ni bindestreck, talstreck ska användas mellan siffror och i vissa
andra fall, det är ett lite längre streck. Ni kan kan läsa om ni googlar.
Svar: Fixade till det på alla ställen i texten samt tabellerna.

Mening  som kommenterades: Nedan och ovan
Kommentaren: Man behöver inte skriva nedan och ovan när man refererar till tabeller och
figurer eftersom att man redan skriver vilken tabell eller figur som hänvisas till
Svar: Fixade det på alla ställen.

Mening  som kommenterades: motsvarar 25 ton koldioxid vilket syns i Tabell 7.
Kommentaren: Samma som innan, hur visas detta i tabell 7?



Svar: Skrev om och tydliggjorde meningen

Mening  som kommenterades: Ordlista
Kommentaren: Förslag: Flytta ordlistan så den kommer innan sammanfattningen samt ha
inte med den i innehållsförteckningen
Svar: Fixade enligt förslaget!

Mening  som kommenterades:Mönstret ser lika ut som för värmeförbrukningen med ett
högsta värde på 27 ton koldioxidekvivalenter i januari 2021.
Kommentaren: Jag upplever detta som en tolkning av resultatet?
Meningen ändrades till: Mönstret är detsamma med ett högsta värde på utsläppen i
december 2021 med 50 ton koldioxidutsläpp för hela månaden.

Mening  som kommenterades: Figur 5: Månadsmedel temperaturen [°C] för de olika
våningsplanen i hus D1 samt medeltemperaturen för hela byggnaden mellan oktober 2020 till
april 2022.

Kommentaren: Rubriken och figurtexten är upprepningar; förslag: ta bort rubriken i figuren.
Detsamma gäller generellt för flera av era plottar.

Svar: Vi har valt att ha tydliga rubiker i figur för att plottarna ska kunna stå helt för sig själva
utan att behöva nån behövande figurtext.Vi valt att ha tydliga figurtexter så att personer med
t.ex. synnedsättning eller lässvårigheter ska kunna använda sig av uppläsningsprogram och
fortfarande förstå vad figuren innebär.

Mening  som kommenterades: “Hur ser Cytivas koldioxidutsläpp ut om man modellerar för
framtiden?”
Kommentaren: Omformulera för att få bort "man"
Svar: Formulerade om frågeställningen till: “Hur ser Cytivas koldioxidutsläpp ut vid
modellering för framtiden?”. Ändrade även i texten där det behövdes och uppdaterade
projektplanen med den nyformulerade frågeställningen.

Mening  som kommenterades: Denna modell
för att uppskatta fjärrvärmeförbrukningen och koldioxidutsläppen har en felmarginal på 13 %,
vid jämförelse av de uppmätta värdena och de som är uppskattade med modellen.
Kommentaren: Vart kommer felmarginalen från?
Svar: Stycket som berör skrevs om för att vara tydligare och ta med mer relevant information
samt för att mer efterlikna det som skrevs om D1 huset

Mening  som kommenterades: Figur 17 och Figur 18
Kommentaren Får man ha figurtext på detta sätt när det är uppdelat i a) och b)?
Svar: Ja det får man och vi behåller som det är.



Mening  som kommenterades: Jämför man modellen med det faktiska uppmätta värdena
leder detta till en felmarginal på 13 %.
KommentarenN: i borde ha ett avsnitt om felmarginaler alternativt förklara det tydligare varje gång ni
nämner det. Hur exakt har ni kommit fram till detta? Är det något ni beräknat själva eller finns det några
givna värden?
Svar: Lade till ett stycke i metoden som förklarar hur felmarginaler kan beräknas för
modellerna

Mening  som kommenterades: Denna
Kommentaren: Förslag: Det ser snyggt ut att dra ut texten i marginalen
Svar: Fixade till det enligt förslaget.

Mening  som kommenterades:Tabell 6: Sammanställning av energikonsumtionen 2020 och
2021
Kommentaren: Funderar på om procenten borde läggas till i tabellen för förtydligande
Svar: Vi har valt att skriva tidigare i metoden att hur felmarginalen tas fram samt utökat
förtydligande i tillhörande texter kring figurerna hur procenten har tagits fram

Mening  som kommenterades: Ordlista
Kommentaren: Förslag: Flytta ordlistan så den kommer innan sammanfattningen samt ha
inte med den i innehållsförteckningen
Svar: Fixade till det enligt förslaget.

Mening  som kommenterades: Referenser
Kommentaren: Generellt för referenserna så ska varje referens ha ett indrag efter först raden
Svar: Fixade detta!

Mening  som kommenterades:
Kommentaren Här använder ni bindestreck, talstreck ska användas mellan siffror och i vissa
andra fall, det är ett lite längre streck. Ni kan kan läsa om ni googlar.
Svar: Fixade till detta enligt förslaget.

Mening  som kommenterades: E = ∆T ∗ CD + α
Kommentaren Prick istället för stjärna
Svar: Åtgärdat efter förslaget.

Mening  som kommenterades: och medel av tilluftstemperaturen
Kommentaren: medelvärde
Svar: Fixade till detta

Mening  som kommenterades: vintern 2021 vilket motsvarar 25 ton koldioxid vilket syns i
Tabell 7.
Kommentaren: Samma som i tabell 6
Svar: Förklarade på ett bättre och tydligare sätt



Mening  som kommenterades: Nyckeltal
Kommentaren: Vore toppen att förklara lite kort vad ett nyckeltal är!
Svar: Lade till detta ord i ordlistan med förklaringen “Beräknas genom att relatera ett tal till
ett annat, ett slags konverteringstal”

Mening  som kommenterades: (Tabell 2) (*) För kontor och skola accepteras upp till 26 °C
på sommaren. (**) För arbete med bara händer får temperaturen ej understiga 16 °C eftersom
att händernas funktion avtar under 15 °C (Arbetsmiljöverket 2021)
Kommentaren: Passar bättre att ha i stycket under tabellen
Svar: Vi väljer att ha kvar texten i tabelltexten eftersom att (**) inte bidrar med någon vidare
information för projektet, utan endast är en förklaring av en markering i tabellen.

Mening  som kommenterades: Under 2021 låg koldioxidutsläppen för
hus D1 från fjärruppvärmning i januari på 40 ton för hela månaden och under juli runt 2 ton
vilket är 20 gånger mindre. För A-husen låg koldioxidutsläppen på 25 ton för januari medan
det
låg på under 1 ton för juli månad vilket är 25 gånger mindre. Under de varmare perioderna på
sommaren är behovet av kylning större för att uppnå en komfortabel inomhustemperatur.

Kommentaren: Detta kanske passar bättre i resultat och till viss del i diskussion
Svar: Vi kollade om det skulle passa bättre på något annat ställe men vi kom fram till att den
ligger bra där den är då det redan är presenterat i resultatdelen men i form av en graf och i
slutsatsen presenterar vi fast numeriskt.

Mening  som kommenterades: Sidorna
Kommentaren: Ett nytt stort avsnitt borde komma på en ny sida
Svar: Vi testade detta men det såg inte bra ut så vi behöll den gamla strukturen.
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Sammanfattning
På uppdrag av life-science företaget Cytiva avser detta projekt att undersöka hur
temperaturregleringen hos deras kontorslokaler påverkar CO2-utsläpp. Ett samband mellan
energiförbrukning och temperaturskillnaden mellan utomhus- och inomhustemperatur
multiplicerat med en konstant som beskriver energiförlusterna i ett hus tas fram.
Anknytningar mellan energiförbrukningen och koldioxidutsläppen dras vilket leder till ett
samband mellan koldioxidutsläpp och inomhustemperaturen. Med hjälp av sambanden kan
framtidens koldioxidutsläpp modelleras med avseende på temperaturkraven inomhus när man
har den globala uppvärmningen i beaktande.



Projektplan
Temperaturkrav, hur påverkar det CO2-avtryck?

Beställare

Verksamheten som Cytiva utövar bedrivs i Boländerna som är ett industriområde beläget i
Uppsala. Cytiva är ett företag som jobbar inom life-science vilket innebär att man jobbar på
ett tvärvetenskapligt sätt där man intresserar sig av att studera biologiskt liv parallellt med
inre och yttre förutsättning för fortsatt bra framtida liv.

Cytiva fokuserar på att sälja tjänster och teknologi till andra life-science bolag som använder
detta för att kunna tillverka olika typer av läkemedel. Eftersom att Cytiva jobbar inom
life-science så är hållbarhetsambitionerna höga vilket leder till att man även jobbar
klimatsmart och minimerar miljöpåverkan på olika sätt.

Bakgrund

Inomhustemperaturen är viktig att reglera för att arbetsmiljöförhållanden på arbetsplatsen
skall anses bra. Företaget Cytiva håller inte en konstant inomhustemperatur över året i sina
lokaler utan den varierar i takt med temperaturen utomhus. Vid varma temperaturer utomhus
är det skönt med svalare temperaturer inomhus och vid kalla temperaturer utomhus vill man
gärna ha det varmare inomhus. Att värma och kyla lokaler kostar energi som i sin tur leder till
utsläpp av koldioxidekvivalenter och bidrar då till växthuseffekten. Om temperaturen regleras
annorlunda eller energin genereras annorlunda kan det leda både till minskade utsläpp och
minskade kostnader för Cytiva.

Syfte & Mål

Syfte

Syftet är att undersöka hur mycket koldioxid och energi som Cytiva förbrukar i sina
kontorslokaler till följden av temperaturreglering. Samt att undersöka möjligheter till att
minska energiförbrukning och som följd koldioxidutsläpp.

Frågeställning

● Hur ser Cytivas CO2-utsläpp ut från inomhustemperaturreglering?
● Hur ser Cytivas CO2-utsläpp ut vid modellering för framtiden?

Mål

- Samla information och genomföra en förstudie.
- Få en detaljerad bild över nuläget med hänseende på koldioxidutsläpp och varifrån

strömmen kommer ifrån.



- Dra en tydlig koppling mellan temperaturen inomhus och energiåtgången
- Koppla energiåtgången med CO2 utsläppen
- Ge förslag till förbättringar för att minska koldioxidutsläppen.
- Sammanställa slutrapport
- Presentera projektet

Hypotes

Koldioxidutsläppen korrelerar proportionerligt till förändrad inomhustemperatur i lokaler.
Utomhustemperaturen borde ha ett inverterat grafiskt mönster gentemot energiförbrukningen
med avseende på tiden.

Metod

I denna del presenteras metoden för val av byggnader samt metod för analys av data över
energikonsumtion, temperatur och koldioxidutsläpp för respektive hus.

Litteraturstudie

För att få en djupare förståelse kring problemet har en litteraturstudie gjorts. Studien baseras
på källor från både andra rapporter inom ämnet, samt annan information som tagits från
sökmotorerna Google samt Google Scholar.

Val av byggnader

Val av byggnader gjordes baserat på Cytivas önskemål samt mängd data som kunde erhållas.
Valet föll på hus D1, A2 och A3.  Hus A2 och A3 är en äldre byggnad med  medan hus D1 är
nyare med bättre upplevt inomhusklimat. Datan för hus A2 och A3 saknar
inomhustemperatur, dock har loggers placerats ut som mäter tilluftstemperaturen. Antaganden
kring inomhustemperaturen för hus A2 och 3 behöver därför göras. Då datan från hus D1 var
komplett, ligger fokus därför på denna byggnad och dess koldioxidutsläpp från
uppvärmningen som prioritet i metoden.

Metod för analys

Val av metod för analys av data har gjorts med avsikt att kunna besvara frågeställningarna och
uppnå syftet med projektet. En kvantitativ metod har antagits för att jämföra skillnaderna
mellan husen och dra slutsatser kring deras utsläpp. Data över temperatur, energi och
koldioxidutsläpp för de olika lokalerna krävs för att uppnå målen. Datan för
energianvändningen för uppvärmning av kontorslokalerna kommer från Vattenfalls tjänst heat
business portal. Data över inomhustemperaturerna kommer från Bravida. Data för
utomhustemperaturen kommer från SMHI. Tidsperioden för datan som används är från de
ungefär 3 senaste åren. Slutsatser kring hur koldioxidutsläppen ser ut för Cytiva i nuläget kan
dras med hjälp av datan för energiåtgången för uppvärmning från Vattenfall. Vidare ska datan
för inomhustemperaturen jämföras med utomhustemperaturen och energiåtgången. Från detta
kan kopplingar dras till hur mycket energi som går åt för att värma lokalen till en viss
temperatur. Datan bearbetas i ett program som MATLAB/Excel och resultatet presenteras
både i form av grafer och siffror.



Därefter går det att uppskatta koldioxidutsläppen från uppvärmningen med ett linjärt
samband. Det linjära sambandet redovisas som ekvation 1 nedan, där E är
energikonsumtionen, t är temperaturen och en variabel över energiförlusterna i ett hus,𝐶

𝐷
vilket ändras med säsongen.

(1)𝐸 =  ∆𝑡 * 𝐶
𝐷

Utifrån detta kan energiåtgången i framtiden förutspås för huset gällande uppvärmning av
lokalerna med hjälp av energiåtgången kunna förutspå Cyitvas koldioxidutsläpp med
avseende på temperaturreglering. Från resultatet och litteraturstudien komma med förslag på
eventuella förbättringsmöjligheter för att sänka koldioxidutsläppen.

Metod för analys av hus D1
För hus D1 fanns det tillgång till dagliga temperaturvärden för många av rummen i
byggnaden. Temperaturen var loggad med oregelbundna mellanrum. För vissa dagar fanns
flera värden och i enstaka fall fanns inga värden alls. Det är fyra plan i huset och det varierar
mellan 6-15 rum per plan. För att få en bild av hela husets medeltemperatur sammanställdes
ett dygnsmedelvärde för alla rum på varje plan och därefter togs ett medelvärde fram för hela
huset. Detta gjordes för att kunna ge en bild av huset och se om det har stora variationer
mellan våningsplanen. All data för inomhustemperaturen erhölls som stora pdf-filer som alla
för hand konverterades till Excel filer där de kunde beräknas och plottas i diagram.

Cytiva hade även timvärden på fjärrvärmekonsumtionen för huset samt utomhustemperaturen
för perioden 2020-2022. I Excel summerades den dagliga fjärrvärmekonsumtionen och
datum-matchades med tidsstämpeln på inomhustemperaturen. Ett månadsmedelvärde på
inomhus- och utomhustemperaturerna plottades mot den summerade
månads-fjärrvärmeförbrukningen i ett diagram för att ge en grafisk bild på kopplingen mellan
dessa. En skillnad mellan inomhustemperaturen och utomhustemperaturen togs fram och
punktplottades mot energianvändningen. Endast energikonsumtionen för temperaturskillnader
över 10 °C används då sambandet blev icke-linjärt vid skillnader under 10 °C. Detta förklaras
med att den aktiva uppvärmningen stängs av när skillnaden understiger 10 °C. Detta påvisade
ett linjärt samband mellan uppvärmningen i huset och energikonsumtionen. En trendlinje med
en modell kunde då tas fram för att ge ett värde på värmekoefficienten Cd enligt ekvation (1).
Denna modell ger möjligheten att undersöka framtida energianvändning eller förutspå
resultatet av eventuella förändringar i inomhus- eller utomhustemperaturen.

Vattenfall i Uppsala levererar fjärrvärmen till Cytivas anläggningar och nyckeltalet på
koldioxidutsläppen från fjärrvärmeproduktionen erhölls därifrån. Med hjälp av nyckeltalet
kunde koldioxidutsläppen från D1 husets uppvärmning beräknas från energikonsumtionen. En
tabell med olika scenarion för utsläppen togs fram. De olika scenarierna var: uppmätta
värdena som referens, värden uppskattade med modellen, värden uppskattade med modellen
både för +1 °C och -1 °C inomhustemperatur samt för de två framtidsscenariorna RCP4,5 och
8,5 vid år 2099. Energikonsumtionen kunde då användas för att beräkna koldioxidutsläppen. I
scenarierna RCP4,5 och RCP8,5 användes de säsongsbaserade siffrorna från tabell 3 för att
modellera utsläppen. Modellen är helt linjär och i vissa av dagarna i beräkningen blev
fjärrvärmeförbrukningen negativ vilket är orimligt. Därför räknades dessa värden som noll, då
uppvärmningen skulle varit avstängd dessa dagar.



Metod för analys av hus A2 och A3
För A-husen fanns det tillgång till tilluftstemperaturen mellan oktober 2020 och mars 2022 för
byggnaderna A1 och A2. Fjärrvärmeförbrukning fanns för hela komplexet A1-A4 & AR med
timvärden för hela 2021 samt månadskonsumtion över tidsspannet 2019 till 2022.
Timvärdesdata för utomhustemperaturer har hämtats från SMHI:s mätstation i Uppsala för
samma tidsperiod alltså oktober 2020 till mars 2022.

Temperaturbearbetning genomfördes i Excel genom att rensa data och ta fram
dygnsmedelvärden för båda byggnaderna och plotta sambanden mellan tilluft- och
utomhustemperaturen samt fjärrvärmekonsumtionen. För att säkra upplösningen på alla
mätparametrar och kontrollera matchande dygnsvärden användes verktyget pivottabell i
Excel. För månadsförbrukningen tillhandahöll Cytiva månadsförbrukningen av fjärrvärme
som användes som komplement för att ge helhetsbilden under en längre period som matchar
den av tilluftstemperaturen, det vill säga hela perioden oktober 2020 till mars 2022.

Ekvation (1) användes för att få fram det linjära sambandet mellan temperaturskillnaden och
värmeförbrukningen. Konstanten Cd kunde bestämmas utifrån den uppskattade räta linjens
ekvation som skapades när skillnaden mellan tilluft- och utomhustemperaturen punkt
plottades mot värmeförbrukningen i Excel. Fjärruppvärmningen i huset stängdes av när
skillnaden i tilluft- och utomhustemperaturen var under 10 °C och om så var fallet togs dessa
dagar bort i beräkningen. För A-byggnaderna sker ingen uppvärmningen på helgerna då det
inte är någon aktivitet i huset. Beräkningsprogrammet MATLAB användes för att separera
data för helger och vardagar och ta fram två separata ekvationer i likhet med ekvation (1). Vid
framställningen av dessa grafer används enbart dygnsvärden för 2021. Framtidsmodellen
beräknades i enlighet med detta och helger separerades från vardagar i beräkningen och
resultaten från de två ekvationerna summerades.

För att bestämma koldioxidutsläppen användes ett nyckeltal som genererats direkt av
Vattenfall. Samma metod användes för koldioxidekvivalent beräkningarna som för huset D1.
En tabell skapades för de olika scenarierna och beräknades med den nya funktionen och
nyckeltalet.



Omfattning & strategi

För att får en övergripande bild av projektets omfattning har en WBS upprättats, vilket
presenteras i figuren nedan.

Tidsplan

Tidsplanering och schema-överblick sker i ett gemensamt Gantt-schema. Där ser man tydligt
vilka deadlines som gäller, vilken projektdel som är aktuellt samt om någon gruppmedlem är
bortrest eller otillgänglig någon dag. Totalt är projektet aktuellt under 9 veckor.

● Projektet startar den 2022-03-28. I samband med detta pågår en introduktion till
projektet i form av inläsning på ämnet, möte med handledare och uppdragsgivare.

● Presentation av genomarbetad projektplan sker 2022-04-04.
● Förstudien skall vara inlämnad och klar den 2022-04-20



● Mittredovisning 2022-04-25
● Inlämning av första versionen av slutrapporten till handledare 2022-05-13
● Preliminär slutrapport ska laddas upp 2022-05-20
● Redovisning på STUNS 2022-05-25
● Projektet slutar med presentation och opponering den 2022-05-30

Kravspecifikation

- Genomföra en godkänd projektplan och utforma en tidsplan
- Samla information angående processer relaterade problemet, lösningar och

sammanställa en godkänd förstudie
- Använda information från olika tekniska områden för att på ett vetenskapligt

och ingenjörsmässigt sätt lösa problembeskrivningen och ta fram ett slutgiltigt
resultat

- Presentera de slutgiltiga resultatet och besvara frågeställningen i en godkänd
slutrapport och muntlig presentation

- Få fram ett konkret svar på hur temperaturen i kontorslokaler är relaterat till
hur mycket koldioxidutsläpp Cytiva bidrar med

- Ta fram ett förslag hur Cytiva kan minska koldioxidutsläpp med avseende på
temperaturen regleringen i deras kontorslokaler

Kommunikation & rapportering

Den interna kommunikationen med handledare sker med regelbundna möten, vilket kan
kompletteras med  kontakt via mail. Kontakt med uppdragsgivare sker regelbundet efter
överenskommelse via videosamtal, mail samt under platsbesök. Den interna rapporteringen
inom projektgruppen sker främst på messenger och vid möten. Rapportering till övriga interna
intressenter sker via studium samt per mail.
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Dagordningen för projektgruppsmöten (och andra möten)

1)   Meddelande
Therese påminner om att vi ska registrera oss på STUNS. Hon vill vara med på mötet på
tisdag.

2) Lägesrapport
Det som är kvar är att skriva klart projektplanen. Det ska göras klart under dagen. Börja
med projektplansredovisningen.

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter
Frågeformulering: Kartläggning av koldioxidutsläpp med avseende på
energiförbrukningen för temperaturregleringen i Cytivas kontorslokaler och förslag på
åtgärd för minska energiförbrukningen.

4)   Till nästa gång
Börja med och göra klart projektsplansredovisningen. Skicka mail till handledaren med
projektplan och om det ser bra ut. Skicka mail till Therese på STUNS och se hur hon
tänker om case frågorna som vi ska utreda.

Vid protokollet
NIcklas Lagerkvist

Justeras



Självständigt arbete i miljö- och
vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp

Projektgruppsprotokoll
Dokumentkod
W-22-91 / P-02

Datum
2022-04-04

Ersätter

Författare
Daniel Fält

Handledare
Lichuan Wu

Rapportnamn
Möte med STUNS



Tid: 09:00
Plats: Geocentrum, Teams

Närvarande: Daniel Fält, Nicklas Lagerkvist, Sofie Sköld, Isabell Stenberg, Oscar Green, Sixten
Pettersson

Dagordningen för projektgruppsmöten (och andra möten)

1)   Meddelanden
Vi ska kolla med Cecilia om idén vi har är av tillräckligt teknisk fördjupad för att uppfylla
kraven för kursen. Vi ska även kolla vad det innebär att göra en förstudie.

2) Lägesrapport
Vi har frågat STUNS vad dem kräver av oss i detta projekt och vi fick till svar att det är
väldigt fritt och att vi ska välja något som intresserar oss själva. Vi ska börja med ett
mindre scope och eventuellt utöka den efterhand men det är viktigt att ha ett tydligt
slutmål så att man inte spårar iväg från frågeställningen.
Vi kom fram till att det är okej att vara missnöjd och acceptera att man inte kan lösa alla
problem under den tiden vi har. Vi ska vara nöjda med det arbete vi kommer att göra och
nöja oss med det. Håll hårt i tidsplanen och det som inte kommer med eller hinns med
får lämnas ute. Om data ej är komplett så ska vi ej fastna på det och eventuellt anta
värden för att kunna fortsätta med arbetet.

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter
Vi kom fram till att vi ska bolla idéer med handledaren och kolla vilka “trådar vi ska dra i”.
Vi ska kolla på andra företags, ex Vasakronan fastighetsägare lösningar på problemet så
man kan får reda på vilka lösningar som finns på problemet.
Vi ska även få tag i data angående temperaturförändringen över dagen med hjälp av
Cytivas loggar.

4)   Till nästa gång
Ta reda på om alla andra parter (Cytiva, handledaren, Cecilia) är nöjda med våran idé och
att den uppfyller kraven som dem önskar. Skicka mail till handledaren för att kunna boka
ett möte och kolla om vi uppfyller alla krav som önskas av honom.



Vid protokollet
Daniel Fält

Justeras



Självständigt arbete i miljö- och
vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp

Projektgruppsprotokoll
Dokumentkod
W-22-91 / P-03

Datum
2022-04-04

Ersätter
-

Författare
Isabell Stenberg

Handledare
Lichuan Wu

Rapportnamn
Gruppmöte efter presentation

Tid: 14:00
Plats: Skåne, Geocentrum

Närvarande: Isabell Stenberg, Sofie Sköld, Daniel Fält, Sixten Pettersson,
personer Nicklas Lagerkvist, Oscar Green

Dagordningen för projektgruppsmöten (och andra möten)

1)   Meddelanden
Avstämning med Cecilia.

2) Lägesrapport
Frågeställning: Hur ser Cytivas CO2-utsläpp ut från inomhus temperaturreglering.

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter
Förtydligat frågeställningen

4)   Till nästa gång
Att göra:

● Kontakta vattenfall - “Hur mycket CO2 släpps ut per kWh. Finns det någon årsvariation på
detta?” So�e kontaktar.

● Förstudie:
○ CO2-utsläpp (varför är det viktigt/ett problem) SOFIE
○ Temperaturreglering (hur fungerar systemen och var kommer deras energi ifrån)

NICKLAS O DANIEL
○ Komforttemperatur (lagar, när jobbar man som bäst) Inomhusmiljö

(byggnader/luftkvalitet/termiskt klimat/luftförhållanden) ISABELL
○ Byggnaders påverkan SIXTEN
○ Framtiden (klimat) OSCAR



○ Jämför andra företag: Vasa Kronan, Castellum, Akademiska hus, Nationsgårdarna,
SIXTEN

Vid protokollet
Isabell



Självständigt arbete i miljö- och
vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp

Projektgruppsprotokoll
Dokumentkod
W-22-91 / P-04

Datum
2022-04-04

Ersätter

Författare
Nicklas Lagerkvist

Handledare
Lichuan Wu

Rapportnamn
Gruppmöte med Cytiva



 
Tid: 09:00
Plats: Fagerviken, Geocentrum Zoom-möte

Närvarande: Isabell Stenberg, Sofie Sköld, Daniel Fält, Sixten Pettersson,
personer Nicklas Lagerkvist, Oscar Green

Dagordningen för projektgruppsmöten (och andra möten)

1)   Meddelanden
Inga meddelande inför detta möte.

2) Lägesrapport
Möte med Joel från Cytiva. Vad har ni för data? Kontakt på Bravida för mer data om
temperatur bland annat. Olle Lindkvist ventilationstekniker Bravida (Styrsystemet).
Energidata har vi fått från fjärrvärmecentraler. Datan som vi fått är Mwh. Joel har ett
förslag om Energismarta Hus i Amsterdam.

Studiebesök kan planeras tisdag vecka 16 kl 12:00. Vi presenterar frågeställningen till
Cytiva han tycker det låter bra. Vill att de ska närma sig net zero utsläpp, vad skulle
krävas utav dem för att kunna uppnå det?
A3 är en ren kontorsbyggnad. L8 är mer som D1, där det är blandat lab och kontor. Cytiva
är intresserad över att man reglerar temperaturen i rummet under dagen. Koppla
energiåtgång till utsläpp, får kolla med vattenfall. Har ni någon kontaktperson på
vattenfall (Conny Svensson)? Joel skickar dokument om net zero utsläpp till oss.

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter
Skicka gärna uppgifter till Cytiva om vårt arbete, de är intresserade av allt möjligt och kan
hjälpa till om vi kör fast. Vi ska ta kontakt med Cytivas kontaktperson på Vattenfall. Vi ska
även kontakta Olle Lindkvist på Bravida.

4)   Till nästa gång
Ta kontakt med flera personer angående att få tag i mera data. Conny Swensson på
Vattenfall ska kontaktas. Olle Lindkvist på Bravida ska även kontaktas.



Vid protokollet
Nicklas Lagerkvist

Justeras



Självständigt arbete i miljö- och
vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp

Projektgruppsprotokoll
Dokumentkod
W-22-91 / P-05

Datum
2022-04-05

Ersätter

Författare
Sofie Sköld

Handledare
Lichuan Wu

Rapportnamn
Gruppmöte med handledaren

Tid: 9:00
Plats: Fagerviken, Geocentrum

Närvarande: Isabell Stenberg, Sofie Sköld, Daniel Fält, Sixten Pettersson,
personer Nicklas Lagerkvist, Oscar Green

Dagordningen för projektgruppsmöten (och andra möten)

1)   Meddelanden

Inga meddelanden detta möte.

2) Lägesrapport

Möte med Cytiva kl 9:
Klarhet kring avgränsning av projektet.

Kontakt bravida data. Olle Lindqvist, ventilationstekniker

Cytiva strävar mot netto 0, kräver omställning.

Vattenfall  Conny Swensson ska få kontakt och dokument

Möte med Handledare kl 10:
Diskuterade hur vi kunde gå vidare baserat på vilken data vi får.
Energi och co2-utsläpp förhållandet - gå in på solel mm

Ska få data från solpaneler.

Vår plan för att genomföra  förstudien ser bra ut.

Vi har kommit igång med förstudien och delat upp det så läget är stabilt.

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter

Fortsatta arbetet är att börja/fortsätta med förstudien. Bokat in platsbesök på Cyitva tis 19/4
samt nästa möte med handledare samma datum.



4)   Till nästa gång

Vid nästa möte ska så mycket som möjligt av förstudien vara klart. Alla jobbar på med
sina L-rapporter och kontakta Vattenfall, Bravida, Cytiva för data, info osv.

Vid protokollet
Sofie Sköld

Justeras



Självständigt arbete i miljö- och
vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp

Projektgruppsprotokoll
Dokumentkod
W-22-91 / P-06

Datum
2022-04-08

Ersätter

Författare
Daniel Fält

Handledare
Lichuan Wu

Rapportnamn
Gruppmöte



Tid: 13.00
Plats: Geo och zoom

Närvarande: Isabell Stenberg, Sofie Sköld, Daniel Fält, Sixten Pettersson,
personer Nicklas Lagerkvist, Oscar Green
Dagordningen för projektgruppsmöten (och andra möten)
Mötet fredag 8/4 - 2022

● Hur alla ligger till med L-rapporter, hur mycket ska alla skriva, (2 sidor)?
● Struktur på L-rapporter (exempel rapporten)
● Går igenom alla mail, Cecilias mail
● Kolla och tolka data?
● Vad vi ska kolla på studiebesöket
● Tidsplan? Nästa steg efter förstudien?
● Vem skriver P-05?
● Revidera A-01 → A-02 innan mittredovisningen med en tydlig metod
● Skriva re�ektionsdokumentet

1)   Meddelanden
Sixten var på STUNS Kick off och informerade att man ska gå direkt till källan och hur
företagen vill ha informationen skickad till sig (schemalagda mail). Om det har gått 2 dar så
borde man skicka ett nytt mail. Ringa/sms är också en möjlighet. En person på SWECO var
nyfikna att höra om vårt projekt och tyckte det lät som ett bra och intressant projekt.
Vi ska genomföra en video som ska vara 1 minut lång som ska vara inne den 22:a maj.

Vi har fått svar av Bravida men det sista mailet angående data har vi inte fått svar på. Mail till
Vattenfall har inte skickats iväg och vi håller på att prata om hur vi ska formulera mailet så
att det blir ett tydligt och bra mail. Vi har även mailat flera företag angående deras lösningar
på minskade koldioxidutsläpp genom uppvärmning av lokaler.

2) Lägesrapport

So�e mailar Vattenfall frågor:
1. Det är två fjärrvärmecentraler som går till Cytivas kontorslokaler? hmmmmmmmmmm
2. Hur ser Cytivas användning av fjärrkyla respektive fjärrvärme ut?
3. Hur mycket koldioxid släpper fjärrkyla respektive fjärrvärme ut per kWh?
4. Kan vi få data på cytivas inköp av fjärrvärme och fjärrkyla och energiförbrukning. Gärna

dagliga värden?
5. Hur mycket energi går förlorad i leverans till kunden?
6. Finns det nya mer klimatsmarta lösningar på energialternativ för uppvärmning/nedkylning

från er och hur ser det utsläppet ut?
7. Något mer som är bra att veta?



- Hur producerar ni fjärrvärmen?
https://www.vattenfall.se/fjarrvarme/sa-fungerar-fjarrvarme/
- Har ni grön el?
https://www.vattenfall.se/foretag/miljo/bra-miljoval/
- Fjärrkyla?
https://www.vattenfall.se/foretag/fjarrvarme/kyla/

Frågor att ta upp till Bravida?
Påminna om mailet vi redan skickat.

1. Ritningar över husen
2. Planlösning, bilder, antal arbetsamma människor i lokalen,
3. Energideklaration över samtliga byggnader om de �nns.
4. Exakt vilken uppvärmning och nedkylning de använder.

Frågor till fastighetstekniker - Johnny
1. Ritningar över husen. Vilket hus är vilket?
2. Planlösning, bilder, antal arbetsamma människor i lokalen,
3. Energideklaration över samtliga byggnader om de �nns.
4. Exakt vilken uppvärmning och nedkylning de använder. Vilka system använder ni? Ni har

fjärrkyla och värme från vattenfall. Hur är denna implementerad? Viktigaste
5. Tillufts systemen och ventilation. Hur ser de ut för de olika husen mer exakt? Är tilluften

uppvärmd eller ej?

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter

Vi har förtydligat att vi inte tar några beslut via messenger-chatten vi har skapat utan att vi
ska ta dessa beslut via gruppmöten och tydliga P-rapporter skall skrivas.
Fyllt i Gantt-schemat en mer specifik tidsplan angående möten och sammanställning av
förstudien.

4)   Till nästa gång

Till nästa gång så ska alla L-rapporter vara klara och vi ska sammanställa dessa till en
G-rapport.
Vi ska kolla upp om det finns generella modeller för denna idé som andra har hittat.

https://www.vattenfall.se/fjarrvarme/sa-fungerar-fjarrvarme/
https://www.vattenfall.se/foretag/miljo/bra-miljoval/
https://www.vattenfall.se/foretag/fjarrvarme/kyla/


Vid protokollet
Daniel Fält

Justeras



Självständigt arbete i miljö- och
vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp

Projektgruppsprotokoll
Dokumentkod
W-22-91 / P-07

Datum
2022-04-19

Ersätter

Författare
Nicklas Lagerkvist

Handledare
Lichuan Wu

Rapportnamn
Morgonmöte & möte med Lichuan

Tid: 08:00
Plats: Geocentrum

Närvarande: Isabell Stenberg, Sofie Sköld, Daniel Fält, Sixten Pettersson,
personer Nicklas Lagerkvist, Oscar Green

Dagordningen för projektgruppsmöten (och andra möten)

1)   Meddelanden
Tar upp hur det har gått med förstudien för alla i gruppen. Förbereder inför möte med
Lichuan och Cytiva senare under dagen.

Meddelande från Joel, vi ska samlas i receptionen och anmäla oss, Therese kommer
också att komma med oss under dagen.

2) Lägesrapport
Ta upp med Lichuan hur metodbeskrivning ska se ut som vi ska presentera nästa vecka.
Vi kör en genomgång med honom om vad vi har gjort senaste veckan angående
förstudien. Hur skriver man referenser till föreläsningar som vi haft tidigare på uppsala
universitet?

Frågor som vi vill ta upp och ställa under studiebesöket och till Therese. Fråga om
USB-stickan så vi får tillgång till all data. Hur ska STUNS-filmen se ut? Är det ett slags “AC
system” eller “ACC system” som tilluften anpassar sig efter?

Be Joel om inlogg till Heat Business Portal/Få ut förbrukningsdata.

Vi har fått svar från Vasakronan de har kommit med några förslag för att
energieffektivisera byggnader.

Möte med Lichuan kl. 10:00:

Tar upp metoden och hur detaljerad den ska vara. data kommer senare idag.



Metoddelen baseras på vad vi har för tillgång på datan.
Lichuan: CO2 emission baserat på det vi har. Temperaturskillnad och energiåtgång
Inne är tempen typ konstant
Hur mycket energi behövs för att hålla konstant
månadstemperatur från inomhus och geos mätstation.

Tar upp frågan hur man hänvisar till en föreläsning. Kommer istället in på hur reglering
fungerar.
skriv lärarnamn, kurs, universitet, datum. (opublicerat material).

Vi fick data över temperaturerna för några olika lokaler av olle.

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter
Nytt möte imorgon den 2022-04-20 där vi ska börja med metodbeskrivningen.

4)   Till nästa gång
Få fram data över energiförbrukning för de olika lokalerna.

Vid protokollet
Nicklas Lagerkvist

Justeras
Alla andra



Självständigt arbete i miljö- och
vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp

Projektgruppsprotokoll
Dokumentkod
W-22-91 / P-08

Datum
2022-04-20

Ersätter

Författare
Sofie Sköld

Handledare
Lichuan Wu

Rapportnamn
Gruppmöte efter studiebesöket



 Tid: 09

Plats: Geocentrum

Närvarande: Isabell Stenberg, Sofie Sköld, Daniel Fält, Sixten Pettersson,
personer Nicklas Lagerkvist, Oscar Green

Dagordningen för projektgruppsmöten (och andra möten)

1)   Meddelanden

2) Lägesrapport

Alla L-rapporter är klara.
Väntar fortfarande på inlogg från Joel.
Vi fick mer data på platsbesöket igår.

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter

Sammanställning av förstudie L-rapporter till en G-rapport.
Dela upp arbete och påbörja metoddelen samt bearbetning av erhållen data.

4)   Till nästa gång
Här tas upp vad som ska vara klart till nästa projektgruppsmöte och vem som ansvarar
för att det görs (om det inte framgår ur planen eller från tidigare beslut).

Förstudien ska vara inlämnad.

Vid protokollet
Sofie Sköld

Justeras



Självständigt arbete i miljö- och
vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp

Projektgruppsprotokoll
Dokumentkod
W-22-91 / P-09

Datum
2022-04-21

Ersätter

Författare
Sofie Sköld

Handledare
Lichuan Wu

Rapportnamn
Gruppmöte & möte med handledaren

Tid: 09

Plats: Geocentrum

Närvarande: Isabell Stenberg, Sofie Sköld, Daniel Fält, Sixten Pettersson,
personer Nicklas Lagerkvist, Oscar Green

Dagordningen för projektgruppsmöten (och andra möten)

1)   Meddelanden

Fick mail från stuns att anmäla oss till slutredovisningen.

2) Lägesrapport

Har komplett data från D1-huset, ska utreda vad som fattas och hur vi ska gå till väga
kring övriga hus. D1 kan vi jämföra direkt och A3 kan vi approximera, L8 finns det ingen
energiåtgång (vilket gör det svårt).

Möte med handledare:
Går igenom status med datan.
Metod:
Fönstren beroende på antal glas
Medel av våningarna, totala energikonsumtionen
Energikonsumtion-data för ett år (2021) är fine
Enkel ekvation, E = delta(t) * C0 (koefficient, anta medel av allt, )
E energi, t temp, Co varierar under året.
korrelera E med Co

Har mätdata för att beräkna Co, applicera Co på de vi inte har sen?



Data analys
Förklara framtida klimatdata, antar att det blir 2 grader varmare.
För mycket jobb om vi har med osäkerheter, dock kan vi diskutera.

1. ta fram plott
2. säsongsberoende ändring
3. solpaneländring, producerar mest under sommaren, behövs allt det?

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter

Ska gemensamt arbeta med data och dela upp oss efter lunch och även börja med
metoden och presentationen.
Påbörja Slutrapporten.

4)   Till nästa gång

Bearbeta data.



Skriva och bestämma metod och sammanställa presentation.

Vid protokollet
Sofie Sköld

Justeras



Självständigt arbete i miljö- och
vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp

Projektgruppsprotokoll
Dokumentkod
W-22-91 / P-11

Datum
2022-04-25

Ersätter

Författare
Daniel Fält

Handledare
Lichuan Wu

Rapportnamn
Möte med Cytiva



 

Tid: 09:00
Plats: Geocentrum, Gudinge

Närvarande: Isabell Stenberg, Sofie Sköld, Daniel Fält, Sixten Pettersson,
personer Nicklas Lagerkvist, Oscar Green

Dagordningen för projektgruppsmöten (och andra möten)

1)   Meddelanden
Vi har fått data av Bravida samt vattenfall.

2) Lägesrapport
Har möte med Cytiva och pratar om datan vi har fått och presenterar även den för Joel.
Vi berättar att vi har komplett data angående hus D1 men saknar data för Hus L8 samt
A2/A3.
Vi kan kolla temperaturer generellt för A3-husen pga bristande data. Vi kan ej studera hus L8
pga vi ej har tillgång till energiåtgången.
Vi kan bara kontrollera uppvärmningen och ej nedkylningen pga bristande data.
Sofie förklarar våran metod för Joel och kollar vad han tycker. Han tyckte att det lät bra.
Vi får även bilder på byggnaderna av Joel.

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter
Jämföra energikonsumtionen mellan vinter och sommar?
Joel skickar mer data för värmeförbrukning, för hela 2020 samt 2022 då vi endast hade för
2021.

4)   Till nästa gång
Vi skulle vilja ha den generella elkonsumtionen för A-huset samt D-1.
Vi bokar ett möte med Joel under veckan.

Vid protokollet
Daniel Fält



Självständigt arbete i miljö- och
vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp

Projektgruppsprotokoll
Dokumentkod
W-22-91 / P-12

Datum
2022-04-25

Ersätter
-

Författare
Isabell Stenberg

Handledare
Lichuan Wu

Rapportnamn
Mittredovisning samt möte med Cecilia

Tid: 14.40
Plats: Skåne, Geocentrum

Närvarande: Isabell Stenberg, Sofie Sköld, Daniel Fält, Sixten Pettersson,
personer Nicklas Lagerkvist, Oscar Green, Cecilia Johansson

● Presentation genomfördes.

● Följande diskuterades efteråt
-Jämföra om månad / tim-basis är bäst.
-Kolla närmare på kylningen. Approximalt, hur mycket kyler vi.
-Vad innebär det att investera i bra system. Prioritera personal eller koldioxidutsläpp?
-Metoden skall kunna användas med vilken byggnad som helst. Någon ska kunna ta
metoden och använda den själv på eget arbete. Två metoder beroende på
tillgänglig data. En tredje del som jämför.
-Jämför långtidsdatan kontra korttid. Hur väl stämmer det?
-Strukturera det enkelt och tydligt. Det ska vara enkelt att fortsätta jobba på.
-Vilka analyser vill vi göra för att besvara frågeställningen?
-Vad är syftet med att jämföra? -> Vilken mer information får man t.ex.?
-VAD SKA VI SVARA PÅ?
-Beskriva hur man gör med datan som man har. Skall kunna göra det själv med egen
data.

Vid protokollet
Isabell Stenberg



Självständigt arbete i miljö- och
vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp

Projektgruppsprotokoll
Dokumentkod
W-22-91 / P-13

Datum
2022-04-27

Ersätter

Författare
Oscar Green

Handledare
Lichuan Wu

Rapportnamn

Möte med Lichuan om datan



Tid:
Plats:

Närvarande: Nicklas Lagerkvist, Oscar Green

Dagordningen för projektgruppsmöten (och andra möten)

1)   Meddelanden
Om det finns tidigare beslut om ändringar och åtgärder redovisas här att de är
genomförda och markeras som klara i ärendeloggen.

2) Lägesrapport
Rapport från varje pågående aktivitet. Rapporteringen sker utgående från
projektplaneringen eller vad som beslutades vid förra projektgruppsmötet. Man
rapporterar avvikelser från vad som planerats. Om allt arbete löper enligt plan redovisas
endast detta.

Om det finns tidigare beslut om ändringar och åtgärder redovisas här att de är
genomförda och markeras som klara i ärendeloggen.

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter
Utgående från lägesrapporteringen diskuteras och beslutas om vad som ska göras. Varje
beslut ska ange vem som ansvarar för att arbetet genomförs. Varje beslut om ändring,
åtgärd/upgift ges ett löpnummer och förs in i ärendeloggen.

4)   Till nästa gång
Här tas upp vad som ska vara klart till nästa projektgruppsmöte och vem som ansvarar
för att det görs (om det inte framgår ur planen eller från tidigare beslut).

Vid protokollet
Oscar Green

Justeras



Självständigt arbete i miljö- och
vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp

Projektgruppsprotokoll
Dokumentkod
W-22-91/P-15

Datum
2022-05-02

Ersätter

Författare
Daniel Fält

Handledare
Lichuan Wu

Rapportnamn
Möte med Cytiva

Tid: 09.00
Plats: Zoom, Geo och hemifrån

Närvarande personer: Daniel Fält, Nicklas Lagerkvist, Sixten Pettersson, Oscar Green, Sofie
Sköld, Isabell Stenberg

Dagordningen för projektgruppsmöten (och andra möten)

1)   Meddelanden
Vi pratade om var vi ligger i projektet och förklarade att vi jobbar på olika fronter. Vi
jobbar parallellt med PM:et, datan samt slutrapportskrivning. Joel informerar att det finns
information om inomhustemperatur via socialstyrelsen. Finns även information via
“Larmia.se” där man får mycket information som man kan relatera till
inomhustemperaturen.

2) Lägesrapport
Detta möte ska fungera som en avstämning med Joel på Cytiva angående datan vi har
hanterat och vad vi har fått fram. Joel har studerat våra grafer och han tycker att dem verkar
rimliga och bra. Förklarar att vi har loggers i A3 huset i norr- och söderläge. Vi visar våra
grafer för Joel och förklarar modellen vi vill använda. Vi förklarade även att värmesystemet
att vi endast har tagit värden över 10 grader celsius eftersom att värmesystemet stängs av
under den temperaturen. Joel tyckte graferna såg bra ut.

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter
Vi kommer inte göra några ändringar då vi verkar vara på rätt spår.

4)   Till nästa gång
Kolla med jonny på Cytiva om larmia.se, de har prognosstyrning dvs kopplat med smhi om
hur vädret kommer att se ut. Vi ska få data (timdata) för värmeförbrukningen under 2022 för
både A-husen och D-1.

Vid protokollet



Daniel Fält



Självständigt arbete i miljö- och
vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp

Projektgruppsprotokoll
Dokumentkod
W-22-91 / P-16

Datum
2022-05-03

Ersätter

Författare
Nicklas Lagerqvist

Handledare
Lichuan Wu

Rapportnamn
Möte med Lichuan



Tid: 16:00-17:00
Plats:Geo

Närvarande: Isabell Stenberg, Sofie Sköld, Daniel Fält, Sixten Pettersson,
personer Nicklas Lagerkvist, Oscar Green, Lichuan Wu

Dagordningen för projektgruppsmöten (och andra möten)

1)   Meddelanden
Frågor som ska tas upp under mötet

● Generellt struktur på slutrapportens alla delar.

Finns tydligen på studium enligt lichuan

● Hur refererar man till nedladdad data (SMHI , utomhustemperaturen).

Visa länken där vi hittat data och presentera i referenslistan.

● Vad kommer klistras in i det slutliga dokumentet? (slutrapporten, alla delrapporter,

arbetsloggen, förstudien, dagböckerna, reflektionsdokumentet?)

● Linjära sambandet

Lichuan skulle kolla upp varför vi får två olika trender för A husen och återkomma till

oss

● Ska vi ta med 8-dagarna från ena loggern i slutrapporten eller ej?

behövs inte, om vi vill och har tid

● Kan man copy pastea in delar av förstudien in i slutrapporten eller blir det plagiat?

det är okej att kopiera text från förstudien.

● Finns det någon min och max antal sidor på slutrapporten?

max 40 står det i instruktionen
“Målen med rapporten är att på ett tydligt sätt lyfta fram era resultat, att visa att ni har satt in
ert arbete i ett tydligt och relevant sammanhang och att resultaten från studien
diskuteras/värderas i förhållande till tidigare forskning/arbeten.
Längden på rapporten ska begränsas till max 40 sidor, vid behov lägg material i appendix.
Den bästa rapporten är den som blir läst! Så prioritera vad ni vill lyfta fram i slutrapporten.”

● Använda formeln, negativa värmeförbrukningar



Måste öppna filen för framtidsdatan i matlab

● Framtidsdatan

● Fungerar våran tanke med kylningsmodellen?

Det fungerar

● Frågeställning angående framtidsmodellen.

Måste läggas till i projektplanen

● Frågeställning angående alternativ lösning.

2) Lägesrapport
Tagit upp en del frågor med Lichuan som vi ville få svar på. Bland annat lite om hur
slutrapporten ska se ut och hur det som vi har kommit fram till hittills ser ut. Vi har haft
lite problem med den data från A-husen. Den visar upp två olika beteenden och vi vet
inte riktigt varför. Lichuan skulle kolla upp det eftersom han inte viste heller och sedan
återkomma till oss om han får samma resultat.

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter
Vi ska fortsätta arbeta med rapporten och försöka bli klara med alla resultat och delar i
den.

4)   Till nästa gång

Vid protokollet
Nicklas Lagerqvist

Justeras



Självständigt arbete i miljö- och
vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp

Projektgruppsprotokoll
Dokumentkod
W-22-91 / P-17

Datum
2022-05-04

Ersätter

Författare
Daniel Fält

Handledare
Lichuan Wu

Rapportnamn
Gruppmöte

Tid: 13.15
Plats: Fågelsundet

Närvarande: Isabell Stenberg, Sofie Sköld, Daniel Fält, Sixten Pettersson,
personer Nicklas Lagerkvist, Oscar Green

Dagordningen för projektgruppsmöten (och andra möten)

1)   Meddelanden
Har ej fått fjärrvärmeförbrukningen för 2022 för D1 än, mailar om det. Har inte heller fått
svar från Lichuan angående våran data.

2) Lägesrapport

● Frågeställningarna?
- Hur ser Cytivas CO2-utsläpp ut från inomhustemperaturreglering?
- Hur ser Cytivas CO2-utsläpp ut om man modellerar för framtiden?

● Vem gör vad?
- blev tydligt efter mötet.

● Hur långt har vi kommit, hur mycket har vi kvar?
- Förväntas att vi nästan hinner klart till fredag 6/5 om vi får svar av

Lichuan och Joel.
● D1 huset modellerar vi framtiden mha konstanten men hur ska vi modellera

framtiden för A husen?
- Beroende på vad vi får för svar från Lichuan

● Uppdatera projektplanen A-04 med den reviderade metoden samt med dem
nya frågeställningarna.

- Uppdateras successivt.

Kikade på Stuns filmerna och spawnade idéer.



3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter

Lägga till “problembeskrivning/nuläge” i Bakgrund om Cytiva
Vattenfall
Begreppsförklaringar i början?

4)   Till nästa gång

Deadline imorgon 5/5 svar från Lichuan
Få ned värden för utsläpp i rapport.

Vid protokollet
Daniel Fält



Självständigt arbete i miljö- och
vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp

Projektgruppsprotokoll
Dokumentkod
W-22-91 / P-19

Datum
2022-05-06

Ersätter

Författare
Daniel Fält

Handledare
Lichuan Wu

Rapportnamn
Gruppmöte med Lichuan

Tid: 11.30
Plats: Geocentrum, klassrum nära entrén

Närvarande: Isabell Stenberg, Sofie Sköld, Daniel Fält, Sixten Pettersson,
personer Nicklas Lagerkvist, Oscar Green

Dagordningen för projektgruppsmöten (och andra möten)

1)   Meddelanden
Lichuan har skapat en plott där man tydligt ser att de är höga värden av energiförbrukningen
motsvarar vardagar och låga värden motsvarar helgerna.

2) Lägesrapport

● Fråga om Script angående plotten som Lichuan har skapat och om vi får använda den
i våran slutrapport.

- Ja vi kan få Scriptet och plotten och använda det i slutrapporten
● Kan vi använda våra höga värden för att spå framtiden?

- Ja men vi måste även plotta dem låga värdena och sen addera ihop dessa
med dem höga för att kunna förutspå framtiden.

● Ska vi använda framtidsmodellen som vi har fått av Lichuan för A-huset?
-Nej blir för krångligt och osäkert.

Vi ska dela upp A-huset för helger och vardagar då det är stor skillnad mellan
energikonsumtionen och sedan addera ihop dessa för att sedan modellera för framtiden.

Vi ska maila Lichuan slutrapporten i docs-format och även ladda upp slutrapporten på
Studium.

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter
Vi behöver ej simulera koldioxidutsläppen för framtiden för A-husen eftersom att det är



krångligt och för osäkert.

4)   Till nästa gång
Vi ska ej tillägga något nytt till nästa gång utan endast lämna in slutrapporten till
Lichuans mail samt ladda upp den på Studium

Vid protokollet
Daniel Fält



Självständigt arbete i miljö- och
vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp

Projektgruppsprotokoll
Dokumentkod
W-22-91 / P-21

Datum
2022-05-16

Ersätter

Författare
Daniel Fält

Handledare
Lichuan Wu

Rapportnamn
Gruppmöte



Tid: 09:30
Plats: Geocentrum / Zoom

Närvarande: Isabell Stenberg, Sofie Sköld, Daniel Fält, Sixten Pettersson,
personer Nicklas Lagerkvist, Oscar Green

Dagordningen för projektgruppsmöten (och andra möten)

1)   Meddelanden
Nicklas fick svar av Olle angående loggarna, men vi struntar i loggarna eftersom vi har
beslutat att inte ta med det i slutrapporten.

2) Lägesrapport
Vad ska göras denna vecka innan vi får tillbaka slutrapporten av Lichuan?

Göra något med slutrapporten, något vi ej hann med ?
-LateX?
- Oscar och Nicklas fixar klart slutrapporten i LateX.

Individuell populärvetenskaplig sammanfattning?
Individuell Abstract?

- Planerar att göra dem individuella arbetena under planerad arbetstid.
2:a juni ska båda in.

STUNS-video samt STUNS-redovisning?
- Sixten skriver manus samt kollar upp rekvisita.

Presentationen ska vara 2 minuter lång och videon ska vara 1 minut lång.

Förbereda powerpoint-presentation samt powerpoint-opponering?
- Daniel, Isabell, Sofie.

Grupper opponering?
- Daniel & Nicklas
- Isabell & Sixten
- Sofie & Oscar

Ligger alla i fas med sina dagböcker?

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter
-

4)   Till nästa gång
Vi spelar in STUNS-video imorgon, tisdag.



Bestämmer när vi ska skriva dem individuella sammanfattningarna.

Vid protokollet
Daniel Fält



Självständigt arbete i miljö- och
vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp

Projektgruppsprotokoll
Dokumentkod
W-22-91 / P-22

Datum
2022-05-17

Ersätter

Författare
Nicklas Lagerqvist

Handledare
Lichuan Wu

Rapportnamn
Gruppmöte med Lichuan

 Tid: 15:30

Plats: Geocentrum

Närvarande: Isabell Stenberg, Sofie Sköld, Daniel Fält, Sixten Pettersson,
personer Nicklas Lagerkvist, Oscar Green, Lichuan Wu

Dagordningen för projektgruppsmöten (och andra möten)

1)   Meddelanden
Vi undrar över kommentarerna som han har gett till oss efter vi fick tillbaka
slutrapporten från honom.

2) Lägesrapport
Ska vi försöka göra en graf över hur medeltemperaturen kommer öka de närmsta 100
åren utifrån klimatdata som Lichuan rekommenderade till oss. Isf vet vi inte riktigt hur
man gör det eller vad exakt det är han menar.

Annars hur såg rapporten ut? Behöver vi åtgärda något mer eller såg allt annat bra ut?

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter
lägg till koldioxidemission (säsongsvariation) för framtiden. gäller antingen för en eller
båda. Skriv ekvation 1 osv.

Gör en steg-för-steg under metod. Enklare att följa. Den ska komma först i metoden

diskutera per kvadratmeter. inte för hela byggnaden

inkludera siffror i sammanfattningen

Lichuan tycker att det är en bra rapport generellt! :)

4)   Till nästa gång



Göra klart de tabeller och grafer som Lichuan ville att vi skulle ha med i rapporten.

Vid protokollet
Nicklas Lagerqvist

Justeras



Självständigt arbete i miljö- och
vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp
Grupprapport

Dokumentkod
W-22-91/G-01

Datum
2022-04-20

Ersätter
-

Författare
Oscar Green, Sofie Sköld, Sixten Pettersson, Daniel Fält, Nicklas
Lagerkvist och Isabell Stenberg

Handledare
Lichuan Wu

Rapportnamn
Förstudie

Sammanfattning
Koldioxidutsläpp är ett bestående problem för jordens klimat samt djurliv och dessa utsläpp
regleras med hjälp av miljömål och klimatpolitiska ramverk. Temperaturreglering i lokaler är
en orsak till koldioxidutsläpp eftersom att källan till temperaturreglerande system kommer
från exempelvis fjärrvärme vilket bidrar till koldioxidemission. Inomhustemperaturen regleras
så att det blir en komfortabel och behaglig arbetsmiljö. En större ändring av temperaturen i en
lokal leder till ett större koldioxidutsläpp och detta är något man bör ha i åtanke om man vill
förminska koldioxidutsläppen. Förutom att direkt minska tillförseln av energi till lokaler kan
man bygga klimatsmarta byggnader i form av bättre isolerade väggar, tak och fönster och i sin
tur minska energibehovet. Om koldioxidutsläppen fortsätter i samma takt som idag kommer
årstemperaturen över jorden öka med några grader vilket kan ha förödande konsekvenser för
jordens djurliv och klimat.



Utsläpp av koldioxid
Människans utsläpp av växthusgaser som koldioxid är den främsta anledningen till ökning av
den globala uppvärmningen. Utsläppen av koldioxid är en av dagens största utmaningar och
orsakar bland annat ökad temperatur, havshöjning och ökning av extremväder (Europeiska
kommissionen u.å.). Konsekvenserna påverkar inte bara djur- och växtliv, utan skapar även
hälso- och ekonomiska problem som varar både på lång- och kort sikt. För att bromsa
utsläppen av koldioxid och framtidssäkra hållbara samhällen för kommande generationer bör
åtgärder vidtas (WWF 2020).

I enlighet med FNs klimatmål Agenda 2030 har Sverige tagit fram egna miljömål för att
arbeta för en hållbar framtid. Ett av de nationella miljömålen är begränsad klimatpåverkan,
som innebär att Sverige ska minska sina utsläpp av växthusgaser. Utsläppen ska till år 2030 ha
minskats med 60 % räknat från 1990 (Sveriges miljömål 2022). Från 1990-talet har Sveriges
utsläpp av växthusgaser minskat med 35 % och enbart under 2020 var minskningen 8,9 %,
vilket motsvarar ungefär 46 miljoner ton koldioxidekvivalenter (Naturvårdsverket u.å.a).
Enligt Sveriges klimatpolitiska ramverk från 2017 ska Sverige nå klimatneutralitet, eller ett
netto av noll utsläpp av växthusgaser till atmosfären till år 2045 (Naturvårdsverket u.å.d).
Klimatstrategin Netto Noll är ett redskap för att  används av flera länder, företag och andra
organisationer för att kartlägga sin klimatpåverkan och kunna minska utsläppen. Netto noll
bygger mycket på att klimatkompensera, speciellt i de fall där det är svårt att minska
utsläppen (Zero mission u.å.).

I dagens samhälle är energi i form av el- och värme viktigt, främst i industrimiljö och
uppvärmning av lokaler samt byggnader. Globalt kommer mer än 60 % av energin från fossila
källor som kol, naturgas och olja, medan i Sverige kommer den från mer än 60 % förnybara
källor (Ekonomifakta 2021). Med en ökande teknikutveckling, ökar även efterfrågan på el,
som även kan ersätta fossila bränslen. Energimarknaden erbjuder idag många alternativ, som
släpper ut olika mängder koldioxid och har olika påverkan på miljön. (Naturvårdsverket
u.å.c). Naturskyddsföreningen (2021) menar att samtlig energi som nyttjas har en påverkan på
miljön vilket borde vägas mot hur stort värde den ger. Vidare är generationsmålet ett av
Sveriges miljömål som säger att vi ska lämna efter ett samhälle utan stora miljöproblem till
nästa generation. Inom målet ingår att energin som produceras ska komma från förnybara
källor och energieffektiviteten ska ökas, med minsta möjliga miljöpåverkan och samtidigt
tillgodose behoven vi har idag (Sveriges miljömål u.å.). Jämförelsevis var utsläppen från el-
och värmeproduktionen under år 2020 omkring 46 % lägre än år 1990, vilket grundar sig i
lägre konsumtion av fossila bränslen. För att Sverige ska kunna nå miljömålen behöver bland
annat utsläppen från el- samt värmeproduktionen att minska ytterligare (Naturvårdsverket
u.å.b). Där spelar företag och industrier stor roll i omställningen och det finns ett flertal
metoder för de att minska sina energiutsläpp. Metoder som till exempel kartläggning och
uppföljning,  ställa krav vid inköp, byt till miljömärkt el och använda fjärrvärme och
fjärrkylning (Länsstyrelsen 2007).
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Cytivas hållbarhetsarbete
Grundat år 1733 med över åtta tusen anställda i fyrtio olika länder idag, är Cytiva ett ledande
företag inom life science. På grund av en ökande efterfrågan på hållbarhetsstrategier från både
kunder och medarbetare, samt en vilja av att fortsätta vara i framkant inom branschen, gjordes
en extra satsning på hållbarhetsstrategier under 2020 (Cytiva 2020).

Cytiva arbetar bland annat med att för att uppfylla Agenda 2030 och för att minska deras
klimatavtryck har Cytiva skapat mål som sträcker sig till år 2025 och 2030. Målet för 2030 är
att de totala utsläppen från företaget ska minskas med 50 %. Medan målen för 2025 är bland
annat att 35 % företagets totala utsläpp ska minskas. År 2020 var utsläppen från enbart
användningen av elektricitet 44 % av deras totala utsläpp, det vill säga är det viktigt att
förändra energianvändningen för att nå målet. De ska bli mer energieffektiva, alla företagets
anläggningar enbart ska använda elektricitet från förnybara källor samt installera solpaneler
vid Cytivas lokaler. Kontoren i Uppsala samt Umeå ska byta till förnybar fjärrånga,
fjärrvärme och fjärrkyla, för mer hållbar uppvärmning och nedkylning av lokalerna. I Schweiz
bygger Cytiva nu The Signy Science Park, vilket är en ny typ av mer energieffektiva
byggnader som främst kommer att drivas av solenergi på plats, men även värmeenergi för att
styra temperaturen i lokalerna. Den uppnår Schweiz energieffektivitets-standard, Minergie för
hållbara byggnader (Cytiva 2020).

Målen drivs exempelvis av att hållbarhetsstrategin från 2020 blivit krav hos Cytiva samt
transparens över framstegen som gjorts till intressenterna. Cytiva har en hållbarhetsgrupp som
kommunicerar och upprättar strategier och planer, som kartläggning av utsläppen (Cytiva
2020). Vidare är Cytiva medlem i UN Global Compact, där ett medlemskap innebär att
företaget följer tio principer som rör ämnen som mänskliga rättigheter, arbetskraft, miljö samt
anti-korruption. Princip 7, 8 och 9 handlar om att förbereda sig för miljöutmaningar genom att
ta fram strategier. Vidare även att ta initiativ till mer miljöansvar och uppmuntra utveckling av
framtida miljöinnovationer och -tekniker (UN Global Compact u.å.).

Komforttemperatur
På alla arbetsplatser finns råd och krav på klimatet för att förebygga en ohälsosam arbetsplats.
Riktlinjerna riktar sig till arbetsgivaren att följa, då det är dem som ansvarar för personal och
arbetsytor. De som kontrollerar att arbetsgivarna följer dessa riktlinjer är arbetsmiljöverket
(AV) som är en svensk myndighet som har regeringens och riksdagens uppdrag att se till att
lagar om arbetsmiljö följs av företag (AV 2020). Arbetsmiljöverket tar även fram föreskrifter
som förtydligar arbetsmiljölagen (AML), då denna i regel skall följas. Arbetsmiljölagen
omfattar lagar kring allt från dofter, ljud och temperatur. Om de givna riktlinjerna inte följs,
riskerar arbetande att ta skada.

På en arbetsplats med allt för kall inomhustemperatur, kan till exempel blodtrycket påverkas
och sedan i sin tur öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar och lungrelaterade sjukdomar
(Folkhälsomyndigheten 2022). Vidare kan en för varm inomhustemperatur leda till trötthet
och huvudvärk (Folkhälsomyndigheten 2022). För att veta vad för temperatur som är lämplig
har arbetsmiljöverket tagit fram en tabell över lämpliga temperaturområden för olika
aktiviteter och klädsel (Tabell 1).
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Tabell 1. Lämpliga temperaturområden för olika aktiviteter och klädsel (AV, 2020).

Temperaturerna inom temperaturområdet 10-30 °C är tillförlitliga eftersom de beräknas med
standarden SS-EN ISO 7730:2006 (AV 2020). Temperaturer utanför säkerhetsspannet anges i
parentes.

För ett stillasittande arbete med en normal klädsel kan man se i arbetsmiljöverkets tabell
(Tabell 1), att ett lämpligt temperaturområde är på 21-25 °C. Detta speglar förhållandena för
ett kontorsarbete, vilket projektet avser att handla om. Vidare har arbetsmiljöverket explicit
tagit fram lämpliga lufttemperaturer för olika arbetsplatser (Tabell 2).

Tabell 2. Fingervisning om vilka lufttemperaturer som kan vara lämpliga (AV, 2020).

Där kan man se att för en kontorsarbetsplats är 20-24 °C är ett lämpligt intervall. På
sommaren accepteras även upp till 26 °C (*) (AV 2020). Detta är därmed temperaturerna som
kommer att appliceras i arbetet med Cytivas kontor.

Men trots att man har identifierat ett lämpligt intervall så är komfort en definitionsfråga. Vi
människor är olika och har olika förutsättningar och preferenser. Den temperatur som en
person tycker om, kan vara störande för en annan. För en lokal där många människor jobbar
kan de även klä sig olika, och även där uppleva temperaturen olika.

På fastighetsföretaget Vasakronan har de löst problematiken med att alla gillar olika
temperaturer genom att de har en stigande/minskande temperatur under dagen. På detta sätt
får alla sin preferenstemperatur någon gång under dagen. Detta är en bra lösning för att få de
anställda nöjda, men det återstår att undersöka hur “miljövänligt” det är.
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Temperaturreglering
Definitionen för vad en temperaturreglering är:
“Reglering av temperaturen i ett system (som t.ex. människokroppen)” (Wiktionary 2021).

Med definitionen ovan kan man ana hur brett konceptet “temperaturreglering” är eftersom att
det är en temperaturreglering av ett godtyckligt system. När man pratar om
temperaturreglering kan det handla alltifrån människokroppens förmåga att reglera temperatur
beroende på utomstående faktorer såsom väder samt inre faktorer som infektion men också
tekniska system såsom radiatorns förmåga att förändra inomhusklimatet i olika fastigheter.
Människans temperaturreglering styrs med hjälp av ett temperaturcentrum som finns i hjärnan
(1177 Vårdguiden 2019) till skillnad från andra temperaturreglerande system som kan ha
väldigt olika slags “centrum/energikällor” som utgångspunkt (Boverket 2011).

Hur fungerar temperaturreglering?
En regulator är en apparat som sätter krav på ett specifikt system så att man får den
utsignal eller resultat man vill åstadkomma av systemet. Denna typ av teknik kan se väldigt
olika ut beroende på vilket system man har samt vilken utsignal man strävar efter. En
regulator kan vara manuellt inställd men även automatiserad och självreglerande. För att ta
reda på vilken typ av regulator man studerar kan detta undersökas med hjälp av matematiska
beräkningar inom reglerteknik (Rosth 2022).

Återkoppling är ett begrepp som ofta uppkommer inom reglerteknik vilket innebär att
styrsignalen bestäms med hjälp av mätsignalen. Styrsignalen är insignalen, i systemet𝑦

𝑟𝑒𝑓

medans mätsignalen är utsignalen, ur systemet. Eftersom man vet utsignalen kan man𝑦
korrigera insignalen med hjälp av en återkoppling vilket kombineras med insignalen så att
insignalen förändras (Rosth 2022). I Figur 1 ser man att den ordinarie insignalen heter 𝑦

𝑟𝑒𝑓

medans insignalen som har korrigerats med hjälp av en återkoppling heter . är𝑒 𝐹(𝑠)
regulatorns överföringsfunktion  medans systemets överföringsfunktion. En𝐺(𝑠)
överföringsfunktion får man genom matematiska transformationer så kallad
Laplacetransformation då man konverterar från tidsdomänen till frekvensdomänen i ett
system (Rosth 2022).

Figur 1. Ett slutet system med hjälp av återkoppling. (Rosth, 2022)

Det slutna systemets ekvation med komponenter från Figur 1 ger ekvation (1).

(1)𝐺
𝐶
(𝑠) =

𝐺
𝑂
(𝑠)

1+𝐺
𝑂
(𝑠)

Ett öppet system som även kallas en kretsförstärkning består inte av någon återkoppling som
sluter systemet utan det systemet kan se ut som typexemplet i Figur 2 (Rosth 2022).
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Figur 2. Ett öppet system utan återkoppling. (Rosth, 2022)

Det öppna systemets ekvation med komponenter från Figur 2 ger ekvation (2)

(2)𝐺
𝑂
(𝑠) = 𝐹(𝑠) · 𝐺(𝑠)

Det finns olika typer av reglering, och detta kan man sammanfatta med en PID-reglering. Med
en PID-reglering innebär det att ett system har en proportionerlig del, (P) som innebär en
proportionell förstärkning av ett system. Det finns även en integrerande del, (I) som korrigerar
felet som den proportionerliga delen kan skapa så att den önskade utsignalen efterliknas. Den
sista delen av en PID-reglering är den deriverande delen, (D) som motverkar förändringar från
den slutgiltiga utsignalen, man kan säga att den deriverande delen håller utsignalen stabil och
där den ska vara (Rosth 2022).

Temperaturreglering i lokal
Värme i en lokal kan regleras på olika sätt, alltifrån manuella justeringar till automatiserade
system. Vid radiatorer idag finns det en termostatventil med en termostat1 vars uppgift är att
reglera temperaturen som behövs för att upprätthålla önskad rumstemperatur. Termostaten
klarar av detta med hjälp av en expanderande gas som finns inuti en bälg2. Ventilen öppnas
eller stängs beroende på temperaturskillnaden mellan rumstemperaturen och börvärdet3. När
rumstemperaturen ökar utvidgas gasen i bälgen och som då pressar mot ventilens tapp och då
minskar flödet till radiatorn. Effekten blir motsatt om rumstemperaturen sänks (Blom,
Johnsson, Klit 2017). Varför denna typ av automatisering är användbar och värdefull är
eftersom att värmelaster i lokaler påverkar inomhustemperaturen och dessa kan vara svåra att
förutse. Termostaten har enbart en proportionerlig del (P-reglering) och kan alltså inte
korrigera avvikelsen från ärvärdet4 (Blom, Johnsson, Klit 2017).

De vanligaste typerna av radiatorer är oljeradiatorer, elradiatorer samt vattenburna radiatorer.
Vattenburna radiatorer har nästan uteslutande termostatventiler (reglerar radiatorn flöde
beroende på inomhustemp) och är uppbyggda av slingor som är fyllda med vatten. Vattnet
värms upp som i sin tur värmer upp rummet den står i. Värmekällan till vattenburna radiatorer
kan skilja sig och är alltifrån olika typer av pannor till solfångare, värmepump och fjärrvärme
(Boverket 2011).

4 Ärvärde - Är det nuvarande värdet av ett visst system som skall regleras.
3 Börvärde - Är det värde som den reglerande processen i ett system vill hålla bibehålla.
2 Bälg - En mekanism vars sidor kan dras ut samt komprimeras.
1 Termostat - Är en apparat som strävar efter att hålla en konstant temperatur över tid.
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Energikällor
Fjärrvärme kan förse hela eller delar av en tätort med värme från ett centralt värmeverk.
Värmen som verket producerar leds ut till byggnaderna via välisolerade rör nedgrävda i
marken. I rören cirkulerar fjärrvärmeverkets vatten och kallas det primära systemet. Vattnets
temperatur håller en temperatur mellan ca 70-120 °C och leds ut i fjärrvärmesystemet under
högt tryck så att vattnet inte börjar förånga. I byggnaderna kan sedan vattnet transporteras via
värmeväxlare till byggnadens eget system, vilket kallas det sekundära systemet (Dahlblom &
Warfvinge 2010). För att föra över fjärrvärmen till det sekundära  systemet via värmeväxlare
finns det fjärrvärmecentraler i byggnaderna. I fjärrvärmecentralen skiljer man på primär- och
sekundärvatten, eftersom man vill förhindra läckage i byggnadernas värmesystem samt att det
höga trycket i primärledningarna inte ska fördyra värmesystemet i byggnaderna, den finns
även så att man kan se till att få kontroll och hindra att primärvattnet syresätts. I
fjärrvärmecentralen finns det shuntgrupper5 som ska reglera temperaturen till byggnadernas
värmesystem och till luftvärmebatteriet, samt även energimätare så att man kan se hur mycket
energi som fastigheten förbrukar (Dahlblom & Warfvinge 2010). I större byggnader som
kontorslokaler och flerbostadshus är det främst fjärrvärme som används. Den står för ungefär
80 % av allt värmebehov i den typen av byggnader (Boverket 2010).

För att kyla byggnader och lokaler kan man även använda sig av fjärrkyla. Fjärrkylan fungerar
på samma sätt som fjärrvärme men istället för varmt vatten transporteras kallt vatten (ungefär
+6 °C) från verket till bostäderna (Vattenfall u.å.). För att producera kylan kan man göra det
med stora kylmaskiner, med antingen kompressorer eller genom absorptionskylmaskiner
eftersom att tillförd energi är värme, från exempelvis avfallsförbränning. Det är även vanligt
att värmepumpar hämtar värme från fjärrkylanätet och sedan levererar det till fjärrvärmenätet.
I byggnaderna anluts primärsystemet med en värmeväxlare till det sekundära systemet. Väl i
byggnadens system cirkulerar det kalla vattnet till vattenburna kylelement i rummen och till
kylbatterier i luftbehandlings aggregaten (Dahlblom & Warfvinge 2010).

Bergvärme är också ett alternativ som finns till att värma upp bostäder. I boken Bergvärme på
djupet från 2013 uppskattar de att Sverige står för ca 25 % av världens geoenergi användning,
samt att det även är en av de tredje största förnyelsebara energikällorna i Sverige. Bergvärme
bygger på grundtanken om att värmeenergi kan utvinnas från låga temperaturer i berggrunden
förutsatt att man tillför en viss drivande energi i en cirkulationspump och värmepanna på så
sätt kan det nå högre temperaturnivåer som kan användas för att värma bostäder (Granryd
2013).

Det finns olika typer av solceller främst tunnfilmssolceller samt kiselsolceller. Det finns olika
tekniker för att kyla vatten med hjälp av solceller och solfångare. Några vanliga är bland
annat att man har en solelektriskt driven kompressor eller solvärmedriven absorptionskyla.
Den första bygger på att ett kylmedium cirkulerar runt i ett slutet system. Mediet för bort
värme från det område som man vill kyla och avger sedan värme till omgivningen. För denna
metod krävs det en kompressor som kan komprimera ångan i förångaren till ett högre tryck.

5 Shuntgrupp - Funktionsenhet för att reglera temperatur och distribuera flöden.
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Vilket i sin tur gör att den kan kondenseras vid högre temperaturer i kondensorn. Värme kan
avledas och vätskan leds genom en strypventil så att trycket minskar, då sänks även
förångningstemperaturen. När trycket sedan ökar för vätskan så höjs även dess
förångningstemperatur. I förångaren värms då vätskan av returvattnet av en baffel och
förångas, då kan även kallt vatten erhållas (Nilsson 2013).
Tittar man på kylbehovet för en byggnad varierar det beroende på vad den används till,
kylbehovet är stort för tex fabriker och köpcentrum. För kontorslokaler blir kylbehovet som
störst under kontorstid då många vistats i lokalerna och mycket mindre utanför arbetstid
(Nilsson 2013).

Cirkulation och ventilation
Det finns några olika typer av ventilationssystem, man brukar dela in dem i tre huvudtyper;
självdragssystem (S-system), frånluft (F-system) och till- och frånluft med värmeåtervinning
(FTX-system) (Dahlblom & Warfvinge 2010). FTX-system är vanligast på lokalbyggnader
som t.ex. kontorslokaler, det näst mest använda ventilationssystemet är från- och tilluft utan
värmeåtervinning, och även bara frånluft (Boverket 2010).

Till och frånluft med återvinning är uppbyggt på att uteluft ska tas in så högt upp det går från
en byggnad då det är där som luften är som renast. Luften kan sedan filtreras, kylas eller
värmas i ett FTX-aggregat. Det behövs även två stycken system för att distribuera luften, ett
för frånluften och ett för tilluften. Energibehovet för eftervärmningen av tilluften kan minska
till ca 80 % när man använder sig av värmeåtervinning, däremot går det åt mer el jämfört med
ett F-system (Dahlblom & Warfvinge 2010). I aggregatet finns en värmeåtervinnare som ska
värma tilluften med hjälp av frånluften. Det finns några olika typer som exempelvis roterande
värmeväxlare, vätskekopplade batterier och plattvärmeväxlare. Avgörande egenskapen för
typerna är vad de har för temperaturutvecklingsgrad, vilket är förmågan att överföra värmen
(Dahlblom & Warfvinge 2010).

Värmen från frånluften kan utnyttjas i en bostad för att värma upp tilluften med hjälp av en
frånluftsvärmepump. Värmepumpen fungerar genom att man vänder på termodynamikens
andra huvudsats, som säger att värme går från ett varmare till ett kallare medium. Detta görs
genom att tillföra energi till systemet med en kompressor. Om köldmediet får cirkulera i ett
slutet system kan låga temperatur med lite energi omvandlas till högre temperaturer med mer
energi (Gustafsson & Karlsson 2015). En nackdel med frånluftsvärmepumpen är att
ventilationsflödet är relativt liten vilket gör att frånluftsvärmepumpen måste ofta kombineras
med en annan värmekälla (Dahlblom & Warfvinge 2010).
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Byggregler
I boverkets byggregler kap 9:1 står det “Byggnader ska vara utformade så att
energianvändningen begränsas genom låga värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv värme- och
kylanvändning och effektiv elanvändning “(BBR 2011:6). Byggnader måste upprätthålla en
hög energihushållning6 samtidigt som dem ska uppfylla dem befintliga inomhusklimatkraven
som beskrivs i BBR kap 6:4 samt 124§ AFS 2020:1.

Energihushållningen har förbättrats de senaste 25 åren enligt energimyndighetens rapport
Energiindikatorn 2021 vilket syns i figur 3 där energiförbrukningen för temperaturreglering
av lokaler(kontor) har minskat från 170 kWh/m2 till 130  kWh/m2 vilket är en minskning på
23,6 % på 25 år. Denna minskning beror på installationen av värmepumpar, övergången från
olja till el och fjärrvärme samt energieffektivisering av kontorslokaler (Energimyndigheten
2021).

Figur 3: över Energiförbrukningen för uppvärmning av lokal mellan åren 1995-2019 utifrån data av
Energimyndigheten och SCB (Energimyndigheten 2021)

Utformningen av byggnaden och dess uppvärmning har en stor påverkan på hur bostaden
konsumerar energi. Att implementera energieffektivisering på befintliga lokaler kan drastiskt
minska dess energiförbrukning. De största uppvärmnings relaterade energiförlusterna sker i
byggnadens ventilation samt klimatskal7 det vill säga ytterväggar, ytterdörr, tak, grund, samt
fönster. En generell riktlinje för värmeförlusterna är att fönster och ytterdörrar utgör 35 % av
förlusten, fasad, grund, ventilation släpper vardera 15 %  av förlusten samt så består
ytterväggar av 20 % av förlusten vilket även syns i figur 4 (Energimyndigheten 2018).

7 Klimatskal - Yttre ytor som omsluter den uppvärmda miljön i en byggnad
6 Energihushållning - hur en byggnad bibehåller tillförd energi
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Figur 4: Figur över generell fördelning av värmeförlust i en byggnad

Ett mått på delar av klimatskalets isolerande förmåga d.v.s. värmeövergångsmotstånd är
U-värde, vilket anger den energi/värme som avgår från den varma sidan till den kalla. En
utveckling av U-värdet är UA-värdet där U-värdet är utslaget på den totala arean av t.ex. en
vägg, detta är ett kvantitativt mått och möjliggör hur t.ex. olika väggkonstruktioner skiljer sig
när det kommer till dess isolerande förmåga (Boverket 2010).

Dagens minimikrav för nybyggda samt renoverade byggnader syns i tabell 3
(BFS 2017:5).

Tabell 3: Värmegenomgångskoefficient som ska eftersträvas för enskilda byggnadsdelar Ui [W/m2K].
Boverket tabell 9:92. (BFS 2017:5).

Utifrån Boverkets rapport Energi i bebyggelsen – tekniska egenskaper och beräkningar från
2010, har Boverket tillsammans med SCB tagit fram en kartläggning över Sveriges kontors
klimatskal och dess U- samt UA-värden. I rapporten syns att kontorslokaler vilket är fokuset i
detta arbete har bland dem sämsta U-värden för fönster, väggar samt tak där U-värdena är för
respektive del är 2,36±0.25 W/m2K, 0,52±0.06 W/m2K och 0,29 ± 0,05 W/m2K.
Kontorslokaler har generellt sett den lägsta isoleringsförmågan och uppfyller ofta inte de
minimikrav som ställs vid renoverade alternativt nybyggda lokaler vilket medför att
kontorslokalerna blir mest påverkad av förändringar av temperaturförändringar och därmed
har sämst energihushållning (Boverket 2010).
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Det finns även fler faktorer som byggnaden påverkar inomhustemperaturen utöver hur dess
förmåga att förlora alternativ addera värme genom klimatskalet till exempel solinstrålning8,
människor, utrustning och eventuellt luftdrag i lokalen. En för högt lufthastighet kan leda till
lokala nedkylningar, dessa kan uppstå genom ett otätt klimatskal på byggnaden samt kallras
vid fönster m.m. (Bülow-Hübe et al. 2021).

Solinstrålning samt strålningsdrag9/värmestrålning från byggnadens väggar, radiatorer, fönster
tak och golv påverkar även upplevelsen av temperaturen i ett inomhusklimat vilket kallas för
den operativa temperaturen10 och skiljer sig från den faktiska lufttemperaturen. Den operativa
temperaturen är alltså mer intressant att mäta i ett inomhusklimat ur ett mänskligt perspektiv.
Exempel så leder strålningsdraget från ett dåligt isolerat fönster till en
temperaturstrålningasymmetri11 på en person vilket ger upphov till att personen upplever att
det är kallare alternativt varmare än vad den faktiska lufttemperaturen är (Bülow-Hübe et al.
2021).

Materialvalen i en kontorslokal har därmed en väldigt viktig roll för upplevelsen av personer
som befinner sig i lokalen och bör vara framtagna för att uppfylla dem komfortkrav på den
operativa temperaturen som finns på arbetsplatser. Ett exempel är att lufttemperaturen i ett
rum kan vara 24 °C men med ett fönster som har en yttemperatur på 16 °C upplevs rummet
vara ca 20 °C på grund av strålningsdraget från fönstret. Detta kan motverkas med hjälp av
välisolerade fönster och rumsytor med låg värmeledandeförmåga (Bülow-Hübe et al. 2021).

För att ha möjlighet att skapa ett trivsamt och hållbart inomhusklimat för gamla och nya
lokaler så finns det flera olika åtgärder/applikationer som kan tillsättas för att uppnå de
rekommendationer och krav som arbetsmiljöverket, socialstyrelsen, och
folkhälsomyndigheten har ställt.

Vädring
Vädring är ett trivialt sätt att kyla med hjälp av tillföra uteluft i en bostad och kyla genom att
tillföra luft av en lägre temperatur alternativ skapa ett luftdrag i lokalen och sänka den
operativa temperaturen. Vädring kräver ingen energi och är kostnadsfritt om vädringsluckor
finns i lokalen samt ger möjlighet att personer i lokalen påverka inomhusklimatet. Problemet
med vädring är att den måste genomföras manuellt av en person samt avges den uppvärmda
luften och ingen värmeåtervinning kan ske vilket blir en stor energiförlust (Nordquist 1998).

Tilläggsisolering
Att tilläggsisolera klimatskalet har en avsevärd skillnad på husets energihushållning. Genom
att öka den isolerande förmågan samt minska antalet köldbryggor och skapa ett mer lufttätt
klimatskal så minskar värmeförlusten för huset. Det går även att tilläggsisolera från insidan av
byggnaden vilket är ett billigare alternativ men minskar byggnadens befintliga golvarea. Vid

11 Temperaturstrålningasymmetri- skillnad i temperaturstrålning mellan två sidor av ett objekt
10 Operativ temperatur - Den temperatur som kroppen uppfattar
9 Strålningsdrag - Energi som tas upp av omgivningen av ett material
8 Solinstrålning- Energi som solen bidrar med inomhus
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oisolerade alternativt dåligt isolerade vindsutrymmen kan tilläggsisolering placeras för att
ytterligare motstå eventuell värmebortgång (BBR 2011:6).

Byte av fönster
Värmeöverföring från fönster kan mätas med fönstrets U-värde [W/m²K], alltså hur mycket
energi som försvinner genom fönstret baserat på dess area samt temperaturskillnaden inom
och utomhus. Att mäta detta är en komplicerad process som tar mycket i hänsyn hur solen
strålar in i byggnaden och är därmed säsongsbaserad men också orientations baserad. Ett hus i
söderläge värmer mer än ett fönster i norrläge. Typvärden på U-värden för olika fönster
varierar mellan 0,8 upp till 3. Där de moderna fönstrena med 3-glas och isolerande gas samt
ytbehandling har låga värden medan de äldre tunnare varianterna med enkel eller dubbelglas
utan behandling har U-värden kring 2,6-2,8 (Bülow-Hübe et al. 2021).

Krav för nya byggnaders fönster är ett U-värde på 1.2 [W/m²K] (BBR 2011:6).

Anpassa solinstrålning
När solen skiner på en byggnad och in genom fönstret absorberas den kortvågiga strålningen
av möbler och annat inomhus och dessa objekt sänder ut långvågig strålning som inte går ut
genom fönstret, det blir då en växthuseffekt inomhus. Strålningen kan också ske genom andra
medier såsom väggar och tak men dessa källor är obetydliga jämfört med effekten från
fönster. En mycket effektiv lösning att begränsa detta är att anpassa hur mycket sol som skiner
in genom fönstrena (Socialstyrelsen 2005).

Det finns flera metoder till detta och några vanliga alternativ är, persienner, vågräta och
horisontella solskydd, UV skyddade fönster. Vilket alternativ som är mest effektivt beror till
stor del på orienteringen av byggnaden. En vägg i söderläge har över hela året en hög
solinstrålning, öster och väster har en stor säsongsvariation på solinstrålning. Latituden har
också en stor inverkan på solinstrålning (Bülow-Hübe et al. 2021).

Utvändiga solskydd är i de flesta fall mer effektiva än utvändiga solskydd. Detta för att de
stoppar instrålningen helt innan den når byggnaden. Det tillkommer dock nackdelar i form av
att de blir utsatta för annan typ av väder och slitage än invändiga solskydd och det måste
beaktas vid installation om väder och vind kan vara ett problem (Bülow-Hübe et al. 2021).

Nattkyla
Nattkyla innebär under den varmare delen av året i Sverige som en förinställd
frånluftstemperatur överskrids så är ventilationen på dygnet runt. Detta gör att kall luft under
natten introduceras i lokalen och för bort värmeenergi som är lagrad i byggnaden. Under
natten så är alla värmegivande utrustning avstängd för att underlätta nedkylning av byggnaden
vilket resulterar en sänkt energiförbrukning (Ericsson & Evertsson 2008).
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Fjärrkyla
Fjärrkyla fungerar på ett liknande sätt som fjärrvärme genom att en värmecentral pumpar ut
kallt vatten i ett ledningsnät. Ett sätt som fjärrkylan bildas är genom frikyla där
värmecentralen använder sig av närliggande vatten och pumpar upp kallt vatten som där kylan
sedan förs över till fjärrkylaverkets vatten. Vattnet pumpas sedan ut i ledningsnätet till kunden
där kylan tas upp av en värmeväxlare som distribuerar kylan i lokalens befintliga kylsystem
(Energiföretagen 2021).

Det går även att använda sig av sorptiv kyla vilket är en värmedriven kyla som skapas med
hjälp av fjärrvärme. Sorptiv kyla fungerar genom att ta in uteluft som man sedan torkar och
värmer upp med hjälp av en torkrotor och fjärrvärme och passerar det genom en värmeväxlare
där frånluft tidigare har kyls i en evaporativ kylare. Det resulterande leder till att tilluften bli
kyld och kyls ännu en gång i en evaporativ kylare innan den levereras ut i lokalen. Ett sorptivt
system minskar energianvändningen och samtidigt under vintertid så värmeåtervinner
systemet i hög grad vilket i sin tur leder till en minskad energianvändningen (Munter 2017).

Frikyla
Frikyla kan framställas på diverse sätt men metoden är densamma, den vanligaste är att
utnyttja ett befintligt bergvärmesystem. Berggrunden har en relativt konstant låg temperatur
året om där antingen genom det befintliga borrhålet alternativt en energibrunn kan en
kollektorslang placeras som är kopplat till bland annat radiatorer, klimatbaffel, golvslingor,
kylbatterier, m.m. Resultatet blir att kyla tillförs till lokalen samtidigt som oönskad
överskottsvärme i lokalen tas upp i kollektorslang och förs tillbaka till t.ex. energibrunnen och
ökar värmen i berget, detta förbättrar produktionen för en värmepump under höst och vintern.
Detta system är väldigt energisnålt och kollektorslangen kan även föras genom en akvifer, sjö,
eller i marken för uppfylla ett liknande resultat (Thermia u.å).

Driva med förnyelsebar energi
Så gott som all temperaturreglering av lokaler kräver el för att driva regleringen vare sig det
är cirkulationspumpar, kompressor, eldrivna radiatorer, m.m. Desto mindre energikrävande
som temperaturregleringen är, desto bättre blir förutsättningarna för att kunna driva
uppvärmning och kylningen med hjälp av egenproducerad förnyelsebar energi. Den vanligaste
småskaliga elproduktionen är solkraft genom solceller vilket är en snabbt växande energikälla
som har fördubblat sin produktion mellan 2019-2020 och är en emissionsfri energialternativ
ur ett Scope 2 perspektiv (Energimyndigheten 2021).

Framtidens klimat
Framtidens klimat är en komplicerad och arbetstyngd process att modellera. Det finns flera
metoder och uppskattningar måste göras för att modellen ska bli en så rättvis anpassning av
verkligheten som möjligt. Utsläppen av koldioxid och annan miljöpåverkan kommer leda till
en ökad lufttemperatur vilket är av intresse I detta arbete och i här kommer det också
användas en klimatrapport om upplands framtida klimat som är framställd av SMHI. Den drar
slutsatser efter 2 modeller med olika parametrar kring hur framtiden förväntas se ut. De olika
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modellerna kallas RCP4.5 och RCP8.5. RCP står för Representative Concentration pathways
och de två modellernas inparametrar karakteriseras av följande:
RCP 4,5: Utsläppen av koldioxid kommer öka något men kulminerar vid 2040 för att sedan
stagnera. Vid slutet av seklet kommer befolkningsmängden ha ökat till omkring 9 miljarder
från 8 miljarder idag. Jordbruksproduktionen kommer ha optimerats och större skördar
kommer fås på lägre areal jordbruksmark med en låg energiintensitet. En intensivare
klimatpolitik kommer tillämpas med mer omfattande skogsplantering världen över.
RCP 8,5: Utsläppen av koldioxid kommer ha tredubblats vid slutet av seklet och utsläppen av
metan ökar kraftigt. Arealen jordbruksmark, både odling och betesmark, kommer behöva öka
för att tillgodose den stora befolkningen på 12 miljarder. Utvecklingen mot energieffektivare
teknologi kommer långsamt fortsätta. Energiintensiteten kommer öka och beroendet av fossila
bränslen kommer fortsatt vara hög samt att det inte kommer finnas omfattande politiska
åtgärder (Sjökvist E et al. 2015).

Förändringen av medeltemperaturen är utav intresse. Dels den över hela året, dels den på en
säsong basis. Nedan i tabell 4 presenteras data för förändringen i medeltemperatur från den
observerade temperaturen i perioden 1961–1990 till den modellerade temperaturen för
årsperioden 2069–2098.

Tabell 4: Ökning i temperatur för säsongsbaserade perioder med de 2 modellerna RCP4.5 och
RCP8.5

Avser period Ökning temp (°C) RCP4.5 Ökning temp (°C) RCP8.5

Årsmedel 3 4.5

Vinter 4.5 6

Vår 3 5

Sommar 3 5

Höst 2 4

(Sjökvist E, et al. 2015)

Som man kan se i tabell 1 kommer det överlag ske en ökning av temperaturen i båda scenarier
där den största förändringen kommer ske på vintern med en ökning på 4,5 °C vid RCP4,5 och
6 °C vid RCP8.5 och den lägsta förändringen på hösten med 2 °C vid RCP4,5 och 4 °C vid
RCP8,5. Alltså i båda fallen kommer det med tid ske en ökning av temperatur som medför
olika förändringar i klimatet såsom förändrade nederbördsmängder och växtperioder (Sjökvist
E, et al. 2015).

Solen som energikälla
På geocentrum i Uppsala finns 3 solceller installerade, panel A, B, och C. Dessa installerades
2015 och har sedan dess hjälpt till att driva serverhallar och som kylning under sommaren. De
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är också A klassade solpaneler vilket betyder att det är de mest effektiva på marknaden i
dagsläget (2015). Solpanel A ligger i österläge med en area på ca 80 m 2, Solpanel B ligger i
söderläge med en area på ca 60 m2, och panel C ligger i österläge med en area på ca 140 m2.
Storleken på panelerna uppskattades med google maps mätverktyget då inga storlekar kunde
fås på dessa av ansvarig enhet (Geocentrum u.å). I Figur 5 kan man se hur månads
medelvärdet på energiproduktionen i kwh varierar över året.

Figur 5: Månadsmedelvärdet på elproduktionen från solpanelerna på geocentrums tak.

En tydlig topp kan man se på sommaren och lägre värden på vintern. Max medelvärdet
kulminerar kring juni och juli på ca 110 Mwh för panel C, vilket blir 0,80 Mwh per
kvadratmeter under högsommaren. 5 år är en kort tid så man kan ännu inte se någon trend
kring utifall värdena skulle öka eller minska i framtiden men det man kan se är att solen är ett
bra alternativ för verksamhet på sommaren.
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Rapportnamn
Projektplan - Beställare

Vad ska göras?
Jag ska söka fakta om beställaren Citivia för att sedan föra in den informationen i
projektplanen.

Var hittar jag informationen?
Jag kollar dels i projektbeskrivningen som vi har blivit tilldelade på Studium samt sökt på
Cytivas egna hemsida.

Resultatet:
Verksamheten som Cytiva utövar bedrivs i Boländerna som är ett industriområde beläget i
Uppsala. Cytiva är ett företag som jobbar inom life-science vilket innebär att man jobbar på
ett tvärvetenskapligt sätt där man intresserar sig av att studera biologiskt liv parallellt med
inre och yttre förutsättning för fortsatt bra framtida liv.

Cytiva fokuserar på att sälja tjänster och teknologi till andra life-science bolag som använder
detta för att kunna tillverka olika typer av läkemedel. Eftersom att Cytiva jobbar inom
life-science så är hållbarhetsambitionerna höga vilket leder till att man även jobbar
klimatsmart och minimerar miljöpåverkan på olika sätt.
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Omfattning & strategi - Sofie

För att får en övergripande bild av projektets omfattning har en WBS upprättats, vilket presenteras i
figuren nedan.

Kommunikation & rapportering - Sofie

Den interna kommunikationen med handledare sker med regelbundna möten, vilket kan
kompletteras med  kontakt via mail. Kontakt med uppdragsgivare sker regelbundet efter
överenskommelse via videosamtal, mail samt under platsbesök. Den interna rapporteringen



inom projektgruppen sker främst på messenger och vid möten. Rapportering till övriga
interna  intressenter sker via studium samt per mail.
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Tidsplan

Tidsplanering och schema-överblick sker i ett gemensamt Gantt-schema. Där ser man tydligt vilka
deadlines som gäller, vilken projektdel som är aktuellt samt om någon gruppmedlem är bortrest eller
otillgänglig någon dag.

● Projektet startar den 2022-03-28. I samband med detta pågår en introduktion till projektet i
form av inläsning på ämnet, möte med handledare och uppdragsgivare.

● Presentation av genomarbetad projektplan sker 2022-04-04.
● Förstudien skall vara inlämnad och klar den 2022-04-20
● Mittredovisning 2022-04-25
● Inlämning av första versionen av slutrapporten till handledare 2022-05-13
● Preliminär slutrapport ska laddas upp 2022-05-20
● Redovisning på STUNS 2022-05-25
● Projektet slutar med presentation och opponering den 2022-05-30
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Bakgrund till projektplan

Bakgrund - Oscar,

Inomhustemperaturen är viktig att reglera för att arbetsmiljöförhållanden på arbetsplatsen skall anses
bra.. Företaget Cytiva håller inte en konstant inomhustemperatur över året i sina lokaler utan den
varierar i takt med temperaturen utomhus. Vid varma temperaturer utomhus är det skönt med svalare
temperaturer inomhus och vid kalla temperaturer utomhus vill man gärna ha det varmare inomhus. Att
värma och kyla lokaler kostar energi som i sin tur leder till utsläpp av koldioxidekvivalenter och
bidrar då till växthuseffekten. Om temperaturen regleras annorlund kan eller energin genereras
annorlunda kan det leda till minskade utsläpp och kostnader för Cytiva.
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Projektplan, syfte & Mål

Sammanfattning

Syfte & Mål

Syfte

Syftet är att undersöka hur mycket koldioxid och energi som Cytiva förbrukar i sina kontorslokaler till
följden av temperaturreglering. Samt att undersöka möjligheter till att minska koldioxid och
energiförbrukning.

Mål

- Samla information och genomföra en förstudie.
- Få en detaljerad bild över nuläget med hänseende på koldioxidutsläpp och varifrån strömmen

kommer ifrån.
- Samla in relevant data för vidare analys.
- Ge förslag till förbättringar för att minska koldioxidutsläppen.
- Sammanställa slutrapport
- Presentera projektet
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I kravspecifikationen anges projektkrav och produktkrav. Det förra är krav för projektets
genomförande, det senare kraven för själva produkten eller innehållet som ska tas fram.

Kravspecifikationen:

- Genomföra en godkänd projektplan och utforma en tidsplan
- Samla information angående processer relaterade problemet, lösningar och

sammanställa en godkänd förstudie
- Använda information från olika tekniska områden för att på ett vetenskapligt

och ingenjörsmässigt sätt lösa problembeskrivningen och ta fram ett slutgiltigt
resultat

- Presentera de slutgiltiga resultatet och besvara frågeställningen i en godkänd
slutrapport och muntlig presentation

- Få fram ett konkret svar på hur temperaturen i kontorslokaler är relaterat till
hur mycket koldioxidutsläpp Cytiva bidrar med

- Ta fram ett förslag hur Cytiva kan minska koldioxidutsläpp med avseende på
temperaturen regleringen i deras kontorslokaler
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Sammanställde frågor och synpunkter att ta upp tillsammans med beställaren angående
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Sammanfattning

Metod / Modell

Projektet påbörjas med att genomföra en förstudie, där relevant information samlas in för att få en
överblick över tidigare forskning och arbete inom området. Efter förstudien ska data samlas in och
bearbetas för att få relevant information över hur läget ser ut med avseende på syftet och
frågeställningen. Cytiva har egen data för vissa parametrar som kan användas vilket underlättar
projektet. Data över temperatur, energi och koldioxid kommer behövas för de olika lokalerna. Utifrån
den insamlade datan ska den sedan presenteras på ett enkelt sätt så det är lätt att se och förstå. Detta
kan göras med hjälp av program som MATLAB/Excel. Undersöka hur inomhustemperaturen kan
relateras till utomhustemperaturen och hur detta påverkar temperaturreglering under året. Modellera
inför framtiden för att kunna komma med förslag på förbättringar. Under arbetets gång kommer olika
rapporter skrivas för att lätt kunna följa arbetet. Projektet ska landa i en slutrapport där
frågeställningen ska besvaras och syftet uppfyllas. Efter det ska arbetet redovisas i form av muntliga
presentationer.
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Sammanfattning
Det ställs krav från arbetsmiljöverket att arbetsplatser ej skall skapa ohälsa för de arbetande.
Ohälsan kan vara dofter, ljud eller temperaturer. De som ansvarar att se till att ohälsan
förebyggs är arbetsgivaren. Vad som definieras som bra eller dåliga förhållanden är
individuellt och alla föredrar att arbeta i olika förhållanden. Ett alternativ till att göra alla
nöjda är att ha stigande/minskande temperatur under dagen.



Komforttemperatur
På alla arbetsplatser finns råd och krav på klimatet för att förebygga en ohälsosam
arbetsplats. Riktlinjerna riktar sig till arbetsgivaren att följa, då det är dem som ansvarar för
personal och arbetsytor. De som kontrollerar att arbetsgivarna följer dessa riktlinjer är
arbetsmiljöverket (AV) som är en svensk myndighet som har regeringens och riksdagens
uppdrag att se till att lagar om arbetsmiljö följs av företag (AV 2020). Arbetsmiljöverket tar
även fram föreskrifter som förtydligar arbetsmiljölagen (AML), då denna i regel skall följas.
Arbetsmiljölagen omfattar lagar kring allt från dofter, ljud och temperatur. Om de givna
riktlinjerna inte följs, riskerar arbetande att ta skada.

På en arbetsplats med allt för kall inomhustemperatur, kan till exempel blodtrycket påverkas
och sedan i sin tur öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar och lungrelaterade sjukdomar
(Folkhälsomyndigheten 2022). Vidare kan en för varm inomhustemperatur leda till trötthet
och huvudvärk (Folkhälsomyndigheten 2022). För att veta vad för temperatur som är lämplig
har arbetsmiljöverket tagit fram en tabell över lämpliga temperaturområden för olika
aktiviteter och klädsel (Tabell 1).

Tabell 1. Lämpliga temperaturområden för olika aktiviteter och klädsel (AV, 2020).

Temperaturerna inom temperaturområdet 10-30 °C är tillförlitliga eftersom de beräknas med
standarden SS-EN ISO 7730:2006 (AV 2020). Temperaturer utanför säkerhetsspannet anges i
parentes.

För ett stillasittande arbete med en normal klädsel kan man se i arbetsmiljöverkets tabell
(Tabell 1), att ett lämpligt temperaturområde är på 21-25 °C. Detta speglar förhållandena för
ett kontorsarbete, vilket projektet avser att handla om. Vidare har arbetsmiljöverket explicit
tagit fram lämpliga lufttemperaturer för olika arbetsplatser (Tabell 2).

Tabell 2. Fingervisning om vilka lufttemperaturer som kan vara lämpliga (AV, 2020).



Där kan man se att för en kontorsarbetsplats är 20-24 °C är ett lämpligt intervall. På
sommaren accepteras även upp till 26 °C (*) (AV 2020). Detta är därmed temperaturerna som
kommer att appliceras i arbetet med Cytivas kontor.

Men trots att man har identifierat ett lämpligt intervall så är komfort en definitionsfråga. Vi
människor är olika och har olika förutsättningar och preferenser. Den temperatur som en
person tycker om, kan vara störande för en annan. För en lokal där många människor jobbar
kan de även klä sig olika, och även där uppleva temperaturen olika.

På fastighetsföretaget Vasakronan har de löst problematiken med att alla gillar olika
temperaturer genom att de har en stigande/minskande temperatur under dagen. På detta sätt
får alla sin preferenstemperatur någon gång under dagen. Detta är en bra lösning för att få de
anställda nöjda, men det återstår att undersöka hur “miljövänligt” det är.
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Sammanfattning
Framtidens klimatförändringar är starkt kopplade till koldioxidutsläppen. Ökad koldioxidhalt
i atmosfären leder till ökad lufttemperatur vilket kommer påverka hur vädret beter sig
förändrad nederbörd, antal soldagar, ökad havsnivå, smältning av isar med mera. Av
rapporten nedan kan man i Uppland beroende på olika modellerade scenarier förvänta sig
olika ökningar av temperaturen. Om utsläppen skulle ske i den takten de gör nu och ökningen
avstannar till 2040 kan man se en årsmedeltemperatur ökning på 3°C fram till sekelskiftet. I
ett mer extremt scenario där koldioxidutsläppen tredubblas fram till sekelskiftet kommer
temperaturökningen hamna på ca 4,5°C.



Framtidens klimat
Framtidens klimat är en komplicerad och arbetstyngd process att modellera. Det finns flera
metoder och uppskattningar måste göras för att modellen ska bli en så rättvis anpassning av
verkligheten som möjligt. Utsläppen av koldioxid och annan miljöpåverkan kommer leda till
en ökad lufttemperatur vilket är av intresse. I detta arbete används en klimatrapport om
upplands framtida klimat som är framställd av SMHI. Den drar slutsatser efter 2 modeller
med olika parametrar kring hur framtiden förväntas se ut. De olika modellerna kallas RCP4.5
och RCP8.5. RCP står för Representative Concentration pathways och de två modellernas
inparametrar karakteriseras av följande:
RCP 4,5: Utsläppen av koldioxid kommer öka något men kulminerar vid 2040 för att sedan
stagnera. Vid slutet av seklet kommer befolkningsmängden ha ökat till omkring 9 miljarder
från 8 miljarder idag. Jordbruksproduktionen kommer ha optimerats och större skördar
kommer fås på lägre areal jordbruksmark med en låg energiintensitet. En intensivare
klimatpolitik kommer tillämpas med mer omfattande skogsplantering.
RCP 8,5: Utsläppen av koldioxid kommer ha tredubblats vid slutet av seklet och utsläppen
av metan ökar kraftigt. Arealen jordbruksmark, både odling och betesmark, kommer behöva
öka för att tillgodose den stora befolkningen på 12 miljarder. Utvecklingen mot
energieffektivare teknologi kommer långsamt fortsätta. Energiintensitet kommer öka och
beroendet av fossila bränslen kommer fortsatt vara hög samt att det inte kommer finnas
omfattande politiska åtgärder.
(Sjökvist E, m fl., 2015)

Förändringen av medeltemperaturen är utav intresse. Dels av den över hela året, dels den på
en säsong basis. Nedan i tabell 1 presenteras data för förändringen i medeltemperatur från
den observerade temperaturen i perioden 1961–1990 till den modellerade temperaturen får
års perioden 2069–2098.

Tabell 1: Ökning i temperatur för säsongsbaserade perioder med de 2 modellerna RCP4.5 och
RCP8.5

Avser period Ökning temp (°C) RCP4.5 Ökning temp (°C) RCP8.5

Årsmedel 3°C 4.5°C

Vinter 4.5°C 6°C

Vår 3°C 5°C

Sommar 3°C 5°C

Höst 2°C 4°C

(Sjökvist E, m fl., 2015)

Som man kan se i tabell 1 kommer det överlag ske en ökning av temperaturen i båda
scenarier. Där den största förändringen kommer ske på vintern med en ökning på 4,5°C vid
RCP4,5 och 6°C vid RCP8.5 och lägsta förändringen på hösten med 2°C vid RCP4,5 och 4°C
vid RCP8,5. Alltså i båda fallen kommer det med tid ske en ökning av temperatur som
medför olika förändringar i klimatet såsom förändrade nederbördsmängder och växtperioder.
(Sjökvist E, m fl., 2015)



Solen som energikälla
På geocentrum i Uppsala finns 3 solceller installerade, panel A, B, och C. Dessa installerades
2015 och har sedan dess hjälpt till att driva serverhallar och som kylning under sommaren.
De är också A klassade solpaneler vilket betyder att det är de mest effektiva på marknaden i
dagsläget. Solpanel A ligger i österläge med en area på ca 80m2, Solpanel B ligger i
söderläge med en area på ca 60m2, och panel C ligger i österläge med en area på ca 140 m2.
Storleken på panelerna uppskattades med google maps mätverktyget då inga storlekar kunde
fås på dessa av ansvarig enhet.(geo.uu.se)
I Figur 1 kan man se hur månads medelvärdet på elproduktionen varierar över året.

Figur 1: Månadsmedelvärdet på elproduktionen från solpanelerna på geocentrums tak.

En tydlig topp kan man se på sommaren och lägre värden på vintern. Max medelvärdet
kulminerar kring juni och juli på ca 110 Mwh för panel C, vilket blir 0,80 Mwh per
kvadratmeter under högsommaren. 5 år är en kort tid så man kan ännu inte se någon trend
kring utifall värdena skulle öka eller minska i framtiden men det man kan se är att solen är ett
bra alternativ för verksamhet på sommaren.
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Sammanfattning
Temperaturreglering innebär att man justerar en temperatur beroende på vilken temperatur
man vill ha i ett visst system. Temperaturregleringen bestäms matematiskt av en
proportionerlig, integrerande samt deriverande del för att anpassa temperaturen efter behov.
Kontrollerade temperaturökningar i lokaler kommer främst från olika typer av radiatorer där
vattenburna radiatorer är det vanligaste.



Temperaturreglering
Definitionen för vad en temperaturreglering är:
“Reglering av temperaturen i ett system (som t.ex. människokroppen)” (Wiktionary).

Med definitionen ovan kan man ana hur brett konceptet “temperaturreglering” är eftersom att
det är en temperaturreglering av ett godtyckligt system. När man pratar om
temperaturreglering så kan det handla alltifrån människokroppens förmåga att reglera
temperatur beroende på utomstående faktorer såsom väder samt inre faktorer som infektion
men också tekniska system såsom radiatorns förmåga att förändra inomhusklimatet i olika
fastigheter. Människans temperaturreglering styrs med hjälp ett temperaturcentrum som finns
i hjärnan (1177.se) till skillnad från andra temperaturreglerande system som kan ha väldigt
olika slags “centrum/energikällor” som utgångspunkt (Boverket, 2011).

Hur fungerar temperaturreglering?
En regulator är en apparat som sätter krav på ett specifikt system så att man får den
utsignal / resultat man vill åstadkomma av systemet. Denna typ av teknik kan se väldigt olika
ut beroende på vilket system man har samt vilken utsignal man strävar efter. En regulator kan
vara manuellt inställd men även automatiserad och självreglerande. För att ta reda på vilken
typ av regulator man studerar så kan detta undersökas med hjälp av matematiska beräkningar
inom reglerteknik (Rosth, 2022).

Återkoppling är ett begrepp som ofta uppkommer inom reglerteknik vilket innebär att
styrsignalen bestäms med hjälp av mätsignalen. Styrsignalen är insignalen, i systemet𝑦

𝑟𝑒𝑓

medans mätsignalen är utsignalen, ur systemet. Eftersom man vet utsignalen så kan man𝑦
korrigera insignalen med hjälp av en återkoppling vilket kombineras med insignalen så att
insignalen förändras (Rosth, 2022). I Figur 1 ser man att den ordinarie insignalen heter 𝑦

𝑟𝑒𝑓

medans insignalen som har korrigerats med hjälp av en återkoppling heter . är𝑒 𝐹(𝑠)
regulatorns överföringsfunktion  medans systemets överföringsfunktion. En𝐺(𝑠)
överföringsfunktion får man genom matematiska transformationer så kallad
Laplacetransformation då man konverterar från tidsdomänen till frekvensdomänen i ett
system (Rosth, 2022).

Figur 1. Ett slutet system med hjälp av återkoppling. (Rosth, 2022)

Det slutna systemets ekvation med komponenter från Figur 1 ger ekvation (1).

(1)𝐺
𝐶
(𝑠) =

𝐺
𝑂
(𝑠)

1+𝐺
𝑂
(𝑠)

Ett öppet system som även kallas en kretsförstärkning består inte av någon återkoppling som
sluter systemet utan det systemet kan se ut som typexemplet i Figur 2 (Rosth, 2022).



Figur 2. Ett öppet system utan återkoppling. (Rosth, 2022)

Det öppna systemets ekvation med komponenter från Figur 2 ger ekvation (2)

(2)𝐺
𝑂
(𝑠) = 𝐹(𝑠) · 𝐺(𝑠)

Det finns olika typer av reglering, och detta kan man sammanfatta med en PID-reglering.
Med en PID-reglering så innebär det att ett system har en proportionerlig del, (P) som innebär
en proportionell förstärkning av ett system. Det finns även en integrerande del, (I) som
korrigerar felet som den proportionerliga delen kan skapa så att den önskade utsignalen
efterliknas. Den sista delen av en PID-reglering är den deriverande delen, (D) som motverkar
förändringar från den slutgiltiga utsignalen, man kan säga att den deriverande delen håller
utsignalen stabil och där den ska vara (Rosth, 2022).

Temperaturreglering i lokal
Värme i en lokal kan regleras på olika sätt, alltifrån manuella justeringar till automatiserade
system. Vid radiatorer idag så finns det en termostatventil med en termostat vars uppgift är att
reglera temperaturen som behövs för att upprätthålla önskad rumstemperatur. Termostaten
klarar av detta med hjälp av en expanderande gas som finns inuti en bälg. Ventilen öppnas
eller stängs beroende på temperaturskillnaden mellan rumstemperaturen och börvärdet. När
rumstemperaturen ökar så utvidgas gasen i bälgen och på så pressar mot ventilens tapp och då
minskar flödet till radiatorn. Effekten blir motsatt om rumstemperaturen sänks (Blom,
Johnsson, Klit, 2017). Varför denna typ av automatisering är användbar och värdefull är
eftersom att värmelaster i lokaler påverkar inomhustemperaturen och dessa kan vara svåra att
förutse. Termostaten har enbart en proportionerlig del (P-reglering) och kan alltså inte
korrigera avvikelsen från ärvärdet (Blom, Johnsson, Klit, 2017).

De vanligaste typerna av radiatorer är oljeradiatorer, elradiatorer samt vattenburna radiatorer.
Vattenburna radiatorer har nästan uteslutande termostatventiler (reglerar radiatorn flöde
beroende på inomhustemp) och är uppbyggda av slingor som är fyllda med vatten. Vattnet
värms upp som i sin tur värmer upp rummet den står i. Värmekällan till vattenburna
radiatorer kan skilja sig och är alltifrån olika typer av pannor till solfångare, värmepump och
fjärrvärme (Boverket, 2011).
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Sammanfattning
Rapporten handlar om problemet med utsläpp av koldioxid, Sveriges miljömål och netto noll.
Vidare handlar den även om el- och värmesektorns utsläpp samt företags ansvar i att sänka
utsläppen av koldioxid och Cytivas hållbarhetsarbete utifrån deras hållbarhetsrapport från
2020.



Utsläpp av koldioxid
Människans utsläpp av växthusgaser som koldioxid är den främsta anledningen till ökning av
den globala uppvärmningen. Utsläppen av koldioxid är en av dagens största utmaningar och
orsakar bland annat ökad temperatur, havshöjning och ökning av extremväder (Europeiska
kommissionen u.å.). Konsekvenserna påverkar inte bara djur- och växtliv, utan skapar även
hälso- och ekonomiska problem som varar både på lång- och kort sikt. För att bromsa
utsläppen av koldioxid och framtidssäkra hållbara samhällen för kommande generationer bör
åtgärder vidtas (WWF 2020).

I enlighet med FNs klimatmål Agenda 2030 har Sverige tagit fram egna miljömål för att
arbeta för en hållbar framtid. Ett av de nationella miljömålen är begränsad klimatpåverkan,
som innebär att Sverige ska minska sina utsläpp av växthusgaser. Utsläppen ska till år 2030
ha minskats med 60 % räknat från 1990. (Sveriges miljömål 2022). Från 1990-talet har
Sveriges utsläpp av växthusgaser minskat med 35 procent och enbart under 2020 var
minskningen 8,9 procent, vilket motsvarar ungefär 46 miljoner ton koldioxidekvivalenter
(Naturvårdsverket u.å.a). Enligt Sveriges klimatpolitiska ramverk från 2017 ska Sverige nå
klimatneutralitet, eller ett netto av noll utsläpp av växthusgaser till atmosfären till år 2045
(Naturvårdsverket u.å.d). Klimatstrategin Netto Noll är ett redskap för att används av flera
länder, företag och andra organisationer för att kartlägga sin klimatpåverkan och kunna
minska utsläppen. Netto noll bygger mycket på att klimatkompensera, speciellt i de fall där
det är svårt att minska utsläppen (Zero mission u.å.).

I dagens samhälle är energi i form av el- och värme viktigt, främst i industrimiljö och
uppvärmning av lokaler samt byggnader. Globalt kommer mer än 60 % av energin från
fossila källor som kol, naturgas och olja, medan i Sverige kommer den från mer än 60 %
förnybara källor (Ekonomifakta 2021). Med en ökande teknikutveckling, ökar även
efterfrågan på el, som även kan ersätta fossila bränslen. Energimarknaden erbjuder idag
många alternativ, som släpper ut olika mängder koldioxid och har olika påverkan på miljön.
(Naturvårdsverket u.å.c). Naturskyddsföreningen (2021) menar att samtlig energi som nyttjas
har en påverkan på miljön vilket borde avvägas mot hur stort värde den ger. Vidare är
generationsmålet ett av Sveriges miljömål som säger att vi ska lämna efter ett samhälle utan
stora miljöproblem till nästa generation. Inom målet ingår att energin som produceras ska
komma från förnybara källor och energieffektiviteten ska ökas, med minsta möjliga
miljöpåverkan och samtidigt tillgodose behoven vi har idag (Sveriges miljömål u.å.).
Jämförelsevis var utsläppen från el- och värmeproduktionen under år 2020 omkring 46 %
lägre än år 1990, vilket grundar sig i lägre konsumtion av fossila bränslen. För att Sverige ska
kunna nå miljömålen behöver bland annat utsläppen från el- samt värmeproduktionen att
minska ytterligare (Naturvårdsverket u.å.b). Där spelar företag och industrier stor roll i
omställningen och det finns ett flertal metoder för de att minska sina energiutsläpp. Metoder
som till exempel kartläggning och uppföljning, ställa krav vid inköp, byt till miljömärkt el
och använda fjärrvärme och fjärrkylning (Länsstyrelsen 2007).

Cytivas hållbarhetsarbete
Grundat år 1733 med över åtta tusen anställda i fyrtio olika länder idag, är Cytiva ett ledande
företag inom life science. På grund av en ökande efterfrågan på hållbarhetsstrategier från



både kunder och medarbetare, samt en vilja av att fortsätta vara i framkant inom branschen,
gjordes en extra satsning på hållbarhetsstrategier under 2020 (Cytiva 2020).

Cytiva arbetar bland annat med att för att uppfylla Agenda 2030 och för att minska deras
klimatavtryck har Cytiva skapat mål som sträcker sig till år 2025 och 2030. Målet för 2030 är
att de totala utsläppen från företaget ska minskas med 50 %. Medan målen för 2025 är bland
annat att 35 % företagets totala utsläpp ska minskas. År 2020 var utsläppen från enbart
användningen av elektricitet 44 % av deras totala utsläpp, det vill säga är det viktigt att
förändra energianvändningen för att nå målet. De ska bli mer energieffektiva, alla företagets
anläggningar enbart ska använda elektricitet från förnybara källor samt installera solpaneler
vid Cytivas lokaler. Kontoren i Uppsala samt Umeå ska byta till förnybar distriktsånga,
fjärrvärme och fjärrkyla, för mer hållbar uppvärmning och nedkylning av lokalerna. I
Schweiz bygger cytiva nu The Signy Science Park, vilket är en ny typ av mer energieffektiva
byggnader som främst kommer att drivas av solenergi på plats, men även värmeenergi för att
styra temperaturen i lokalerna. Den uppnår Schweiz energieffektivitets-standard, Minergie för
hållbara byggnader (Cytiva 2020).

Målen drivs exempelvis av att hållbarhetsstrategi från 2020 blivit krav hos Cytiva samt
transparens över framstegen som gjorts till intressenterna. Hållbarhetsgrupp som
kommunicerar och upprättar strategier och planer, som kartläggning av utsläppen (Cytiva
2020). Vidare är Cytiva medlem i UN Global Compact, där ett medlemskap innebär att
företaget följer tio principer som rör ämnen som mänskliga rättigheter, arbetskraft, miljö samt
anti-korruption. Princip 7, 8 och 9 handlar om att förbereda sig för miljöutmaningar genom
att ta fram strategier. Vidare även att ta initiativ till mer miljöansvar och uppmuntra
utveckling av framtida miljöinnovationer och -tekniker (UN Global Compact u.å.).
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Rapportnamn
Byggnadens inverkan på inomhustemperatur

Sammanfattning
Byggnader har en direkt avgörande inverkan på inomhustemperatur och hur det upplevs för
personer som rör sig i miljön. De senaste 25 åren har energiförbrukningen minskat för
uppvärmning av lokal med hjälp av effektivare uppvärmningsmetoder samt
energieffektivisering av lokaler klimatskal. Flertalet kontorslokaler runt om i landet har än
dåligt isolerade väggar, tak och fönster vilket leder till en negativ påverkan på den operativa
temperaturen vilket i sin tur leder till en energikrävande uppvärmning och en obekväm
vistelse i lokalen som kan ha en negativ hälsopåverkan.



I boverkets byggregler kap 9:1 står det “Byggnader ska vara utformade så att
energianvändningen begränsas genom låga värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv värme- och
kylanvändning och effektiv elanvändning “(BBR 2011:6). Byggnader måste upprätthålla en
hög energihushållning samtidigt som dem ska uppfylla dem befintliga inomhusklimatkraven
som beskrivs i BBR kap 6:4 samt 124§ AFS 2020:1.

Energihushållningen har förbättrats de senaste 25 åren enligt energimyndighetens rapport
Energiindikatorn 2021 vilket syns i figur 1 där energiförbrukningen för temperaturreglering
av lokaler(kontor) har minskat från 170 kWh/m2 till 130 kWh/m2 vilket är en minskning på
23,6% på 25 år. Denna minskning beror installationen av värmepumpar, övergången från olja
till el och fjärrvärme samt energieffektivisering av kontorslokaler(Energimyndigheten 2021).

Figur 1: över Energiförbrukningen för uppvärmning av lokal mellan åren 1995-2019 utifrån data av
Energimyndigheten och SCB

Utformningen av byggnaden och dess uppvärmning har en stor påverkan på hur bostaden
konsumerar energi. Att implementera energieffektivisering på befintliga lokaler kan drastiskt
minska dess energiförbrukning. De största uppvärmnings relaterade energiförlusterna sker i
byggnadens ventilation samt klimatskal vilket är de ytor som omsluter dem uppvärmda
ytorna i byggnaden det vill säga ytterväggar, ytterdörr, tak, grund samt fönster. En generell
riktlinje för värmeförlusterna är att fönster och ytterdörrar utgör 35 % av förlusten, fasad,
grund, ventilation släpper vardera 15 % av förlusten samt så består ytterväggar av 20%
förlusten vilket även syns i figur 2 (Energimyndigheten, 2018).

Figur 2: Figur över generell fördelning av värmeförlust  i en byggnad



Ett mått på delar av klimatskalets isolerande förmåga dvs värmeövergångsmotstånd är
U-värde, vilket anger den energi/värme som avgår från den varma sidan till den kalla. En
utveckling av U-värdet är UA-värdet där U-värdet är utslaget på den totala arean av t.ex. en
vägg, detta är ett kvantitativt mått och möjliggör hur t.ex. olika väggkonstruktionen skiljer sig
när det kommer till sin isolerande förmåga (Boverket, 2010).

Dagens minimikrav för nybyggda samt renoverade byggnader enligt syns i tabell 1 (BFS
2017:5).

Utifrån Boverkets rapport Energi i bebyggelsen – tekniska egenskaper och beräkningar från
2010 har Boverket tillsammans med SCB har en kartläggning alla Sveriges kontors
klimatskal och dess U- samt UA-värden. I rapporten syns att kontorslokaler vilket är fokuset i
detta arbete har bland dem sämsta U-värden för fönster, väggar samt tak där U-värdena är för
respektive del är 2,36±0.25 W/m2K, 0,52±0.06 W/m2K och 0,29 ± 0,05 W/m2K.
Kontorslokaler har generellt sett bland dem lägsta isoleringsförmåga och uppfyller inte de
minimikrav som ställs vid renoverade alternativt nybyggda lokaler vilket medför att
kontorslokalerna blir generellt sett mest påverkad av förändringar av temperaturförändringar
och därmed har sämst energihushållning (Boverket, 2010).

Det finns även fler faktorer som byggnaden påverkar inomhustemperaturen utöver hur dess
förmåga att förlora alternativ addera värme genom klimatskalet ett exempel är solinstrålning,
människor, utrustning och eventuellt luftdrag i lokalen. En för högt lufthastighet kan leda till
lokala nedkylningar, dessa kan uppstå genom ett otätt klimatskal på byggnaden samt kallras
vid fönster m.m (Bülow-Hübe mfl., 2021).

Solinstrålning samt strålningsdrag/värmestrålning från byggnadens väggar, radiatorer, fönster
tak och golv påverkar även upplevelsen av temperaturen i ett inomhusklimat vilket kallas för
den operativa temperaturen och skiljer sig från den faktiska lufttemperaturen. Den operativa
temperaturen är alltså mer intressant att mäta i ett inomhusklimat ur ett mänskligt perspektiv.
Exempel så leder strålningsdraget från ett dåligt isolerat fönstret till en
temperaturstrålningasymmetri på en person vilket ger upphovet hos personen att det är kallare
alternativt varmare än vad den faktiska lufttemperaturen ligger är (Bülow-Hübe mfl., 2021).

Materialvalen i en kontorslokal har därmed en väldigt viktig roll för upplevelsen av personer
som befinner sig i lokalen och bör vara framtagna för att uppfylla dem komfortkrav på den
operativa temperaturen som finns på arbetsplatser. Ett exempel är att lufttemperaturen i ett
rum kan vara 24 grader men med ett fönster som har en yttemperatur på 16 grader så upplevs
rummet vara ca 20 grader på grund av strålningsdraget från fönstret. Detta kan motverkas
med hjälp av välisolerade fönster och rumsytor med låg värmeledandeförmåga (Bülow-Hübe
mfl., 2021).



Definitioner:
Klimatskal - Yttre ytor som omsluter den uppvärmda miljön i en byggnad
Operativ temperatur - Den temperatur som kroppen uppfattar
Energihushållning - hur en byggnad bibehåller tillförd energi
Solinstrålning- Energi som solen bidrar med inomhus
Strålningsdrag - Energi som tas upp av omgivningen av ett material
Temperaturstrålningasymmetri- skillnad i temperaturstrålning mellan två sidor av ett objekt
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Rapportnamn
Energikällor och cirkulation

Sammanfattning
Det finns en mängd olika källor till att värma upp bostäder, några vanliga i sverige är bland
annat fjärrvärme, bergvärme och värmepumpar. I städer är den vanligaste uppvärmningen
från fjärrvärme där den står för ca 80 % av värmebehovet i byggnader som lokaler och
flerbostadshus. För kylningen används även fjärrkyla men man kan även kyla lokaler med
solenergi genom att använda solceller. För att distribuera ut värmen eller kylan i lokaler
behöver man oftast någon typ av ventilationssystem, den vanligaste för kontorslokaler är
FTX-system. Den bygger på att ren uteluft tas in och värms eller kyls för att sedan
transporteras ut till rummen via tilluftssystem och bort från rummen via frånluftsystem.



Energikällor
Fjärrvärme kan förse hela eller delar av en tätort med värme från ett centralt värmeverk.
Värmen som verket producerar leds ut till byggnaderna via välisolerade rör nedgrävda i
marken. I rören cirkulerar fjärrvärmeverkets vatten och kallas det primära systemet.
Temperaturen brukar hålla en temperatur mellan ca 70-120°C och leds ut under högt tryck så
att vattnet inte börjar koka. I byggnaderna kan sedan vattnet transporteras via värmeväxlare
till byggnadens eget system, vilket kallas det sekundära systemet (Dahlblom & Warfvinge
2010). För att föra över fjärrvärmen till det sekundära  systemet via värmeväxlare finns det
fjärrvärmecentraler i byggnaderna. I fjärrvärmecentralen skiljer man på primär- och
sekundärvatten, eftersom man vill förhindra läckage i byggnadernas värmesystem samt att det
höga trycket i primärledningarna inte ska fördyra värmesystemet i byggnaderna, den finns
även så att man kan se till att få kontroll och hindra att primärvattnet sysresätts. I
fjärrvärmecentralen finns det shuntgrupper som ska reglera temperaturen till byggnadernas
värmesystem och till luftvärmebatteriet, samt även energimätare så att man kan se hur mycket
energi som fastigheten förbrukar (Dahlblom & Warfvinge 2010). I större byggnader som
kontorslokaler och flerbostadshus är det främst fjärrvärme som används. Den står för ungefär
80 procent av allt värmebehov i den typen av byggnader (Boverket 2010).

För att kyla byggnader och lokaler kan man även använda sig av fjärrkyla. Fjärrkylan
fungerar på samma sätt som fjärrvärme men istället för varmt vatten transporteras kallt vatten
(ungefär +6°C) från verket till bostäderna (Vattenfall u.å.). För att producera kylan kan man
göra det med stora kylmaskiner, med antingen kompressorer eller genom
absorptionskylmaskiner eftersom att tillförd energi är värme, från exempelvis
avfallsförbränning. Det är även vanligt att värmepumpar hämtar värme från fjärrkylanätet och
sedan levererar det till fjärrvärmenätet. I byggnaderna anluts primärsystemet med en
värmeväxlare till det sekundära systemet. Väl i byggnadens system cirkulerar det kalla
vattnet till vattenburna kylelement i rummen och till kylbatterier i luftbehandlings aggregaten
(Dahlblom & Warfvinge 2010).

Bergvärme är också ett alternativ som finns till att värma upp bostäder. I boken bergvärme på
djupet från 2013 uppskattar de att sverige står för ca 25% av världens geoenergianvändning,
samt att det även är en av de tredje största förnyelsebara energikällorna i Sverige. Bergvärme
bygger på grundtanken om att värmeenergi kan utvinnas från låga temperaturer förutsatt att
man tillför en viss drivande energi, på så sätt kan det nå högre temperaturnivåer som kan
användas för att värma bostäder (Granryd 2013).

Det finns olika typer av solceller främst tunnfilmssolceller samt kiselsolceller. Det finns olika
tekniker för att kyla vatten med hjälp av solceller och solfångare. Några vanliga är bland
annat att man har en solelektriskt driven kompressor eller solvärmedriven absorptionskyla.
Den första bygger på att ett kylmedium cirkulerar runt i ett slutet system. Mediet för bort
värme från det område som man vill kyla och avger sedan värme till omgivningen. För denna
metod krävs det en kompressor som kan komprimera ångan i förångaren till ett högre tryck.



Vilket i sin tur gör att den kan kondenseras vid högre temperaturer i kondensorn. Värme kan
avledas och vätskan leds genom en strypventil så att trycket minskar, då sänks även
förångningstemperaturen. När trycket sedan ökar för vätskan så höjs även dess
förångningstemperatur. I förångaren värms då vätskan av returvattnet av en baffel och
förångas, då kan även kallt vatten erhållas (Nilsson 2013).
Tittar man på kylbehovet för en byggnad varierar det beroende på vad den används till,
kylbehovet är stort för tex fabriker och köpcentrum. För kontorslokaler blir kylbehovet som
störst under kontorstid då många vistats i lokalerna och mycket mindre utanför arbetstid
(Nilsson 2013).

Cirkulation och ventilation
Det finns några olika typer av ventilationssystem, man brukar dela in dem i tre huvudtyper;
självdragssystem (S-system), frånluft (F-system) och till- och frånluft med värmeåtervinning
(FTX-system) (Dahlblom & Warfvinge 2010). FTX-system är vanligast på lokalbyggnader
som t.ex. kontorslokaler, det näst mest använda ventilationssystemet är från- och tilluft utan
värmeåtervinning, och även bara frånluft (boverket).

Till och frånluft med återvinning är uppbyggt på att uteluft ska tas in så högt upp det går från
en byggnad då det är där som luften är som renast. Luften kan sedan filtreras, kylas eller
värmas i ett FTX-aggregat. Det behövs även två stycken system för att distribuera luften, ett
för frånluften och ett för tilluften. Energibehovet för eftervärmningen av tilluften kan minska
till ca 80 % när man använder sig av värmeåtervinning, däremot går det åt mera el jämfört
med ett F-system (Dahlblom & Warfvinge 2010). I aggregatet finns en värmeåtervinnare som
ska värma tilluften med hjälp av frånluften. Det finns några olika typer som exempelvis
roterande värmeväxlare, vätskekopplade batterier och plattvärmeväxlare. Avgörande
egenskapen för typerna är vad de har för temperaturutvecklingsgrad, vilket är förmågan att
överföra värmen (Dahlblom & Warfvinge 2010).

Värmen från frånluften kan utnyttjas i en bostad för att värma upp tilluften med hjälp av en
värmepump. Värmepumpen fungerar genom att man vänder på termodynamikens andra
huvudsats, som säger att värme går från ett varmare till ett kallare medium. Detta görs genom
att tillföra energi till systemet med en kompressor. Om köldmediet får cirkulera i ett slutet
system kan låga temperatur med lite energi omvandlas till högre temperaturer med mer energi
(Gustafsson & Karlsson 2015).

Värmen från ventilationsluften kan återvinnas med en frånluftsvärmepump eftersom
frånluftstemperaturen är rumstempererad. Pumpen kan anslutas till värmesystemet och
tappvattenberedningen. En nackdel med frånluftsvärmepumpen är att ventilationsflödet är
relativt liten så frånluftsvärmepumpen måste ofta kombineras med en annan värmekälla
(Dahlblom & Warfvinge 2010).
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Sammanfattning
För att kunna motverka befintligt dåligt inomhusklimat så måste nya hållbara lösningar
appliceras för att uppfylla dem allt hårdare energihushållningskraven samt skapa ett mer
behaglig inomhusklimat. Bland dem första åtgärder som görs för en byggnad är att förbättra
dess befintliga klimatskal, detta innebär tilläggsisolering vid köldbryggor samt tjockare
väggar, mer isolerade tak, solskydd och energieffektivare fönster. Utöver ett tätt och
välisolerat byggnad kan även temperaturregleringen energieffektiviseras med hjälp av olika
former av termisklagring och distributionsmetoder. Med hjälp av jordens relativa konstanta
temperatur på ca +4 grader 50-200 m ned i marken kan temperatur utvinnas av olika typer av
kollektorer som sedan för temperaturen till ytan där värme- och cirkulationspumpar
distribuera värme/kyla i lokaler. Så gott som alla dessa system drivs av el och därmed för att
kunna minska eventuella utsläpp så är ett bra alternativ att kunna producera egenproducerad
förnyelsebar el.



Passiva lösningar:
Vädring:
Vädring är en grundläggande och trivialt sätt att kyla med hjälp av tillföra uteluft i en bostad
och kyla genom att tillföra luft av en lägre temperatur alternativ skapa ett luftdrag i lokalen
och sänka den operativa temperaturen. Vädring kräver ingen energi och är kostnadsfritt om
vädringsluckor finns i lokalen samt ger möjlighet att personer i lokalen påverka
inomhusklimatet. Problemet med vädring är att den måste genomföras manuellt av en person
samt avges den uppvärmda luften och ingen värmeåtervinning kan ske vilket blir en stor
energiförlust (Nordquist, 1998).

Tilläggsisolering tak, väggar, golv:
Att tilläggsisolera klimatskalet har en avsevärd skillnad på husets energihushållning. Genom
att öka den isolerande förmågan samt minska antalet köldbryggor och skapa ett mer lufttätt
klimatskal så minskar värmeförlusten för huset. Det går även att tilläggsisolera från insidan
av byggnaden vilket är ett billigare alternativ men minskar byggnadens befintliga golvarea.
Vid oisolerade alternativt dåligt isolerade vindsutrymmen kan tilläggsisolering placeras för att
ytterligare motstå eventuell värmebortgång (BBR 2011:6).

Byte av fönster:
Värmeöverföring från fönster kan mätas med fönstrets U-värde [W/m²K], alltså hur mycket
energi som försvinner genom fönstret baserat på dess area samt temperaturskillnaden inom
och utomhus. Att mäta detta är en komplicerad process som tar mycket i hänsyn hur solen
strålar in i byggnaden och är därmed säsongsbaserad men också orientations baserad. Ett hus
i söderläge värmer mer än ett fönster i norrläge. Typvärden på U-värden för olika fönster
varierar mellan 0,8 upp till 3. Där de moderna fönstrena med 3-glas och isolerande gas samt
ytbehandling har låga värden medan de äldre tunnare varianterna med enkel eller dubbelglas
utan behandling har U-värden kring 2,6-2,8 (Bülow-Hübe mfl., 2021).

Krav för nya byggnaders fönster är ett U-värde på 1.2[W/m²K] (BBR 2011:6).

Anpassa solinstrålning
När solen skiner på en byggnad och in genom fönstret absorberas den kortvågiga strålningen
av möbler och annat inomhus och dessa objekt sänder ut långvågig strålning som inte går ut
genom fönstret, det blir då en växthuseffekt inomhus. Strålningen kan också ske genom andra
medier såsom väggar och tak men dessa källor är obetydliga jämfört med effekten från
fönster. En mycket effektiv lösning att begränsa detta är att anpassa hur mycket sol som
skiner in genom fönstrena. (Socialstyrelsen 2005)

Det finns flera metoder till detta och några vanliga alternativ är, persienner, vågräta och
horisontella solskydd, UV skyddade fönster. vilket alternativ som är mest effektivt beror till
stor del på orienteringen av byggnaden. En vägg i söderläge har över hela året en hög
solinstrålning, öster och väster har en stor säsongsvariation på solinstrålning. Latituden har
också en stor inverkan på solinstrålning (Bülow-Hübe mfl., 2021).

Utvändiga solskydd är i de flesta fall mer effektiva än invändigt solskydd. Detta för att de
stoppar instrålningen helt innan den når byggnaden. Det tillkommer dock nackdelar i form av
att de blir utsatta för annan typ av väder och slitage än invändiga solskydd och det måste
beaktas vid installation om väder och vind kan vara ett problem (Bülow-Hübe mfl., 2021).



Nattkyla:
Nattkyla innebär under den varmare delen av året i Sverige som en förinställd
frånluftstemperatur överskrids så är ventilationen på dygnet runt. Detta gör att kall luft under
natten introduceras i lokalen och för bort värmeenergi som är lagrad i byggnaden. Under
natten så är alla värmegivande utrustning avstängd för att underlätta nedkylning av
byggnaden vilket resulterar en sänkt energiförbrukning (Ericsson & Evertsson 2008).

Aktiva lösningar:
Fjärrkyla:
Fjärrkyla fungerar på ett liknande sätt som fjärrvärme genom att en värmecentral pumpar ut
kallt vatten i ett ledningsnät. Ett sätt som fjärrkylan bildas är genom frikyla där
värmecentralen använder sig av närliggande vatten och pumpar upp kallt vatten som där
kylan sedan förs över till fjärrkylaverkets vatten. Vattnet pumpas sedan ut i ledningsnätet till
kunden där kylan tas upp av en värmeväxlare som distribuerar kylan i lokalens befintliga
kylsystem (Energiföretagen, 2021).

Det går även att använda sig av sorptiv kyla vilket är en värmedriven kyla som skapas med
hjälp av fjärrvärme. Sorptiv kyla fungerar genom att ta in uteluft som man sedan torkar och
värme upp med hjälp av en torkrotor och fjärrvärme och passerar det genom en värmeväxlare
där frånluft tidigare har kyls i en evaporativ kylare. Det resulterande leder till att tilluften bli
kyld och kyls ännu en gång i en evaporativ kylare innan den levereras ut i lokalen. Ett
sorptivt system minskar energianvändningen samtidigt under vintertid så värmeåtervinner
systemet i hög grad vilket i sin tur leder till en minskad energianvändningen (Munter 2017).

Frikyla:
Frikyla kan framställas i på diverse sätt men metoden är densamma, men den vanligaste är att
utnyttja ett befintligt bergvärmesystem. Berggrunden har en relativt konstant låg temperatur
året om där genom det befintliga borrhålet alternativt energibrunn kan en kollektorslang
placeras som är kopplat till bland annat radiatorer, klimatbaffel, golvslingor, kylbatterier,
m.m. Resultatet blir att kyla tillförs till lokalen samtidigt som oönskad överskottsvärme i
lokalen tas upp i kollektorslang och förs tillbaka till t.ex. energibrunnen och ökar värmen i
berget, detta förbättrar produktionen för en värmepump under höst och vintern. Detta system
är väldigt energisnålt och kollektorslangen kan även föras genom en akvifer, sjö, eller i
marken för uppfylla ett liknande resultat (Thermia, u.å).

Driva med förnyelsebar energi:
Så gott som all temperaturreglering av lokaler kräver el för att driva regleringen vare sig det
är cirkulationspumpar, kompressor, eldrivna radiatorer, m.m. Desto mindre energikrävande
som temperaturregleringen är, desto bättre blir förutsättningarna för att kunna driva
uppvärmning och kylningen med hjälp av egenproducerad förnyelsebar energi. Den
vanligaste småskaliga elproduktionen är solkraft genom solceller vilket är en snabbt växande
energikälla som har fördubblat sin produktion mellan 2019-2020 och är en emissionsfri
energialternativ ur ett Scope 2 perspektiv (Energimyndigheten, 2021).
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Sammanfattning
Studien är utförd på uppdrag och efterfrågan av Cytiva via STUNS energi. Syftet med studien
är att analysera och kvantifiera hur regleringen av inomhustemperaturen i Cytivas
kontorslokaler påverkar koldioxidemissionen. Kontorslokalerna som undersöktes är belägna i
gamla hus som heter A1 och A2 samt i ett nyare hus som heter D1. Den primära
frågeställningen som skall besvaras med hjälp av denna studie är “Hur ser Cytivas
CO2-utsläpp ut från inomhustemperaturreglering?”.

Genomförandet av studien är i form av datahantering, tolkning av data samt med hjälp av en
förstudie. Den behandlade datan består av utomhustemperatur (SMHI, u.å), inomhus- och
tilluftstemperaturer från Cytiva samt energiförbrukningen från Vattenfall. Huvudmålet med
denna studie är att informera Cytiva om deras koldioxidutsläpp i följd av deras
temperaturregleringen inomhus. Ett ytterligare mål med studien är att hitta en generell modell
som man kan appliceras för att simulera framtidens koldioxidutsläpp vilket svarar på vår
andra frågeställning som lyder: “Hur ser Cytivas CO2-utsläpp ut om man modellerar för
framtiden?”.

För att besvara den första frågeställningen hittades ett samband mellan energiförbrukningen
och skillnaden mellan utomhus- och inomhustemperaturen korrigerad med en konstant.
Energiförbrukningen kunde sedan konverteras till koldioxidutsläpp med hjälp av nyckeltalet
för fjärrvärme. Den andra frågeställningen besvaras genom att använda modellen som
konstruerades för den första frågeställningen.
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1.2. Bakgrund om Cytiva
Cytiva, som tidigare kallades GE Healthcare Life Science, är ett ledande företag inom life
science grundat år 1733 med över åtta tusen anställda i fyrtio olika länder idag. Efter en ökad
efterfrågan på hållbarhetsstrategier från både kunder och medarbetare, samt en vilja att
fortsätta vara i framkant inom branschen, gjorde Cytiva en extra satsning på
hållbarhetsstrategier under 2020 (Cytiva 2020). Sedan satsningen 2020 har Cytiva även blivit
medlem i UN Global Compact. Ett medlemskap innebär att företaget följer tio principer som
rör ämnen som mänskliga rättigheter, arbetskraft, miljö samt anti-korruption. Princip 7, 8 och
9 handlar om att förbereda sig för miljöutmaningar genom att ta fram strategier. Vidare även
att ta initiativ till mer miljöansvar och uppmuntra utveckling av framtida miljöinnovationer
(UN Global Compact u.å.).

Cytiva arbetar även med att uppfylla Agenda 2030. För att minska deras klimatavtryck har de
skapat mål som sträcker sig till år 2025 respektive 2030. Målet för 2030 är att deras totala
utsläpp ska minska med 50 % och målen för 2025 är bland annat att 35 % av företagets totala
utsläpp ska minskas. År 2020 var utsläppen från enbart användningen av elektricitet 44 % av
deras totala utsläpp, det vill säga är det viktigt att förändra energianvändningen för att nå
målet. De ska bli mer energieffektiva, alla företagets anläggningar enbart ska använda
elektricitet från förnybara källor samt installera solpaneler vid Cytivas lokaler. Kontoren i
Uppsala samt Umeå ska byta till förnybar fjärrånga, fjärrvärme och fjärrkyla för en mer
hållbar uppvärmning och nedkylning av deras lokaler (Cytiva 2020).

Cytivas lokaler i Uppsala ligger i boländerna, där tillverkar de kromatografimedia och geler
som fungerar som ett filter för att rena och separera vid tillverkning av biologiska läkemedel,
som exempelvis vacciner. Under corona har nettoomsättningen ökat med över 30 %, vilket
vidare investerats i ytterligare effektivisering av processer och en ny produktionslinje i
Uppsala. Under 2019 och 2020 anställdes 400 nya medarbetare och i slutet av 2021 var de
totalt ungefär 1550 anställda på kontoret (Kemisamfundet 2021).

Kemisamfundet (2021). Cytiva: “Vi räknar med fortsatt hög efterfrågan”.
https://kemisamfundet.se/vi-raknar-med-fortsatt-hog-efterfragan/ [2022-05-05].

1.3. Frågeställningar
Från projektets syfte har följande frågeställningar tagits fram:



● Hur ser Cytivas CO2-utsläpp ut från inomhustemperaturreglering?
● Hur ser Cytivas CO2-utsläpp ut om man modellerar för framtiden?

Vidare är det även relevant att besvara frågan om hur energiåtgången är kopplad till
uppvärmning/nedkylning samt hur energiåtgången är kopplad till CO2-utsläpp.
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Diskussion
Förkasta/behålla hypotes
Första delen av våran hypotes styrks genom Figur x som visar en stark korrelation
(ett - värde på 0,969) mellan temperaturskillnaden ute och inne med värmeförbrukningen𝑅2

som i sin tur är proportionerlig till CO2-utsläppen. Figur q styrker andra delen av vår
hypotes om att utomhustemperaturen borde ha ett inverterat mönster gentemot
energiförbrukningen. Med den analys vi har gjort av datan kan vi säga att resultatet styrker
vår hypotes dock kan vi ej säga att våran hypotesen stämmer eftersom att en hypotesprövning
ej har gjorts. Hypotesen behöver ej förkastas trots att den inte är validerad för tillfället då den
stärks via våra resultat, hypotesen får därför behållas tillsvidare.
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Sammanfattning

4.2. Resultat för A-husen
För A-husen fanns temperaturserier för tilluftstemperaturen för hus A1 och A2 med ett par värden per
dag. För fjärrvärmeförbrukningen fanns timvärdesdata för hela A1-A3 byggnaden under perioden
2021. Utomhustemperaturen hämtades från SMHIs mätstation i centrala Uppsala med timvärden för
hela den aktuella perioden.

4.2.1. Jämförelse
Tilluftstemperaturen för A-husen är tagna från byggnad A1 och A2, serien sträcker sig från oktober
2020 till april 2022. Utomhustemperaturserierna är hämtade från SMHI:s mätstation i centrala
Uppsala och sträcker sig över samma tidsperiod. Små skillnader mellan årstiderna med det högsta
värdet för tilluftstemperaturen i september 2021, och lägsta värde i mars 2022.

Figur x: Månadsmedeltemperatur för tilluften för byggnaderna A1 och A2 samt den gemensamma
medeltemperaturen under tidsperioden oktober 2020 till april 2022.



Fjärrvärmeförbrukningen för perioden är som störst under vintermånaderna som kan ses i figur x med
den högsta förbrukningen i januari 2021 med ett värde på 139,5 MWh och en medeltemperatur
utomhus på -2.2 °C. Under sommarmånaderna är värmeförbrukningen liten med ett värde på 3,8
MWh för juli 2021 och medeltemperatur på 20,7 °C.

Figur x: Fjärrvärmeförbrukningen, utomhustemperaturen och medel av tilluftstemperaturen för hus
A1 och A2 under perioden oktober 2020 till april 2022.

För samma period ser koldioxidutsläppen till följd av fjärrvärmeförbrukningen ut som i figur x. De
största utsläppen sker under vinterhalvåret med ett högsta värde på 26,5 ton koldioxid-ekvivalenter..
De lägsta utsläppen blir under sommarhalvåret, med ett lägsta värde på 0,7 ton koldioxid-ekvivalenter.



Figur x: CO2-utsläpp, utomhustemperaturen och medel av tilluftstemperaturen för hus A1 och A2
under perioden oktober 2020 till april 2022.

4.2.2. Trendlinje
Enligt metoden skapades en modell för att få ett linjärt samband mellan temperaturskillnaden och
värmeförbrukningen. Den gemensamma grafen över temperaturskillnaden och värmeförbrukningen
presenteras i figur x. Man ser en tendens till två olika linjära samband beroende på förhållandet mellan
värmeförbrukningen och temperaturskillnaden med ett R2 på 0,58.

Figur X: Temperaturskillnaden och värmeförbrukningen för byggnaderna A1 och A2.



En tydligare bild över mätserien gjordes med de som har ett högt förhållande mellan
temperaturskillnaden och värmeförbrukningen, och de som har ett lågt förhållande. Det höga
förhållandet presenteras i figur X, där ett tydligt linjärt samband med ett R2 värde på 0,92 erhölls.

Figur X: Värmeförbrukning och temperaturskillnad för A1 och A2 med högt förhållande.

För de värden med ett lågt förhållande mellan temperaturskillnaden och värmeförbrukningen syns
även ett linjär samband med ett R2-värde på 0,89:

Figur X: Värmeförbrukning och temperaturskillnad för A1 och A2 med lågt förhållande.

För att ta reda på varför värmeförbrukningen över temperaturskillnaden ser ut som den gör plottades
enstaka mätvärden upp för ett antal dagar i MATLAB. Utifrån figur x kan de låga värdena härledas till



helgdagar. Alla mätpunkter för låga värden analyserades och de kunde direkt kopplas till helgdagar
under året det året.

Figur X: Förhållandet mellan värmeförbrukningen och temperaturskillnaden påvisa skillnad mellan
vardag och helg.

Likt resultaten för D1 kommer Cytivas fjärrvärme från Vattenfall. Där vattenfall har ett nyckeltal på
produktionen av fjärrvärme som 2021 var 186,96 kg CO2 per producerad MWh enligt deras VMK.

I tabell X nedan presenteras siffror för den uppmätta datan från vattenfall och en uppskattning med
modellen, en uppskattning med en tilluftstemperaturökning på +1°C och en tilluftstemperatursänkning
på -1°C. Nyckeltalet från Vattenfall användes också för att beräkna det uppmätta CO2 utsläppen och
de tre uppskattade scenarierna. Den högsta förbrukningen och därmed även störst utsläpp visade sig
vara för en tilluftstemperaturökningen med +1°C, där förbrukningen skulle motsvara 1029 MWh, och
utsläppen 192 ton koldioxidekvivalenter. Den minska förbrukningen med minst utsläpp var för
framtidsmodellen med RCP 8,5. Där förbruknignen motsvarar 635 MWh, och utsläppen 119 ton
koldioxidekvivalenter.

Tabell X: Uppmätta och uppskattade värden för fjärrvärmeförbrukningen och för CO2 utsläppen från
tilluftstemperaturen, ena scenariot med en tilluftstemperaturökning på +1°C och en på -1°C också
framtida scenarierna RCP 4,5 och 8,5 med uppmätta inomhustemperaturer.

Uppmätta
värden
2021

Uppskattad
e med
modellen
2021

Uppskattad
med medel
tilluftstemp
eratur + 1
°C

Uppskattad
med medel
tilluftstemp
eratur - 1
°C

RCP 4,5
med
uppmätt
tilluftstemp
eratur

RCP 8,5
med
uppmätt
tilluftstemp
eratur

Värmeförbr
ukning
(MWh)

844 MWh 959 MWh 1029 MWh 890 MWh 749 MWh 635 MWh

CO2-utsläp
p (ton)

158 ton 179 ton 192 ton 166 ton 140 ton 119 ton

Denna modell för att uppskatta fjärrvärmeförbrukningen och CO2-utsläppen har en felmarginal på
13%.
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Sammanfattning
Metoden för A-husen har utgått från tilluftstemperaturerna för A1 och A2, utomhustemperaturerna
från mätstation i uppsala och fjärrvärmeförbrukningen för hela huskomplexet A1-A4 + AR. Datan
behandlades först i excel men efterhand fördes det över till MATLAB för att lättare kunna hantera.
Allt utgick från att ta fram en framtidsmodell från ett förhållande mellan nutida värmeförbrukning och
tilluftstemperatureglering. Utifrån denna modell och nyckeltalet för fjärrvärme kunde en uppskattning
av koldioxidutsläppen för några olika scenarium undersökas.

Metod för analysen av A-husen
För A-husen fanns det tillgång till tilluftstemperaturer för hus A1 och A2. Serien var över tidsspannet
oktober 2020 till och med april 2022. Eftersom det är tilluftstemperaturer och inte faktiskt
rumstemperatur ger det en grov uppskattning. Utöver temperaturserierna över tilluftstemperaturen har
Cytiva tillhandahållit deras fjärrvärmeförbrukning. Fjärrvärmeförbrukning fanns för hus A1-A3 med
timvärden för hela 2021 annars fanns det total månadskonsumtion över tidsspannet 2019 till 2022.
Utomhustemperaturer har hämtats från SMHI:s mätstation med stationsnummer 97510 som ligger vid
geocentrum i Uppsala. Temperaturserierna från utomhustemperaturen hämtades från samma
tidsperiod så från oktober 2020 till och med april 2022 med timvärdesdata från hela perioden.
Tillvägagångssättet har utgått från ekvation 1 för få ut ett linjärt förhållande mellan
temperaturskillnaden och fjärrvärmeförbrukningen. För att genomföra detta användes excel och
MATLAB.

Temperaturbearbetningen genomfördes genom att importera datan till Excel. All tilluftstemperaturdata
erhölls från Cytiva som PDF-filer, därför konverterades filerna till XLXS-format innan de kunde
importerades till Excel. Eftersom det för vissa dagar saknades data eller att loggen hade blivit
avbruten raderades dessa mätpunkter. På så sätt kunde en kontinuerlig serie erhållas över hela
perioden. Mätpunkterna under perioden var väldigt oregelbunden, för vissa dagar fanns det 3-4
mätvärden, medan det för andra dagar helt saknades mätpunkter. Därför användes pivottabeller för att
kunna sortera och dela upp mätvärdena. För tilluftstemperaturen sorterades det efter medelvärde per
dag för hela perioden för både hus A1 och A2. Temperaturbearbetningen för utomhustemperaturen
gjordes med samma metod som tilluftstemperaturen. Pivottabeller användes i Excel för att kunna
sortera och dela upp mätpunkterna på medelvärde per dag så att samma upplösning erhölls för både
utomhus och tilluftstemperaturen. Utifrån detta skapades överblicksbilder i Excel för att se
byggnadernas olika tilluftstemperatur samt ett medelvärde av dem.

Fjärrvärmeförbrukningen bearbetades på liknande sätt som temperaturserierna. Pivottabeller användes
för att kunna få ett medelvärde för mätpunkterna för varje dag. Detta gjordes för tilmvärdesdata för
2021. För månadsförbrukningen tillhandahöll Cytiva deras månadsförbrukning av fjärrvärme. Som
användes till komplement för att ge helhetsbilderna under samma period som tilluftstemperaturerna
erhölls.



En överblick över tilluftstemperaturen för de båda husen A1 och A2 och utomhustemperaturen
gjordes genom att plotta upp temperaturseriena för tidsperioden oktober 2020 till april 2022 i excel.
På liknande sätt plottades månadsförbrukningen av fjärrvärme, medel av tilluftstemperaturen och
utomhustemperaturen upp för samma period.

För att få fram det linjära sambandet mellan temperaturskillnaden och värmeförbrukningen användes
ekvation 1. Genom detta samband kan sedan konstanten Cd bestämmas utifrån den uppskattade räta
linjens ekvation. För att få denna ekvation scatterplottades temperaturskillnaden mellan
tilluftstemperaturen och utomhustemperaturen mot värmeförbrukningen i excel. Detta samband visade
linjära tendenser men för låga temperaturskillnader är det svårt att se något linjärt samband. Därför
togs alla temperaturskillnader mindre än 10 grader bort från plotten. Därefter visade plotten på två
linjära samband för tilluftstemperaturen mot värmeförbrukningen. För att se varför den visade upp
detta beteende så analyserades datan vidare i MATLAB.

I MATLAB importerades istället excel-filerna med rådatan för utomhustemperaturen,
tilluftstemperaturen och fjärrvärmeförbrukningen för båda byggnaderna. Alla data sorterades så
endast värdena för 2021 användes i analysen. Utifrån detta gjordes en tidsvektor med alla dagar under
2021, därefter togs ett dygnsmedelvärde utav de olika parametrarna. En för utomhustemperaturen, en
för tilluftstemperaturen och en för värmeförbrukningen. Därefter plottades temperaturskillnaden
mellan tilluftstemperatur och utomhustemperatur mot fjärrvärmeförbrukningen för att få det
intressanta linjära sambandet. På grund av att ett underligt beteende observerades för värden där
temperaturskillnaden var lägre än 10 °C gjordes en ny scatterplot där de värdena som var lägre än 10
°C togs bort, och endast de värden där temperaturskillnaden var större än 10 °C användes. Utifrån
denna graf kunde två olika linjära samband anas.

För att se de olika trenderna delades datan upp i de som hade ett högt förhållande mellan
temperaturskillnaden och värmeförbrukning, och de som hade ett lägre förhållande. Utifrån plotten för
alla mätvärden kunde man tydligt urskilja att de var fler punkter som hade höga värden. För att
separera dem kollade man helt enkelt på kvoten och separerade dem och jämförde med den
ursprungliga plotten för att se att man fått med alla punkterna som önskades. Efter filtreringen kunde
de låga och höga värdena plottades upp var för sig och då erhölls ett mera linjärt samband. Utifrån
ekv(1) erhölls då ett värde för Cd för de höga värdena och ett annat värde på Cd för de låga värdena.

För att undersöka orsaken till uppkomsten av de två olika sambanden visualiserades detta genom att
plotta upp dagarna mot förhållandet mellan värmeförbrukningen och temperaturskillnaden. Utifrån
detta kunde en korrelation mellan låga värdena och helger observeras, och höga värden och vardagar.

Den framtida modellen skapades genom att använda värdena för Cd där de höga värdena användes på
alla vardagar och det låga värdena användes på helgdagar under 2021, vilket enkelt kunde genomföras
i MATLAB. Med modellen kan framtida energianvändning undersökas kopplat till
tilluftstemperaturen och utomhustemperaturen.

Nyckeltalet för fjärrvärmeförbrukningen under 2021 erhölls från vattenfall och var år 2021 186,96
CO2-ekv enligt deras VMK. Utifrån nyckeltalet för fjärrvärmeförbrukningen kunde en uppskattning
av CO2-utsläppen beräknas från energikonsumtionen. Modellen användes för att uppskatta Cytivas
CO2-utsläpp till följd av uppvärmningen av A-husen. Fallen som jämfördes var för de faktiska
värdena under 2021, värdena uppskattade med modellen, om man höjer eller sänker
tilluftstemperaturen ±1 °C. Framtidsscenarierna RCP 4,5 och RCP 8,5 jämfördes också där de
säsongsberoende siffrorna användes. I de fall där modellen gav negativa energikonsumtioner
användes MATLAB för att räkna dessa dagar som 0 då det inte kan vara rimligt med negativa
värmeförbrukningar.
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4. Resultat
Resultatet bygger på datan som kommer från bravida, vattenfall, och Cytiva. Olika
tidsperioder och värden fanns för de olika husen och rummen så vissa antaganden behöver
göras baserat på detta för att kunna följa metoden.

4.1. Resultat hus D1
I hus D1 fanns rådata för dygnsvärden av inomhustemperaturen, timvärden för
fjärrvärmeförbrukningen, och timvärden för utomhustemperaturen. Inomhustemperatur
värdena är tagna sporadiskt under flera dagar varje månad, vissa dagar fanns flera värden och
vissa dagar enstaka. De gånger då det fanns flera värden för samma dag togs det fram ett
medelvärde. Fjärrvärmeförbrukningen kommer direkt från Cytivas inköp av fjärrvärme av
Vattenfall och utomhustemperaturen är tagen på plats på Cytiva.

4.1.1. Jämförelse
Inomhustemperaturen är tagen för varje rum på varje plan. Månadsmedeltemperaturer för
varje plan samt månadsmedeltemperaturer för hela huset presenteras nedan i figur z för att ge
en bild av hur det ser ut i hela byggnaden. Som varmast blir det på plan 3 under sommaren
med 23°C  varmt och som svalast är det i januari på plan 4. Medeltemperaturen har ett lägsta
värde omkring 21°C i januari 2021 och en topp på 22,5°C  i juni samma år.

Figur z: Tillfällig bild av månadsmedeltemperaturer i D1



I hus D1 regleras uppvärmningen av temperaturerna utomhus med värden som illustreras
grafiskt i figur q. Värmeförbrukningen har ett högsta värde i december på 250 MWh med en
medeltemperatur på -3°C. Under juli samma år är fjärrvärmeförbrukningen 8 MWh samtidigt
som utomhustemperaturen är nära inomhustemperaturen på 20°C. Inomhustemperaturen
håller sig mellan 20,5°C  som lägst på vintern och 22,5°C som högst på sommaren.

Figur q: Tillfällig bild av jämförelsen

Figur z visar samma bild som figur q med skillnaden att fjärrvärmeförbrukningen är utbytt
mot CO₂ utsläppen. Mönstret är detsamma med ett högsta värde på utsläppen i december
2021 med 50 ton CO₂ från hela månaden.

Figur z: Tillfällig bild av jämförelsen.

4.1.2. Trendlinje
Enligt metoden togs en modell fram i stil med ekv (1) som presenteras i Figur x. Den togs
fram genom att skapa ett diagram med temperaturskillnaden inomhus på x axeln och
värmeförbrukningen på y axeln. Med antagandet om att dessa skulle följa ett linjärt samband
kunde en trendlinje skapas vars ekvation,

ekv (2)𝑦 = 0, 51𝑥 − 4, 71
har ett R kvadratvärde på 0,97. Inomhustemperaturen för värmeförbrukningen baseras enbart
på värden från rum 111 i hus D1 vid framtagning av modellen.



Figur x: Tillfällig bild av temperaturskillnaden

4.1.3. Framtidsutsikter
Cytivas uppvärmning via fjärrvärme kommer från vattenfall AB i uppsala. Vattenfall har ett
nyckeltal på produktionen av fjärrvärme som 2021 var 186,96 kg CO2 per producerad MWh
enligt deras VMK. Fjärrvärmen produceras från förbränning av sopor och avfall och
utsläppen räknas som CO2 ekvivalenter så det tar hänsyn till metangas CH4 och lustgas N2O
(Vattenfall, 2022).

I tabell 1 nedan presenteras siffror för den uppmätta datan från vattenfall och en uppskattning
med modellen, en uppskattning med en inomhus temperaturökning på +1°C och en inomhus
temperatursänkning på -1°C. Nyckeltalet från Vattenfall användes också för att beräkna den
uppmätta CO2 utsläppen och de tre uppskattade scenarierna.

Tabell 1: Uppmätta och uppskattade värden för fjärrvärmeförbrukningen och för CO2 utsläppen från
Cytivas inomhustemperatur, ena scenariot med en inomhustemperatur ökning på +1°C och en på
-1°C också framtida scenarierna RCP 4,5 och 8,5 med uppmätta inomhustemperaturen

Uppmätta
värden 2021

Uppskattade
med
modellen
2021

Uppskattad
med medel
inomhustem
peratur 2021
+1°C

Uppskattad
med medel
inomhustem
peratur 2021
-1°C

RCP 4,5
med uppmätt
inomhustem
peratur

RCP 8,5
med uppmätt
inomhustem
peratur

Värmeförbru
kning
(MWh) 1010 MWh 969 MWh 1082 MWh 863 MWh 656 MWh 488 MWh

CO2 utsläpp
(ton) 189 ton 181 ton 202 ton 161 ton 123 ton 91 ton

Modellen för att uppskatta fjärrvärmeförbrukningen har en felmarginal med 4%. I fallet då
inomhustemperaturen ökade med +1°C blev det en ökning med mellan 16% - 8% och i fallet
då inomhustemperaturen minskade med en grad minskade utsläppen med mellan 15% - 7%.

Källor
Vattenfall (2022) , Fjärrvärme i Uppsala
https://www.vattenfall.se/foretag/fjarrvarme/sa-fungerar-fjarrvarme/vara-orter/uppsala/ [2022-05-03]

https://www.vattenfall.se/foretag/fjarrvarme/sa-fungerar-fjarrvarme/vara-orter/uppsala/
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Bakgrund och inledning
Människans utsläpp av växthusgasen koldioxid är den främsta anledningen till ökning av den
globala uppvärmningen. Utsläppen av koldioxid är en av dagens största utmaningar och
orsakar ökad medeltemperatur, havshöjning och mer extremväder (Europeiska kommissionen
u.å.). Konsekvenserna påverkar inte bara djur- och växtliv, utan skapar även hälso- och
ekonomiska problem som varar både på lång och kort sikt. För att bromsa utsläppen av
koldioxid och framtidssäkra hållbara samhällen för kommande generationer bör åtgärder
vidtas (WWF 2020).

I samband med FNs klimatmål Agenda 2030 har Sverige tagit fram miljömål för att arbeta
mot en hållbar framtid. Enligt Sveriges klimatpolitiska ramverk från 2017 ska Sverige nå
klimatneutralitet, det vill säga ett netto av noll växthusgasutsläpp till atmosfären år 2045
(Naturvårdsverket u.å.d). Netto Noll är ett strategiskt redskap som finns att användas av flera
länder, företag och andra organisationer för att kunna kartlägga sin klimatpåverkan och
minska utsläppen. Netto noll bygger mycket på att klimatkompensera, det vill säga att man
inte endast minskar sina utsläpp utan även lagrar dem (Zero mission u.å.).

I dagens samhälle är energi i form av el och värme viktigt, främst i industrimiljö och
uppvärmning av byggnader och lokaler. Globalt kommer mer än 60 % av energin från fossila
källor som kol, naturgas och olja, medan i Sverige kommer den från mer än 60 % förnybara
källor (Ekonomifakta 2021). Med en ökande teknikutveckling, ökar även efterfrågan på el,
som även kan ersätta fossila bränslen. Energimarknaden erbjuder idag många alternativ, som
släpper ut olika mängder koldioxid och har olika påverkan på miljön (Naturvårdsverket
u.å.c). Naturskyddsföreningen (2021) menar att samtlig energi som nyttjas har en påverkan
på miljön vilket borde vägas mot hur stort värde den ger. Vidare är generationsmålet ett av
Sveriges miljömål som säger att vi ska lämna efter ett samhälle utan stora miljöproblem till
nästa generation. Inom målet ingår att energin som produceras ska komma från förnybara
källor och energieffektiviteten ska ökas, med minsta möjliga miljöpåverkan och samtidigt
tillgodose behoven vi har idag (Sveriges miljömål u.å.). Jämförelsevis var utsläppen från el-
och värmeproduktionen under år 2020 omkring 46 % lägre än år 1990, vilket grundar sig i
lägre konsumtion av fossila bränslen. För att Sverige ska kunna nå miljömålen behöver bland
annat utsläppen från el- och värmeproduktionen att minska ytterligare (Naturvårdsverket
u.å.b). Där spelar företag och industrier stor roll i omställningen och det finns ett flertal
metoder för de att minska sina energiutsläpp. Bra metoder kan vara till exempel kartläggning
och uppföljning, att ställa krav vid inköp, byta till miljömärkt el och använda fjärrvärme och
fjärrkylning (Länsstyrelsen 2007).
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Syfte
Syftet med projektet är att undersöka hur temperaturregleringen i Cytivas kontorslokaler
påverkar utsläppet av CO2. Projektet sker på uppdrag av företaget Cytiva och undersökningen
är kopplad till deras temperatur i kontorslokaler samt deras energiåtgång för att värma dessa.
Projektet kommer även att koppla CO2-utsläppet med Cytivas energi-distributör Vattenfall.
Detta beror på att det är Vattenfall som genererar energin genom förbränning, och Cytiva som
konsumerar. Det kommer även att undersökas hur det kommer se ut i framtiden, då klimatet
förutspås blir varmare. Målet är att personalen på Cytiva skall vara nöjda, samt att
energianvändningen och CO2-utsläppet skall minska med avseende på temperaturregleringen
i lokalerna.
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Avgränsningar
Projektet har begränsad tillgång till eftertraktad data som regelbundna mätningar av
inomhustemperaturen i vissa hus samt specificerad energiåtgång för enskilda hus (ej
huskomplex). Projektet begränsas genom att man inte har samma mängd data för kylningen
av byggnaderna som uppvärmningen.

Projektet begränsas även genom att man endast tittar på tre hus. Cytivas område i Uppsala är
mycket stort och det finns många kontor som är ej undersöks. Dessa kontor kan både likna
och skilja sig från de som undersöks.

Vidare undersöks endast åren 2020-2022 detaljerat. Detta beror på att värden från tidigare år
ej går att tillhandahålla.
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Diskussion (början)
Datan vi har fått tillgång till har varit i olika format, pdf, xlsx, csv samt i tabellform. Den
gemensamma nämnaren för våran data är att den kommer från olika typer av loggrar. Vi har
ej fått information om vad det är för typ av loggrar utan vi har endast fått datan som har
producerats av loggarna. Vi kommer ej kunna beräkna en numerisk osäkerhet med datan vi
har fått given och heller inte tillhörande sannolikhetsfördelningar men det vi kan säga är att
värdena verkar trovärdiga och rimliga när man analyserar graferna som plottas samt då man
jämför med referensvärden för liknande lokaler.
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2. Teori

2.2. Komforttemperatur
På alla arbetsplatser finns råd och krav på klimatet för att förebygga en ohälsosam
arbetsplats. Riktlinjerna riktar sig till arbetsgivare, då det är de som ansvarar för personal och
arbetsytor. De som kontrollerar att arbetsgivarna följer dessa riktlinjer är arbetsmiljöverket.
Arbetsmiljöverket är en svensk myndighet som på uppdrag av regeringen och riksdagen ser
till att lagar om arbetsmiljö följs av företag . Arbetsmiljöverket tar även fram föreskrifter som
förtydligar arbetsmiljölagen (AML), då denna i regel skall följas. Arbetsmiljölagen omfattar
lagar kring allt från doft, ljud och temperatur. Om de givna riktlinjerna inte följs, riskerar
arbetande att ta skada (Arbetsmiljöverket 2020).

På en arbetsplats med allt för kall inomhustemperatur, kan till exempel blodtrycket påverkas
och sedan i sin tur öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar och lungrelaterade sjukdomar.
Vidare kan en för varm inomhustemperatur leda till trötthet och huvudvärk
(Folkhälsomyndigheten 2022). För att veta vad för temperatur som är lämplig har
arbetsmiljöverket tagit fram en tabell över lämpliga temperaturområden för olika aktiviteter
och klädsel (tabell 1).

Tabell 1. Lämpliga temperaturområden för olika aktiviteter och klädsel (Arbetsmiljöverket
2021).

Aktivitet Normal klädsel Förstärkt klädsel Termoklädsel

Stillasittande arbete 21-25 °C 19-23 °C 17-18 °C

Stående arbete 13-19 °C 10-18 °C (8)-16 °C

Gående arbete 10-17 °C (6)-14 °C -

Temperaturerna inom temperaturområdet 10-30 °C är tillförlitliga eftersom de beräknas med
standarden SS-EN ISO 7730:2006 (Arbetsmiljöverket 2021). Temperaturer utanför
säkerhetsspannet anges i parentes.

För ett stillasittande arbete med en normal klädsel kan man se i tabell 1 (Arbetsmiljöverket
2021) att ett lämpligt temperaturområde är på 21-25 °C. Detta speglar förhållandena för ett



kontorsarbete. Vidare har arbetsmiljöverket explicit tagit fram lämpliga lufttemperaturer för
olika arbetsplatser (tabell 2).

Tabell 2. Fingervisning om vilka lufttemperaturer som kan vara lämpliga (AV 2020).
Kontor, Skola 20-24 °C *

Gymnastiksal 18 °C

Verkstadslokal 16-20 °C

Lager och godsterminal 10-14 °C

Personalutrymmen 20-24 °C

Livsmedelbutik 16-18 °C

Arbete med bara händer Minst 16 °C **

Där kan man se att för en kontorsarbetsplats är 20-24 °C ett lämpligt intervall. På sommaren
accepteras även upp till 26 °C (*) (Arbetsmiljöverket 2021).

Men trots att man har identifierat ett lämpligt intervall är komfort en definitionsfråga. Vi
människor är olika och har olika förutsättningar och preferenser. Den temperatur som en
person tycker om, kan vara störande för en annan. För en lokal där många människor jobbar
kan de även klä sig olika, och även där uppleva temperaturen olika. På fastighetsföretaget
Vasakronan har de löst problematiken med att alla gillar olika temperaturer genom att de har
en stigande/minskande temperatur under dagen. På detta sätt får alla sin preferenstemperatur
någon gång under dagen. Detta är en bra lösning för att få de anställda nöjda. [KÄLLA?]

2.2. Byggregler
I Boverkets byggregler (BBR) kap 9:1 står det “Byggnader ska vara utformade så att
energianvändningen begränsas genom låga värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv värme- och
kylanvändning och effektiv elanvändning“ (BBR 2011:6). Byggnader måste upprätthålla en
hög energihushållning samtidigt som dem ska uppfylla de befintliga inomhusklimatkraven
som beskrivs i BBR kap 6:4 samt 124§ AFS 2020:1.

Utformningen av byggnaden och dess uppvärmning har en stor påverkan på hur bostaden
konsumerar energi. Att implementera energieffektivisering på befintliga lokaler kan drastiskt
minska dess energiförbrukning. De största uppvärmningsrelaterade energiförlusterna sker i
byggnadens ventilation samt klimatskal det vill säga dess ytterväggar, ytterdörr, tak, grund,
samt fönster. En generell riktlinje för värmeförlusterna är att fönster och ytterdörrar utgör 35
% av förlusten, medan fasad, grund och ventilation släpper vardera 15 %  av förlusten. Till
sist består ytterväggar av 20 % av förlusten vilket kan ses i figur 1 (Energimyndigheten
2018).



Figur 1. Generell fördelning av värmeförlust i en byggnad.

Utöver byggnadens förmåga att förlora alternativt tillföra värme genom klimatskalet finns det
även fler faktorer som påverkar inomhustemperaturen, som exempelvis solinstrålning,
människor, utrustning och eventuellt luftdrag i lokalen. En för hög lufthastighet kan leda till
lokala nedkylningar, vilka kan uppstå genom ett otätt klimatskal på byggnaden samt kallras
vid fönster med mera (Bülow-Hübe et al. 2021). Solinstrålning samt strålningsdrag eller
värmestrålning från byggnadens väggar, radiatorer, fönster tak och golv påverkar även
upplevelsen av temperaturen i ett inomhusklimat. Detta kallas för den operativa temperaturen
och skiljer sig från den faktiska lufttemperaturen. Den operativa temperaturen är alltså mer
intressant att mäta i ett inomhusklimat ur ett mänskligt perspektiv. Till exempel leder
strålningsdraget från ett dåligt isolerat fönster till en temperaturstrålningasymmetri på en
person, vilket ger upphov till att personen upplever att det är kallare alternativt varmare än
vad den faktiska lufttemperaturen är (Bülow-Hübe et al. 2021).

För att ha möjlighet att skapa ett trivsamt och hållbart inomhusklimat för gamla och nya
lokaler finns det flera olika åtgärder samt applikationer som kan tillsättas för att uppnå de
rekommendationer och krav som arbetsmiljöverket, socialstyrelsen, och
folkhälsomyndigheten har ställt. Åtgärderna presenteras nedan.

2.2.1. Anpassa solinstrålning

När solen skiner på en byggnad och in genom fönstret absorberas den kortvågiga strålningen
av möbler och annat inomhus och dessa objekt sänder ut långvågig strålning som inte går ut
genom fönstret, det blir då en växthuseffekt inomhus. Strålningen kan också ske genom andra
medier såsom väggar och tak men dessa källor är obetydliga jämfört med effekten från
fönster. En mycket effektiv lösning att begränsa detta är att anpassa hur mycket sol som
skiner in genom fönstrena (Socialstyrelsen 2005). Det finns flera metoder till detta och några
vanliga alternativ är persienner, vågräta och horisontella solskydd och UV skyddade fönster.
Vilket alternativ som är mest effektivt beror till stor del på orienteringen av byggnaden. En



vägg i söderläge har över hela året en hög solinstrålning, öster och väster har en stor
säsongsvariation på solinstrålning. Latituden har också en stor inverkan på solinstrålning
(Bülow-Hübe et al. 2021).

Utvändiga solskydd är i de flesta fall mer effektiva än invändiga solskydd. Detta för att de
stoppar instrålningen helt innan den når byggnaden. Det tillkommer dock nackdelar i form av
att de blir utsatta för annan typ av väder och slitage än invändiga solskydd och det måste
beaktas vid installation om väder och vind kan vara ett problem (Bülow-Hübe et al. 2021).

2.2.2. Fjärrkyla

Fjärrkyla fungerar på ett liknande sätt som fjärrvärme genom att en värmecentral pumpar ut
kallt vatten i ett ledningsnät. Ett sätt som fjärrkylan bildas är genom frikyla där
värmecentralen använder sig av närliggande vatten och pumpar upp kallt vatten som där
kylan sedan förs över till fjärrkylaverkets vatten. Vattnet pumpas sedan ut i ledningsnätet till
kunden där kylan tas upp av en värmeväxlare som distribuerar kylan i lokalens befintliga
kylsystem (Energiföretagen 2021).

Det går även att använda sig av sorptiv kyla vilket är en värmedriven kyla som skapas med
hjälp av fjärrvärme. Sorptiv kyla fungerar genom att ta in uteluft som man sedan torkar och
värmer upp med hjälp av en torkrotor och fjärrvärme och passerar det genom en
värmeväxlare där frånluft tidigare har kyls i en evaporativ kylare. Det resulterande leder till
att tilluften bli kyld och kyls ännu en gång i en evaporativ kylare innan den levereras ut i
lokalen. Ett sorptivt system minskar energianvändningen och samtidigt under vintertid så
värmeåtervinner systemet i hög grad vilket i sin tur leder till en minskad energianvändningen
(Munter 2017).

2.2.3. Driva med förnyelsebar energi

I princip all temperaturreglering av lokaler kräver el för att driva regleringen oavsett om det
är cirkulationspumpar, kompressor, eldrivna radiatorer med mera. Ju mindre energikrävande
temperaturregleringen är, desto bättre blir förutsättningarna för att kunna driva uppvärmning
och kylningen med hjälp av egenproducerad förnyelsebar energi. Den vanligaste småskaliga
elproduktionen är solkraft genom solceller, vilket är en snabbt växande energikälla som har
fördubblat sin produktion mellan 2019 och 2020. Det är  även ett emissionsfritt
energialternativ och går i linje med Scope 2, som bland annat rör utsläpp av inköpt värme
(Energimyndigheten 2021).

2.3. Framtidens klimat
Framtidens klimat är en komplicerad och arbetstung process att modellera. Det finns flera
metoder och uppskattningar som måste göras för att modellen ska bli en rättvis anpassning av
verkligheten. En ökning av koldioxidutsläppen och annan miljöpåverkan kommer leda till en



ökad lufttemperatur (Sjökvist et al. 2015). I en klimatrapport från SMHI om Upplands
framtida klimat dras slutsatser efter två modeller med olika parametrar kring hur framtiden
förväntas se ut. De olika modellerna kallas RCP4,5 och RCP8,5. RCP och står för
Representative Concentration pathways. De två modellernas inparametrar karakteriseras av
följande:

RCP4,5: Utsläppen av koldioxid kommer öka något men kulminerar vid 2040 för att sedan
stagnera. Vid slutet av seklet kommer befolkningsmängden ha ökat till omkring 9 miljarder
från 8 miljarder idag. Jordbruksproduktionen kommer ha optimerats och större skördar
kommer fås på lägre areal jordbruksmark med en låg energiintensitet. En intensivare
klimatpolitik kommer tillämpas med mer omfattande skogsplantering världen över.
RCP8,5: Utsläppen av koldioxid kommer ha tredubblats vid slutet av seklet och utsläppen av
metan ökar kraftigt. Arealen jordbruksmark, både odling och betesmark, kommer behöva öka
för att tillgodose den stora befolkningen på 12 miljarder. Utvecklingen mot energieffektivare
teknologi kommer långsamt fortsätta. Energiintensiteten kommer öka och beroendet av
fossila bränslen kommer fortsatt vara hög samt att det inte kommer finnas tillräckligt
omfattande politiska åtgärder (Sjökvist et al. 2015).

Förändringen av medeltemperaturen är utav intresse. Dels den över hela året, dels den på en
säsong basis. Nedan i tabell 3 presenteras data för förändringen i medeltemperatur från den
observerade temperaturen i perioden 1961–1990 till den modellerade temperaturen för
årsperioden 2069–2098.

Tabell 3. Ökning i temperatur för säsongsbaserade perioder med de två modellerna RCP4,5
och RCP8,5.

Avser period Ökning temp (°C) RCP4,5 Ökning temp (°C) RCP8,5

Årsmedel 3 4,5

Vinter 4,5 6

Vår 3 5

Sommar 3 5

Höst 2 4

(Sjökvist et al. 2015)

Tabell 3 visar att det överlag kommer att ske en ökning av temperaturen i båda scenarion.
Den största förändringen kommer ske på vintern med en ökning på 4,5 °C vid RCP4,5 och 6
°C vid RCP8,5. Den lägsta förändringen kommer att ske på hösten med 2 °C vid RCP4,5 och
4 °C vid RCP8,5. I båda fallen kommer det med tid ske en ökning av temperatur som medför
olika förändringar i klimatet, såsom förändrade nederbördsmängder och växtperioder
(Sjökvist et al. 2015).



2.4. Referensvärden
I alla typer av studier där man ej har producerat datan själv så är det svårt att veta hur mycket
osäkerhet som datan innehar. Man kan göra stickprovsanalys av given data vilket uppskattar
det sanna medelvärdet (Rydén 2015) men det är ej något som är relevant i denna studie då
värdena på datan antas vara rimliga eftersom källorna är tillförlitliga. Trots tillförlitligheten är
det bra att ha referensvärden. Referensvärden är tagna från Energimyndighetens hemsida
vilket ger en indikation på rimligheten av datan som givits (Energimyndigheten 2019), se
tabell 4.

Tabell 4. Referensvärden för uppvärmning samt nedkylning av en lokal med ett specifikt byggnadsår.
Hus Byggnadsår Uppvärmning

[(kWh/m2)/ år]
Nedkylning
[(kWh/m2)/ år]

A1-A3 1950 110 12

A4 & AR 1980 98 7

D1 1990 90 8

2.5. Vattenfalls nyckeltal för fjärrkyla och fjärrvärme
Cytivas uppvärmning via fjärrvärme kommer från vattenfall AB i Uppsala. Vattenfall har ett
nyckeltal på produktionen av fjärrvärme som 2021 var 187 kg CO2 per producerad MWh
enligt det svenska systemet som tagits fram av Värmemarknadskommittén (VMK).
Fjärrvärmen produceras från förbränning av sopor och avfall och utsläppen räknas som CO2
ekvivalenter så det tar hänsyn till metangas CH4 och lustgas N2O (Vattenfall 2022).
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Hypotes

Koldioxidutsläppen korrelerar proportionerligt till förändrad inomhustemperatur i lokaler.
Utomhustemperaturen borde ha ett inverterat grafiskt mönster gentemot energiförbrukningen
med avseende på tiden.
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För hus D1 fanns det tillgång till dagliga temperaturvärden för många av rummen i byggnaden.
Temperaturen var loggad med oregelbundna mellanrum så för vissa dagar fanns flera värden och i
enstaka fall fanns inga värden alls. Det är 4 plan i huset och det varierar mellan 6-15 rum per plan. För
att få en bild av hela husets medeltemperatur sammanställdes ett dygnsmedelvärde för alla rum på
varje plan och därefter togs ett medelvärde för hela huset. Detta för att kunna ge en bild av ifall huset
har stora variationer mellan våningsplanen. All data för inomhustemperaturen erhölls som stora pdf
filer som alla för hand konverterades till excel filer där de kunde beräknas och plottas i diagram.
Cytiva hade också timvärden på fjärrvärme konsumtionen för huset samt utomhustemperaturen för
perioden 2020-2022. I excel summerades den dagliga fjärrvärme konsumtionen och den
datummatchades med tidsmedelvärdet på inomhustemperaturen. Ett månadsmedelvärde på inomhus-
och utomhustemperaturerna plottades mot den summerade månads fjärrvärmeförbrukningen i ett
diagram för att ge en grafisk bild på kopplingen mellan dessa. En skillnad mellan inom och utomhus
temperaturen togs fram och scatter plottades mot energianvändningen. Endast energikonsumtionen för
temperaturskillnader över 10°C användes då det blev ett underligt beteende vid skillnader under 10 °C
eftersom den aktiva uppvärmningen stängs av när skillnaden understiger 10°C . Detta påvisade ett
linjärt samband mellan uppvärmningen i huset och energikonsumtionen. En trendlinje med en modell
kunde då tas fram för att ge ett värde på värmekoefficienten C0 enligt ekv (1). Denna modell ger
möjligheten att undersöka framtida energianvändning eller förutspå resultatet av eventuella
förändringar i inomhus- eller utomhustemperaturen.

Vattenfall i uppsala levererar fjärrvärmen till Cytivas anläggningar och nyckeltalet på CO2 utsläppen
från fjärrvärmeproduktionen erhölls därifrån. Med hjälp av nyckeltalet kunde CO2 utsläppen från D1
husets uppvärmning beräknas från energikonsumtionen. En tabell med olika scenarion för utsläppen
togs fram i google docs. De olika scenarierna var de uppmätta värdena som referens, värden
uppskattade med modellen, värden uppskattade med modellen både för +1°C och -1°C
inomhustemperatur, men också för de två framtidsscenariorna RCP 4,5 och 8,5. Energikonsumtionen
kunde då användas för att beräkna CO2 utsläppen. I scenarierna RCP 4,5 och 8,5 användes de
säsongsbaserade siffrorna från figur nånting för att modellera utsläppen. Modellen är helt linjär och i
vissa av beräkningarna blev fjärrvärmeförbrukningen negativ vilket är fysikaliskt orimligt så i
totalsumman räknades dessa värden som noll då uppvärmningen skulle varit avstängd dessa dagar.
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Denna rapport innefattar koldioxidkartläggningen för husen A1-A4+AR med
både grafer och tabeller över resultatet.

Kartläggning av utsläpp
Den totala energikonsumtionen för uppvärmning och kylning av husen A1-A4+AR syns i figur x där
det syns likt tidigare att den största energikonsumtionen sker under vinterhalvåret och att den kyla
som används under sommaren är som störst 2,02 MWh under perioden okt 2019 - mars 2022.

Figur x: Månadsvis energikonsumtionen för uppvärmning och kylning för husen A1-A4+AR under perioden
okt-19 till mars-22

Den milda vintern 2019-2020 resulterade till en sänkt energikonsumtion med 20% i jämförelse med
vintern 2020-2021 och vintern 2021-2022 detta resulterar även slutligen att totalt för år 2020 är
energikonsumtionen 19% lägre än 2021 vilket syns i tabell x.

Tabell x: Sammanställning av energikonsumtionen 2020 och 2021

År Total
energikonsumtion
för uppvärmning
[MWh]

Total
energikonsumtion
för kyla
[MWh]

Total
energikonsumtion
för temperering
[MWh]

Maximal
energiåtgång
[MWh]

Minimal
energiåtgång
[MWh]

2020 709,2 5,19 714,4 107,2 (Dec) 8,2 (Jun)



2021 844 5,39 849,4 139,5 (Jan) 5,8 (Jul)

Som tidigare förklarat i metoden togs koldioxidutsläppet fram genom ett nyckeltal för utsläppet från
fjärrvärmeproduktionen per MWh vilket resulterar i att för perioden okt-19 till mars-22 så har
utsläppen i figur x ett liknande utseende som i figur x. Eftersom att komfort kylan i husen A1-A4+AR
drivs enkom av el vilket är utsläppsfritt utifrån Scope 2 i detta fall resulterar till att enbart
uppvärmningen som bidrar med koldioxidutsläppen.

Figur x: Månadsvärden över koldioxidutsläpp för perioden okt-19 - mars-22 med avseende på uppvärmning och
kylning

Resultatet av en mildare vinter blev att 2020 hade ett koldioxidutsläpp som är 19%  mindre än den
kallare vintern 2021 vilket motsvarar 25,2 ton koldioxid vilket syns i tabell x.

Tabell x: Sammanställning av koldioxidutsläpp för perioden okt-19 - mars-22 för husen A1-A4+AR

Period Total
CO2-utsläpp
[Ton]

Maximalt
CO2-utsläpp
[Ton]

Minimalt
CO2-utsläpp
[Ton]

Utsläpp per kvm
[kg/m2*år]

2020 132,6 20,0 (dec) 1,3 (jun) 16,9

2021 157,8 26,1 (jan) 0,7 (jul) 20,1

Okt-19 - Mars-22 404,6 26,1 (jan 21) 0,7 (jul 21) -

Koldioxidutsläppet dem senaste 10 åren vilket demonstrerar i figur x syns att de år med allra högst
koldioxidutsläpp är 2016 samt 2018 där vardera år släppte ut 234,4 respektive 229,6 ton koldioxid och
som minst år 2020 med 132,6 ton koldioxid. Även här kan ett tydligt samband ses mellan den årliga
temperaturen och hur mängden koldioxid som släpps ut.



Figur x: Koldioxidutsläpp från uppvärmning av husen A1-A4+AR mellan åren 2011-2021

Utifrån dem senaste 10 åren har normalmånadsvärden för energikonsumtionen samt
koldioxidutsläppen tagits fram vilket syns i figur x. Den största energiförbrukning samt utsläpp sker
under januari med ett normalmånadsvärde på 160 ± 40 MWh vilket resulterar i ett
normalmånadsutsläpp på 30 ± 7,4 ton koldioxid. På en normalårsbasis är totala energiåtgången 833 ±
262 MWh där 5,29 MWh är den årliga kylningen och resterande 828 ± 262MWh är
fjärrvärmeförbrukningen.

Figur x: Normalmånadsvärdern för energikonsumtionen samt koldioxidutsläpp i hus A1-A4+AR

Framöver har Cytiva planer att renovera och installera komfortkyla i en bredare utsträckning i
husen A1-A4+AR för att kunna uppnå ett bättre och mer modernt inomhusklimat. Den
preliminära planen är att systemet ska drivas med klimatallokerad fjärrkyla. Fjärrkylan har
nyckeltalet 156 kg CO2/MWh vilket ger med uppskattningen av mängden kyla som husen
A1-A4+AR kommer konsumera från energimyndigheten att det totala koldioxidutsläppet
kommer öka från 170 ± 47 ton CO2/år till 187 ± 47 ton CO2/år vilket är en ökning med 10 %.



Figur x: Normalmånadsvärdern för energikonsumtionen i hus A1-A4+AR om Cytiva implementerar fjärrkyla för
kylning av kontorslokal
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Sammanfattning
Denna studie utfördes på uppdrag och efterfrågan av Cytiva via STUNS Energi. Syftet var att
analysera och kvantifiera hur regleringen av inomhustemperaturen i Cytivas kontorslokaler
påverkar koldioxidemissionen. Kontorslokalerna som undersöktes är belägna i Uppsala och
är två äldre hus som heter A1 och A2 samt i ett nyare hus som heter D1.

Huvudmålet med studien var att informera Cytiva om deras koldioxidutsläpp i följd av deras
temperaturreglering inomhus. Den primära frågeställningen som besvarades med hjälp av
studien är “Hur ser Cytivas CO2-utsläpp ut från inomhustemperaturreglering?”. Ett
ytterligare mål med studien var att hitta en generell modell som kan appliceras för att
simulera framtidens koldioxidutsläpp. Modellen kunde vidare ge svar på studiens andra
frågeställning: “Hur ser Cytivas CO2-utsläpp ut om man modellerar för framtiden?”.

Studien genomfördes genom datahantering, tolkning av data samt med hjälp av en förstudie.
Den behandlade datan bestod av utomhus-, inomhus- och tilluftstemperaturer samt
energiförbrukningen för de tre husen. Den första frågeställningen besvarades med hjälp av att
ett samband togs fram mellan energiförbrukningen och skillnaden mellan utomhus- och
inomhustemperaturen korrigerad med en konstant. Energiförbrukningen kunde sedan
konverteras till koldioxidutsläpp med hjälp av nyckeltalet för fjärrvärme. Den andra
frågeställningen besvarades genom att modellen som konstruerades för den första
frågeställningen användes.

Studien resulterade i att det är en skillnad mellan byggnaderna och att det finns ett tydligt
samband mellan värmeförsörjningen och utomhustemperaturen. Byggnaderna skiljer sig
från varandra men ungefär samma slutsats kan dras. I framtiden kommer Cytivas
CO2-utsläpp minska om man jämför med hur det ser ut i dagsläget eftersom att
utomhustemperaturen kommer öka i följd av den globala uppvärmningen och
värmeförbrukningen kommer därför att minskas. I framtiden kommer behovet av kylning av
lokalerna vara större för att uppnå en komfortabel inomhustemperatur medans
uppvärmningen kommer minska
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Över A-byggnaderna fanns det bara tillgång till tilluftstemperatur för A1 och A2, dessa ger
inte en exakt bild över hur den faktiska inomhustemperaturen ser ut i byggnaderna.
Det ger en uppskattning då den normala inomhustemperaturen är några grader högre, men
med större variationer under dygnet. Värmeförbrukningen för dessa byggnader var
gemensam för alla byggnaderna A1-A3 och AR tillsammans. På grund av detta blir inte
denna jämförelse över byggnaden lika korrekt som för D1 huset.

Vid jämförelse av fjärrvärmeförbrukningen och tillufts- och utomhus temperaturerna i figur
10. Ser man ett tydligt samband mellan hög värmeförbrukning när medeltemperaturen
utomhus är låg, och vid höga utomhustemperaturer när värmeförbrukningen är låg. Vilket
leder till att man måste värma mer vid kallare temperaturer utomhus för att upprätthålla den
önskade temperaturen inomhus. Utsläppen av koldioxidekvivalenterna är kopplade till
värmeförbrukningen och därmed ser grafen ut på samma sätt förutom att det blir en annan
skala. Under samma period från oktober 2020 - mars 2022 kan man från figur 11 se samma
mönster med mest utsläpp under vintermånaderna då även temperaturskillnaderna är som
störst.

Vid framtagandet av figur 17 upptäcktes precis som för hus D1 att när temperaturskillnaderna
var mindre än ungefär 10 °C blev förbrukningen 0, detta resulterade i att dessa filtrerades bort
för att få ett linjärt samband som visas i figur 17. Istället upptäcktes då att det var mätvärden
som skilde sig från de förväntade värdena. Efter vidare analys i MATLAB togs figur 20 fram
med ett tydligt mönster mellan låga värden på helgdagar och höga värden på vardagar. När
sedan dessa delades upp var för sig resulterade detta i två olika trendlinjer en för höga i figur
18, och en för låga i figur 19. Vilket ledde till två olika ekvationer en för vardagar ekvation
(3) och en för helger ekvation (4). Dessa användes för att skapa modellen för framtiden och
ger ett ungefärligt värde, men på grund av att det är flera osäkerheter innan detta steg och att
R2-värdet inte är närmare 0,99 blir detta en grov uppskattning. Utifrån dessa har ett antal
scenarier tagits fram som presenteras i Tabell 8. Jämför man modellen med det faktiska
uppmätta värdena leder detta till en felmarginal på 13%.
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Referensvärden
I alla typer av studier där man ej har producerat datorn själv så är det svårt att veta hur
mycket osäkerhet som datan innehar. Man kan göra stickprovsanalys av given data vilket
uppskattar det sanna medelvärdet (Rydén 2015) men det är ej något som är relevant i denna
studie då värdena på datan antas vara rimliga eftersom källorna är tillförlitliga. Trots
tillförlitligheten är det bra att ha referensvärden. Referensvärden för denna studie är tagna
från Energimyndighetens hemsida vilket ger en indikation på rimligheten av datan som givits
(Energimyndigheten 2019), se Tabell x.

Tabell x. Referensvärden för uppvärmning samt nedkylning av en lokal med ett specifikt byggnadsår.

Hus Byggnadsår Uppvärmning
[kwh/ /år]𝑚2

Nedkylning
[kwh/ /år]𝑚2

A1-A3 1950 109 12

A4 & AR 1980 98 7

D1 1990 90 8

Referenslista
Rydén, J (2015). Stokastik för ingenjörer. 2:a uppl., Studentlitteratur AB

Energimyndigheten (2019). Energistatistik för lokaler.
https://www.energimyndigheten.se/statistik/den-officiella-statistiken/statistikprodukter/energi
statistik-for-lokaler/ [2019-05-17].
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5.5. Jämförelse mellan A-husen och D1 huset
Resultaten visar att hus D1 högre konsumtion av fjärrvärme än A-husen. Detta stämmer inte
överens med teorin om inomhusklimat och konstruktion av byggnad. Med tanke på att hus
D1 är ett nyare hus med nya energismartare fönster, bättre ventilationssystem och planlösning
än A-husen, bör D1 ha en lägre konsumtion. En ytterligare skillnad mellan de är att A-husen
används som kontorslokaler medan D1 både är kontor och främst laboratorium. Detta kan
vara en bidragande faktor till den höga konsumtionen. Båda husen är att de båda värms upp
med fjärrvärme, vilket innebär att utsläppen är lika stora per kWh för båda hus.

Då endast data för tilluftstemperatur kunde erhållas för hus A1 och A2, innebar detta att det
inte finns data på den faktiska inomhustemperaturen. Dock beskrivs inomhustemperaturen i
huset som sämre än arbetsmiljöverkets riktlinjer om lämpliga temperaturer av medarbetare på
Cytiva. Detta bekräftas även av de egna observationer som gjorts under platsbesöket, se
tabell 2. Datan över inomhustemperaturerna för hus D1 visar att de, till skillnad från i hus A1
och A2, håller sig inom riktlinjerna.
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Framtidsmodellering
I takt med fortsatt utsläpp av växthusgaser i atmosfären ökar medeltemperaturen. Detta
påverkar i sin tur de temperaturer som vi har inomhus i våra kontor. När det blir varmare
utomhus kommer det behöva tillföras mindre värme till lokaler och därmed också behöva
tillverkas mindre energi. Detta visade sig i resultatet för framtidsutsikter då de två
framtidssimuleringarna RCP4,5 och RCP8,5 visar en minskning av energiförbrukning samt
koldioxidutsläpp. Exempelvis minskade D1-husets koldioxidutsläpp med 50 % med RCP8,5.
För A-husen har minskade utsläppen endast med 25 % med RCP8,5. Därmed skulle Cytivas
totala utsläpp minska enormt om de endast skulle ha kontorsbyggnader som D1, de skulle
även kunna dubbla mängden byggnader och släppa ut lika mycket som idag. Men dessvärre
blir endast utfallet så om framtiden stämmer överens med RCP8,5. Om man tittar på
simuleringen med RCP4,5 blir minskningen av utsläpp inte lika stor, utan endast 35 % för D1
och 11 % för A-husen. Avslutningsvis är alltså D1 bättre val för framtiden än vad A-husen är.
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För både A-husen och D1 fanns det ingen data tillgänglig för energiåtgång av komfortkyla för
att kunna genomföra djupare analyser på. De värden som fanns över kylan var tagna från
energideklarationen och fanns enbart för A1-A3 och A4+AR. Värdena från
energideklarationen var väldigt låga i jämförelse med det genomsnittliga värdet för hus
byggda inom samma åldersspann från energimyndigheten. För A1-A3 var detta värde 0,4
kWh/m2*år och för A4   0,9 kWh/m2*åri jämförelse mot 12 kWh/m2*år respektive 7
kWh/m2*år. I dialog med Cytiva tror de låga värdena bero på att i A-husen har enbart ett par
rum tillgång till kylning vilket resulterar till en den låga konsumtionen för huset.

A-husens har ett sämre inomhusklimat än vad D1 har samt så har lokalen svårt att nå
boverkets, arbetsmiljöverkets och folkhälsomyndighetens krav och rekommendationer
gällande inomhusklimat. Detta är anledningen till att Cytiva måste införa ett nytt system även
om det nuvarande är mindre energikrävande och utsläppsfritt. Cytivas nyinförda system hade
enligt uppskattning bidragit till ett ökat koldioxidutsläpp från utsläppsfritt till 17 ton CO2 per
år vilket syns i en jämförelse mellan figur x och figur x. Med i åtanke att temperaturen
kommer öka i framtiden enligt scenarier RCP 4,5 och RCP 8,5 så kommer därmed även
mängden kyla för lokalerna öka i framtiden.

Med Cytivas nuvarande plan kommer koldioxidutsläppet öka i framtiden med avseende på
kylningen av kontorslokalerna A1-A4+AR men även ytterligare lokaler som planeras att
använda fjärrkyla. För att kunna minska koldioxidutsläppet utifrån Scope 2 men ändå erhålla
ett bra inomhusklimat ur bör därmed andra alternativ för kylning samt uppvärmning ses över.
Alternativ som t.ex. bergvärme, akvifer- och borrhålslagring drivna med förnyelsebara
energikällor som solceller alternativt vindkraft skapar möjligheten till ett utsläppsfritt värme-
och kylsystem
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Slutsats Frågor som ska besvaras

Hur ser Cytivas CO2-utsläpp ut från inomhustemperaturreglering?
- Proportionerlig för D-huset för A-husen vet vi ej pga vi ej har inomhustemperaturdata

utan endast tillufttemperaturdata
Hur är energiåtgången kopplad till uppvärmning/nedkylning?

- Kräver mindre energi till nedkylning än uppvärmning.
Hur är energiåtgången kopplad till CO2-utsläpp?

- Proportionerlig för uppvärmning
Hur ser Cytivas CO2-utsläpp ut om man modellerar för framtiden?

- Blir lägre med avseende på den globala uppvärmningen (utomhustemperaturen ökar)

Slutsats
Cytivas CO2-utsläpp korrelerar proportionerligt med inomhustemperaturregleringen för
D1-huset. För A-husen fanns endast tillufttemperaturdata och utifrån detta går det ej att dra
slutsatsen att A-husens CO2-utsläpp är proportionerlig mot inomhustemperaturregleringen

Energiåtgången är säsongsberoende, i dagsläget är det stort behov av uppvärmning under de
kalla vintermånaderna. Under de varmare perioderna under somrarna är behovet av kylning
större för att uppnå en komfortabel inomhustemperatur.

Energiåtgången är direkt kopplad till  CO2-utsläppen till följd av nyckeltalen för
energiförsörjningen.

Om man använder den framtagna modellen kommer det leda till att CO2-utsläppen i
framtiden kommer minska. Det till följd av att utomhustemperaturen kommer öka vilket leder
till minskat behov av värmeförsörjning.
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5.2 D1 huset
Hus D1 har en area på 6297 m² som är fördelat över fyra våningsplan. På plan 2 och 3 sker
laboratorium tillverkning och på plan 1 är det ett lager och viss produktkontroll. Att dessa
våningar då har något snarlik temperatur är fullt rimligt. I maj och juni ser man ur Figur 5 en
ökning på plan 3 vilket beror på en högre solinstrålning dessa månader då det planet har en
högre placering i byggnaden. Plan 4 är ett fläkt och kontrollrum. Här krävs inget personal
anpassat klimat och därför blir medeltemperaturen lägre, troligen sker här också en högre
värmeförlust genom taket.
Vid jämförelse av inomhus- och utomhustemperaturen och fjärrvärmeförbrukningen ser man
att utomhustemperaturen och värmeförbrukningen följer varandra i ett nästan omvänt
mönster. Detta styrker ännu en gång det linjära sambandet vi förväntat oss också är det fullt
rimligt att man vid kallare temperaturer behöver värma mer för att uppnå samma
inomhustemperatur.
Koldioxidekvivalent utsläppen är direkt kopplad till värmeförbrukningen och samma
jämförelse som Figur 6 finns i Figur 7. Där i Figur 7 ser man tydligt att koldioxidutsläppen
från uppvärmningen av byggnad D1 är som högst på vintern när temperaturskillnaden är som
störst. När Figur 8 skulle tas fram syntes ett oväntat mönster i att när temperaturskillnaden
var under 10 °C blev värmeförbrukningen noll. Detta var på grund av att uppvärmningen av
byggnaden är styrd av utomhustemperaturen och stängs av vid temperaturer 10 °C. Dessa
värden togs inte med i framtagandet av trendlinjen som visas i Figur 8 och den slutliga
ekvationen blev ekv(2). Den är en grov uppskattning och användes för att ta fram flera
scenarier som presenteras i Tabell 5. Exempelvis skulle en temperaturhöjning ske med en
grad inomhus skulle det enligt modellen ge en ökad fjärrvärmeförbrukning på 12 % och
därmed lika hög ökning av koldioxidutsläppen. Modellen stämmer överens med verkligheten
med en exakthet på 4 % så ökning blir mellan 8 %-16 % på årsbasis för bara en ytterligare
grads uppvärmning.
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5.7. Felkällor
En felkälla är att enbart tilluftstemperatur för hus A1 och A2 och inte faktiskt temperatur
kunde erhållas. Detta medför att inga slutsatser kring proportionerna mellan
inomhustemperatur och utomhustemperatur för hus A1 och A2 kan dras. Vidare saknades
temperaturdata för vissa dagar, vilket i enstaka fall inte skapar några problem men det kan
leda till att vissa dagar med extrema temperaturer som skulle påverkat medelvärdet stort kan
ha missats.

Att använda medeltemperaturen i husen kan i vissa fall bli missledande, då det främst är
genom byggnadens skal som temperatur flöden sker. Stora skillnader mellan de inre rummen
i huset och temperaturen närmast fönstret kan påverka resultatet kring hur modellen och
värmekoefficienten ser ut. När temperaturskillnaden understeg 10°C stängdes uppvärmningen
av vilket innebar att den inte drog någon energi men detta antagande gjordes baserat på dygns
medelvärdet. Om temperaturen någon gång under dygnet skulle åter överstiga 10°C skulle
uppvärmningen starta men dessa data missades i de slutgiltiga beräkningarna. En ytterligare
felkälla är att slutsatserna om den framtida energikonsumtionen i rapporten helt baserades på
uppvärmningen. Detta betyder att ett varmare klimat skulle medföra lägre energikonsumtion,
vilket inte är fallet eftersom cytiva skulle behöva kyla mer för att upprätthålla en god
inomhusmiljö. Detsamma gäller för deras koldioxidutsläpp som också är linjärt kopplade till
energikonsumtionen. Kylningen är även utförd med vindkrafts driven el vilket i scope 2 är
helt fossilfri. Hänsyn bör tas till ett längre scope och då reflektera över utsläppen som uppstår
från att bygga och underhålla ett vindkraftverk.

Kylningen av A husen är helt baserat på uppskattningar från husens energideklaration.
Komfortkylan är beräknad med nyckeltal från husets årliga energikonsumtion och
månadsmedelvärden uppskattades därefter. Antagandet gjorde också att kylningen startades
då utomhustemperaturen översteg 15°C och därför kan inget om kartläggningen av husets
kylning ses som exakt utan bara som en uppskattning. Alla felkällor därtill kommer från
framtagningen av energideklarationen som är utförd 7 Januari 2014.

Till sist bör resultatet granskas med felkällorna i åtanke och slutsatser dras med försiktighet i
denna studie.
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Den tillgängliga datan för kartläggningen för koldioxidutsläppet för husen A1-A4+AR var
fjärrvärmeförbrukning timdata för period 2021 och månadsdata för period jan 2011-apr 2022
samt utomhustemperatur timdata för period jan 2011-apr 2022. Utifrån energideklarationen
kunde nyckelvärdet för energikonsumtionen för komfortkyla per kvadratmeter och år för hus
A1-A3 och A4+AR samt dess uppvärmda area hämtas. Med hjälp av detta kunde ett årsvärde
för mängden kyla uppskattas för A1-A4+AR.

Eftersom att kylan var ett årsvärde valdes det att delas upp proportionerligt mot
medeltemperaturen för månaderna april-oktober vilket antogs vara dem månaderna då antogs
behöva kylning. Med hjälp av nyckeltalet för Kg CO2/MWh för fjärrvärme kunde
koldioxidutsläppet månadsvis kvantifieras. Med alla parametrars månadsvärden kunde allt
presenteras i tabeller och plottar med olika parametrar och tidsperioder.

Det skapades även normalmånadsvärden utifrån perioden 2011-2021 vilket presenterades
tillsammans med normalmånadstemperaturen samt standardavvikelser för att kunna ge en
uppskattning hur dem närmaste åren kommer troligtvis se ut.
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Hypotesprövning
För att validera och bekräfta hypotesen måste en statistisk hypotesprövning göras som
innebär att man matematiskt analyserar hypotesens trovärdighet (Bolin 2014). Utan en
statistisk hypotesprövning kan man ej säkerställa hypotesen och heller inte förkasta den
(Olsson 2019). I denna studie är det svårt att utföra en statistisk hypotesprövning eftersom att
det endast är ett fåtal hus som har studerats samt graferna som har analyserats har endast varit
baserat på data från dessa hus. För att utföra en statistisk hypotesprövning på ett korrekt sätt
ska man kunna ta ett stickprov på valfri lokal och sedan bekräfta eller förkasta hypotesen
(Olsson 2019).

Referenser
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Ordlista

Energihushållning Hur en byggnad bibehåller tillförd energi.

Klimatskal Yttre ytor som omsluter den uppvärmda miljön
i en byggnad.

Strålningsdrag Energi som tas upp av omgivningen av ett
material.

Operativ temperatur Den temperatur som kroppen uppfattar.

Temperaturstrålningasymmetri Skillnad i temperaturstrålning mellan två sidor
av ett objekt.

Tilluftstemperatur Luft som tillsätts i en byggnad.


