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Sammanfattning 
 
Samhällets normer och riktlinjer är att dagens byggnader ska minska sin 
energianvändning för att erhålla en bättre energiprestanda. För att möjliggöra detta har 
nya lagar tagits fram för att säkerställa att så är fallet. Högskolan i Halmstad (HH) består 
idag av 18 byggnadskroppar, var och en med sin egna unika energianvändning. För att få 
en helhetsblick över HHs energisituation har mätvärden för fjärrvärme, kyla samt el tagits 
fram. Uppgiften att få fram dessa mätvärden har varit mödosam då flera instanser från 
både HH, leverantören samt fastighetsförvaltaren har behövt rådfrågas. Dessa mätvärden 
har behandlats utefter riktlinjer från Boverket angående hur energideklarationer ska 
utfärdas. Där har dock funnits mätvärden som ej har kunnat erhållas, detta beroende av att 
flera byggnader delade på samma anslutningspunkt, detta har gjort att en uppdelning på 
hur mycket energi varje byggnad använder sig av har varit omöjlig att svara på. Vid dessa 
situationer har de byggnadernas energianvändning samt ytor slagits samman för att sedan 
bli behandlade som en byggnad. Ytterliggare förenklingar har förekommit från 
leverantören då flera kunder har delat på samma anslutningspunkt där separata mätare 
inte har existerat. Vid dessa tillfällen har leverantören fördelat energianvändningen 
procentuellt mellan kunderna, en fördelning som uppfattas som hämmande för 
energieffektiviserings åtgärder. Fördelning av denna typ påvisar inte den verkliga 
energianvändningen i en specifik byggnad. Vid jämförelse av de mätvärden som 
inhämtats från leverantören och de utförda energideklarationerna har flera felaktigheter 
påträffats. I energideklarationerna har förväxling av ytor förekommit. Även rena 
försummande av kyla har förekommit. Det slutgiltiga resultatet visar på att HHs 
byggnader har högre energianvändning än vad de dokument som enligt samhället ska 
säkerställa den energiprestanda varje byggnad innehar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Abstract 
Society's standards and guidelines say that today's buildings shall reduce their energy 
consumption to obtain a better energy performance. To make this possible new laws have 
been formulated to ensure that this is the case. Halmstad University (HH) consists of 18 
building cells, each with has its own unique energy usage. To get an overall image over 
HH’s energy situation, the values for heating, cooling and electricity have been collected. 
The task of obtaining these values has been difficult were multiple instances in HH, the 
energy provider and the property manager has been consulted. These values have been 
treated along the guidelines of the National Housing Board on how the energy 
consumption documents should be created. There have been some values that are 
unobtainable, the reason for this is because several buildings shared the same connection 
point for heating, cooling and energy, because of this a breakdown of how much energy 
each building uses have been impossible to answer. In these situations all of the buildings 
energy consumptions and surfaces have been pooled and then been treated as one 
building. Further simplification has been made. In some instances many different 
customers have shared the same connection point even though separate meters for each 
customer have not existed. On these occasions the energy provider has divided the energy 
consumption between the energy customers only with the means of a fixed percentage, a 
distribution that is perceived as a disincentive to energy efficiency measures. 
Distributions of this type do not show the actual energy usage in a specific building. 
When comparing the values obtained from the energy provider and the energy 
consumption documents, several errors were found. Some of the building surfaces have 
been switched. Even pure neglections have occurred. The final result shows that HH’s 
buildings have higher energy consumption than the documents that society refers to too 
ensure that the energy performance of each building is known. 
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1. Bakgrund 
1983 var det formella startåret då Halmstad fick en självständig högskola, Högskolan i 
Halmstad (HH). Denna bestod då av ett fåtal byggnader med ca 40 anställda lärare och ett 
100-tal studenter under utbildning. 1986 visade det sig att de dåvarande lokalerna 
behövde saneras och HH förflyttades till Larsfrid i östra Halmstad där den ligger idag. 
Under en period på 25 år har HH expanderat kraftigt och antalet elevplatser har ökat till 
ca 10 000. Antal anställda var 2008 ungefär 550 (hh.se, 2008). Med tiden har fler lokaler 
byggts, från att först ha haft ca 4 000 m2 till att nu inneha ca 50 000 m2. Det finns även 
planer på framtida utbyggnad av campusområdet.(Fragerus.se, 2008) 
 

 
Figur 1 Campuskarta, med HHs alla byggnader. 
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1.1. Syfte 
 
Syftet med arbetet är att genomföra en systematiska inventering av el-, värme- och kyl-
användningen i HHs lokaler. Vidare att arbetet kan visa på möjligheter att genom 
energieffektiviseringsåtgärder överföra resurser från energianvändning till angelägen 
verksamhet som till exempel studiefrämjande områden.  

1.2. Mål 
Målsättningen med projektet är att inventeringen kan användas som en översiktsbild av 
energianvändningen inom HHs verksamhetsområde. Inventeringen kan därmed ligga till 
grund för identifiering av lönsamma åtgärdspunkter inom ett framtida 
energieffektiviseringsarbete. Följande frågor ämnas bli besvarade. 
 
Hur mycket energi använder varje byggnad, utslaget på ytenhet? 
 
Vem är leverantör av el, kyla och värme per byggnad? 
 
Var sitter leveranspunkterna för fjärrvärme, fjärrkyla och el? 
 
Energideklarationerna är samhällets mall för hur energiprestanda ser ut. Finns det 
skillnader mellan de mätvärden som tagits fram i projektet jämfört med dem som 
fastslagits i deklarationerna?  
 
Stämmer drifttiderna gentemot utnyttjandetiderna? 
 

1.3. Avgränsningar 
 
Projektet inkluderar endast de lokaler och byggnader som används av HH i 
utbildningssyfte, så som laborationssalar, projektrum, lärosalar, pedagogernas kontor, 
toaletter och uppehållsytor som ligger i anslutning till nämnda ytor.  
Två undantag görs; Kårhusets lokaler (Hus X) och Hus G. Kårhusets lokaler används inte 
i utbildningssyfte men är med i studien med anledning av att de byggtekniskt är 
sammankopplade med övriga byggnader på fastigheten. Samma sak gäller hus G. 
Ytterbelysningar, parkeringshus och gästlägenheter finns visserligen inom HHs 
användningsområde men inkluderas inte i projektet. Detta då dessa inte utnyttjas av HH i 
utbildningssyfte. Undantaget är ytterbelysning på en byggnad som fullt ut används av 
HH. Detta för att den utnyttjar samma elmätare som resterande byggnaden. 
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2. Beskrivning av metod 
 
De metoder som använts vid genomförandet av detta examensarbete är kontakt/möten 
med personer som har god kännedom om HHs byggnader och styrsystem. Idag finns det 
ingen med övergripande kännedom kring HHs energisituation, detta har lett till kontakt 
med flera olika instanser som sköter någon del av HH och dess lokaler. För att reda ut 
vart alla anslutningspunkter är lokaliserade har rundvandringar genomförts. För Alectas 
byggnader har rundvandringen skett genom utkvittering av nycklar i Trade Centers 
reception följt av självständigt ”detektivarbete” i byggnadernas källarlokaler och 
våningar. För Fragerus byggnader fanns inga nycklar att kvittera ut, för att genomföra 
rundvandringen erhölls hjälp av Kårens fastighetsskötare Göte Dahlqvist som hjälpte till 
att lokalisera leveranspunkterna för fjärrvärme, fjärrkyla och el. 
 
Våra kontakter och på vilket sätt de bidragit till projektet 
 
Aberdeen, har hjälpt till med att få tillgång till nycklar, översiktskarta och fullmakter. De 
har även varit behjälpliga med att beskriva hur de byggnader som Aberdeen förvaltar är 
anslutna till värme-, kyla- och elnätet. Från och med 1 april 2010 bytte ägaren, Alecta, 
förvaltningsbolag till Newsec, dock är det samma personal som fortsätter förvalta 
byggnaderna. Genom rapporten används Aberdeen för att underlätta för läsaren. 
 
Dalkia, är driftansvariga för Aberdeens byggnader och har hjälp till med 
avläsningsunderlag, information om drifttider på ventilationssystemet och visat hur 
systemet är uppbyggt. 31 mars 2010 upphörde kontraktet med Dalkia att gälla och ett nytt 
kontrakt tecknades med Riksbyggen som tagit över driften. Genom rapporten används 
Dalkia för att underlätta för läsaren. 
 
Tekniska avdelningen HH, har tillhandahållit ritningar på byggnaderna som HH 
disponerar samt information från hyreskontrakten på lokalerna. De har även varit 
behjälpliga med tillgång till undercentraler. De har även besvarat frågor kring 
användande av lokaler. 
 
HEM, leverantör av fjärrvärme, fjärrkyla och el. De är även ansvariga för drift av de 
byggnader som ägs av Fragerus. De har hjälpt till med energianvändningsstatistik, 
anslutningskartor och drifttider för ventilationssystemet. HEM skulle även tillhandahållit 
energideklarationer för Fragerus byggnader. I skrivande stund är dessa inte färdigställda. 
 
Grontmij AB, har tillhandahållit energideklarationer för Alectas byggnader. 
 
För att säkerställa informationen kring byggnadernas ytor analyserades tre källor, 
kontrakt, ritningar och energideklarationer. 
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2.1 Kontrakt 
Grundläggande för analys av energianvändning är uppgifter om hur stora ytor det rör sig 
om. Därför inleddes undersökningen med att analysera de kontrakt som HH har med 
ägarna; Alecta och Fragerus. Vid analysen framkom oklarheter runt hur mycket yta HH 
hyr. Avstämning av ytorna gjordes dels mot ritningarna från tekniska avdelningen(TA) 
vid HH och dels med Aberdeens förvaltare. HHs lista över ytor som hyrdes ut visade sig 
vara felaktig och dåligt uppdaterad. Sammanställningen har nu uppdaterats så den 
stämmer överens med de gällande kontrakten (M. Lyberg, personlig kommunikation, 21 
april, 2010) 

2.2 Ritningar 
Den andra källan var ritningar från TA där mätningar i AutoCad användes för att 
säkerställa ytornas storlek. Mätningarna gjordes mellan insidan på ytterväggarna. 
Innerväggar och mindre variationer i byggnaden har bortsetts ifrån för att förenkla 
beräkningarna, dessa variationer har inte betydande inverkan på resultatet. Vid beräkning 
hamnar våra ritningsmätningar väldigt nära det värde som angetts i 
energideklarationerna. 

2.3 Energideklarationer 
Den tredje källan för information var energideklarationer för byggnaderna. För hus A-H, 
J, M, N, P och T har energideklarationerna utförts av Grontmij AB år 2008 med värden 
från år 2007 och 2006. Värdena på ytorna som användes vid energideklarationerna 
stämde bra överens med de siffror som fanns vid det uppdaterade kontrakten över de 
byggnader där HH hyr hela byggnaden (M, N, T). För hus A-H, J och P användes värden 
som Aberdeen tillhandahållit, då det finns flera hyresgäster för dessa byggnader. 
Energideklarationerna för byggnaderna som ägs av Fragerus görs av HEM och gäller hus 
I, O, Q, R, S, X. Som tidigare nämnt har dessa energideklarationer inte slutförts, där av 
finns de inte med i denna rapport. Enligt lagen om energideklaration för byggnader och 
paragrafen 5§1, skall denna typ av byggnader vara energideklarerade senast 31 december 
2008.( SFS 2006:985, 5§) 
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2.4 Redovisning 
I redovisning av energianvändning används byggnadsförteckning. Det har eftersträvats att 
redovisa energianvändningen för byggnaden där det varit möjligt. Det har dock inte varit 
genomförbart full ut då energianvändningen för flera byggnader redovisats under samma 
rubrik och informationen ibland finns uppdelad på fastigheten och ibland på byggnaden. I 
de fall där informationen är som mest komprimerad, till fastigheter, valdes att redovisa 
alla på likadant sätt. Där det funnits möjlighet att redovisa på byggnad har så skett. I 
bilagorna framgår vilken källa som ligger till grund för redovisningen. Den 
inkonsekventa grundredovisningen medför att det kan finnas skillnader i redovisningen 
inom samma avsnitt. 
 
Tabellen nedan redovisar ett förtydligande över vilka byggnader som ingår i vilken 
fastighet, inom dessa kan flertalet variationer förekomma. 
 
 

Byggnadsförteckning Fastighet 
A, B, C, D, E, F, G, H Fanan 30 

M, J Fanan 26 
I, Q Fanan 57 

R, S, X Fanan 54 
N, T Fanan 49 

P Fanan 51 
O Fanan 59 

Tabell 1 Byggnadsförteckning. 

I de fall där ytan för byggnaderna varierar mellan kontrakt och ritning, redovisas källan i 
samband med respektive diagram.  
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3. Beskrivning av objekt 
HH består av flera byggnader som byggts till allt eftersom behovet av 
undervisningslokaler och kontorslokaler har ökat. Från början använde HH sig av de 
byggnader som idag betecknas med hus E och F. Idag används lokalerna i de 17 
byggnaderna som kontorslokaler och utbildningslokaler. Då byggnaderna har tillkommit 
efter behov har även förutsättningarna för varje byggnad varit olika, nya och effektivare 
energitekniker utvecklas med tiden och behoven från varje byggnad varierar beroende på 
användningsområdet. HH disponerar för 2010 totalt 50520 m2 varav 48780m2 är lokaler 
på campusområdet.(Bilaga 7.5) 

Hus Ägare Förvaltare Drift Hyresgäst HHs andel Kontraktsform 
A Alecta Aberdeen Dalkia HH 30% Varmhyra 
B Alecta Aberdeen Dalkia HH 43% Varmhyra 
C Alecta Aberdeen Dalkia HH 20% Varmhyra 
D Alecta Aberdeen Dalkia HH 100% Varmhyra 
E Alecta Aberdeen Dalkia HH 100% Varmhyra 
F Alecta Aberdeen Dalkia HH 100% Varmhyra 
G Alecta Aberdeen Dalkia Restaurang Spiro 0% Varmhyra 
H Alecta Aberdeen Dalkia HH 23% Varmhyra 
I Fragerus Fragerus HEM HH 100% Kallhyra 
J Alecta Aberdeen Dalkia HH 88% Kallhyra 
M Alecta Aberdeen Dalkia HH 100% Kallhyra 
N Alecta Aberdeen Dalkia HH 100% Kallhyra 
O Fragerus Fragerus HEM HH 100% Kallhyra 
P Alecta Aberdeen Dalkia HH 50% Varmhyra 
Q Fragerus Fragerus HEM HH 100% Kallhyra 
R Fragerus Fragerus HEM HH 100% Kallhyra 
S Fragerus Fragerus HEM HH 100% Kallhyra 
T Alecta Aberdeen Dalkia HH 100% Kallhyra 
X Fragerus Fragerus HEM Kåren 0% Kallhyra 

Tabell 2 Kontraktsstruktur. 
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3.1 Verksamhetens parter 
 

• Ägare -  de som har byggt alternativt köpt byggnaderna. 
o Alecta Pensionsförsäkringar ömsesidig (Alecta) 
o Fragerus 
 

• Fastighetsförvaltare - har till uppgift från fastighetsägarna att hantera och 
övervaka den grundläggande driften av lokalerna. De tar hand om alla fakturor 
vid uthyrningen av lokalerna och driftövervakningen av dem. 

o Aberdeen 
o Halmstad Energi och Miljö (HEM)  
 

• Driftövervakning - Fastighetsförvaltarna tar hjälp av en tredje part för att sköta 
driftövervakning av lokalernas ventilation, värme, kyla och el. 

o Dalkia 
o HEM  
 

• Hyresgäst  
o HH 

 
• Leverantör – Levererar fjärrvärme, fjärrkyla samt el 

o HEM 
 

 
 
Det finns två aktörer som tillhandahåller lokaler åt HH, Alecta och Fragerus.  
 

 
Figur 2 Schematisk överblick över verksamhetens intressenter. 



 
 

9 

 

3.2 Fjärrvärme 
I dagsläget är alla byggnader kopplade till HEMs fjärrvärmenät för uppvärmning av 
lokaler och varmvatten. Fjärrvärme har många fördelar då den produceras vid en stor 
anläggning med högre verkningsgrad än vad som skulle uppnås vid lokal produktion av 
varmvatten. En stor anläggning har bättre filter för rökgaser som förhindrar större utsläpp 
av giftiga gaser. Genom att använda fjärrvärmen undviks installation av stora 
varmvattenberedare och/eller eldningspannor. Fjärrvärmen levereras från HEMs 
värmepannor till HH via kulvertar som ligger nergrävda i marken. För att minska både 
läckage och risken för att få in syre samt föroreningar i kulvertsystemet används 
värmeväxlare som på ett effektivt sätt kan överföra värmen från framledningen till HHs 
värmesystem.  

3.3 Fjärrkyla/Kylanläggning 
Den fjärrkyla som används vid HH levereras av HEM. Fjärrkylan produceras främst 
genom en absorptionskylanläggning men produktion sker även genom en 
kompressionskylanläggning. De byggnader som inte använder fjärrkyla från HEM har 
egna installerade kompressionskylanläggningar. Dessa hus är: A-H, med undantag för 
serverrummet i hus F samt M, J N, P och T. För teknisk beskrivning se bilaga 7.1.  
 

3.4 Ventilation 
HH använder två olika typer av ventilationsutrustning för att värma och kyla 
byggnaderna. Alla är av typen FTX-system (Frånluft, Tilluft, värmeväXling) mer känt 
som från- och tilluftsventilation med återvinning. Återvinningstekniken skiljer sig åt 
mellan de olika systemen i byggnaderna. De två tekniker som används är 
batterivärmeväxlare och roterande värmeväxlare. I Fragerus byggnader används nästintill 
uteslutande roterande värmeväxlare, undantaget är köket där batterivärmeväxlare är 
installerade. Ventilationsutrustningen i Alectas byggnader varierar mellan roterande 
värmeväxlare och batterivärmeväxlare, mestadels roterande värmeväxlare (M. Frisk, 
personlig kommunikation, 19 maj, 2010). För teknisk beskrivning se bilaga 7.1. 
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3.5 Leveranspunkter 

3.5.1  Fjärrvärme och fjärrkyla 
Kartan nedan visar leveranspunkter för fjärrvärme och fjärrkyla. Kartan kommer från 
HEM. De ljusblå linjerna visar anslutningspunkter för fjärrkyla. De mörkblå är retur och 
de rosa/röda som ligger bakom är framledning, båda för fjärrvärme. Lila linjer är 
dubbelrör med både fram och retur i samma.  

 
Figur 3 Leveranspunkter för fjärrvärme och fjärrkyla 
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3.5.2 El 
Kartan nedan visar leveranspunkter för el. Kartan kommer från HEM. De röda trianglarna 
visar var inmatningen sker. 

 
Figur 4 Karta över leveranspunkter för El 
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4. Resultat 
 
 

4.1. Ytor 
Vid beräkning av energianvändning för en byggnad redovisas även energianvändningen 
fördelad över dess yta. Detta Gör det enklare att kunna jämföra olika byggnader trots 
skillnader i konstruktion. För att utreda hur stor yta som HH hyr och hur stor yta varje 
byggnad innefattar har tre olika källor använts. Kontrakten, ritningarna och 
energideklarationerna.  
 
På ritningarna används måttet bruksarea. Det definieras som: ”Bruksarea (BRA) utgörs av 
en eller flera nyttjandeenheter eller grupper av sammanhörande mätvärda utrymmen, 
som begränsas av omslutande byggnadsdelars insida eller på annat för mätvärdhet 
angivet sätt.” (Svensk Standard [SS], 2009, s.19).  
 
I energideklarationerna används måttet Atemp, en standard satt av Boverket för 
energiberäkningar där definitionen lyder, ”Arean av samtliga våningsplan för 
temperaturreglerade utrymmen, avsedda att värmas till mer än 10oC, som begränsas av 
klimatskärmens insida. Arean som upptas av innerväggar, öppningar för trappa, schakt 
och dylikt, inräknas.” (SS, 2009, s.57). Dock frångås detta i ett fall där 
energideklarationerna inte är kompletta och det är för hus R, S och X vars area är baserad 
på BRA. 
 
Enligt Svensk Standards (SS, 2009, s.19) definition tillämpas BRA vid bl.a. hyressättning 
och förvaltning. Utifrån denna definition antas att kontrakten baseras på BRA. 
Diagrammet nedan visar dock att det allt som oftast är Atemp från energideklarationerna 
som stämmer bäst överens med kontrakten. 
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4.1.1 Sammanställning 
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Figur 5 Sammanställning av Kontrakt, Ritning samt Energideklarationer. 

 
Skillnaderna på ytorna för hus A-H beror på att HH bara hyr en del av lokalerna. Samma 
gäller för hus P där HH ritningen bara täcker HHs hyrdel som är ca 50 %. I stapeln R, S 
& X skiljer sig kontrakten från energideklarationerna och mätvärdena, beroende på att 
inget kontrakt för hus X har inkommit. 
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4.2. Fjärrvärme 
Värdena för fjärrvärmeanvändningen har hämtats in från leverantören, HEM. HEM:s 
debiteringssystem visar inte på ett tydligt sätt var leverans- och mätpunkter finns eller 
vilka punkter som levererar energi till de olika husen. Efter rundvandring på HH har de 
punkter med känd placering identifierats. Utöver detta har leveranspunkter med oklar 
placering identifierats, men också nya okända leveranspunkter har identifierats. 
 
Flertalet byggnader delar på leveranspunkter. Som exempel på delning mellan byggnader 
kan nämnas: byggnaderna A-H delar på fjärrvärmeleverans via en central i hus G. Hus M 
delar fjärrvärmeleverans med Hus J via en central i hus J. Hus I och Q delar 
fjärrvärmeleverans via en central i hus Q. Hus R, S och X delar på fjärrvärmeleverans via 
flera centraler som är lokaliserade i hus X och i Dormer Tools byggnad.  
 
För att hantera denna typ av fördelning där flera byggnader och kunder delar på samma 
anslutningspunkt använder sig HEM av beräkningar och bedömningar för att särskilja 
energianvändningen mellan byggnaderna utifrån antaganden om energianvändning. 
Exempel på detta är förhållandet i energianvändning av fjärrvärme via mätare 4181 som 
betjänar hus S och X (A. Lundin, personlig kommunikation, 27 april, 2010). 
 
Fördelningen mellan hus S och hus X sker enligt följande: hus S beräknas använda 65 % 
av energin och hus X, där studentkåren finns, beräknas använda 28 % och där 
Medlemsservice i hus X beräknas använda 7 %. Se bilaga 7.6. 

4.2.1 Fjärrvärmeanvändning 
Figuren nedan beskriver hur mycket fjärrvärme varje byggnad använder. 
Fjärrvärmeanvändningen är direkt kopplad till byggnadens användningsområde, drifttider 
samt byggnadens klimatskal. 
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Figur 6. Fjärrvärmeanvändning 2009 års mätdata från HEM. 
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4.2.2 Fjärrvärmeanvändning per m 2 
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Figur 7. Fjärrvärmeanvändning per m2 med mätdata från HEM och ritningar. 

För att göra kvalitativa jämförelser mellan olika byggnader beräknas 
fjärrvärmeanvändningen per m2. 
 
Figuren ovan är ett resultat av sammanställda data som inhämtats från HEM samt 
dividerats med arean som mätts upp på ritningarna.  
 
Den genomsnittliga energianvändningen avseende uppvärmning för skolor byggda 
mellan 1981 och 2006 är 122-123 kWh/m2 år. För kontor är energianvändningen för 
uppvärmning ca 100 kWh/m2 år i genomsnitt (SCB, 2007). Blandningen av lokaler i de 
undersökta byggnaderna varierar mellan kontor och skola.   
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4.2.3 Jämförelse av energideklaration vs. ritningar  
Som referenser till de beräkningar som genomförts inom ramen för detta projekt jämförs 
de värden som energideklarationerna påvisar och de mätvärden på kWh/m2 år som har 
framkommit efter beräkningar av byggnadernas ytor samt energianvändningsdata från 
HEM. 
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Figur 8. Jämförelse mellan beräknade mätvärden och värden från energideklarationer. 

Mätvärden för jämförelsen i figuren ovan är inhämtad dels från HEMs debiteringssystem 
K-plus och dels från energideklarationens resultatdel. Fjärrvärmeanvändningen från 
HEMs debiteringssystem K-plus är normalårskorrigerad vilket de siffror som initialt 
används i energideklarationen inte är. I energideklarationens senare del 
normalårskorrigeras värdena. Den del som normalårskorrigeras är den 
temperaturvarierande delen, alltså fjärrvärmen (smhi.se, 2009). I beräkningen för 
normalårskorrigering subtraheras elanvändningen och kvarvarande del blir således den 
normalårskorrigerade fjärrvärmeanvändningen. I figuren saknas data för hus I, Q, O, R, S 
och X, detta beror på att energideklarationer för dessa byggnader inte är färdigställda.  
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4.3. Kyla 
 

4.3.1 Fjärrkyla 
Användning av fjärrkyla kommer direkt från HEMs debiteringssystem K-plus. 
Användningen som redovisas är för året 2009. 
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Figur 9. Total användning av fjärrkyla. 

 
Det är bara ett fåtal byggnader som använder sig av fjärrkyla. Dock finns det planer på att 
ansluta de resterande byggnaderna till fjärrkylanätet varefter de fasta 
kylmaskinanläggningarna fallerar. En utbyggnad från serverrummets fjärrkyla till IT-
avdelningen är under konstruktion (C. Jonsson, personlig kommunikation, 20 april, 
2010). 
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4.3.2 Användning av fjärrkyla per m 2 
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Figur 10. Fjärrkyla användning uppdelat på antal m2 för varje byggnad.  

Fjärrkyla för serverrummet installerades december 2008. I det ca 60m2 stora rummet 
eftersträvas en konstant temperatur på 21oC. Den kylda luften kommer upp ur golvet 
framför de rackmonterade servrarna som suger in luften på framsidan. Den utgående 
luften håller en temperatur på ca 40-50oC. Varje Watt som används till servrarna 
omvandlas till värme och måste således kylas bort. Därav den höga fjärrkylanvändningen 
(M. Taube, personlig kommunikation, 21 april, 2010). 
 

4.3.3 Egenproducerad kyla 
I hus C, D, E, F, G, H, J, M finns en kylmaskin i varje hus med en effekt på 100 kW. Till 
dessa finns ingen fristående mätare. Hus P, N och T delar på kylmaskinen som står på 
baksidan av Hus T, som de också delar med polisens hus på Fanan 43. I samband med 
kylmaskinen sitter en elmätare som bara går till kylmaskinen. Totalt förser den ca 14 000 
m2 med kyla. (C. Jonsson, personlig kommunikation, 20 april, 2010) 
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4.3.4 Jämförelse 
Hus Energideklarationerna [kWh/m 2] Mätvärden [kWh/m 2] 

Serverrum  Del av Hus F 3243,6 
A-H Ej redovisade   

I & Q  Ej färdig 19,2 
M & J Ej redovisade   

N 45,2   
O  Ej färdig 13,8 
P Ej redovisade  

R, S & X  Ej färdig 62,5 
T 30,0   

Tabell 3.  Jämförelse mellan energideklarationer och mätvärden med avseende på komfortkyla 

Energideklarationer från Fragerus byggnader saknas och stora delar av Alectas byggnader 
saknar redovisade siffror på komfortkyla i energideklarationerna vilket gör denna lista 
inkomplett. I energideklarationerna återfinns endast hus N och T som har fått ett tilldelat 
värde på kyla. Hus P som även delar samma produktionsanläggning finns inte med i 
deklarationerna. I tabellen har endast mätdata för fjärrkyla tagits hänsyn till. 
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4.4. El 

4.4.1 Elanvändning 
Elanvändningen skiljer sig stort beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs i 
respektive byggnad samt hur stor yta som HH bedriver verksamhet i. Alla mätvärden är 
tagna från utdrag ur HEMs debiteringssystem K-plus och är för elanvändningen för år 
2009.  
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Figur 11 Elanvändning på HH 
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4.4.2 Elanvändning per m 2  
För att få en mer överskådlig bild över hur mycket el varje byggnad använder slås 
elanvändningen ut över det totala mätvärdet som erhållits från ritningarna för varje 
byggnad. Detta ger en mer rättvis bild över användningen. Byggnadens användnings-
område visar sig vara den enskilt viktigaste faktorn i hur stor elanvändningen är. 
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Figur 12 Elanvändningen per m2 på HH 

 
Flertalet av byggnaderna har gemensam elmätare. Detta gör det svårt att bedöma varje 
enskild byggnads elanvändning vilket även betyder att användningen kan bli orättvist 
fördelad mellan en byggnad med hög elanvändning och en byggnad med låg 
elanvändning då de använder samma elmätare. 
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4.4.3 Jämförelse 
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Figur 13 Jämförelse mellan beräknade mätvärden och värden från energideklarationerna 

4.4.4 Åtgärder för minskad elanvändning 
HH har arbetat för att minska sin energianvändning genom att tillämpa flera typer av 
energibesparande åtgärder. Genom att installera rörelsedetektorer i flera salar, toaletter 
samt uppehållsytor har elanvändningen kunnat minskas.  
Åtgärder har även gjorts på de datorer som studenterna använder på HH. Då de är 
inaktiva i ca 15-30 min stängs de automatiskt av, förutsagt att ingen är inloggad på 
datorn. Dock är denna förändrade konfigurering av operativsystemet beroende av att 
installationsinstruktionerna följs vid ominstallation av operativsystemen i skolans datorer. 
För personalens datorer skall liknande åtgärder genomföras och tillämpas efter normala 
kontorstider (K. Rolleberg, personlig kommunikation, 17 maj, 2010). 
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4.5. Drifttider 
Uppgifter om drifttider har samlats in genom intervjuer och personlig kommunikation 
med de driftansvariga för byggnaderna. För Alectas byggnader är detta Dalkia och för 
Fragerus byggnader är det HEM. 

4.5.1 Aberdeen 
HH som hyresgäst ställer krav på tidsramar då ventilationen ska vara i drift. Driftstiderna 
beslutas av Aberdeen och styrs sedan av Dalkia. Varje byggnad har olika drifttider. Det 
normala är att drifttiderna bestäms utifrån verksamhetens tider, vilket normalt är mellan 
Måndag – Fredag 06-18, vanliga kontorstider då det förväntas att studenter och personal 
arbetar i lokalerna.  
 
Byggnad  Drifttider 
A Mån - Fre 07 - 17 
B Mån - Fre 06 - 18 
C Mån - Fre 06 - 18 
D Mån - Fre 08 - 18, Lör - Sön 08 - 10 
E Mån - Fre 06 - 17 
F Mån - Fre 07 - 17 
G Mån - Fre 06 - 17 
H Mån - Sön Fullt tryck 06-18, halvt tryck övrig tid 
J Mån - Fre 06 - 19, Avstängd Juni-Sept 
M Mån - Fre 07 - 20, Lör 9.30 - 14 
N Mån - Sön 00-24 
P Mån - Fre 06 - 18 
T Mån - Sön 04 - 23.30, Avstängd Juni-Sept 

Tabell 4 Drifttider för Alectas byggnader. 

Drifttiderna för hus N skiljer sig avsevärt från de normala tiderna. Ventilationen är 
driftlagd dygnet runt, alla dagar i veckan, detta på grund av de dragskåp som finns i 
laborationssalarna behöver ventilation samt att luftkvalitén måste säkerställas för de 
studenter som vistas i byggnaden under dessa tider (M. Lyberg, personlig 
kommunikation, 22 april, 2010).  
 
Hus T avviker från normen gällande tider, ventilationen är i drift alla dagar i veckan från 
klockan 04.00 till 23.30, bakomliggande orsaken till detta är studenternas studietider (M. 
Lyberg, personlig kommunikation, 22 april, 2010). Dalkia har påpekat att drifttiderna är 
orimliga, men på grund av långa led upp till ansvarig har det inte hörsammats (H. 
Magnusson, personlig kommunikation, 18 mars, 2010). Aberdeen är högst ansvarig för 
att drifttiderna är i enlighet med verksamheten. De får inte lov att ändra dem utan tillstånd 
från HH (C Jonsson, personlig kommunikation, 18 mars, 2010). 
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4.5.2 Fragerus 
Fragerus byggnader styrs av HEM.  
Byggnad  Drifttider 

I 00-24 
O Mån-Sön 06.45-18 
Q Mån-Sön 06-18 
R Aggregat 1: Mån-Fre 06-18 Aggregat 2: Mån-Fre 04-18, Lör-Sön 06-18 
S Mån-Sön 06.45-18 
X Mån-Fre 06-21 

Tabell 5 Drifttider för Fragerus byggnader. 

Ventilationen för Fragerus byggnader är närvarosensorstyrd och i vissa fall även styrd av 
luftens koldioxidinnehåll. Sensorerna styr spjäll som reglerar luftflödet in i lokalerna. 
Fläktarna är i drift hela tiden men regleras utifrån nödvändigt lufttrycket. Effekten 
minskar i proportion till antalet öppna spjäll. Övrig tid sänks lufttrycket från t.ex. 178 Pa 
på dagtid till 55 Pa under natten (Weidemann och Danielsson, personlig kommunikation, 
3 maj, 2010). 
 
Fläktarna till hus X går alltid på halvfart. Vid ökat behov av ventilation finns det brytare 
med timerfunktion som höjer effekten till 100% i 1-6 timmar.  

4.5.3 Åtgärder 
 
Genom att åtgärda drifttiderna för Hus N och T skulle energikostnaderna kunna minska 
med 256 MWh/år.(Bilaga 7.8) Besparingen är beräknad med förutsättningen att 
drifttiderna på Hus N ändras från 24 h per dag och 7 dagar i veckan till 06-18 5 dagar i 
veckan för hela året. Hus T ändras från 04:00-23:30 7 dagar i veckan till 06-18 5 dagar i 
veckan samt att ventilationsaggregatet är avstängt under sommarmånaderna. Se bilaga för 
hela beräkningsgången 
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4.6 Total energianvändning 
Alla mätvärden som blivit inhämtade ger i sig ingen klar uppfattning över dess roll i den total 
energianvändningen. Genom att sammanföra alla mätvärden ges en komplett bild över den rådande 
energisituationen på HH. Jämförelse görs mellan de mätvärden som inhämtats i projektet samt mot 
energideklarationernas resulterande värden för energiprestanda. Mätvärden är från år 2009. 
Energideklarationerna är från år 2006 och 2007. 
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Figur 14 Sammanställning över totala energianvändningen. 
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5. Analys 

5.1 Metodanalys 
Som beskrevs i metodavsnittet så har mycket av projektet varit ett informationssökande 
där informationen dels varit knapphändig och dels varit svåråtkomlig.  
 
Svårigheten att få fram information har till största delen handlat om att det har varit 
mycket svårt att komma till tals med personal som har inblick, kunskap och uppgifter 
som varit nödvändiga för projektet. Huruvida projektet tillkommit utan denna 
obekvämlighet är en fråga som tordes få svaret nej.Det tycks som om 
energieffektivisering inte ligger högst upp på dagordningen hos flertalet av de instanser vi 
kommit i kontakt med, trots visat intresse av bättre kontroll, effektivisering och 
besparing. Bristande personlig kontakt har inneburit mycket merarbete genom mail-
skrivande fram och tillbaka istället för en direkt personkontakt. 
 
I stycket om kontrakt nämns de dåligt uppdaterade kontrakten och det känns konstigt att 
de interna dokumenten inte är uppdaterade, dock är detta något som inte valts att gå 
djupare in på då det inte är en del i frågeställningen. 
 
De ritningsmätvärden som inte stämmer överens kan bara spekulationer ges över denna 
skillnad. Denna variation är troligtvis produkten av de förenklingar som används vid 
mätningarna.Avsikten med att inhämta energideklarationer var dels att  jämföra och 
kontrollera olika värden i enlighet med ett fastställt och standardiserat verktyg för 
energiprestanda. Verktyget innehåller mycket värdefull information för t ex en 
energikartläggning. Dels ger energideklarationerna möjligheten att ge en strukturerad och 
visuell presentation av information som rör energianvändning. Tyvärr saknar en del av 
HHs byggnader energideklarationer.  
 
Projektet har visat på betydande svårigheter med att få fram en klar och rättvisande bild 
av energianvändningen på HH. Det är uppenbart att roll- och ansvarfördelning för frågor 
som rör energianvändningen är otydlig. De möten och samtal med uppgifter från våra 
kontaktpersoner visade detta. 
 
Det har visat sig att HEM har ett mycket komplext och komplicerat system för mätning, 
debitering och indelningar av energisystem Detta medför att redovisningen av resultaten 
inte blir korrekt i vissa delar. Detta är viktigt att fokusera i ett eventuellt fortsatt arbete 
med att minska energianvändningen vid HH. 
 
Även användning av kylan är svårdokumenterad, en viss del levereras direkt av HEM 
medan resterande kommer från eldrivna kylanläggningar vilka inte innehar någon form 
av avläsning för elanvändning.  
 
För att en överskådlig bild skall kunna förstås av många, vore det bra att visa allt på 
samma sätt. Informationen valdes att redovisas så detaljerat och uppdelat som möjligt. 
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5.2 Resultatanalys 
 

5.2.1 Ytor 
Av de värden på BRA och Atemp som funnits att tillgå verkar det som att de är samma 
källa som ligger till grund för dem. Dessutom borde dessa värden vara lika då varken 
Alecta eller Fragerus har utrymmen som är lägre tempererade än 10 °C.  
 
I sammanställningen över ytorna finns skillnader mellan de mätvärden som tagits fram 
för projektet och de som kontrakt och energideklarationer påvisar. Detta kan ha att göra 
med, som tidigare nämnts, den kvalitet som mätningarna hållit. Bedömningen som gjorts 
är att de små skillnader som uppstått inte har någon större inverkan på resultatet. För de 
större skillnaderna finns det mer tveksamheter av vilka mätvärden som bör användas. 
Efter noga övervägande valdes de uppmätta värdena. Orsaken till några av de stora 
skillnader i mätvärdenhar under projektets gång fastställts medan andra fortfarande bara 
är spekulationer. Vad gäller skillnader i energideklarationen och uppmätta värden för hus 
A-H är det fortfarande oklart vad de överstigande 2 000 m2 som uppmättes består av. 
Däremot för hus N och T är det med största sannolikhet en sammanblandning av 
energideklarationernas ytor. Det finns fler belägg för att det inte skulle vara rätt i 
energideklarationen. Ytan för hus N stämmer med kontraktsytan för T och vise versa, 
vidare har Hus N 3 våningar ovan mark och hus T har 2 våningar ovan mark. Detta är 
också förväxlat i energideklarationerna. Energianvändningen stämde dock så här fanns 
ingen förväxling vilket leder till att energideklarationerna för dessa byggnader är 
felaktiga. 
 
 
I skillnaden mellan ritningen och kontraktet för hus N återfinns ingen förklaring, 
möjligtvis skulle gångbroar mellan byggnaderna till hus N kunna adderas men det utgör 
inte de ca 250 m2 som saknas. När det gäller skillnaden mellan kontraktet och ritningen 
för husen R, S och X saknas det ett kontrakt för hus X som är på ca 2 000 m2 , vilket ger 
en bra ytmässig överensstämmelse. Skillnaden i energideklarationen är dock avsevärd. 
Förklaringen till detta är i att de inte är klara med deklarationen. I detta arbete har enbart 
utdrag ur deklarationsprocessen granskat. 
 
 

5.2.2 Fjärrvärme 
Det bör påpekas att HEMs debiteringssystem inte är uppdaterat med avseende på adresser 
för anläggningarna. Det är inte bara gatuadresser som inte lägre finns utan även rent 
felaktiga adresser.  
 
Det system HEM har för byggnader som delar på en anslutningspunkt ger känslan av att 
de kompromissa kundens verkliga energianvändning. Detta sätt att beräkna 
energianvändningen kan göra att framtida energieffektiviseringsåtgärder inte bara 
negligeras utan kanske också osynliggörs. När det gäller värdena för fjärrvärmen verkar 
det som om HEM skulle behöva arbeta fram ett bra system för övervakning. 
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Som exempel. Dormer, Balzar och HH delar på en anslutning. Ponera att HH som står för 
20 % av energianvändningen i nämnda punkt energieffektiviserar sina lokaler med 5 % i 
minskad energi. Med nuvarande sätta att hantera detta får HH endast en minskning av 
sina kostnader med 1 % i stället för de 5 % man effektiviserat bort. För att avhjälpa detta 
skulle en åtgärd vara att installera  separata mätare för varje byggnad. 
 
 
Fjärrvärmeanvändningen per m2 skiljer sig markant mellan de olika byggnaderna. 
Orsaken till detta kan vara flera, dels kan bero på skiljaktig uppbyggnad av klimatskalet. 
Andra orsaker kan vara dåligt optimerade drifttider på ventilationsaggregaten. 
Blandningen av lokaler medför att de mätvärden som presenteras i Figur 7 stämmer väl 
med den genomsnittliga energianvändningen för uppvärmning.  
 
 
Variationerna mellan staplarna i Figur 8 kan bero på ändringar i verksamheten eller i 
styrningen. Det skiljer 3 år mellan inhämtade data. 
 

5.2.3 Kyla 
Enligt uppgifter finns det ingen teknisk möjlighet att både nedkylning och uppvärmning 
av ventilationsluften kan ske samtidigt. Trots det har det visat sig att så varit fallet. Detta 
kan ske under förhållanden där delar av en byggnad håller en högre temperatur gentemot 
resterande delar. En effekt kan bli att systemet vill kyla ner en lokal trots att resterande 
lokalers temperatur i detta fall kommer att sjunka under de beslutade gränsvärdena för ett 
behagligt inneklimat. I projektet har inte detta undersökts vidare eftersom att det är svårt 
att utreda utan mer noggrann statistik. I Figur 10 kan det tyckas att det är fel att ta med 
stapeln för serverrummet då den förminskar de övriga staplarna så att ytterst liten skillnad 
mellan dem syns. Serverrummet togs med för att visa hur orimlig användningen 
verkligen ser ut. Det ska dock påpekas att kyla för detta rum är viktig för att hålla HHs 
datahantering i säker drift. Ett åtgärdsförslag för att minska energianvändningen är att 
utnyttja värmen som genereras i serverrummet för uppvärmning av omgivande lokaler. 
 
Den kylan som produceras i kylmaskinerna i de hus som inte har fjärrkyla har inte blivit 
redovisad i detta projekt. De mätare som troligen är kopplade till kylmaskinerna har inte 
kunnat bekräftas att de tillhör dessa maskiner. 
 
 

5.2.4 El 
Figur 12 visar en hög elanvändning för hus M och J samt för hus X. Då hus M och J inte 
använder sig av någon utrustning med hög elanvändning annat än ett fåtal datorer och 
kopiatorer för hus M samt ett mindre antal datorer vid hus J, är den troliga förklaringen 
att denna elanvändning även inkluderar kylmaskinanvändningen som är på 100kW för 
vardera byggnad. Detta är dock ett antagande som inte är bekräftat. Genom att inte dela 
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upp fastighetsel och kylmaskinsel kan det inte säkerställas hur mycket varje byggnad 
verkligen använder. 
 
Den låga användningen på hus R och S kan ha sin förklaring i dess stora yta, med flera 
stora föreläsningssalar och uppehållsytor. Studentkåren (Hus X) bedriver restaurang- och 
klubbverksamhet vilket har en hög elanvändning.  

5.2.5 Drifttider 
Normala arbetstider kan även kallas kontorstid. Valet, normala arbetstider, gjordes för att 
det inte bara innefattar kontorspersonal utan även studenter vars arbetstider fluktuerar 
mycket under året. För att åstadkomma en utvädring av lokalerna och få igång en 
luftväxling innan arbetsdagen börjar startas ventilationen så tidigt som kl.06. Detta på 
grund av att det finns en viss tröghet i dessa system som inte medger omedelbart utbyte 
av luften i lokalerna. 
 
Att dragskåpen i hus N skulle behöva vädras med 6 m3/s dygnet runt alla dagar i veckan 
verkar vara i överkant. Det skulle vara enkelt att installera fläktar/spjäll med timerbrytare 
i varje dragskåp för att på så sätt få ner energianvändningen. Att anledning även skulle 
vara för att det vistas mycket studenter i hus N så systemet måste upprätthålla full effekt 
dygnet runt för att luftens kvalitet ska säkerställas är orimligt. Observationer under 
studieåren vid HH har visat att det sällan är fler en 20-30 personer i dessa byggnader efter 
kl.19 på vardagar och på helgerna. Det förekommer förstås viss variation, men trots allt 
skulle det vara lätt att dra ner på effekten under denna tid. Alternativt skulle HH kunna 
installera sensorer som känner av rörelse eller luftens kvalitet som i sin tur optimerar 
ventilationsflödet. Samtidigt finns förståelse för att ändringar i system av denna karaktär 
är svåra rent administrativt och att det inte heller är enkelt att utföra rent tekniskt. Med de 
enkla kalkyler som är gjorda så borde det vara läge att investera.  
 

5.2.6 Total energianvändning 
Den totala energianvändningen visar på högre energiprestanda värden än vad 
energideklarationerna visar på. Orsakerna till detta har tidigare diskuterats kring. Den 
fjärrkyla som redovisas för byggnaderna A-H är tillhörande serverrumet. Skillnaderna 
varierar stort mellan byggnaderna, orsaken till detta är oviss. Då det även finns vissa 
mätvärden som troligen är tillhörande el till kylmaskiner som skulle vara inkluderad i 
denna sammanställning så skulle dessa staplar var ännu högre, som tidigare nämnt är 
dessa inte bekräftade varvid de inte förekommer i Figur 14. Det är osäkert huruvida det 
kan säkerställas att de mätvärden som framtagits i projektet är mer tillförlitliga än 
energideklarationernas värden. Osäkert är även hur tillförlitliga energideklarationerna är 
då det framkommit att 3st är felaktiga (N, T och P). 
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7. Bilagor 

7.1 Effektmätare 
 
Produktnummer  Anläggning  Anläggningsadress Fastighetsbeteckning  Hus Mätarnummer kWh/år  Kund 

215687 7972725 
Spetsvinkelgatan 21-
29 Fanan 57 Hus Q *80040887624598002317 685751 Högskolan i Halmstad 

158555 7972303 Spetsvinkelgatan Fanan 30 Hus E *80040887624598003161 456199 Högskolan i Halmstad 
163790 7972302 Kristian IV:s väg 3   Biblioteket *80040887624598000832 424257 Högskolan i Halmstad 
208026 7973505 Linjegatan 12 Fanan 60 Hus O *ELON007245 205246 Högskolan i Halmstad 
212971 7610118 Linjegatan 5-7 Fanan 51 Hus P *80040887624598002652 194054 Högskolan i Halmstad 
205069 7973501 Spetsvinkelgatan 11 Fanan 54 Hus R&S *80040887624598003239 524595 Högskolan i Halmstad 
161011 7451702 Linjegatan 8-10 Fanan 49 Hus T *80040887624598003840 536247 Högskolan i Halmstad 

208028 & 
208029 7972327 Spetsvinkelgatan 19   Hus X *80040887624598004090 265189 Studentkåren 
                

Möjligen för kylmaskiner 
158676 7977208 Kristian IV:s väg 3 Fanan 30 Hus H *80040887624598000887 369612 Alecta Pensionsförs, öms 
158556 7972310 Spetsvinkelgatan Fanan 30 Hus E *80040887624598003147 287325 Alecta Pensionsförs, öms 
284036 7977209 Spetsvinkelgatan Fanan 30 Hus E *80040887624598001235 144635 Alecta Pensionsförs, öms 
206037 7630307 Linjegatan 8-10 Fanan 49 Hus T& N *80040887624598001266 221232 Alecta Pensionsförs, öms 
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7.2 Lågspänningsmätare 
 
Produknummer  Anläggning  Anläggningsadress Fastighetsbeteckning  Hus Mätarnummer kWh/år Kund 

217880 7977251 Kristian IV:s väg 3 Fanan 30 Hus H plan 2 *ELON000078 5353 Högskolan i Halmstad 
159016 7977247 Kristian IV:s väg 3 Fanan 30 Hus H plan 21 *80040887624500129989 3878 Högskolan i Halmstad 
158691 7977205 Kristian IV:s väg 3 Fanan 30 Hus H Plan 3 *80040887624500066574 9668 Högskolan i Halmstad 
158694 7977215 Kristian IV:s väg 3 Fanan 30 Hus H Plan 5 *80040887624500066093 18232 Högskolan i Halmstad 
158696 7977217 Kristian IV:s väg 3 Fanan 30 Hus H Plan 6 *80040887624500064761 1675 Högskolan i Halmstad 
158697 7977219 Kristian IV:s väg 3 Fanan 30 Hus H Plan 7 *80040887624500060114 5811 Högskolan i Halmstad 
206029 7610111 Linjegatan 5-7 Fanan 51 Hus P *80040887624502236135 9837 Högskolan i Halmstad 
212971 7610118 Linjegatan 5-7 Fanan 51 Hus P *80040887624598002652 194054 Högskolan i Halmstad 
224526 7973601 Kristian IV:s väg 3 Fanan 30 Hus B  *80040887624901012460 8027 Högskolan i Halmstad 
284437 7972507 Kristian IV:s väg 3 Fanborgen 3 Hus C *ELON000722 17970 Högskolan i Halmstad 
220762 7972307 Spetsvinkelgatan Fanan 30 Hus D *101062 145738 Högskolan i Halmstad 
158555 7972303 Spetsvinkelgatan Fanan 30 Hus E & Hus F *80040887624598003161 456199 Högskolan i Halmstad 
163790 7972302 Kristian IV:s väg 3  Hus J & Hus M *80040887624598000832 424257 Högskolan i Halmstad 
208026 7973505 Linjegatan 12 Fanan 60 Hus O *ELON007245 205246 Högskolan i Halmstad 

215687 7972725 
Spetsvinkelgatan 21-
29 Fanan 57 Hus I & Hus Q *80040887624598002317 685751 Högskolan i Halmstad 

205069 7973501 Spetsvinkelgatan 11 Fanan 54 Hus R & Hus S *80040887624598003239 524595 Högskolan i Halmstad 
161011 7451702 Linjegatan 8-10 Fanan 49 Hus T & Hus N *80040887624598003840 536247 Högskolan i Halmstad 

208028 & 
208029 7972327 Spetsvinkelgatan 19  Hus X *80040887624598004090 265189 Kåren 

Möjligen för kylmaskiner 
215887 7972901 Spetsvinkelgatan 1 Fanan 30 Hus C kylmaskin *80040887624598003857 185263 Alecta Pensionsförs, öms 
215886 7972308 Spetsvinkelgatan Fanan 30 Hus D kylmaskin *80040887624598002065 151087 Alecta Pensionsförs, öms 
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7.3 Fjärrkyla 
 
Produktnummer  Anläggning  Anläggningsadress  Fastighetsbeteckning  Hus Mätarnummer  kWh/år  Delta-t Kund 

225820 7972303 Spetsvinkelgatan Fanan 31 Serverrum 6296 194617 6 
Högskolan i 
Halmstad 

208656 7973511 Linjegatan 12 Fanen 52 Hus O 3985 40238 6 
Högskolan i 
Halmstad 

216293 7972715 Pilefeltsgatan 69 Fanan 57 Hus Q 5144 231005 8 
Högskolan i 
Halmstad 

205579 7973503 Pilefeltsgatan 69 Fanan 57 Hus R   213190 x 
Högskolan i 
Halmstad 

211437 7973512 Pilefeltsgatan   Hus S 3988 65670 x 
Högskolan i 
Halmstad 

211410 7972328 Krabbegatan   Hus X    27310   Kåren 
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7.4 Fjärrvärme 
 
Produktnummer  Anläggning  Hus Anläggningsadress Fastighetsbeteckning  Mätarnummer  kWh/år Delta-t  Kund 

155136 7971701 Hus A-H Kristian IV:s Väg 3 Fanan 30 6687 1876968 46 
Alecta Pensionsförsäkringar, 
öms 

215851 7972716 Hus I & Q Spetsvinkelgatan 21-29 Fanan 57 4858 764388 63 Högskolan i Halmstad 
161063 7972601 Hus J & M Kristian IV:s Väg 1 Fanan 26 4452 444848 61 Högskolan i Halmstad 
202387 7451705 Hus N Pilefeltsgatan Fanan 40 7499 481516 59 Högskolan i Halmstad 
208655 7973507 Hus O Pilefeltsgatan 69 Fanan 4182 304250 59 Högskolan i Halmstad 
213419 7610398 Hus P Linjegatan 5-7 Fanan 51 3652 247404 59 Högskolan i Halmstad 
212856 7972703 Hus R, S&X Pilefeltsgatan 69   810429 27 Högskolan i Halmstad 
211870 7972599 Hus S Krabbegatan  4181( 65%)+4514  340930 54 Högskolan i Halmstad 
161006 7451703 Hus T Pilefeltsgatan  4451 303309 61 Högskolan i Halmstad 
212172 7972330 Hus X Spetsvinkelgatan Kårhuset 4181(28%) 116501  Studentkåren 
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7.5 Ytor 
 

Hus Kontrakt Ritning Energideklarationer 

A-H 9 528,00 19 091,50 17 208,00 

J & M 3 235,00 3 556,20 3 415,00 

N 3 223,00 2 962,00 3 955,00 

O 2 800,00 2 925,70 2 959,00 

P 2 900,00 3 234,00 5 530,00 

I & Q 11 540,00 12 043,75 12 956,00 

R, S & X 11 599,00 13 755,40 15 599,00 

T 3 955,00 3 907,00 3 223,00 
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7.6 Procentfördelning  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 
 

 VII  

 

 



Bilaga 
 

 VIII  

7.7 Tekniska beskrivningar 

7.7.1 Kompressionskylanläggning 
En kompressionskylanläggning fungerar som en värmepump. Systemet använder ett 
köldmedium för värmetransport. Delarna som används i anläggningen är Avdunstare – 
kompressor – kondensor – expansionsventil. Processen fungerar enligt följande. 
Köldmediet transporteras in genom avdunstaren. I avdunstaren är trycket lågt vilket gör att 
kokpunkten för köldmediet minskar. Värmen från omgivningen avges till köldmediet varvid 
köldmediet övergår till gasform. När aggregationstillståndet för köldmediet har skiftat helt 
från flytande till gasform förs denna vidare till kompressorn där gasen komprimeras varvid 
trycket och temperaturen ökar vilket resulterar i att gasen överhettas. Den överhettade gasen 
transporteras vidare, värmen överförs till den omgivande luften (alternativt vätskan) vid 
kondensorn där, temperaturen sjunker och köldmediets aggregationstillstånd skiftar till 
flytande form. Efter kondensorn passerar vätskan en expansionsventil där vätskans temperatur 
och tryck sjunker och processen börjar om i avdunstaren. Genom att föra bort värme vid 
avdunstaren erhålls en lägre temperatur och det är detta kylmaskinen utnyttjar. Vid 
värmepumpsanvändning tas värmen ut vid kondensorn. (Trüschel, 2003) 
 

 
Figur 15 Principskiss över värmepumpens funktion 
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7.7.2 Absorptionskylanläggning 
Absorptionskylanläggningen genererar kyla genom att absorbera värme. 
Kylanläggningar fungerar i princip som en kompressionskylanläggning. Skillnaden ligger i att 
det inte finns någon kompressor i systemet. Istället används en pump för att cirkulera mediet 
och öka trycket i systemet. För att detta ska fungera måste mediet som används vara i 
vätskeform. Detta löses genom att använda ett köldmediepar vilket oftast är en blandning av 
vatten och litiumbromid, alternativt Vatten och ammoniak. (Trüschel, 2003) 
 
Processen fungerar enligt följande. 
 
Krets 1 
Förångare ���� Krets 2 ���� Kondensor - Expansionsventil 
Köldmediet i förångaren håller ett lågt tryck. Detta medför att kokpunkten för mediet blir lågt, 
ca 3°C. Mediet som ska kylas passerar utanför förångaren och håller en högre temperatur än 
3°C. Köldmediet i förångaren tar upp energi från mediet utanför vilket leder till att 
köldmediet kokar och övergår till ånga. Ångan leds vidare till krets 2. 
 
Krets 2 
(Krets 1 ����) Absorbator – Pump – Generator (Krets 1����) - Ventil 
I absorbatorn finns en litiumbromidlösning som absorberar ångan. Lösningen har en stor 
förmåga att lösa vatten. Den blandade vätskan transporteras vidare via en pump till 
generatorn, pumpen höjer även trycket på mediet. I generatorn värms absorptionsvätskan av 
fjärrvärme vilket medför att  vattnet frigörs i gasform. Absorptionslösningen återvänder till 
absorbatorn medan ångan leds vidare till kondensorn där den kyls och kondenseras till vätska. 
Vätskan transporteras sedan vidare via en expansionsventil till förångaren där processen 
börjar om 
(svenskfjarrvarme.se, 2010). 

 
Figur 16 Principskiss över en absorptionskylanläggning 
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7.7.3 Batterivärmeväxlare 
Batteriernas utformning kan liknas vid normala vattenburna radiatorer med vertikala slingor 
för vätsketransporten och horisontella flänsar för ökad värmeöverföring till den 
genomströmmande tilluften. Batterierna placeras med ena delen i frånluftskanalen och den 
andra delen i tilluftskanalen. De två förbinds med vätskefyllda ledningar som transporterar 
värmen/kylan mellan batterierna. Genom att skilja värmeväxlingen mellan frånluft och tilluft 
med ett vätskesystem elimineras risken för läckage där förorenad luft från t.ex. kök, 
laborationssalar m.m. kommer tillbaka in i luftsystemet. (Edéus, 2006) 
 

7.7.4 Roterande värmeväxlare 
En roterande värmeväxlare är oftast gjord av korrugerade metallblad som är monterade lager 
på lager i en cirkelformation. Detta skapar axiella kanaler som både frånluften och tilluften 
kan strömma igenom. Rotorn drivs av en elmotor, detta möjliggör effektreglering genom att 
variera varvtalet. Från- och tilluftskanalerna ligger åtskilda med halva rotorytan i vardera 
kanal. När frånluften passerar genom rotorytan värms metallbladen upp. När den uppvärmda 
ytan roteras över till tilluftskanalen kyls denna av och tilluften värms upp.(Edéus, 2006) 
Roterande värmeväxlare kan läcka lite mellan från- och tilluft. I köksmiljö kan detta medföra 
att os återförs. Detta medför också att fett sätter sig på rotorbladen och gör att överföringen av 
värme försämras. Konstruktion och material gör det svårt att få tvättprocessen att fungera 
effektivt och samtidigt hålla hög prestanda (Weidemann och Danielsson, personlig 
kommunikation, 3 maj, 2010). 



7.8 Ventilationsförluster HusN ochT

Drifttider för Hus N och Hus T;
Hus- N 24êdag 7 dagar i veckan med uppehåll Juni, Juli och Augusti;
Hus- T 04 : 00- 23 : 30êdag 7 dagar i veckan med uppehåll under Juni Juli och Agusti;
Antal timmar på ett år är 8760;

AntalTimmarperårsomventilationssystemetkörspåHus- N;

timmarN = 24*7*52- H24* H30+ 31+ 31LL

6528

AntalTimmarperårsomventilationssystemetkörspåHus- T;

timmarT = H23.5- 4L *7*52- H24* H30+ 31+ 31LL

4890.

Ett normalt hus har driftstider mellan 06 : 00 - 18 : 00 5 dagar i vecka;

Antal timmarHusN ochHusT hadedragitvid normaladriftstiderochuppehållunderJuni-Augusti;

timmarNormal = HH18- 6L *5*52L - HH18- 6L * H5* HH30+ 31+ 31L ê7LLL êê N

2331.43

timmarNormalmedsommar= HH18- 6L *5*52L êê N

3120.

Procentuelldrift perår;

timmarN ê8760êê N

0.745205

timmarT ê8760

0.558219

timmarNormal ê8760

0.266145

Energin sombehövsför att värma luft från
normalgradstemperaturen7.2 grader celcius i Halmstad till 22 H17L grader celsius;

Värmen utifrån värms genom ett värmebatteripaket från 7.2 grader till 15 grader;
Luftmängden som används på N- huset är 6.5 m3 ê s;
värmekapacitetenär 4.2 kJ;
Värmen ut från byggnaden är 22 grader Celcius;

Q= V
°
* r* cp* Htut- tinL@WsD;

XI



V
°
= 6.5;

r = 1.262744370;
cp= 1004.87;
tin = 14;
tut = 20;

Q = V
°
* r* cp* Htut - tinL

49486.9

MängdenMWh för N - huset;

NhusMWh =
timmarN *Q
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

106

323.05

MängdenMWh för T - huset;

ThusMWh =
timmarT *Q
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

106

241.991

MängdenMWh ommankör8760 homåret;

maxMWh =
8760*Q
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

106

433.505

MängdenMWh vid Normaladriftstider;

NormalMWh =
timmarNormal *Q
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

106

115.375

MängdenMWh vid normaldriftstidmedsommarmånadernainräknade;

NormalmedsommarMWh=
timmarNormalmedsommar*Q
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

106

154.399

   Antal MWh över nödvändig drifttids MWh

Nonödig= NhusMWh - NormalmedsommarMWh

168.651

Tonödig= ThusMWh - NormalmedsommarMWh

87.5917

Maxonödig= maxMWh - NormalmedsommarMWh

279.106

Om man använder sig utav ett schablonvärde för fjärrvärmen på 0.6 kr ê kWh så får vi
fram hur mycket man kan minska sina kostnader på uppvärmningssidan;
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Nonödigkostnad= Nonödig*0.6*103

101191.

Tonödigkostnad= Tonödig*0.6*103

52555.

Maxonödigkostnad= Maxonödig*0.6*103

167464.

Detta visar att HH skulle kunna tjäna in;

Nonödigkostnad+ Tonödigkostnad

153746.
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