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Sammanfattning 
Energieffektivisering har blivit en allt mer diskuterad fråga på sista tiden. Fokus har varit stort på 

både bostäder och kontor. I den här rapporten granskas handelslokaler, särskilt köpcentrum, i 

Sverige och i Michigan, för att finna likheter och skillnader i förutsättningar för energieffektivisering 

och i vilka lösningar för effektivisering som väljs. Handelslokaler i Michigan använder 30 % mer energi 

än svenska handelslokaler och skillnaden ligger till största del i uppvärmningsenergi. På det området 

har Sverige arbetat mycket med effektivisering de senaste årtiondena. En åtgärd som slagit igenom 

stort är att ta vara på värmen eller kylan i ventilationens frånluft genom att överföra värmen eller 

kylan till tilluften och därmed återföra den till lokalen, så kallat FTX-system. I Sverige har 96 % av 

handelslokalerna ett sådant system men i Michigan är det relativt ovanligt. En tendens som 

framkommer i rapporten är att fastighetsägare i Michigan, i större utsträckning än motsvarande i 

Sverige, satsar på olika mindre lösningar, som till exempel vita, reflekterande tak. Taken reflekterar 

bort solinstrålning och minskar på så sätt kylbehovet men används inte ofta i Sverige. Det trots att 

de, enligt Lars Pellmark på fastighetsföretaget Diligentia, skulle kunna fungera väl, framförallt på 

byggnader med höga interna värmelaster, som köpcentrum. Köpcentrum i Sverige använder 

dessutom dubbelt så mycket energi till kyla som köpcenter i Michigan använder. I handelslokaler i 

både Michigan och Sverige har man arbetat med att byta ut belysningsarmaturer mot effektivare 

modeller. Belysning är den klart största posten för elanvändning och den står för en fjärdedel 

respektive en tredjedel av energianvändningen i köpcentrum i Michigan respektive Sverige, så där 

finns mycket kvar att göra. Fortfarande används i stor utsträckning äldre lysrörsarmaturer med 

konventionella drivdon, som skulle kunna bytas till effektivare modeller, i både Michigan och Sverige.  

De stora skillnaderna i vilka energieffektiviserande lösningar som får framgångar i Michigan 

respektive Sverige är förvånande, trots att byggtraditionerna också skiljer sig markant åt. 

Utvecklingen av energieffektiviserande åtgärder tycks i mångt och mycket hållas på ett nationellt 

plan. Regelverk och utbud av ekonomiska incitament skiljer sig väsentligt åt mellan Michigan och 

Sverige och statistiken över energianvändning presenteras dessutom på olika sätt. De här faktorerna 

gör jämförelser av förutsättningar komplicerade. Dock har användandet av miljömärkningssystem 

blivit alltmer populärt, vilket också gjort att inspiration delats mellan staterna. Med internationella 

plattformar ökar intresset och möjligheterna att lära av varandra, om såväl konstruktions- och 

installationsmässiga åtgärder som ekonomiska incitament och andra styrmedel. 

  



Abstract 
Energy efficiency has grown to be an often discussed matter today. There has been a large focus 

concerning both residential and office buildings. In this report retail buildings, especially malls, has 

been studied, in Sweden and in Michigan, to find similarities and differences in the conditions for 

energy efficiency and which solutions that are being chosen when energy efficiency are desired. 

Retail buildings in Michigan are using 30 % more energy than retail buildings in Sweden do, mostly 

due to high energy use for heating. Sweden has been working a lot with energy efficiency in that 

particular field in the last decades. One solution that has become common is heat recovery between 

the exhaust air and the supply air, so called HRV. In Sweden 96 % of the retail buildings have heat 

recovery ventilation but in Michigan it is quite rare. One trend that appears in this report is that the 

retail buildings I Michigan, to a larger extent than the ones in Sweden, are equipped with different 

smaller solutions, for example cool roofs. The white roofs reflect a majority of the sunbeams, and 

thereby also much of the heat, which reduces the need for cooling, but they are rarely used in 

Sweden. This, even though they could work well, according to Lars Pellmark from the real property 

company Diligentia, especially for malls since they have a high internal heat load. Malls in Sweden 

also use twice the energy for cooling the malls in Michigan use. Some progress has been made, both 

in Michigan and in Sweden, with changing the lighting fixtures in retail buildings to more energy 

efficient models. Lighting is unquestioned the largest part of the electricity use in retail buildings, a 

fourth of the total energy use in malls in Michigan, in Sweden the share is a third. There is still a lot to 

do in that area. In Michigan as well as Sweden, older more inefficient fluorescent lamps are still often 

used and the opportunities are many for exchanging them to newer, more energy efficient models. 

The large differences in which solutions that are chosen for energy efficient malls and retail buildings 

in Michigan and in Sweden are surprising, even though the building traditions are quite different. The 

development of energy efficiency solutions seems often being held in a national restriction. 

Regulations and supply of economic incentives are very diverse, in the comparison between 

Michigan and Sweden, and the statistics over energy use are presented in different ways, which 

makes them complicated to compare. The increasing popularity of green building certification 

systems is one thing working against the national trend. Through the certification system ideas and 

inspiration is shared and spread between countries. With international platforms the interest in, and 

possibilities for, learning from each other increases, construction- and installation wise as well as for 

economic incentives and other management control measures. 

  



Förord 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Energifrågor har under senaste åren blivit allt viktigare för fastighetsägare och byggföretag.  Stor 

fokus har lagts på bostadshus i olika former, även kontorsbyggnader har fått sin beskärda del av 

intresset. Enligt energimyndighetens utredning STIL2 om energianvändning i handelslokaler (ER 

2010:17) gjorde dessa lokaler i Sverige av med 256 kWh per m2 under 2009. Därför kan det även i 

den här kategorin vara intressant att titta närmare på vilka åtgärder som kan vara effektiva för att 

minska energianvändningen. Då jag redan har kontakter i Michigan, USA, tyckte jag att det skulle 

vara roligt att använda dem för att göra en jämförelse av de förutsättningar som finns och åtgärder 

som används i Michigan respektive Sverige och om vi har något att lära av varandra inom området, 

vilket också får ses som syftet med rapporten. 

1.2 Mål 
1. Att beskriva och jämföra förutsättningarna för energieffektivisering i handelslokaler i 

Michigan respektive Sverige. 

2. Att studera exempel på vilka åtgärder för att minska energianvändning som tillämpas vid ny- 

och ombyggnad av butikslokaler och köpcentrum idag vid, ur energibesparingssynpunkt, 

ambitiösare projekt i Sverige respektive Michigan. 

3. Att försöka finna energibesparande åtgärder som är ekonomiskt och energimässigt effektiva 

nog att tillämpas oftare än vad de gör idag. 

1.3 Avgränsningar 
Jag valde att titta närmare på handelslokaler, främst köpcentrum, för det verkar ännu inte finnas lika 

mycket undersökt och prövat inom det området, som till exempel inom bostadsbyggnader eller 

kontorslokaler. Jag har valt att inte innefatta livsmedelsbutiker i studien eftersom de kan få mycket 

överskottsvärme ifrån kyldiskarna och därför inte har samma utgångsläge som de flesta andra typer 

av handelslokaler. Därför kommer fokus att läggas på större handelslokaler utan kyldiskar, som 

köpcentrum. Jag har inte valt att rikta in mig på någon särskild ålderskategori på byggnader. Den här 

rapporten koncentreras på energieffektivitet och granskar inte andra faktorer för lösningarna som 

presenteras. Forskning om energieffektivitet som teori har inte heller bedömts att rymmas inom 

rapporten. 

1.4 Metod 
1. För att nå mål nummer 1 har främst litteraturstudier använts, av böcker, artiklar, rapporter 

samt myndigheters och företags egen information. Vissa kontakter med kunniga och insatta 

personer har också tagits.  

2. För att nå mål nummer 2 har information sökts i rapporter, artiklar och företags egen 

information. Dessutom har intervjuer utförts med personer inom olika fastighetsrelaterade 

företag, om hur de ställer sig till olika energieffektiviserande åtgärder. 

3. För att nå mål nummer 3 jämförs i första hand den information som insamlats för mål 1 och 

2, kompletterad med vissa frågeställningar till intervjuade personer. 
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1.5 Referenssystem 
Referenser kommer att redovisas enligt Harvard-systemet med referenslista placerad i slutet av 

rapporten. Då det i rapporten kommer att förekomma olika ord och begrepp som läsaren kanske inte 

känner till kommer en ordlista att sammanställas och placeras i bilaga A. Fördjupande förklaringar av 

vissa begrepp i texten kommer att placeras i fotnoter längst ner på sidan. Sådana förklaringar anges 

endast vid första förekomsten även om begreppet återkommer längre fram i texten. 

1.5.1 Källkritik 

Elektroniska källor är övervägande i den här rapporten, mycket beroende på att den informationen i 

många fall är nyare och bedöms som relevantare än den i böcker. Dessutom är den elektroniska 

informationen lättillgänglig. Jag har inte funnit några standardverk som har varit användbara för 

rapporten. De flesta hemsidor och elektroniska publikationer som använts som referenser kommer 

ifrån myndighetssidor, som svenska Boverket eller Energimyndigheten och motsvarande i Michigan. 

Andra är elektroniska artiklar eller företags hemsidor, som möjligen inte är fullt lika tillförlitliga, men 

ändå får anses som trovärdiga. Vissa elektroniska artiklar, från bland annat mynewsdesk.com har 

ingen känd tillförlitlighet, men de redogör för information som återfunnits på flera ställen och får 

därför fungera som referens eftersom de i ett kompakt format presenterar fakta som annars skulle 

behöva hämtas från flera olika källor och rapporten har ett stort antal referenser redan. 

1.6 Struktur & läsanvisning 
Rapporten är grovt uppdelad i sex delar: inledning, Sverige, Michigan, analys, slutsatser samt 

diskussion. Den första delen ger en sedvanlig introduktion till rapporten och vissa förutsättningar 

som kan vara intressanta för läsaren. Under delarna Sverige och Michigan kommer fakta presenteras 

i så jämförbar utformning som möjligt. Först redogörs för förutsättningar och hjälpmedel i form av 

gällande regelverk, ekonomiska incitament och några relevanta miljömärkningssystem. Till 

förutsättningarna hör även de fakta som redovisas om energianvändningen i berörda lokalkategorier 

idag. Därefter presenteras olika möjligheter för energieffektivisering, i form av exempel på lyckade 

projekt eller idéer med beräknad effekt. I analysdelen diskuteras jämförelser mellan det som 

framkommit om möjligheterna och vilka typer av lösningar det satsas på i Sverige respektive 

Michigan. Slutsatsen sammanfattar det analysen berört, med avseende på målen som presenterats i 

inledningen. Avslutningsvis diskuteras arbetet med rapporten och möjligheter till förbättringar och 

fortsättning under rubriken diskussion. 
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2. Sverige 
Sverige ligger i norra Europa, mellan Östersjön och Atlanten, och är ett långsmalt land, tre gånger så 

långt som brett. Norra delen domineras av fjäll i väster och restberg med slätter emellan i öster samt 

stora torvområden. Södra delen består till största delen av slättområden och skogar. Landets yta är 

totalt 449 964 km2 och invånarantalet uppgår till 9,2 miljoner 2007. Största stad är Stockholm med 

knappt 800 000 invånare 2008. Det svenska näringslivet har från mitten av 1800-talet gått från 

jordbruk via en stor industrialiseringsvåg till att idag till största del utgöras av tjänstesektorn. 

Offentlig förvaltning är största arbetsgivaren, på industrisidan är verkstadsindustri dominerande. 

Klimatet i Sverige är överlag tempererat och fuktigt. Närheten till havet gör temperaturväxlingarna 

små och fuktigheten hög. Vissa delar av fjällen i norr har dock polarklimat. Medeltemperaturen i 

januari varierar från -16 ˚C till -6 ˚C för norra delen av landet och från -5 ˚C till 0 ˚C för södra delen 

och något nordligare längs kusten. Medeltemperaturen i juli är jämnare, omkring +15 ˚C i större 

delen av landet, men något varmare längs kusten och kallare i fjällkedjan. Genomsnittlig 

årsnederbörd är 600-700 mm, med lokala toppnoteringar på upp emot 3 000 mm. (ne.se 1) 

Sveriges energitillförsel kommer till största del från olja och kärnkraft som utgjorde 32 respektive 30 

% år 2008. Energi från biobränsle, torv, med mera, har tagit sig upp till en tredjeplats sista åren och 

stod 2008 för 20 % av energitillförseln. Vattenkraft stod för 11 %, kol och koks stod för 4 %, natur- 

och stadsgas stod för 2 %, värmepumpar i fjärrvärmeverk stod för 1 % och vindkraft utgjorde en 

andel på mindre än 1 % av energitillförseln. Den totala energitillförseln i det svenska nätet var 612 

TWh år 2005, av det utgjordes 144 TWh av elektricitet (ekonomifakta.se 2). (ekonomifakta.se 1) 

2.1 Regelverk för energianvändning 
Som en del av Europeiska Unionen, EU, svarar Sverige inför överstatliga krav i form av bland annat 

EU-direktiv. Därutöver finns även nationella krav och regelverk. 

2.1.1 EU-direktiv 

År 2002 antog Europaparlamentet och Europeiska unionens råd ett direktiv om byggnaders 

energiprestanda, som beslutades att gälla från januari 2006. I direktivet anges att medlemsstaterna 

ska fastställa minimikrav på byggnaders energiprestanda, vilket definieras som den energimängd som 

krävs för att uppfylla de behov som är knutna till normalt bruk av byggnaden. Ett annat viktigt krav 

som ställs i direktivet är kravet på energideklaration, vilken ska göras tillgängligt för ägaren eller den 

presumtiva köparen eller hyresgästen. Direktivet fastställer även att kontroller av värmepannor och 

luftkonditioneringssystem med en nominell effekt på mer än 12 kW ska utföras regelbundet av 

kvalificerade och/eller auktoriserade experter. (2002/91/EG) 

EU-direktivet beskrivs utförligare i bilaga B. 

2.1.2. Statliga krav 

I Sverige ansvarar myndigheten Boverket för regler, krav och råd om byggande. Boverkets Byggregler, 

BBR, redogör i nio kapitel för vilka tekniska egenskapskrav som ska uppfyllas vid nybyggnader och 

tillbyggnader. För ombyggnader har de gett ut allmänna råd, BÄR. (boverket.se) 

BBR:s avsnitt 9 gavs ut 2009 som ett supplement till BBR 2008 och redogör för krav och råd gällande 

energihushållning.  Sverige är indelat i tre olika klimatzoner, som i många fall får olika värden för 

kraven. Kraven på byggnadens specifika energianvändning och genomsnittlig 
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värmegenomgångskoefficient, Um, för klimatskalet redovisas i tabell 1. Vissa krav ställs också på 

fläktar, belysning samt värme-, kyl- och luftbehandlingsinstallationer.  (Boverket, 2009) 

Tabell 1 BBR:s krav på specifik energianvändning och värmegenomgångskoefficient för lokaler. (Boverket, 2009) 

 Klimatzon I Klimatzon II Klimatzon III 

Krav för lokaler med annat 
uppvärmningssätt än elvärme: 

   

Byggnadens specifika energianvändning 
[kWh/m2 Atemp och år]  

140 120 100 

Genomsnittlig värmegenomgångs-
koefficient, Um [W/m2 K]  

0,70 0,70 0,70 

Krav för eluppvärmda lokaler:    

Byggnadens specifika energianvändning 
[kWh/m2 Atemp och år] 

95 75 55 

Installerad eleffekt för uppvärmning [kW]  
 
+ tillägg då Atemp är större än 130 m2

  

5,5 
 
0,035(Atemp-130) 

5,0 
 
0,030(Atemp-130) 

4,5 
 
0,025(Atemp-130) 

Genomsnittlig värmegenomgångs-
koefficient, Um [W/m2 K] 

0,60 0,60 0,60 

 

För att leva upp till EU:s krav på energicertifikat infördes 2006 en lag om energideklarationer, som i 

korthet innebär att fastighetsägare är skyldiga att låta en oberoende expert besiktiga byggnaden 

med avseende på energiförbrukning. Detta ska ske bland annat vid nybyggnad och försäljning. 

(energimyndigheten.se 4) 

Utförligare beskrivningar av BBR:s avsnitt 9 och lagen om energideklarationer återfinns i bilaga C. 

2.2 Ekonomiska incitament 
Ett sätt att politiskt styra utvecklingen i en viss riktning är genom att införa ekonomiska incitament 

som sporrar till förändring. Exempel på ekonomiska incitament kan vara bidrag eller skattelättnader 

för vissa investeringar. Nedan redogörs för de möjligheter som står ägare till svenska 

handelsfastigheter till buds. 

2.2.1 Ekonomiskt stöd för energikartläggning 

Företag som använder mer än 500 MWh energi per år har fram till år 2014 möjlighet att hos 

energimyndigheten söka ekonomiska stöd för energikartläggning. Stödet täcker 50 % av kostnaden 

för energikartläggningen, dock högst 30 000 kronor. I energikartläggningen redovisas hur mycket 

energi fastigheten använder och hur mycket energi som går till olika användningsområden. Dessutom 

ger den förslag på åtgärder för effektivisering och hur mycket energi varje åtgärd förväntas spara. 

(energimyndigheten.se 1) 

2.2.2 Ekonomiskt stöd för installation av solceller och solfångare 

Hos länsstyrelsen finns till och med 2011 möjlighet för företag såväl som organisationer och 

privatpersoner att söka ett bidrag för installation av solceller. Stödet gäller solel och 
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solel/solvärmehybridsystem men inte solfångare1. Stora företag kan få stöd upp till 55 % av 

investeringskostnaden, övriga sökande kan få upp till 60 %. Ett tak är dock satt på 75 000 kronor plus 

moms för installerad kW elektrisk toppeffekt och två miljoner kronor per solcellssystem. 

(energimyndigheten.se 2) 

Ett annat stöd finns tillgängligt för privatpersoner och företag som installerar solvärmeanläggningar. 

Här uppgår stödet till 2,50 kronor per kWh som anläggningen förväntas producera årligen, eller 

maximalt tre miljoner kronor. (energimyndigheten. se 3) 

2.2.3 Saknade skatteincitament 

Idag finns inga skattereduktioner för energieffektivisering. I en debattartikel i Svenska Dagbladet 

2008 föreslår Naturskyddsföreningen, HSB och Riksbyggen att fastighetsskatten förvandlas till en 

klimatskatt på bostäder, liknande det system som idag finns för bilar med differentierad skatt ur 

miljöpåverkanshänseende. En liknande beskattning för fastigheter skulle, enligt artikelförfattarna, 

främja energieffektiviserande investeringar till skillnad från dagens system där taxeringsvärdet på 

fastigheten höjs vid investeringar i exempelvis energisnåla fönster eller en solenergianläggning. 

(Axelsson, S. m.fl. 2008) 

2.3 Miljömärkningar 
Det finns idag ett stort antal miljömärkningar för byggnader på marknaden. The International Council 

of Shopping Centers (ISCS) har enats om att använda det brittiska systemet BREEAM för mätning av 

nya europeiska köpcentrums energieffektivitet. Man valde BREEAM framför till exempel amerikanska 

LEED och kinesiska HK-BEAM bland annat eftersom det är svårast att få poäng i BREEAM samt att ett 

brittiskt system är lättare att omvandla till den europeiska marknaden. (Stensson, S m.fl. 2009) 

I Sverige används även GreenBuilding, som tagits fram av EU, administreras i Sverige av 

Fastighetsägarna och vars system är betydligt enklare än BREEAM (fastighetsagarna.se). LEED är 

också en miljömärkning som börjat användas i Sverige, till exempel blev Liljeholmstorgets galleria 

LEED-certifierat i april 2010. (mynewsdesk.com 1) 

BREEAM, GreenBuilding, LEED samt amerikanska Energy Star beskrivs utförligare i bilaga D. 

2.4 Energianvändning 
Sverige använde under 2008 totalt 613 TWh energi. Det är betydligt mer än under 70- och 80-talen, 

men sedan toppnoteringen på 648 TWh, som nåddes 2004, har användningen minskat. Den största 

enskilda posten för energianvändning är egentligen förluster i framställning och distribution, men 

med förlusterna fördelade på slutanvändarna står industri för 35 %, transport för 20 %, bostäder och 

service för 37 % samt utrikes sjöfart och användning för icke energiändamål för 8 % av 

energianvändningen. (ET 2009:29) 

2.4.1 Köpcentrum & handel 

Enligt energimyndighetens undersökning om energianvändning i handelslokaler, STIL2 (ER 2010:17) 

använde handelslokaler under 2009 i genomsnitt 256 kWh/m2 energi. Av det var 70 % elektricitet. En 

annan stor post var fjärrvärme med 26 %. Resterande energianvändning utgjordes av fjärrkyla, 

pellets och olja. Köpcentrum använder dock betydligt mera kyla än övriga handelslokaler. Den stora 

                                                             
1 Solceller omvandlar solenergi till elektricitet utan några rörliga delar eller behov av bränsle. Solfångare 
däremot använder solenergi för att värma ett medium för att producera varmvatten.(energimyndigheten.se 2) 
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57%33%

2%8%

Specifik 
energianvändning i köp-
centrum  [kWh/m2, år]

El totalt 149,1

Fjärrvärme 86,0

Olja 0,0

Pellets/ briketter 5,2

Fjärrkyla 21,7

63%

36%

1%

Specifik 
energianvändning i övrig 

handel [kWh/m2, år]

El totalt 114,6

Fjärrvärme 66,5

Olja 0,0

Pellets/ briketter 0,0

Fjärrkyla 1,8

förändringen sedan den förra undersökningen, som gjordes 1990, är att användningen av olja och 

elvärme minskat drastiskt. I undersökningen delas handelslokaler upp i livsmedelshandel, övrig 

handel samt gallerior2. De två senare kategorierna är de som är relevanta för den här rapporten. Den 

totala energianvändningen för övrig handel var år 2009 182,9 kWh/m2 och för köpcentrum 262,0 

kWh/m2, fördelat som i figur 1 respektive 2. (ER 2010:17) 

Elanvändningen är den största posten för båda kategorierna lokaler. Framförallt är det belysningen 

som drar mycket el. I handelslokaler används mycket belysning, för allmänbelysning och för att 

exponera varor. Den specifika belysningselen är mer än tre gånger högre i handelslokaler än i skolor, 

kontor och vårdlokaler. Även fläktar utgör en betydande andel av elanvändningen. Fördelningen för 

den specifika elanvändningen visas i figur 3 och 4. Livsmedelshandel är inte medräknat i köpcentrum, 

övrig handel kan ha viss livsmedelshandel men övervägande övrig handel, därav den låga 

användningen av livsmedelskyla i köpcentrum och den något högre i övrig handel. (ER 2010:17) 

 

Figur 1 Specifik energianvändning i övrig handel, fördelat på användningsområde. (ER 2010:17) 

                                                             
2
 I fortsättningen refererat till som köpcentrum för att ge rapporten ett konsekvent språk. 

5%5%
3%

17%

2%
7%51%

8%2%

Fördelningen av den specifika elanvändningen, 
övrig handel [kWh/m2,Atemp]

Elvärme inkl. värmepumpar 5,2
Komfortkyla 5,8

Pumpar 3,7

Fläktar 19,9

Övrig fastighetsel 2,1
Livsmedelskyla 8,4

Belysning 58,7

Övrig verksamhetsel 9,1

Restpost 2,3

Figur 1 Specifik energianvändning i övrig handel.              
(ER 2010:17) 

Figur 2 Specifik energianvändning i köpcentrum. 
(ER 2010:17) 
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Figur 2 Specifik energianvändning i köpcentrum, fördelat på användningsområde. (ER 2010:17) 

2.4.2 Belysning 

Den installerade effekten för belysning är högre i köpcentrum än i övriga handelslokaler, 20,9 W/m2 

jämfört med 16,1 W/m2.  I köpcentrum är metallhalogenlampor den vanligaste typen av belysning, 

följt av lysrör med konventionella drivdon. För övrig handel är lysrör med konventionella drivdon 

vanligast, tätt följt av metallhalogenlampor. Kategorin konfektionshandel har klart högst installerad 

effekt både i köpcentrum och i övrig handel, omkring 30 W/m2. Bilaga E visar installerad effekt per 

rumstyp och ljuskälla i diagramform. Den installerade effekten för belysning varierar mycket, från 11 

till 94 W/m2 i de besiktigade köpcentrens konfektionsbutiker. Det tyder på att vissa butiker är 

överbelysta. I de köpcentrum som redovisas i STIL2, och som får anses vara representativa, är 

genomsnittlig andel tak som är fönster endast 1,5 %. Detta ger en antydan om att dagsljus inte 

används som ljuskälla i någon större utsträckning i svenska köpcentrum. Av de 17 redovisade har ett 

köpcentrum fönster på 10 % av takarean, men de allra flesta har inga takfönster alls. Andel yttervägg 

som är fönster för de redovisade köpcentren är i genomsnitt 15 %, med ett spann från 2 till 41 %.  (ER 

2010:17)  

2.4.3 Ventilation, värme & kyla 

Köpcentrum har högre elanvändning för alla användningsområden utom elvärme inklusive 

värmepumpar, i jämförelsen med övrig handel. Efter belysning är fläktar den största posten för 

specifik elanvändning, både för köpcentrum och för övrig handel. I STIL2 redovisas inte alla fakta om 

fläktar separat för köpcentrum eller övrig handel, men alla de undersökta handelslokalerna har 

mekanisk ventilation. Av dem har 76 % FTX-fläktar3 med konstant flöde, 20 % har FTX-fläktar med 

varierande flöde och 4 % har FT-fläktar4. Av värmeväxlarna är roterande värmeväxlare vanligast, följt 

av plattvärmeväxlare. 44 % av ventilationsaggregaten i de granskade handelslokalerna är 15 år eller 

äldre. Köpcentrum har en något högre drifttid på sina fläktar än övrig handel har, 4449 h/år mot 

4091 h/år. Däremot har köpcentrum något mer eleffektiva fläktar då SFP-talet är lägre i där än i övrig 

handel, 2,4 kW/m3,s i köpcentrum och 2,6 kW/m3,s i övrig handel. (ER 2010:17) 

                                                             
3
 FTX står för frånluft, tilluft, värmeväxlare och innebär att värme eller kyla ifrån frånluften tas tillvara genom 

värmeväxlaren och överförs till tilluften. 
4
 FT står för frånluft och tilluft, här finns ingen värmeåtervinning. 

1%
5%4%

16%

3%
1%

57%

9%
4%

Fördelningen av den specifika elanvändningen, 
köpcentrum [kWh/m2,Atemp]

Elvärme inkl. värmepumpar 1,5
Komfortkyla 7,3
Pumpar 6,7
Fläktar 23,7
Övrig fastighetsel 5,3
Livsmedelskyla 1,1
Belysning 84,4
Övrig verksamhetsel 13,5
Restpost 5,4
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2.4.4 Förändring över tid 

Total specifik levererad energi till handelslokaler har minskat rejält mellan 1990 och 2009, enligt 

energimyndighetens rapport STIL2 (2010), från 331 kWh/m2, år till 256 kWh/m2, år. Det är 

uppvärmningen som har stått för förändringen, största minskningen fördelat på energikälla står 

kategorin olja, gas och fastbränsle för, där användningen har minskat med nästan 90 %. El för 

uppvärmning har minskat med drygt 80 % och fjärrvärmen har minskat marginellt. Driftelen har 

däremot ökat något och fjärrkylan har tillkommit sedan 1990. Den specifika elanvändningen i 

köpcentrum och övrig handel har minskat något medan den i livsmedelshandeln ökat något, därav 

den lilla ökningen för handel totalt. Det är främst övrig elutrustning som stått för minskningen för 

köpcentrum och övrig handel, belysningen har även minskat något. Livsmedelskyla, komfortkyla och 

fläktar har däremot ökad elanvändning. Installation av effektivare typer av belysning har gjort att den 

installerade effekten för belysning har minskat i handelslokaler. Dock är minskningen mindre än i 

andra typer av lokaler, som skolor, vård- och idrottslokaler, eftersom kravet på, och användningen 

av, belysning i handelslokaler ökat. Trenden har hittills varit att öka den installerade belysningen för 

att exponera varorna mera och på så sätt öka försäljningen (Axell, M m.fl. 2009). (ER 2010:17) 

2.5 Exempel på effektiviseringar 

2.5.1 Köpcentrum 

2.5.1.1 Entré Malmö 

Köpcentrumet Entré Malmö har en yta på cirka 90 000 m2 inklusive garage och omkring 85 

hyresgäster. Utformningen av systemen är traditionell, uppvärmning sker med fjärrvärme som 

distribueras till radiatorer, konvektorer, golvvärme och ventilationsaggregat. Värmeväxlare 

tempererar luften vid behov. Det som gör Entré Malmö speciellt, och som gör att 

energianvändningen enligt energibalansberäkningar är så låg som 99 kWh/m2 för köpcentrumets ena 

byggnad och 89 kWh/m2 för den andra, är att ansvaret för installationer lagts helt på hyresgästerna. 

Vid inflyttning var lokalerna nakna, värme, kyla och ventilation var framdraget till en 

överlämningspunkt. Det har krävts stora investeringar från hyresgästerna, upp emot en halv miljon 

kronor för varje hyresgäst. Det har inte heller varit fritt från komplikationer att låta hyresgästerna 

sköta installationerna. Varje hyresgäst ska ha en individuell mätare för debitering av vatten, värme 

och kyla men vid tiden då artikeln skrevs saknades mätare fortfarande för vissa lokaler. Varje lokal 

ska också ha en rumsgivare för temperatur som låter driftspersonalen se till så att ingen butik har 

varmare än 24˚C. Initiativet att hyresgästerna själva får finansiera och låta utföra installationerna 

möts av kritik både från hyresgäster och från Skanska, som utfört de gemensamma installationerna. 

Båda parter anser att det är besvärligt och en dyr investering för hyresgäster att ta samt att en 

entreprenör har bättre kunskap om utförande av installationer. I jämförelse med det genomsnittliga 

köpcentrumets energianvändning på 270 kWh/m2, år5 är dock Entré Malmös energianvändning 

betydligt lägre. Hushålls- och fastighetsel för Entré Malmö är 51 kWh/m2, år, att jämföra med det 

genomsnittliga värdet för hyresgästel i köpcentrum på 190 kWh/m2, år6. (Lindholm, I 2009) 

                                                             
5 Värden enligt artikeln om Entré Malmö, i STIL2-rapporten som redovisas under energianvändning ovan anges 
istället värdet 262 kWh/m2 för köpcentrums genomsnittliga energianvändning. 
6
 Även här värden enligt artikeln om Entré Malmö, den totala elanvändningen i köpcentrum anges i STIL2-

rapporten vara 149 kWh/m2. Dock är Entré Malmös elanvändning i båda jämförelserna betydligt lägre än 
genomsnittet. 
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2.5.1.2 Liljeholmstorgets galleria 

Som första köpcentrum i Europa har Liljeholmstorgets galleria i Stockholm, med 28 800 m2 uthyrbar 

yta i fyra plan, tilldelats LEED-certifiering av högsta graden7 under våren 2010.  Certifieringen såväl 

som byggnaden är i skrivande stund relativt ny och ägarna Citycon är förtegna med information om 

detaljer gällande energianvändningen. Som krav för att låna ut pengar till byggandet av 

köpcentrumet begärde banken Nordic Investment Bank att byggandet skulle ske enligt strikta 

kriterier för ekologiskt hållbart byggande (nib.int). Därefter beslutade Citycon att byggnaden skulle 

bli ett pilotprojekt för LEED, vilket har påverkat hela projektets byggprocess. Några av de lösningar 

som valts för Liljeholmstorgets galleria är att man använder grön el ifrån vindkraft, fjärrvärme samt 

fjärrkyla (Svederus, B 2010-04-26), ventilationssystemen är effektiva och värmeåtervinning tillämpas. 

Toaletter, kranar och duschar är snålspolande och taket är klätt med sedumväxter som 

fördröjningsmagasin för avvattningssystem. 900 parkeringsplatser har lokaliserats till ett bergrum 

som värms med frånluft från gallerian (Svederus, B 2010-04-26) och alla butikslokaler har individuella 

elmätare (mynewsdesk.com 1).  (Olofsson, C 2010-05-10) 

Byggkostnaderna blev 1-2 % högre på grund åtgärderna för att nå LEED-certifieringen. Den totala 

investeringen var på cirka 1,7 miljarder kronor (nib.int). Citycons VD Ulf Attebrant räknar dock med 

att investeringarna kommer att betala sig över byggnadens livslängd genom lägre löpande 

fastighetskostnader. Energibesparingen för köpcentrumet är enligt energisimuleringar 18,9 % och 

anläggningen använder cirka 40 % mindre vatten än jämförbara standardsystem. (mynewsdesk.com 

1) 

2.5.1.3 Gyllen 

Gyllens 5000m2 stora köpcentrum i Linköping var i behov av renovering och då passade man på att 

satsa på energisnåla lösningar, vilket bar hela vägen till en GreenBuilding-klassning. Den tidigare 

galleriaformen med små butiker runt ett inbyggt gångstråk ansågs förlegad och istället byggdes 

planlösningen om till tolv större butiker med egna ingångar från gatan. (mynewdesk.com 2) 

Den största satsningen som gjorts för Gyllens del handlar om att byta ut ventilationsaggregaten till 

nya och installera roterande värmeväxlare. Dessutom har all styr- och reglerutrustning bytts ut och 

kan nu övervakas även från utanför byggnaden, vilket främjar snabb avhjälpning vid fel och god 

överblick och kontroll. Den beräknade minskningen i energianvändning är 38 %, en god marginal till 

de 25 % som krävs för GreenBuilding-klassningen. Uppvärmning sker med fjärrvärme och kylning sker 

med kylmaskiner inbyggda i ventilationsaggregaten, då fjärrkyla inte finns tillgänglig i området. 

Värme och kyla ingår i hyran för hyresgästerna men elen betalar de själva och individuella elmätare 

finns installerade för varje butik. Eftersom det inte längre finns några gemensamma offentliga 

utrymmen i Gyllen ansvarar inte fastighetsägaren för belysning eller val av belysning, det gör 

hyresgästerna själva. Dock försöker fastighetsägaren påverka butikerna att välja energisnåla 

lösningar för att minska värmelasten i byggnaden. Butikerna har stora, glasade fasader, men det är 

inget aktivt eller beräknat val för att ersätta belysning med dagsljusinsläpp. Taket ingick inte i 

ombyggnaden av Gyllen. Lars Pellmark från fastighetsägaren Diligentia säger att de dock tittar på 

möjligheterna till att använda vita, reflekterande tak8 på andra köpcentrum i beståndet. Överlag 

anser han att de vita taken inte har så stor effekt i ett land med kallare klimat, som Sverige, men för 

just köpcentrum som har en stor intern värmelast och därför relativt litet uppvärmningsbehov tror 

                                                             
7 LEED står för Leadership in energy and environmental design och presenteras i bilaga X. 
8
 Vita tak, så kallade cool roofs, beskrivs närmare i avsnitt 3.5.3.2 nedan. 
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han att potentialen är större än för andra byggnader. Han tillägger dock att solfångare på taket är en 

effektivare investering än ett vitt tak. (Pellmark, L 2010-05-13) 

2.5.2 Övrig Handel 

2.5.2.1 Effektiviseringsmöjligheter enligt energimyndighetens rapport STIL2 

I energimyndighetens projekt STIL2 (2010) där handelslokalers energianvändning undersökts, finns 

även vissa förslag på effektiviseringar för att sänka energianvändningen. Förslagen gäller 

handelslokaler i stort och delas inte in i olika typer av handelslokaler. Främst är det elanvändningen 

som tros ha potential att minska. Fläktar för ventilation står i dagsläget för den näst största posten i 

elanvändningen i handelslokaler. Här ser författarna till STIL2-rapporten två möjliga 

besparingsåtgärder. Den ena är att sänka SFP-talet för fläktarna till 2,09, alltså göra dem mer 

eleffektiva. En sådan åtgärd skulle kunna spara totalt 47 GWh10 men skulle i praktiken kunna 

innebära utbyte av hela fläktsystem, vilket är en omfattande och kostsam åtgärd. Att förkorta 

drifttiden ses som ett mera realistiskt förslag. Med en förkortning från dagens 4 timmar utöver 

öppettiderna till en drifttid på 2 timmar utöver öppettiderna skulle besparingen totalt kunna uppgå 

till 60 GWh. De här värdena är beräknade besparingar. Besiktningsmännen som utförde 

inventeringsarbetet för STIL2-rapporten bedömer att den verkliga besparingen i många fall inte skulle 

kunna ha möjlighet att nå upp till den beräknade, bland annat på grund av att ombyggnad av 

ventilationssystemet skulle vara komplicerat eller omöjligt. Besiktningsmännens slutsats är att 

potentialen för besparing inom elanvändningen för ventilation är 8 kWh/m2. (ER 2010:17) 

Den största mängden el i handelslokaler används idag till belysning och även där ser författarna till 

STIL2-rapporten besparingspotential. Många butiker har onödigt mycket belysning, att optimera 

belysningen skulle vara det enklaste sättet att effektivisera elanvändningen. Många handelslokaler 

använder fortfarande äldre belysningsarmaturer, främst lysrör med konventionella driftdon men i 

viss utsträckning också glödlampor. Att byta ut glödlamporna mot energisnålare alternativ skulle 

kunna ge en besparing på 7 GWh. En betydligt större besparingspotential finns i utbyte av lysrör med 

konventionella driftdon, framför allt för att de i dagsläget är flera. Om de byttes mot modernare 

installationer, som till exempel T5-lysrör, beräknas besparingen kunna bli 216 GWh. Belysningens 

drifttid varierar mycket mellan de olika handelslokalerna, men genomsnittet ligger på 18 % utöver 

öppettiderna. Att sänka drifttiden till 18 % utöver öppettiden för de lokaler som i dag har längre 

drifttid än så, skulle kunna sänka elanvändningen med 50 GWh. Dock har ingen hänsyn tagits till 

eventuell verksamhet i lokalerna utanför öppettiderna, som städning eller förberedelser, vilket gör 

beräkningen osäker. Även för belysning har projektets besiktningsmän bedömt 

besparingsmöjligheterna. Här ser även de en något större besparingspotential, 11kWh/m2, främst 

genom att byta ut äldre armaturer mot modernare och effektivare samt att effektivisera 

belysningsplaneringen i lokalen. En enkel pay-off-tid beräknad i STIL2-rapporten ger dock 

besparingen på belysning en relativt lång återbetalningstid, 13,4 år. (ER 2010:17) 

2.5.2.2 IKEA 

IKEA satsar på åtgärder för minskad miljöpåverkan och energianvändning på flera plan. Vid 

projektering av ett nytt varuhus utgår man från vissa kriterier när det gäller energianvändning: 
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 Riktvärden för SFP-tal för nya fläktar är enligt BBR 2,0 kW/(m

3
/s) för FTX-fläktar och 1,5 kW/(m

3
/s) för från- 

och tilluftsfläktar. (Boverket 2009) 
10

 Den totala elanvändningen för handelslokaler i Sverige 2009 var 2428 GWh. (ER 2010:17) 
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Varuhuset ska bli CO2-neutralt, få minskad energianvändning samt lägre driftskostnad och energin 

ska vara 100 % förnybar, mindre priskänslig samt levereras med beprövad teknik. Vid sina senaste 

projekt har man satsat på geoenergi i kombination med grön el från förnybara energikällor. 

(Stamming, J 2009) 

De 17 IKEA-varuhus som finns i Sverige använder enbart förnybar el, främst från vatten- och 

vindkraft. Även 61 % av energin för uppvärmning och kyla kommer från förnybara energikällor. 

Dessutom har tre nybyggda varuhus, i Karlstad, Uppsala och Helsingborg11 utrustats med bergvärme. 

Det beräknas i Karlstad minska energianvändningen med 76 %, en årlig besparing lika stor som 

energianvändningen för 150 villor. (ikea.com 1) 

Bergvärmesystemet installerat i Karlstad producerar värme vintertid och kyla sommartid och består 

av ett borrhålslager, en värmepump samt en elpanna som vintertid producerar för ”spetslast” av 

värme. Borrhålslagret består av 100 borrhål, vardera 120 m djupt. 85 % av värmebehovet och 75 % 

av kylbehovet täcks av värmepumpen, som får fullt effektbehov från borrhålslagret vid en 

köldbärartemperatur på - 2˚C. Elpanna och värmepump drivs av vatten- och vindkraft. (ikea.com 2) 

För IKEA Malmö, Svågertorp, används grundvattnet som källa för värme och kyla, ett så kallat 

akviferlager. Genom borrhål till ena änden av akviferen hämtar anläggningen med hjälp av pumpar 

upp kyla från grundvattnet på sommaren. Genom borrhål till andra änden av akviferen skickas 

överskottsvärmen ner för att lagras i grundvattnet till vintern då man genom samma system hämtar 

upp värme för att värma byggnaden. Systemet förväntas producera 2 GWh värme och 1,5 GWh kyla, 

vilket innebär 90 % av det totala behovet. Pumparna drivs med förnybar el. Vilken typ av geoenergi 

man bör välja för en byggnad beror på markförhållandena. (Stamming, J 2009) 

2.5.3 Övrigt 

2.5.3.1 Helhetsperspektiv 

I bostadshus har klimatskalet länge varit ett intressant område då det hindrar värmen från att läcka 

ut när det är kallare ute än inne. I handelslokaler med stora interna värmelaster har inte behovet att 

hålla kvar värmen varit lika stort. Utformningen av klimatskalet har därför styrts av beställarens 

estetiska och funktionella krav i stor utsträckning. Dock är ett välfungerande klimatskal 

grundläggande för att övriga energieffektiviserande åtgärder ska fungera som planerat, då både 

värme, kyla, luft och fukt kan transporteras i oönskade mängder genom en dåligt utformad 

klimatskärm. Fönsterarea och placering av fönster gör dessutom stor skillnad för belysningsbehov 

och i form av värme genom solinstrålning. (Roos, S 2009) 

Handelslokaler är komplexa system. En lärdom, från forskning om livsmedelshandeln, som Sofia 

Stensson drar i en artikel i tidningen Svensk Geoenergi, är att de som byggt och gjort installationer i 

lokalerna utfört sina uppgifter oberoende av varandra. Nu har dock fastighetsägarnas intresse väckts 

att se byggnaden i ett helhetsperspektiv. En byggnad där alla konstruktionsdelar och system 

utformats för att fungera tillsammans ger lägre energianvändning och därmed även en minskad 

energikostnad. Dessutom kan fastighetsägarna för hyresgästerna påvisa en låg och mera miljövänlig 

energianvändning. (Stamming, J 2010) 
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 Det nya IKEA-varuhuset i Helsingborg öppnar hösten 2010. 



 

12 
 

2.5.3.2 Primärenergifaktorer 

I ett livscykelperspektiv är vissa energiformer effektivare än andra. En stor del av den energi som 

produceras går förlorad i utvinning och omvandling i produktion och distribution. Enligt en 

presentation från WSP för energiledargruppen har energianvändningen i kWh/m2 minskat med 20 % 

sedan 70-talet. Om man istället tittar på primärenergin, det vill säga räknar med förluster under 

framställning och distribution, har användningen istället ökat med 6 % under samma period. Detta är 

ett exempel på vikten av att ta fram och använda omräkningsfaktorer för olika energislag i 

jämförelser och diskussioner om energieffektivisering. (Persson, A 2006) 

 För att kunna jämföra hur mycket energi som går åt för att få fram en kWh användbar energi från 

olika energislag har Statens offentliga utredningar i ett delbetänkande av Energieffektiviserings-

utredningen analyserat och tagit fram viktingsfaktorer som redovisas i tabell 2, nedan. I 

delbetänkandet har man använt sig av två olika uppsättningar av viktningsfaktorer. Den ena 

uppsättningen är medelviktningsfaktorer, som grundar sig på energianvändningen i utgångsläget, de 

så kallade basåren, 2001-2005. Den andra uppsättningen är marginalviktningsfaktorer som är 

menade att användas vid energieffektivisering. Systemet med två olika uppsättningar får dock kritik i 

särskilda yttranden i slutet av delbetänkandet, bland annat från Tea Alopaeus, som tycker att 

systemet är förvirrande och onödigt. (SOU 2008:25) 

Tabell 2 Viktningsfaktorer för primärenergi. (SOU 2008:25) 

Energislag/bränsle Medelviktningsfaktor Marginalviktningsfaktor 

El 1,5 2,5 

Fjärrvärme 0,9 1,0 

Fjärrkyla 0,4 0,4 

Oljeprodukter 1,2 1,2 

Fasta biobränslen 1,2 1,2 

 

Viktningssystemets utformning och energislagens olika värden är idag ett debatterat ämne bland 

svenska intressenter. En aspekt, som bland annat framgår i ett yttrande från Energimyndigheten 

angående ett fall i miljööverdomstolen, är att kategoriseringen av energislag på ett sätt som i tabell 2 

är för enkel. I yttrandet ombeds Energimyndigheten ta ställning till vilket alternativ som är bästa 

möjliga teknik ur miljösynpunkt, bergvärme eller fjärrvärme. Yttrandet kommer inte fram till något 

konkret svar utan ger ett principiellt resonemang om de olika modellerna av bergvärme och 

fjärrvärme som finns. De menar att bergvärme som drivs med förnybar el kan vara bättre ur 

miljösynpunkt än fjärrvärme från fossila bränslen, men att bergvärme som drivs med el från fossila 

bränslen kan vara sämre ur miljösynpunkt än fjärrvärme med kontrakterad förnybar värme. Det visar 

på komplexiteten i frågan och parterna i Sverige har ännu inte kommit överens om ett enhetligt sätt 

att beräkna primärenergi. (Persson, T 2008) 
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3. Michigan 
Michigan är en Amerikansk delstat i mellanvästern, placerad mellan flera av de stora sjöarna. Staten 

består av två halvöar, Upper Peninsula och Lower Peninsula. Den senare är mest tätbefolkad och har  

låglänt natur med flera stora städer, varav den största är Detroit med 5,9 miljoner invånare 2005. 

Den tidigare viktiga skogsnäringen har under 1900-talet ersatts av industri, bland annat bilindustri 

och möbelindustri. Jordbruket är fortfarande viktigt, främst i södra delen av staten. Upper Peninsula 

är kuperat och har en historia av viktig järnmalmsbrytning. Statens totala yta uppgår till 250 500 km2 

och invånarantalet är 10,1 miljoner 2005. Överlag är klimatet kontinentalt, men närheten till Lake 

Michigan ger något svalare somrar och mildare vintrar. Västra sidan av Lower Peninsula kan ha en 

medeltemperatur på -4 ˚C i januari och +21 ˚C i juli, för Upper Peninsula är vintrarna något kallare. 

Årsmedelnederbörden är ca 800 mm. (ne.se 2) 

Michigan har stora naturgastillgångar, mer än någon annan amerikansk stat. Den inhemska 

naturgasen står dock bara för 20 % av statens totala gasanvändning, resten importeras. Omkring 80 

% av hushållen i Michigan har naturgas som sin primära energikälla för uppvärmning. Elproduktionen 

sker främst i kolkraftverk, där produceras 60 % av elen. Kärnkraft står för 26 %, gaskraftverk för 10 % 

och vattenkraft samt förnybara källor står för resterande 4 % av elproduktionen. (dleg.state.mi.us) 

3.1 Regelverk för energianvändning 
Michigan svarar som en delstat i USA inför landets nationella lagar och regler. Dessutom har 

delstaterna egna lagar och regler. 

3.1.1 Nationella krav 

Det amerikanska regelverket för energikrav i kommersiella byggnader är uppbyggt av utgåvor av 

IECC, International Energy Conservation Code, och ASHRAE, The American Society of Heating, 

Refrigerating and Air-conditioning Engineers, Standards som sedan staterna får anta om de vill. IECC 

ges ut av paraplyorganisationen ICC, International Code Council, som består av ett antal 

organisationer som förut gav ut olika regionala koder i USA. ASHRAE är en ingenjörsorganisation som 

ger ut olika ASHRAE Standards för olika områden som rör byggande, de som rör energi heter 90.1. 

Michigan jobbar i dagsläget efter utgåvan ASHRAE Standard 90.1-1999 när det gäller byggnader som 

inte är avsedda för boende. (Mrozowski, T 2010-04-15) 

Det finns dock flera nyare utgåvor av ASHRAE tillgängliga, den senaste är ASHRAE Standard 90.1-

2007, med skärpta krav, som Michigan ännu ej antagit. Enligt OCEAN, Online Code Environment & 

Advocacy Network, kan Michigan om man antar den nyare ASHRAE-utgåvan spara 12-13 % av dagens 

energianvändning. OCEAN talar också för att Michigan även ska anta ytterligare en rekommenderad 

standard, 2009 IECC, 2009 International Energy Conservation Code. Den skulle tvinga nya byggnader 

att bli mer än 30 % mer energieffektiva jämfört med de nya byggnader som inte lever upp till 

nationella standarder och 15 % mot 2006 års standard. (bcap-ocean.org, bcap-energy.org) 

3.1.2 Delstatliga krav för Michigan 

Michigan har sedan 2003 arbetat efter ASHRAE 90.1-1999 (energycodes.gov 1) men processen för att 

anta den nyare utgåvan ASHRAE 90.1-2007 för kommersiella byggnader har startat. Troligen kommer 

den nya standarden börja gälla i slutet av 2010. En av anledningarna till att Michigan väljer att 

uppgradera sitt regelverk är att det är ett krav som ställs för att få tillgång till avsatta regeringsmedel 

för statlig träning och utveckling rörande energieffektivisering. (Mrozowski, T 2010-04-15) 
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Än så länge bygger man dock fortfarande utifrån ASHRAE Standard 90.1-1999. I standarden redogörs 

för hur konstruktioner ska utföras, exempelvis hur isolering ska placeras och vilka konstruktionsdelar 

som ska tätas. USA är uppdelat i ett antal klimatzoner och utifrån dem och konstruktionstyp anges 

sedan minsta godkända värde för termiskt motstånd, R-värde, för konstruktionsdel och högsta 

godkända värmegenomgångskoefficient, U-värde, för konstruktionen, se bilaga G. Olika delar av 

Michigan återfinns i fyra olika tabeller i Standarden. I tabell 3 återfinns en förenklad sammanfattning 

av kraven. (Bethuy, M 2005) 

Tabell 3 Krav på klimatskalet enligt ASHRAE 90.1-1999, sammanfattning. (Bethuy, M 2005) 

Krav på klimatskalet      

  
  

Högsta U-värde för  
Konstruktionen 
[BTU/h·ft2·°F] 

Motsvarar  
”svenskt U-värde” 

[W/m2·K] 12 

Lägsta R-värde för 
Isolering 

[h·ft2·°F/BTU] 

Tak 0,027 - 0,065 0,153 - 0,368 15 - 38 

Väggar över markytan 0,057 - 0,113 0,323 – 0,754 9,5 - 13 

Väggar under markytan C-värde13: 0,119 - 1,140 0,675 – 6,463   

Golv 0,033 - 0,087 0,187 – 0,493 8,3 - 30 

Platta på mark F-värde14: 0,730 - 0,840  10 

Dörrar 0,500 - 1,450 2,835 – 8,220   

 

ASHRAE Standard 90.1-1999 innehåller också krav gällande fönster och glaspartier, belysning, 

uppvärmning, kyla och ventilation. Den högsta tillåtna installerade effekten för belysning i 

handelslokaler är 20,4 W/m2. Extra effekt tillåts för att belysa varor. (Bethuy, M 2005) 

En utförligare redogörelse för ASHRAE Standard 90.1-1999 återfinns i bilaga F. Standarden är dock 

288 sidor lång, varför bilaga F bara innehåller en kort överblick. 

3.2 Ekonomiska incitament 

3.2.1 Skattereduktion 

För ägare till kommersiella byggnader, och i vissa fall även för hyresgäster, finns skattereduktion att 

få vid energieffektivisering. Om byggnaden utformas så att den använder 50 %, eller mindre, än den 

hade gjort om den byggts helt efter ASHRAE Standard 90.1-2001 finns rätt till en skattereduktion på $ 

1,80 per ft2. En annan möjlighet är att sänka energianvändningen för en särskild komponent i 

byggnaden, jämfört med ASHRAE Standard 90.1-2001. En sänkt energianvändning med 10 % för 

klimatskalet, 20 % för belysning eller 20 % för uppvärmning och kylning kvalificerar till en 

skattereduktion på $ 0,60 per ft2. Det finns även ytterligare skattereduktioner för åtgärder gällande 

belysning med reglage för två olika ljusstyrkor samt 25 respektive 40 % minskning i 

energianvändning. Installation av solfångare eller mindre vindkraftverk för eget bruk ger tillgång till 

en skattereduktion på 30 % av investeringskostnaden och för installation av värmepumpar för 

                                                             
12 1 BTU/ h·ft2·°F motsvarar 5,669 W/m2·K, vilken är den enhet Sverige använder för U-värde, omräknat med 
hjälp av omvandlingsfaktorerna 1 BTU = 0,293 kWh, 1 ˚F = 5/9 K, 1 ft2 = 0,3052 m2. 
13 C-värde ger ett mått på värmeledningsförmåga, uttryckt i Btu/h·ft2·°F, och är i stort sett detsamma som U-
värde men utan att räkna med ett yttre värmeövergångsmotstånd, Rse. 
14 F-värde ger ett mått på värmeförlusten, uttryckt i Btu/h·ft·°F, men innehåller inte någon areaenhet, som U-
värde, utan beror av plattans omkrets. 
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geotermisk energi gäller en skattereduktion på 10 % av investeringskostnaden 

(energytaxincentives.org 2). (energytaxincentives.org 1) 

3.2.2 Ekonomiska bidrag från energileverantörer 

2008 antog Michigan en lag som tvingar energileverantörer att öka sin andel förnyelsebar energi till 

10 % år 2015. Målet kan nås genom att öka sin egen produktion eller köpa in förnybar energi. Ett 

tredje sätt är att öka sina kunders energieffektivitet. Detta har lett till att de flesta energileverantörer 

erbjuder ekonomiska bidrag till energieffektivisering. (glrea.org) 

Exempel på hur stora bidrag det handlar om kan fås från Great Lakes Energys ansökningsblankett för 

större kommersiella byggnader. Där framkommer att bidraget för att byta ut olika typer av 

belysningsarmaturer till effektivare modeller varierar från $ 0,5 till $ 60 per armatur, beroende på 

modell. Andra investeringar som kan generera bidrag är installation av luftvärmepump som belönas 

med $ 25 till $ 35 beroende på storlek och Energy Star15-märkta produkter som kylar eller ismaskiner 

där bidraget varierar från $ 75 till $ 500. (gtlakes.com) 

3.3. Miljömärkningar 
I Michigan är det framför allt två olika miljömärkningar som dominerar för kommersiella byggnader, 

LEED och Energy Star. LEED har fått ett stort genomslag i Michigan och LEED-certifiering övervägs 

idag vid de flesta större byggprojekt (Mrozowski, T 2010-04-15). Området där Grand Rapids, 

Michigans näst största stad, ligger, är det område i USA med flest LEED-ceritiferade byggnader per 

capita (West, E 2008).  

Butikskedjan Meijer, som påminner om svenska Coop forum eller ICA maxi i sortimentet, har LEED-

certifierat fyra byggnader i Michigan, några mindre handelslokaler finns också med bland de LEED-

certifierade projekt som redovisas på U.S. Green Building Councils hemsida (usgbc.org 1). I Michigan 

finns även 37 Energy Star- märkta handelslokaler, de flesta av butikskedjan Kohl’s (energystar.gov 6).  

Energy Star är gratis och har ett förhållandevis enkelt system, märkningen kan fås av handelslokaler 

men inte av köpcentrum. En intressant del är dock att de använder sig av begreppet ”source energy”, 

ett slags motsvarighet till det svenska primärenergibegreppet, där man tar hänsyn till hur mycket 

energi som gått åt i hela kedjan för att skapa den energi som sedan används, här kallad ”site energy”. 

I tabell 4 visas omvandlingsvärden för ”source energy”. (energystar.gov 3) 

Tabell 48 Viktningsfaktorer för Source Energy. (energystar.gov 3) 

Viktningsfaktorer för olika energikällor  

 ”Site energy” [kBTU] ”Source energy” [kBTU] 

Elektricitet 1 3,34 

Naturgas 1 1,047 

Fjärrvärme 1 1,40 

Olja 1 1,01 

 

LEED och Energy Star beskrivs utförligare tillsammans med BREEAM och GreenBuilding i bilaga D. 
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 Energy Star är en miljömärkning som beskrivs närmare i bilaga D om miljömärkningar. 
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3.4 Energianvändning  
År 2007 var energikonsumtionen i Michigan totalt 3 027 biljoner British Thermal Units, BTU. Det 

motsvarar ungefär 886,9 TWh. Av det stod den kommersiella sektorn för 183 TWh, något mindre än 

konsumtionen för boende-, transport- och industrisektorerna. (tonto.eia.doe.gov) 

3.4.1 Köpcentrum & handel 

Vid en nationell undersökning 2003 kartlades energianvändningen i kommersiella byggnader efter 

byggnadstyp och census-regioner, där Michigan tillsammans med grannstaterna Ohio, Indiana, 

Illinois och Wisconsin utgör Census-regionen East North Central. Den totala energianvändningen i 

köpcentrum i North East Central-regionen uppgick till 107 900 BTU/ ft2, vilket motsvarar 340 

kWh/m2.16 Av det utgör elförbrukningen 192,4 kWh/m2, det vill säga 57 %, och naturgasen 14,6 

m3/m2. För övriga handelslokaler är motsvarande siffror 108 400 BTU/ft2, eller 341 kWh/m2 för den 

totala energianvändningen, 132,2 kWh/m2 för elförbrukningen, det vill säga 39 %, samt 18,1 m3/m2 

för användningen av naturgas. Tyvärr redovisas inte den specifika energianvändningen uppdelat på 

användningsområde för de olika regionerna. Dock redovisas informationen i två olika tabeller, med 

eller utan köpcentrum medräknade. I bilaga H har jag ur skillnaderna mellan dessa tabellers värden 

beräknat den specifika energianvändningen för köpcentrum i East North Central-regionen som 

redovisas i figur 5.(eia.doe.gov) 

 

Figur 3 Specifik energianvändning för köpcentrum i East North Central-regionen, fördelat på användningsområde. 
(beräknat i bilaga H) 

3.4.2 Belysning 

Belysning står för en fjärdedel av köpcentrums energianvändning i East North Central-regionen, näst 

största enskilda posten efter uppvärmning. I resultaten av den nationella undersökningen 2003 

redovisas vilka typer av belysning som används i olika lokaler, dock inte i köpcentrum som anses för 

komplexa för att kunna undersökas. Resultaten redovisas inte heller för olika regioner. Den 

                                                             
16 1 kWh = 3 412,6 BTU, 1m = 3,281 feet, vissa mindre differenser på grund av oexakthet i omvandlingen kan 
förekomma. 
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information som ligger närmast till hands i relevans blir då i vilken utsträckning olika typer av 

belysning används i andra handelslokaler än köpcentrum i hela USA. Den belysning som används 

mest är konventionella lysrör, vilka står för 75 %. Glödlampor används till 14 %, kompaktlysrör och så 

kallade HID-lampor, där bland annat metallhalogenlampor ingår, står för vardera 8 % och 

halogenlampor utgör de resterande 5 % av belysningen.17 (eia.doe.gov 2) 

3.4.3 Ventilation, värme & kyla 

Vanligtvis är handelslokaler i Michigan utrustade med ett kombinerat system där utomhusluft, och 

vid behov även återanvänd frånluft, värms eller kyls efter behov innan den transporteras vidare ut i 

lokalerna och på så sätt även fungerar som värmekälla eller kylutrustning. Ofta används naturgas för 

att värma eller kyla luften i olika aggregat. Geoenergi har också blivit populärare. I mindre byggnader 

används ofta en värmeåtervinning mellan olika lokaler i byggnaden, men värmeväxlare hör inte till 

det normala. (Thompson, B 2010-04-19) 

I USA är det vanligt med aggregat som reglerar luftfuktigheten i inomhusluften. I Michigan är det 

dock främst i bostadshus som sådant används. I kommersiella lokaler finns viss avfuktning i 

kylaggregatet, men vanligtvis inget särskilt aggregat för fuktning eller avfuktning av luften. (Bazzani, 

G 2010-04-23) 

3.4.4 Förändring över tid 

Nya handelslokaler och köpcentrum i USA använder mera elektricitet än äldre. I köpcentrum byggda 

fram till 1959 används i genomsnitt 91 kWh/m2, i köpcentrum byggda 1960-1989 används 148 

kWh/m2 och i köpcentrum byggda 1990-2003 används i genomsnitt 219 kWh/m2, alltså mer än 

dubbelt så mycket som i de äldsta köpcentren. Handelslokaler tenderar att använda mera elektricitet 

än köpcentrum, men ökningen inom kategorin är inte lika stor: från 242 kWh/m2 i handelslokaler 

byggda 1960-1989 till 259 kWh/m2 i de byggda 1990-2003. De orsaker som World Business Council 

for Sustainable Energy ser till ökningen är att energi inte är någon intressant fråga för företagsledare 

inom handeln eftersom det utgör en liten del av totala verksamhetskostnaden och att de flesta 

företagsledare vet för lite om komplexa energifrågor, både i små och stora handelsföretag. Andra 

orsaker de nämner är att öppettiderna förlängs och att både belysning och inomhusklimat anses ha 

stort inflytande för hur mycket kunderna är villiga att handla. (Stigsson, B m.fl. 2009) 

3.5 Exempel på effektiviseringar 
Grönt byggande är populärt i Michigan. Grand Rapids, statens näst största stad, har flest LEED-

certifierade byggnader per capita i USA och stadens borgmästare har satt som mål att år 2020 ska 

100 % av stadens elektricitet komma från förnyelsebara källor, 2007 nådde man det tidigare målet på 

20 %. Flera stora industrier, som möbeltillverkarna Herman Miller och Steelcase, satsar på 

energisnåla lösningar i sina fabriker och Grand Rapids Art Museum blev världens första LEED-

certifierade museum. (West, E 2008) 

Dock har jag inte kunnat hitta några LEED-certifierade köpcentrum i Michigan. Enligt Renae 

Hesselink, ordförande för U.S. Green Building Council West Michigan Chapter, kan orsakerna till det 

vara flera. Hon tror att det faktum att många av Michigans köpcentrum ägs av företag utanför staten 

kan spela in. En annan möjlig anledning hon ser är att affärerna som hyr lokalerna betalar för sin 

                                                             
17 Den här informationen är dock för hela landet och från 2003. När det gäller belysning har utvecklingen gått 
fort framåt sedan dess. Den nyare informationen från 2007 håller enligt hemsidan fortfarande på att bearbetas. 
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egen energianvändning, alltså skulle en energieffektivisering inte löna sig för ägaren av byggnaden. 

Hon tror dessutom inte att köpcentrum kvalificerar sig för stödpengar från staten för 

energieffektiviseringar, som finansierar satsningar i många myndighetsbyggnader och skolor. 

(Hesselink, R 2010-04-08)  

Grand Rapids Art Museum och flera liknande byggnader med LEED-certifikat är finansierade med 

donationer från privatpersoner, företag och organisationer. Museet byggdes som en utpräglat 

energieffektiv och miljövänlig byggnad för att donatorerna önskade det. (Hilzey, T 2010-04-11) 

3.5.1 Köpcentrum 

3.5.1.2 World Business Council för Sustainable Energy 

I ett dokument från World Business Council for Sustainable Energy redogörs för amerikanska 

köpcentrums energianvändning och potentiella förändringar som kan göras. Här ser de installering av 

individuell mätning av energianvändningen som den åtgärd som har snabbast återbetalningstid, ner 

till fyra månader för en investering på 40 000 – 130 000 dollar. Det är en energibesparing som kostar 

mindre än 40 dollar per MWh. Dock ser de risker med att motivationen för hyresgästerna att minska 

sin förbrukning är temporär och dessutom utgör besparingen bara 1 % av byggnadens totala 

energianvändning. Andra förändringar de föreslår, som också har relativt kort återbetalningstid är 

solceller för att minska elanvändningen, förändring av ute- och inomhusbelysningen, förbättringar i 

kyl- och ventilationssystem samt solavskärmning.  I ett exempel de ger på en mindre anläggning som 

energieffektiviseras genom ett åtgärdspaket är det solcellerna tillsammans med den individuella 

mätningen av förbrukningen som står för den klart största besparingen, tillsammans 75 % av 

energibesparingen för 68 % av investeringen. (Stigsson, B m.fl. 2009) 

3.5.2 Övrig Handel 

3.5.2.1 Meijer 

Meijer är en Michiganbaserad butikskedja som började som livsmedelsbutiker men under 60-talet 

utvecklades till att sälja allt från livsmedel, kosmetik och apoteksvaror till kläder, elektronik och 

husgeråd och har fortsatt i samma anda. Idag har de 195 butiker i Michigan, Illinois, Ohio, Indiana 

samt Kentucky, varav 102 i Michigan (meijer.com 1) och har öppet 24 timmar om dygnet, 364 dagar 

om året. (meijer.com 2) 

Meijer arbetar kontinuerligt med energieffektiviseringsarbete. De har en LEED-certifierad butik i 

silverklass18 som fungerar som ett pilotprojekt för olika förbättringsåtgärder. När något visar sig 

lönsamt inför Meijer det i alla sina butiker, så de flesta är energieffektiva till LEED-standard men är 

inte certifierade eftersom certifikaten kostar mycket pengar. De uppgraderar kontinuerligt sin 

designstandard i takt med att de hittar nya idéer för energisnålare byggande och installationer. 2010 

års standard är 15-25 % energieffektivare än 2005 års standard. Eftersom alla butiker fortlöpande 

byggs om har Meijer totalt sänkt sin energianvändning med 13, 5 % sen 2005. Energipriset har 

dessutom stigit sedan dess, vilket gör att energibesparingen blir en ekonomisk vinst på 32 %. 

Ekonomin är den största anledningen till att Meijer satsar stort på energieffektivisering. Enligt Mitch 

Boucher, energiansvarig på Meijer, är energieffektivisering bra för ”the triple-bottom-line: People, 

planet and profit” (2010-04-23). Fram till 2008 finansierade Meijer alla sina effektiviseringsprojekt 

                                                             
18

 Silver är den tredje högsta klassen av fyra inom LEED-certifiering. 
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själva. 2009 bjöds de in till att medverka i ett program med energileverantören och fick 5 % bidrag till 

kostnaderna, dock fick de betala för att få vara med. (Boucher, M 2010-04-23) 

Alla Meijers butiker har vita tak som reflekterar 75 % av solljuset för att minska kylkostnaderna 

(Boucher, M 2010-04-26). I alla butiker har man även infört energieffektiv belysning i form av T8-

lysrör. LED-belysning i kyl- och frysdiskar tillhör standard och möjligheterna till att även använda det 

på parkeringsplatserna undersöks. LED-belysningen i kyl- och frysdiskar är en sådan åtgärd som 

prövats, införts i standarden och som nu håller på att införas i alla butiker. För nya installationer 

beräknas återbetalningstiden till 1-2 år och för utbyte i äldre butiker beräknas den till 3-4 år 

(Boucher, M 2010-04-26). I alla personalrum, toaletter, kontor och dylikt styrs belysningen av 

närvarosensorer.  Kyla och värme produceras i fyra naturgasdrivna aggregat placerade på taket på 

varje butik. Effektiviteten beror av byggnadsår, 2005 var standarden SEER 10, idag är den SEER 13 

och de undersöker även en nyare modell med effektiviteten SEER 1719. (Boucher, M 2010-04-23) 

Meijer använder inte värmeväxlare mellan till- och frånluft i sina butiker (Boucher, M 2010-04-26) 

men återvinner cirka 50 % av värmen från kyl- och frysdiskarna bland annat till att värma 

tappvarmvatten. Ett nytt projekt för Meijer är att de har installerat vindturbiner på fem av sina 

byggnader, på varje plats med en effekt på 12 kW. I dagsläget har investeringen en relativt lång 

återbetalningstid, 8-10 år, men om 2-3 år tror Mitch Boucher (2010-04-26) att återbetalningstiden 

kan vara nere på 6-8 år och då skulle större vindturbiner, 30 m högre och 6 m i diameter, kunna bli 

verklighet på flertalet av Meijers butiker. (Boucher, M 2010-04-23) 

3.5.2.2 East Hills Center 

East Hills Center, i Grand Rapids, Michigan, byggdes av företaget Bazzani Associates på en förorenad 

tomt som tidigare varit bensinstation.  De valde att bygga en energisnål byggnad för kommersiella 

lokaler, idag innehåller byggnaden en restaurang, ett kontor samt flera butiker. Byggnaden är även 

LEED-certifierad. (bazzani.com)  

Byggnaden är relativt nybyggd, men eftersom den ligger i ett historiskt intressant område försökte 

man ge den ett utseende som skulle få den att smälta in i övrig, äldre, bebyggelse i området. Därför 

valde man att ha karaktäristiska solavskärmande skärmar över fönstren. För att ge en bättre 

inomhusmiljö valde man dock att placera solskydden en bit ner på fönstren. På så sätt skärmar de på 

sommaren av direkt solljus men låter ljuset studsa in i rummet via ovansidan av skärmen, upp i ett 

särskilt reflekterande tak av perforerad galvaniserad metall, med ljudabsorbenter bakom. På vintern 

studsar viss del av ljuset in i lokalen via skärmarna och taket, på samma sätt som på sommaren, men 

viss del av ljuset når också in i lokalen under skärmarna och värmer på golvet, dock inte direkt på 

människorna i lokalen. Skärmarna är fasta och går inte att flytta eller vinkla. Bilder på skärmarna 

återfinns i bilaga I. (Bazzani, G 2010-04-23) 

Man har också satsat på ett så kallat Green Roof, ett tak klätt med sedumväxter, se bild i bilaga I, som 

ägarna Bazzani Associates även använt på flera av sina andra LEED-certifierade byggnader. Det gröna 

taket isolerar väl mot både kyla och värme och samlar dessutom upp regnvatten. Tillsammans med 

en regnträdgård placerad vid parkeringen så tar taket hand om allt regnvatten från fastigheten, inget 

skickas med det förorenade vattnet från gatan ner i gatubrunnarna. Med nämnda åtgärder samt 

                                                             
19 SEER står för Seasonal Energy Efficiency Ratio och är ett mått på hur pass energieffektivt ett värme- eller 
kylaggregat är, ju högre värde desto effektivare. (efficiencymaine.com) 
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effektiva system för värme, kyla och ventilation, räknar Bazzani Associates med att ha 45 – 50 % lägre 

energianvändning än om man byggt en konventionell byggnad. Detta räknat utan att inkludera 

åtgärder för belysning. Hyresgästerna avgör själva vilken typ av belysning de installerar och betalar 

också all el, värme och kyla. (Bazzani, G 2010-04-23) 

3.5.3 Övrigt 

I brist på riktigt relevanta projekt att studera i Michigan så kan inspiration hämtas från andra 

byggnader som byggts eller renoverats med energieffektiva lösningar. Liksom ett museum så har 

även ett köpcentrum exempelvis toaletter, som kan spolas med regnvatten, eller offentliga 

utrymmen där dagsljus kan ersätta viss belysning. 

3.5.3.1 Grand Rapids Art Museum 

Konstmuseet i Grand Rapids flyttade 2007 in i sin nya byggnad, finansierad av privatpersoner, 

organisationer och företag. $ 20 miljoner20 skänktes av en privatperson med villkoret att det nya 

konstmuseet skulle ansöka om att bli LEED-certifierat. En av de lösningar man valde att satsa på var 

omhändertagande och återanvändande av regnvatten. När det regnar förs vattnet från taket till tre 

stora tankar i källarplan för förvaring och rening genom ett filter. Tankarna rymmer tillsammans 

19 000 gallon, motsvarande knappt 72 000 liter. Regnvattnet används sedan till bevattning av 

grönytor, till de vatteninstallationer, till exempel en vattenspegel med vattenfall, som finns utanför 

museet samt för spolning av toaletterna. På detta sätt använder man 20 % mindre vatten från 

stadens nät och tillsammans med de snålspolande armaturerna får man en 40 % lägre förbrukning av 

nätdistribuerat vatten jämfört med en motsvarande byggnad utan sådana åtgärder. Eftersom man 

även i USA betalar för vattnet från nätet och inte för avloppet så blir lösningen med 

regnvattenanvändning även en ekonomisk vinst (Hilzey, T 2010-04-11). (Kirk, D 2008) 

Dagsljus utgör 70 % av konstmuseets ljus. Genom tre takljusinsläpp förses de tre stora gallerierna 

med tillräcklig allmänbelysning en stor del av dygnet. Ljuset kommer in genom takljusinsläppens fyra 

sidor och passerar ett yttre glas och ett dubbelglas med inbyggd solavskärmande jalusi. Innanför 

finns även justerbara nätgardiner för att kunna ställa in rätt ljusmängd för varje utställnings behov. I 

entrén och övriga gemensamma utrymmen är stora glaspartier av isolerat glas, med uv-filter (Hilzey, 

T 2010-04-11), solavskärmning i aluminium och justerbara nätgardiner, den huvudsakliga ljuskällan. 

När ytterligare belysning krävs används glödlampor, där färgåtergivning och dimningsmöjlighet är 

viktigt, och lysrör och metallhalogenlampor där större mängder ljus krävs. Belysningen styrs efter ett 

datoriserat schema (Hilzey, T 2010-04-11). Ansvarig personal på museet följer utvecklingen av LED-

belysning men anser ännu inte att den lever upp till tillräcklig ljusstyrka eller färgåtergivning (Hilzey, T 

2010-04-11). (Kirk, D 2008) 

3.5.3.2 Cool Roofs 

Ett vitt yttertak, så kallat cool roof, reflekterar bort värme från solen i större utsträckning än ett svart 

eller grått tak. I en studie utförd av Levinson och Akbari 2007 simulerades skillnaden mellan en 

byggnad med ett konventionellt grått tak, som reflekterar 20 % av solljuset, med ett vitt tak som 

reflekterar 55 % av solljuset. De simulerade nya och äldre kontorsbyggnader samt nya och äldre 

handelsbyggnader i 236 amerikanska städer, varav åtta i Michigan. Brytpunkten för ålder valdes till 

1980. De simulerade byggnaderna försågs med värmeförsörjning från gaspanna och kyla från ett 

eldrivet kylaggregat. Generella priser på gas och el sattes för varje stat, för Michigan handlar det om 
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ett elpris på 0,078 $/kWh21 och ett gaspris på 0,91 $/therm22, vilket motsvarar 0,031 $/kWh. 

(Levinson & Akbari, 2007) 

 Ju mera ljus, och därmed även värme, som reflekteras bort, desto mindre värme tränger in i 

byggnaden via taket och desto mindre värme behöver kylas bort i lokalen under den varma delen av 

året. Å andra sidan reflekteras även gratisvärmen, som kan vara en fördel under den kallare delen av 

året, bort. I de flesta fall sparar man mera energi på den minskade kylanvändningen än vad man 

förlorar på ökad uppvärmning och det vita taket blir en vinst. Dock är vinsten större i varmare klimat 

med längre kylbehov än i kallare klimat. För Michigan blev den årliga minskningen av kylbehov i äldre 

handelslokaler 7,8 - 8,0 kWh/m2 och i nyare handelslokaler 2,1 - 2,4 kWh/m2. Den årliga ökningen av 

uppvärmningsbehov blev 1,612 – 3,224 kWh/m2 i äldre handelslokaler och 2,051 – 2,579 kWh/m2 i 

nyare23. Genom att dividera det ökade uppvärmningsbehovet med det minskade kylbehovet tog 

Levinson & Akbari fram ett värde på hur pass effektiv besparing installationen av ett cool roof skulle 

bli. Värdet 1 innebär att det inte blivit någon skillnad, värden mindre än 1 innebär en minskad 

energianvändning. För Michigan blev värdena 0,42 – 0,56 för äldre handelslokaler och 0,12 – 0,28 för 

nyare. Den årliga kostnadsminskningen skulle för äldre handelslokaler bli 0,44 – 0,60 $/m2 och för 

nyare 0,06 – 0,11 $/m2. Förutom energibesparingar skulle cool roofs dessutom minska utsläppen av 

växthusgaser på grund av det minskade elbehovet. (Levinson & Akbari, 2007) 
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 Valutakurs 2010-05-04: $ 1 = 7,23 SEK ger ett elpris på 0,56 kr/kWh. 
22 1 therm motsvarar 29,31 kWh, med ovanstående valutakurs blir gaspriset 0,22 kr/kWh. 
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 med omräkningsfaktor 1 therm = 29,31 kWh. 
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4 Analys 

4.1 Jämförelseproblematik 
Det har inte varit så enkelt att hitta möjligheter till konkreta jämförelser i den här rapporten. 

Regelverken framställs på skilda vis och de jämförelsevärden som finns redovisas i olika enheter och 

enligt olika principer. Energianvändningsstatistik ifrån Sverige respektive Michigan presenteras enligt 

olika kategorisystem, med olika enhetssystem, olika grad av utförlighet och för olika år. I den 

amerikanska statistiken uttrycks dessutom energi i en enhet, elanvändning i en annan och 

användningen av naturgas i en tredje enhet, vilken en ansvarig myndighetsperson för statistiken 

dessutom avrådde från att räkna om till någon annan enhet. Att göra jämförelser mellan värden 

uttryckta i olika enheter är annars ingen större svårighet, allt som krävs är att räkna om värdena. 

Dock är frågan vem som ska göra det. En lättillgänglig och lättläst information där jämförelser är 

enkla att göra tror jag är mer intressant för läsare av olika kategorier och främjar jämförelser och 

lärdomar mellan olika intressenter.  

4.2 Regelverk 
Att jämföra regelverken är svårt då de är utformade så olika. Den största skillnaden är att svenska 

BBR är mera övergripande formulerade och ser till helheten medan den amerikanska ASHRAE 

standarden går in i detalj med regler för varje konstruktionsdel och installation. Det illustreras enkelt 

med det faktum att BBR:s avsnitt 9 om energianvändning är 19 sidor långt, motsvarigheten ASHRAE 

Standard 90.1-1999 är 288 sidor lång. Likheter mellan de båda regelverken är att de båda tar hänsyn 

till klimatzoner och att de tar upp U-värden. De olika metoderna som U-värdena redovisas med gör 

dock att det inte går att göra en rak jämförelse. I BBR anges ett genomsnittligt U-värde för hela 

konstruktionen, dessutom samma för alla klimatzoner. ASHRAE anger tillåtna U-värden för varje 

konstruktionsdel, även om möjligheten finns för ”trade-offs”. Kontentan blir dock att de amerikanska 

värdena tar större hänsyn till hur stor del av byggnaden som utgörs av tak, som är en enkel 

byggnadsdel att isolera, respektive mera svårisolerade konstruktionsdelar som exempelvis dörrar. En 

1000 m2 stor amerikansk byggnad skulle alltså tillåtas ett högre U-värde om den hade flera våningar, 

det vill säga mera väggyta och mindre takyta, än om den var byggd som en stor enplans kvadrat med 

större takyta och mindre väggyta. För en svensk byggnad skulle samma U-värde vara 

dimensionerande i båda fallen. Däremot skiljer BBR, till skillnad från ASHRAE standarden, på vilket 

uppvärmningssätt byggnaden har. Eluppvärmda byggnader har hårdare krav på sig och får enligt BBR 

bara använda hälften av den energi som tillåts för byggnader med annat uppvärmningssätt.  

I ASHRAE Standarden anges detaljerade krav för belysning, fläktar, värme- och kylaggregat, med 

mera. Dessa bakas i BBR ihop genom att sätta en högsta tillåtna specifik energianvändning som krav. 

Med ineffektiva system för belysning, ventilation med mera, klarar inte en byggnad kravet. Det ger 

dock utrymme att exempelvis satsa mera på ventilationssystemet och då ge utrymme inom kravets 

ramar för en belysning som inte är lika energisnål. Tyvärr är de båda regelverken även här för olika 

för att kunna göra en enklare jämförelse som en del av den här rapporten. 

4.3 Energianvändning 
I Michigan är energianvändningen i köpcentrum ungefär lika stor som i handelslokaler i övrigt. 

Andelen el är dock betydligt högre i köpcentrum, och användningen av gas för bland annat 

uppvärmning således lägre. Detta är tvärt emot förhållandet i USA som helhet. Informationen om 

specifik energianvändning är dock knapp och därför är det svårt att dra några slutsatser om 
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anledningar till olikheterna. I Sverige använder köpcentrum betydligt mer energi än övriga 

handelslokaler, detsamma gäller för elanvändningen och nästintill alla poster för specifik 

elanvändning. Den enklaste förklaringen till det skulle kunna vara att köpcentrum har längre drifttid 

än övrig handel. En post som möjligen inte går att förklara med argumentet om drifttid är att 

köpcentrum använder nästan fyra gånger så mycket energi för kyla som övrig handel gör.  

Både köpcentrum och övrig handel i Michigan gör av med betydligt mer energi än svenska 

motsvarigheter. För övriga handelslokaler använder de amerikanska nästan dubbelt så mycket energi 

per m2, för köpcentrum handlar det om ungefär en fjärdedel mera. Skillnaderna i elanvändning är 

inte fullt lika stora, vilket visar på att det är uppvärmningen och i viss mån kyla som drar betydligt 

mer energi i de amerikanska byggnaderna än i de svenska. Då Michigan har ett betydligt varmare 

sommarklimat och relativt jämförbart vinterklimat med Sverige kan en slutsats av detta vara att det 

finns saker för Michigan att lära från Sverige inom uppvärmningsområdet. 

För den specifika energianvändningen i kWh/m2 gör återigen de olika redovisningsmetoderna strikta 

jämförelser komplicerade, men ett översiktligt försök är gjort i figur 624. Det finns vissa poster i den 

svenska redovisningen som visar specifik elanvändning, som går att jämföra med de framräknade 

värdena för specifik energianvändning i köpcentrum i Michigan. Av dessa tre poster är två oväntat 

överensstämmande. För belysning samt för ventilation och fläktar skiljer det mindre än 1 kWh/m2. 

Däremot är posten för kyla dubbelt så hög i Michigan. Med fjärrkylan medräknad ur den specifika 

energianvändningen för svenska köpcentrum så blir förhållandet dock det motsatta, att svenska 

köpcentrum använder dubbelt så mycket kyla som de i Michigan gör. Detta trots att Michigan har ett 

något varmare klimat sommartid, vilket betyder att de borde ha ett större behov av kyla i sina 

byggnader. Varför svenska köpcenter trots förutsättningarna använder så mycket mer kyla är svårt 

att säga, kanske har svenska kunder högre krav på svala köpcentrum, kanske är svenska köpcentrum 

byggda med så tät konstruktion att värmen inte läcker ut i samma utsträckning. Det skulle också 

kunna förklara den betydligt högre uppvärmningsenergin för köpcentrum i Michigan. För att kunna 

göra en bättre jämförelse av fördelarna och nackdelarna med en tät byggnad hade ett enhetligt 

system för beräkning av primärenergi varit användbart. 

Med den information som granskats i den här rapporten angående typer av belysning använda i 

handel och köpcentrum är det dock anmärkningsvärt att siffrorna på det området är så lika. Michigan 

har fortfarande 14 % glödlampor mot Sveriges 1 % och 75 % lysrör med konventionella drivdon, 

nästan tre gånger så stor andel som för svenska handelslokaler. Sverige har istället en betydligt större 

andel av den eleffektivare metallhalogenbelysningen. En förklaring skulle kunna vara att den 

amerikanska informationen är sju år gammal och den svenska är ny, utvecklingen går snabbt på 

belysningsområdet idag och fördelningen för användningen av olika belysningstyper i USA kan ha 

ändrats en del sedan 2003. I annat fall skulle slutsatsen bli att svenska köpcentrum och 

handelslokaler använder betydligt flera ljuskällor, om än av effektivare modell, för att belysa lokalen 

och varorna. 

                                                             
24 I figur 6 har energi för värme och kyla lagts till den svenska elstatistiken och vissa poster lagts ihop. Det ger 
en överblick över skillnaderna i energianvändning, men ska inte ses som en hundraprocentigt säker jämförelse. 
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Figur 4 Översiktlig jämförelse mellan köpcentrums specifika energianvändning i Sverige respektive Michigan [kWh/m2] 

* Uppvärmningen inkluderar uppvärmning av vatten 
**I svensk statistik bortses från en stor del av livsmedelskylan som används i verksamheten. 

4.4 Ekonomiska Incitament 
Politiska ambitioner kan försöka konkretiseras på flera sätt. Lagstiftningar, råd, ekonomiska bidrag, 

medial propaganda, utformning av skattepolitik och så vidare. I Sverige har staten satsat på bidrag 

hanterade av energimyndigheten och länsstyrelserna. Bidragen riktas till särskilt utvalda satsningar 

under bestämda perioder, i dagsläget för installation av solceller eller solfångare samt för 

energikartläggning. Något utrymme för andra energieffektiviserande initiativ finns inte och med den 

utformningen som idag gäller för fastighetsskatten blir fastighetsägaren snarare ekonomiskt 

bestraffad för energieffektiviserande investeringar som i taxeringen av fastigheten räknas som 

värdehöjande.  I Michigan har man istället satsat på skattelättnader för minskad energianvändning, 

oberoende av vilken lösning som valts för att nå resultatet. Vilket sätt som är bättre eller sämre beror 

naturligtvis på vad man vill uppnå. För att minska den totala energianvändningen torde det vara 

bättre att överlag stödja en sänkning av just den, oavsett om man väljer att göra det genom 

skattelättnader, ett förändrat taxeringssystem eller bidrag. Om målet istället är att öka andelen 

användning av solenergi eller andra förnyelsebara energikällor ger troligen riktade åtgärder, i form av 

bidrag eller skattelättnader, bästa resultatet. Även i Michigan finns bidrag att söka för investeringar i 

energieffektiviserande uppgraderingar. Valmöjligheterna där är flera, bidrag ges till olika typer av 

satsningar, mycket riktas på utbyte av gamla ineffektiva produkter och aggregat. Där är det dock hos 

energileverantören man söker bidraget. På grund av en lag som tvingar energileverantörerna att öka 

sin andel förnyelsebar energi har de flesta leverantörer infört bidragssystem till sina kunder. Det är 

ett annorlunda och intressant grepp och det är svårt att förutsäga hur något liknande skulle tas emot 

av svenska företag. 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Sverige

Michigan



 

25 
 

Hur regelverk utformas, och för Michigans del vilka regler som antas, är naturligtvis också ett sätt att 

politiskt påverka, förändra, energianvändningen. Den version av ASHRAE Standard som Michigan 

använder sig av har inte delat upp reglerna efter energislag som används. BBR har däremot tagit ett 

steg i den riktningen genom att sätta upp skarpare regler för eluppvärmda byggnader än för 

byggnader med annat uppvärmningssätt. Möjligen kommer framtida utgåvor av ASHRAE Standard 

och BBR att gå ännu längre på det spåret. 

4.5 Val av lösningar 
Med något olika klimat och, ännu mera, olika byggtradition väljer fastighetsägare i Michigan och 

Sverige också lite olika typer av åtgärder för energieffektivisering av sina byggnader. Dock har 

miljömärkningar, i dagsläget främst LEED, suddat ut gränserna genom att ställa samma krav och ge 

samma inspiration till fastighetsägare i vilket land de än befinner sig.  

4.5.1 Ventilation, uppvärmning & kyla 

Inom den här kategorin är skillnaderna stora mellan Michigan och Sverige. I Michigan används gas i 

stor utsträckning för både uppvärmning och kyla, vilket även vanligtvis sker genom 

ventilationssystemet. I Sverige är fjärrvärme populärt och mera regel än undantag vid nya satsningar. 

Dock är inte fjärrvärmefrågan okomplicerad och på flera håll satsas det istället på geoenergi, som när 

det väl är installerat blir nästan gratis energi under egen kontroll. Geoenergi ses som intressant både 

i Sverige och i Michigan.  

Den största skillnaden tycks dock vara användningen av värmeåtervinning. I Michigan används i vissa 

handelslokaler värmeåtervinning mellan olika delar av byggnaden, det vill säga värme från ett rum 

som anses för varmt slussas över till ett rum som anses för kallt. Att använda FTX-system med en 

värmeväxlare som tar vara på värmen/kylan i frånluften och återför den till lokalen via tilluften är 

sällsynt i Michigan. En roterande värmeväxlare används på konstmuseet Grand Rapids Art Museum, 

som får anses som en ovanligt ambitiös satsning med stora krav på luftkvaliteten, men återfinns inte i 

några andra projekt som granskats för den här rapporten. Frågan har ibland till och med mötts av 

undran över vad en värmeväxlare är. Detta är mycket olikt den svenska situationen där 96 % av 

handelslokalerna har FTX-system och får anses som en av de intressanta lösningarna för Michigan att 

inspireras av. En god möjlighet att sänka den höga energianvändningen för uppvärmning. 

4.5.2 Belysning och naturligt ljus 

I både Michigan och Sverige finns goda intentioner till att byta till mer energisnål belysningen i sina 

lokaler. Butikskedjan Meijer i Michigan är ett exempel där det satsas stort på utbyte av ineffektiva 

armaturer. De har även funnit att återbetalningstiden inte är mer än ett par år ens för utbyte av 

armaturer som fortfarande har en avsevärd livslängd kvar. Fördelen Meijer har mot många 

köpcentrum är att de äger och brukar sina byggnader själva och har allt inflytande över vad som görs 

i dem. Dilemmat för köpcentrum är att det ofta är hyresgästen som ansvarar för belysningen och då 

kan fastighetsägaren inte påverka valet av armatur särskilt mycket. Individuell mätning och 

debitering av elförbrukning kan vara ett sätt att övertyga hyresgästen om värdet i en satsning. Dock 

har en hyresgäst inte alltid en långsiktig plan på att stanna i lokalen och vill därför inte göra för stora 

investeringar där. 

Naturligt ljus, dagsljus, verkar vara en intressantare fråga i Michigan än i Sverige. En anledning till det 

kan naturligtvis vara att de har flera soltimmar än Sverige. Dock borde Sverige inte ställas inför 

samma problem med solavskärmning och har dessutom en tradition av energisnålare 
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fönsterkonstruktioner. Med East Hills Center’s särskilda skärmar där solljuset studsas in i lokalen tar 

man vara på solljuset utan att det bleker eller värmer mer än önskat. För Grand Rapids Art Museum 

har man arbetat mycket med användning av dagsljuset rent arkitektoniskt, men också funktionellt, 

och det utgör idag 70 % av ljuset i lokalerna. Inget av de svenska exemplen har angett 

dagsljusanvändning som en aktiv åtgärd och även statistiken över svenska köpcentrum visar att det 

inte är någon vanlig lösning. Här finns utrymme för mera innovativa lösningar och något för Sverige 

att lära av Michigan. 

4.5.3  Tak 

Att använda yttertaket för energieffektiviserande satsningar är ännu ett område som Michigan 

utnyttjar mera än Sverige. I Michigan är vita, reflekterande så kallade cool roofs vanligt. De som går 

steget längre satsar på sedumtak som förutom att isolera väl dessutom tar hand om regnvatten och 

förbättrar luftkvaliteten. Vindturbiner på taket för egen elproduktion är också något som testas, till 

exempel av butikskedjan Meijer. I Sverige återfinns sedumtak på vissa ambitiösa projekt, men vita tak 

är inte ofta använt. Med en längre kall del av året än Michigan är Sverige inte lika väl lämpat för 

användningen av vita tak men enligt Lars Pellmark på Diligentia, som äger köpcentrumet Gyllen i 

Linköping, så är köpcentrum ändå väl lämpade för satsning på vita tak då det är byggnader med en 

stor intern värmelast som tjänar på minskat värmetillskott från taket. Ett vitt tak är heller ingen 

avancerad åtgärd, så det torde vara något som är intressant för svenska fastighetsägare att titta 

närmare på. Kanske kommer produkten kunna utvecklas mot en vit takbeläggning som placeras ut 

under sommarmånaderna, eller till och med ett tak som ändrar färg efter årstid. Det skulle kunna 

passa Sverige ännu bättre. 

4.5.4 Individuell mätning 

Att införa individuell mätning av energianvändningen i lokaler för varje hyresgäst ses av World 

Business Council for Sustainable Energy som den effektivaste och snabbast återbetalda satsningen 

för energieffektivisering i köpcentrum. Dock med en reservation för att effekten kan mattas av med 

tiden, när hyresgästerna börjar vänja sig vid att se sin förbrukning i siffror. I Entré Malmö gick man till 

och med så långt att man lät hyresgästerna själva stå för installationer i lokalerna. Även om det 

tillvägagångssättet har mötts av viss kritik så visar det dock på ett tydligt problem vad det gäller just 

köpcentrum. Dilemmat angående vem som ska investera i energieffektivare belysningsarmaturer har 

redan berörts under avsnittet om belysning. Dessutom blir den viktiga helhetssynen splittrad i 

hyressituationen. En hyresgästs effektivare och energisnålare belysning kan öka på fastighetsägarens 

uppvärmningsenergianvändning under kalla delen av året. Den varmare delen av året bidrar den 

dock till minskat kylbehov. En individuell mätning och debitering av all använd energi skulle främja 

helhetssynen och förhoppningsvis även samarbetet mellan hyresgäster och fastighetsägare. 

4.6 Miljömärkningar 
Det är inte meningen att den här rapporten ska bli en jämförelse av miljömärkningar. Anledningen till 

att några miljömärkningar är med är att de är ett vanligt inslag i debatten och vilka miljömärkningar 

som är populära kan ge en bild av hur stort engagemanget är för energieffektivisering och för att visa 

vad man gör i frågan. I Michigan är intresset stort, främst för LEED. En orsak är att en stor del av 

delstatens offentliga byggnader är byggda för pengar donerade av privatpersoner. Flera av de stora 

donatorerna, främst i Grand Rapids-området, har ett intresse i energieffektivisering och för LEED. För 

en donator kan också själva märkningen vara viktig, dels som en verifiering på att pengarna använts 

på avsett vis, dels för att det ger god reklam att ha sitt namn på en byggnad som är så tydligt 
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miljömärkt. Utifrån detta så har trenden växt sig starkare och så även varumärket LEED. För vissa 

företag, som Bazzani Associates, har LEED-certifiering blivit en självklar del av arbetet med byggnader 

i egen regi och en del av det egna varumärket. Att LEED-certifiera kostar en hel del pengar, men på 

Bazzani Associates ser man det som att ge ett ekonomiskt bidrag till det arbete som utförs av USGBC, 

vilka ansvarar för LEED och utvecklingen av systemet. På butikskedjan Meijer har man valt att LEED-

certifiera en butik för att sedan kopiera lösningarna till resterande butiker. De anser inte att det är 

värt pengarna att LEED-certifiera alla men använder systemet som ett sätt att hitta effektiva 

lösningar. 

I Sverige är trenden med miljömärkning inte lika tydlig, inte lika vardaglig och debatten inte särskilt 

livlig. Det kan naturligtvis bero på olika saker. En anledning skulle kunna vara avsaknaden av 

finansiärers och donatorers krav på energieffektivisering. För Liljeholmstorgets galleria var det just 

banken som lånade ut pengarna till projektet som tog det första initiativet till LEED-certifiering. En 

annan anledning skulle kunna vara att energibesparande åtgärder i de flesta fall görs för att spara 

pengar, då är det inte aktuellt med att betala för certifiering och i större byggnader med hyresgäster 

blir det inte den som gör investeringen som sedan tjänar på den i slutändan. När energibesparing 

främst blir en ekonomisk fråga i debatten punkteras också ”good will”-effekten med en 

miljömärkning.  

4.7 Att lära av varandra 
Byggtraditionen i Michigan respektive Sverige skiljer sig åt på många plan. Informellt skulle man 

kunna säga att amerikanska byggnader är mera fantasifulla, både arkitektoniskt och vad det gäller att 

prova nya lösningar, men svenska byggnader har högre kvalitet och funktionalitet. Det som är 

förvånande är att de fortfarande är så olika, trots att västvärlden på många andra områden idag har 

blivit väldigt homogen. Biltillverkare inspireras ständigt av sina konkurrenter i andra länder, men på 

byggsidan är utvecklingen inte lika snabb i den riktningen. Belysning är nog det område där de är 

mest lika, ambitionen är densamma i både Michigan och Sverige, man vill använda energieffektivare 

armaturer och det finns i stort sett samma produkter på marknaden. Inom andra områden, som 

värmeåtervinning eller utformning av tak och användningen av dagsljus, finns det mer att lära av 

varandra. Att se byggnaden som en helhet är något som växer sig starkare i både Michigan och 

Sverige och här skulle en dialog kunna tänkas vara fruktbar. 

Något annat som börjar vakna till liv i båda staterna är diskussionen om hur olika energislag ska 

klassas. I USA har ett system för att i beräkningar omvandla ”site energy” till ”source energy” tagits 

fram. Den svenska motsvarigheten till ”source energy” kallas primärenergi och är fortfarande inte ett 

särskilt vedertaget och använt begrepp. Omvandlingsfaktorerna är dessutom olika i Sverige jämfört 

med USA, det svenska förslaget till viktningsfaktorer är överlag lägre än de amerikanska. Eftersom 

det är lite av ett sidospår i den här rapporten har jag inte grävt så djupt i ämnet att jag kan säga vad 

anledningen till skillnaden är. Två tänkbara orsaker kan dock vara att mera energi går till spillo i 

amerikansk energiframställning eller att man helt enkelt inte räknar på samma sätt. Återigen försitter 

man i så fall möjligheten att ta fram jämförbara fakta i arbetet med energieffektivisering och därmed 

försvåras också för tänkbart samarbete och utbyte av erfarenheter och lärdomar.  
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5 Slutsats 
1. I både Michigan och Sverige finns idag förutsättningar för ytterligare satsningar på 

energieffektivisering inom köpcentrum och övrig handel. Det blir tydligt i jämförelserna där 

det har satsats på olika lösningar för Michigan respektive Sverige. Den höga 

energianvändningen, enligt statistiken, visar också på stora besparingsmöjligheter, bland 

annat på belysning för båda staterna. Där har butikskedjan Meijer också visat exempel på att 

det finns en god ekonomi i en sådan investering.  På ett plan skiljer sig dock 

förutsättningarna åt. I Michigan finns en betydligt större tillgång till ekonomiska incitament i 

form av skattereduktion och bidrag till investeringar, än vad som finns i Sverige idag. Det 

tyder på en starkare politisk ambition i Michigan. Sveriges högre energipriser borde dock 

utgöra en motiverande faktor i Sverige. 

 

2. De studerade exemplen visar på olika lösningar för att minska energianvändningen. Effektiv 

belysning och effektiva ventilationssystem är intressant i båda staterna och intresset har 

också börjat växa för alternativa energikällor som geoenergi, sol- och vindkraft. I Sverige har 

FTX-system, med värmeväxlare mellan från och tilluft, blivit mera regel än undantag vid 

nyproduktion. Michigan har ännu inte det som standard, men jobbar istället på att hitta nya, 

användbara konstruktionslösningar, bland annat för att minska värmelasten genom taket och 

för att ta vara på dagsljuset. Individuell mätning av energianvändning för de olika lokalerna i 

en byggnad leder till ökat medvetande och eget ansvar, något som också ofta resulterar i en 

lägre energianvändning. 

 

3. Det mest intressanta med den här rapporten är naturligtvis vad som skulle kunna användas 

mera än det gör idag. För Michigans del är FTX-systemet en god idé att titta vidare på. Det 

används i ambitiösa projekt men har inte fått stort genomslag i handelslokaler än, trots att 

det både sparar värme vintertid och kyla sommartid, när utetemperaturen är högre än 

innetemperaturen. Om siffrorna för fördelningen mellan olika typer av belysning, från 2003, 

fortfarande är något så när aktuella finns stor besparingspotential där och goda förebilder 

inom den egna delstaten. Dock är den största posten energianvändning för uppvärmning, ett 

område där Sverige utvecklats mycket sedan 1990 och där Michigan borde ha alla 

möjligheter att gå i samma riktning. För att minska energianvändningen för uppvärmning 

krävs effektiva aggregat och en tät och välisolerad konstruktion. Ett FTX-system skulle 

återanvända redan köpt energi och på så sätt minska energibehovet. Geoenergi och egna 

vindturbiner, som är aktuellt på försök redan idag, genererar egenproducerad energi och 

skulle drastiskt minska energianvändningen i statistiken. Dock finns det alltid en ekonomisk 

aspekt. Ett lågt gaspris gör att satsningar på minskad gasanvändning för uppvärmning får 

mindre ekonomisk effekt. 

I Sverige har man arbetat med energieffektivisering och främst minskat användningen av 

oljeprodukter. Belysning är en stor post av elanvändningen och satsningar på effektivare 

lampor och armaturer äts upp av en ökad mängd belysning i lokalerna, i hopp om bättre 

försäljningssiffror. Här finns dock rejäl potential till förbättring. Det finns fortfarande många 

energiineffektiva armaturer som kan bytas ut, drifttiderna för belysningen kan kortas och 

installation av rörelsesensorer i sällan använda utrymmen och tidsstyrning i övriga lokaler 

kan göra skillnad i många fall. Dessutom finns stort utrymme för nya lösningar för att ta vara 
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på dagsljuset och här kan inspiration hämtas från Michigan. Geoenergi är även i Sverige en 

växande marknad för köpcentrum och handelslokaler och här finns möjligheter för flera 

större fastighetsägare att satsa, särskilt i områden väl lämpade för akviferlager. Ur ett sådant 

fås såväl värme som kyla, vilket skulle kunna påverka svenska köpcentrums höga siffror, 

jämfört både med Michigan och med övrig handel, för energi till kyla. De vita taken ser vi inte 

mycket i Sverige, delvis beroende på klimatet, men för köpcentrum och andra byggnader 

med hög intern värmelast är de dock ett intressant alternativ.  

Slutligen kan jag bara hoppas på en utveckling där vi intresserar oss mera för varandras idéer över 

statsgränserna, inte bara vad det gäller den allra senaste designen, utan också för mindre lösningar 

och goda intentioner. Sådana projekt skulle dock underlättas av ett mer enhetligt sätt att presentera 

information, både vad det gäller kategoriindelning och vilka enheter värden redovisas i. Vi har 

fortfarande många möjligheter att lära från varandra. 
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6 Diskussion 
Avgränsningarna i den här rapporten tvingades av tids- och utrymmesskäl bli ganska snäva. Trots att 

ett helhetssynsätt förespråkas kan rapporten i sig inte riktigt leva upp till det. Exempelvis skulle 

större hänsyn kunnat tas till kvalitet på inomhusluft och byggtekniska aspekter. Att ha med mera 

teori om energieffektivisering och byggnadens olika områden där sådan är möjlig hade varit önskvärt, 

men var ett av de områden som prioriterades bort under processen med att skriva rapporten. En 

fortsättning på rapporten skulle kunna vara att närmare granska de i slutsatsen utpekade områden 

för möjlighet till ökad effektivisering. För att verkligen kunna säga att de är genomförbara och goda 

möjligheter krävs större kunskap om kostnader, verkningsgrader, funktion med mera. Den här 

rapporten får i första hand ses som en inspirationskälla för vilka områden som skulle kunna vara 

intressantare att titta närmare på.  

Det har varit svårt att hitta tillförlitliga källor, därav den långa referenslistan och viss förekomst av 

källor vars pålitlighet skulle kunna ifrågasättas. Vissa saker vet man, men det kan ta många timmar 

att hitta en källa på det. En sådan sak är energipriser, vilket hade varit intressant att ha med bland de 

ekonomiska incitamenten. På det området lyckades jag inte hitta någon objektiv källa med ett tydligt 

och användbart svar. Energieffektivisering i köpcentrum och handelslokaler ligger dock i tiden och 

fler och fler studier görs på området. Det var lyckosamt att energimyndigheten hann publicera sin 

rapport om energianvändning i handelslokaler, det skedde först i april 2010, under tiden den här 

rapporten skrevs.  

Att samla in fakta från två olika länder och jämföra dessa var intressant och spännande. Det var 

mycket lärorikt att sätta sig in i ett annat lands system och utvecklande att läsa så mycket fakta på 

engelska. Dock var det svårt att veta var man skulle leta efter saker i ett annat land och vad som 

fanns att finna. Jag hade tur som hade en bekant i Michigan till hjälp i början. Några intervjuer 

genomfördes i Michigan och det var ett bra sätt att skaffa information. Tanken var från början att 

urvalet skulle vara mera strukturerat men eftersom det var svårt att få grepp om vad som var ett 

representativt urval blev det snarare så att jag skickade ut många förfrågningar och de som svarade 

fick bli urvalet. Även i Sverige var förhoppningen att jag skulle göra intervjuer men tyvärr var 

intresset för det mycket svagt bland fastighetsägarna. Några svarade på frågor över e-post, men 

många svarade inte alls. Dessutom blev min vistelse i Michigan förlängd på grund av inställda flyg och 

tiden i Sverige blev därför knapp för intervjuer. Om arbetet hade fördelats under en längre tid hade 

jag haft möjlighet att göra ett utförligare researcharbete efter intressanta personer att intervjua och 

kunnat ge berörda personer längre framförhållning för en intervju. För att, framförallt de svenska, 

personerna verkligen skulle vilja bli intervjuade hade det troligen även krävts mer än så, vad vet jag 

inte säkert. Jämförbarheten av informationen presenterad i rapporten är begränsad och de 

ostrukturerade intervjuerna bidrar till den problematiken, varför mera strukturerade intervjuer hade 

varit att föredra.  
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Bilaga A: Ordlista 
 

Atemp  Den tempererade arean i en byggnad, den area som värms till mer än 

+10˚C. 

BTU Står för British Thermal Units och är en enhet på energi, 1 BTU = 0,293 

Wh. 

Foot  Längdmått, 1 foot = 0,305 m. 

FTX-system Ventilationssystem bestående av frånluft, tilluft samt en värmeväxlare 

däremellan som överför värme eller kyla från frånluften till tilluften och 

därmed tillbaka till lokalen. 

Geoenergi Ett samlingsnamn för energi som utvinns ur berg, jord, vatten eller 

akviferlager, vilket är en underjordisk grundvattenansamling. 

HF-don Högfrekvent kopplingsdon i moderna lysrörsarmaturer, ökar 

armaturens effektivitet och förlänger lysrörens livslängd. 

Klimatskal En byggnads systemgräns mellan ute- och innetemperatur. Vanligtvis 

räknas grund, ytterväggar, tak, dörrar och fönster till klimatskalet. 

Ljusflödeseffektivitet  Används för att jämföra effektiviteten för olika typer av belysning. 

Enhet: Lumen/Watt. Ett högt värde innebär mera ljus per installerad 

effekt. Halogenbelysning har en ljusflödeseffektivitet på cirka 18 

Lumen/Watt och glödlampor ännu lägre. För LED-belysning, 

metallhalogen och lysrör är värdet över 100 Lumen/Watt. Det 

effektivaste lysröret är idag T5. 

R-värde Värde på ett materials termiska motstånd, det vill säga hur väl 

materialet förhindrar värme att passera. Ett högt värde innebär bättre 

isoleringsförmåga än ett lågt. Enhet: m2K/W. 

SEER Står för Seasonal Energy Efficiency Ratio och är ett mått på hur pass 

energieffektivt ett värme- eller kylaggregat är, ju högre värde desto 

effektivare. 

Solcell Omvandlar solenergi till elektricitet utan några rörliga delar eller behov 

av bränsle 

Solfångare Använder solenergi för att värma ett medium och på så sätt producera 

varmvatten. 

Solel/solvärmehybridsystem Ett system med solceller och solfångare i en integrerad 

konstruktion. 
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SFP Specific Fan Power, specifik fläkteffekt, ger ett mått på hur stor eleffekt 

som krävs för att ventilera bort ett ventilationsflöde på 1 m3/s, det vill 

säga hur eleffektiv fläkten är. Enhet: kW/( m3/s). 

U-värde Värmegenomgånskoefficient, ett mått på ett materials eller en 

byggnadsdels isoleringsförmåga. Ett lågt värde ger bättre isolering än 

ett högt. Enhet: W/m2K. 
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Bilaga B: EU-direktiv 
2002 antog Europaparlamentet och Europeiska unionens råd ett direktiv om byggnaders 

energiprestanda, som beslutades att gälla från januari 2006. I direktivet anges att medlemsstaterna 

ska fastställa minimikrav på byggnaders energiprestanda, vilket definieras som den energimängd som 

krävs för att uppfylla de behov som är knutna till normalt bruk av byggnaden. Kraven ska ta hänsyn 

till inomhusklimatet för att undvika otillräcklig ventilation, till om byggnaden är nybyggd eller 

befintlig samt till dess ålder och användning. Vissa byggnader, som tillfälliga eller religiösa byggnader, 

tillåts undantag från kraven. För nya, eller omfattande renoverade, byggnader med över 1000 m2 

användbar golvyta ställs även krav på att en bedömning görs om alternativa system gällande värme-, 

kyl- och elförsörjning är tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt genomförbara. Exempel är angivna i 

direktivet. Ett annat viktigt krav som ställs i direktivet är kravet på energicertifikat. Ett energicertifikat 

ska göras tillgängligt för ägaren eller den presumtiva köparen eller hyresgästen.  Giltighetstiden får 

inte överskrida 10 år. Vissa byggnader får även här undantas från reglerna. Certifikatet ska innehålla 

referensvärden så att jämförelse för den bedömda byggnaden enkelt kan göras även av 

konsumenter, samt även rekommendationer på hur energiprestanda kan förbättras. Direktivet 

fastställer även att kontroller av värmepannor och luftkonditioneringssystem med en nominell effekt 

på mer än 12 kW ska utföras regelbundet av kvalificerade och/eller auktoriserade experter. 

Luftkonditioneringens effektivitet samt dess dimension i förhållande till byggnadens kylbehov ska 

bedömas och råd om möjliga förbättringar eller alternativa lösningar ska ges. (2002/91/EG) 
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Bilaga C: Statliga krav i Sverige 
I Sverige ansvarar myndigheten Boverket för regler, krav och råd om byggande. Boverkets Byggregler, 

BBR, redogör i nio kapitel för vilka tekniska egenskapskrav som ska uppfyllas vid nybyggnation och 

tillbyggnader. För ombyggnader har de gett ut allmänna råd, BÄR. (boverket.se) 

BBR:s avsnitt 9 gavs ut 2009 som ett supplement till BBR 2008 och redogör för krav och råd gällande 

energihushållning.  Sverige är indelat i tre olika klimatzoner, som i många fall får olika värden för 

kraven. Till klimatzon I, med kallast klimat, räknas Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län, till 

klimatzon II räknas Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län. Resten av Sverige, det 

vill säga Uppsalas, Västmanlands, Örebro och Västra Götalands län samt länen söder om dem, räknas 

till klimatzon III. Kraven på byggnadens specifika energianvändning och genomsnittlig 

värmegenomgångskoefficient, Um, för klimatskalet delas förutom i klimatzoner även in i eluppvärmda 

lokaler eller lokaler med annat uppvärmningssätt än elvärme. Kraven redovisas i tabell 1. Visst tillägg 

gällande specifik energianvändning och installerad effekt för uppvärmning tillåts i byggnader som av 

hygieniska skäl har högre uteluftsflöde än 0,35 l/s per m2 eller om särskilda krav påvisas. (Boverket, 

2009) 

Tabell 1 BBR:s krav på specifik energianvändning och värmegenomgångskoefficient för lokaler. (Boverket, 2009) 

 Klimatzon I Klimatzon II Klimatzon III 

Krav för lokaler med annat 
uppvärmningssätt än elvärme: 

   

Byggnadens specifika energianvändning 
[kWh/m2 Atemp och år]  

140 120 100 

Genomsnittlig värmegenomgångs-
koefficient, Um [W/m2 K]  

0,70 0,70 0,70 

Krav för eluppvärmda lokaler:    

Byggnadens specifika energianvändning 
[kWh/m2 Atemp och år] 

95 75 55 

Installerad eleffekt för uppvärmning [kW]  
 
+ tillägg då Atemp är större än 130 m2

  

5,5 
 
0,035(Atemp-130) 

5,0 
 
0,030(Atemp-130) 

4,5 
 
0,025(Atemp-130) 

Genomsnittlig värmegenomgångs-
koefficient, Um [W/m2 K] 

0,60 0,60 0,60 

 

Ur energisynpunkt anges i BBR:s avsnitt 9 bara att klimatskalet ska vara tätt nog för att klara kraven 

på byggnadens specifika energianvändning och installerad effekt. Andra krav på klimatskärmen 

gällande till exempel fukt eller brandsäkerhet faller under andra kapitel än energihushållning i BBR 

och redovisas heller inte här. För byggnader med en golvarea på mindre än 100m2 kan alternativa 

krav tillämpas, men så små lokaler anses inte relevanta för den här rapporten. Installationer för 

värme och kyla ska enligt BBR:s avsnitt 9 utformas så att de ger en god verkningsgrad under normal 

drift. Krav ställs också på att behovet av kylning ska minimeras. Förslag ges på hur det kan göras med 

bygg- och installationstekniska åtgärder, till exempel solavskärmning, val och placering av fönster 

samt kylackumulering i byggnadsstommen. På värme- kyl- samt luftbehandlingsinstallationer ställs 

krav på automatiska reglersystem som förser byggnaden med rätt mängd värme och kyla för 

användningsområdet och effektbehov i förhållande till inne- och utomhusklimat. Dessutom ska 

byggnaden utrustas med ett mätsystem där byggnadens energianvändning för önskad period kan 
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avläsas och beräknas. Det ställs dock inget krav på individuell mätning för olika lokaler i en byggnad 

med flera hyresgäster. (Boverket, 2009) 

För byggnadstekniska installationer som ventilation, fasta belysningsarmaturer och 

cirkulationspumpar ställs i BBR:s avsnitt 9 krav på utformning så att energin används effektivt och 

effektbehovet begränsas. I råden anges värden för specifik fläkteffekt, SPF, som inte bör överskridas. 

För från- och tilluft med värmeåtervinning (FTX) anges SPF 2,0 kW/(m3/s) och för från- och tilluft utan 

värmeåtervinning anges SPF 1,5 kW/(m3/s). För belysning i lokaler föreslår råden energisnåla 

armaturer samt närvaro- eller dagsljusstyrning. (Boverket, 2009) 

För att leva upp till EU:s krav på energicertifikat instiftades 2006 en lag om energideklarationer. 

Lagen slår fast att fastighetsägare ska låta en oberoende expert besiktiga byggnaden och upprätta en 

energideklaration. Deklarationen ska bland annat innehålla uppgifter om byggnadens 

energiprestanda, det vill säga hur mycket energi byggnaden använder vid normalt bruk, information 

om huruvida radonmätning och funktionskontroll av ventilationsaggregat utförts för byggnaden samt 

förslag på åtgärder för att förbättra byggnadens energiprestanda. Energideklaration ska utföras vid 

nybyggnad eller försäljning av byggnad, vid upplåtande av nyttjanderätt som hyres- eller bostadsrätt 

samt för specialbyggnader som vård- och idrottsanläggningar. Energideklarationen är giltig i 10 år. 

(energimyndigheten.se 4)  
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Bilaga D: Miljömärkningar 

BREEAM 
BREEAM (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method) handhas av The BRE 

Global “Sustainability Board” och världen över finns 150 000 BREEAM-certifierade byggnader. 

Systemet är ett klassificeringssystem för byggnadens miljöprestanda, åtta olika manualer finns för 

olika byggnadstyper, en av dem är handel. Poäng delas ut i tio olika kategorier: miljöledning, hälsa 

och välmående, energi, transport, vatten, material, avfall, landanvändning och ekologi, förorening 

samt innovation. De olika kategorierna är viktade till ett procentvärde, energi har högst vikning och 

vatten lägst.  De sammanräknade poängen per kategori räknas om till ett procentvärde av möjliga 

poäng och multipliceras sedan med det viktade kategorivärdet. Tillsammans ger dessa värden ett 

procentvärde som i sin tur ger något av betygen godkänd, bra, mycket bra, utmärkt eller enastående. 

(BES 5056: issue 3.0, 2009) 

Dock har jag inte kunnat finna någon BREEAM-certifierad handelsbyggnad i Sverige. Landets första 

BREEAM-certifierade fastighet är en fullserviceverkstad för toyota som fick certifikatet hösten 2009 

(Gallagher I, 2009). Liljeholmstorgets galleria som öppnade 2009 certifierades däremot i april 2010 

inom LEED, som beskrivs närmare under miljömärkningar i Michigan nedan. Därmed blev de Europas 

första köpcentrum som LEED-certifierats inom högsta nivån, LEED platinum (mynewsdesk.com 1). 

GreenBuilding 
EU har tagit fram ett eget miljömärkningssystem kallat GreenBuilding. Det administreras av olika 

organisationer i medlemsländerna, i Sverige av Fastighetsägarna. GreenBuilding är gratis och vänder 

sig enbart till privata och offentliga kommersiella byggnader, inte till bostadshus. Det enda kravet att 

uppfylla är för nyproducerade byggnader att ha en energianvändning som är minst 25 % lägre än 

boverkets krav och för befintliga byggnader handlar det om 25 % lägre energianvändning än innan 

åtgärder utförts. Det finns två nivåer för ett partnerskap i GreenBuildning, en fastighetsnivå, där 

fastigheten uppfyller GreenBuilding-kravet, och en företagsnivå som vänder sig till företag med minst 

10 byggnader i sin ägo. För att bli partner på företagsnivå krävs att 30 % av företagets 

fastighetsbestånd i Europa lever upp till kravet och att 75 % av nyproducerade byggnader gör det. 

(fastighetsagarna.se) 

LEED 
LEED, Leadership in Energy and Environmental Design har fått stort genomslag i Michigan. Enligt 

professor Tim Mrozowski vid Michigan State University (2010-04-15) övervägs LEED-certifiering vid i 

stort sett varje större byggprojekt i Michigan idag och även där man väljer att inte ansöka om 

certifikat, så används ofta idéer och inspiration från LEED-dokumenten. LEED är ett 

klassificeringssystem för hur miljövänlig en byggnad är och det drivs av the United States Green 

Building Council, en ideell, medlemsdriven organisation grundad 1993. Klassificeringen sker genom 

ett poängsystem. Inom kategorierna Hållbara byggnadsplatser, Effektivitet angående vatten, Energi 

och atmosfär, Material och resurser, Inomhusklimat, Innovativ design samt Regional prioritet 

grupperas kriterier, credits, som ger olika många poäng. De två sistnämnda räknas inte till 

baspoängen men kan tillsammans ge 10 extra poäng. Vissa kriterier är obligatoriska. Beroende på hur 

många av de 110 möjliga poängen byggnaden kan tillgodoräkna sig klassificeras den som certifierad 

(40-49 poäng), silver (50-59 poäng), guld (60-79 poäng) eller platina (80 poäng och uppåt).  (LEED 

2009) 
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Exempel på kriterier kan vara att inte använda mer belysning än nödvändigt, till exempel att lysa upp 

natthimlen, att använda 20 % mindre vatten än basvärdena, att genom simulering av hela byggnaden 

visa på att den använder minst 10 % mindre energi än motsvarande byggnad byggd enligt ASHRAE 

90.1-2007 Standard, men även att byggnaden är placerad i stadsmiljö för att skona grönområden 

runt staden eller att det finns cykelställ och omklädningsrum som främjar alternativa transportmedel. 

I anslutning till varje kriterium finns förslag på hur det kan uppfyllas. (LEED 2009) 

 Det finns olika kriteriedokument för olika typer av byggnader eller byggnadsdelar. I dagsläget räknas 

handelslokaler under LEED 2009 for New Construction and Major Renovations Project, alternativt 

LEED 2009 for Commersial Interiors. Mot slutet av 2010 kommer dock två nya kriteriedokument 

särskilt för handel att införas, LEED for Retail: New Constructions och LEED for Retail: Commersial 

Interiors. (usgbc.org 2) 

Energy Star 
Energy Star delas ut av U.S. Environmental Protection Agency, EPA, och utmärks av att byggnaden 

ska höra till den energieffektivaste fjärdedelen av amerikanska byggnader.  Om byggnaden efter ett 

år i bruk uppfyller kraven på minst 75 poäng på EPA:s skala och ett inomhusklimat som lever upp till 

kvalitetsstandarden, har den kvalificerat sig till Energy Star. (energystar.gov 1) 

Köpcentrum, vare sig de är överbyggda eller ej, kan inte som helhet kvalificera sig till Energy Star och 

det kan inte heller butiker som är en del av ett överbyggt köpcentrum eller en byggnad med andra 

verksamheter, exempelvis kontor eller hotell (energystar.gov 2). Dock har EPA satt upp riktmärken 

för energianvändningen för byggnader som inte kan kvalificera sig för Energy Star. Riktmärkena utgör 

medelvärdet av energianvändningen för respektive kategori byggnader som redovisats i en 

undersökning från energidepartementet25. I köpcentrum är medelvärdet för elektricitet 71 % av den 

använda energin. EPA skiljer också på ”source energy” och ”site energy”, där ”site energy” är den 

energi som används i byggnaden. ”Source energy” är ”site energy” omräknat i hur mycket energi det 

går åt för att även framställa och transportera energin till byggnaden. Beroende på energikälla 

multipliceras energin med ett värde enligt tabell 4 nedan26 27. Medelvärdet för köpcentrum är 107 

kBTU/sq.ft ”site energy” och 271 kBTU/sq.ft ”source energy”, vilket motsvarar 337 kWh/m2 

respektive 853,5 kWh/m2. (energystar.gov 3) 

Tabell 4 Viktningsfaktorer för Source Energy. (energystar.gov 3) 

Viktningsfaktorer för olika energikällor  

 ”Site energy” [kBTU] ”Source energy” [kBTU] 

Elektricitet 1 3,34 

Naturgas 1 1,047 

Fjärrvärme 1 1,40 

Olja 1 1,01 

 

För övriga handelslokaler, som har möjligheten att kvalificera sig till Energy Star, gäller alltså att få 75 

poäng eller mer enligt EPA. Baserat på fakta om byggnaden, som postnummerområde, area, andel 
                                                             
25 Commersial building Energy Consumptions Survey, från the Department of Energy’s -  Energy Information 
Administration, som redogörs för vidare under energianvändning nedan. 
26 1 BTU = 0,293 Wh 
27

 Den svenska motsvarigheten till Source Energy är primärenergi som beskrivs under kapitel 2.5.3.2 ovan. 
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uppvärmd respektive kyld area, antalet kassaapparater och datorer, antalet brukstimmar per vecka, 

med mera (energystar.gov 2), beräknas vad som är högsta och lägsta energianvändningen för 

motsvarande byggnader, samt 98 nivåer däremellan. För att få 75 poäng ska man alltså vara bland de 

25 översta procenten i sin kategori byggnader (energystar.gov 4). Även här är det ”source energy” 

som jämförs (energystar.gov 5). 
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Bilaga E: Installerad effekt för belysning i svenska handelslokaler 
 

 

Figur 5 Installerad effekt för belysning per areaenhet i övrig handel [W/m2], uppdelat på olika rumstyper och olika 
ljuskällor. (ER 2010:17) 

 

 

Figur 6 Installerad effekt för belysning per areaenhet i köpcentrum [W/m2], uppdelat på olika rumstyper och olika 
ljuskällor. (ER 2010:17) 
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Bilaga F: Delstatliga krav i Michigan 
Michigan har sedan 2003 arbetat efter ASHRAE 90.1-1999 (energycodes.gov 1) men processen för att 

anta den nyare utgåvan ASHRAE 90.1-2007 för byggnader ej avsedda för boende, har startat. Ett 

särskilt tillsatt utskott har godkänt den nya utgåvan och nu återstår remisser och ett formellt 

antagande. Troligen kommer den nya standarden börja gälla i slutet av 2010. En av anledningarna till 

att Michigan väljer att uppgradera sitt regelverk är att det är ett krav som ställs för att få tillgång till 

avsatta regeringsmedel för statlig träning och utveckling rörande energieffektivisering. (Mrozowski, T 

2010-04-15) 

Än så länge bygger man dock fortfarande utifrån ASHRAE Standard 90.1-1999. I standarden redogörs 

för hur konstruktioner ska utföras, exempelvis hur isolering ska placeras och vilka konstruktionsdelar 

som ska tätas. USA är uppdelat i ett antal klimatzoner och utifrån dem och konstruktionstyp anges 

sedan minsta godkända värde för termiskt motstånd, R-värde, för konstruktionsdel och högsta 

godkända värmegenomgångskoefficient, U-värde, för konstruktionen, se bilaga G. Olika delar av 

Michigan återfinns i fyra olika tabeller i Standarden. I tabell 3 återfinns en förenklad sammanfattning 

av kraven. (Bethuy, M 2005) 

Tabell 3 Krav på klimatskalet enligt ASHRAE 90.1-1999. (Bethuy, M 2005) 

Krav på klimatskalet      

  
  

Högsta U-värde för  
Konstruktionen 
[BTU/h·ft2·°F] 

Motsvarar  
”svenskt U-värde” 

[W/m2·K] 28 

Lägsta R-värde för 
Isolering 

[h·ft2·°F/BTU] 

Tak 0,027 - 0,065 0,153 - 0,368 15 - 38 

Väggar över markytan 0,057 - 0,113 0,323 – 0,754 9,5 - 13 

Väggar under markytan C-värde29: 0,119 - 1,140 0,675 – 6,463   

Golv 0,033 - 0,087 0,187 – 0,493 8,3 - 30 

Platta på mark F-värde30: 0,730 - 0,840  10 

Dörrar 0,500 - 1,450 2,835 – 8,220   

tabell X 

För klimatskal finns obligatoriska krav men även frivilliga råd för hur byggnaden kan bli ännu lite 

effektivare. Man tillåts också göra så kallade trade-offs, utjämning av kraven mellan lokaler. Om 

exempelvis taket är lite bättre isolerat än nödvändigt så behöver inte väggarna vara lika bra isolerade 

som kravet, men slutsumman av använd energi ska bli samma som för om byggnaden haft tak och 

väggar enligt kraven i ASHRAE 90.1-1999. (Bethuy, M 2005) 

För fönster och glaspartier finns i ASHRAE Standard 90.1-1999 restriktioner över U-värden och 

SHGC31, se bilaga G. Mindre än 50 % av väggarean och 5 % av takarean får utgöras av glaspartier. 

Belysning berörs också i ASHRAE Standard 90.1-1999. Här finns olika krav för hur systemet för 

                                                             
28 1 BTU/ h·ft2·°F motsvarar 5,669 W/m2·K, vilken är den enhet Sverige använder för U-värde, omräknat med 
hjälp av omvandlingsfaktorerna 1 BTU = 0,293 kWh, 1 ˚F = 5/9 K, 1 ft2 = 0,3052 m2. 
29 C-värde ger ett mått på värmeledningsförmåga, uttryckt i Btu/h·ft2·°F, och är i stort sett detsamma som U-
värde men utan att räkna med ett yttre värmeövergångsmotstånd, Rse. 
30

 F-värde ger ett mått på värmeförlusten, uttryckt i Btu/h·ft·°F, men innehåller inte någon areaenhet, som U-
värde, utan beror av plattans omkrets. 
31

 Solar Heat Gain Coefficients, på svenska solfaktor SF. 
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belysning ska utformas, till exempel måste byggnader större än 5 000 ft2, det vill säga 465,125 m2 32 

ha automatisk släckning styrd antingen av ett tidsschema eller av rörelsesensorer. Utomhusbelysning 

med högre effekt än 100W måste ha en ljusflödeseffektivitet på mer än 60 Lumen/W. Byggnaders 

tillåtna installerade effekt beror av användningsområde. För en byggnad med flera olika typer av 

lokaler beräknas den tillåtna totala installerade effekten genom att multiplicera arean för varje 

område med respektive tillåtna effekt. För handelslokaler är den högsta tillåtna installerade effekten 

1,9 W/ft2, vilket motsvarar 20,4 W/m2. Dock får extra effekt användas för att belysa varor, vanligtvis 

1,6 W/ft2, motsvarande 17,2 W/m2, men för försäljning av bland annat smycken tillåts 3,9 W/ft2 

extra, motsvarande 41,9 W/m2. Skyltfönster utgör ett undantag från belysningskraven. (Bethuy, M 

2005) 

I avsnittet för värme, kyla och ventilation i ASHRAE 90.1-1999 redogörs för olika kontroller som ska 

göras av systemen och att samma luft inte får kylas och värmas eller fuktas och avfuktas. I ett stort 

antal tabeller redovisas minsta tillåtna effektivitet för olika aggregat, värmepannor och 

varmvattenberedare. (ASHRAE Standard 90.1-1999) 

  

                                                             
32

 1 foot = 0,305 m 
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Bilaga G: Sammanställning av tabeller ur ASHRAE 90.1-1999 som rör 

Michigan.  
Sammanställt av Graduate Research Assistant Mike Bethuy, Michigan State University, för the 

Michigan Energy Code Training Curriculum CD, 2005. 

Tabell 5 Krav på klimatskalet ur ASHRAE Standard 90.1-1999. (Bethuy, M 2005) 

 

 

Tabell 6 Krav på klimatskalet gällande glaspartier, ur ASHRAE Standard 90.1-1999. (Bethuy, M 2005) 
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Bilaga H: Uträkning av specifik energianvändning för köpcentrum i 

East North Central-regionen. 
I U.S. Energy Information Agency’s undersökning av kommersiella byggnaders energianvändning 

2003 redovisas informationen i ett antal tabeller. USA delas i vissa tabeller upp i Census-regioner, där 

Michigan tillhör regionen East North Central, och byggnaderna delas i vissa tabeller upp i 

byggnadstyper, varav två är handel och köpcentrum. Tyvärr redovisas inte specifik energianvändning 

för olika byggnadstyper för varje region. Dock redovisas använd energi per användningsområde i två 

olika tabeller, exklusive och inklusive köpcentrum, för de olika regionerna. Detta borde innebära att 

differensen mellan de redovisade värdena representerar köpcentrens energianvändning.  

Att den totala använda energin för köpcentrum både enligt mina uträkningar och enligt tabell C7A är 

89 trillion BTU stödjer den teorin. Omräkningarna från BTU och feet är efter antagandet att 1 BTU är 

0,293 Wh och 1 foot är 0,305 m. 

Tabell 7 Beräkning av specifik energianvändning i köpcentrum i East North Central-regionen. 

 Totalt Upp-
värm-
ning 

Kyla Venti-
lation 

Uppvärm-
ning 
vatten 

Belys-
ning 

Köks-
utrust-
ning 

Kyl-
diskar/ 
kylskåp 

Kontors-
utrustning 

Övrigt 

Ur tabell E1A, alla byggnader [trillion BTU]    

 1343 676 46 83 77 230 28 62 12 102 

Ur tabell E1, alla byggnader utom köpcentrum [trillion BTU]   

 1254 643 42 77 72 208 25 59 11 90 

Differens       

Tr. 
BTU 

89 33 4 6 5 22 3 3 1 12 

TWh* 26,077 9,669 1,172 1,758 1,465 6,446 0,879 0,879 0,293 3,516 

kWh 
/m2** 

338,6 125,6 15,2 22,8 19,0 83,7 11,4 11,4 3,8 45,7 

 

*1 BTU = 0,293 Wh → 1 trillion BTU = 0,293 TWh 

** Ur tabell A4 fås att köpcentrum i East North Central-regionen utgör en yta på 829 million sqare 

feet. Detta motsvarar 77 km2. 

Tabellerna från U.S. Energy Information Agency’s undersökning av kommersiella byggnaders 

energianvändning 2003 (Commercial Buildings Energy Consumption Survey (CBECS)) återfinns på 

hemsidan: 

http://www.eia.doe.gov/emeu/cbecs/cbecs2003/detailed_tables_2003/detailed_tables_2003.html   
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Bilaga I: Solavskärmare och sedumtak på East Hills Center, Grand 

Rapids, Michigan. 

 

Figur 7 Solavskrämande skärmar på East Hills Center, Grand Rapids. Foto av Johanna Snygg, april 2010. 

 

Figur 8 Sedumtak på East Hills Center, Grand Rapids. Foto av Johanna Snygg, april 2010. 


