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ABSTRACT  

Locum AB is one of the Swedish largest property managers with a portfolio of approximately 

2.1 million square feet of space in Stockholm with a vision of providing care environments for 

care in the world. Karolinska is approximately 394,500 m2. There is an endeavor to reduce 

energy consumption and environmental impact.  

The aim of the project is to create a working strategy how to work systematically with energy 

efficiency and optimization in a hospital so that the hospital is run as economically as 

possible. A number of examples of calculations have been carried out in order to make rough 

estimates of everyday life how much a deviation operations costs for a property which 

provides a basis for decisions how much resource to be allocated to correct the deviation.  

Initially, a literature review has been and a number of interviews have been made with the 

personnel who have resulted in a survey of how the hospital is managed today. 

A comprehensive screening and monitoring has been of operating the monitoring system to 

obtain an overview of all processes and interconnected flows to get an understanding of what 

influences what the possible optimizations and especially when operating anomalies and 

failures.  

Finally, an analysis of a number of error indicators have been developed, both for their own 

and others' experiences as well as some general rough estimates have been made to facilitate 

the daily staff how much resource to be allocated for the restoration of the resulting 

operational anomalies and how much a faulty steering may be affected purely economic. 

The conclusions are that each hospital ought to have a strategic plan for how the energy 

consumption to be monitored. 

Many operational deviations are temporary and can even in the short term rather large 

economic consequences. In the systems there may be optimization problem which may be 

difficult to identify. Finding them can be a time-consuming task and requires a lot of 

knowledge about the system and what the consequences could be outside the system as a 

change may bring. 

A regularly analyze of the media consumption is necessary. 

To actively monitor and control a plant can increase the opportunities for energy savings 

even in manual operation of the unit such as cooling recovery. Is the hospital during 

renovation or construction, it can be worth it from a purely economic perspective, energy 

monitoring the new facilities on the optimization and increased energy. 
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FÖRORD 

Denna rapport är resultatet av ett examensarbete som genomförts vid Karolinska sjukhuset i 

Solna. Examensarbetet är en del i utbildningen driftingenjör samhällsteknik vid Mälardalens 

högskola. 

Arbetet med rapporten har kortfattat gått ut på en analys i hur Karolinska sjukhuset är 

uppbyggt och i synnerhet en djupanalys av hela driftövervakningssystemet Citect, dess 

funktioner och möjligheter. Ett antal energimöten och intervjuer har genomförts med 

befintlig driftpersonal för platskunskap samt hur man arbetat historiskt sett på Karolinska 

sjukhuset. Dessutom har en hel del tidigare mötesprotokoll och energidokumentation lästs 

igenom för att ge en god och bred uppfattning om hur man arbetat och vad man genomfört 

tidigare. Allt detta har sedan legat till grund till examensarbetets analys, strategiska förslag 

samt de utvalda beräkningsexemplen. 

Jag vill tacka min handledare Mikael Olsson, Johan Lagerberg och Stefan Machmar för all 

problemidentifiering, tekniska kunskaper och historiska erfarenheter från Karolinska 

sjukhuset. 

Jag vill även tacka Robin Granholm och Samimi Sadeh Abbas för er förmedling av tekniska 

kunskaper och platskunskap. 

 

Solna, april 2013 

Patrik Brolin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAMMANFATTNING  

Locum AB är en av Sveriges större fastighetsförvaltare med ett bestånd av ca 2,1 miljoner 

kvadratmeter lokaler i Stockholms län med en vision om att tillhandahålla vårdmiljöer för 

vård i världsklass. Karolinska uppgår till ca 394500 m2. Det finns en eftersträvan att minska 

energiförbrukning och miljöpåverkan.  

Syftet med examensarbetet är att skapa en arbetsstrategi hur man kan arbeta systematiskt 

med energieffektivisering och optimering på ett sjukhus så att sjukhuset drivs så ekonomiskt 

som möjligt i avseende på energiförsörjningen. 

Ett antal beräkningsexempel har genomförts för att kunna göra överslagsberäkningar i 

vardagen över hur pass mycket en driftavvikelse kostar för en fastighetsägare vilket ger ett 

beslutsunderlag hur mycket resurs som skall avsättas för att åtgärda avvikelsen.  

En litteraturstudie har genomförts och ett antal intervjuer har gjorts med berörd personal 

vilket har resulterat i en kartläggning av hur sjukhuset sköts idag. En omfattande genomgång 

och övervakning har skett av driftövervakningssystemet för att få en överblick av alla 

processer och sammankopplade flöden för att få en förståelse för vad som påverkar vad vid 

eventuella optimeringar och i synnerhet vid driftavvikelser och haverier. Slutligen har en 

analys av ett antal felindikatorer tagits fram, både efter egna och andras erfarenheter samt 

några generella överslagsberäkningar har genomförts för att underlätta för daglig personal 

hur mycket resurser som ska avsättas för avhjälpande av uppkomna driftavvikelser samt hur 

mycket en felaktig styrning kan påverkas rent ekonomiskt. 

Slutsatserna är att varje sjukhus bör ha en strategiplan för hur energiförbrukningen ska följas 

upp. Många driftavvikelser är tillfälliga och kan även på kort sikt få ganska stora ekonomiska 

konsekvenser.  I systemen kan det finnas optimeringsproblem som kan vara svåra att 

identifiera. Att hitta dessa kan vara ett tidskrävande arbete och kräver en hel del kunskap om 

systemet och vilka konsekvenser utanför systemet som en förändring kan medföra. 

Man bör regelbundet analysera medieförbrukningen.  Att aktivt övervaka och styra en 

anläggning kan öka möjligheter att göra energibesparingar även vid manuell drift av aggregat 

som till exempel kylåtervinning. Är sjukhuset under byggnation eller ombyggnation så kan 

det vara värt ur ett rent energiekonomiskt perspektiv att övervaka de nya anläggningarna 

beträffande optimering och energiförbrukning. 
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NOMENKLATUR  
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1 INLEDNING  

I det inledande kapitlet beskrivs bakgrunden till examensarbetet samt dess syfte och mål 

1.1 Bakgrund 

I fastighetsbranschen pågår det en hel del arbete med att energieffektivisera våra fastigheter, 

inte minst inom sjukvården med Locum som förvaltare som ägs av Stockholms läns 

landsting. 

Locum AB är en av Sveriges större fastighetsförvaltare med ett bestånd av ca 2,1 miljoner 

kvadratmeter lokaler i Stockholms län med en vision om att tillhandahålla vårdmiljöer för 

vård i världsklass. Locum genomförde ett stort energieffektiviseringsprogram som hette 

Negawattprojektet som startades år 2000 och pågick under ett antal år med stora 

energibesparingar som följd. Stort fokus har varit att anpassa luft, belysning, kyla och värme 

efter vårdverksamheternas behov. En kanske lika viktig del i att eftersträva en minskad 

energiförbrukning och miljöpåverkan är den dagliga driften av sjukhusen, att arbeta på ett 

strukturerat sätt och upprätthålla de funktioner som Locum redan effektiviserat och 

investerat i. Det finns mängder av tekniska utrustningar som kan sluka energi om de inte 

körs på optimalt sätt och dessutom så kan det ofta vara flera olika system som tar till vara på 

varandras förluster och återvinner dessa vilket kräver att man hela tiden tänker i bredare 

perspektiv när någon utrustning fallerar eller utökas. 

Locum är förvaltaren av fastigheterna och tar hjälp av en driftentreprenör på respektive 

sjukhus som sköter drift och underhåll enligt avtal. Detta medför att det finns väldigt bred 

kompetens att tillgå men även ett villkor att Locum och entreprenören arbetar åt samma mål 

med att eftersträva minskad energiförbrukning. Locum budgeterar för underhåll och 

planerade åtgärder och entreprenören är ofta utföraren samt ögonen på plats på det lokala 

objektet. Tillsammans skall Locum och entreprenören sköta driften av sjukhusen vilket 

kräver en god dialog och en bra arbetsmetod för att tillhandahålla vårdmiljöer för vård i 

världsklass samt även leva upp till Locums miljöpolicy, att arbeta för en långsiktig hållbar 

utveckling. 

1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att skapa en arbetsstrategi om hur man kan arbeta 

systematiskt med energieffektivisering och energioptimering på ett sjukhus så att sjukhuset 

drivs så ekonomiskt som möjligt i avseende på energiförsörjningen.  

Examensarbetet ska belysa och omfatta hur man systematiskt analyserar den dagliga driften, 

hur man regelbundet bör följa upp och i tid hitta driftavvikelser för att undvika förhöjda 

driftkostnader. 
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Dessutom skall beräkningsexempel genomföras för att kunna göra överslagsberäkningar i 

vardagen hur pass mycket en driftavvikelse kostar för fastighetsägaren vilket ger ett 

beslutsunderlag över hur mycket personal och materialresurser som skall tillsättas för att 

åtgärda avvikelser. Indikatorer skall redovisas när det är avvikelser i den dagliga driften vilka 

medför ökade energiförbrukningar. 

1.3 Avgränsning 

För att avgränsa examensarbetet så kommer fokus ligga på optimering av den dagliga driften 

utifrån de felindikatorer som kan överblickas av övervakaren av driftsystemet samt de 

felindikatorer som kan hittas rent fysiskt på plats i installationerna vid tillsyn, skötsel och 

löpande underhåll.  

Examensarbetet kommer inte omfatta elförbrukning på belysning, säkringsstorlekar och 

övrig hushållselsförbrukning hos enskilda hyresgäster/vårdavdelningar. 

Examensarbetet kommer inte heller omfatta vanliga energieffektiviseringsåtgärder på grund 

av att Locum utfört ett Negawatt projekt mellan 2000-2003 på Karolinska sjukhuset då man 

genomförde en genomgång av fastigheterna i avseende på energieffektivisering. 

Sammanfattade åtgärder redovisas i bilaga A. Anledningen till att sammanfatta 

Negawattåtgärderna är att det gått ett tag sedan utförda åtgärder och det kan finnas 

anledning att gå igenom vissa effektiviseringsåtgärder igen på grund av eventuella 

förändringar. Ca 30 % är utfört i Negawattprojektet och det finns mycket mer att åtgärda 

men lämnas utanför examensarbetet för vidare undersökningar (t.ex. optimering av 

drifttider, reglerinjustering, flödesinjusteringar, byte 3-vägs ventiler till 2-väg för 

varvtalsstyrningar). I och med att syftet med examensarbetsrapporten är att skapa en 

arbetsstrategi så sammanställs Negawatt projektets föreslagna och genomförda åtgärder i 

bilaga A för att dessa åtgärder har en stor betydelse i det vardagliga 

effektiviseringsresonemanget och bör kanske regelbundet belysas. 

1.4 Litteraturstudier 

För att få en bra grund och förståelse för vilka villkor som gäller på Karolinska sjukhuset så 

har en litteraturstudie genomförts omfattad av förfrågningsunderlaget som är till grund för 

avtalet där samtliga villkor och riktlinjer finns dokumenterade. Sammanfattningar av 

förfrågningsunderlaget återfinns under ett flertal kapitel. 

Grundläggande teorier om energiberäkningar har repeterats, studerats och sammanfattats 

samt vilka lagar och regler och myndighetskrav som gäller i lokaler och fastigheter för att 

effektiviseringsarbete ska kunna medverka till att uppfylla lagkraven och de nationella mål 

Riksdagen har fastslagit, att minska den totala energianvändningen per kvadratmeter 

uppvärmd area med 1% per år fram till år 2050 med år 1995 som utgångspunkt (Forslund, 

2010). 
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Utöver detta har en omfattande litteraturstudie gjorts av främst tidigare utförda 

energikartläggningar, installationsteknik och framtagna energieffektiviseringsmetoder för att 

få en god grund och uppfattning om vilka metoder som är berörda i fastighetsbranschen. 

Syftet med litteraturstudien har även varit att fungera som stöd vid analys av framtagna 

åtgärdsförslag för att utforma examensarbetet så att informationen som sammanställs är 

tillräckligt omfattande och för att undvika att viktiga delar förbises. Litteraturstudien har löpt 

parallellt genom arbetsprocessen vid analys av åtgärdsförslag. 

Information har hämtats från böcker, sökning med nyckelord har utförts i databaser efter 

rapporter och artiklar i digital form från myndigheter och företag i branschen. 

Internetkällor har också varit till stor hjälp för litteratursökningen. Erfaren driftpersonal har 

intervjuats med avseende på tidigare erfarenheter vilka har summerats och dokumenterats. 

De källor som använts har granskats kritiskt genom att jämföra resultat och undersöka 

trovärdigheten och siffror med andra källor. 

Iden till examensarbetet har växt fram på grund av att det på marknaden finns mycket 

bristfällig och svårfunnen dokumentationen om praktisk driftoptimering. Merparten av den 

dokumentation som återfunnits är från tidigare tidsperioder. Därför fokuseras 

examensarbetet på att hitta en arbetsmetod över hur man analyserar driften i den vardagliga 

miljön med specifika felindikatorer och driftavvikelser.  

Merparten av tryckt och publicerad litteratur tar upp energieffektivisering i enbart 

planeringsstadier i form av förbättringar i redan fungerande anläggningar så som optimering 

av drifttider, temperaturer, isolering, flödesreglering, närvarostyrningar, förbättring av 

värmeåtervinning etc. 

Nedanstående publikationer beskriver ett antal tänkbara optimeringsproblem som kan 

uppstå och hur de upptäcks. Sällan är det fel som plötsligt uppstått i anläggningen utan det 

kan vara fel såsom nyinstallationer som inte optimerats i avseende på regleringsstabilitet 

eller andra faktorer. Kunder och hyresgäster märker sällan av dessa avvikelser och därför 

utesluts möjligheten att upptäcka dessa fel i form av att kunder och hyresgäster gör en 

felanmälan att något är försämrat. En förutsättning för en sådan analys är att man kan logga 

historiken i berörda delar, vilket är möjligt på Karolinska sjukhuset. 

1.4.1 Publikation 1 - Anpassning av befintliga kylsystem till fjärrkyla 

Fortum har år 2002 publicerat en förbättringsguide avseende anpassning av befintliga 

kylsystem till fjärrkyla på Fortums internetsida. 

Publikationen ger tips och råd för hur man kan analysera och förbättra en fjärrkylanläggning 

med lägre returtemperaturer. Fortum redogör hur brister kan upptäckas samt förklarar ett 

antal vanligt förekommande fel i en anläggning. (Fortum, 2002) 
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1.4.1.1 Kortslutning 

Eventuella kortslutningar kan uppstå i anläggningar med shuntgrupper som har 

trevägsventiler och dessa inte är proppade. Karaktäristiskt vid sådana fel är att 

returtemperaturkurvan följer effektkurvan.  

Vid högt effektuttag går varmvatten via t.ex. en trevägsventil tillbaka till värmeväxlaren utan 

att nyttjas av effektförbrukare, följden blir en för hög returtemperatur. Om kortslutningen 

inte finns blir vattnet i detta fall stående. Om effektuttaget däremot är högt passerar allt 

vatten igenom värmebatteriet och nedkylt vatten erhålls på returledningen. Omvänt 

resonemang råder vid kylproduktion. 

Ett sådant exempel av loggning kan ses i bilden nedan som motsvarar en kylkortslutning i ett 

kylsystem. Då effektuttaget når sin topp, har returtemperaturen sitt högsta värde. Kurvorna 

följs åt. I en ideal kurva så ligger returtemperaturkurvan konstant på 16 grader, oberoende av 

effekt- eller flödesuttag. Om cirkulationspumpen har differenstrycksreglerat flöde och det 

finns ett trevägssystem blandat med ett tvåvägssystem så kommer en sådan kortslutning 

medföra att pumpen vill öka sitt flöde för att upprätthålla rätt differenstryck. Denna 

kombination medför onödiga flöden i systemet vilket kostar både pumpenergi och värme 

eller kylenergi.

 

Figur 1 Returtemperaturkurvan följer effektkurvan 
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1.4.1.2 För stor styrventil vid små effektuttag   

Det går att analysera om en styrventil är för stor vid små effektuttag. Nedanstående två 

figurer visar två olika lastförhållanden. Om man analyserar ventilens beteende vid låg 

respektive höglast kan man om ventilen är för stor (se figur 2 nedan) se att ventilen öppnar 

och stänger hela tiden för att uppnå rätt temperatur vid låglast då flödet är lågt, kurvan blir 

hackig, ventilen är dimensionerad för betydligt större flöden. Rätt flöde uppnås aldrig på 

grund av de stora variationerna i flödet som ventilen skapar. 

Vid höglast (se figur 3 nedan) är flödeskurvan jämn på grund av att styrventilen är 

dimensionerad för stora flöden. Om anläggningen har stor variation av kyleffektsbehov, bör 

fler styrventiler på primärsystemet monteras, eventuellt med olika storlekar på flöde. 

 

Figur 2 Låglastflöde, hackig kurva på grund av för överdimensionerad reglerventil. 
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Figur 3 Höglastflödeskurvan är jämn, styrventilen är dimensionerad för stora flöden. 

1.4.1.3 Tilluftskylbatterier styrs fel  

Tilluftventilationsaggregat som via tidkanal stängs av nattetid utan att 

cirkulationspumpstopp finns programmerat eller inte fungerar. 

Vid loggning under några dygn kan man se att värmeflödet ökar på natten då fläkten stängts 

av och styrventilen står fullt öppen. När fläkten startar på morgonen så sjunker flödet 

drastiskt. Vattenflödet kommer öka när fläkten stannar och styrventilen försöker hålla 

börvärdet på temperaturen. 

1.4.1.4 Felaktig pumpavstängning på sekundärt köldbärarsystem 

Om ingen last förekommer i anläggningen blir den sekundära kretsen stillastående på grund 

av att köldbärarpumpen stängs av.  

Det stillastående vattnet värms upp och temperaturgivaren på sekundära sidan öppnar 

styrventilen på primära sidan för att sänka temperaturen på framledningsvattnet på 

sekundära sidan. På grund av att vattnet är stillastående sjunker inte temperaturen vid 

givaren till acceptabel nivå, primärt kylvatten kommer flöda igenom växlaren till dess att 

pumparna startar igen. För att åtgärda ett sådant styrningsfel bör pumpens styrning 

integreras med styrventilens styrning, styrventilen stänger då när pumpen är avslagen.   

Vid loggning under några dygn kan man se att flödet ökar på natten då fläkten stängts av och 

styrventilen står fullt öppen. När fläkten startar på morgonen så sjunker flödet drastiskt.  
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1.4.2 Publikation 2 - Total injustering 

Robert Petitjean publicerade i Borås år 1995 boken Total injustering åt företaget Tour & 

Andersson Hydronies AB. Det är en handbok för utformning och problemlösningar av 

vattenburna värme- och kylanläggningar. Boken beskriver uteslutande injustering av 

vattenburna system i teori och praktik. Den belyser vikten av att förhindra interaktivitet 

mellan kretsar och fördelarna med att konstruera reglerkretsarna som en enhet istället för 

var för sig. (Petitjean, 1995) 

1.4.2.1 Frekvensstyrning som inte varvar ned 

Differenstryckstyrda värme eller kylsystem som är frekvensstyrda men där pumpar inte 

varvar ned då effektbehov minskat. 

Detta kan orsakas av om det finns något trevägssystem ihopkopplat med ett tvåvägssystem. 

När ett trevägssystem öppnar upp flöde vid ökat effektbehov minskar differenstrycket över 

brukaren vilket medför att en differenstrycksstyrd pump ökar flödet för att försöka uppnå 

föreskrivet differenstryck. Differensstyrningen fungerar i tvåvägssystem då reglerventiler 

stänger, då ökar differenstrycket på vardera sidan om ventilen och den differensstyrda 

pumpen minskar sitt flöde till föreskrivet differenstryck. 

Det kan även orsakas då en placering av differenstrycksgivaren inte är korrekt, 

differenstrycksgivaren ska vara placerad i tillopp respektive returrörledning. Önskbart är att 

placera differenstrycksgivaren vid den sämsta brukaren för att tillse att den sämsta brukaren 

får dimensionerat flöde men den kan även placeras mitt i anläggningen som referens, vad 

som är optimalt finns det olika teorier om. 

1.4.3 Publikation 3 - Avkylningen i ett fjärrvärmesystem 

Svenska Fjärrvärmeföreningen som är branschorganisationen för Sveriges fjärrvärmeföretag 

tillsatte en projektgrupp och skapade år 2000 en publikation för att få fjärrvärmeföretagen 

att öka avkylningen och lönsamheten i fjärrvärmenäten. 

Avsikten med rapporten är att förmedla den kunskap som finns dokumenterad i olika 

tidigare FoU (felavhjälpande och underhåll) rapporter. Rapportens syfte är att sprida och 

få igång ett effektiviseringsarbete på fjärrvärmeföretagen. Den behandlar effektivt 

nyttjandet av distributionssystem och produktionsanläggningar samt avkylning och 

effektivisering av fjärrvärmecentraler. (Svenska Fjärrvärmeföreningens Service AB, 

2000) 

1.4.3.1 Avkylningsproblematik fjärrvärme 

Försämrad avkylning är i första hand primära reglerventiler som fastnar i öppet läge. 

Fjärrvärmevatten går rakt igenom värmeväxlaren utan att avge tillräcklig värme vilket 
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medför att returvattnets temperatur blir för hög. Även försmutsning av värmeväxlare får med 

tiden försämrade värmeöverföringen och minskar anläggningens effektivitet. 

1.4.3.2 Skötselfel  

Många fastighetsskötare har dålig kunskap om hur både fjärrvärme och husets egna system 

fungerar. Vanliga fel består ofta i att börvärden på temperaturer och flöden ställs för höga. 

Detta får en starkt bidragande orsak till dålig avkylning. Att få bukt med skötselproblemen är 

troligen den största och mest lönsamma åtgärden. 

1.4.3.3 Felbyggda fjärrvärmecentraler som försämrar avkylning.  

Många fjärrvärmecentraler har fel på inställningar av reglerkurvor eller inbyggda fel vad 

gäller givarplacering inom uppvärmning, ventilation och varmvatten. Med enklare 

simulering vid övervakningsdator kan sådana felfunktioner åtgärdas med sänkta 

returtemperaturer som följd. 

1.4.3.4 Historisk överdimensionering.  

En genomgående brist bland fjärrvärmecentralerna är att reglerutrustningar, i första hand 

för varmvattnet är överdimensionerade. Historiskt sett så är orsaken till överdimensionering 

den som genomfört dimensioneringen. Tidigare dimensioneringsmetod har medfört en stor 

överdimensionering. All dimensionering har utgått ifrån flöden som i praktiken nästan aldrig 

uppstår. På beställares begäran har konsulter varit noga med att dimensionera bort alla 

tänkbara faktorer som kan medföra en risk att energibehovet inte uppnås vid extremfall.  

Det har genomförts förändringar i rekommendationer för dimensionering på senare år. 

Grunden är att det i Boverkets Byggregler år 1994 gavs nya möjligheter att dimensionera 

tappvarmvattensystem. Fjärrvärmeföreningen har i råd och anvisningar redovisat ett mer 

anpassat dimensioneringssätt. Om man själv eller en konsult dimensionerar 

fjärrvärmecentralerna så måste någon ha ett helhetsgrepp på både dimensionering, 

byggnation och igångkörning. 

1.4.3.5 Förändringar i systemet.  

Förändringar i system förändrar driftförutsättningarna för fjärrvärmecentralerna. Dessa 

skapar helt eller delvis nya förhållanden ute i anläggningarna. Exempel kan vara 

sammankoppling av förut separata nätdelar och nya produktionsanläggningar på nya platser 

i nätet. Förändringar i driftstrategi med nya driftkurvor är exempel på åtgärder som 

förändrar driftförutsättningarna.  

Det blir konsekvenser för en fjärrvärmecentral som en gång har dimensionerats för vissa 

tryck och temperaturnivåer och som ska köras i helt andra tryck och temperaturförhållanden. 

För stora ventiler är en vanlig konsekvens. I många fall har dimensioneringen varit för stor 
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redan från början, då blir konsekvenserna för avkylningen ofta mycket stora med ännu större 

skillnad mellan behov och kapacitet. 

1.4.3.6 Fel på sekundärsidan. Till exempel radiator och ventilationssystem 

Det är vanligt att det under tiden byggts in olika installationer i badrum och andra 

våtutrymmen som fungerar som rena kortslutningar.  

Andra exempel som försämrar sekundärsystemens effektivitet är ventilationsbatterier och 

shuntgrupper där man vid tidigare panndrift sänkte temperaturen till olika värmegrupper 

och återförde oshuntat vatten. När fjärrvärme anslöts togs shuntarna aldrig bort eller 

anpassades för de nya förhållandena. Detta medförde att den låga returtemperaturen från 

radiatorer och ventilationsbatterier inte tillfördes värmeväxlare. Resultatet ger dålig 

avkylning. Om man lägger ner mer arbete på dokumentation och systemgenomgång vid 

anslutningstillfället så har man troligtvis igen detta på ökad avkylning. 

1.4.3.7 Dålig injustering av fastigheternas värmesystem  

Ett tekniskt systems effektivitet är aldrig bättre än den sämsta länken.  

Kärnan i vårt budskap ska vara att det är injusteringen som är viktig. Vilken metod som 

används är en fråga för den lokala fastighetsägaren. Det bör nämnas att en flödesavgift i 

fjärrvärmepriset kan vara en del i den förbättrade avkylningen som ett företag strävar efter. 
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2 METOD  

2.1 Metodbeskrivning 

Inledningsvis har en litteraturstudie genomförts för att repetera och komplettera 

grundläggande baskunskaper inom området energi, fastighetsförvaltning, energianvändning 

samt energieffektiviseringsåtgärder inom fastighetsförvaltning. 

Litteraturstudien har även omfattats av att läsa entreprenörsavtalet och förfrågningsunderlag 

där samtliga villkor för Karolinska sjukhuset står föreskrivet. 

Därefter har en djupare eftersökning och litteraturstudie genomförts av böcker och 

dokumentation i ämnesområdet energieffektivisering och energioptimering för att få en 

orientering om det på marknaden finns konkreta arbetsmetoder hur man praktiskt kan 

tillämpa energieffektivisering i den dagliga driften i fastigheter samt vilka utfall dessa 

åtgärder ger. 

I förarbetet och under arbetets gång har ett antal intervjuer genomförts med 

ventilationstekniker, energiansvarig och styrsystemansvarig. 

Därefter har en omfattande genomgång och övervakning skett av driftövervakningssystemet 

för att få en överblick av alla processer och sammankopplade flöden för att få en förståelse för 

vad som påverkar vad vid eventuella optimeringar och i synnerhet vid driftavvikelser och 

haverier.  

Slutligen har en analys av ett antal felindikatorer tagits fram, både efter egna och andras 

erfarenheter och trendning av historik från driftavvikelser, effekter och flöden under en 

längre period för att se hur en verklig anläggning beter sig vid uppkomna fel så att dessa kan 

identifieras så fort som möjligt. Några generella överslagsberäkningar har genomförts för att 

underlätta för daglig personal hur mycket personal och materialresurser som ska avsättas för 

avhjälpande av uppkomna driftavvikelser samt hur mycket en felaktig styrning kan påverkas 

rent ekonomiskt. 

2.2 Datainsamling 

Datainsamlingen kommer att bestå i att plocka ut relevanta delar ur förfrågningsunderlaget. 

Förfrågningsunderlaget som omfattas av 4922 sidor består bland annat av en 

objektsbeskrivning, mängdförteckningar, specifikationer om hur driftentreprenören ska 

sköta driften, vilka intervaller som gäller för tillsyn, skötsel och underhåll. Intervjua 

platspersonal om historiken över vad som utförts på Karolinska, hur effektiviseringsarbetet 

fortlöper idag. En omfattande genomgång av övervakningssystemet Citect kommer 

genomföras för att se vilka möjligheter som övervakningen kan ge och eventuella 
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begränsningar. Citect är ett företag som levererar överordnade styr- och 

övervakningsmjukvaror för industriell automation. 

Några fysiska mätningar på installationer kommer inte att genomföras för att verifiera 

övervakningssystemet. All datainsamling kommer ske från övervakningsdatorerna och ingen 

hänsyn tas i examensarbetet av eventuella kalibreringsfel. Samtliga 

mediemätaravläsningsunderlag samlas in och analyseras samt även insamling av graddagar 

över området 

2.3 Hjälpmedel 

Excel används för mätaravläsningar och mediestatistik. Övervakningsdatorn Citect kommer 

att användas vid identifiering av eventuella fel i driftbilder och loggfunktionen i Citect 

används för historisk analys och driftanalys. 
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3 BESKRIVNING AV AKTUELL STUDIE 

3.1 Objektspresentation 

I detta kapitel beskrivs Karolinska sjukhuset som objekt, aktörerna och 

energieffektiviseringsmålet. 

3.1.1 Karolinska sjukhuset 

Den första verksamheten, Radiumhemmet, öppnade på Karolinska redan år 1937, men 

sjukhuset invigdes år 1940 och har byggts till med bl.a. Barnklinikerna år 1948, Thorax år 

1957, Neuroklinikerna år 1963 och Astrid Lindgrens Barnsjukhus år 1998.  

 

Figur 4 Karolinska sjukhuset i Solna (Locum, 2009) 

3.1.2 Representanter 

Beställare (B) och fastighetsrepresentant är Locum AB och nuvarande driftentreprenör (E)är 

YIT Sverige AB. 

Beställarens vision är ”Vårdmiljöer för vård i världsklass”. 

YITs ledord är “Together we can do it”. 
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3.1.3 Byggnadsfakta 

Den totala byggnadsytan på Karolinska sjukhuset uppgår till ca: 394500 m2 (BTA) fördelas 

fastighetsområdena Haga 3:18, Haga 4:17 och Haga 4:18. 

Kallvattenförbrukningen för år 2011 uppgick till 376880 m3. 

Fjärrvärmeförbrukningen för år 2011 uppgick till 37193 MWh (43389 MWh normalårs 

korrigerat).  

Elförbrukningen för år 2011 uppgick till 56708 MWh.  

3.1.4 Teknikfakta 

Inom sjukhusområdet finns totalt ca: 256 stycken kylmaskiner, varav 90 stycken är ägda av 

fastighetsägaren och 166 stycken ägs av hyresgäster. Inom sjukhusområdet finns ett internt 

sammankopplat fjärrkylsystem (temperatur 8-16 grader) som består av producerande 

fjärrkylcentraler samt kylväxlarcentraler. El till fjärrkylförsörjning för år 2008 uppgick till 2 

635 MWh. 

Sjukhuset består även bland annat av 334 stycken tilluftsfläktar samt 562 stycken 

frånluftsfläktar. 

Sjukhusområdet är anslutet till Fortums fjärrvärmesystem. I byggnad A3, A4, F1, H4, K1, K4, 

L2, L7, M1, N1, P1A, P1B, P1C, P8 (2 stycken), P9, Q1(2 stycken), R1, S2, T2, X5 finns 22 

stycken lokala fjärrvärmecentraler, se bilaga B. Där sker avväxling till respektive byggnads 

sekundära system. Sjukhuset uppvärms i huvudsak med hjälp av radiatorer samt med 

förvärmd tilluft via värmebatterier i ventilationsaggregat. Den sekundära uppvärmningen 

sker till de olika radiator- och ventilationskretsarna med hjälp av shuntgrupper. Möjlighet till 

inkoppling av mobil fjärrvärme finns vid byggnad N1 och T2. 

Ånga produceras i byggnad K6 av Fortum med ett tryck och temperatur på 9 bar och 180 

grader. Ångan försörjer bland annat sterilcentralen samt centraloperation. Reducering till 3 

bar och i princip återförs allt kondensat till Fortum. 

Styr- och övervakningssystem är placerat i en driftcentral och består av två Citect servrar 

version 7.1 för fastighetsautomation med fyra Citect klienter. Systemet lagrar data i två SQL-

servrar. Elkraften är ansluten till en Citect server via helt separat fibernät samt en klient med 

åtta bildskärmar. I kontrollrummet finns en kontrolltavla där alla nätstationer och 

mottagningsstationer kan manövreras via hårdtrådad funktion från respektive station. 

I dagsläget finns totalt 78 stycken ducar anslutna. Servrarna lagrar loggar var 30e sekund i 18 

månader. Loggarna är ett momentant avläst värde från mängder med givare, regulatorer, 

frekvensomriktare, driftindikeringar etcetera. Tråkigt nog byttes hårddiskar ut i maj 2012 

vilket medfört att tidigare loggar inte är läsbara i den dagliga driften längre tillbaka än maj 

2012 men framtida analyser kommer vara möjliga med 18 månaders historia. 
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Det finns även ett uppföljningssystem som heter Greenview där driftentreprenören redovisar 

tillsyn och skötsel så att Locum kan säkra kvaliteten. 

3.1.5 Arbetsfördelning 

Locum har det totala driftansvaret för sjukvården. Locum har regelbunden uppföljning av 

fastighetsdriften och uppföljning av medieförbrukningen. 

Driftentreprenören har till uppgift att sköta tillsyn, skötsel, underhåll av fastigheterna samt 

informera Locum om kommande behov inför planerat underhåll så att Locum kan budgetera 

för planerat underhåll, förbättringsförslag för den tekniska driften samt för åtgärder för att 

minska medieförbrukningen. 

Driftentreprenören har både ett driftavtal samt även ett infraavtal vilket består bland annat 

av en driftcentral som bemannas dygnet runt vilket möjliggör snabba åtgärder och 

uppföljning av både fel i fastigheterna samt eventuella ökade medieförbrukningar. 

3.1.6 Avtalets energieffektiviseringsmål 

Målsättningen är att tillföras så lite primärenergi som möjligt men samtidigt säkerställa ett 

gott inneklimat och nöjda hyresgäster. (Locum, 2009) 

3.2 Teori 

I detta kapitel så beskrivs olika teoretiska bakgrunder om kylmaskiner, värmeväxlare, fläktar 

med värmeåtervinning, graddagskorrigering och olika krav. Kapitlet beskriver även hur 

effekter etc. beräknas för olika förbrukningar. 

3.2.1 Inneklimat 

Inneklimat regleras av olika lagar och styrs av  

 Boverket (BBR) [Boverkets byggregler] 

 Arbetsmiljöverket (AFS) [AFS 2000:42] 

 Socialstyrelsen (SOSFS) [SOSFS 2005:15] 

3.2.2 Luftbehandlingssystem 

Funktionen av ventilationen i en fastighet är att tillföra frisk luft och transportera bort 

förorenad luft. Ventilationen ska även medverka till att minska att föroreningar inte sprids i 

byggnaden. I vissa fall används ventilationen för att värma alternativt kyla fastigheten. 

Generellt används ventilationen för att skapa undertryck i en lokal så att inte fuktig rumsluft 
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trycks ut genom otätheter i klimatskalet, kondenserar och skapar fukt med långsiktiga 

mögelproblem. (Warfvinge, Dahlblom, 2010) 

I specifika fall som i exempelvis sjukhusmiljö kan det förekomma ventilation med övertryck 

för att minska spridning av ohälsosamma gaser eller partiklar. (Boverket, 2011) 

För uppvärmning av ventilationsluften används luftvärmare som kan vara ett vätskeburet 

lamellrörsbatteri bestående av ett hundratal parallella plåtar som är fästa vinkelrätt mot 

luftflödet med ett par millimeters avstånd. Vätskan är vatten som värmts eller kylts 

sekundärt av ett fjärrvärmesystem eller ett kylsystem. Plåtarna skapar en värmeöverförande 

yta där luftflödet passerar och upptar värme- alternativt kylenergi och därav höjer eller 

sänker tillufttemperaturen. Det finns även eluppvärmda batterier. Ventilationen kan i vissa 

fall även användas som luftfuktare eller avfuktare. Luftfuktare för komfortventilation är 

ovanligt i Sverige på grund av hygien aspekterna samt i tidvis avstängda aggregat finns risk 

för tillväxt och spridning av främst legionellabakterier. Däremot förekommer luftfuktare i 

viss laboratoriemiljö. Avfuktare används för att sänka fukthalten i ventilationsluften. Den 

vanligaste metoden är att med hjälp av ett kylbatteri kyla ned luften ned till daggpunkt för att 

uppnå kondensering, därefter värms luften till önskad tilluftstemperatur återigen och luften 

har då uppnått en lägre fuktighet men har bibehållen temperatur. Avfuktare är också vanliga 

i laboratoriemiljö. (Warfvinge, Dahlblom, 2010) 

Vid behov av beräkningar av fuktig luft vid värme- och kylberäkningar finns ett så kallat 

Mollierdiagram, se bilaga C. Mollierdiagrammet är konstruerat så att processer lätt kan ritas 

in och värmeinnehåll i luften kan bestämmas. Relativa fuktigheten utomhus kan variera 

mellan 65-90% under året och under vintern kan relativa fuktigheten sjunka till märkbart 

låga nivåer. För att transportera luften i ett ventilationsaggregat krävs även en motor som 

kan rotera fläkthjulen samt pumpar för att transportera det värmeöverförande vattnet. Hur 

mycket luftflöde som skall transporteras ut i byggnaden bestäms av krav från Boverket, 

Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen samt de tryckfall som uppstår i ventilationssystemet på 

grund av systemförluster. (Warfvinge, Dahlblom, 2010) 

Tilluftsaggregatens värmeeffektbehov alternativt kylbehov beräknas med följande ekvation. 

P = q’ ∙   ∙ cp ∙ (t2 – t1 ) 

P = Effekt [kW] 

Q’= Luftflöde [m3/s] 

ρ = Densitet luft ca 1,2 [kg/m3] 

cp = Specifik värmekapacitet för luft ca 1,0 [kJ/Kg, K] 

t2 = Ventilationsluftens temperatur före batteri [°C] 

t1 = Ventilationsluftens temperatur efter batteri [°C] 

(Warfvinge, Dahlblom, 2010) 



16 

 

Det finns ingen specifik regel för vilken utetemperatur batteriet är dimensionerat för. 

Batteriet kan vara dimensionerat att klara att värma luften till en dimensionerande 

vintertemperatur (DVUT) eller lufttemperatur efter återvinningsbatteriet. Fläktar och 

pumpars elbehov påverkas av luftflödet, tryckökningen, verkningsgraden på fläkthjulet, 

transmission mellan motor och fläkthjul och motorns verkningsgrad. (Warfvinge, Dahlblom, 

2010) 

Ekvationen för att beräkna den teoretiska effekten ser ut på följande sätt. 

Pnyttig = 103 ∙ (Δp ∙ q’)/  total [kW] 

Δp = total tryckökning [Pa] 

q’ = fluidflödet igenom fläkten eller pumpen [m3/s] 

 total = fläkten eller pumpens totala verkningsgrad [%] 

(Warfvinge, Dahlblom, 2010) 

För överslagsberäkningar då man inte har tillgång till tryckökningsdata så kan man använda 

sig av SFP-tal tabell (Specific Fan Power). Definitionen av SFP är summan av tilluft och 

frånluftfläktarnas eleffekt per luftflöde i ventilationssystemet. (Warfvinge, Dahlblom, 2010) 

     
                   

     
  [kW/(m3/s)] 

Ptilluft = Tillförd el till tilluftfläkt [kW] 

Pfrånluft = Tillförd el till frånluftfläkt [kW] 

q'max = det största av till- och frånluftflödena [m3/s] 

(Warfvinge, Dahlblom, 2010) 

Storleken på SFP-tal i några systemtyper redovisas i tabellen nedan,  

Tabell 1 SFP-tal (Warfvinge, Dahlblom, 2010) 

System eller fläkt SFP-tal kW/(m3/s) 
Äldre till och frånluft med värmeåtervinning 3-4 
Nya till och frånluft med värmeåtervinning 1,5-2 
Äldre frånluftsystem Ca 2 
Nya frånluftsystem 0,5-0,7 
 

I ventilationsaggregat finns ofta värmeåtervinning installerad för att tillvarata värmen ur 

frånluften och återanvända värmeenergin till tilluften. En värmeåtervinnares förmåga att 

överföra värme beskrivs av en så kallad temperaturverkningsgrad. Den definieras som ett 

förhållande mellan aktuell temperaturändring och den största tillgängliga 

temperaturskillnaden. 

Det förekommer olika typer av återvinning 
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 Roterande värmeväxlare 

 Vätskekopplade batterier 

 Plattvärmeväxlare 

(Warfvinge, Dahlblom, 2010) 

 

 

Figur 5 En roterande värmeväxlare (Omvärldsbevakning byggtjänst, 2012) 

Roterande värmeväxlare har ett rotorhjul som är försett med en skiva av plåt med ett stort 

antal små kanaler i. Ena halvan sitter i tilluften och den andra halvan i frånluften. När varm 

frånluft träffar skivan avges värme och fukt till luften i kanalerna. Då skivan roterar överförs 

energin från frånluften till tilluften. Temperaturverkningsgraden på en roterande 

värmeväxlare är ca 85 %. (Warfvinge, Dahlblom, 2010) 

 

 

Figur 6 Vätskekopplade batterier (Fläkt Woods Sverige, 2012) 

Vätskekopplade värmeåtervinningsbatterier innebär att en pump cirkulerar i en vätskekrets 

med glykol som sänker fryspunkten som är sammankopplad med ett värmebatteri i 

tilluftskanalen och ett värmebatteri i frånluftskanalen. Glykolblandningen består ofta av 

etylenglykol som har bättre värmeöverföringsegenskaper men är miljöfarligare, alternativt 

propylenglykol som har något sämre värmeöverföringsegenskaper men är bättre för miljön. 

På grund av att vätskan kan vara kallare än 0 grader måste man installera ett 

http://www.google.se/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=OXa3cD1mSLz63M&tbnid=WC7Yeh8mkZoP6M:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.flaktwoods.com/174/3352/2/112c0784-2fcf-4987-bd2e-db3f3a46c0a3&ei=sEwIUefoM4al4AT11YDIDQ&psig=AFQjCNEjh_DWIFNVz-idjzaYgpd5SkV_sQ&ust=1359584816891196
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påfrysningsskydd på frånluftsbatteriet för att undvika frysskador utvändigt på batteriet om 

frånluften är fuktig. Dock minskar påfrysningsskyddet temperaturverkningsgraden vid låga 

utetemperaturer. Verkningsgraden på en batterivärmeväxlare ligger runt 50 %. (Warfvinge, 

Dahlblom, 2010) 

 

 

Figur 7 En Plattvärmeväxlare (Svensk ventilation, 2012) 

En plattvärmeväxlare består av lameller som ligger växelvis och bildar kanaler. Kanalerna är 

monterade så att tilluften strömmar vinkelrätt mot frånluften.  Till- och frånluften är 

frånskilda varandra och detta medför att inga föroreningar överförs mellan de båda 

luftflödena.  En plattvärmeväxlare är en enkel konstruktion som är driftsäker vilket medför 

att de används både inom industri och bostadsventilation. Vid kyla kyls frånluften ned under 

daggpunkt vilket medför att kondens bildas och is bildas redan vid ca -6 grader. 

Temperaturverkningsgraden på en plattvärmeväxlare är ca 50-60 %. (Warfvinge, Dahlblom, 

2010) 

Beräkning av tillgänglig värmeeffekt från frånluftsåtervinning beräknas med följande 

ekvation. 

P = q’ ∙   ∙ cp ∙ (t2 – t1 ) 

P = Effekt [kW] 

q’= Luftflöde [m3/s] 

ρ = Densitet luft ca 1,2 [kg/m3] 

cp = Specifik värmekapacitet för luft ca 1,0 [kJ/Kg, K] 

t2 = Ventilationsluftens temperatur före batteri [°C] 

t1 = Ventilationsluftens temperatur efter batteri [°C] 

(Warfvinge, Dahlblom, 2010) 

Beräkning av Temperaturverkningsgrad   [%] beräknas med ekvation. 

  =[( teft,VVX – tute)/( tfrån – tute)] ∙ q'till/q'från [%] 

http://www.google.se/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=kECRG3ZEeYQPmM&tbnid=v4yvsxH_tlK2kM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.svenskventilation.se/index.php3?use=publisher&id=1379&ei=dEsIUb2cKcb04QSGgYGIBg&psig=AFQjCNGpogaYmnLcPvRnuAh7n04rbWaaQA&ust=1359584500717823
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teft,VVX = Temperatur efter värmeväxlare på tilluftsidan [°C] 

tute = Utetemperatur [°C] 

tfrån = Frånlufttemperatur [°C] 

q’till = Ventilationsflöde tilluft [kg/m3] 

q’från = Ventilationsflöde frånluft [kg/m3] 

(Warfvinge, Dahlblom, 2010) 

3.2.3 Värmesystem 

3.2.3.1 Fjärrvärme 

Värmetillförseln till en fastighet kan levereras med fjärrvärme. Fjärrvärmesystemet består av 

ett fjärrvärmeverk, ett fjärrvärmedistributionssystem samt lokala fjärrvärmecentraler i 

fastigheten som skall värmas. Temperaturen som ett fjärrvärmeverk levererar håller mellan 

70-120 grader under ett högt tryck för att inte koka. Fjärrvärmeleverantören debiterar ofta 

enbart energikostnaden till fastighetsägaren men vissa större fastighetsägare betalar även en 

flödestaxa, detta för att få fastighetsägaren att underhålla sina sekundära värmesystem så att 

värmeväxlarna inte blir för smutsiga med ett ökat fjärrvärmeflöde som resultat och 

fjärrvärmenätets värmekapacitet utnyttjas inte maximalt. (Warfvinge, Dahlblom, 2010) 

3.2.3.2 Värmedistributionssystem  

Värmedistributionssystemet är till för att värma en fastighet och är installerad i en 

undercentral. Centralen består av värmeväxlare, en primär och en sekundär rörvärmesida, 

expansionskärl och pumpar med filter för transport av värmen ut i fastigheten. 

Värmeväxlarnas uppgift är att separera det primära fjärrvärmenätet och byggnadens eget 

sekundära värmesystem dels för att vid ett eventuellt läckage på byggnadens värmesystem 

inte tömma även fjärrvärmenätet och dels för att fjärrvärmenätet har mycket högre 

vattentemperaturer och tryck som skulle fördyra installationen i fastigheten. Undercentralen 

har minst två värmeväxlare, en för tappvarmvattenberedning samt en för uppvärmningen. 

Ofta består uppvärmningen av mer än en växlare, ofta uppdelat av en till ventilation och en 

till radiatorer. Expansionskärlen är till för att upprätthålla rätt systemtryck, så att det finns 

värme även i de sämst belägna utrymmena i fastigheten. Allmänt gäller eftersträvan att ha så 

hög skillnad på primära till- och returledningstemperatur på fjärrvärmevattnet. Beredning av 

varmvatten skall prioriteras före uppvärmningssidan på grund av att all uppvärmning av 

fastigheten sker med en viss tröghet och det inte blir lika märkbart om effekten inte räcker till 

under en kortare period. Allmänt gäller även att tappvarmvattenanvändningens variation 

inte ska påverka primärvattenflödet. (Warfvinge, Dahlblom, 2010) 
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Värmesystemets utgående temperatur regleras efter en lokalt fastställd och noga utprovad 

värmekurva. Kurvan regleras i avseende på när utetemperaturen förändras. (Frederiksen, 

Werner, 1993) 

Äldre byggnader fram till 1970-talet var ofta dimensionerade för ett 80/60 system, att vid 

största effektbehov skicka ut 80 gradigt vatten till radiatorer och få tillbaka 60 gradigt vatten. 

Nyare fastigheter är ofta dimensionerade för ett 60/40 system istället. (Forslund, 2010) 

3.2.3.3 Varmvattenberedning 

Varmvattenberedning måste (enligt BBR) hålla minst 50 grader vid tappstället eller någon 

del av systemet och för personlig hygien får det inte överstiga 60 grader. Där det finns 

särskild risk för olycksfall får inte temperaturen överstiga 38 grader. Temperaturen i 

stillastående varmvattenberedare, ackumulatortankar får enligt BBR inte understiga 60 

grader. Legionellabakterier finns naturligt i allt vatten och kan ge lunginflammation med ofta 

hög feber, huvudvärk och muskelvärk. Personer med nedsatt immunförsvar som på 

tillexempel sjukhus löper risk för stora konsekvenser om de drabbas av legionellabakterier. 

Tillväxten är som störst runt 40 grader. Temperaturer över 50 grader minskar bakterierna 

och vid 70 grader dör bakterierna inom en minut. För att varmvattnet skall hålla godkända 

temperaturer samt vara tillgängligt direkt vid behov så finns det en 

varmvattencirkulationsledning installerad för att det alltid skall cirkulera varmt vatten i 

rören. (Boverket, 2011)     

3.2.3.4 Värmeväxlare 

En värmeväxlare används för att överföra värmeenergi från en fluid till ett annat. Det finns 

olika modeller av värmeväxlare. Motflödesvärmeväxlare innebär att det varma mediet flödar i 

motsatt riktning jämfört med det kalla mediet.  Man kan överföra nästan all värmeenergi från 

ena sidan till den andra, vilket är mycket effektivt. Temperaturdifferenserna för 

motflödesväxlaren beräknas med ekvationer. 

O_1 = tv1− tk2  

O_2 = tv2− tk1 

(Incropera, DeWitt, Bergman, Lavine, 2006) 

Medflödesvärmeväxlare innebär att det varma mediet flödar i samma riktning som det kalla. 

De båda mediernas temperaturer blandas och denna typ av värmeväxlare har därför en 

betydligt sämre värmeöverföring. Temperaturdifferenserna för medflödesväxlaren beräknas 

med ekvationer. 

θ1 = tv1− tk1  

θ2 = tv2− tk2 

(Incropera, DeWitt, Bergman, Lavine, 2006) 
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Lika stor effekt som den varma sidan lämnar kommer att tas upp av den kalla, förutsatt att 

man försummar förluster till omgivningen. 

P =m’v ∙ cvarm(tv1− tv2) [kW] 

P =m’k ∙ ckall (tk2− tk1) [kW] 

(Incropera, DeWitt, Bergman, Lavine, 2006) 

Medeltemperaturdifferensen beräknas med ekvation. 

θ m = (θ1 − θ2)/( ln(θ1/ θ2)) 

(Incropera, DeWitt, Bergman, Lavine, 2006) 

Den överförda värmeeffekten från den varma till den kalla sidan beräknas med hjälp av 

formeln. 

P = k · A · θ m 

k = värmegenomgångskoefficienten (Wm−2,K−1) 

A = den värmeöverförande arean [m2] 

θ m = medeltemperaturdifferensen som definieras nedan [-]. 

m’k = Massflödet i [kg/s] 

(Incropera, DeWitt, Bergman, Lavine, 2006) 

3.2.3.5 Shuntgrupper 

En shuntgrupp är en koppling mellan ett primär- och sekundärsystem i fastighetens värme 

och kylsystem t.ex. mellan undercentralen (primärkrets) och radiator eller ventilationssystem 

(sekundärkrets). Sekundära systemet arbetar ofta med lägre temperaturer och andra flöden 

än det primära. Shuntgruppen är installerad mellan dessa två system och blandar medierna 

(primär/sekundär) med en styrventil på ett kontrollerat sätt så att rätt temperatur uppnås på 

det sekundära systemet. En cirkulationspump tillser rätt flöde i det sekundära systemet. En 

styrventil reglerar flödet i shuntgruppens primära och sekundära krets. Styrventilen är av två 

eller trevägsutförande och det finns ett antal kopplingsvarianter men den största skillnaden 

mellan varianterna är om det är ett två eller trevägssystem. En cirkulationspump håller 

cirkulation på sekundärsidan. Shuntgrupper används för att koppla sekundärt värme eller 

kylsystem (t.ex. radiatorer eller värme eller kylbatterier) till en primär krets. 

Värmeåtervinningen i ett fläktaggregat har en shunt som sammankopplar från- och 

tilluftsbatterierna. Det finns även kombishuntar som innehåller flera funktioner, som att på 

sommartid fördela kylbärare och på vintertid shunta värmeåtervinning. (Shuntab 2003) 

De två vanligaste systemen i en fastighet är två respektive trevägssystem. Trevägssystem 

fungerar som en flödesfördelare mellan primär- och sekundärkrets. När trevägsventilen är 
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fullt öppen går hela flödet till sekundära belastningen. Vid stängd ventil, minskar flödet 

antingen helt eller låter det gå tillbaka i primärens retur. (Shuntab 2003) 

 

 

 

 

 

 

Tvåvägssystemet jobbar med ett variabelt flöde i primärkrets och konstant flöde i 

sekundärkrets. Användbar då man vill ha variabelt flöde i primärkretsen och ett högt 

temperaturfall över brukaren. Används oftast vid fjärrvärme där man vill ha låg 

returtemperatur eller i fjärrkylsystem där man vill ha hög returtemperatur. (Shuntab 2003) 

 

 

 

 

3.2.3.6 Cirkulationspumpar och pumpar generellt 

Pumpkurvan är unik för varje pump och fås från fabrikanten. Systemkarakteristikan är de 

tryckförluster som uppkommer när vatten strömmar genom rör, ventiler och värmeväxlare. 

Systemets tryckförluster ökar med ökat flöde enligt figur 7. Uppfodringshöjden är det tryck 

som pumpen uppfodrar och flödet motsvarar det flöde som pumpen levererar. Driftpunkten 

är den punkt där pumpkurvan möter systemkarakteristikan. Om man väljer att 

konstanttryckstyra trycket över en frekvensstyrd pump så parallellförskjuts pumpkurvan då 

ventiler i anläggningen stänger, vilket ger ökat tryckfall i anläggningen. Pumpen varvas då 

ned efter en konstant trycklinje till det givna tryckfallsbehovet med ett lägre flöde som följd. 

Teoretiskt sett minskar pumpars effekt behovet med 1/8 om flödet minskar till hälften. 

Vid konstant drivna pumpar är pumpkurvan konstant. Om anläggningen minskar sitt behov 

och stänger ventiler så ökar tryckfallet tillika tryckförlusterna i anläggningen då flödet 

minskar enligt pumpkurvan. (Warfvinge, Dahlblom, 2010) 

Tryckfall i rör är proportionellt mot flödet i kvadrat om det råder fullt utvecklad turbulens i 

rörsystemet. (Forslund, 2010) 

Figur 9 En schuntgrupp med en 2-vägsventil 
(Shuntab 2003) 

Figur 8 En schuntgrupp med en 3-vägsventil 
(Shuntab 2003) 
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Figur 10 Pumpkurvor vid normerat och ned varvat flöde. 

Ekvationen för att beräkna teoretisk effekt av drivenergi till pumpar ser ut på följande sätt. 

Pnyttig = 103 ∙ (Δp ∙ q’)/  total [kW] 

Δp = total tryckökning (tryckdifferens) [Pa] 

q’ = fluidflödet igenom fläkten eller pumpen [m3/s] 

 total = fläkten eller pumpens totala verkningsgrad [%] 

(Warfvinge, Dahlblom, 2010) 

3.2.4 Kylsystem 

Fjärrkyla bygger på att kallt vatten distribueras i ett ledningsnät såsom 

fjärrvärmedistribution. Temperaturen på köldbärarvattnet som distribueras är runt sex 

grader och returvattnet drygt 16 grader. I fastigheten ansluter man till byggnadens kylsystem 

med en värmeväxlare. Fjärrkyla produceras för att nyttja lokala förhållanden.  

Det finns flera olika metoder. Med frikyla nyttjas kallt vatten från sjöar, vattendrag eller 

kylning med uteluft t.ex. på natten. Frikyla från sjöar pumpas upp från botten med en 

temperatur på runt fyra grader och kyler via värmeväxlarevattnet som cirkulerar i 

fjärrkylnätet. Returvattnet med en temperatur på 12–16 grader pumpas tillbaka ut i sjön 

igen. Man kan även använda snö som samlats upp under vintern. (Warfvinge, Dahlblom, 

2010)      

Värmepumpar kan producera värme och kyla på samma gång och är ett vanligt sätt att 

producera fjärrkyla i Sverige. (Warfvinge, Dahlblom, 2010)      
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En kylmaskin eller värmepump har exakt samma teoretiska process men benämns olika 

beroende på om det är kyla eller värme man vill producera. Därav beskrivs teorin utifrån en 

kylmaskin definierad. Den tillförda effekten i en mekanisk kylmaskin består av el till den 

kompressordrivna kylmaskinen. Det finns ett antal olika kompressortyper skruvkompressor, 

centrifugalkompressor och kolvkompressor med olika egenskaper och effektivitet. Som 

köldmedier i kylprocessen är det vanligast att man använder antingen R-134a, R407c eller 

ammoniak. (Granryd, Ekroth, Lundqvist, Melinder, Palm, Rohli, 2005) 

Kylprocessen sker i fyra olika steg enligt nedan: 

I förångaren kokas köldmediet vid en låg temperatur, det är möjligt på grund av att trycket är 

lågt samt att köldmediets kokpunkt är låg. Energin tas ifrån köldbäraren för denna kokning 

som kyls ned. Det sker en fasomvandling från vätska till ånga i processen i förångaren, detta 

sker vid konstant temperatur och tryck på köldmediet. En isobar värmning. 

I kompressorn skapas ett högt tryck och kompressorn transporterar köldmediet till 

kondensorn. En isentrop kompression. 

I kondensatorn sker kondensation vid betydligt högre temperatur än 

förångningstemperaturen som uppstått på grund av tryckökningen av kompressorn. Gasen 

omvandlas till vätskefas. En stor mängd energi frigörs på grund av den höga 

fasomvandlingsvärmen som avges i kondensorn, köldmediet kyls i kondensorn. Detta sker 

ofta med vatten eller luft med en lägre temperatur än köldmediet för att värmeväxling ska 

ske. Trycket är konstant under processen. En isobar kylning. 

Strypventilen sänker trycket så att värmen kan tas upp i förångaren. Den reglerar även 

kylmediet genom att upprätthålla differenstryck mellan kondensor och förångare. En isentalp 

strypning. (Granryd, Ekroth, Lundqvist, Melinder, Palm, Rohli, 2005) 

 

 

Figur 11 Kylprocessen 

För att bestämma effektiviteten hos en kylmaskin använder man ett COP värde (Coefficient 

of performance). Den tillförda eleffekten jämförs med den avgivna kylan och den avgivna 

värmen. Köldfaktorn påverkas av temperaturskillnaden mellan förångare och kondensor. En 
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större temperaturskillnad ger ett bättre COP värde. Effektiviteten på maskinerna varierar 

med de yttre omständigheterna. Temperaturen på flödet in i kondensorn är en av två viktiga 

faktorer, ju lägre dess temperatur är, desto mindre behöver maskinen arbeta. Man kan dock 

inte ha alltför låga temperaturer på flödet då maskinens funktion kan äventyras, t.ex. kan det 

finnas en frysrisk. Den andra faktorn som påverkar är börvärdet på fjärrkylans 

framledningstemperatur. Desto högre den är desto lättare blir det att kyla ner mediet. 

(Granryd, Ekroth, Lundqvist, Melinder, Palm, Rohli, 2005) 

Kylekvationer. 

COPkyla = 
  ö å     

           
   [-] 

COPvärme = 
          

           
   [-] 

Pförångare = Upptagen värmeeffekt från omgivningen [kW] 

Pkondensor = Avgiven värmeeffekt till omgivningen [kW] 

Pkompressor = Eleffekt kompressor [kW] 

(Granryd, Ekroth, Lundqvist, Melinder, Palm, Rohli, 2005) 

3.2.5 Graddagskorrigering 

Uttrycket graddagar används för utetemperaturens beroende av värmebehovet i ett nät. 

Graddagar för varje månad kan erhållas från SMHI som även tillhandahåller värden för 

normalperioden, vilken bygger på statistik under 30 år. Mängden energi som behövs för 

uppvärmning i en byggnad är proportionell mot utetemperaturen. För att korrigera den 

använda förbrukningen mot normalåret används ekvation för att beräkna en 

korrigeringsfaktor. Denna korrigeringsfaktor kan beräknas på årsbasis, men oftast används 

den på månadsbasis. Det finns olika metoder att korrigera med. En metod är 

normalårskorrigering och en metod som kallas energisignatur. Valet av metod tycks inte 

spela någon roll på årsbasis enligt (Schulz, 2003) därav beskrivs enbart normalårskorrigering 

i rapporten. Normalårskorrigering utförs enbart på den del av energianvändningen som är 

klimatberoende, inte på bl.a. varmvatten och varmvattencirkulationens förbrukning. Denna 

andel kan uppskattas på olika sätt med hjälp av nyckeltal men för en korrekt förbrukning så 

måste mätdata tillämpas. (Schulz, 2003) 

Normalårskorrigerad användning beräknas med ekvation: 

                                     
        å 

          
          

Ekorrigerad = Normalårskorrigerad energianvändning [kWh] 

Eko = Klimatoberoende del av energianvändningen [kWh] 

Etotal = Totala energianvändning [kWh] 
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GDnormalår = Antal graddagar under ett normal r [˚C,dagar] 

GDaktuellt = Antal graddagar under aktuellt år [C,dagar] 

(Schulz, 2003) 

3.3 Funktionsbeskrivning Karolinska sjukhuset 

I detta kapitel beskrivs vilka villkor som gäller för de olika systemen på Karolinska sjukhuset. 

En kortfattad beskrivning av värme och kylsystemet och även olika 

sammankopplingsmöjligheter av olika kylnät 

3.3.1 Villkor 

I avtalet finns det ett antal föreskrivna kvalitetsmål för driftentreprenaden.  

 Andelen nöjda hyresgäster ska visa en positiv trend över entreprenadtiden. 

 Byggnadernas skötsel skall bedrivas så att kundernas verksamhet kan bedrivas med minimala 

avbrott och skador. 

 Energianvändningen i fastigheterna ska minskas under entreprenadtiden genom 

driftoptimering av befintliga anläggningar. 

 Byggnaderna ska ge god livscykelekonomi beträffande teknik och kvalitet.  

(Locum AB, 2009) 

3.3.2 Börvärden 

Tomställda lokaler skall hålla 14-17 grader om inte annat överrenskommits. 

Lufttemperaturer i vistelsezoner skall vara mellan 20-23 grader under uppvärmningssäsong. 

Ingen värme skall avges från värmesystemet då dygnsmedeltemperaturen överstiger 14 

grader, undantaget är hus F1, F2, F4 och Q. I gemensamma uppvärmda utrymmen och i 

lokaler utan pågående verksamhet ska riktvärdet vara en lufttemperatur på ca 20 grader med 

en accepterad variation, upp eller ner två grader. (Locum AB, 2009) 

Varmvatten skall vara lägst 63 grader vid tappställe och 57 grader i returledning. (Locum AB, 

2009) 

På Karolinska sjukhuset är riktlinjen att tillufttemperaturens börvärde håller 18 grader i 

verksamhetslokaler under värmesäsong och resterande två till fem grader värme kommer 

från person- och solinstrålningsvärme, från elapparater samt radiatorer som regleras efter 

utetemperaturen, se kapitel 3.4. Kulvertar bör ha en minimumtemperatur på 18 grader under 

värmesäsongen enligt avtalet på grund av att det är ytterst litet värmetillskott från maskiner, 

sol och personer. En frånluftstemperatur på 22 grader anses som en god indikator på om 

temperaturen är rätt i verksamhetslokaler. 
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För att hålla ned kylproduktionen under högsommardagar så kan man minska effekten för 

kyla till allmänventilation som försörjer kulvertar så att en tilloppstemperatur under 

begränsad tid hålls till 22 grader. 

Lokala avvikelser från ovanstående börvärden kan förekomma i synnerhet till 

operationsventilation. Men merparten av aggregaten styrs från lokala reglercentralen där 

verksamheten själva bestämmer börvärdet utefter rådande behov. 

Varmvatten rekommenderas att hålla 65 grader ut ur undercentralen och 57 grader i 

returledningen. (Locum AB, 2009) 

Beställarens mål med ventilationsvärmeväxlarna är att under perioden september till maj 

skall temperaturverkningsgrad för återvinnare kontrolleras och målen är att hålla 

fabrikantens normalvärden och om det inte är föreskrivet, hålla avvikelsevärden. 

 Roterande återvinnare: 75 % tilluftverkningsgrad. 

 Batteriåtervinnare: 50 % tilluftverkningsgrad. 

 Plattvärmeväxlare: 50 % tilluftverkningsgrad.  

(Locum AB, 2009) 

Inom sjukhusdriften förekommer mest uteslutande vätskekopplade batterier på grund av 

smittorisken. Det kan i vissa administrativa lokaler förekomma bl.a. roterande värmeväxlare. 

(Locum AB, 2009) 

3.3.3 Mediekostnader 

För närvarande är mediekostnaderna för Locum enligt handledaren:  

Fjärrvärme: 565 kr/MWh inklusive effekt och flöde (2,30 kr/m3 är kostnaden för flödet) 

Kallvatten: 9,45 kr/m3 

EL: 1,01287 kr/kWh 

Ånga: 1 194,6 kr/MWh 

3.3.4 Energiincitament 

För att minska energianvändningen vilket är en viktig målsättning för B så finns det i avtalet 

ett så kallat energiincitament där E har möjlighet att erhålla incitamentsersättning om målen 

är uppnådda som är grund för incitamentet. Byggnader som inte omfattas av incitamentet på 

grund av kallhyra eller av andra anledningar inte är intressanta är byggnaderna H4, H5, Q1, 

Q2, Q3, Q5, Q8, Q9, Q10, Q6, L8, R8, D3, E2, S10, R10, L10, Z8. Om någon byggnad rivs, 

säljs eller ändrar verksamhet så tas de bort ur incitamentet eller omregleras. Grundnivån för 

energiförbrukningen är medelvärdet av energianvändningen från 2008-04-01 till 2010-03-

31. (Locum AB, 2009) 
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Men enligt nya kontraktshandlingar har ny referensnivå avseende medelvärdet av 

energianvändningen överenskommits på grund av att ett antal byggnader rivits sedan 

grundnivån för energiförbrukningen fastställdes. Ny referensnivå är 37920 MWh per år. 

(Locum AB, 2010) 

En avstämning av energianvändningen mot energiincitamentet sker två gånger per år där B 

har tolkningsföreträde. Incitament beloppet är på 223 kr per sparad MWh värme som inte 

kan härledas till verksamhetsförändringar som t.ex. tomställningar av lokaler eller 

fastighetsägarinvesteringar. (Locum AB, 2009) 

Normalårskorrigeringen skall bestå i att 16 kWh/m3 kallvatten skall antas som den normala 

varmvattenenergin som räknas bort ur den totala graddagskorrigerade värmeenergin. 

(Locum AB, 2002) 

3.3.5 Verktyg 

De verktyg som finns att tillgå för det vardagliga energiarbetet är 

driftövervakningsprogrammet Citect samt tillsyn, skötsel och underhållsprogrammet 

Greenview. 

Greenview är ett överskådligt program där samtliga planerade tillsyn, skötsel och 

underhållsåtgärder dokumenteras, sorterat efter huskroppar vilket underlättar uppföljning 

av specifika byggnader. I Greenview redovisas bland annat vid tillsyn av ventilationen, olika 

uppmätta temperaturer, verkningsgradsberäkningar på värmeåtervinning och 

serviceintervall. I ett senare skede är det ett bra analysprogram om man får någon ökad 

energiförbrukning och det är då möjligt att ringa in eventuella tidigare brister som kanske 

har bidragit till en driftavvikelse. 

Driftövervakningsprogrammet Citect består av två delar. Samtliga byggnader är inte till 

dagsdatum uppkopplade mot Citect men det pågår ett ständigt förbättrings- och 

utbyggnadsarbete av Citect. Den ena delen består av att byggnaders tekniska system är 

uppkopplade mot Citect och är överskådliga samt styrbara från driftbilderna. Den andra 

delen i Citect är möjligheten att logga stora delar av de uppkopplade systemen så långt 

tillbaka som 18 månader med en uppdateringsfrekvens av 30sekunder. Detta möjliggör 

analys av historiska drifttillstånd, analys av driftavvikelser samt möjlighet till optimering av 

olika regleringsprocesser. Till Citect finns det en kopplad excelfil dit samtliga 

fjärrvärmemätare loggar sin förbrukning klockan 24:00 varje kväll. Den totala 

elförbrukningen, totala kallvattenförbrukningen samt några större elförbrukningar till 

kylmaskiner loggas också. Exceldokumentet redovisar förbrukningen anläggning för 

anläggning. Det som krävs är att man manuellt lägger in SMHIs dagsaktuella graddag och 

korrigerar hur många procent den motsvarar av månaden samt korrigerar hur många dagar i 

månaden som fortlöpt baserat på förbrukningen dagen innan tolvslaget på natten. Med hjälp 

av den graddagskorrigerade energiförbrukningen kan man sedan se procentuellt om någon 

anläggning förbrukar mer än föregående år eller valfritt år, till exempel referensåret för att på 

så vis ringa in fel i anläggningen. Det finns även en beräkning hur mycket energi per m2 som 
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förbrukats för att kunna göra felsökningsprioriteringsordningar vid ökade förbrukningar. 

Mätdata finns registrerad från år 2003 och framåt. 

Graddagar uppdateras av SMHI varje dag så det finns möjlighet till daglig 

graddagskorrigerad uppföljning. Man bör däremot vid analys av förbrukningarna ha med i 

beräkningen att den baserar sig på normalårskorrigeringsmetoden där stora avvikelser från 

normalårstemperaturen kan ge felaktiga indikationer på grund av att man inte tar med i 

beräkningen en byggnads tröghet att lagra värme. 

3.3.6 Larmhantering 

På Karolinska sjukhuset får man in konkreta avvikelser i form av A, B och C-larm som har 

olika betydelse ifrån de anläggningar som är utbyggda med fjärruppkopplade ducar där olika 

fel i anläggningarna kommer upp i form av ett larm i klartext vilket underlättar felsökning 

och snabba åtgärder avsevärt. Dessutom har man då en möjlighet att avgöra hur allvarligt 

felet är och därav hur mycket och hur snabb resurs man ska avsätta för den felavhjälpande 

åtgärden. 

A-larm är ofta av kategorin att något har hänt av allvarlig karaktär vilket kan få betydande 

konsekvens för liv eller egendomsskada så som bland annat laborations- eller 

operationsfläktar som stannat, frysvakter som larmar på vintern på grund av för kallt 

värmesystem med sönderfrysningar av värmesystemet som följd. Driftentreprenören har en 

avtalsinställelsetid på 30 minuter dagtid och 60 minuter på jourtid. A-larmen har sällan 

någon energiekonomisk betydelse på grund av att larmet uppmärksammas snabbt och 

åtgärdas ofta omgående.  

B-larm är en blandning av viktiga men inte livs- eller egendomshotade fel och rent 

energiekonomiska avvikelser. Fel som uppstått kan vara bland annat pumpar och fläktar som 

stannat, temperatur, tryck och fuktavvikelser. Enskilda produktionsmaskiner som är 

parallellkopplade där effekter levereras men inte med optimal maskin eller att backup 

maskin stannat. Driftentreprenören har en avtalsinställelsetid på B-larm att på dagtid 

påbörja avhjälpande underhållet samma dag och på jourtid nästkommande arbetsdag. 

C-larm är energiindikatorer på att något i anläggningen inte är optimalt. Till exempel kan det 

vara reglerventiler som håller 100 % öppet vilket medför att det då inte finns mer effekt att 

leverera, frekvensstyrda pumpar och fläktar som också de uppmätt sin maximala kapacitet. 

C-larm behöver absolut inte betyda att någonting är fel, det kan vara så att det 

dimensionerade effektbehovet är uppnått och då ska eventuella regleringar vara 100 % öppna 

men det kan även uppstått något i anläggningen av yttre påverkan såsom att någon annan 

entreprenör utökar anläggningen utan att driftentreprenören fått information. Sådana 

händelser får konsekvensen att befintliga brukare kanske inte får den effekt som de behöver. 

C-larm kan även indikera att någon temperaturgivare uppnått ett för högt värde men den 

reglerande givaren som tar hänsyn till både värmebatteriet och kylbatteriet är korrekt, 

brukarna får rätt temperatur till lokalen men man kanske både först värmer 

tilluftstemperaturen för mycket för att sedan kyla ned temperaturen. 
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3.3.7 Fjärrkylsystem 

De stora produktionsanläggningarna som producerar lokal kyla men distribueras ut till 

byggnader långt ifrån produktionen benämns på Karolinska sjukhuset som fjärrkylsystem. 

Uppdelningen består i fyra större anläggningar. 

L7 som består av fyra stora kylmaskiner, en RC 680 kW, en Carrier 550 kW och två Yorkar á 

300 kW med värmeåtervinning. L7 producerar normalt kyla till L2, L7, M1, L4, Q hus. 

Yorkarnas värmeåtervinning levererar värme till L7-VS1 kretsen. N10 har två stora Daikin 

380 kW utan värmeåtervinning men som är förberedda för framtida komplettering av 

återvinning. N10 producerar kyla till samtliga N hus. F1 som består av fyra kylmaskiner, två 

York och två Climavent. F1 producerar kyla till F1 och F2. P9 som består av två stora 

kylmaskiner, en Carrier 450 kW och en Carrier 250 kW. P9 producerar kyla till P8, T9, F200, 

R8. Carrier 450 kW har en värmeåtervinning som levererar värme till helikopterplattan VS4, 

avisning på vintern 

Det finns möjligheter att sammankoppla de olika näten. F1 kan producera kyla till Q. Tanken 

är att P9 skall kunna kopplas samman med L7 men det är inte avprovat om flöden och 

effekter räcker till. 

3.3.8 Värmedistribution 

Värmedistributionen sker från 23 stycken undercentraler. Geografisk placering finns 

uppdelade och är uppmärkt med olika färger i bilaga B 

Respektive undercentrals fjärrvärmemätare är fördelad enligt nedanstående byggnader: 

(L1-L6), (M1), (L7), (N1-N5, N8, N10-N11), (P9), (P8), (K1, X4), (H4-H5), (1/2 A1-A3, B, D1-

D2), (1/2 A1-2, A4-5, A9, E1), (F1-F2), (Q1-Q3, Q6, Q8), (H1-H3), (P1, P3, P5), (Z5-Z7, R6), 

(Z1-Z4, R5), (R1-R4), (T1-T4), (K2-K7), (X5), (S1-S3), (L8), (R8).  

Byggnad X5 har varmvattenberedning från elpatron. 

3.4 Empiri 

I kapitlet redovisas en kort presentation av respondenternas arbetsområde som deltagit i 

studien följt av en redogörelse för frågor och de svar som inhämtats. Frågeställningar har 

sammanfattats ifrån problem som identifierats i anläggningen vid ett antal tillfällen då 

driftövervakningsdatorn övervakats. 

Nedan listas ett antal olika tänkbara felindikatorer som är värda att kontrollera på 

aggregaten vid driftavvikelser. Listan är säkert långt ifrån komplett och dessutom är det 

viktigt att känna till att den tänkbara felorsaken inte alls alltid är en given anledning till felet. 

Däremot kan listan ses som en erfarenhetsanalys under det gångna examensarbetet ifrån 

driftpersonal på Karolinska sjukhuset. 
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Respondenterna som deltagit i intervjun består av ventilationstekniker, energiansvarig och 

styrsystemansvarig på Karolinska sjukhuset. Frågorna redovisas i underkapitlen som påstått 

konkreta fel i anläggningen eller en fråga beträffande vad som kan ligga bakom ett fel vilket 

ger värdefull information vid felsökning. Svaren redovisas som gemensamma erfarenheter 

från driftpersonalen på grund av frågornas bredd och respondenternas olika erfarenheter. 

Allmänt vedertagna riktlinjer på Karolinska sjukhuset är att eftersträva att hålla 18 grader 

tilluft för att undvika att personal upplever drag men även att undvika att rummen värms 

upp med ventilationen. En riktlinje är även att frånluften håller ca 22 grader. Detta ger en 

indikering att temperaturen i lokalen inte är för varm, att internvärme så som personer, 

solinstrålning och maskiner t.ex. höjer rumstemperaturen för mycket utan tillräcklig kylning 

eller för högt ställda radiatortemperaturer.  

3.4.1 Om en frekvensomriktare plötsligt ökat till 100 % på en fläkt eller 

pump 

Detta kan bero på att någon öppnat någon kanal eller ökat lokala instrypningsdon. Det kan 

även bero på om fläkt eller pump är tryckreglerande att reglerandetryckgivare visar för lågt 

tryck vilket då varvar upp pumpen eller fläkten.  

3.4.2 Temperaturgivarfel  

Manuell mätning i rör eller luftkanal kan ge rätt svar. Konsekvensen kan medföra ökad 

värmeförbrukning om givaren visar för lite. Det gäller även det omvända, om det är en 

temperaturgivare till ett kylsystem. 

3.4.3 För låga differenstryck i rörsystem 

Flöden kan vara för dåliga, kan vara underdimensionerat flöde när all reglering ökar 

maximalt, luft i pump, smutsiga värmeväxlare och eller rörsystem. 

3.4.4 För högt differenstryck i rörsystem 

Kan bero på dåligt injusterade flöden vilket skapar överflöden i gynnade kretsar och 

ogynnade kretsar inte får sin dimensionerade effekt. 

3.4.5 Dålig verkningsgrad på värmeåtervinning 

Kontrollera om det är någon differenstemperatur på värmeåtervinningen, om flödet är rätt 

på frånluftsfläkten, till exempel att inte filter är igensatta. Kontrollera att lameller på 

värmeåtervinningsbatteri inte är smutsiga och att det är rätt flöde på vätskesidan, att 

pumpen fungerar och är luftad. 
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3.4.6 Den genomgående mest frekventa felorsaken i en anläggning som 

påverkar energiförbrukningen negativt 

Vid allmän felsökning är det alltid värt att kontrollera att drifttiderna stämmer överrens med 

verksamheten på grund av att drifttiderna påverkar energiförbrukningen linjärt. Det 

förekommer även vid strömavbrott att programmet till fläktar återställs till något 

grundinställt värde med eventuellt onödiga drifttider som följd. 
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4 RESULTAT 

I detta kapitel redovisas några beräkningar och överslagsberäkningar vid vanligt 

förekommande driftavvikelser. 

4.1 Ekonomiska driftavvikelser och besparingsberäkningar 

Beräkningarna baserar sig på ett specifikt drifttillstånd för ett utvalt aggregat för att ge en 

indikation på vad en driftavvikelse kan komma att kosta. Men beräkningarna kan tillämpas 

på samtliga drifttillstånd utifrån varje enskilt fall och varje enskilt aggregats förhållanden.  

Samtliga beräkningar förutsätter att normaldrifttillstånd ska upprätthållas. Om inte så skulle 

ett ekonomiskt resonemang kunna vara att vid till exempel ett fläkthaveri så spar man både 

uppvärmning och elkostnader då man inte levererar någon luft alls. 

Samtliga beräkningsexempel har vid något tillfälle uppstått på Karolinska sjukhuset enligt 

befintlig driftpersonal. 

Beräkningarna baserar sig på ett antal antaganden och är förankrade av den dagliga 

driftpersonalen för att kunna göra snabba överslagsberäkningar där så få indata som möjligt 

ska behövas samlas in vid snabba kalkyleringar som besluts och prioriteringsunderlag. 

Samtliga distributionsförluster, motorförluster och specifika värmeöverföringsförluster 

försummas eller generaliseras. 

4.1.1 Beräkning om värmeåtervinningen till ett ventilationsaggregat 

havererar. 

Beräkningsexemplet baserar sig på ett vätskeburet värmeåtervinningsbatteri av den 

anledningen att i princip merparten av alla värmeåtervinningsbatterier på Karolinska 

sjukhuset är vätskeburna. 

Ett sådant haveritillstånd kan uppstå ifall pumpen till värmeåtervinningen stannat men även 

om en frånluftsfläkt stannat eller fått totalt igensatta filter. Haveri kan även uppstå på 

styrventilen till värmeåtervinningen där signalen till duc indikerar ett den är fullt öppen men 

rent mekaniskt så är den stängd om den tillexempel kärvat fast. 

Beräkningsexemplet baserar sig på en fläkt TA1 i byggnad C3 som har ett helfartsluftflöde på 

8,8 m3/s. 

Som referenstillfälle väljs december månad år 2012 där från SMHI:s uppmätta 

utemedeltemperatur [ ute ] är -3,4 grader taget från graddagsprenumeration från SMHI till 

Karolinska sjukhusets energifil. 

Referenstemperatur på frånluften [ från] bestäms till 22 grader (Kapitel 3.4).  
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Referenstemperatur på tilluften bestäms till 18 grader (Kapitel 3.4).  

Som antaget värde på verkningsgraden [  ] till värmeåtervinningen antas 50 % vilket är ett 

acceptabelt värde avtalsmässigt (Locum, 2009) samt även från driftpersonalens erfarenheter 

en normal verkningsgrad då skötseln är utförd. 

Energin som går åt per dygn till en tilluftsfläkt med fullt fungerande värmeåtervinning 

beräknas med komplettering av ekvationen (Kapitel 5.2.2)  

E = P ∙ h = q'till ∙   ∙ cp ∙ (t2 – t1) ∙ h och enheten blir d  [kWh]. 

q’till = 8,8 [m3/s]. q`från antas ha samma flöde. 

ρ = 1,2 [kg/m3] 

cp = 1,0 [kJ/Kg, K] 

t1 = 18 grader, Ventilationsluftens temperatur efter värmebatteri 

 eft,VVX = t2 vilket avses temperaturen efter värmeåtervinningens batteri, innan 

uppvärmningsbatteriet. t2 är okänd och måste brytas ut ur ekvationen (Kapitel 5.2.6)  

  =[(  eft,VVX –  ute)/(  från –  ute)] ∙ q’till/q’från [%].  

t2 =   ∙ [( från –  ute)/(q’till/q’från)] +  ute = 9,3 grader 

Antalet drifttimmar per dygn baserar sig på 12 timmars helfart och 12 timmars halvfart 

tilluftsflöde vilket då totalt sett blir 12+(12/2) = 18 timmar på helfartsflöde. 

Energiåtgången för en tilluftsfläkt med fungerande värmeåtervinning beräknas. 

E = q'till ∙   ∙ cp ∙ (t2 – t1) ∙ h = 8,8 ∙ 1,2 ∙ 1 ∙ (9,3 – 18) ∙ 18 = - 1653 kWh/dygn 

Energiåtgången för en tilluftsfläkt utan fungerande värmeåtervinning beräknas. 

E = q'till ∙   ∙ cp ∙ (t2 – t1) ∙ h = 8,8 ∙ 1,2 ∙ 1 ∙ (-3,4 – 18) ∙ 18 = - 4068 kWh/dygn 

Differensen beräknas -4068-(-1653) = -2415 kWh.  

Med ett fjärrvärmepris på 522kr/MWh (kapitel 6.1.3) så beräknas energikostnaden för ett 

haveri på värmeåtervinningen eller en frånluftsfläkt med värmeåtervinning till 

-2415 ∙10-3 ∙ 565 = 1364 kr/dygn. 

På motsvarande sätt beräknas kostnaden vid olika temperaturer med resultat i nedanstående 

tabell. Enligt driftpersonal är det ovanligt att få en återvinningsgrad på 50 % när 

temperaturen stiger över 10 grader. 
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Figur 12 Graf som visar kostnaden om värmeåtervinningen till en fläkt havererat 

4.1.2 Beräkning om en reglerventil till värmesystemet till ett 

ventilationsaggregat är öppen. 

Beräkning hur mycket energin kostar för en felaktig värmeökning som i nästa steg ska kylas 

ned för att rätt temperatur ska levereras till brukarna (scenario beskrivet under kapitel 3.3.6 

C-larm). 

Kylproduktionen brukar erfarenhetsmässigt på Karolinska sjukhuset L7 ligga mellan COPkyla 

= 2,5-3,5, det vill säga 2,5-3,5 kWh kylenergi för varje förbrukad kWh elenergi. Ett antagande 

är att COPkyla =3 efter samtliga systemförluster vid ett enskilt aggregat. 

Ovanstående beräkningsunderlag för tilluftsfläktsystemet (från kapitel 3.2.2) används vid 

beräkningen. 

Enligt driftpersonalen har det erfarenhetsmässigt hänt att en värmereglerventil fastnat i ett 

öppet läge där temperaturen efter värmebatteriet varit förhöjd från 18 grader börvärde och 

istället levererat 26 grader och efter kylbatteriet kylts ned till 18 grader som regleringen varit 

inställd på.  

I beräkningsexemplet skrivs temperaturdifferensen (t2 – t1) om till Δt där differens är 26-18  

grader = 8 grader 

Värmeenergiökningen blir då. 

Evärme = q'till ∙   ∙ cp ∙ (Δt) ∙ h = 8,8 ∙ 1,2 ∙ 1 ∙ (8) ∙ 18 = 1521 kWh värme/dygn. 

Kylenergiökningen blir då på motsvarande sätt.  

Ekyla = q'till ∙   ∙ cp ∙ (Δt) ∙ h = 8,8 ∙ 1,2 ∙ 1 ∙ (8) ∙ 18 = 1521 kWh kyla/dygn. 
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Den elenergiförbrukning som krävs för kylproduktionen beräknas med ekvation Ekyla/COP = 

1521/3 = 527 kWh el/dygn 

Om en reglerventil till värmesystemet till ett ventilationsaggregat är öppen och med ett elpris 

på 1,01287 kr/kWh och fjärrvärmepris på 565kr/MWh (kapitel 6.1.3) så beräknas den totala 

energikostnaden. 

(565 ∙ 10-3 ∙ 1521) + (527 ∙ 1,01287) = 1393 kr/dygn 

4.1.3 Beräkning när tillämpning av manuell kylåtervinning är ekonomiskt 

försvarbar. 

Bakgrunden till ett sådant driftfall är att spara elenergi för kylproduktion och den 

förbrukning som krävs för att köra kylåtervinning är den elenergi cirkulationspumpen 

kräver. För kylåtervinning används värmeåtervinningskretsen då frånluftens temperatur är 

kallare än uteluftens temperatur. 

Förutsättningen för att veta om det är lönsamt är att veta den specifika cirkulationspumpens 

elförbrukning samt att den förbrukar mindre elenergi än kylproduktionens. 

En vanlig förekommande referenspump används för överslagsberäkningen och ovan givna 

COP värde tillämpas på kylproduktionen. 

Referenspumpen för beräkningen har en effekt [P] på 0,5 kW. Effekten 0,5 kW som används 

under 1 h, förbrukar energimängden (Ecirk.pump kylåtervinning) = 0,5 kWh. 

Under ett dygn (18 helfartstimmar på fläkten) förbrukar pumpen 0,5 ∙ 18 = 9 kWh/dygn 

Referensventilationsaggregatet är samma som ovan. Även kylenergin beräknas på samma 

sätt som ovan. Men som ansats sätts att frånluftstemperaturen ökar temperaturdifferensen 

med en grad efter återvinningsbatteriet. 

 eft,VVX = t2 är okänd och måste brytas ut ur ekvationen från kapitel 3.2.2.  

Samma värde villkor som i ovan används med skillnad att om temperaturdifferensen ökar 

med en grad efter återvinningsbatteriet så är då i beräkningsexemplet Tute = 22+1 = 23 

grader. 

t2 =   ∙ [( från –  ute)/(q’till/q’från)] +      = 22,5 grader 

För att sänka tillufttemperaturen 0,5 grader krävs energin.  

Ekyla = q'till ∙   ∙ cp ∙ (Δt) ∙ h = 8,8 ∙ 1,2 ∙ 1 ∙ (0,5) ∙ 18 = 95 kWh/dygn kyla. 

Den elenergiförbrukning som krävs för den kylproduktionen beräknas med ekvation 

Ekylproduktion = Ekyla/COP = 95/3 = 31,7 kWh/dygn el 

Elenergikostnaden att använda kylåtervinning på ett ventilationsaggregat med ovanstående 

storlek och villkor beräknas 
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(Ekylproduktion - Ecirk.pump kylåtervinning) ∙ 1,01287 = (31,7-9) ∙ 1,01287 = 23 kr/dygn. 

Erfarenhetsmässigt enligt driftpersonalen så brukar vissa högsommarnätter ibland innebära 

att skillnaden i temperatur mellan frånluften och uteluften kan skilja upp till sex grader. 

Med ovanstående beräkningsgång så skulle det motsvara en besparing på 120 kr/dygn. 

Att aktivt köra manuellt är förutsatt att aggregatet inte har automatiserad kylåtervinning. En 

notering är att det krävs en tillsyn av förändring av utetemperaturen, sjunker temperaturen 

ute under frånluftstemperaturen så är återvinningen inte lönsam längre. 

4.1.4 Beräkning vid fel injusterade luftflöden.  

Fel injusterade luftflöden kan uppstå efter OVK (obligatorisk ventilationskontroll) 

besiktningar eller annan ombyggnadsentreprenad. 

Om luftflödet påverkas och ökas på grund av nya direktiv för OVK eller ombyggnationer med 

ökat luftflödesbehov så kan energiökningen beräknas och identifiera eventuell 

energiavvikelse. 

Samma referensfläkt som ovan används för beräkningen där energiåtgången för 

tilluftsfläkten med fungerande värmeåtervinning förbrukar 1331 kWh värme/dygn. 

När flödet förändras sker även en förändring av elförbrukningen (kapitel 3.2.2) på grund av 

att flödet är med som en faktor i elförbrukningsekvationen. 

    
                   

     
  

SFP-talet sätts till 3 kW/(m3/s) om aggregaten är av lite äldre modell. 

Ökas flödet med exempelvis 20 % så ökar värmeenergibehovet enligt beräkning. 

Evärme, ökning = 0,2 ∙ q'till ∙   ∙ cp ∙ (t2 – t1) ∙ h = 0,2 ∙ 1331 = 266 kWh/dygn 

Dessutom ökar elenergibehovet enligt beräkning. 

    ö        
                   

           
  = 3 ∙ 0,2 = 0,6 kW/(m3/s). Med 8,8 m3/s så beräknas 

eleffektsförbrukningens ökning för tilluftsfläkten och frånluftsfläkten. 

Pel,ökning = 0,6 ∙ 8,8 = 5,3 kW  

Elenergiberäkningen blir då. 

Eel,ökning = 5,3 ∙ 18 = 95 kWh/dygn 

Den totala kostnaden för ökningen beräknas. 

( Evärme,ökning ∙ 565 ∙ 10-3) + (Eel,ökning ∙ 1,01284) = (266 ∙ 565 ∙ 10-3) + 95 ∙ 1,01284 = 247 kr/dygn. 
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4.1.5 Beräkning av ett onödigt högt fjärrvärmeflöde. 

Hus P9:s poolreglering har enbart av- och påreglering i temperaturintervall, vid för låg 

badvattentemperatur så öppnar reglerventilen fullt vilket medför onödigt höga 

fjärrvärmeflöden. 

Beräkningen är som tidigare en metod för att ge en indikation för hur mycket en felaktig 

reglering kan medföra i det långa tidsperspektivet. Indata baserar sig på ett dygns effekt och 

flödesbehov och ger därav inte exakta förbrukningar men en god indikation. Om man vill 

beräkna exakt hur mycket flödet avviker så finns möjlighet att logga förbrukningen ned på 

minutnivå men flödesbehoven varierar även något för olika månader beroende på hur varm 

lokalen är där poolen finns och syftet är att enbart ge en indikation på om och hur lönsamt 

det vore att se över regleringen så att poolen regleras med en steglös reglering för att 

minimera flödesförändringarna på fjärrvärmeförbrukningen vilket för en stor abonnent 

kostar pengar. 

Loggning har utförts ett dygn då det inte förekommer backspolning av filter, då man fyller 

upp flera kubikmeter kallvatten vid filtrering. Loggning utfördes en lördag 15:00- söndag 

15:00. Medelvärdet under dygnet uppmättes till 3,35 m3/h. 

En uppmätning av flödena resulterade i att vid tio tillfällen under dygnet så var flödet större 

än 3,35 m3/h. Sammanställning av flöden över medelflöde finns redovisade i tabellen nedan 

samt resultatet där flödet per timme multiplicerats med tiden och sedan summerats ihop. 

 

 

Figur 13 Loggning av effekt och flöde i Citect under ett dygn, 1-2/9-2012 
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Tabell 2 Summan av ett dygns överflöden av fjärrvärme, 
flöden över 3,35 m3/h 

Tid Genomsnitt m3 

0,45 H 0,7 m3/h 0,30 

0,10 H 0,7 m3/h 0,06 

0,40 H 1,1 m3/h 0,44 

0,27 H 1,1 m3/h 0,30 

0,28 H 0,7 m3/h 0,21 

0,15 H 0,7 m3/h 0,11 

0,69 H 1,8 m3/h 1,27 

0,33 H 2,1 m3/h 0,71 

0,12 H 2,9 m3/h 0,36 

0,53 H 1,5 m3/h 0,78 

0,82 H 2,4 m3/h 1,93 

0,37 H 2,2 m3/h 0,83 

0,48 H 2,0 m3/h 0,95 

0,84 H 2,6 m3/h 2,18 

0,43 H 4,9 m3/h 2,07 

0,50 H 2,1 m3/h 1,08 

1,00 H 2,6 m3/h 2,58 

0,52 H 2,5 m3/h 1,31 

0,63 H 2,1 m3/h 1,31 

0,56 H 2,2 m3/h 1,23 

0,67 H 2,7 m3/h 1,78 

0,54 H 2,7 m3/h 1,43 

    Summa m3 23,2 
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Fjärrvärmeflödet som leverantören debiterar är 2,30 kr/m3. Med ett överflöde på 23,2 

m3/dygn beräknas kostnaden till 23,2∙2,30 = 53,4 kr/dygn. 

En bristfällig reglering där reglerventilen inte är variabel kan medföra i detta fall en kostnad 

på 19476 kr/år.  
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5 DISKUSSION 

I detta kapitel presenteras generella råd, reflektioner efter de enskilda beräkningsexemplen 

och en ansenlig mängd driftövervakningstimmar där olika driftavvikelser och konsekvenser 

gett en samlad bild av olika problem i en anläggning. Dessutom så baserar sig ett antal 

reflektioner på den dagliga driftpersonalens erfarenheter samt tänkbara optimeringsproblem 

som kan uppstå och hur de kan upptäckas hämtat ur litteraturstudien. 

5.1 Generella råd vid effektivisering och optimering i praktiken 

5.1.1 Allmänt 

Det är viktigt att ta hänsyn till alla system i en byggnad vid optimering och effektivisering, 

både el, värme och kylenergi. Nedanstående rekommendationer bör beaktas vid en 

strategiskt vardaglig optimering av driften av ett sjukhus. 

Allmänt så finns det fler aspekter att ta hänsyn till vid energieffektivisering än enbart 

ekonomiska besparingar och minskad miljöpåverkan. Vid planering av strategin är det lätt 

hänt att missa att ta hänsyn till verksamhetens behov och krav, allt är inte reglerat i 

Boverkets byggregler. På just sjukhusen så finns det verksamhetskrav som påverkar villkoren 

för driften. Som exempel kan nämnas att vissa vårdlokaler kanske är avsedda för aktiv vård 

men att där ibland även kan vistas sängliggande patienter där rumstemperaturen därav 

måste anpassas efter största behovet. Likväl så kan det förekomma brännskadeavdelningar 

som har helt andra rumstemperaturbehov än vanliga vårdlokaler. Det är till stor fördel om 

driftpersonal som skall energioptimera till exempel temperaturer och flöden har god 

anläggning- och verksamhetskännedom vilket troligen är största och mest lönsamma 

åtgärden. Brännskadeavdelningar kan även ställa krav på snabba system, snabb reglering av 

värme och kyla vilket man måste ta hänsyn till vid optimering av styr- och reglerproblem och 

inte enbart optimera reglering utifrån ett ekonomiskt perspektiv. 

5.1.2 Helheten 

Vid driftavvikelser gäller det att först och främst avgränsa en driftavvikelse till respektive 

system. Kontrollera vilken energimätare och vilka brukare som omfattas av avvikelsen. Man 

bör även fundera på om avvikelsen kan bero av ett primärt system utanför det berörda 

systemet. Till exempel så kan en ökad värmeförbrukning i ett specifikt hus bero på något fel i 

en kylanläggning där man först producerar för mycket kyla primärt i en byggnad som man 

senare måste värma upp till givna börvärden. 

När man tittar på helheten så är det viktigt att minnas att ett tekniskt systems effektivitet 

aldrig är bättre än den sämsta länken, budskapet är att en injustering i fastigheternas 

värmesystem är viktig vilket redovisats under resultatdelen. Förändringar sker i 

installationer och driftstrategier med nya driftkurvor förändrar driftförutsättningarna. Det är 
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även vanligt med inbyggda fel vad gäller kortslutningar i shuntgrupper, givarplaceringar och 

överdimensioneringar i fjärrvärmecentraler i synnerhet på varmvattensidan samt styrventil 

som är för stora vid små effektuttag. 

Är det renodlade energieffektiviseringar så måste man även tänka på att effektiviteten på 

flera åtgärder i en byggnad kanske inte faller ut fullt så effektivt som man initialt hade räknat 

med. Förutsättningarna för den andra åtgärden har eventuellt minskat. 

5.2 Strategi och uppföljning 

Arbetsstrategin är säkert långt ifrån komplett men tar upp ett antal viktiga steg i den 

vardagliga energieffektiviseringen och optimeringen utifrån egna och befintlig driftpersonals 

erfarenheter. 

Varje sjukhus bör ha en strategiplan för hur energiförbrukningen ska följas upp. 

Rekommenderat är att utföra en daglig driftövervakning vilket underlättas om man har en 

central driftövervakningsdator. 

Om man som på Karolinska sjukhuset har möjlighet till automatisk daglig avläsning av 

energimätare samt en daglig uppdatering av graddagar från SMHI så bör man regelbundet, 

rekommenderat en gång per vecka analysera mediaförbrukningen. På så sätt så hinner man 

hitta avvikelser så fort som möjligt innan den får för stora ekonomiska konsekvenser. 

Många avvikelser kanske rent ekonomiskt inte lönar sig att åtgärda på icke ordinarie 

arbetstid på grund av att resurserna för en permanent lösning är begränsade och 

kostnaderna för ett arbete på icke ordinarie arbetstid ofta är ganska höga i jämförelse mot 

vad ökningen av medieförbrukningskostnaden blir. 

En anmärkning är att man måste analysera driftavvikelserna med försiktighet innan man 

avsätter för stora resurser. Det gäller i synnerhet hur man beräknar graddagskorrigeringen, 

vilken metod man använder. Det kan ha stor betydelse om det är stora variationer i 

utetemperaturen jämfört mot normaldagar. De olika metoderna tar olika hänsyn till hur 

snabbt en byggnad värms upp och hur mycket den ackumulerar. Till exempel så kan normal 

graddagskorrigering ge väldigt stora förbrukningar under en kort tid om temperaturen 

sjunker snabbt och värmelagringen i byggnaden går långsamt och efter att byggnaden 

ackumulerat energin så minskar förbrukningen och genomsnittet blir detsamma om man nu 

inte har haft ett haveri eller en avvikelse. 

På månadsbasis så bör man genomföra månadsavstämning av energin. Att tillexempel 

jämföra att förbrukningen över mätare för respektive abonnent stämmer överrens med 

förbrukningen från leverantören. Dessutom så kan man stämma av att SMHI:s graddagar 

stämmer överens med summeringen dag för dag. 

Med ovanstående strategi så skulle man kunna genomföra prognoser för vad den 

uppskattade förbrukningen kommer att bli för en nära framtid. I Karolinska sjukhusets 

excelfil i Citectprogrammet så kan man med fördel använda sig av att analysera 
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förbrukningar i kWh/m2. På så sätt så kan man göra en sammanställning där varje hus delas 

upp i procent till storlek vilket ger en matematisk prioritering. Detta ger en prioriteringslista 

över vilka avvikelser som är viktigast, vilka som skall prioriteras i dagliga driften. Dessutom 

har man möjlighet att jämföra dessa förbrukningar med andra sjukhus eller givna nyckeltal. 

En av de största energibesparingsmöjligheterna är att följa upp och optimera drifttider efter 

verksamhetstider vilket bör ske regelbundet samt även tillse att det förekommer 

cirkulationspumpstopp då ventilationsaggregat stannar nattetid. En minskning av drifttiden 

ger en direkt minskning av energin.  

Några andra förslag på felindikatorer kan till exempel vara om sämsta brukaren i ett system 

inte får dimensionerat flöde och effektbehovet inte blir uppfyllt vid höglast så kan detta 

eventuellt bero av felaktig placering av differenstrycksgivaren. Vid försämrad avkylning i 

värmeväxlare är det i första hand primära reglerventiler som fastnar i öppet läge som får en 

ekonomisk konsekvens vilket redovisats i resultatdelen men även försmutsning av 

värmeväxlare får försämrade värmeöverföringen. 

Vid värmeåtervinning av kylproduktion bör man optimera utifrån den totala 

energikostnaden. Förtjänsten av minskat värmebehov kan vara på bekostnad av ökad 

elförbrukning. 

5.3 Övriga synpunkter 

Att i driftavtalet ha med ett energiincitament är positivt för energibesparingsarbetet vilket 

medför att driftentreprenören har ekonomiska intressen i att avsätta resurser för 

energiarbete. Men det bör även belysas att det ställer höga krav på beställaren att tillse att 

entreprenören följer god etik, att anläggningsvillkoren hålls uppfyllda och att hyresgästerna 

inte upplever försämringar. Det kan vara frestande för en entreprenör att göra kortsiktiga 

besparingar och manuellt stänga av vissa värme- eller kylsystem vilka vid ett senare tillfälle 

måste kompenseras och en obalans i energiackumuleringen kan uppstå. Även lokala problem 

som tillexempel fukt och i senare skede mögeltillväxt kan uppstå om ventilationsaggregat 

stängs av en längre tid eller att man minskar drifttider utan eftertanke vilket på sikt kan bli 

en sjukdomsrisk. 

Ett energiincitament bör inte vara det enda styrmedlet för att få driftentreprenören att 

avsätta arbetstid för energiarbetet. Fastighetsägareorganisationen måste ha en tydlig 

målsättning och policy hur deras fastigheter skall förvaltas vilket måste förmedlas på ett 

tydligt sätt till driftentreprenören så att tekniken som fastighetsägaren har investerat i nyttjas 

på rätt sätt, detta grundansvar måste driftentreprenören känna och leva upp till utan att allt 

måste regleras i avtal och ekonomi. 

Ett energiincitament borde även ta hänsyn till elförbrukningen. All eventuell 

värmeproduktion av el blir gynnsam för entreprenören och fel slutsatser kan dras vid 

besparad fjärrvärmeenergi, som till exempel elbatterier för eftervärmning av ventilationsluft. 

Ett incitament i avtalet kräver en hel del uppföljning och bevisbörda, vem som har genomfört 
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vilken åtgärd som medfört en eventuell förbättringsåtgärd, rent konkret hur mycket energi 

entreprenören sparat som entreprenören har rätt till ersättning för, även här förutsätts god 

etik. Energibesparingar som skett av fastighetsägaren eller andra entreprenörer eller 

hyresgäster ska inte ekonomiskt tillfalla driftentreprenören. 

I avtalet är det ett fast energivärde på varmvattenförbrukning baserad på 

kallvattenförbrukningen. En reflektion är att det är ett värde som borde verifieras med en 

loggning av samtliga varmvattenmätare i husdelarna under ett år för en mer exakt 

bedömning. Dessutom så påverkas förbrukningen av eventuella nödkylaggregat som försörjs 

av kallvatten vilket ger ett felaktigt resultat. 

Analysverktyget Citect är väldigt värdefullt men man måste även tänka på vilket sätt 

programmet graddagskorrigerar energin. Vid stora variationer i temperaturen så kan de olika 

graddagskorrigeringsmetoderna skilja sig åt med avseende på energilagring och tröghet i 

byggnader. Den metoden som används på Karolinska sjukhuset kan ge missvisande 

graddagskorrigerad förbrukning på veckobasis på grund av trögheten i byggnaderna. 

Vid veckoanalys under examensarbetets gång så var det vid flera tillfällen då 

utetemperaturen skiljde sig markant mot normaltemperaturen som den totala 

energiförbrukningen ökat radikalt och någon vecka senare minskat radikalt vilket utan större 

utredning skulle kunna tolkas som att byggnaderna lagrade på sig en massa energi då det 

blev kallt som sedan användes då kylan avtog. 

En metod som tillämpas på Karolinska sjukhuset är att regelbundet följa upp 

energiförbrukningen så ofta som ibland på daglig basis. Detta för att kunna fånga upp fel i 

anläggningen som förbrukar mer energi än normalt innan felen hinner få för stora 

ekonomiska konsekvenser på medieförbrukningen. 

Ser man på ett helhetsperspektiv utanför den berörda fastigheten så kan ett allt för optimerat 

energieffektiviseringsarbete bidra till framtida samhälleliga problem. Skulle respektive 

fastighetsägare utnyttja alla möjligheter som ges för tillvaratagande av värmeåtervinning av 

spillvärme till varje pris så skulle troligtvis belastningen hos fjärrvärmeproducenterna 

minska eftersom deras produktionsanläggningar är dimensionerade för större behov. Följden 

kan då bli att fjärrvärmeleverantörena tvingas köra sina anläggningar med sämre 

verkningsgrader och större utsläpp som följd men ändå vara tvungna att kunna leverera 

toppeffekter vid behov. Totalverkningsgraden för samhället ökar om alla tillvaratar all 

spillvärme men i det stora perspektivet skulle en sådan utveckling kunna leda till att 

fjärrvärmeleverantörerna tvingas höja energipriserna, både på grund av sämre verkningsgrad 

och eventuella ombyggnationer för nya dimensioneringsbehov. 

För att eftersträva lönsamma fastigheter och uppnå riksdagens nationella mål så behövs det 

en samverkan mellan politiker, energiproducenter, teknikutveckling, kontinuerlig 

kompetensutveckling samt information till kunder och uppföljning av kundernas beteende. 

Dessutom bör stor vikt läggas på utbildning av kunderna hur de själva kan påverka och 

reducera sina energikostnader och vilken miljöpåverkan detta kan få på den globala miljön 

med till exempel minskade CO2-utsläpp. Riksdagens nationella mål är att minska den totala 

energianvändningen per kvadratmeter uppvärmd area med 1% per år fram till år 2050. 
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6 SLUTSATSER 

Varje sjukhus bör ha en strategiplan för hur energiförbrukningen ska följas upp. 

Svenska fjärrvärmeföreningen rekommenderar alla företag att nyttja någon form av 

datoriserad övervakning för att kunna genomföra framtida effektivisering på ett bättre 

sätt. (Svenska fjärrvärmeföreningen, 2000) 

Många driftavvikelser är tillfälliga och kan även på kort sikt få ganska stora ekonomiska 

konsekvenser. Inte alltid så kostsamma att en akut jouråtgärd måste tillsättas men 

åtminstone bör många avvikelser åtgärdas så snart tillgänglig resurs finns. Samtliga 

beräkningsexempel i kapitel 4 utgår från ett givet hypotetiskt tillstånd. För respektive 

framtida energiavvikelse och beräkning av dess ekonomiska konsekvens så måste varje 

beräkningsmetod anpassas till det givna tillståndet som råder där och då. 

I systemen kan det även finnas optimeringsproblem som kan vara svåra att identifiera. Att 

hitta dessa kan vara ett tidskrävande arbete och kräver en hel del kunskap om hur ett system 

fungerar och vilka villkor som råder och i synnerhet vilka konsekvenser utanför systemet som 

en förändring kan medföra. Till hjälp så kan belysta exempel användas men är långt ifrån 

kompletta och den egna driftorganisationen borde överväga att själva dokumentera och lyfta 

fram avvikelser som driftpersonalen lyckas hitta och analysera. Det finns fler typexempel i 

litteraturen som belysts under litteraturstudien. 

Man bör regelbundet, graddagskorrigera och analysera mediaförbrukningen med tanke på 

hur stora de ekonomiska konsekvenserna kan bli. Förutsättningen är att man på ett rimligt 

sätt kan samla in huvudmätaruppgifter, till exempel till en driftövervakningsdator. Viktigt är 

att bestämma sig för vilken graddagskorrigeringsmetod man använder sig av och ta hänsyn 

till för- och nackdelar med just den metoden. Med ovanstående strategi så skulle man kunna 

genomföra prognoser för vad den uppskattade förbrukningen kommer att bli för en nära 

framtid. 

Vid driftavvikelser gäller det att först och främst avgränsa en driftavvikelse till respektive 

system. Kontrollera vilken energimätare som omfattas av avvikelsen och dess brukare. Man 

bör även fundera på om avvikelsen kan bero av ett primärt system utanför det berörda 

sekundära systemet. 

Att aktivt övervaka och styra en anläggning kan öka möjligheter att göra energibesparingar 

även vid manuell drift av aggregat som till exempel kylåtervinning, förutsatt att aggregatet 

inte har automatiserad kylåtervinning. Uppstår rätt temperaturförhållanden så är det ett 

lönsamt arbete men kräver en tillsyn av förändringar av utetemperaturen. 

Är sjukhuset under ombyggnation eller byggnation så kan det definitivt vara värt ur ett rent 

energiekonomiskt perspektiv att övervaka och analysera de nya anläggningarna beträffande 

optimering och ökad energi. Många avvikelser är inte märkbara för brukarna i fastigheterna 

men systemen kan trots detta ha stora reglersvängningar eller driftförsämringar som i 

slutändan kostar pengar och skapar sämre miljöer.  
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7 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE  

 Gå igenom Negawatt åtgärder igen. 

 Gå igenom verksamhetstider igen och gå igenom dessa regelbundet. 

 Att vid regelbundna energimöten sammanställa information från befintliga 

drifttekniker vilka åtgärder som vidtagits i anläggningen i avseende på ändring av 

börvärden etc. och reflektioner från hyresgäster om något system inte upplevs fungera 

så bra. Detta för att underlätta analys av energiavvikelser, att kunna jämföra en 

driftförändring, om den motsvarar den ökade/minskade energimängden för att kunna 

försöka fastställa om några andra fel finns i anläggningen som påverkat energin vilket 

annars bara kan ske spekulativt. Ett mervärde är även att den som är driftansvarig för 

hela anläggningen får en bättre kontroll och status hur det ser ut i ett nuläge i en 

anläggning där det är många inblandade arbetare. Förslagsvis sammanställs en 

löpande lista där datum, temperaturförändring, flöde noteras och listan skall bara 

byggas på för att även långsiktigt kunna gå tillbaka och kontrollera historiken och 

eventuella utfall.  

 Utbilda driftpersonalen i rätt energitänk. Att det till exempel är viktigt att vara 

medveten om vad fastigheten har för villkor. Av erfarenhet är det relativt vanligt att 

vid en felanmälan att en avdelning upplevs kall att man då kanske tar den snabbaste 

lösningen och höjer lufttemperaturen. Om anläggningen är för hårt driftoptimerad så 

kanske det är rätt lösning på problemet men först och främst måste man vara 

medveten om att det är radiatorerna som ska värma lokalen och inte ventilationen. 

Och om man då löser problemet med att höja lufttemperaturen så att alla är nöjda så 

kvarstår kanske ett grundproblem att just inte radiatorerna fungerar som de ska eller 

andra orsaker. Medvetandegör man inte problemet att radiatorerna inte räcker till så 

kommer heller aldrig någon försöka utreda och förbättra problemet. 

 Gå igenom fjärrkylan i hus L7. Flödesinjusteringar, kontrollera eventuella 

kortslutningar. Utreda möjlighet till installation av driftstyrning där styrningen 

optimerar produktionen efter bästa COP värden, vilken brytpunkt när 

värmeåtervinningen skall prioriteras med eventuellt sämre COP.  

 Sammanställa dokument om vilka aggregat som finns, vilka flöden som råder och 

vilka effekter som råder och helst omfatta även drifttider för all verksamhet för 

respektive anläggning. Med en sådan sammanställning så kan man göra snabba 

överslagsberäkningar på enskilda haverier vad dessa kostar i ökad medieförbrukning 

och för att ha ett beslutsunderlag på dagtid såväl som på jourtid hur fort avhjälpandet 

av driftavvikelsen bör ske ur en rent ekonomisk aspekt. Dessutom så kan man 

beräkna utfallet av enskilda drifttidsförändringar. 

 Sammanställa dokument om vilka aggregat som inte är automatiserade i avseende på 

manuellt behov av kylåtervinning. Att vid lägre frånluftstemperatur än uteluften 

använda värmeåtervinningskretsar för kylåtervinning istället, vilket ofta kan ske på 

sommarnätter. Denna metod kan spara kylproduktion. Behovet och 

temperaturvinsten måste stå i proportion till hur mycket återvinningspumpen 

förbrukar i elenergi vilket sker vid mycket låga temperaturdifferenser. 
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 Gå igenom de anläggningar där nya styrsystem installerats i avseende på reglering och 

svängningar i system. Efter nyinstallation brukar grundvärden läggas in i 

programmeringen vilka sedan måste beräknas och justeras in för att uppnå bästa 

driftekonomi och driftoptimering. 

 Ventilationsflöden bör kontrolleras regelbundet på grund av att förändringar sker 

ibland av andra entreprenörer. 

 Se över ventilationssystem om det finns möjlighet för lokalt spjällstyrda 

ventilationskanaler så att lokala spjäll till verksamhet som inte har ventilationsbehov 

stängs från gemensamma kanaler så att fläktar kan varva ned flöden efter minskat 

ventilationsbehov och därmed minska energiförbrukningen
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Bilaga A - Negawatt projekt 

 

Sammansatta byggdelar (klimatskärm) 01 

Energisparmöjligheter och åtgärdskatalog: 

Fönster, väggar, golv, dörrar, tak 

1. Komplettering av isolering 

2. Tätning av luftläckage 

3. Övrigt, specificera 

Entréer 

4. Komplettering med luftsluss 

5. Styrning av värmare 

6. Utbyte av värmare 

7. Övrigt, specificera 

 

Rumsbildande byggdelar 04 

Energisparmöjligheter och åtgärdskatalog: 

1. Minskning av luftflöde, ange värde. 

2. Injustering av ventilation. 

3. Utbyte av styr- och reglerutrustning för värmare, t ex termostatventiler eller elektronisk 

reglering. 

4. Utbyte av styr- och reglerutrustning för kylare 

5. Utbyte av styr- och reglerutrustning för luftflöde 

6. Utbyte av styr- och reglerutrustning för belysning, t ex installation av närvarogivare. 

7. Utbyte av belysningsarmaturer till armaturer med HF-don. 

8. Installation av effektivare solskydd. 

9. Utbyte av tätningslister vid fönster. 

10.Ändring av felaktiga inställningar (%RH). 



   

11.Ta bort fuktare t.ex. i kombination med sänkt rumstemperatur 

12.Ta bort fuktare, minska omfattning genom att installera fuktare i de rum som erfordrar 

luftfuktning. 

13.Installation av värmeåtervinning till avfuktare 

14.Övrigt, specificera 

 

Ånga 52.E 

Energisparmöjligheter och åtgärdskatalog: 

1. Byte/justering ångfälla 

2. Isolering 

3. Justering tryck/temperatur 

4. Kondensåterföring 

5. Justering drifttid 

6. Ersättning med annan värmekälla 

7. Övrig åtgärd, specificera 

 

Tryckluftssystem 52.F 

Energisparmöjligheter och åtgärdskatalog: 

1. Tätning av läckage vid kopplingar, ventiler och otäta skarvar. 

2. Tätning av läckage på grund av korrosion. 

3. Tätning av läckage vid nyttjaranslutningar. 

4. Ändring av drifttider. 

5. Komplettering med värmeåtervinning. 

6. Utbyte till mindre kompressor. 

7. Övrig åtgärd, specificera 

 

Kyla 55 

Energisparmöjligheter och åtgärdskatalog: 



   

1. Värmeåtervinning till ventilationssystem 

2. Värmeåtervinning till värmesystem 

3. Värmeåtervinning till varmvattenberedning 

4. Reducerad drifttid (t.ex. avstängning vintertid) 

5. Rengöring 

6. Kontroll av reglerfunktioner 

7. Frikyla 

8. Fjärrkyla 

9. Tappvattenkyla 

10. Ingen kyla 

11. Frekvensomriktare för kompressormotor 

12. Frekvensomriktare för köldbärarpump 

13. Frekvensomriktare för kylmedelspump 

14. PowerBoss 

15. Övrig åtgärd, specificera 

 

Värmeundercentral – fjärrvärme 56 

Energisparmöjligheter och åtgärdskatalog: 

1. Tätning av läckage genom stängda ventiler. 

2. Tätning pumpar. 

3. Byte av felaktigt dimensionerade pumpar. 

4. Behovsstyrning av pump genom installation av frekvensomformare 

5. Ändring av felaktiga börvärdesinställningar. 

6. Ändrade drifttider. 

7. Justering av för hög tappvarmvattentemperatur. 

8. Justering av för låg tappvarmvattentemperatur. 

9. Utbyte av värmeväxlare. 

10. Ändringar av felaktig systemuppbyggnad (ange hur). 



   

11. Installation av separat undermätare. 

12. Utbyte av felaktiga ventiler (2- eller 3-vägs). 

13. Ta bort nattsänkning. 

14. Övrig åtgärd, specificera 

 

Luftbehandlingssystem 57 

Energisparmöjligheter och åtgärdskatalog: 

1. Veckovis loggning för kartläggning av drift bör genomföras. 

2. Ändrade drifttider. 

3. Sänkning av tilluftstemperatur. 

4. Minskning av luftflöde genom byte av remskiva. 

5. Minskning av luftflöde genom byte av fläktmotor. 

6. Behovsstyrning av luftflöde genom installation av hel- och halvfartsmotor 

7. Behovsstyrning av luftflöde genom installation av frekvensomformare. 

8. Utbyte av fläktmotor för högre verkningsgrad. 

9. Rengöring av värmeåtervinnare och andra aggregatdelar för att nå högre verkningsgrad. 

10.Ändring av styr- och regler för värmeåtervinnare för att nå högre årsverkningsgrad, t ex 

ändrade börvärden för avfrostning. 

11.Nattventilation sommartid. 

12.Utbyte av styr- och övervakning för att energieffektivare drift. 

13.Ändrade börvärden för fryskyddsfunktion för värmebatteri. 

14.Ombyggnad av anslutningslådor, böjar, etc. för att uppnå mindre tryckfall. 

15.Ändring av vätskeflöde i vätskekopplade värmeåtervinningssystem för att nå högre 

verkningsgrad. 

16.Utbyte av frysskyddstillsatser i värmeåtervinningssystem för att nå högre verkningsgrad. 

17.Installation av värmeåtervinning med ventilationsvärmeväxlare. 

18.Tätning av läckande kanal- eller aggregatdelar. 

19.Tillvaratagande av kondensorvärme från kylmaskin. 



   

20.Utnyttjande av frånluft som tilluft till garage eller annan lokal. 

21.Installation av verkningsgradsmätare för värmeåtervinningssystem för kontroll av 

temperaturverkningsgrad. 

22.Installation av flödesmätare, t ex Q-dysa för kontroll av luftflöde. 

23.Ändring av felaktiga inställningar 

24.Ta bort fuktare t.ex. i kombination med sänkt rumstemperatur 

25.Ta bort fuktare, minska omfattning genom att installera fuktare i de rum som erfordrar 

luftfuktning. 

26.Övrig åtgärd, specificera 



   

BILAGA B - Fjärrvärmefördelningen på Karolinska 

sjukhuset 

 
Fjärrvärmefördelningen på Karolinska sjukhuset. Respektive fjärrvärmemätare och vad dessa 

betjänar separerat med enskild färg för respektive fjärrvärmemätare. 

 

Figur 14 Fjärvärmefördelningen uppdelad i huskropparna (Locum, 2009) 



   

 

Figur 15 Fjärvärmefördelningen uppdelad i fjärrvärmemätare (Locum, 2009)



   

BILAGA C - Mollierdiagramet 

 
Figur 16 Mollierdiagram (Engineering toolbox, 2012) 
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