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Abstract

Reduced electricity consumption in
laboratory-intensive buildnings

Per Ekström

Energy consumption in buildings is an important matter for the 
future. In order to reach a sustainable future, both new and old 
buildings must become more energy efficient. This thesis 
investigates how the electricity consumption can be reduced in 
existing buildings containing laboratories. This project had two 
major goals. The first goal was to find specific actions to 
improve the electricity energy efficiency of The Ångström 
Laboratory, Sweden. The Ångström Laboratory is owned and 
administered by the public company Akademiska Hus and rented by 
Uppsala University. The second was to propose a procedure of how 
to make an arbitrary building containing laboratories more 
electricity efficient. The results indicate that a lot of energy 
can be saved by optimizing the ventilation of the laboratories. By 
replacing the current ventilation fans with more efficient fans, 
the potential annual savings were calculated to 0.57 GWh which 
corresponds to 4.2 % of the total annual electricity consumption. 
By reducing the air-flow in the fume hoods outside working hours 
the electricity consumption in the ventilation system can be 
lowered. The potential savings for this were calculated to 0.31 
GWh (2.3 %). By modifying the ventilation system of the different 
corridors in such a way that laboratories and offices are placed 
in opposite ends of the corridor, the operation of ventilation 
fans can be optimized for laboratories and for offices 
repectively. The savings for this were calculated to be 0.07 GWh 
per year (0.5 %). Another identified opportunity for energy 
savings in the Ångström building is the replacement of current 
lighting fixtures with more efficient systems (typically LED based 
systems). This has the potential to save 0.17 GWh per year.
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POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING  

I denna utredning undersöktes byggnaden Ångströmlaboratoriet i Uppsala med 

avseende på dess elförbrukning. Detta gjordes via förstudier på BioCentrum, också 

denna byggnad belägen i Uppsala. Arbetet gjordes i samarbete med Akademiska 

Hus som äger och förvaltar både Ångströmlaboratoriet och BioCentrum. 

Förstudierna på BioCentrum gjordes eftersom det vid projektets början rådde brist 

på information om hur elenergi fördelade sig mellan olika verksamheter på 

Ångströmlaboratoriet. Förstudierna gjordes eftersom de två byggnaderna ansågs ha 

liknande typ av verksamhet. Dessa förstudier av BioCentrum ledde fram till fem 

nyckeltal som sedan applicerades på Ångströmlaboratoriet i syfte att kartlägga 

elförbrukningen. Då kartläggningen färdigställts söktes elbesparande åtgärder för 

Ångströmlaboratoriet. Fokus låg på elanvändningen i laboratorier och hur denna 

kan minskas. Resultaten visar på att mycket el går att spara genom att effektivisera 

ventilationssystemet. Mycket elenergi förbrukas i samband med ventilation av 

dragskåp i laboratorier. 

Att byta ut motorerna i det befintliga ventilationssystemet till nya mer effektiva kan 

spara 0,57 GWh årligen vilket motsvarar 4,2 % av den totala elförbrukningen. 

Nedjustering av ventilationsflöden i dragskåp utanför arbetstid kan spara 0,31 GWh 

vilket motsvarar 2,3 %. Att strukturera om korridorer på sådant sätt vissa 

ventilationsschakt optimeras för kontor och vissa optimeras för laboratorier kan 

spara 0,07 GWh årligen vilket motsvarar 0,5 %. Utbyte av befintliga 

belysningsarmaturer till mer effektiva kan spara 0,17 GWh vilket motsvarar 1,2 %. 

Slutligen författades en generell metodik för hur elintensiva processer ska kunna 

identifieras samt avhjälpas för en godtycklig byggnad med laborativ verksamhet. 

Denna metodik baserades på de undersökningar som gjorts som visat sig vara 

värdefulla samt drivit projektet framåt. Ventilationssystemet är det som 

fastighetsägaren först och främst rekommenderas att se över. Då detta undersöks 

rekommenderas fastighetsägaren att inte basera beräkningar av energiåtgång och 

dylikt på observationer av andra byggnader. Detta eftersom ventilationssystem till 

stor del kan skilja sig åt mellan byggnader även om de till synes verkar ha samma 

typ av verksamhet. Inventering av laboratorier i byggnaden bör också göras. Vid 

dessa besök bör samtliga maskiner/instrument antecknas och dess effekter samt 

drifttider bör också uppskattas. Från dessa inventeringar kan sedan de mest 

elintensiva maskinerna/instrumenten urskiljas och deras körningsrutiner kan sedan 

ses över.   

 

 

 

 



  

EXECUTIVE SUMMARY 
 

Undersökningarna av Ångströmlaboratoriet visar på att optimering av det befintliga 

ventilationssystemet i byggnaden kan ge upphov till besparingar av elenergi. Tre 

förslag utreddes med avseende på deras potential till besparing av elenenergi. Dessa 

var dels byte av driftsystem av befintliga ventilationsfläktar, sänkning av 

ventilationsflöden i dragskåp utanför arbetstid samt omstrukturering av 

laboratoriekorridorer. Besparingarna kopplade till dessa åtgärder beräknades till 

0,57 GWh motsvarande 4,2 % av den totala elförbrukningen för byggnaden, 0,31 

GWh motsvarande 2,3 % respektive 0,07 GWh motsvarande 0,5 %. Vidare utreddes 

möjligheter till att byta ut befintliga belysningsarmaturer till mer effektiva. Detta 

visade sig kunna ge besparingar på 1,7 GWh vilket motsvarar 1,2 %.  

Undersökningarna fastställde vidare att det är svårt att definiera en generell metod 

för att finna elintensiva processer i en byggnad med laborativ verksamhet samt 

avhjälpa dessa. Tidigare undersökningar som gjorts inom området har gett samma 

resultat vilket ökar trovärdigheten. Varje byggnad är unik och måste behandlas 

därefter, riktlinjer och rekommendationer för hur elintensiva processer med 

förbättringspotential ska kunna finnas kan däremot definieras. Inventering av 

laboratorier är en typ av undersökning som både kan identifiera elintensiva 

processer men kan också fungera som ett sätt att se över rutiner samt öka 

personalens förståelse för deras roll i byggnadens elbesparing. Är resurserna för 

utredning av eleffektivisering av en byggnad med laborativ verksamhet begränsade 

rekommenderas att förstudier på ett referensobjekt inte görs. 
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1 INLEDNING 
 

Vi blir allt mer varse om att världens energitillgångar är begränsade och att åtgärder 

måste vidtas för att vi ska uppnå en framtid där energin räcker. Idag står sektorn 

”bostäder och service” för 40 % av Sveriges totala energikonsumtion 

(Naturvårdsverket, 2015). Eftersom denna sektor är så pass energiintensiv så finns 

här stora möjligheter till energieffektivisering. En viktig del av arbetet att minska 

energianvändningen i bostad- och servicesektorn ligger i att energieffektivisera 

redan befintliga byggnader. Många av de byggnader som finns idag väntas stå kvar 

lång tid framöver vilket talar för att energieffektiviserande åtgärder i allra högsta 

grad kommer att vara både ekonomiskt lönsamma för fastighetsägaren samt bespara 

miljön. 

Exempel på åtgärder för att minska energiförbrukningen i byggnader finns det gott 

om. I princip varje energideklaration idag innehåller förslag på hur detta kan göras. 

Dessa åtgärder är dessvärre inte alltäckande och kan inte alltid appliceras på 

byggnader med mer nischade verksamheter. Ett exempel på verksamhet vars 

energieffektivitet inte kan förbättras genom att studera ”vanliga” 

energideklarationer är laborativ verksamhet. Laborativ verksamhet är vanligt 

förekommande inom företag men också inom skolor och universitet. Byggnader 

med laborativ verksamhet har generellt sett signifikant högre energiförbrukning per 

kvadratmeter och är därför intressanta objekt för energieffektivisering (Kaplowitz 

et al. 2012).  

Identifiering av energieffektiviserande åtgärder i byggnader med laborativ 

verksamhet har också gjorts, dock brukar fokus ofta ligga på den delen av 

byggnaden som inte innefattar laboratorieverksamheten. Rapporter som behandlar 

energiförbrukning i laboratorier finns också. Hopkinson et al. 2011 undersöker och 

problematiserar energiförbrukning i tre olika universitetslaboratorier. 

Undersökningen visar på att energins fördelning över laboratoriet varierar mycket 

beroende på vad för typ av laboratorium det är. Kemilaboratorier visade sig 

exempelvis ha särskild hög andel energiförbrukning kopplad till ventilation, 

uppemot 60 %, till skillnad från andra laboratorier där det vanligen låg runt 45 %. 

Elförbrukningen för analysinstrument och övrig utrustning var däremot ca 15 % i 

kemilaboratorium till skillnad från andra typer av laboratorer där det låg kring 

närmare 25 %. (Hopkinson et al, 2011, s.4) 

Det finns dock till författaren av denna rapports kännedom inte några 

undersökningar som specifikt riktar sig mot elbesparande åtgärder i laboratorier. 

Än mindre finns tydliga metoder och tillvägagångssätt för att identifiera elintensiva 

processer i laboratorier och åtgärda dem. Detta beror sannolikt delvis på att 

laboratorier ofta skiljer sig åt mellan varandra vilket försvårar framtagandet av mer 

generella metoder för effektivisering av elförbrukningen. 
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I denna rapport behandlas huvudsakligen Ångströmlaboratoriet (hädanefter kallad 

Ångström) med avseende på dess elförbrukning samt vilka åtgärder som kan vidtas 

för att minska denna. Särskilt elintensiva elposter har identifierats och förslag på 

hur dessa kan avhjälpas har tagits fram där det varit möjligt. Som inledande 

förundersökning undersöktes BioCentrum (hädanefter kallad BioC) med avseende 

på dess elförbrukning.  Slutligen sammanfattades en generell metodik för 

eleffektivisering i byggnader med laborativ verksamhet. 

I kapitel 2 beskrivs Akademiska Hus samt deras roll på marknaden kortfattat och 

här presenteras även projektets två huvudsyften. Kapitel 3 beskriver metoden samt 

avgränsningarna för arbetet. Kapitel 4 beskriver dragskåp samt olika sätt att driva 

ventilation i en byggnad på. I kapitel 5 och 6 utreds universitetsbyggnaden BioC, 

belägen i Ultunaområdet, Uppsala, med avseende på dess elförbrukning. Här 

beskrivs byggnaden i största allmänhet och även framtagandet av nyckeltal för 

energiförbrukningen för denna byggnad. Därefter, i kapitel 7 och 8, undersöks 

Ångström med avseende på dess elförbrukning. Detta görs med hjälp av de 

förstudier som tidigare gjordes på BioC. I kapitel 9 beskrivs de elbesparande 

åtgärder som projektet resulterat i. I detta kapitel görs också beräkningar på hur 

mycket el som åtgärderna väntas kunna spara på årsbasis. Slutligen beskrivs en 

generell metodik för identifiering av elintensiva processer/aktiviteter i byggnader 

med laborativ verksamhet i kapitel 10. Denna metodik grundades på de 

undersökningar som i projektet visat sig vara värdefulla. 
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2 BAKGRUND OCH SYFTE 
 

Akademiska Hus (hädanefter kallat AH) är ett statligt ägt företag som bygger, äger, 

förvaltar och utvecklar fastigheter som används vid skolor och universitet landet 

över. Både Ångström och BioC ägs och förvaltas av AH. Företaget förfogar över 

en total fastighetsyta på drygt tre miljoner kvadratmeter och ett totalt 

fastighetsvärde på drygt 67 miljarder SEK. (AH, 2016) Av de byggnader som AH 

förvaltar har de med laborativ verksamhet visat sig vara särskilt elintensiv och av 

detta skäl önskar AH att närmare kartlägga hur elförbrukningen i dessa byggnader 

kan minskas (Stefan Eneroth, energistrateg AH, muntlig kontakt 2016-03-08). 

Det finns flera tänkbara förklaringar varför denna typ av verksamhet är elintensiv. 

Exempel på vad som förbrukar el kan tänkas vara energiintensiva analysinstrument, 

höga ventilationsflöden och temperaturkontrollerade miljöer. Att elförbrukningen 

är hög för byggnader med denna typ av verksamheter är föga förvånande men exakt 

hur mycket el som förbrukas i laboratoriemiljöer är för de flesta byggnader ännu ej 

fullständigt kartlagt och osäkerheten är stor. Detta är också fallet för byggnaderna 

BioC och Ångström vid tidpunkten för detta projekts start. Av detta skäl är det 

viktigt att närmare reda ut dels hur elintensiv den laborativa verksamheten för dessa 

byggnader är och vad man kan göra för att minska elförbrukningen. Fokus kommer 

att ligga på elförbrukningen för bägge byggnader men laboratoriemiljöerna kommer 

att utredas särskilt noga.    

Detta projekt har två huvudsyften: 

1. Att ta fram konkreta åtgärder på hur minskning av elanvändningen kan 

åstadkommas på Ångströmlaboratoriet. 

 

2. Att ta fram en generell metod för hur en godtycklig byggnad med laborativ 

verksamhet kan effektiviseras med avseende på elförbrukning. 
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3 METOD 
 

I ett första steg av projektet undersöktes byggnaden BioC avseende på dess 

elförbrukning. Denna byggnad invigdes 2011 (S. Eneroth) och hyrs i dagsläget av 

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Byggnaden är väl utrustad med energimätare 

som mäter förbrukning av el, värme och kyla för hela byggnaden och energidata 

finns tillgänglig sedan byggnaden invigdes. Data för elförbrukning i denna byggnad 

kategoriserades så att det blev tydligt vilka verksamheter som stod för den största 

elförbrukningen i byggnaden. Detta gjordes genom att utnyttja den befintliga 

informationen om elförbrukningen som fanns att tillgå i AH:s energiportal samt 

genom kompletterande effektmätningar på utvalda punkter i byggnaden.    

Syftet med denna delundersökning var att få en bild av hur elförbrukningen fördelar 

sig i en byggnad med relativt stor andel laborativ verksamhet och att senare i 

projektets nästa del applicera detta på Ångström där tillgången på information var 

mer bristfällig. Normerade nyckeltal i form av energiförbrukning per araenhet togs 

fram för BioC och applicerades sedan på Ångström. Verksamheten och de 

processer som sker i BioC är i stora drag lika de som sker på Ångström och 

förhoppningen var att studier av BioC:s elkonsumtion skulle ge information om hur 

elen fördelade sig på Ångström.     

I ett andra steg undersöktes Ångström  med avseende på dess elförbrukning. De 

data som redan fanns tillgänglig användes och kombinerades med de slutsatser som 

drogs i projektets första del där BioC undersöktes. Från denna information 

identifierades intressanta elposter och ytterligare utredning på dessa punkter gjordes 

för att undersöka huruvida de var aktuella för eleffektivisering. Dessa utredningar 

gjordes bland annat i form av dag- och nattvandringar på Ångström. 

Energidata från år 2015 bedömdes som representativa för dagsläget och användes i 

största möjliga utsträckning. Detta hämtades från AH:s energiportal. Alla ytor som 

beskrivs framöver i rapporten kommer att syfta på bruksarea (BRA) vilket 

definieras som all yta som ligger innanför insidan av byggnadens ytterväggar (SCB, 

2016). 

3.1 Avgränsningar 

Varken FREIA-hallen eller renrummet på Ångström togs i beaktning vid 

framtagande av energieffektiviserande åtgärder. Dessa delar av Ångström beskrivs 

mer utförligt i kapitel 7. Processerna och experimenten som sker i dessa lokaler 

ansågs vara för specialiserade och icke-typiska för byggnader med laborativ 

verksamhet för att de ska bidra till att ge en generell och god bild av hur 

energieffektiviseringar kan göras. Inga ekonomiska beräkningar togs heller i 

beaktning.  
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4 VENTILATION FÖR LABORATIV VERKSAMHET 
 

I detta kapitel presenteras grundprincipen för dragskåp, hur de fungerar, samt hur 

flöden kan ses ut i ett typiskt dragskåp. Vidare beskrivs olika metoder för att driva 

ventilationssystem. 

4.1 Dragskåp 

Tidigare studier pekar på att dragskåp i allmänhet är energiintensiva och att mycket 

energi kan sparas genom att bruka dem på ett energieffektivt vis (Amanti, 2006, 

Grimm, 2007). Grimm beskriver i sin artikel att för en byggnad på campus MIT 

(Massachusetts Institute of Technology) utgjorde elenergi till ventilationsfläktar ca 

45 % av byggnadens totala elförbrukning. Detta indikerar att elnergi till dragskåp 

sannolikt utgör en stor del av den totala elenergin för Ångström också. 

Ett dragskåp är ett kontrollerat utrymme i vilket laborativa aktiviteter kan utföras. 

Dess främsta uppgift är att ventilera bort skadliga gaser som kan utvecklas vid 

utförandet av experiment. Dragskåp kan se ut på flera olika sätt. En principskiss för 

ett normalt dragskåp följer i Figur 1. 

 

 

Figur 1: Principskiss för ett typiskt dragskåp. Pilarna indikerar typiska luftströmmar. 

Som kan ses i Figur 1 finns flertalet funktioner för att leda luftflöden rätt. 

Skiljeväggen i bakre delen av dragskåpet (sedd till höger i bild) jämnar ut flödet i 

öppningen av dragskåpet och minskar på så vis risken för att ”döda fläckar” utan 

ventilation uppstår (escoglobal, 2016). Gallret i den övre delen av dragskåpet 

genom vilket luft flödar hjälper bland annat till att styra luftflöden mot toppen av 

dragskåpet där luften slutligen kan strömma ut. 
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4.2 Olika metoder att driva ventilationssystem 

 

Eftersom tidigare studier pekar på att elenergi till ventilationsfläktar i byggnader 

med hög andel laborativ verksamhet kan utgöra en stor del av byggnadens totala 

elenergi utreds här olika driftsystem till ventilationsfläktar. På senare år har olika 

typer av DC-motorer blivit både billigare och mer effektiva vilket i dagsläget gör 

dem till bra alternativ. En variant av likströmsmotor som lämpar sig särskilt väl för 

drift av ventilationssystem är borstlösa likströmsmotorer (BLDC-motorer). 

Fördelarna med BLDC-motorer över vanliga DC-motorer är att de kräver mindre 

underhåll, låter mindre och generellt sett är mer effektiva (Sathyan et. al 2009). Det 

är främst i området för låg belastning som BLDC-motorer är mer effektiva än icke-

borstlösa DC-motorer. Vid högre effektuttag är  dock bägge typerna av DC-motorer 

jämförbara. (Orientalmotor, 2012). Ett av skälen till att de borstlösa varianterna är 

mer effektiva är att de har mindre förluster i form av friktion. Nackdelen är att denna 

typ av motorer generellt sett är dyrare vilket resulterar i att de trots sin höga 

effektivitet inte alltid går att motivera rent ekonomiskt. (Dynetic, 2016)  

Ventilationsfläktar och motorer som driver dessa måste ständigt kunna variera sitt 

varvtal för att för varje tidpunkt kunna justera ventilationsflödet till den rådande 

situationen. Av detta skäl är det viktigt att de motorer som driver 

ventilationssystemet kan arbeta effektivt oavsett varvtal. BLDC-motorer har 

generellt sett högre effektivitet för flera olika varvtal än en AC-motor vilket innebär 

att drift av ventilation blir mer kostnadseffektiv då en BLDC-motor brukas. Sathyan 

et. al beskriver i sin artikel An FPGA-Based Novel Digital PWM Control, Scheme 

for BLDC Motor Drives att utbyte av icke-optimala motorer till mer effektiva 

BLDC-motorer kan ge upphov till stora elbesparingar.      
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5 OBJEKTSBESKRIVNING BIOCENTRUM 
 

I detta kapitel beskrivs det som var känt om BioC innan vidare utredningar utfördes. 

Här presenteras bland annat byggnadens energiprofil samt kartläggningen av 

energiförbrukningen i nuläget. 

5.1 Allmänt om BioCentrum 

BioC är en byggnad i Ultuna campusområde som brukas av Sveriges 

Lantbruksuniversitet sedan dess uppförande. De ingående institutionerna i denna 

byggnad är kemi och bioteknologi, livsmedelsvetenskap, mikrobiologi, skoglig 

mykologi, växtpatologi samt växtbiologi (SLU, 2016). Byggnaden har fem 

våningsplan och är uppdelad i de fem delhusen A, B, C, D och E. Den totala arean 

för byggnaden är knappt 20 000 m2 (AH energiportal).  

 

Figur 2: Principskiss över BioC. I hus A finns mestadels kontor och lärosalar medan de övriga korridorerna 

innehåller både laboratorium- och kontorsverksamhet.  

Genom ett platsbesök identifierades över 100 olika laboratoriesalar i de olika 

husdelarna B, C, D och E som kan ses i Figur 2. I byggnaden finns också en så 

kallad fytotron som är en speciell typ av växtodlingsanläggning som kan styra 

klimatet med hög precision. Tillhörande BioC finns även ett externt växthus vars 

energi också räknas till BioC:s totala energiförbrukning. Energiprofilen för de 12 

senaste månaderna kan ses i Figur 3. 
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Figur 3: Energiprofilen för BioC på månadsbasis under år 2015. Energidata hämtad från AH:s energiportal. 

 

Som Figur 3 visar är BioC:s elförbrukning relativt konstant över året. Det är bland 

annat av detta skäl som effektivisering av just el är intressant. Totalt förbrukade 

denna byggnad knappt 3,7 GWh el under år 2015 (AH energiportal). Hur denna 

energi fördelade sig kan ses i Figur 4. 

 

Figur 4: Sammanfattning av elens fördelning inom BioC år 2015. Som framgår av figuren är hyresgästens el 

den dominerande posten. Under denna post ligger främst laboratorium- och kontorsverksamhet. Egentligen 

hade växthus och fytotronens elförbrukning kunnat räknas in i hyresgästens el men denna presenterades 

separat för att det bedömdes ge läsaren en bättre överblick.  

Under posten ”kompressorer, pumpar mm.” ligger främst drift och cirkulation av 

kvävgas samt pumpning av renvatten. Kvävgas används nästan uteslutande i 

laboratoriesammanhang där den främst används eftersom den möjliggör en god 

temperaturkontroll vid experiment. Enligt uppgifter från intendenturen på BioC 

behövs kontinuerliga flöden av kvävgas i vissa experiment och behovet av kvävgas 
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kommer inte att minska, snarare tvärtom. (Claes Bergström, intendent BioC, 

muntlig kontakt 2016-02-16)   

Som redan nämnts finns både ett växthus och en fytotron på BioC. I fytotronen kan 

parametrar såsom temperatur och luftfuktighet kontrolleras med hög precision. 

Dessa processer är uppenbarligen energikrävande eftersom dessa två står för en 

knapp fjärdedel av BioC:s totala energiförbrukning. 

Det ska understrykas att klimatkylan på BioC matas med fjärrkyla och hör inte till 

byggnadens elförbrukning. Den kyla som drivs med el och som ses ovan i 

diagrammet är främst processkyla. Temperaturen på inkommande fjärrkyla justeras 

via kylmaskiner så att denna når exakt rätt temperatur. Även minuskyla (- 8°C) 

produceras och används inom BioC. (Anders Ingvarsson, driftingenjör BioC, 

muntlig kontakt 2016-02-03). Mycket av den kyla som används förbrukas i 

kontrollerade växthusmiljöer vilket i praktiken innebär att en viss del av den el som 

i diagrammet står som kyla egentligen kan tillräknas växthuset samt fytotronen. 

Ventilationen för BioC är uppdelad husvis för husen B, C och D. Tilluftsapparatur 

ligger i källaren och frånluftsapparatur ligger högst upp på plan 5.  Dessutom förser 

hus B, C och D även hus E med ventilation. Hus A har separata till- och 

frånluftsfläktar (AH energiportal) Möjligheterna att mer exakt kartlägga hur 

ventilationen fördelar sig mellan olika processer och områden är således begränsad. 

Hur mycket av ventilationen som den laborativa verksamheten står för kan inte 

utläsas i figuren ovan men detta utreds vidare i kapitel 5. 

Hyresgästens el utgör nästan hälften av BioC:s totala energiförbrukning och är 

också den klart största elposten. Under denna ligger närmare 30 undermätare som 

är strukturerade på sådant sätt att de mäter hyresgästens el korridorsvis (AH 

energiportal). Hur hyresgästens el fördelar sig mellan ytor för laboratorier 

respektive ytor för kontor och övrigt utreds vidare i kapitel 5. 
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6 UTREDNING BIOCENTRUM 
 

I detta kapitel beskrivs utredningarna som utfördes för att närmare bestämma hur 

hyresgästens el samt ventilation bör allokeras mellan laboratorier samt övriga ytor. 

Vidare beskrivs i detta kapitel hur nyckeltalen för energiförbrukningen för olika 

ytor togs fram.  

I BioC finns fyra våningsplan med laborativ  verksamhet. I källarplanet ligger bland 

annat fytotronen och på plan 2 (entréplan) ligger kurslaboratorium i korridorerna B 

och C. Till de korridorer som har ”normal laboratorieverksamhet” räknas här plan 

3 – 4 i hus A och hus B samt plan 2 – 4 i hus D. Denna indelning har gjorts i ett 

försök att kategorisera vad en ”vanlig” laboratoriekorridor drar i termer av elenergi.    

6.1 Allokering av hyresgästens el 

Korridorerna i hus B, C och D är uppdelade i två delkorridorer varav den ena 

innehåller kontor och den andra innehåller laborationssalar. Mellan delkorridorerna 

finns typiskt ett stråk med rum med någon typ av laboratorierelaterad verksamhet 

som skiljer sig åt mellan korridorerna beroende på vilken verksamhet som bedrivs. 

Laboratorierna matas med två kanalskenor. Figur 5 visar en principskiss över en 

typisk laboratoriekorridor på BioC. 

 

 

Figur 5: Figuren visar den principiella strukturen för hur laboratoriekorridorerna ser ut på Biocentrum.  

Huvudkorridor A ligger till vänster och korridor E ligger till höger.  

Mätpunkterna i varje korridor mäter dels den totala elförbrukningen i korridoren 

(ventilationen ej inräknad) och även den del av korridoren i hus A som är belägen 

utanför korridoren. Korridor A har således ingen separat mätpunkt för 

elförbrukningen. 

För att ta reda på hur mycket elenergi som förbrukas i laboratorier valdes tre 

laboratoriekorridorer på olika våningsplan ut för elmätningar. I ett första skede 

gjordes endast momentana mätningar av strömmen på tre av 

laboratoriekorridorerna. Eftersom spänningen var känd (denna antogs vara 

konstant, 230 V per fas) kunde den momentana effekten således beräknas för dessa 
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tre korridorer. Detta gjordes som inledande mätningar för att de var enkla att 

genomföra och för att de med enkla medel gav en överblick över hur fördelningen 

mellan laboratorier och övriga ytor såg ut. Efter detta gjordes effektmätningar över 

tid på bägge skenor på en av korridorerna i syfte att få kunskap om hur den 

dygnsvisa dynamiken såg ut för elförbrukningen i laboratorium respektive övriga 

ytor. 

6.1.1 Utförande av momentana effektmätningar  

De momentana mätningarna gjordes en vardagförmiddag mellan 10.30 och 11.30. 

Från dessa värden på strömmarna har sedan den momentana effekten beräknats via 

effektekvationen 𝑃 = 𝑈 ∙ 𝐼 där P är effekten [W], U är spänningen [V] och I  är 

strömmen [A]. I några av korridorerna finns instrument som kräver trefas-matning, 

dessa tas dock inte i beaktning i dessa effektberäkningar. Det antogs att dessa 

instrument ändå utgör en så pass liten andel av den totala effekten som förbrukas i 

korridorerna. 

Mätningarna utfördes med en enklare typ av strömklämma. Innan varje 

strömmätning kontrollerades den momentana effekten för mätpunkten, dvs hur 

mycket hela korridoren totalt förbrukade. Detta gjordes via avläsning på en redan 

installerad mätare i elrummet där strömmätningarna utfördes. Efter att  

strömmätningarna färdigställts utfördes ytterligare en kontroll av den momentana 

effekten för att säkerställa att denna inte ändrats. Vid de tillfällen då den visade 

andra värden så rörde det sig om differenser under 5 % vilket ansågs acceptabelt.  

Denna procedur upprepades för tre olika korridorer. På plan 2 valdes korridor D, på 

plan 3 valdes korridor C och på plan 4 valdes korridor C. Dessa korridorer 

bedömdes ha en representativ andel laborativ verksamhet och valdes därför ut. 

Sammanfattningen från dessa mätningar följer nedan i Tabell 1 

 

Tabell 1: Tabellen sammanfattar de mätningar och beräkningar som gjordes i försöket med de momentana 

effektmätningarna. 

Mätpunkt HUS D, 

PLAN 2 

HUS C, 

PLAN 3 

HUS C, 

PLAN 4 

Total ström, bägge skenor [A] 52 63 88 

Total effekt mätpunkt  [kW] 22 26 34 

Total effekt, skenor [kW] 12,0 14,5 20,1 

Andel elenergi till laboratorium [%] 54 56 59 

 

I samtliga korridorer där mätningar genomförts ligger andelen el till laborativ 

verksamhet mellan 50-60 % för det angivna klockslaget.  

6.1.2 Utförande av effektmätningar över tid 

Korridoren i hus C, plan 3 valdes för effektmätningar över tid. Denna korridor 

valdes eftersom den bedömdes ha en representativ andel laborativ verksamhet och 

eftersom momentana mätningar utförts på den tidigare. Mätningar på kanalskena 1 
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och 2 utfördes vardera från 09.00 till och med 08.00 två dygn senare. Bägge 

mätningarna utfördes helt under vardagstid. 

För dessa mätningar användes ett instrument som kunde mäta tre faser samtidigt 

samt lagra mätdata över tid. Resurserna var dock begränsade och endast ett mätdon 

(KYORITSU KEW 3610) av denna typ fanns till förfogande. Detta innebar att 

endast en kanalskena åt gången kunde mätas. Optimalt hade varit om effekten i 

bägge kanalskenorna på samma korridor hade kunnat mätas samtidigt. Istället 

mättes först den ena kanalskenan på korridoren under två dygn och sedan mättes 

också den andra kanalskenan under två dygn. Därefter beräknades hur stor andel av 

den totala energin som utgjorts av respektive kanalskena. Detta gjordes genom att 

dividera den ackumulerade uppmätta energin för kanalskenorna med den totala 

elförbrukningen för hela korridoren. Energidata för hela korridoren hämtades från 

energiportalen. Dessa två energiandelar adderades sedan ihop för att få ut den totala 

andelen energi som utgörs av laborativ verksamhet. Antagandet görs således att den 

dygnsvisa elförbrukningsdynamiken för den totala energin för korridoren samt den 

dygnsvisa elförbrukningsdynamiken för bägge kanalskenor är så pass lika på 

vardagar att de kan behandlas som om de vore samtida. Den första mätningen var 

på kanalskena 1. 
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Figur 6: Resultat från effektmätningarna som gjordes på korridoren i hus C, plan 3. Stapelns totala höjd är 

korridorens totala elförbrukning. De undre, mörkare delarna av staplarna är den energi som mättes upp från 

respektive kanalskena. 

I Figur 6 visas resultaten av mätningarna. Den totala andelen energi som under 

dessa två dygn mätts upp på kanalskena 1 motsvarade 26 % av den totala energin 

för samma tidsperiod och motsvarande siffra för kanalskena 2 var 30 %. Den totala 

andelen energi som förbrukas av laborativ verksamheten var således 56 %. Denna 

siffra stämmer bra överens med de punktmätningar som gjordes tidigare, dessa låg 

inom intervallet 54-59 %. 

När de två andelarna slogs ihop till en total andel för all laborativ verksamhet så 

togs ingen hänsyn till den dynamik som råder på helger. Detta eftersom mätningar 

från helgen inte hade utförts. Av detta skäl gjordes antagandet att dynamiken på 

helgen ser likadan ut som den gör på veckodagar. Man kan misstänka att denna 

approximation bör underskatta den sanna andelen el som går till laborativ 

verksamhet. Detta eftersom mätningarna på kanalskenorna verkar ligga relativt 

konstant dag som natt och då finns skäl att tro att kanalskenans förbrukning också 

ligger relativt konstant även på helgen. På helgen bör dock el till kontor och övriga 
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ytor minska och således ökar den totala andelen el till laboratorier på helgen. Detta 

är dock endast spekulationer och togs inte i beaktning i beräkningarna. Att 56 % av 

hyresgästens el gick till laboratorier antogs dock som trovärdig siffra och användes 

för vidare beräkningar.   

6.2 Allokering av el till ventilationen 

Den ackumulerade mängden elenergi som gick till ventilation var under 2015 ca 

0,35 GWh (AH:s energiportal). Ventilationsflödena för laborativ verksamhet, 

kontor och fytotron kan ses i Tabell 2. De ventilationsflöden som gäller under 

dagtid är för laboratorierna mellan 07.00-17.00 och för kontoren mellan 07.30-

18.00. Dessa tider samt ventilationsflöden för dag, natt och helg låg till grund för 

beräkningarna av de medelflöden som presenteras i Tabell 2. 

Ventilationen för hus B, C och D försörjer också hus E. I grova drag kan hus E delas 

in i tre lika stora delar där den del som ligger utanför respektive laboratoriekorridor 

också försörjs av denna laboratoriekorridor. (A. Ingvarsson) 

 

Tabell 2: Tabellen visar de av AH inställda luftflödena för ventilationssystemet. Siffrorna för ventilationsflöden 

för dag, natt och helger erhölls av AH.  

VENTILATIONSFLÖDEN DAG NATT HELG Medelflöde 

Laboratorier, hus B[m3/s] 7,5 4,6 4,6 5,46 

Laboratorier, hus C [m3/s] 8 6,2 6,2 6,74 

Laboratorier, hus D [m3/s] 11 7,5 7,5 8,54 

Kontor, hus B [m3/s] 1,5 0 0 0,47 

Kontor, hus C [m3/s] 1,5 0 0 0,47 

Kontor, hus D [m3/s] 1,3 0 0 0,41 

Fytotron, hus B [m3/s] 1 1 1 3 

Fytotron, hus C [m3/s] 1 1 1 3 

 

Av den totala elenergin som gick till ventilation år 2015 gick ca 0,034 GWh till 

ventilation av hus A (AH energiportal). Eftersom elförbrukningen för ventilation 

till hus A är känd behandlas denna inte i Tabell 2. För att beräkna hur stor andel av 

den resterande elenergin som bör allokeras på laboratorier respektive övriga ytor 

användes luftflödena från Tabell 2. Antagandet gjordes att andelen ventilationsluft 

till kontor förhåller sig linjärt till andelen elenergi till ventilation av kontor. Tabell 

2 användes således för att bestämma hur de 0,31 GWh som gick till ventilation av 

allt utom hus A skulle allokeras mellan kontor, laboratorier och fytotronen. 

Elenergin till hus A kunde beräknas eftersom den totala mängden elenergi till 

ventilation av BioC (0,35 GWh) och den totala elenergin till ventilation av hus A 

(0,034 GWh) båda var kända. 

Det totala medelflödet från tabellen är 28,09 m3/s och av dessa går 20,74 m3/s till 

laboratorier i husen B, C, D och E, 1,35 m3/s går till kontor i dessa hus och 6 m3/s 

går till fytotronen. Detta i kombination med antagandet som presenteras ovan ger 
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att av dessa 0,31 GWh går 0,23 GWh går till ventilation av laboratorier, 0,067 GWh 

till fytotronen och 0,015 GWh till kontor. Den totala elenergin till kontor för hela 

BioC blir dock 0,49 GWh eftersom 0,034 GWh adderas till siffran för att hänsyn 

ska tas till hus A. Totalt bör alltså 14 % av den totala ventilationen allokeras till 

övriga ytor och 67 % till laborativ verksamhet. Resterade andel går således till 

fytotronen i hus B och C. 

 

6.3 Nyckeltal BioCentrum 

Beräkningarna av nyckeltal för hyresgästens el per areaenhet och år för 

laboratorieytor och övriga ytor baserades på de effektmätningar som utfördes över 

tid på korridor C, plan 3. Andelarna 56 % och 44 % användes således för elenergi 

till laboratorieytor respektive till övriga ytor. För att beräkna  nyckeltalen  

beräknades först den totala ytan för laboratorier samt för övriga ytor för denna 

korridor. Ytan för laboratorier för denna korridor beräknades till 413 m2 och övriga 

ytor beräknades till 748 m2. Den totala energin för denna korridor var under år 2015 

0,12 GWh.   

Beräkningarna av nyckeltalen för ventilationen baserades på totala ytor för hela 

BioC för laboratorier samt för övriga ytor. Dessa ytor kan ses i Tabell 3.   

Tabell 3: Sammanfattning över de olika ytorna på BioC. 

 Laboratorium Fläktrum/schakt Växthus/fytotron Övrigt Totalt 

Yta [m2] 4 613 2 104 1 047 12 017 19 741 

 

Nyckeltalen för hyresgästens el samt för ventilation följer i Tabell 4. 

Tabell 4: Tabellen sammanfattar de nyckeltal som undersökningen av BioC mynnade ut i.  

           NYCKELTAL [kWh/m2,år] Värde 

(1) Genomsnittlig elenergi/m2, laboratorium  168,4 

(2) Genomsnittlig elenergi/m2, övriga ytor 73,1 

(3) Genomsnittlig årlig elenergi, ventilation laboratorium  50,3 

(4) Genomsnittlig årlig elenergi, ventilation övriga ytor 4,0 

 

6.3.1 Validering av nyckeltal 

För att ta reda på om nyckeltal (1) och (2) är representativa för BioC utfördes 

beräkningar på den totala elförbrukningen ”bakvägen”. Detta genom att göra 

antagandet att nyckeltalen är representativa och sedan beräkna hyresgästens el via 

dem. Under detta antagande blir hyresgästens el ca 1,66 GWh vilket ska jämföras 

med 1,71 GWh (AH energiportal).  

För att ytterligare validera nyckeltalet för energiförbrukning för övriga ytor 

jämfördes detta tal med liknande nyckeltal som tagits fram av energimyndigheten. 

Enligt energimyndighetens rapport STIL från 2007 där 123 byggnader utreddes 
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med avseende på dess energiförbrukning är ett genomsnittligt värde för 

elförbrukning för kontors- och förvaltningslokaler 108 kWh/m2, år. 

Det av energimyndigheten framtagna värdet för elförbrukning för övriga ytor är 

betydligt högre än nyckeltal (2). Dock behölls det framräknade värdet för vidare 

beräkningar. Detta berodde dels på att denna siffra baserades på undersökningar av 

byggnaden i fråga och dels eftersom beräkningar som baserades  antagandet att 

nyckeltalen (1) och (2) var representativa gav en elförbrukning för hyresgästens el 

som var mycket nära det sanna värdet. 

Nyckeltal (3) och (4) är dock svårare att validera. Thomas m. fl bekräftar att 

laboratorier kräver betydligt större luftflöden än vanliga utrymmen. De menar att 

laboratorier kan kräva uppemot 15 gånger större luftflöden per tidsenhet (Thomas 

m. fl, 2011). Görs antagandet att förbrukning av elenergi till ventilation korrelerar 

linjärt till storleken på flödet kan sägas att de relativa storlekarna mellan nyckeltal 

(3) och (4) är rimliga. Dock brukar elförbrukning till ventilation beräknas per 

kvadratmeter och år vilket försvårar valideringen av nyckeltalens storlek.    
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7 OBJEKTSBESKRIVNING ÅNGSTRÖMLABORATORIET 
 

I detta kapitel beskrivs det som var känt om Ångström innan utredningarna utfördes. 

Byggnaden beskrivs i största allmänhet, vilka speciella typer av verksamheter som 

bedrivs samt hur byggnadens energiprofil ser ut i dagsläget. Vidare  beskrivs 

ventilationssystemets struktur och de befintliga mätningarna som fanns tillgängliga 

presenteras.   

7.1 Allmänt om Ångströmlaboratoriet 

Ångström är Uppsala universitets huvudsakliga facilitet för teknik och 

naturvetenskap och här äger större delen av dess naturvetenskapliga utbildningar 

rum. Även forskning inom många olika områden sker i dessa lokaler. Byggnaden 

består av huvudkorridor 1 som grenar ut sig till delhusen 2-8 och den totala arean 

för byggnaden är 66 835 m2 inklusive FREIA-laboratoriet (AH energiportal). 

Laborativ verksamhet sker i samtliga husdelar förutom hus 2 som bara innehåller 

kontor. 

 

Figur 7: Ritning över Ångströmlaboratoriet. 

En ritning över Ångström och dess olika husdelar kan ses Figur 7. Ångström 

invigdes 1997 och har sedan dess byggts ut i ett antal etapper. Vid byggnadens 

uppförande byggdes fram till och med hus 4/5. År 2000 byggdes den södra delen 

av byggnaden exklusive hus 7 som tillkom 2006 (Ångströmlaboratoriet, 2016). År 

2013 tillkom det som kallas för FREIA-laboratoriet som tillhör institutionen för 



 

- 18 - 

 

fysik och astronomi. Här arbetas det främst med utveckling och forskning kring 

partikelacceleratorer (Uppsala universitet, 2016).  

Etapp 1 syftar på allt från norra ingången till och med hus 4/5 och etapp 2 inkluderar 

allt från hus 6/7 till och med den södra ingången. AH räknar med att majoriteten av 

Ångströms elförbrukning kan allokeras till etapp 1. Skälet till detta är att renrummet 

ligger i denna del av husbyggnaden och denna husdel bedöms vara särskilt 

elintensiv (Magnus Olofsson, energiingenjör AH, muntlig kontakt, 2016-02-03). 

Kartläggningen över Ångström elförbrukning har i de olika utbyggnadsetapperna 

hamnat i skymundan och AH har uttryckligen sagt att de i dagsläget önskar att de 

hade bättre kunskap om byggnadens elprofil (S. Eneroth). Dynamiken för 

elförbrukningen för Ångström visas i Figur 8. 

 

 

Figur 8: Energiprofilen för Ångström på månadsbasis under år 2015. Energidata hämtad från AH energiportal. 

Som kan ses i Figur 8 så ligger baslasten relativt konstant för Ångström. Totalt 

förbrukades 13,7 GWh el inom Ångström år 2015 (AH energiportal).  

I hus 3 på entréplan samt en trappa ner finns det så kallade renrummet. Detta är en 

speciell typ laboratorium där partikelnivån i luften är mycket låg eftersom vissa 

processer och experiment kräver det. Generellt är denna typ av laboratoriemiljö 

relativt energiintensiv i förhållande till andra typer av laborativ verksamhet. Hur 

mycket energi som förbrukas i renrummet är vid tidpunkten för undersökningen ej 

känt.  

FREIA-laboratoriet stod färdigt 2013 och är en av de få delar av Ångström med 

egen elmätning. År 2015 förbrukades knappt 0,5 GWh el vilket motsvarar ca 4 % 

av Ångströms totala elförbrukning. Elförbrukningen för FREIA-laboratoriet 

presenteras i Figur 9.  
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Figur 9: Elförbrukning för FREIA-laboratoriet 2015. Data hämtad från energiportalen 2016-04-04. 

Som Figur 9 visar var elförbrukningen för november betydligt högre än för 

resterande månader. Denna månad kördes processerna i den utsträckning som de är 

tänkta att köras i framtiden vilket innebär att elförbrukningen i FREIA-laboratoriet 

förväntas öka. 

7.2 Ventilation i laboratorium 

Då Ångström byggdes ansågs det viktigt att byggnaden var flexibel på sådant sätt 

att laborationssalar skulle kunna placeras i princip var som helt i byggnaden. För 

att möjliggöra detta dimensionerades ventilationssystemet så att det 

ventilationsflöde som krävs för laborativ verksamhet kan erhållas var som helst i 

byggnaden. För närvarande finns laborationssalar i samtliga hus förutom hus 2 som 

bara innehåller kontor. Ventilationsflöden i resterande hus är således 

dimensionerade för laborativ verksamhet även om det finns blandat kontor och 

laboratorium i dessa korridorer. 

Ventilationen i Ångströms laboratorium styrs i dagsläget via en tidkanal som sänker 

luftflödet under natten och höjer det under dagen. Ventilationsfläktarna regleras 

också via tryck i schaktet (A. Ingvarsson). För att säkerställa att en god lufthastighet 

i dragskåp ska kunna hållas under de mest aktiva timmarna på dygnet är ett visst 

konstant lufttryck inställt på till- och frånluftsaggregaten. Detta garanterar att 

tillräckligt många dragskåp som betjänas av samma schakt ska kunna vara öppna 

samtidigt utan att lufthastigheten för ventilationsluften sjunker. En brist som 

identifierats av AH är att detta tryck är jämt under hela dygnet trots att 

laboratorieaktiviteter endast sker främst under dagen. Det är känt att ett onödigt 

högt tryck i ventilationsschakt ger upphov till läckflöden vilket ger en förlust av 

energi. Att sänka lufttrycket utanför arbetstid är något som i dagsläget utreds. (S. 

Eneroth) 
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7.3 Befintliga mätningar 

Som redan nämnts är de befintliga mätningarna av elenergi på Ångström 

bristfälliga, vad som dock finns att tillgå är elmätningar av hus 7. Dessa mätningar 

är uppdelade på hyresgästens el och fastighetsel. År 2015 förbrukades ca 0,75 GWh 

el under kategorin hyresgästens el och knappt 0,4 GWh under kategorin 

fastighetsel. Under den sistnämnda kategorin ingår främst värme, ventilation och 

sanitet (VVS) (AH energiportal). Vad som också är kartlagt är energi till 

kylmaskiner och kylpumpar, vilka förbrukade drygt 0,4 GWh år 2015. 

AH utförde även mätningar för de momentana effekterna under dagtid på 

ventilationsfläktarna i slutet av 2008. Den totala effekten för samtliga fläktar dagtid 

var ca 0,25 MW. (S. Eneroth)       
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8 UTREDNING ÅNGSTRÖMLABORATORIET 
 

I detta kapitel beskrivs de beräkningar som utfördes för att kartlägga 

elförbrukningen på Ångström närmare. Flera olika beräkningar av de okända 

elförbrukningarna utfördes. Därefter vägdes de olika beräkningsmetoderna mot 

varandra i syfte att avgöra vilken beräkning som kunde anses vara mest trovärdig. 

Sist i kapitlet presenteras en sammanfattning över de beräkningar som gjorts. 

Som inledande jämförelse mellan de två byggnaderna beräknades den 

genomsnittliga elförbrukningen per areaenhet och år baserat på 2015. Ytorna för 

laboratorier togs fram genom en rundvandring för att först bestämma vilka rum som 

kunde bedömas innehålla laborativ verksamhet. Därefter kunde dessa ytor 

summeras via rumsrapporter över Ångström. Dessa rumsrapporter erhölls av AH.  

Dessa ytor kan ses i Tabell 5.   

Tabell 5: Sammanfattning över de ytor på Ångström som användes för vidare beräkningar. 

 Laboratorium FREIA Renrum Övrigt Totalt 

Yta [m2] 6 157 1 297 6 031 53 349 66 834 

 

Baserat på dessa siffror var den genomsnittliga elförbrukningen på BioC 192,0 

kWh/m2, år och för Ångström var den genomsnittliga elförbrukningen 205,7 

kWh/m2, år.  

8.1 Inledande beräkningar baserade på nyckeltalen från BioC 

Då samtliga ytor var kända för Ångström kunde nyckeltalen från undersökningarna 

av BioC tillämpas. Beräkningar av hyresgästens el på Ångström genom nyckeltal 

(1) och (2) från BioC kan ses i Tabell 6. 

 

Tabell 6: Sammanfattning av de inledande beräkningarna för Ångström. Ytan multipliceras med nyckeltalet 

vilket resulterar i en total elförbrukning i kWh/år. Den totala energi som räknas fram är det som bör matcha 

hyresgästens el. 

 Yta  [m2] Nyckeltal 

[kWh/m2,år] 

Energiförbrukning 

[GWh/år] 

Laboratorium 6 157 168,4 1,04 

Övrig yta 53 349 73,1 3,90 

Total   4,94 

. 

Då nyckeltalen tillämpas visar beräkningarna på att den totala elenergin som 

förbrukas av hyresgästen är ca 4,9 GWh per år. Detta motsvarar ca 36 % av den 

totala elen som förbrukas på Ångström (FREIA-laboratoriet och renrummet ej 

inräknat). Denna siffra kan jämföras med motsvarande siffra för BioC som var 

närmare 46 %. Eftersom indelningen av hyresgästens el i denna rapport inte tar 

hänsyn till mer nischade verksamheter såsom renrummet och FREIA-laboratoriet 
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på Ångström eller växthuset och fytotronen på BioC så är det svårt att avgöra om 

dessa andelar är trovärdiga. Beräkningarna pekar på att hyresgästens el på 

Ångström utgör en mindre andel än hyresgästens el på BioC men eftersom 

renrummets elförbrukning inte är känd så är rimligheten i detta resultat svårt att 

avgöra.    

En annan beräkningsmetod som utnyttjades för att uppskatta hyresgästens el för 

Ångström var att utgå från mätvärden för hus 7 och göra antagandet att dessa också 

är representativa för de övriga husen. Totalt finns sju hus med liknande storlek och 

verksamhet och den totala elenergin för dessa hus exklusive FREIA-laboratoriet, 

renrummet och hus 1 blir under dessa antaganden drygt 5,2 GWh. Denna siffra kan 

jämföras med den som presenterades i Tabell 6. Skillnaden är inte stor mellan dessa 

två siffror men eftersom det tabellerade värdet ansågs väga tyngre eftersom det 

bygger på nyligen utförda mätningar. 

8.2 Ventilation 

För att uppskatta ventilationen tillämpades nyckeltalen från BioC. Resultatet av 

detta sammanfattas i Tabell 7 nedan. 

  

Tabell 7: Sammanfattning av beräkningarna som gjordes för att uppskatta elförbrukning för ventilationen på 

Ångström. Nyckeltal är från BioC och ytor är från Ångström. 

 Yta [m2] Nyckeltal [kWh/m2,år] Elförbrukning [GWh/år] 

Laboratorium 6157 50,3 0,31 

Övrig yta 53349 4,0 0,21 

Total   0,52 

 

En annan metod att uppskatta andelen elenergi till ventilation är att göra antagandet 

att de befintliga mätningarna från slutet av 2008 som då pekade på att den 

momentana effekten under dagtid var 0,25 MW även är representativa idag. Ett 

rimligt antagande är att effekten för ventilationsfläktar nattetid är ca 2/3 av den 

momentana effekten dagtid. (Ola Svensson, VVS handläggare AH, muntlig 

kontakt, 2016-04-26) Detta är med undantag för fläktarna i hus 1 och hus 2 där 

effekten under dagtid kan antas vara densamma nattetid som dagtid. 

Den totala momentana effekten för mätningarna för hus 1 och hus 2 var totalt 0,065 

MW och för de övriga husdelarna var motsvarande siffra 0,19 MW. För 

beräkningarna av elenergi till  ventilation på Ångström gjordes antagandet dagtid 

utgörs av 4000 timmar per år och övrig tid 4760 timmar per år. Beräkningarna kan 

ses i Tabell 8. 
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Tabell 8: Sammanfattning av de bräkningar som gjordes för att uppskatta den årliga elförbrukningen som i 

nuläget går till ventilation. 

 Förbrukning 

dagtid [GWh/år] 

Förbrukning övrig 

tid [GWh/år] 

Totalt [GWh/år] 

 

Hus 1 & 2 0,26 0,31 0,57 

Övriga 

husdelar 

0,75 0,60 1,35 

   1,92 

 

Beräkningarna som sammanfattas i Tabell 8 gav resultatet att ca 1,9 GWh el årligen 

förbrukas av ventilationsfläktar. Detta är betydligt mer energi jämfört med det 

resultat som erhölls då nyckeltalen från BioC användes. 

Ytterligare ett beräkningssätt för att uppskatta mängden el till ventilation som 

förbrukades var att återigen utgå från att siffrorna för hus 7 var representativa för 

samtliga av de övriga husen 2-6 samt hus 8. Antagandet gjordes att all denna energi 

gick till ventilation och under dessa förutsättningar blir den totala ventilationen för 

husen 2-8 exklusive renrummet 2,65 GWh. Dessa beräkningar tar inte hänsyn till 

att de olika husen inte är lika ventilationskrävande och eftersom hus 7 är ett av de 

mer laborationsintensiva husen bör detta leda till att denna siffra något överskattar 

det sanna värdet för ventilation. Samtidigt tas här inte hänsyn till renrummet i hus 

3 eftersom alla delhus i dessa beräkningar behandlas som om de vore lika sett till 

elförbrukning. Detta talar således istället för att den totala elenergin som erhålls då 

värden från hus 7 tillämpas borde underskattas. Ventilation av hus 1 tas dock inte 

med i dessa beräkningar vilket också bör tas i beaktning vid bedömningen av denna 

siffras trovärdighet. Sammanfattningsvis kan sägas att detta värde är kopplat till 

stor osäkerhet.  

Beräkningarna som baserades på nyckeltalen från BioC förkastades med 

motiveringen att de inte tar hänsyn till faktumet att samtliga ventilationsfläktar i 

husen 3-8 i dagsläget styrs för ventilation av laboratorier. Både elförbrukningen 

som erhölls då mätningarna från 2008 användes och elförbrukningen som erhölls 

då hus 7 användes som referens är sannolikt bättre uppskattningar. Dock valdes 

siffran som baserades på gamla mätningar med motiveringen att denna tar hänsyn 

till att hus 2 endast har kontor. Dessutom är siffran baserad på hus 7 förknippad 

med viss osäkerhet eftersom denna bygger på att all fastighetsel för hus 7 är el som 

används för ventilation vilket inte är helt sant.     

8.3 Belysning 

En uppskattning av el till belysning på Ångström utfördes i syfte att undersöka om 

det fanns möjlighet till eleffektiviserande åtgärder. För att göra denna uppskattning 

urfördes först en inventering där antalet lampor på Ångström räknades och delades 

in efter typ och effekt. De vanligaste lamparmaturerna var lågenergi-lysrörslampor 

av fabrikat Fagerhult och total systemeffekt för lampa och armatur var 37 W  

(Fagerhult kundservice, muntlig kontakt 2016-02-29). AH höll vid denna tidpunkt 



 

- 24 - 

 

på att byta ut samtliga lamparmaturer av denna typ till LED-lampor med en total 

systemeffekt på 12 W i hela hus 1, etapp 1 (Mats Wieselblad, driftingenjör 

Ångström, muntlig kontakt 2016-03-10). Beräkningarna baserades på att detta 

redan var färdigt. Lysrör förekom främst i kontor och i korridorerna i hus 2-8. För 

hus 2-5 var de flesta lysrör av typen T8 med en total systemeffekt på 37 W. I 

resterande delar av byggnaden var T5 den vanligaste typen. Beräkningar gjordes 

därför under antagandet att samtliga lysrör i hus 2-5 var av typ T8 och att samtliga 

lysrör i hus 6-8 var av typ T5. Dessutom fanns ett fåtal lampor med en total 

systemeffekt på 13 W. För att uppskatta hur stor del av året som lamporna i snitt 

lyste så gjordes en inventering en vardagskväll under vintertid  mellan 22.00-23.00. 

Detta besök syftade till att ge insikt i hur stor del av belysningen som var tänd 

utanför arbetstid. Resultatet från denna kvällsvandring var svår att kvantifiera, det 

allmäna intrycket var dock att betydligt fler lampor än nödvändigt var tända. 

Belysningen i flertalet kontor var på påslagen utan att någon var där och med 

styrningen av belysningen som beskrivs nedan i åtanke finns skäl att tro att 

belysningen i dessa kontor var påslagen hela natten. 

Belysning i allmänna utrymmen styrs bland annat via en tidkanal som aktiveras 

mellan 06.00-18.00 på vardagar. Under dessa tider kan belysning i allmänna 

utrymmen slås på utan att automatiskt släckas efter en viss inställd tid. Utanför 

dessa tider kan belysning i allmänna utrymmen slås på mellan 1-2 timmar åt 

gången. Någon särskild tidsstyrning för belysning i kontoren fanns inte utan denna 

slås i dagsläget på och av via en vanlig lampknapp. (M. Wieselblad) 

Baserat på hur belysning styrs och med inventeringen i åtanke gjordes bedömningen 

att lampor var tända i snitt 50 % av den totala tiden på året. Bedömningen har stor 

osäkerhet, dock kunde ingen bättre bedömning göras med de tidsresurser som fanns 

att tillgå. Sammanfattning av beräkningarna som gjordes för elförbrukning från 

belysning presenteras i Tabell 9. 

 

Tabell 9: Sammanfattning av de beräkningar som gjordes för den årliga elförbrukningen för belysning på 

Ångström. Inventeringen visade på att vissa lampor inte var tända/var ur funktion och av detta skäl baserades 

beräkningarna på att 95 % av alla lampor fungerade (förutom spot-lamporna där samtliga fungerade).   

Typ av lampa Antal Effekt [W] Elförbrukning [GWh/år] 

Lågenergi-lysrör 1380 37 0,21 

LED 200 12 0,010 

Lysrör-T8 970 37 0,15 

Lysrör-T5 810 31 0,10 

Spot 110 13 0,0063 

Total   0,48 

 

8.4 Platsbesök i laboratoriesalar 

För att fördjupa kunskapen om laboratorierna samt var elbesparande åtgärder kan 

vara aktuella gjordes platsbesök i 6 olika laboratorier. Förfrågningar till ett antal 
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rumsansvariga för olika laboratorier skickades ut och besök gjordes i de laboratorier 

där svar erhölls. Det bör nämnas att detta inte var ett optimalt sätt att välja ut 

laboratorier på. Besöken var ca 15 minuter långa och syftade till att ta reda på vilka 

maskiner/instrument som fanns i rummet samt hur ofta de användes. En bedömning 

gjordes sedan huruvida maskinen/instrumentet i fråga ansågs förbruka mycket el 

eller ej. Denna bedömning baserades på drifttid och effekt och bägge dessa 

parametrar sammanvägdes i bedömningen. 

Den huvudsakliga slutsatsen är att de maskiner och instrument som står på dygnet 

runt är mest energikrävande. Ett exempel från platsbesöken var en röntgenmaskin 

(SKYSCAN) med tillhörande beräkningsdator som arbetade dygnet runt. 

Information om dess effekt var dock inte tillgänglig vilket innebar att beräkningar 

inte kunde utföras för att uppskatta elförbrukningen. En annan iakttagelse som 

gjordes var att instrument som arbetar under vakuum kräver att en vakuumpump 

konstant jobbar för att upprätthålla detta vakuum. Exempel är beläggningsprocesser 

av typen PVD (physical vapor deposition) och CVD (chemical vapor deposition). 

Instrument av denna typ fanns i fler av de laboratorier som undersöktes, en av dessa 

maskiner uppskattades köras ca 300 gånger per år och varje körning uppskattades 

förbruka 80 kWh. I ett annat av de laboratorier som besöktes fanns åtta 

vakuumpumpar med en total effekt på 3,55 kW. Förr beräkningarna av dessa 

vakuumpumpars elförbrukning gjordes antagandet att dessa pumpar arbetade 

dygnet runt under märkeffekt. I ett annat laboratorium fanns ett större instrument, 

”Meklas”, som mäter förhållandet mellan olika kolisotoper för arkeologisk- samt 

biologisk åldersdatering. Detta instrument hade en märkspänning på 10 A och 

antagandet gjordes att också denna maskin arbetade under märkspänning dygnet 

runt. För beräkning av dess effekt användes ekvationen 𝑃 = √3 ∙ 𝑈 ∙ 𝐼 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝜑), där 

U är spänningen, I är strömmen och 𝜑 är fasvinkeln användes för att beräkna 

effekten. Spänningen antogs vara  230 V och fasvinkeln antog vara 0°.  En 

sammanfattning av de processer som uppskattades som mest energikrävande 

presenteras i Tabell 10. 

  

Tabell 10: Sammanfattning av de processer från platsbesöken som bedömdes vara mest energikrävande.  

Instrument Körningsrutiner Energiförbrukning 

[GWh/år] 

Meklas Året runt 0,035 

CVD 300 körningar/år   0,024 

Vakuumpumpar Året runt 0,031 

 

I sammanhanget är de elförbrukningar som presenteras i Tabell 10. Dock bör 

nämnas att dessa siffror motsvarar en enskild aktivitet i ett laboratorium och med 

tanke på detta får de anses som värda att notera. 
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8.5 Sammanfattning Ångströmlaboratoriet 

Undersökningarna av Ångström resulterade bland annat i en kartläggning av 

elförbrukningen. Denna kan ses i Figur 10. 

 

Figur 10: Sammanfattning av elkartläggningen av Ångström. 

De siffror som presenteras i Figur 10 baseras på de uträkningar som i slutändan 

bedömdes som mest trovärdiga. Hur dessa siffror togs fram beskrivs i kapitel 8. 

Som Figur 10 visar är en stor del av energiförbrukningen på Ångström fortfarande 

ännu ej kartlagd. Sannolikt utgörs en stor del av den ännu ej kartlagda andelen 

elenergi av el till renrummet. Det är inte förvånande att andelen el till ventilation är 

större för Ångström jämfört med BioC (9,4 %). Detta eftersom undersökningarna 

av Ångström visar på att ventilationssystemet i dagsläget är utformat på ett icke-

optimalt sätt. Vad som bör noteras är skillnaden mellan andelen av hyresgästens el 

till laboratorier respektive till övrig verksamhet. Mätningarna på BioC visade på att 

drygt hälften av hyresgästens el gick till laborativ verksamhet. Undersökningarna 

av Ångström visar på att runt en femtedel av hyresgästens el går till laborativ 

verksamhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

- 27 - 

 

9 FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER 
 

I detta kapitel sammanfattas de förslag på förbättringsåtgärder som togs fram för 

Ångström.  

9.1  Ventilation 

Undersökningarna som gjordes på Ångström indikerade att ventilationen är en stor 

elförbrukare. Ett av skälen till detta är att alla hus utom hus 2 har blandat kontor 

och laboratorium. Eftersom laboratorium och kontor i nuläget ligger inom områden 

som behandlas av samma ventilationsschakt måste ventilationen i detta schakt 

styras efter laborativ verksamhet trots att kontoren inte kräver detta. En tänkbar 

lösning är att, i de korridorer där det är möjligt, lägga laboratorier i ena ändan av 

korridoren och kontor i andra ändan. På så sätt skulle vissa ventilationsfläktar kunna 

justeras in efter laboratorier och andra efter kontorsverksamhet (se Figur 11). 

 

Figur 11: Omstrukturering av korridorer. 

Dessa åtgärder bedöms av AH vara rimliga på hus 4, 6 och 8 men inte på resterande 

hus eftersom de anses ha för hög andel laborativ verksamhet (O. Svensson). Detta 

stödjs av inventeringen av antalet dragskåp på Ångströms som visade på att hus 4, 

6 och 8 har minst antal dragskåp och således bör ha minst behov av ventilation i 

laboratorier.   

- Förslag 1: Strukturera om korridorerna i husen 4, 6 och 8 på sådant sätt 

att samtliga kontor i dessa korridorer flyttas ihop så att de kan försörjas av 

samma ventilationsschakt.  

Det finns ett antal ventilationsfläktar kopplade till dessa hus. I grova drag kan dessa 

grupperas ihop till 6 större fläktar per hus. I dagsläget styrs samtliga dessa för 

laborativ verksamhet. En uppskattning är att endast 2 av dessa efter en 

omstrukturering skulle behövas till laborativ verksamhet (O. Svensson). Resterande 

4 fläktar per korridor skulle således kunna ventilera övrig verksamhet. I praktiken 

innebär detta att 4 av 6 fläktar skulle kunna justeras ned till att endast gå för 2/3 av 

ursprunglig momentan effekt under dagtid.     
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Tabell 11: Sammanfattning av beräkningarna som gjordes för de potentiella årliga besparingarna då förslag 

1 verkställs.  

Ventilation Ursprunglig 

förbrukning 

[GWh/år] 

Ny förbrukning 

[GWh/år] 

 

Besparing 

[GWh/år] 

Hus 4 0,19 0,17 0,02 

Hus 6 0,18 0,15 0,03 

Hus 8 0,16 0,14 0,02 

Totalt   0,07 

 

En annan förbättringsåtgärd som sannolikt skulle spara energi är att byta ut 

befintliga motorer i fläktsystemet mot borstlösa likströmsmotorer. Fördelarna med 

dessa motorer beskrivs i kapitel 4.2. Likströmsmotorer av denna typ har bland annat 

fördelen att dess verkningsgrad inte försämras avsevärt då de går ned i belastning 

(ebm papst). Fläktar till Ångströms ventilationssystem kommer att operera dygnet 

runt och med varierande varvtal vilket talar för att borstlösa likströmsmotorer 

sannolikt skulle prestera bättre än växelströmsmotorer. 

Förslag 2: Byt ut det befintliga fläktsystemet mot ett system där fläktarna drivs med  

borstlösa likströmsmotorer.  

Elbesparingarna kopplade till utbyte av ventilationssystem är kopplat till stor 

osäkerhet. I vissa fall har upp till 70 % mer effektiva ventilationssystem erhållits, 

dock räknar man inom företaget ebm papst att deras likströmdrivna fläktar kan vara 

upp till 30 % mer effektiva än konventionella axialfläktar som idag är installerade 

på Ångström (ebm papst, 2008). Denna siffra kommer att användas för vidare 

beräkningar med det ska understrykas att denna siffra är kopplad till stor osäkerhet. 

Tabell 12: Sammanfattning av beräkningarna som gjordes för de potentiella årliga besparingarna då förslag 

2 verkställs. Utbyte av motorer till ventilationsfläktar beräknas kunna resulteras i 30 % minskad elförbrukning. 

Ursprunglig förbrukning 

[GWh/år] 

Ny förbrukning [GWh/år] 

 

Besparing [GWh/år] 

1,92 1,35 0,57 

 

Ett annat förslag för att minska elförbrukningen kring laboratorieventilation är att 

installera närvarogivare i samtliga laboratorium. Dessa ska sänka ventilationsflödet 

i dragskåp då ingen aktivitet i laboratoriet detekterats efter en viss tid. 

- Förslag 3: Installation av närvarogivare i laboratorier som sänker 

ventilationsflödet när ingen är i rummet. 

Enligt arbetsmiljöverket (AFS 2009: 2 §25) måste lufthastigheten vid 

lucköppningen i ett dragskåp vara minst 0,5 m/s då arbete pågår i dragskåpet. Övrig 

tid räcker det med ett ”grundflöde”. Exakt vad som menas med grundflöde är inget 
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som fastslås i lagen, dock har så låga flöden som 0,15 m/s visat sig vara tillräckliga 

för att upprätthålla säkerhet i laboratorium förutsatt att ingen är i rummet. 

Om antagandet görs att det i snitt vistas minst en person i varje laborationssal under 

5 timmar per arbetsdag och att flödeshastigheten i dragskåpsöppningarna under 

resterande tid via närvarostyrningen regleras ner från 0,5 m/s till 0,15 m/s kommer 

ventilationsflödet variera enligt figur 11. En mätning av öppningen på ett typiskt 

dragskåp på Ångström utfördes och från dessa mätningar fastslogs att en normal 

öppning för ett stängt dragskåp är 0,03 m2 och 0,75 m2 för ett öppet dragskåp. Flödet 

för ett öppet dragskåp blir således 0,375 m3/s, flödet för ett stängt dragskåp med 

hastigheten 0,5 m/s i dragskåpsöppningen blir 0,015 m3/s och flödet för ett stängt 

dragskåp med flödeshastigheten 0,15 m/s blir 0,0045 m3/s. 

 

 

Figur 12: Figuren illustrerar hur luftflöden skulle minska under vardagar om närvarogivare installerades. 

Siffrorna som presenteras gäller per dragskåp och grundas på att minst en person befinner sig i labbet mellan 

08.00-13.00 och att arbete i dragskåp sker under en timme per dag, i detta fall kl 12.00-13.00. De gråmarkerade 

områdena representerar de minskade ventilationsflödena som går att göra per dragskåp via närvarostyrning. 

Notera att figuren inte är skalenlig. 

I Figur 12 visas principen för hur minskningen av luftflöde under ett normalt 

arbetsdygn skulle kunna se ut. Det skulle exempelvis kunna röra sig om en 

minskning av ventilationsflödet från 0,015 m/s till 0,0045 m/s för ett dragskåp 

under vissa tider. Hur lågt grundflödet får vara finns dock som sagt inga klara 

riktlinjer för. Företaget Netavent som i dagsläget gör utredningar på besparingar 

som potentiellt går att göra inom laboratorieventilation på Ångström bedömer 0,3 

m/s som ett rimligt grundflöde (Mikael Nordling, Netavent, muntlig kontakt, 2016-

04-04).   

I en delbyggnad på KTH har ventilationsflöden från februari 2014 justerats mellan 

0,55 m/s och 0,15 m/s via tidsstyrning. Denna delbyggnad hade drygt 150 dragskåp 

och bedöms i denna rapport vara jämförbar med Ångström med avseende på 

ventilation i laboratorier. Flödet i denna byggnad justerades ner nattetid samt på 
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helger och data över vilka elbesparingar som gjorts finns tillgängligt. En mätning 

visar på att potentiella besparingar via dessa flödessänkningar under vardagar var 

533 kWh och under helgdagar 1599 kWh (Nils-Olof Kvist, muntlig kontakt). I brist 

på bättre data användes dessa siffror för att göra en bedömning av de potentiella 

besparingarna för Ångström då ventilationsflödet sänks via närvarostyrning. Denna 

beräkning har relativt stor osäkerhet eftersom siffrorna på den potentiella 

energibesparingen kommer från en annan byggnad. I dagsläget brukas 

flödeshastigheten 0,5 m/s på Ångström medan grundflödet under dagtid på KTH är 

0,55 m/s. Detta talar för att siffrorna för de potentiella besparingarna sannolikt är 

något överskattade. Resultatet kan ses nedan i Tabell 13. 

Tabell 13:Sammanfattning av beräkningarna som gjordes för de potentiella årliga besparingarna då förslag 

3 verkställs. 

Ventilation Ursprunglig 

förbrukning 

[GWh/år] 

Ny 

förbrukning 

[GWh/år] 

 

Besparing 

[GWh/år] 

Nedjustering av grundflöde 

via närvarostyrning 

1,92 1,61 0,31 

     

9.2  Belysning 

Inventeringen som beskrevs i kapitel 8.3 visade på att det fortfarande fanns lysrör 

på Ångström som var av typen T8 och lågenergi-lysrör som ännu ej var utbytta till 

LED. Utbyte av dessa bör leda till minskad energiförbrukning. 

- Förslag 4: Byt ut alla lysrör av typ T8 till T5 och byt ut alla lågenergi-lysrör 

till LED. 

Beräkningar på besparingar som kan göras vid utbyte av lampor till mer energisnåla 

sammanfattas nedan i Tabell 14. 

Tabell 14: Sammanfattning av beräkningarna som gjordes för de potentiella årliga besparingarna då förslag 

4 verkställs. 

Typ av lampa Antal Effekt 

[W] 

Energiförbrukning 

nuläge [GWh/år] 

Besparing 

[GWh/år] 

Lågenergi-lysrör 1380 37 0,21 0,14 

LED 200 12 0,010 - 

Lysrör-T8 810 37 0,15 0,024 

Lysrör-T5 970 31 0,10 - 

Spot 110 13 0,0063 - 

Total   0,48 0,17 
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9.3  Sammanfattning av förslagen 

För att jämföra vilka av de ovan presenterade förslagen 1, 2, 3 och 4 

sammanfattades de årliga procentuella besparingarna från dessa förslag nedan i 

Tabell 15.   

 

Tabell 15: Sammanfattning av de beräknade besparingarna som följer av de framtagna alternativen. 

      Förslag Årlig besparing [GWh/år] Årlig besparing [%] 

1) Omstrukturering 0,07 0,5 

2) Byte av fläktar 0,57 4,2 

3) Flödessänkning i dragskåp 0,31 2,3 

4) Byte av belysningsarmatur 0,17 1,2 

 

Som framgår av Tabell 15 är alternativ 2) och 3) de enligt beräkningarna de mest 

lönsamma. Dessa är också förknippade med störst osäkerhet vilket är något läsaren 

bör vara medveten om. 
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10 METODIK FÖR ELEFFEKTIVISERING AV BYGGNADER MED HÖG 

ANDEL LABORATIV VERKSAMHET 
 

Som avslutande del för denna undersökning har metodiken i fallstudien ovan 

utvärderats och omformulerats till en generell metodik för hur ”elbovar” ska 

identifieras och åtgärdas för en godtycklig byggnad med laborativ verksamhet. De 

undersökningar som gjorts som visat sig värdefulla har lyfts fram och de som visat 

sig mindre värdefulla har sållats bort. Syftet är att arbetet ska underlättas för nästa 

person som utreder elbesparande åtgärder för en byggnad. Det förutsätts i detta 

avsnitt att den totala elförbrukningen för byggnaden är känd. Vidare antas att 

elförbrukning till laboratorier respektive övriga ytor matas från samma skena och 

att dessa verksamheter inte går att skilja åt via mätningar.  

10.1  Inledande energikartläggning 

Som ett första steg bör byggnadens totala årliga elbehov per kvadratmeter beräknas. 

Detta eftersom det ger en god uppfattning av läget med enkla medel och en 

jämförelse av energianvändningen i liknande byggnader kan göras. Denna siffra 

jämförs med fördel med motsvarande siffra för andra byggnader med liknande 

verksamhet. Här kan siffror för BioC (192 kWh/m2,år) och Ångström (206 

kWh/m2,år) exempelvis användas som jämförelse.  

Finns tid och resurser bör elförbrukningen för byggnaden i fråga kartläggas. Detta 

är inte nödvändigt för vidare undersökningar men det ger värdefull information om 

byggnaden och på så sätt kan resurser allokeras där de gör mest nytta. Denna 

kartläggning görs förslagsvis genom att dela in elförbrukningen i följande 

kategorier.  

- Hyresgästens el, laborativ verksamhet 

- Hyresgästens el, övrig verksamhet 

- Ventilation, laborativ verksamhet 

- Ventilation, övrig verksamhet 

- Övrigt 

Om någon särskild typ av verksamhet förekommer i byggnaden så är det lämpligt 

att också ta reda på elförbrukningen från denna (exempelvis renrummet på 

Ångström eller fytotronen på BioC). Om denna verksamhet inte är aktuell för 

eleffektivisering placeras denna lämpligen under kategorin övrigt. Ett lämpligt 

tillvägagångssätt för energikartläggningen presenteras i avsnitten 10.2 och 10.3.  

10.2  Bestämmande av hyresgästens el 

Om tillräckligt med data för energikartläggningen inte redan finns så bör 

kompletterande mätningar göras. Ett mätdon med möjlighet till lagring av data 

används med fördel vid dessa mätningar. Som minimum bör mätaren vara 

inkopplad 48 timmar men gärna uppemot en vecka om möjlighet finns. Det som är 

av störst intresse är dynamiken under vardagar men finns möjlighet att utföra 
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mätningar under helger är det fördelaktigt. Antagandet att elförbrukningen under 

helger inte skiljer sig avsevärt från elförbrukningen under vardagar kan göras men 

då ökar risken för en felaktig bedömning. Om mätningar utförs under helger kan 

separata nyckeltal för helger beräknas. Dessa nyckeltal beräknas lämpligen på 

samma som de som gäller för vardagar.     

Ett lämpligt tillvägagångssätt är att skilja ut ett areaområde i byggnaden som har 

hög andel laborativ verksamhet och ett areaområde som har låg andel laborativ 

verksamhet och göra mätningar på dessa områden. Helst bör området med låg andel 

laborativ verksamhet inte innehålla laboratorier överhuvudtaget. Först bör ett 

nyckeltal beräknas på området med låg andel laborativ verksamhet. Detta nyckeltal 

är lämpligen på formen kWh/m2, år. Antagandet att dynamiken för samtliga veckor 

under året ser likadan ut bör göras såvida inte särskilda skäl att förkasta detta 

antagande finns. Genom detta antagande kan den ackumulerade energin över året 

för detta område beräknas. Nyckeltalet för området med låg andel laborativ 

verksamhet erhålls genom att dividera areaområdets beräknade årliga energi med 

dess totala area.  

Sedan bör ytor för laboratorier samt övriga ytor beräknas för området med hög 

andel laborativ verksamhet. Via nyckeltalet för området med låg andel laborativ 

verksamhet kan elförbrukningen för övriga ytor bestämmas för området med hög 

andel laborativ verksamhet. Skillnaden mellan den via nyckeltalet beräknade 

elförbrukningen för övriga ytor och den totala uppmätta elförbrukningen är den 

totala elenergin till laborativ verksamhet för den uppmätta perioden. Nyckeltalet för 

ytor för laboratorier beräknas på samma sätt som för ytorna med låg andel 

laboratorier, dvs, laborativ verksamhetens totala elenergi för året divideras med den 

totala ytan för laboratorier för byggnaden.      

En god idé är att jämföra dessa framtagna nyckeltal med nyckeltal för andra 

byggnader. Här kan exempelvis de framtagna nyckeltalen för BioC användas som 

jämförelse. En bedömning av hur stor yta som brukas till laborativ verksamhet 

respektive övrig verksamhet bör sedan göras. Då både ytor och nyckeltal är kända 

kan hyresgästens el för laborativ verksamhet respektive övrig verksamhet 

bestämmas. 

10.3  Bestämmande av el till ventilation 

Då elförbrukning till ventilation ska bestämmas kan körningsrutiner för 

ventilationsfläktar med fördel användas. En inventering bör också göras för att 

avgöra fläktanas typ, ålder samt vilka tider de opererar. Enklaste sättet att bestämma 

total elförbrukning till ventilation är att utnyttja fläktarnas drifttider samt vilken 

effekt de kan uppskattas förbruka under olika driftförhållanden. Driftförhållanden 

syftar främst till drift under dagtid, nattetid och helger.   

Att bestämma hur mycket av denna el som bör allokeras till laborativ verksamhet 

är dock inte trivialt. Vissa ventilationsschakt som försörjer laboratorium kan i vissa 

fall också försörja andra ytor vilket försvårar kartläggningen. Fokus bör dras till hur 
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strukturen för ventilationssystemet ser ut och en bedömning måste göras för den 

specifika byggnaden i fråga. I en korridor med stor andel laborativ verksamhet med 

en ansenlig mängd dragskåp kan allokeringen 90/10 göras till laboratorium 

respektive övriga ytor (detta baseras på inventeringen av ventilationsflöden för 

BioC). Denna indelning bör dock endast användas om allokering av elenergi mellan 

laboratorier och övriga ytor inte kan göras på annat sätt. 

10.4  Inventering av laboratorium 

En inventering av ett antal laboratorium i byggnaden bör göras i syfte att kartlägga 

elintensiva processer. Finns misstanke om att något/några särskilda laboratorier är 

särskilt elintensiva är det en god idé att börja med att besöka dessa. Dock bör ett 

antal slumpmässigt utvalda laboratorium också väljas ut för platsbesök. Vid 

besöken bör protokoll föras där följande noteras:  

- Vilka maskiner/instrument som förbrukar el 

- Vilka effekter dessa maskiner/instrument arbetar under 

- Hur många timmar per år maskinen/instrumentet uppskattas vara aktivt 

Viktigt på den första punkten är att inget utelämnas, räkna in dataskärmar, mindre 

instrument och dylikt även om dessa med allra största sannolikhet inte är 

intressanta. Från dessa uppgifter kan de olika maskinerna/instrumenten sedan 

bedömas som antingen ”sannolikt elintensiva” och ”sannolikt ej elintensiva”. Detta 

görs lämpligen genom att multiplicera maskinen/instrumentets effekt med dess 

uppskattade årliga drifttid. Om denna beräknade årliga elförbrukning utgör mer än 

0,5 % av byggnadens totala årliga elförbrukning kan maskinen/instrumentet med 

fördel kategoriseras som ”sannolikt elintensiv”. Andra gränsdragningar än 0,5 % 

kan användas vid denna kategorisering men inom denna storleksordning bör 

gränsdragningen ligga. När dessa uppgifter sammanställs och elintensiva 

maskiner/instrument identifierats bör uppmärksamhet läggas på om fler 

laboratorium använder sig av samma typ av elintensiva utrustning. Ett exempel från 

undersökningen ovan är vakuumpumpar som visade sig finnas i mer än ett 

laboratorium och dessutom användes till mer än en typ av maskin/instrument. Finns 

särskild kännedom om att en viss typ av maskin/instrument används inom flera 

olika laboratorier i byggnaden bör dessa utredas särskilt noga. 

Då inventeringen av laboratorium är klar bör följande frågor besvaras: 

- Finns maskiner/instrument som står på i onödan? Kan de stängas av oftare 

än de gör? 

- Stängs datorer av helt, inklusive skärmar? 

- Hur ser styrning av belysning ut i laboratoriumet? Släcks belysning när 

ingen är där? 

- Hur ser styrning av ventilation av dragskåp ut? Kan flöden sänkas utanför 

arbetstid? 

Ovanstående frågor är en bra utgångspunkt då eleffektiviserande åtgärder ska sökas. 

Som redan nämnts är dock varje byggnad unik och därmed finns inget generellt 
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tillvägagångssätt för hur eleffektiviserande åtgärder kan finnas. Detta är ett resultat 

som också erhållits från andra liknande undersökningar, bland annat Apsan 2007 

och Corbyn 2007. De ovanstående frågorna grundas på undersökningarna av 

Ångström och vad som fanns att göra för en mer eleffektiv verksamhet just i denna 

byggnad. 

10.5  Inventering av belysning 

En inventering av belysningen i byggnaden i fråga bör göras, dels i syfte att 

undersöka hur mycket el som förbrukas men även för att undersöka om 

förbättringspotential finns. En rundvandring bör göras i syfte att kartlägga vilka 

olika typer av lampor/armaturer som finns i byggnaden, vilka effekter de har samt 

hur många av varje sort som finns. Därefter bör undersökas vilka tider olika lampor 

är tända. Om styrningen av belysningen finns att tillgå bör denna utnyttjas i största 

möjliga utsträckning. Om det råder brist på information rekommenderas ytterligare 

en rundvandring nattetid/kvällstid för att få en uppfattning om hur stor del av 

belysningen som står på utanför kontorstid. Armaturernas genomsnittliga drifttider 

kommer aldrig att kunna bestämmas exakt, istället får en bedömning göras baserad 

på de inventeringar som utförts. Då en uppskattning om de olika armaturernas 

effekter samt drifttider erhållits kan den totala elenergin till belysning beräknas. 

Därefter bör undersökas om bättre alternativ till belysningsdon finns. Ett exempel 

är att lysrör av typ T8 med fördel kan bytas ut till lysrör av typ T5. Beräkningar av 

totala årlig elenergin med utbytta belysningsdon bör göras och därefter kan en 

bedömning göras om denna åtgärd är ekonomiskt försvarbar att genomföra.        

10.6  Optimering av ventilation 

Förutom att justera ventilationsflöden över dygnet så kan effektivare ventilation 

också uppnås genom att flytta ihop laboratorieverksamhet i byggnaden till samma 

område. Både på BioC och på Ångström hade samtliga laboratoriekorridorer kontor 

och laboratorium blandat. Nackdelen med detta är att både kontor och laboratorium 

riskerar att försörjas av samma ventilationsschakt vilket i sin tur leder till en 

ineffektiv ventilation av kontoren. En utredning bör göras om det är möjligt att 

flytta ihop kontoren för sig och laboratorierna för sig. Torrläggning av 

ventilationsschakt begränsar dock lokalernas flexibilitet att återgå till normal 

laborativ verksamhet. På så sätt kan alla ventilationen i samtliga schakt optimeras 

för kontor respektive laboratorium vilket potentiellt kan minska elförbrukning (och 

värmeförbrukning) kopplad till ventilation. 

Särskilt noga bör man också se över ventilationsfläktarnas ålder. Utbyte av gamla 

fläktar till nya mer effektiva fläktar var den åtgärd som på Ångström visade sig ha 

störst potential att spara el. Om undersökningarna av det befintliga 

ventilationssystemet avslöjar höga ventilationsflöden utanför arbetstid/nattetid bör 

man göra vidare utredningar om man kan sänka dessa flöden via närvarogivare eller 

tidsstyrning. 
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11 DISKUSSION 
 

När energikartläggning i syfte att finna energieffektiviserande åtgärder ska göras 

bör inledande undersökningar av en annan byggnad med liknande verksamhet 

undvikas om möjligt. I detta projekt visade sig förstudierna av BioC inte tillföra 

mycket när de energibesparande åtgärderna för Ångström skulle bestämmas. De 

åtgärder som undersökningarna mynnade ut i baserades på undersökningar av 

Ångström och hade inte mycket med BioC att göra. Förundersökningarna fungerade 

främst som en referens som kunde användas för att bedöma om framräknade 

nyckeltal för Ångström var rimliga eller ej. Det var också bra att ha 

elanvändningens fördelning för referensfallet i åtanke då olika elposters 

proportioner skulle bestämmas för Ångström.      

Då  beräkningar av elförbrukning för ventilation för Ångström skulle göras 

resulterade beräkningsmetoden med nyckeltal i en elförbrukning som med stor 

sannolikhet underskattade det sanna värdet. En sannolik förklaring till detta är att 

BioC är mer laboratorieintensivt, dvs, av den totala ytan täcks en större andel av 

laboratorium på BioC jämfört med Ångström. Nyckeltal kan vara bra hjälpmedel 

då inget annat finns att tillgå men eftersom det inte alltid är känt exakt vad som 

påverkar nyckeltalen så är det svårt att hitta en bra referensbyggnad för jämförelse.  

Installation av närvarogivare har definitivt potential att spara el (och värme), dock 

är reglerna för minimiflöden i laboratorium lite otydliga och öppna för tolkning. I 

lag AFS 2009: 2 §25 står följande: ”För dragskåp ska fronthastigheten vara lägst 

0,5 m/s i lucköppningen när ett arbete eller en process som alstrar luftföroreningar 

pågår. I övriga fall räcker det med ett grundflöde”. Det minsta värdet för grundflöde 

som till författarens kännedom idag brukas ligger på 0,15 m/s vilket sannolikt ligger 

i gråzonen för vad som egentligen är tillåtet. Dessa lagar är under ständig utveckling 

och allt eftersom energibehovet i samhället ökar blir lagar och regler allt mer 

flexibla så att mer energi ska kunna sparas. Eftersom det är påvisat att 0,15 m/s är 

ett flöde som är tillräckligt då ingen vistas i lokalen  kommer detta värde, alternativt 

ett värde i närheten av detta värde, sannolikt i framtiden att fastställas i lag som 

acceptabelt. I dagsläget föreslår Netavent att flödeshastigheter justeras mellan 0,5 

m/s och 0,3 m/s och detta bör, enligt författaren, också respekteras. Då lägre 

grundflöden accepteras bör dessa justeras ner allteftersom men att själv vara den 

aktör som ”pushar” hur lågt grundflödet kan vara är inte nödvändigtvis en bra idé. 

Det ska också nämnas att närvarogivare inte nödvändigtvis är det bästa sättet att 

justera ned ventilationsflöden. De försök som gjorts på KTH som beskrivs i kapitel 

9.1 där ventilationsflödena sänktes utfördes via tidsstyrning. Utanför arbetstid 

låstes dragskåp i stängt läge, ventilationsflöden sänktes och belysningen släcktes. 

På så sätt säkerställdes att ingen personal arbetade i dragskåpen utanför arbetstid 

och om någon mot förmodan skulle ta sig in skulle denna behöva ignorera en 

varningslampa samt forcera upp dragskåpsluckan med egen kraft. Dessutom var 
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personal strikt informerad om att inga kemikalier fick förvaras i dragskåp utanför 

arbetstid vilket också förhindrar att skadliga gaser utvecklas. Uppenbarligen är detta 

något som respekteras av personalen på KTH eftersom inga olyckor skett trots att 

detta försök varit igång i drygt två år. Dock kan det vara ett potentiellt problem att 

förbjuda personal att förvara kemikalier i dragskåp. Sannolikt kommer vissa hävda 

att ”förvaringen” är nödvändig för att färdigställa ett experiment alternativt kommer 

man hävda att det inte rör sig om förvaring utan snarare om ett pågående 

experiment. Författarens generella intryck är att det finns en viss ovilja av personal 

som arbetar i laboratorier att ändra sina rutiner. Detta grundas på de samtal som 

gjorts med laboratorieansvariga samt kontakt med personal på AH. 

Ett problem förknippat med omstrukturering av labbkorridorer enligt förslag 1 är 

att det kan finnas en ovilja hos personalen att genomföra detta. Som det ser ut i 

dagsläget på Ångströms har många anställda sitt kontor mittemot laboratoriet där 

de normalt jobbar och en omstrukturering skulle innebära att vissa anställda istället 

fick sina kontor respektive laboratorier i motsatta ändar av korridoren. Detta är 

naturligtvis inget stort problem i sammanhanget men det bör tas i beaktning 

eftersom personalens trivsel ofta påverkar deras arbetsinsatser.  

Ventilation visade sig generellt vara en elpost med goda möjligheter till 

eleffektivisering. Totalt togs tre åtgärder fram med potential att minska 

elförbrukningen i samband med ventilation. Dessa åtgärder kan antingen 

kombineras på olika sätt eller bara göras var för sig. Vidare undersökningar bör 

göras för att undersöka om en kombination av dessa åtgärder kan vara  lönsam. 

Något som också bör understrykas är att denna rapport endast behandlar 

elförbrukning. De huvudsakliga besparingar som generellt görs då exempelvis 

ventilationsflöden minskas är värme. Om en byggnad ska energieffektiviseras inom 

alla områden, och inte bara el, så är det inte säkert att denna rapport presenterar det 

optimala tillvägagångssättet.   

Ångström står inför nya utbyggnader och då detta verkställs bör resultaten i denna 

rapport hållas i åtanke. Exempel på detta är förslag 1. Detta förslag visade på att 

ventilation kan göras mer effektiv om laborationssalar hålls för sig och kontor hålls 

för sig. Om detta ska göras på befintliga husdelar krävs en omstrukturering som 

sannolikt helst undviks. Vid de kommande utbyggnationerna bör möjligheterna att  

från början strukturera korridorerna i enlighet med förslag 1 ses över. 

Något som också slogs fast i denna rapport var hur svårt det är att hitta generella 

metoder för att spara el i laboratorier. Ventilation var det enda området inom vilket 

strukturerade metoder och förslag till eleffektivisering kunde tas fram. Ett förslag 

på metodik för att göra detta har tagits fram men eftersom det aldrig går att veta 

säkert vad man kommer finna i inventeringen går heller inte ha färdiga 

lösningsförslag för hur de stora elposterna ska kunna avhjälpas. Av detta skäl är 

inventering av laboratorier viktig. Detta kan dels avslöja ”elbovar” som inte tidigare 

var kända och dels fungera som ett sätt att se över sina rutiner. Besparing av el 
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behöver inte alltid vara komplicerat, för det mesta handlar det om att utrustning 

såsom datorer och analysinstrument  inte ska stå på i onödan. Inventeringen av 

laboratorier visade att de flesta datorer inte stängdes av helt då de inte användes och 

detta är ett typexempel på hur energi ibland slösas bort i onödan.  

Belysningen på Ångström är i dagsläget långt ifrån optimal. Lågenergi-lysrör kan 

med fördel bytas mot LED och lysrör av typ T8 kan med fördel bytas ut mot T5. 

Dock visar beräkningarna ovan att de relativa besparingarna vid utbyte av 

belysningsarmaturerna är måttlig. Endast 168 MWh el kan årligen sparas då 

samtliga armaturer byts ut mot mer fördelaktiga. Detta motsvarar 1,2 % av den 

totala elförbrukningen på Ångström vilket får anses som lite. AH rekommenderas 

att fortsätta som de gör, dvs byta ut armaturer allt eftersom de blir utslitna. Att byta 

ut redan fungerande armaturer till nya trots att de är i funktionsdugligt skick 

kommer sannolikt varken spara pengar eller miljö. 
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12 SLUTSATS 
 

Det mest effektiva sättet att sänka elförbrukningen i en godtycklig byggnad med 

hög andel laborativ verksamhet är att göra en inventering av ventilationssystemet 

och sedan avgöra hur detta kan optimeras. Tre förslag som bör utredas är 

omstrukturering av korridorer så att samtliga laboratorier kan försörjas av samma 

schakt, utbyte av motorer till ventilationssystemet till borstlösa likströmsmotorer 

samt sänkning av ventilationsflöden i laboratorier utanför arbetstid. Utbyte av 

belysningsarmaturer bör göras, dock inte innan de befintliga är utslitna och ändå 

ska bytas ut. Inventering av laboratorier är ett bra sätt att se över sina rutiner samt 

ett sätt att hålla en dialog med personal som arbetar i laboratorierna. På så sätt kan 

elbesparande vanor etableras och personal kan informeras om deras roll i 

besparingen av el. 
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