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Sammanfattning 
Under det senaste decenniet har medvetenheten kring energianvändning ökat i Sverige, 

framför allt inom industrisektorn. Detta är sannolikt orsakat av ständigt ökande energipriser, 

ökad beskattning, hårdare regelverk samt ett fokus på negativa miljöfaktorer i samband med 

energianvändning. 

Det är också värt att notera att den svenska industrin tidigare har haft förhållandevis låga 

elpriser, jämfört med sina europeiska grannar utanför Skandinavien (där situationen liknar 

den i Sverige). Detta har lett till en situation där svensk industri har utvecklats med begränsad 

medvetenhet om sin egen energianvändning och med en låg total effektivitet (återigen i 

jämförelse med europeiska grannar utanför Skandinavien). 

Numera har energioptimering en hög prioritet för många industrier, med syfte att sänka 

kostnaderna och förbli konkurrenskraftiga på den internationella marknaden. Detta har 

öppnat en utmärkt affärsmöjlighet för företaget Dalkia AB, den svenska grenen av det 

multinationella franska företaget Dalkia. 

Dalkia utför olika tjänster, alla relaterade till användning, optimering och tillförsel av energi. 

För att optimera energianvändningen utförs vanligtvis en energikartläggning i syfte att 

kartlägga ett företags nuvarande energianvändning och rekommendera åtgärder för 

energieffektivisering. 

På begäran av Dalkia har detta examensarbete haft som mål att analysera deras 

energikartläggningsmetod för att hitta svagheter och föreslå förbättringar. Alla de steg som 

ingår i Dalkias energikartläggningsmetod har undersökts.  

I undersökningen av energikartläggningsmetoden upptäcktes att det saknades erfarenhet och 

kartläggare för att granska industriella processer, att det inte fanns några lämpliga 

kartläggningsprogram för att beräkna den totala energianvändningen för ett reviderat objekt 

inom företaget och slutligen att de rapporter som presenterar resultaten från revisionen 

lämnade säljarna, som presenterar dessa för kund, förvirrade hur resultaten beräknats och 

vilka uppskattningar de var baserade på. Den förvirrande rapporteringen bidrog potentiellt 

till en negativ påverkan på den slutliga försäljningen till kund. 

För att åtgärda dessa problem utvecklades följande komponenter som så småningom kommer 

vidareutvecklas av ingenjörerna på Dalkia; ett underlag att följa vid industriella 

kartläggningar, ett förslag på ett program för att beräkna energianvändning och en 

rapportmall att använda för att presentera resultat från energikartläggningar på ett tydligare 

sätt. 

 

 

 

 

 

 



  



Abstract 
During the last decade, the awareness of energy usage has increased in Sweden, especially 

within the industrial sector. This is most likely the cause of ever increasing energy prices, 

increased taxation and regulations and a focus on negative environmental factors associated 

with energy usage.  

It is also to be noted that Swedish industry has previously enjoyed comparatively low 

electricity prices, in comparison to her European neighbors (outside of Scandinavia where the 

situation is similar to that of Sweden). This has led to a situation in which Swedish industries 

have evolved with limited awareness of their own energy usage and with a low overall 

effectiveness (again in comparison to European neighbors outside of Scandinavia). 

Energy optimization is now a high priority for many industrial companies in order to lower 

costs and remain competitive on the international market. This has led to an excellent business 

opportunity for the company Dalkia AB, the Swedish branch of the multinational French 

company Dalkia. 

Dalkia AB performs various services all related to the usage, optimization and supply of 

energy. In order to optimize energy usage an energy audit is usually performed in order to 

map a company’s current energy use and recommend energy efficiency measures.  

At the request of Dalkia AB this master thesis had the goal of analyzing their energy audit 

method in order to find weaknesses and thereafter suggest improvements. All the steps 

involved in Dalkia AB´s energy audit method where investigated. 

From the analysis it was discovered that they lacked experienced and capable auditors to 

audit industrial processes, that there were no relevant programs within the company to 

calculate the total energy usage of an audited object and finally that the reports presenting 

results from the audit left the salesmen confused as to how the results were calculated and 

what estimations they were based upon. The confusing reporting was potentially 

complicating the final sale to the customer. 

In order to rectify the problems development started on the following components which 

were to be eventually taken over by the engineers at Dalkia; a guide to follow for industrial 

audits, a program to use to calculate energy usage and a report structure to use to present 

results from the energy audit in a clearer fashion.  

 

 

 

 

  



Förord 
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1. Bakgrund och problembeskrivning 
Den nordiska industrisektorn har det senaste seklen haft låga energipriser och energiskatter. 

På grund av detta har ekonomiska incitament varit låga för industrierna att effektivisera sin 

elanvändning, men detta har vänt de senaste 10 åren. Elpriserna har ökat kraftigt under 

denna period och de kommer fortsätta att öka samtidigt som energiskatter har tillkommit. 

(Thollander 2008) Prishöjningen har väckt intresset hos industrierna att energieffektivisera 

men ofta saknas kompetens att göra detta själva och därmed har det öppnats upp en ny 

marknad som industriteknik och energiexpert företaget Dalkia AB vill ta del av. 

Det finns stor potential för energieffektivisering i svensk industri då låga elpriser har lett till 

ineffektiva och slösaktiga vanor. Hur effektivt Sveriges energianvändning är, i form av 

bruttonationalprodukt som produceras per enhet använd energi, visas i Figur 1. Med 

konstant ökande energipriser förlorar svensk industri konkurrenskraft i jämförelse med sina 

europeiska grannar. Detta förväntas motverkas därför att marknaden för industriell 

energieffektivisering kommer att öka. (Thollander 2008) 

 

Figur 1: BNP per enhet energi (Data från: The World Bank 2013) 

Dalkia AB utför många energideklarationer och energikartläggningar främst åt företag och 

kommuner som äger bostäder och fastigheter runtom i landet. Majoriteten av deras kunder 

har hittills varit inom fastighetssektorn. Dalkia AB har länge haft planer på att inrikta sig 

mer inom industriell energieffektivisering, även om det finns energieffektiviseringspotential 

inom fastigheter är det en hårt konkurrensutsatt marknad med små besparingar att hämta 

vid enskilda byggnader. Inom industrisektorn finns det färre aktörer med potentiellt stora 

vinster och besparingar att hämta.  
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Under många år har Dalkia AB saknat ett gemensamt rapporterings- och beräkningssätt för 

sina ingenjörer att utgå ifrån när de utför energistudier på fastigheter och det har helt 

saknats för industrier. Eftersom det saknas gemensamma företagsprogram eller metoder 

som utnyttjas har anställda löst tillvägagångssättet vid energistudier såsom de anser mest 

logiskt och anpassat efter svenska behov. Ett av de större problemen som har uppstått hos 

Dalkia är att anställda kartläggare inte har samma tankesätt som försäljarna vilket lett till 

brister i bland annat rapporterna från kartläggarna. 

Dalkia ABs franska moderkoncernen har program och verktyg tillgängliga med syfte att 

utföra beräkningar och simuleringar vid en energikartläggning. De franska verktygen har 

ansetts av anställda hos det svenska dotterbolaget som alltför komplexa, svåranvända och 

inte speciellt lämpade att bruka i Sverige. Det har heller inte funnits tid eller resurser för de 

svenska ingenjörerna att lära sig hur man brukar dessa.  

För att få gemensamma beräknings- samt slutresultat, åtgärdsgenerering och presentation 

av resultat finns det behov av en allmän lättanvänd energikartläggningsmetod. Ett annat 

behov är även att kartläggningsingenjörer och försäljare hos Dalkia AB ska känna sig 

obesvärade att använda metoden.  

En potentiell grund för en gemensam metod kan hämtas från Swedish Standards Institute 

(SIS) standarden ”SS-EN 16247-1:2012, Energikartläggning - Del 1: Generella krav”. Detta är 

en nyutvecklad energikartläggnings metod som beskriver vad en energikartläggning borde 

innehålla och kan användas som grund i en analys av Dalkias arbetssätt. 

Att ha egna beräkningssätt och verktyg vid ett företag är inte endast ett problem hos Dalkia, 

utan det finns inget kommersiellt energikartläggningsverktyg för at beräkna 

energianvändning och besparingar med på marknaden idag. Problemet har dock 

uppmärksammats av universitetsvärlden vid forskning kring svenska industriföretag 

(Thollander & Dotzauer 2010). För att täcka denna allmänna brist på kartläggningsverktyg 

har ett antal forskare från avdelningen Energisystem på Linköpings Universitet startat ett 

aktiebolag för deras nyutvecklade program, Nordenaudit 2.0. Denna avdelning med dess 

forskare har forskat inom energikartläggningar hos industrin i 25 år vilket gör dem unika i 

Sverige och troligtvis även i Norden. (Nordicenergyaudit 2013a)  

1.1 Dalkia 
Dalkia är ett franskt dotterbolag till Veolia Environment vilket äger 66 procent av företaget, 

resten av företaget ägs av det statliga franska energibolaget Électricité de France. Franska 

Dalkia föddes 1998 ur sammanslagningen av två företag, Esys-Montenay och Compagnie 

Générale de Chauffe och köptes upp av Veolia Environment 2001 för att bli deras 

energidivison. (Dalkia 2010a) 

Huvudkontoret ligger i Paris, Frankrike och de har runt 50000 anställda i 35 olika länder 

världen över med en omsättning på 8,9 miljarder euro 2012. De har som mål att effektivisera 

energianvändning och produktionsprocesser i alla former och steg. Förenklat kan det 

beskrivas att de tar hand om drift, underhåll och garanterar fasta energipriser åt fastigheter 

och industrier (Dalkia 2012) 
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1.2 Dalkia AB 
Dotterbolaget Dalkia AB är Dalkias nordiska verksamhet och opererar i Sverige, Norge och 

Finland med huvudkontoret i Stockholm. Den svenska divisionen av bolaget heter Dalkia 

Sverige AB, den har samma ledning och huvudkontor som Dalkia AB. Dalkia Sverige AB 

har tillsammans med de andra nordiska dotterbolagen en total omsättning på 1,9 miljarder 

kronor och över 1000 anställda. De har nära kontakt med sina nordiska systerbolag, Dalkia 

Norge AS samt STEP i Finland (som enbart arbetar mot industriella kunder tillsammans 

med Pori Energia). (Dalkia 2009) 

På samma sätt som franska moderkoncernen erbjuder Dalkia AB en rad olika energi- och 

tekniska tjänster för industrier samt drift av företags fastigheter som sjukhus, kontor, handel 

och lokaler för offentlig sektor.  

I resterande rapporten hänvisas Dalkia AB bara som Dalkia, moderkoncernen refereras 

specifikt om det är dem man syftar på. 
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2. Uppdrag, syfte och frågeställning 
Då projektet inleddes önskade Dalkia att utforma en metodbok för att underlätta och 

standardisera energikartläggningar åt deras anställda inom området. Preliminära krav och 

förslag av vad metodboken grovt kunde innehålla var: 

 Instruktioner för bokens användning. 

 Generell information om beräkningar och nyckeltal. 

 En del med data innehållande information om. 

o Energileverantör. 

o Energisystemet. 

o Processer inom företaget. 

o Kalkyler. 

 Avslutande rapportmall innehållande information om: 

o Kartlagda företaget 

o Objektbeskrivning. 

o Energisystemet. 

o Grafiska resultat, helst i form av sankeydiagram. 

o Ekonomiska kalkyler i MWh och Euro. 

o Möjliga tekniska och affärsmässiga lösningar. 

Ett examensarbete ska också ha en akademisk vinkling genom att innehålla analys, 

forskning och applicera ingenjörens lärda kunskaper i problemlösning under sin studietid. 

Resultaten av examensarbetet kommer att bli att framställa en metodik för 

energikartläggningar efter att ha analyserat Dalkias nuvarande arbetssätt vid 

energikartläggningar.  

Tolkat från de preliminära kraven på metodbokens önskade innehåll blev huvudmålen av 

vad metodiken skulle hjälpa till att åstadkomma: 

1. Förenkla hur en energikartläggare utför en kartläggning till en bra standardnivå. 

2. Standardisera och säkerställa beräkning av åtgärdsresultat. 

3. Öka chansen av att åtgärder implementeras och att Dalkia tar över driften av den 

kartlagda organisationen. 

 

2.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med examensarbetet är att analysera alla delmoment som ingår i en 

energikartläggning av fastigheter och industrier åt Dalkia, för att eventuellt hitta 

förbättringspotential i processen. Slutligen ska denna information implementeras och 

sammanställas i metodiken som ska hjälpa en energikartläggare utföra en 

energikartläggning med bra kvalité och därmed försöka uppfylla önskemålet att skapa en 

metodbok. 
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Analysen och framställningen av metodiken formas utifrån följande frågeställningar; 

1. Vad finns det för andra befintliga kartläggningsmetoder förutom den svenska 

standarden för energikartläggningar? Vilken av dem är mest komplett med 

utgångspunkt baserad på SIS standarden? 

2. Hur ser Dalkias arbetsmetod ut för energikartläggningar och hur skiljer den sig mot 

SIS standarden och de tidigare analyserade metoderna? 

3. Vilka hinder har Dalkia mött när de ska energieffektivisera och hur har de 

överkommit dessa? 

4. Finns det tillgängliga programvaror och verktyg (helst interna) som kan användas 

under en kartläggning som uppfyller Dalkias behov, eller behöver det utvecklas ett 

nytt program? 

5. Hur kan en potentiell metodik för energikartläggningar se ut baserat på Dalkias krav 

och behov uppdagat från de tidigare frågeställningarna och hur kan metodiken 

utformas för att vara användbar för Dalkia? 
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3. Avgränsningar 
 Dalkia är en internationell koncern men endast de svensk anställda energikartläggarnas 

metoder undersöks. 

 Att beräkna miljöpåverkan hos energikartläggningar och åtgärdsförslag tas inte hänsyn 

till. 

 Dalkia tar hand om drift och driftoptimering vid många industrier och fastigheter. Deras 

driftteknikers (de som är fast anställda på arbetsplatsen och konstant söker 

effektiviseringsåtgärder) arbetssätt kring energieffektivisering har inte valts att 

undersökas då rapportens fokus läggs på kartläggningsprocessen. 
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4. Litteraturstudier 
4.1 Energianvändning inom den svenska industrisektorn 
 

4.1.1 Historiskt perspektiv 
Industrisektorn i Sverige har länge använt stora mängder el i jämförelse med sina 

Europeiska grannar utanför Norden. Dag (2000) visade att Volvos elanvändning var dubbelt 

så stor per likadan producerad enhet jämfört mot en fabrik i Belgien. Även en jämförelse av 

produktion hos Electrolux i Danmark, England och Sverige visade att Sverige hade störst 

elanvändning (men inte störst energianvändning) per producerad enhet av de jämförda 

fabrikerna (Nord-Ågren 2002).  

Enligt Hanning (2011) beror den stora förbrukningsskillnaden till huvuddel på industriernas 

låga elpriser i Sverige som illustreras i Figur 2. Det finns ett direkt samband mellan elpriser 

och energi per producerad enhet. Det har visats sig att även om Sverige använder mer el blir 

det totala energikostnader ungefär densamma. 

 

 

Figur 2: Historiska elpriser för industri (Data från: Eurostat 2013) 

Efter avregleringen av den svenska elmarknaden säljs och köps el på en börsliknande 

marknad kallad nordpool. Efter avregleringen av svenska elmarknaden 1996 och 

uppkopplingen till resten av kontinentens elnät 2004 har en prisökning påbörjats, det 

skedde en prisdubbling på el för industri i Sverige från år 2000 till 2006 och som Figur 3 

tydliggör har prisökningen fortsatt. (Thollander 2008) Enligt ekonomisk teori om utbud och 

efterfrågan förväntas prisökningen sluta när Sverige har samma elpris som övriga länder i 

Europa.  
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Figur 3: Svenska elspotspriset från nordpool med trendlinje (Data från: Nordpoolspot 2013) 

Enligt Skatteverket (2011) har en skatt på el funnits sedan 1952 för industrier. De första 

större förändringarna av energiskatten på el skedde 1990-1991 då skatten höjdes för 

hushållen samtidigt som den minskades för tillverkningsindustri och yrkesmässig 

växthushållning, för att 1993 slopas helt.  

Koldioxidskatten infördes 1991 på fossila bränslen i Sverige, men även där har industrin 

varit skattebefriade till en viss del, jämfört mot allmänheten. (Skatteverket 2008) 

Från 1993 fram tills industrierna åter igen behövde betala energiskatt på 0,5 öre/kWh 2004, 

bekostade hushållen i Norden majoriteten av miljöpåverkan från den totala 

energianvändningen, trots att deras elanvändning var minst av industrin och servicesektorn. 

Situationen visas i Figur 4. Service och speciellt industrisektorn betalade endast en liten del 

var av den totala skatteintäkten. (Svensk Energi 2012a) 

 

 

Figur 4: Energianvändningen och betalade skatter i procent 1999 (Eurostat 2003) 

Den 1 juli 2004 togs nollskattesatsen bort och tillverkningsindustrin i Sverige behövde betala 

en energiskatt på 0,5 öre per kilowattimme. Koldioxidskatten ökades stegvis 2011 för 
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industrisektorn, från 21 procent till 30 procent av den generella 

koldioxidskattenivån(Skatteverket, 2010), samtidigt minskades skatteåterbetalningen av 

fossila bränslen för jord- och skogsbruksmaskiner med 28 öre per liter. (Svensk Energi 

2012a) 

Enligt Energimyndigheten (2012) härrör 24 procent (36 TWh/år) av den svenska industrins 

totala energianvändning från fossila bränslen. Prisökningar på både el och fossilt bränsle 

kommer försämra dess konkurrenskraft och ge starka incitament att ändra energikällor eller 

optimera de befintliga. 

4.1.2 Idag 
Ofta är eluppvärmning, bristfällig fastighetsskötsel, människors beteende och många andra 

lättare åtgärdade orsaker ansvarigt för elanvändningsskillnaden. Dock har den svenska 

industrin hittills ignorerat den höga elvändningen då det endast har funnits små 

ekonomiska vinster att optimera sin elanvändning, energiskatten har varit låg samtidigt som 

kompetens och resurser saknades. Samtidigt ansågs svensk el vara koldioxid (CO²) neutral 

och därmed har ingen koldioxidskatt betalats för elen. 

Anledningen till låga elpriser och CO² utsläpp inom Sverige beror på att över 80 % av elen är 

genererad från koldioxid fri vattenkraft- och kärnkraftverk som efter dyra kapital 

investeringar har låga marginal kostnader och långa livslängder. (Energimyndigheten 2012) 

Med avregleringen av elmarknaden handlar Sverige på samma elmarknad som länder på 

kontinenten som brukar kolkraft för elproduktion vilket gör att svenska företag borde räkna 

med koldioxidutsläpp på sin elanvändning på grund av marginalelen. Marginalel innebär 

att när elproduktionen ökar täcks den ökande belastning med gradvis dyrare elkällor, vilket 

i Europanätet är kolkraft, för att täcka det ökade behovet. Det blir då den sist inkopplade 

kolkraften som sätter priset på spotelen och den producerade elen skickas till exempelvis en 

fabrik i Sverige. Detta betyder att de då använder el med CO² utsläpp från kolkraft istället 

för landets interna vatten- eller kärnkraft. (Henning 2005) 

Staten har insett att det inte är hållbart för miljön att industrisektorn inte betalar för 

miljöpåverkan från utsläppen av koldioxid och därför har energi- och koldioxidskatten ökat 

stegvis de senaste åren. Ökningen av energiskatter beror bland annat på EU direktivet ”20-

20-20”, där ett av målen är att uppnå 20 procent förminskning av växthusgas utsläpp till 

2020 utifrån 1990 års nivåer. (Thollander, el al. 2012) Direktivet kommer ha en stor påverkan 

för många etablerade industrier och för de industrier som länge varit duktiga att 

effektivisera sina emissioner av koldioxid och andra växthusgaser. Det beror på att de redan 

har implementerat de enkla och billiga åtgärder och då kvarstår endast de dyra 

kapitalinvesteringarna och de komplicerade åtgärderna. 

EU direktivet 2020 - klimat- och energipaketet, innebär bland annat att medlemsländerna 

ska, utgående från 1990 års nivåer: 

 Minska 20 % hos utsläppen av växthusgaser  

 Minst 10 % av drivmedlen ska vara biobränsle 

 20 % av använda energin ska komma ifrån förnyelsebara energikällor 

 Effektivisera 20 % av energianvändningen 
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Dessa är huvudmålen från EU:s klimatpolitik för att totalt sett inte överstiga 2 graders 

höjning av den globala temperaturen jämfört mot förindustriell nivå. (Miljödepartementet 

2012) 

4.1.3 Framtidssituation 
2015 kommer återigen koldioxidskatten höjas, då måste svenska industriföretag betala 60 

(Skatteverket 2010) procent av generella koldioxidskattenivån, vilket kommer innebär en 

prishöjning på 20-25 procent för olja och gas. (Finansdepartementet 2009)  

Med konstant ökande elpriser och ökande skatter har behovet att minska energianvändning 

och konvertera till mer miljövänliga energikällor uppmärksammats av industrin. Att svensk 

industri i framtiden ska kunna fortsätta att vara konkurrenskraftiga på den internationella 

marknaden måste energieffektivisering vara på agendan för varje svenskt företag och 

industri. 

En sammanfattning av alla tidigare nämnda skatte-, energi- och prisökningar presenteras i 

Tabell 1.  

Tabell 1: Summering av pris och skatteförändringar 

EU:s 20-20-20 mål  20 % effektivisering av energianvändningen 

20 % mindre utsläpp av växthusgaser 

Minst 20 % energi från förnyelsebara energikällor 

Minst 10 % biodrivmedel 

% industrisektorn betalar 

av den generella 

CO²skattenivån 

Innan 2011: 21 %  

2011 - 2015: 30 %  

2015 - vidare: 60 %  

Energiskatt på el för 

industri 

1993 - 2004: 0 öre/kWh 

2004 - vidare: 0,5 öre/kWh 

Årsmedelvärdet på 

elspotspriset  

2000: 14,24 öre/kWh 

2010: 56,82 öre/kWh 
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4.2 Dalkia ABs roll och affärsmetod 
Eftersom svensk industri har fokuserat sina resurser på kärnverksamheten har tekniska 

kunskaperna att lyckas energioptimera sin förbrukning inom hjälpsystemen och 

stödprocesserna kommit i skymundan. Dalkias roll är att täcka denna brist på kunskap och 

resurser genom att erbjuda energikartläggningar och specialistkompetens inom energi- och 

industriteknik och energiförsörjning.  

De optimerar; drift, energiflöden, teknisk prestanda och den totala energikostnaden samt 

garanterar dessa. Dalkia tar också över driften av olika energisystem, det menas att de tar 

ansvar över energiräkningar, underhåll av energisystemen, optimering av 

energianvändningen och de anställda som är relevanta för dessa system. Förutom detta sker 

utveckling och effektiviseringar hos fastigheter ägda av företag, industrier samt den 

offentliga sektorn vilket i slutändan kommer leda till en mer hållbar energianvändning i 

samhället.  

Inom alla affärsmodeller hos Dalkia är energikartläggningar relevanta. Bland Dalkias affärs 

modeller finns garantier, energiprestanda- och funktionsgaranti, en överblick av dessa 

presenteras i Figur 5. Energiprestanda garantin (EPG - Energy Performance Guarantee) 

garanterar Dalkia en förminskning av energianvändningen genom ett par tjänster:  

 Analys och uppföljning av energiexperter (energikartläggning)  

 Garanterar energianvändningsnivå och besparingspotential vilka också redovisas i 

detalj 

 Opartiska mätningar av genomförda besparingar utförd enligt internationella 

standarden IPMVP1.  

Om Dalkia misslyckas hålla den utlovade energianvändningsnivån betalar de den 

överskrida kostnaden men när förbrukningen understiger nivån delar Dalkia besparingen 

med kunden. (Dalkia 2009c) 

                                                      

 

1International performance measurement and verification protocol är en internationell standard utvecklad 

av en koalition av internationella organisationer med Amerikanska Energiinstituten i spetsen.  Målet 

med standarden är att definiera standardvillkoren samt hur investering- och besparingskalkyler vid 

energieffektiviseringsarbete enklast kan räknas fram. 
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Figur 5: Dalkias olika affärsmodeller (Dalkia 2009) 

 

Funktionsgarantin (Functional guarantee) säkerhetsställer Dalkia funktionaliteten hos 

fastigheten och de tekniska systemen genom tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll. 

Förutom försäkran av funktionaliteten och andra mätbara indikatorer hos de tekniska 

systemen garanterar de också inomhusklimat och tillgänglighet i fastigheten. Detta arbete 

leder till att oförutsedda kostnader och haverier minimeras samtidigt som 

underhållskostnader och prestanda försäkras ur ett längre perspektiv. (Dalkia 2009d) 

Dalkia erbjuder också större och långsiktiga lösningar för energieffektiviseringar och 

bränslekonverteringar. Exempelvis genom byte av energibärare till bioenergi från fossila 

bränslen eller konstruktion av kraftvärmeverk, båda åtgärderna har långa 

återbetalningstider vilket gör att driftkontrakt utformas på längre tidsperioder. 

Eftersom varje industri ser olika ut finns inga standardlösningar utan lösningar måste utgå 

från varje industrianläggnings förutsättningar då specialbeställda lösningar bearbetas fram 

åt kunden. Ett exempel är då Dalkia hjälpte det kommunalt ägda företaget Trelleborg 

Fjärrvärme AB att byta ut en ångpanna som tidigare drevs av naturgas mot en som eldade 

träpulver. Genom detta byte av bränsletyp reducerade Trelleborg Fjärrvärme AB sitt 

koldioxidutsläpp med 2000 ton per år, vilket kraftig minskar deras miljöpåverkan. (Dalkia 

2010b) 

Liknande installationer utförs och planeras hos bland annat ett sågverk i Skinnskatteberg 

där pannan ska kopplas upp med E. ON:s fjärrvärmenät, detta kommer leda till högre totala 

verkningsgrader och ökande intäkter (Framtidensenergi u.å.). Det pågår andra 

energieffektiviseringsarbeten hos kunder som Arla Foods, Scan, Findus och Outokumpu. 

Dessa sistnämnda företag har Dalkia tagit över delar av energi tillförsel och drift för 

produktionen. (Dalkia 2009b) Dalkia har i nuvarande läget mer drift på fastighetssida, men 

de satsar på att utöka inom industrisektor genom bland annat erbjuda Energy Performance 

Guarantee. 
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4.3 Energikartläggning 

4.1.1 Introduktion 
En energikartläggning har som syfte att upplysa den kartlagda organisationen om deras 

energianvändning, vad som kan förbättras ur energianvändningssynpunkt och ge olika 

åtgärdsförslag för att effektivisera energianvändningen. Optimalt ska en kartläggning leda 

till förbättrad energianvändning och lägre driftkostnader. (Rosenqvist, et al. 2012)  

Oberoende av vilken metod som undersöks följer energikartläggningar samma uppbyggnad 

i grunden. De mest typiska stegen grovt uppdelat är; förberedelser, datainsamling, 

dataanalys, framställning av åtgärder samt avslutande rapportering. En kort beskrivning av 

de olika termer och steg som kan tillkomma vid en energikartläggning enligt Hasanbeigi och 

Price (2010) presenteras nedan i Tabell 2. Syftet med detta är att bekanta läsaren med 

energikartläggningar och ge en övergripande beskrivning av hur de utförs.  

 

Tabell 2: Huvudstegen i en energikartläggning 

Förberedelser Preliminär kontakt med kartläggningsobjektets ledning för att avgöra 

energikartläggningens förväntningar, mål och krav på rapportering med 

mera. 

Preliminär 

datainsamling 

Information som historisk energianvändning, säsongsvariationer, 

produktionstoppar, mekanisk uppbyggnad och arkitektur uppbyggnad 

kan samlas in innan objekten besöks. 

 

Platsbesök På plats, beroende på noggrannhetskraven, kan olika energiflöden mätas 

med syftet att senare skapa energibalans. Under besöket ska kartläggaren 

vara observant för preliminära åtgärdsförslag. Någon typ av checklista 

eller kartläggningsunderlag kan följas. 

Analys Innehåller sökandet för åtgärder, analys av energiflöden och processer. 

Med det insamlade data delegeras energiflöden till alla identifierad 

processer för att avgöra stora energianvändare i en så kallad energibalans. 

Analysen kan innehålla beräkningar för att få fram elanvändning, 

omvandling av energivärden till kW eller normalisering av 

energianvändning.  

Åtgärdsförslag Åtgärdsförslag är rekommendationer av kartläggaren med syfte att sänka 

energianvändningen. Utgående ifrån analysen kan olika förslag tas fram. 

Med hänsyn på den befintlig energianvändning ska kartläggaren avgöra 

stora användare och ineffektiviteter med hjälp av benchmarking, 

erfarenhet, medelvärden etcetera. Vilka åtgärder som kan väljas att 

presentera kan beror på företagets krav på återbetalningstid, tekniska och 

ekonomiska begränsningar. 

Rapport och 

avslutande 

möte 

Rapporten ska innehålla en beskrivning av den nuvarande 

energianvändning och åtgärdsförslag. Vid avslutande möte diskuteras de 

åtgärdsförslag som tas upp i rapporten. Möjliga uppföljningsarbeten kan 

diskuteras. 
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4.1.2 Typer av energikartläggningar 
Energikartläggningar kan variera kraftig i sin utformning. Noggrannheten, förväntningar, 

mål och tid är alla faktorer som påverkar hur den slutgiltiga kartläggningen genomförs. 

Generellt uppdelas en kartläggning i två detaljnivåer; en snabb genomgångsanalys eller en 

mer avancerad analys. 

Genomgångsanalys är den mest elementära metoden och hittar de lättaste mest tillgängliga 

åtgärderna. Kartläggaren tittar då snabbt på de olika systemen inom företaget för att försöka 

hitta stora energianvändare. Många värden blir antagna då tid för mätning av alla värden 

inte finns. Åtgärderna som upptäcks och beräkningarna som utförs är baserat på 

uppskattningar och antagande vilka kan avvika en del från verkligheten. 

En mer noggrann kartläggning innebär mätningar av energiflöden, energibalanser, mer 

utförliga åtgärdsberäkningar samt ekonomiska kalkyler för åtgärdsbesparingar som 

exempelvis livscykelanalyser eller återbetalningstider. Vid denna nivå bryter kartläggaren 

upp energianvändningen på respektive enhet eller aktivitet för att lättare få en överblick av 

deras energianvändning. I dessa kartläggningar är det lämpligt att använda uppmätta data 

under långa tidsperioder för att kunna utföra noggranna åtgärdsberäkningar. Detta görs 

genom att ta hänsyn till olika effekter hos energianvändning såsom väder, 

produktionsförändringar och säsongsvariationer, för att sedan ge prognoser och simulera 

energianvändningen. (Rosenqvist et al. 2012) 

Det som energieffektiviseras under en energikartläggning är olika energiutnyttjande 

processer inom en industri eller fastighet. Noggrannheten och detaljnivån kring de 

energibesparande resultatberäkningarna beror främst på kartläggningens tidsram. De 

processer som tittas på kan delas upp i två sorter, nämligen stödprocesser och 

produktionsprocesser (även kallade huvudprocesser). 

Stödprocesser är de processer som stödjer produktionen. Belysning, ventilation, tryckluft, 

värme, kylning och tappvarmvatten är alla stödprocesser. De kan i många fall 

energieffektiviseras genom optimerad drift, till exempel att stänga av belysning när den inte 

behövs eller minimera ventilationsanvändning. Andra vanliga stödprocessfel som generellt 

lätt kan fixas är korrigering av överdimensionerade värme-, kyla- och ventilationssystem, 

utbyte av gamla komponenter samt läckage i tryckluftssystemen. 

Produktionsprocesser har inga fasta bestämda åtgärder då förutsättningar för varje varierar 

kraftig mellan industri till industri. Ofta behövs förstudier göras genom påläsning och 

intervjuer av kartläggaren för att bekanta sig med industrins processer. Detta görs för att 

skapa tillräckliga kunskaper för att upptäcka potentiella åtgärder som bättre teknologi, 

tekniska fel och ologiska arbetssätt. Exempel på produktionsprocesser är 

materialuppvärmning, mixning, packning, smältning och så vidare. (Rosenqvist et al. 2012) 

Mellan energikartläggningar för industrier och fastigheter är det skillnader vilka processer 

som finns och storleken på energiflöden. Under en fastighetskartläggning finns det inga 

produktionsprocesser att analysera, endast de så kallade stödprocessorerna studeras och 

generellt blir det endast genomgångsnivå på kartläggningen. Industriella kartläggningar 

sker ofta i större skala och har större energiflöden, en energibalans är då viktig för att 

identifiera stora energianvändare. Följden av vilka energiprocesser som används blir 

energianvändning och därmed åtgärdssökningen annorlunda. 
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I en fastighet är väderförhållande den styrande faktorn för energianvändning. 

Energianvändningen hos industrier är främst beroende av produktion, men det finns 

fortfarande stödprocesser och även fastighet inom en industri. 

 

4.1.3 Arbetssätt vid energikartläggningar 
Hur tillvägagångssättet att insamla data och hur analys stegen genomförs är också subjekt 

till variationer. Rosenqvist et al., 2012 beskriver att en energikartläggningars datainsamling 

och analyssteg kan utföras på top-down, bottom-up eller iterativa sätt. 

Top-down metoden är generellt det snabbaste arbetssättet, speciellt vid kartläggning av 

större objekt som industrier där mätvärden saknas för vissa aktiviteter. Som det hörs på 

namnet syftar metoden på att kartläggaren först allokerar de största energiförbrukarna till 

respektive känd enhetsprocess och sedan om det behövs, uppdela resterande 

energimängder i en större detaljnivå till sin tillhörande process. 

Denna metod är effektiv därför att de allra minsta energianvändarna i större industrier 

sällan mäts som exempelvis väggarnas värmeförluster i fabrikslokalerna. Det gör att 

kartläggaren snabbt kan bortse från dessa små svårberäknade energiförluster och istället 

lägga sin fokus på stora energiförbrukarna. Vid tillfällen tidsplanen är längre kan mer tid 

läggas för att analysera och mäta de mindre processer för att upptäcka eventuella 

energibesparingsåtgärder.  

Bottom-up metoden byggs det analyserade systemet upp genom att börja från de minsta 

detaljerade individuella elementen (i energikartläggningar de små energiförbrukarna) och 

sätta ihop dessa data för att på så sätt bilda större kompletta system. Detta är ett opraktiskt 

arbetssätt som sällan används för energikartläggningar eftersom vanligtvis saknas data om 

varje enskilt element eller så måste de uppmätas och det blir väldigt tidskrävande. Bottom-

up är en tidkrävande process men det ger en komplett och detaljerad bild av 

energianvändningen. 

Iterativ metod är en repetition av vissa delsteg under energikartläggningsprocessen. 

Vanligtvis omfattar den data insamling och analys stegen. Efter att analysdelen är utförd 

kan kartläggaren upptäcka att information saknas eller att någon del behöver kompletteras, 

då repeteras datainsamlingen för att därefter analysera på nytt, detta arbetssätt visas i Figur 

6. Ofta kan metoden kombineras med top-down för att få ett ännu effektivare arbetssätt. 

 

  
Energikartläggning 

- datainsamling 

Analys av data 

Föreslagna åtgärder 

Återkoppling 

Figur 6: Kopplingsschema för iterativ kartläggningsmetod 
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4.1.4 Barriärer mot energieffektivisering och åtgärdsimplementering 
Det finns en så kallad "Energy efficiency gap", det vill säga en skillnad mellan den 

nuvarande energianvändning och den optimala energianvändningsnivån. Om totala 

energianvändningen hos ett företag kan sänkas och därmed sänka driftkostnader, är frågan 

vad är det som förhindrar implementeringen av åtgärder och energieffektiviseringsarbetet? 

Enligt Thollander (2008) finns många så kallade "barriärer" till energieffektiviseringsarbete 

och de kan grovt klassas som ekonomiska, beteende och organisatoriska hinder. 

Ekonomiska barriärer beror på, till en viss del, en imperfekt marknad. Många företag 

saknar kapital att investera och implementera i olika åtgärder samtidigt som de är osäkra 

över verkliga besparingar och nya driftkostnader. Andra exempel är när det finns imperfekt 

information till slutkunden om energieffektivitet, kunden saknar information om 

energianvändning och baserar sitt köp på exempelvis pris. 

Beteende barriärer är när människan väljer att implementera åtgärder och då hennes 

beteende påverkar ifall åtgärder blir genomförda eller inte. Saker som påverkar en 

människas beteende:  

 Informationsformen ska vara levande och personligt för kartlagda företaget, 

informationen ska vara från en trovärdigt och pålitlig informationskälla då vissa 

källor är mer trovärdiga än andra (Energibesparings tips från din elleverantör 

varderas inte högt då de har ekonomiska anledningar för att du inte ska sänka din 

elanvändning). 

 Värderingar och tröghet om energieffektivisering är också en påverkande faktor. Vissa 

vill fortsätta i etablerade vanor då det är jobbigt att saker förändras eller byråkrati 

inom organisationen vilket också kan förhindra energieffektivisering. 

Organisatoriska barriärer är då den kartlagda organisationen påverkar 

energieffektiviseringen i form av vilken status eller betydelse energieffektivisering har för 

ledningsgruppen, som slutligen bestämmer om investeringsbeslutet. Annan organisatoriskt 

hinder kan vara kulturen inom företaget där personer med mycket inflytande kan påverka 

den allmänna åsikten, för eller emot energieffektiviseringar. 

En bra kartläggning kan överkomma informationsbarriärer och även få företaget att 

överkomma riskbarriärer associerade med osäkerheten av kapitala investeringar. Detta görs 

genom att visa återbetalningstider för åtgärder och kalkylerad besparingar på en lättolkat 

och professionellt sätt. 

Sättet energikartläggaren genomför och presenterar sina kartläggningar har stor påverkan 

om åtgärder väljs att implementeras. Detta visades av Rohdin och Thollander (2006) att 

oberoende på energikartläggningens noggrannhet, framtagna åtgärder eller 

besparingspotential, är sättet som information presenteras till kunden betydelsefullt om 

kartläggningens resultat värderas eller inte.  

Saknandet av en enkel och tydlig rapport med ekonomisk rankning och kalkyleringar på 

åtgärder är faktorer som kan avgöra om företaget väljer att implementera åtgärder från 

kartläggningen. Att företaget har ett förtroende för kartläggaren och känner att de lyssnar på 

deras åsikter är också en viktig faktor. 
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Informationen av analysen presenteras generellt till kartlagda företaget i form av en 

avslutande rapport, där all insamlad information, potentiella åtgärder, 

energieffektiviseringspotentialer och ekonomiska konsekvenser ska redovisas. Övriga krav 

enligt Hasanbeigi och Price (2010) samt Rohdin och Thollander (2006) att ta hänsyn till vid 

presentation av slutrapporten, för att öka chansen för implementering av kartläggningens 

möjliga åtgärder och förslag några råd nedan: 

 

 Information som presenteras ska vara enkel, tydlig och personlig för den kartlagda 

organisationen. 

 Att skapa förtroende och trovärdighet för kartläggningen.  

 Undvika imperfekt information. 

 Använda grafer istället för tabeller när data, resultat och trender visas. 

 Misstag och fel ska undvikas, båda påverkar förtroendet för kartläggaren negativt. 

 Alla kalkyler i rapporten och de tillhörande antagande ska förklaras och redovisas i 

rapporten, när det gäller beräkningar ska ett exempel vara med i rapporten eller 

appendix. 

 Åtgärderna ska presenteras specifikt och detaljerat. 

 Enheter, struktur och terminologi ska vara konsistent genom rapporten. 

 

4.3.5 Vanliga system och typiska effektiviseringsåtgärder för dessa 
Inom en industri eller fastighet finns många olika system som använder diverse former av 

energi. I Sverige är det vanligt med elanvändning, som utgör över en tredjedel av den totala 

energianvändningen (Energimyndigheten 2012). Varje system som energikartläggaren 

kommer i kontakt med i sitt arbete finns normalt möjligheten till energieffektivisering. 

4.3.5.1 Fläkt och ventilation 
Ventilation har som syfte att erhåll en bra miljö inom en byggnad genom att ventilera bort 

lukter, föroreningar, koldioxid, fuktig luft samt tillföra friskluft till en byggnad. 

Ventilationen är nödvändighet för god komfort och hälsa för alla personal som befinner sig i 

lokalen. 

Systemen är uppbyggda av en elmotor som är kopplad till en fläkt som flyttar luften. De 

finns antingen som tillufts (TA) och frånluftsaggregat (FA) samt kombinerad tilluft och 

frånluft aggregat (FT-system). När båda aggregattyperna och frånluft är ihopkopplade kan 

de även utnyttja värmeväxlare för att återvinna värme eller kyla beroende på sommar 

respektive vinterhalvåret vilka kallas FTX-system. 

Hos enklare system är, vanligtvis de två första nämnda enheterna separata, till exempel på 

motsatta platser i en lokal och ibland finns bara tilluft i de enklaste systemen. I mer 

komplicerade ventilationssystem utnyttjas värmeväxlare för värme- eller kylåtervinning, 

avfuktning med mera för att förbättra inomhusmiljön och spara energi. (Al-Shemmeri 2011) 

Typiska åtgärder från Hasanbeigi och Price (2010) som kan införas för en ventilations system 

presenteras i Tabell 3. 
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Tabell 3: Fläkt och ventilationsåtgärder (Hasanbeigi och Price 2010) 

Minimera 

lufttrycket: 

Detta kan åstadkommas genom optimering av lufthastigheten och 

storleken hos ventilationskanalerna. Installation av tryckövervakare och 

kontrolldon samt varierbara driftlägen kan även hjälpa sänka 

systemtrycket. 

 

Effektivare fläkt: Välja en fläkt som passar ventilationssystemet, alltså inte 

överdimensionerad (de allra flesta är det) samt har hög verkningsgrad. 

Genom att installera en fläkt med varierbar hastighet kan besparingarna 

ofta hamna mellan 14 till 49 procent av tidigare elkostnaden.  

 

Byte av kamrem: Vid byte från driv- till kamrem på de fläktar som utnyttjar dessa. 

Kamrem har en längre livslängd, kräver mindre underhåll och har 

generellt 2 procent högre effektivitet.  

 

 

4.3.5.2 Belysning 
Belysning är oftast ett underskattat energianvändande system, den utgör en betydande del 

av all elanvändning i värden och kan vara ansvarigt för så mycket som 20-50% av den totala 

elkostnaden i ett hus eller fastighet. Al-Shemmeri (2011)  

Minskning av energianvändningen hos belysning är oftast väldigt lätt åtgärdat, att stänga av 

ett lyse när den inte används kostar inget och kräver ingen kompetens att utföra men vid 

utbyte mot ny ljuskälla kan återbetalningstiden vara längre. Några vanliga 

effektiviseringsåtgärder från Hasanbeigi och Price (2010) för belysning presenteras i Tabell 4 

Tabell 4: Belysningsåtgärder (Hasanbeigi och Price 2010) 

Automatisk 

belysning: 

Belysningen kan regleras genom sensorer som styrs av närvaro eller 

produktionstid. Manuella kontroller kan föredras för små eller mindre 

frekvent använda utrymmen. 

 

Byte av lyskälla 

och armatur: 

Byta lysrör till effektiva T5 rör, kvicksilverlampor till metallhalogen eller 

natriumlampa (en besparing på cirka 50 - 60 %) samt ersätta magnetisk 

driftdon mot ett elektroniskt driftdon (12 - 25 % energibesparing). 

 

Optimera 

belysning efter 

lux krav: 

Genom att anpassa belysningsnivån till respektive lokals eller process lux 

krav så kan exempelvis lampor med för hög ljusnivå regleras och 

elanvändningen därmed minskas. 

 

Naturligt solljus: Fastigheter och företag kan utnyttja dagsljuset och därmed minska 

behovet av belysning under dagen. Detta kan göras genom installation 

av större och bättre placerade fönster samt takfönster eller optiska fibrer 

som för in solljuset till lokalerna. 
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4.3.5.3 Ångproduktion 
Ångsystem utnyttjas för att transportera tryck och värme i form av ånga från en panna till 

dit det behövs. Eftersom den har höga temperaturer och tryck kan det bli många förluster 

och dyrt att driva ångsystemet. Ånga innebär också många potentiella risker för de som 

jobbar med det, då man kan bli allvarigt skadad och i värsta fall omkomma om ett 

ledningsrör med ånga skulle explodera (väldigt högt tryck i ångsystemet samtidigt som 

ångan är skållhet), därför är det viktig att systemet är i bra skick. 

Sammanfattningsvis kan optimering av ångsystemet beskrivas som att få värme till 

användnings punkten och tillbaka till pannan med minimala tryck- och temperaturförluster 

(Canadian Industry Program for Energy Conservation 2009). 

Ångsystemet har två huvudkomponenter ångpannan och ångledningssystemet, typiska 

åtgärder från Hasanbeigi och Price (2010) för ångpannan presenteras i Tabell 5. 

 

Tabell 5: Ångproduktionsåtgärder (Hasanbeigi och Price 2010) 

Anpassa 

produktionen efter 

behovet: 

Dimensionera ångpannan/pannorna efter exakt hur stor efterfrågan är. 

Ångpannor är som effektivast när de körs för fullt och när de är under 

sin produktionskapacitet blir verkningsgraden sämre. Ytterligare 

besparingar kan göras genom att installera en liten anpassad ångpanna 

som tar hand om fabrikens snittbehov. 

 

Kontroll av 

ångfördelning: 

När ångsystemen har flera pannor som arbetar under sin fulla 

kapacitet kan automatiska kontrolldon utnyttjas för att reglera så att 

istället ett fåtal kan köras på sin fulla effekt samtidigt som resten kan 

stängas av. På dessa sätt maximeras effektiviteten och minskar 

energianvändningen. 

 

Underhåll: Om inte underhållet sköts kan ångsystemet snabbt bli utslitet eller 

ojusterat, bara efter två till tre år kan ursprungliga verkningsgraden 

sjunka med 20 till 30 procent. Ett enkelt underhållsprogram för att 

kontrollera att pannan arbetar optimalt kan betydligt reducera 

luftutsläppen och sparar generellt 10 procent av pannans 

energianvändning.  

 

Minska 

förbränningsgasen: 

Vid minskning av mängden förbränningsgas och överskottet av syre i 

gasen från ångpannan minskas bränsleanvändningen och utsläppen av 

kväveoxider. 

 

Värmeåtervinning 

från panna och 

kondensat: 

Upp till 80 procent av den värme som högtryckpannans tank släpper 

ut är återvinningsbar så länge utsläppstakten är minst 5 procent av 

den totala ångproduktionen. Genom installation av kondensatsparare 

kan totala effektiviteten hos värmeåtervinning- och ångsystemenen 

ökas med cirka 10 procent.  
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Ångledningssystemet transporterar producerade ånga från pannan till olika processer 

genom rörsystem. Om inte ånga sprutas ut från processen så returneras kondensat. 

Returnerat kondensat har fortfarande värme kvar och återförs till pannan för 

återuppvärmning. Vanliga åtgärder från Hasanbeigi och Price (2010) presenteras i Tabell 6.  

 

Tabell 6: Ångledningssystemsåtgärder (Hasanbeigi och Price 2010) 

Stäng av 

oanvända 

fördelningsrör: 

Eftersom ångbehovet förändras över tiden kan det vara nödvändigt att 

stänga av de delar av systemet som inte används längre för att undvika 

värmeförluster. 

 

Korrekt 

dimensionering 

av rör: 

Vid uppbyggnaden av ångledningssystemen är det viktigt att rören 

anpassas efter hastighet och tryckfall för att undvika 

överdimensionering och därmed högre värmeförluster. 

 

Isolering: Isolering av ångledningsrören kan minska energiförlusterna upp till 90 

procent med en kort återbetalningstid. 

 

Ångfälla: Ångfälla används för att filtrera ut kondensat och andra icke-

kondenseringsbara gaser så som syre utan att släppa ut ångan. 

Installera kontrolldon som övervakar ångfällorna, reparera trasiga 

enheter samt stänga av ångfällor på rörledningar med överhettad ånga.   

 

Minskning antalet 

läckor: 

Både ångfällorna och rören har ofta flera läckor som lätt missas utan 

regelbundna kontroller. 
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4.3.5.4 Pumpsystem 
Ett pumpsystem erhåller många liknelser till fläktsystem, och både kan analyseras med 

samma perspektiv. Båda drivs av en motor som genom kamrem eller växellåda, kopplad till 

en propeller eller impeller flyttar luft eller vätska. Mycket av förlusterna inom systemet 

orsaka av friktionsförluster (Canadian Industry Program for Energy Conservation 2009).  

Vanliga energiåtgärder och besparingar från Hasanbeigi och Price (2010)  visas I Tabell 7.  

 

Tabell 7: Pumpsystemsåtgärder (Hasanbeigi och Price 2010) 

Underhåll och 

reparation: 

Bättre underhåll förhindrar problem och sparar energi eftersom i ett 

dåligt skött pumpsystem reducerar effektiviteten samtidigt som slitaget 

ökar. Reparera och ersätta slitna och välanvända propellrar, ventiler 

och packningar med mera. Inspektera placering av pump och motorn 

samt se om det är möjligt att undvika förluster vid gasreglagen 

(vanligtvis en av de mest betydande åtgärdsimplementeringarna hos 

pumpsystem)  

 

Övervaknings-

system och 

kontrolldon: 

Installation av övervakningssystem hjälper upptäcka problem och 

lösningar att skapa ett effektivare system. Vanligen övervakas 

vibrationer, tryck, ström eller effekt, slitage och ackumulering av slagg 

och kontamination. Bästa sättet att få specifik energianvändningen är 

genom att övervaka flödeshastigheten. Kontrolldon för att stänga av 

eller minska belastningen hos vissa pumpar. 

 

Minska behovet: Installation av ”holding tanks” till pumpsystemen för att jämna ut 

flödet över produktionscykeln och eventuellt även sänka behovet av 

pumpkapaciteten. Kringgå onödiga slingor och flöden vilket minskar 

energianvändningen med 5 till 10 procent. 

 

Effektivare 

pumpar: 

Byta ut pumparna mot nyare effektivare enheter då deras effektivitet 

degraderas med 10 till 25 procent under sin livstid men också om de 

haft en varierande arbetslast än deras flödeskapacitet.  

 

Rätt val av 

pumpstorlek: 

Ersätt överdimensionerade pumpar då de har en låg verkningsgrad 

(upp till 30 procent sämre) när de körs under sin optimala kapacitet. 

Alternativt installera flera olika små pumpar som handerar de 

varierande lasterna så att de som brukas alltid körs optimalt (kan spara 

10 till 50 procent energi). 

Ersätt remdrift: De pumpar som inte är direktdrivna och använder drivrem kan byta ut 

dessa mot kamremmar alternativt byta helt till en direktdriven pump 

vilket kan sparar upp till 8 procent. 
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4.3.5.5 Tryckluft 
Tryckluft har blivit en vanlig komponent i de flesta tillverkningsindustrier. Det används för 

allt från handverktyg, pneumatiska robotar till att driva produktionsprocesser. Dock har det 

vissa nackdelar, det är uppskattat att cirka 6-7 procent (Canadian Industry Program for 

Energy Conservation 2009) av elanvändningen omvandlas till användbar tryckluft. 10 % till 

50 % av förluster kan bestå av läckor. En stor del förluster kommer från kompressorns 

ineffektivitet när den bildar värme (Goswami & Kreith 2007). 

Vanliga åtgärder från Hasanbeigi och Price (2010) för tryckluftsystemen hittas i Tabell 8. 

 

Tabell 8: Tryckluftsåtgärder (Hasanbeigi och Price 2010) 

Minska 

efterfrågan: 

På grund av höga driftkostnader bör minsta möjlig mängd tryckluft 

utnyttjas och använda tryckluft under kortast möjlig tid. Jämför om 

andra möjliga alternativ finns. 

 

Reparationer av 

läckage: 

Läckor i rör och utrustning är stora energianvändare (20 till 50 procent 

läckage av totala tryckluftskapaciteten) som gör systemet mindre 

effektiv, kortare livslängd hos komponenterna samt kan även påverka 

produktionen. Minska förlusterna genom reparation av läckage, dock 

kommer totalt sett det alltid finnas runt 10 procent förluster i systemet. 

 

Dimensionering av 

kompressor och 

rörstorlek: 

Optimera storleken efter behovet då rätt dimensionerade komponenter 

sparar mycket energi, ofta installeras för stor utrustning på fabrikerna. 

En kompressor som körs på halvfart brukar mer energi än en mindre 

kompressor skulle göra som arbetar maximalt. Överdimensionerade 

rörsystem kan orsaka tryckfall, öka läckage och energianvändningen. 

Ibland kan även kompressorn bytas ut helt mot en blåsare när behovet 

är tillräckligt litet, den förbrukar en bråkdel så mycket energi.  

 

Värmeåtervinning: Eftersom mer än 85 procent av elanvändningen hos 

industrikompressorer omvandlas till värme kan denna värme utnyttjas 

för uppvärmning av vatten, luft med mera. Återvinningen av värme 

varierar mellan 50 till 90 procent av den frigivna termiska energin och 

återbetalningen av investeringen är ofta under ett år. 

 

 

4.3.5.6 Elmotorer 
Elmotorer är en betydande faktor av den totala elanvändningen i samhället idag (hushåll, 

kommersiella byggnader och industrier). De står för 69 procent av den totala 

elförbrukningen i industrisektorn och finns i fläktar, pumpar, tryckluftkompressorer (i dessa 

finns nästan alltid inbyggda elmotorer) och andra viktiga process- och stödsystem. I hela 

samhället står elmotorer för 43 till 46 % av elanvändning, vilket konstant ökar. (Waide och 

Brunner 2011).  
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Möjligheterna till stora besparingar i form av energi och pengar ligger i att effektivisera 

elmotorerna och dess system. I de presenterade åtgärdsförslagen nedan syftas främst på 

elmotorer som används i andra produktionssystem (transportbälten, vitvaror, med mera) 

och inte de motorer som finns i fläktar, pumpar och tryckluftkompressorer eftersom 

åtgärder för de är redan presenterad i övriga tabellerna. Typiska åtgärder från Hasanbeigi 

och Price (2010) samt Waide och Brunner (2011) presenteras i Tabell 9. 

  

Tabell 9: Elmotoråtgärder (Waide och Brunner 2011 samt Hasanbeigi och Price 2010) 

Varvtalsstyrning: Dessa används för att anpassa motorns hastighet och vridmoment med 

det drivna systemets behov. Då kan transmissioner, kopplingar och 

kuggsytem undvikas vilket sparar mycket elektricitet. 

Energieffektiva 

motorer: 

Förutom högre effektivitet har de längre livslängd, kallare körning och 

mindre vibrationer med mera. Generellt när totala drifttiden överstiger 

2000 timmar per år kan det dessutom vara mer ekonomiskt att köpa en 

dyrare högeffektiv elmotor. 

 

Optimera 

elmotorsystem 

De flesta energiförbättring görs har och det omfattar åtgärder som 

presenteras i de andra tabellerna. 

Dimensionering av 

motorstorleken: 

Till skillnad från de andra åtgärderna med överdimensionering är 

detta inte lika stort problem för elmotorer. Stora elmotorer kan vara 

energi-effektiva ner till 25 procent av klasserad belastning men för 

mindre motorer börjar reaktiva effekten (energi som inte gör någon 

nytta i motorn) öka redan vid 50 procents belastning. 

 

Återspola motorn: När en certifierad verkstad återspolar en elmotor blir 

effektivitetsförlusterna mindre än 1 procent av ursprungliga värdet. 

Som tumregel är att om återspolningskostnaderna övergår 60 procent 

av en ny motor blir det ett bättre val att köpa en ny elmotor. 

 

Underhåll: För att förlänga livslängden och förutse motorhaverier. 

Underhållsarbetet kan klassificeras in i två kategorier: förebyggande 

och förebådande åtgärder. Det förebyggande arbetet inkluderar 

voltreglering, avseende till last, motor placering, ventilering och 

smörjning. Förebådande åtgärder baseras på observationer av motorn 

under drift där temperatur, vibrationer och annan data hjälper att 

bestämma när det är dags att byta ut komponenterna innan de går 

sönder helt. 
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4.4 SS-EN 16247-1:2012 Energikartläggning - Del1: Generella 

Krav 
 

SS-EN 16247-1:2012 Energikartläggning - Del1: Generella Krav är en Standard framtagit av 

ideell föreningen Swedish Standards Institute (SIS). Enligt SIS är en Standard; kunskap 

utvecklad av ledande aktörer inom det benämnda området, som kan utveckla din 

kompetens och få dig att lyckas bättre i ditt arbete. (SIS 2011) 

Denna standard är avsedd för att specificera krav och ge ett exempel, på en gemensam 

metod för energikartläggningar. Standarden är generell i sitt innehåll, det gör den lämpad åt 

alla typer av organisationer och företag samt alla former av energianvändning. 

SIS är en ideell förening som samarbetar med liknande organisationer och är en del av den 

”europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder” (SIS 2012)  

Det har antagits att standarden är framtagna av personer med högsta gradens kompetens 

och noggrannhet inom dokumentets områden. Därför kommer standarden avseende 

energikartläggningar användas som en utgångspunkt för att få en uppfattning över 

energikartläggningar och utveckla en egen metodik. 

Då SIS standarden ” Energikartläggning - Del1: Generella Krav” saknar detaljerade 

rekommendationer (då de andra mer detaljerade delarna av standarden inte är publicerad i 

skrivande stund) jämförs den mot andra publicerade metoder och rekommendationer. Syftet 

med jämförelsen är att utreda praktiska exempel på hur Standardens olika steg tillämpas i 

verklighet för att sedan kunna korrekt tolka standarden vid utformning av egen metodik. 
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5. Metod 
5.1 Analys av kartläggningsmetoder 
Standarden; “ Energikartläggning - Del1: Generella Krav”, är en kartläggningsmetod som 

valdes att sammanfattas och analyseras mot andra kartläggnings metoder. Syftet med 

analysen är att bli bekant med den och förstå hur en kartläggning bör se ut och utföras och 

därefter ha en grund att analysera Dalkias arbetssätt mot. 

Metoderna som standarden skulle jämföras emot söktes på Internet, internt inom Dalkia och 

i tryckt litteratur. Kriterium de valdes utifrån var att de ska vara skapade av seriösa företag 

eller personer med anknytning till respektabla forskningsgrupper (som universitet eller 

andra pålitliga institutioner). Helst behövde de också ha olika synvinklar och inte bara 

svenska perspektiv för att få ett bredare omfång. 

Eftersom SIS dokumentet tar upp en kartläggning i övergripande termer som titeln 

“generella krav”, kommer jämförelsen baseras på denna detaljnivå. Det är strukturen och 

tänkesättet hos en energikartläggning som jämförs, det är dessa metoders generella krav 

som kommer undersökas. 

För att så enkelt och tydligt som möjligt jämföra de olika metodernas styrkor och svagheter 

ställdes de upp i en tabell där för och nackdelar lyftes fram i respektive del. Uppdelningen 

kommer från SIS standardens delsteg där respektive steg beskrivs kortfattat.  

 

5.2 Undersökningen av Dalkias nuvarande arbetssätt 
Dalkias nuvarande arbetsmetod undersöks och utreds genom ett antal intervjuer med 

relevanta personer anknutna till kartläggningsprocessen inom företaget. Intervjuerna 

utfördes muntligt och spelades in för senare användning.  

Närvaro vid industriella samt fastighetskartläggningar planerades med syfte att få en inblick 

i deras verkliga arbetssätt och få praktisk erfarenhet av energikartläggningar. Efter att ha 

besökt två fastighets kartläggningar, tre besök på industriella kartläggningar och många 

samtal med energikartläggare skapades en bra bild av hur arbetsprocessen vid en 

kartläggning går till hos Dalkia.  

Närvaro vid en kartläggning utfört av franska ingenjörer kunde inte göras då inget projekt 

pågick i Sverige under exjobbets tidsperiod. 

Slutligen jämfördes de utreda arbetssätten mot tidigare analyserade metoder för att 

upptäcka styrkor och potentiella förbättringar som kan implementeras i utvecklingen av 

metodiken. 

 

5.3 Barriärer mot Dalkias energieffektiviseringsarbete inom 

industrisektorn 
Utöver de litterära studierna av ämnet utnyttjades även intervjuerna från Dalkias anställda 

och studiebesöken med kartläggarna när de utförde energistudier på industrierna och 
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fastigheterna. Syftet med de analyserade resultaten från intervjuerna och studiebesöken är 

att de kan hjälpa till vid utvecklandet och förbättrandet av metodiken. De hjälper att 

identifiera och undvika hinder som finns i energieffektiviseringsarbetet inom industri- och 

fastighetsektorn. 

 

5.4 Analysmetod av programvara och verktyg 
En väsentlig del av en energikartläggning är beräkning av energianvändning och 

besparingar samt analys av insamlad data. För att kunna utföra en analys av de befintliga 

programmen och verktygen inom företaget samt kunna välja vilka externa verktyg som 

skulle analyseras behövdes krav och behov på programvaror klargöras. 

Vad Dalkia anställda hade för intryck, förväntningar och önskemål av de befintliga 

programmen utreddes genom intervjuer och studiebesök av energikartläggningar hos 

industrier och fastigheter. Logiska behov och krav på programverktygen utreds utifrån 

Dalkias arbetsmetod. 

Sättet programvarorna valdes att jämföras mot varandra bestämdes mest lämpligt att 

utnyttja tabellform.  

5.4.1 Utformningen av jämförelsetabell 
För att få en bra och lättförstådd överblick över de olika kartläggningsverktygen utnyttjades 

tabellform. I tabellen jämförs verktygen mot varandra genom en enklare poängräkning där 

de kan få 1 till 3 poäng per fråga av totalt 20 frågor. Omdömet “Sämre” motsvaras av en 

stjärna (*), “Medel” av två stjärnor (**) och “Bättre” av tre stjärnor (***). Betygssättningen 

utgår främst från Dalkia ABs behov och poängsummorna ska ge en uppfattning av 

lämplighetsgraden för respektive verktyg. Slutligen analyseras resultaten och ett verktyg 

från respektive tabell inkluderades i metodiken. (struktur från: Bergsten 2001) 

 

5.5 Framställning av metodiken 
Vid framtagning av metodiken används resultat ifrån de tidigare analyser för att framta vad 

som kommer behövas för att skapa en metodik som uppfyller projektets syfte och därmed 

Dalkias krav och behov.  
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6. Resultat och Analys 
6.1 Utvärdering av undersökta kartläggningsmetoder 
Med hjälp av sökmotorer på nätet, Dalkias interna dokument och universitetets bibliotek 

hittades handböcker och metoder med en bredare blick över olika synpunkter och 

fokuseringar. De kommer från svenska Energimyndigheten, Dalkia ABs moderkoncern i 

Frankrike, organisationer som gör fastighetskartläggningar samt industriella kartläggningar 

med svensk, kinesisk och amerikansk synvinkel. En kort beskrivning av de jämförda 

dokumenten presenteras där de olika metoderna jämförs mot SIS standarden i bilaga 5 där 

styrkor och svagheter lyfts fram. Resultaten kommer att utnyttjas genom att komplimentera 

SIS standardens generella metod med mer specifika hänvisningar från de undersökta 

metoderna och sedan jämföra dessa mot Dalkias arbetssätt. 

 

Industrial Energy Auditing for Increased Sustainability - Methodology and 

Measurements publicerades 2012 i boken Sustainable Energy - Recent Studies. Den är 

skriven av fyra forskare från Linköpings Universitet; Jacob Rosenquist, Patrik Thollander, 

Patrik Rohdin och Mats Söderström, där de forskat många år kring bland annat industriella 

energisystem och de arbetar inom avdelningen Energisystem.  

Presenterade metoden för energikartläggningar i artikeln är detaljerad och beskrivs till en 

komplett nivå i jämförelse med SIS. Metoden använder top-down synsätt där målgruppen 

främst är industriföretag. Metodgången för energikartläggningar är uppdelad i tre 

huvuddelar; granskningen, analysen samt föreslagna åtgärder vilka slutligen presenteras i 

en rapport. Den har med alla steg som omfattas av SIS standarden men är bristande och 

ytterst ospecifik angående det inledande mötet med det kartlagda företaget när de ska 

komma överens om kartläggningens mål, omfattning, avgränsningar och så vidare. Sist ger 

den praktiska exempel och vanliga standardvärden en kartläggare kan rikta sig efter. Dock 

saknar metoden information hur en slutgiltig kartläggningsrapport kan vara uppbyggd.  

 

Industrial Energy Audit Guidebook: Guidelines for Conducting an Energy Audit in 

Industrial Facilities utgavs 2010 av Ali Hasanbeigi och Lyn Price från Ernest Orlando 

Lawrence Berkley National Laboratory. Arbetet har sponsrats av U.S. Departement Of 

Energy. Handbokens ändamål är att stödja energikartläggare och hjälpa de utföra en väl 

strukturerad och effektiv energikartläggning. 

Handboken är skriven för industriella kartläggningar och mycket fokus läggs på åtgärds 

sökande inom produktionsprocesser. Alla åtgärder beskrivs pedagogisk med förklaring 

varför åtgärden kan implementeras och hur. Metoden som presenteras är omfattande och 

detaljerade. Den kan anses komplett då få steg saknas jämfört mot SIS och den benämner 

även punkter som saknas inom SIS metoden. 

 

Energy Audit Guidelines skrevs 2010 för intern användning inom Dalkia och målgruppen 

är industriella energikartläggningar.  
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Metoden är grundläggande och är uppdelad inom två olika delar med olika detaljnivåer, 

preliminär kartläggning som leder till en detaljerad kartläggning. Den är direkt och 

kortfattad, de punkter som är täckt av SIS beskrivs till en komplett nivå. Dock saknar den: 

preliminära möten, bestämmelser om energikartläggningskrav, innehåll, förväntningar samt 

krav på kartläggarens uppförande, beteende och kompetens. 

 

Energy Audits for Buildings skrevs 2011 av professor Moncef Krarti från University of 

Colorado. Den har ett nordamerikanskt perspektiv där den jämför amerikanska 

energivärden mot länder i Europa, främst Frankrike. Metodbeskrivningen är kortfattad och 

huvudfokus är på bostäder och kommersiella byggnader. Metoden som beskrivs saknar 

många steg enligt SIS som; preliminärmöte, inledande kontakt, avslutande möte och 

rapportering. Det finns många fall studier inkluderats som exempel som beskriver processen 

avsevärt mer detaljerad och dessa valdes att jämföras istället för kortfattade metoden som 

beskrevs i början av boken. 

Det finns många förslag på vanliga åtgärder inom olika system, kalkyleringsmetoder samt 

olika standardvärden att följa vid åtgärdsberäkningarna. 

 

Handbok för kartläggning och analys av energianvändning utgavs 2004 av 

Energimyndigheten och är utformad för att klara de krav som ställs från 

energieffektiviseringsprogrammet (PFE) samt ett hjälpmedel där den ger konkreta råd om 

hur en kartläggning och analys av energianvändningen kan gå till på ett företag. Förutom 

att den riktar sig mot företag vilka deltar i PFE är den även till för vanliga företag som vill 

energikartlägga sig själva.  

Till skillnad från de andra metoderna har den en helt annan strukturuppbyggnad hur 

kartläggningsprocessen går till, steg för steg men den beskriver de viktigaste delarna som 

behövs veta för att klara av en kartläggning som data insamling och data analys. Den har 

enligt SIS standarden de flesta viktiga delar en energikartläggning bör ha men varje styckes 

innehåll av information är kortfattat med stort tolkningsutrymme.  

 

Jämförelse av metoderna 

Alla metoder ställdes upp i en tabell som hittas i bilaga 5 där varje metods olika delsteg 

jämfördes mot SIS standardens jämförliga steg. Jämförelsen baserades på tolkning av vad 

Dalkias energikartläggare behöver utföra för att uträtta en kartläggning av hög kvalité. 

Avseende tabellen visades Rosenqvist et.al. (2012) samt Hasanbeigi och Price (2010) har 

skrivit de mest kompletta metoderna. De anses mest kompletta eftersom de beskriver 

kartläggningsprocessen mer detaljerat än de övriga metoderna, saknar få steg mot SIS 

standarden och kan vara mest användbar vid utvecklandet av kartläggningsverktygen åt 

Dalkia då de har praktiska exempel hur man utför olika steg. 

I jämförelse mot de undersökta metoderna hade SIS standarden alltid en övergripande nivå 

innehållande alla eller flera steg som benämndes. Den saknade dock detaljerade och 

praktiska exempel hur vissa av momentet kunde utföras. Då anses de två övriga metoderna 

vara bra komplement till SIS standarden med mer konkreta hänvisningar. Att SIS saknar 
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detaljerad beskrivning hörs på namnet ”Generella Krav”, det är den första av fyra 

standarder. De andra tre kommer gå djupare in på olika områden inom 

energikartläggningar men som inte har hunnits publiceras under projektets gång. 

Båda av de utvalda metoderna har inriktning mot industriella kartläggningar, en inriktning 

där erfarenhet är bristande inom Dalkia i skrivande stund. Med hänsyn till detta väljs de två 

som komplement till SIS för att utföra en analys av Dalkias arbetssätt vid 

energikartläggningar och eventuellt som stöd när den egna metodiken skrivs. 

 

6.2 Dalkias arbetsmetod jämfört mot de analyserade 

metodikerna 

6.2.1 Befintliga arbetssätt hos Dalkia  
I dagsläget utför Dalkia energikartläggningar åt både fastigheter och industri. För fastigheter 

finns implementerade gemensamma metoder för att utföra energikartläggningar med. 

Under kartläggningen används ett underlag som stöd för att visa vilken information som 

behövs insamlas och vilka system som bör beaktas. 

Majoriteten av utförda kartläggningar är idag inom fastighetsbranschen, under en till två 

dagar och av art rätt ytliga. Dessa fokuseras normalt enbart mot fastighetens värme, kyla 

och ventilation. Samtidigt noteras även fastigheten och andra komponenters skick och 

övriga brister. 

Kartläggningar Dalkia utför inom fastighetssidan omfattar vanligtvis skolor, kontor och 

andra mindre institutioner. Generellt tar de några dagar att färdigställas med ett par 

undantag på de större uppdragen, som kan ta ett par veckors arbetstid. Närvaro vid två 

fastighetskartläggningar i Köping, den första på en restaurang och den andra en 

föreningshall som användes för fester under helger på sommarhalvåret utfördes. 

Industriella kartläggningarna tar betydligt längre tid och pågår under många månader, 

ibland över ett år då kartläggaren jobbar kontinuerligt med fastigheten och är även delaktig 

i implementeringen av åtgärder. Inom industri pågår energikartläggningarna längre oftast 

på grund av att Dalkia har tagit över driften för dessa företag och kartläggaren kommer 

jobba kontinuerligt med effektiviseringsarbete. Arbetssättet skiljer sig hos 

fastighetskartläggningar som är utfört mer som externt kortvarigt konsultarbete medan 

inom industrisektorn får kartläggaren en mer permanent position hos det kartlagda 

företaget.  

Vid de tillfällen Dalkia tagit över driften av vissa processer hos industrin tilldelas 

energikartläggaren en hög position inom hierarkin hos det kartlagda företaget. Kartläggaren 

kan då som anställd lättare utföra sitt effektiviseringsarbete när exempelvis någon 

motvilliga anställd inte vill samarbeta, då har kartläggaren det avgörande beslutet på grund 

av sin position på företaget. 

Utgående ifrån tidigare rapporter inom industri omfattar förstudier fortfarande alla system 

och processer inom företaget till en grov översiktsnivå. Andra steget om de bestämmer att 

Dalkia ska ta över driften och garanterar specifika energibesparingar blir kartläggningens 
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omfattning mer detaljerad och alla system och processer granskas kritiskt. Energistudierna 

varierar i tidsram och noggrannhet beroende på vad kunden beställer. 

Hittills har Dalkias kunder mest varit inom fastighetssektorn och de industriella 

energistudierna har endast utförts i liten mängd. Dalkia har täckt erfarenhetsbristen inom 

industriella energikartläggningar genom att låna energikartläggare från Frankrike vilka 

länge arbetat mot industrin och har erfarenhet och rutin hur de ska gå tillväga.  

För att täcka denna erfarenhetsbrist inom industrisektorn har Dalkia, under projektets gång, 

anställt två nya kartläggare som arbetat flera år mot industrisektorn och har mycket 

erfarenhet inom området. De kommer enbart arbeta med större effektiviseringsprojekt i 

Sverige. Dalkia har även anställt en tredje kartläggare som är nyutbildad inom 

driftunderhåll som kommer arbeta med fastighetskartläggningar. 

För att studera industriellkartläggningsprocessen utfördes två platsbesök vid Findus 

fabriken i Bjuv samt en på Scan fabriken i Linköping med en av de nya energikartläggarna. 

Platsbesöken gav en snabb inblick för industrikartläggningssättet men eftersom dessa två 

projekt omfattar många månaders arbetstid sågs endast en liten del av 

kartläggningsprocessen. 

Analysen av energikartläggningen delades upp i olika delmoment för att replikera SIS 

standardens uppdelning. Vilka rubriker dessa är och en sammanfattning av Dalkias 

arbettssätt presenteras i Figur 7 på sida 33. Under varje delmoment beskrivs Dalkias 

nuvarande arbetssätt där processtegen presenteras nedan.  

 

Inledande kontakt 

En kartläggning hos Dalkia påbörjas generellt med att ett uppdrag de själva letat upp eller 

mottagits från en kund, som vill att deras fastighet eller industri ska analyseras, för att om 

möjligt sänka sin energianvändning och kostnad.  

Efter att kunden (vanligtvis kartlagda företagets ledning) haft första kontakten med 

försäljarna på huvudkontoret och kommit överens om syfte, mål och avgränsningar för 

kartläggningen, diskuteras tidsramen fram med energikartläggaren som ska utföra den. 

Därefter tar kartläggaren emot det överenskomna avtalet och börjar sin arbetsprocess. 

 

Uppstartsmöte 

Dessa utförs oftast på plats vid fastighetskartläggningarna, det har hänt förut att det inte 

funnits några människor där och rätt ofta saknar dessa personer tekniska kunskaper om 

byggnadens energianvändande system. 

Det är oklart hur de är utförda hos industriella kartläggningar då närvaro vid denna typ av 

möten inte fanns möjlighet till under projektets gång. 

 

Platsbesök och data insamling 

Under platsbesöken använder kartläggarna ett Excel-dokument ”Besiktningsunderlag” som 

stöd. Den är utvecklad av en anställd hos Dalkia och visar vilken information som är viktigt 
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att insamla under besöket. Huvudfokus läggs på utredning av energianvändning för 

luftuppvärmning och elanvändning hos ventilationssystemen. Under besöket tar 

kartläggarna många bilder av fastigheten och tillhörande system för att referera till i 

analysen eller i slutrapporten. 

I mindre kartläggningar utförs en snabb genomgång av fastigheten och i vissa fall har 

kartläggarna inte tillgång till alla av verksamhetens rum och system. Vid närvaro av två 

fastighetskartläggningar i Köping (Finska Föreningens klubbhus och en restaurang) var 

besöken varken omfattande eller speciellt detaljerade. Under båda kartläggningarna var det 

endast ventilation och värme som analyserades i någon djupare omfattning, även om de inte 

var de enda betydande energianvändarna hos systemet. Vid restaurangen misstänktes att 

väggarna och fönster hade höga transmissionsförluster, men de analyserades inte då det 

misstänktes att företaget inte skulle investera i dessa dyra åtgärder samtidigt som huset var 

k-märkt vilket skulle göra det svårt att bygga om på ett godkänt sätt. 

Enligt Dalkias energikartläggare är vanligtvis den största begränsningen vid 

fastighetskartläggningen att kunden saknar villighet att investera i en utförlig analys kring 

fler möjliga åtgärder. De flesta saknar kapital att investera i åtgärder som ger mindre 

besparingar (och som samtidigt brukar vara svårare att hitta), som fönsterbyte eller tillägg 

av isolering. Många kunder önskar återbetalningstider på kortare än 5 år vilket ändå gör 

dessa implementeringar oattraktiva. 

Vid fastighetskartläggningar är antalet dokument, ritningar och info om objektet vanligen 

begränsade. Ritningar saknas, processer är okända och ibland är data helt felaktiga, som vid 

studiebesöket i Köping var Finska Föreningens hus klassificerad som en 

fjärrvärmebrukande fastighet men på plats fanns endast en oljepanna som användes ytterst 

lite. Detta beror på att den organisationen som utfört de tidigare energideklarationerna av 

fastigheten inte ens besökt platsen, något som Dalkias kartläggare var vana vid. 

Det ingår även felavhjälpande underhåll under platsbesöket då de anmärker utslitna och 

felaktiga komponenter i systemet. Dessa anmärkningar ger generellt inte någon 

energieffektiviseringsförbättring men är viktig för att driften av anläggningen ska fungera 

väl. 

Vid platsbesöken till industri användes inte besiktningsunderlaget för kartläggningar då det 

märktes att det ändå är en stor skillnad mellan fastighet och industri, både i omfattning och 

möjliga åtgärder som kan implementeras. Första besöket till Findus spenderades hela dagen 

på en snabb genomgång av området och sedan undersöktes ångprocessen och ventilationen 

hos en byggnad (fanns över tio byggnader).  

Vid nästa besök söktes ritningar för samma byggnad som undersöktes tidigare över 

ventilationssystem, information om OVK (obligatorisk ventilationskontroll), byggnadens 

storlek och material. Inne i byggnaden samlades data om belysning, ventilationen, värme, 

kylan och processlinan som utfördes i byggnaden (skalning av rotfrukter och frysning samt 

paketering av örter). Totalt sett kräver datainsamling och platsbesök av hela området många 

fler besök. Mätning av energianvädningen, luftflöden, ånganvändning med mera till olika 

processer hann inte ses över men kommer utföras om det visas sig behövas. 

Vid de industristudier som undersöktes är kartläggaren delaktigt i 

energieffektiviseringsarbetet under flera år med konstant utredning och analyser av 



32 

 

industrins energiflöden och utredning av potentiella förbättringar. Långa tidsperioden beror 

på att kartläggaren kommer vara delaktig även i implementeringen av åtgärderna. 

Omfattningen av de förstudier som gjordes för att bedöma den potentiella lönsamheten av 

projektet pågick normalt under en kortare tid på några veckor. 

 

Analys av data, använda verktyg med mera 

När insamlingen av data är avklarat sker analysen och beräkningarna av data med hjälp av 

egenutvecklade verktyg i Excel (P1-kalkyl och besiktningsrapportmall som förklaras senare i 

rapporten). 

Dessa två kalkylblad, med små variationer i dem, är de enda som används när en 

kartläggning utförs av de svenska fastighetskartläggarna. 

Något specifikt eller gemensamt verktyg för industriella kartläggningar saknas och de nya 

kartläggarna utgår från deras tidigare arbetssätt och kalkylblad och program. 

Med de tidigare nämnda kalkylbladen beräknar energikartläggaren fram energianvändning 

för vissa processer före och efter en implementerad åtgärd. Kartläggaren använder sig av 

tidigare insamlad data men behöver även göra en del antaganden då information saknas. 

Till exempel det finns inte tid att mäta alla luftflöden vid fläktar, olika driftläge för fläkten 

över året eller strömmen genom en motor. Vid många fastighetskartläggningar varar 

platsbesöken endast några timmar.  

Vissa nyckeltal och prissättningar hämtas från REPAB faktaböcker, vilket är en samling av 

förbruknings-, värmenyckeltal, driftkostnader (Incit 2013), med mera som ger bra antagna 

värden för kalkylering.  

Utgående från erfarenhet och logik av hur energianvändande system ska fungera optimalt 

beräknar energikartläggaren fram förväntade besparingar. Vissa vanliga enkla åtgärder som 

tas upp är att släcka belysning när det är ingen närvaro vid platsen, byt belysning till T5 rör, 

värmeväxla frånluft eller korrigera ventilationens drifttider.  

Framtagning av åtgärder för industri är en mer tidskrävande process och det är viktig att 

använda systemtänket när besparingar räknas fram. Att systemtänkandet saknandes hos 

Findus var tydligt vid platsbesöket. Bara efter två studiebesök upptäcktes att ånga köptes in 

för att göra varmvatten av utöver den lilla mängd som behövdes för produktionen samtidigt 

som extra värme från kylsystemet dumpades på taket utan att utnyttjas. Överskottsvärmen 

från ångan såldes tillbaka till företaget som levererade ångan, när det fortfarande fanns 

behov att använda det inom företaget. Med en översikt av hela systemets energiflöde anses 

detta varken vara logiskt uppbyggt eller ekonomiskt genomtänkt. Det fanns stora 

besparingar både energimässigt och ekonomiskt genom att helt bygga om detta system. 

 

Avslutande rapportering  

När en fastighetsstudie på en till två dagar utförs presenteras slutrapportering i form av en 

Excel mall som innehåller en sammanfattning av byggnaden, tillhörande VVS system samt 

el- och styrdon. Mallen avslutas med en lista över energibesparandeåtgärder och 

anmärkningar av saker som bör korrigeras tillhörande VVS system och generell 

fastighetsskötsel. Kartläggningsrapporterna utelämnar i dagsläget alla beräkningarna 
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tillhörande de presenterade åtgärderna, energianvändningsdata, systemets uppbyggnad, 

energianvändning och ibland åtgärdernas förväntande besparingar i ekonomiska- eller 

energivärden.  

Tidsbegränsningar är en av anledningar till de kortfattande rapporterna, det också beror på 

att mycket information att rapportera om saknas. En av fastigheterna hade endast två 

fläktar, en oljepanna som användes för varmvatten, några gamla stora kylskåp samt några 

lysrör. Informationen som presenterades innan till kartläggarna var felaktiga samt detaljerad 

data över energianvändning och ritningar saknades. 

För mer utförliga kartläggningar som kräver många dagars utredningar, som en industri 

eller större fastighet, presenteras en mer formell rapport som är skriven i Word. De 

rapporter som undersöktes varierade i innehåll och struktur. Färdiga rapporten skickas till 

försäljarna som slutligen presenterar resultaten till kunden. 

 

Avslutande möte och konsekvenser av kartläggningen 

Efter detta så får kunden som fått sitt objekt kartlagt avgöra om de väljer Dalkia att (förutom 

eventuellt ta över driften) utföra den föreslagna åtgärdsimplementeringen eller om de låter 

en annan konkurrent göra det. 

 

   

Figur 7: Sammanfattning av befintligt arbetssätt  

Inledande kontakt 
Erhåller uppdaget, mål bestäms m.m. 

Uppstartsmöte 
Sker inte separat utan i samband med platsbesöket 

Platsbesök och datainsamling 
Data samlas in i besiktningsunderlaget,  

fokuserar på värme och ventilation, 

många bilder tas på objektet  

Analys av data  
Beräkningar i P1 och besiktningsrapport,  

saknad data justeras med antaganden och nyckeltal från REPAB 

 

Slutrapport 
Resultaten samlas i en Excelrapport, 

vid större kartläggningar utnyttjas Word 

Avslutande möte  
Försäljarna presenterar slutrapporten med 

åtgärderna till kunden,  

kunden kanske skapar driftkontrakt med Dalkia 
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6.2.2 Dalkias kartläggningsmetod jämfört mot SIS och de analyserade 

metoderna 
Dalkias arbetsprocess valdes att jämföra mot SIS standarden tillsammans med de två 

kompletterande metoderna för att, om möjligt, hitta förbättringspotentialer i nuvarande 

arbetssättet. Jämförelsen tar upp punkter och steg som benämns inom SIS men som saknas 

inom Dalkia och hur dessa kan förbättra processen. För att få en bra strukturerad jämförelse 

har de olika stegen under en kartläggning delats upp på liknande sätt som förra sektionen.  

Jämförelsen sammanfattas i Figur 8 på sida 37. 

 

Inledande kontakt 

Den första inledande kontakten sköts av försäljarna hos Dalkia vilka möter kunden och 

framtar en projektbeskrivning som, i exemplaren som ficks, uppfyller alla steg i första 

delmomentet. 

Eftersom inledande mötet sköts till största delen av försäljare var det okänt hur stor 

möjlighet kartläggaren har att påverka de inledande upphandlingar eller efterfråga om 

specifik information som är rekommenderade av SIS. 

 

Uppstartsmöte 

Detta moment utförs sällan separat av kartläggarna när de utför energistudierna, utan de 

genomför ett kortfattat möte med ansvarig personal på plats när de besöker objektet.  

Vid fastighetskartläggningar är flera av stegen rekommenderat av SIS inte genomfört för 

uppstartsmöte. Till exempel full tillgång till hela byggnaden finns inte alltid, komplett data 

om fastigheten och systemen erhålls sällan och ibland ingen personal på plats som kan 

berätta om byggnadens energisystem och potentiella åtgärder de listat ut. Vid de två 

studiebesöken hos fastighetskartläggningarna hade ingen närvarande personal tekniska 

kunskaper om sina energisystem i byggnaderna. 

Detta verka leda till senare problem då kartläggaren kan sakna relevant data samt även att 

det kartlagda företaget saknar intresse att implementera åtgärder.  

Vid industriella kartläggningar så är uppstartsmötet viktigare då den ger relevant 

information om regelverk, säkerhet och dylikt hos företaget. Både för kartläggarens säkerhet 

och för att förhindra störningar i företagets processer kan den inte ignoreras. 

 

Datainsamling  

Kartläggarnas insamling av data sker vanligtvis genom att söka upp historisk energidata 

från leverantören över fastighetens stödprocesser, så som ventilation, uppvärmning av 

vatten och lokal samt eventuell kyla.  

Mycket av rekommenderade data att insamlas finns oftast inte vid kartläggningar hos 

mindre fastigheter; som energiledningssystem, historiska data, ritningar och nuvarande 

samt framtida prognoser av elanvändning och produktion. Saknaden av viktig data samt att 

ett separat uppstartsmöte inte genomförs leder till att mycket information är okänt initialt 
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vid platsbesöket, det förekommer även att kartläggaren har fått felaktigt data. 

Energikartläggaren får uppskatta en del siffror och bygga upp sin egen bild av systemen vid 

besöket. När mycket information saknas försvåras möjlighet till en detaljerad analys och bra 

kvalité på slutrapporten. 

Vid industriella kartläggningar finns ofta mycket data och information om systemen, 

processer och byggnaden tillgängliga, det leder till att en mer noggrann analys kan utföras. 

Exempelvis vid industrikartläggningsbesöket hos Findus fanns all rekommenderad data av 

SIS att inhämta i ett stort gammalt arkiv på plats.  

 

Platsbesök 

Utgående från observationer utfördes platsbesök enligt SIS rekommendationer, för både 

industri- och fastighetskartläggningarna.  

Dock bör fastighetskartläggarna efterfråga mer engagemang från kartlagda företaget och be 

de erhålla mer information om fastigheten eller energianvändning. 

 

Analys  

Under en fastighetskartläggning är möjligheterna att utföra en fullständig analys, enligt SIS 

beskrivningen, försvårat på grund av mycket data saknas att analysera. Referenssituationen 

av nuvarande energianvändningssituationen som beräknas är kortfattad inom de 

kartläggningar som studerades och kan utvecklas. Energiflöden och energibalanser framtas 

inte alls i nuläget.  

När åtgärder framtas så saknades i vissa rapporter beräkningar på återbetalningstid eller 

liknande ekonomiska kalkyleringar, dessa är viktigt för kunden att snabb och enkelt förstå 

lönsamheten för en åtgärd samt avgöra om den är intressant. Icke energirelaterade 

förbättringar vid en åtgärd benämns inte, som ändrade produktivitet eller ändrat underhåll 

för nya komponenter. Dessa kan vara viktig att benämna om de finns, då de ger bättre eller 

sämre återbetalningstider för åtgärden. Alla potentiella besparingar för en ny enhet kanske 

kvittas om exempelvis underhållskostnaden för den fördubblas jämfört med den ersatta 

enheten. 

 

Slutrapport  

Erhållna rapporter över fastighets energikartläggningar som studerades visades sig skilja 

mycket från SIS rekommendationerna och ansågs som svagaste punkten i Dalkias 

kartläggningsprocess av fastigheter.  

Det framgår inte i flera rapporter om de presenterade åtgärder togs fram med hjälp av 

kalkylering, simulering eller uppskattningar, vilka antagande som gjorts eller hur de antogs 

samt hur pålitliga de framtagna resultaten är. 

Någon ranking över de framtagna åtgärderna är i de flesta rapporter bristande, det är endast 

sammanställt i ett enklare diagram från Belok-verktyget, (som analyseras senare i rapporten) 

men som inte alltid finns med. Väl utförd rangordning och förklaring hur kartläggaren 

beräknat fram sina resultat kan hjälpa försäljaren och därmed kunden vid valet av att 
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implementera åtgärderna. Några energibalanser över referenssituation eller efter åtgärderna 

implementerades presenterades inte. 

Rapporten vid fastighetskartläggningar är en tilläggstjänst som kostar extra. Om den inte 

beställs får kunden en väldigt enkel Excel sammanställning av åtgärderna och en kort 

sammanfattning. 

Alla rapporter som undersöktes har förbättringspotential. En rapportmall att följa skulle 

underlätta kartläggarna vid framställning av rapporten och säkerställa kvalitén. 

Rapporter över industriella kartläggningar var utfört till en högre nivå och innehåll mycket 

mer information. Hur åtgärderna framtogs och vad de baserades på (vilka antagande och 

beräkningar) var sällan med och grafiska resultat över energibalansen före och efter åtgärder 

implementeras saknades i de flesta rapporter. Oftast var beskrivning av industrins processer 

och energianvändning bra utfört. 

 

Avslutande möte 

Det avslutande mötet med organisationen för det kartlagda objektet utförs av försäljaren 

som initialt kontaktat företaget för att gå igenom resultaten från rapporten då även 

energikartläggaren i vissa fall kan vara närvarande. Här har de haft problem vid 

presentationen av resultaten för kunden då försäljaren bland annat saknat viktiga 

underliggande data och information för att veta hur kartläggaren kommit fram till 

åtgärderna och de beräknade besparingarna.  

Mer delaktighet från kartläggaren i avslutande möte samt en separat bifogat bilaga 

innehållande beräkningar, antagande och annan relevant information borde inkluderas till 

försäljaren så att de kan undvika detta problem. 
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Figur 8: Jämförelse av arbetssätt, Dalkias mot SIS standarden 

Inledande kontakt 
Följer SIS förslagen förutom att det är 

försäljarna och inte kartläggarna som 

utför detta moment  

Uppstartmöte 
Sker till skillnad mot SIS inte separat möte utan 

om möjligt enbart i samband med platsbesöket  

Datainsamling 
Mycket data som SIS rekommenderar lyckas sällan samlas 

ihop men de löser det genom att använda nyckeltal och 

uppskatta värden 

Analys  

Saknar viktiga delar som SIS rekommenderar så som 

energibalanser, ibland ekonomiska kalkyler och rankning 

av möjliga effektiviseringsåtgärder 

 

Slutrapport 
Följer SIS men har brister då de saknar förklaring hur besparingar 

och andra resultat beräknats samt andra generella problem    

Avslutande möte  
Till skillnad från SIS sköter försäljarna presentationen av 

rapportresultaten vilket lett till att de haft problem att 

förklara vissa värden och kalkyler 

 

Platsbesök 

Väl utfört av kartläggarna enligt 

SIS rekommendation 
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6.3 Hur Dalkia överkommer effektiviseringsbarriärerna de 

stöter på 
Som energiexpert bolag stöter Dalkia på flera barriärer vid effektiviseringsarbetet runtom i 

landet som måste överkommas. Dessa varierar att vara allt från saknandet av 

investeringskapital till att någon anställd på kartlagda objektet som är emot förändring. 

Enligt de anställda som intervjuades inom Dalkia var alla överens om det absolut största 

hindret till energieffektiviseringsarbetet har varit att företag saknar kapital. Generellt är det 

främst ekonomiska barriärer som har störst påverkan på effektiviseringsarbetet.  

 

6.3.1 Ekonomiska Barriärer - Saknandet av kapital och kunskap  
Enligt Andersson2 har situationen bland annat tillkommit efter fastighetskrisen på 80-talet 

då många företag var tvungna att skära ner sina kostader genom att bland annat minska 

organisationerna på mycket personal, speciellt hos kommuner och statliga bolag som hade 

många anställda. Detta gjorde att personal saknades att utföra reparationsunderhållet till en 

bra nivå och därmed började kostnaderna öka igen. Mycket av tiden för den kvarvarande 

personalen gick åt till att arbeta med felavhjälpande underhåll och hos vissa bolag kunde 

detta uppgå till 70 % av deras totala arbetstid. På grund av att underhåll blev en icke 

prioriterad post blev det brist på pengar, tid och all energimedvetenhet försvann från 

företaget. 

Johans 3 berättade att i industrisektorn blev det vanligare att riskkapitalister köpte upp 

industrier där de förstörde deras långsiktiga tänkande med exempelvis maximalt 2 års 

återbetalningstid på en ny investering, då de vill ha en snabba avkastningar. I samma anda 

fortsatte riskkapitalisterna att avskeda mycket personal för att spara pengar. Detta ledde till 

att tillsynen av processer och fastigheter minskade, vilket medförde att potentiella problem 

inte hann upptäckas innan de skedde. Kapitalisterna struntar i underhållsarbete och följde 

mottot ”kör tills det brakar” vilket tydligt sågs vid platsbesöket hos Findus där de hade 

originalfläktar från 1968, med en rekommenderat livslängd på 20 år, som fortfarande körs än 

idag trots att flertalet av dem var på bristningsgränsen.  

Över lag har industriers ledningar i Sverige saknat engagemang och viljan att spendera 

kapital i uppgradering och underhåll men förutom detta förekommer även att personal 

saknat kompetens i fastighetsunderhåll och drift. Detta var också tydligt vid Findus besöken 

där den huvudansvariga för ventilation och ånga inte hade kunskaperna som krävdes att 

driva och underhålla systemen.  

                                                      

 

2 Peter Andersson Business Developer, muntlig intervju den 22de mars 
3 Kaj Johans Arbetsledare, muntlig intervju den 29de maj 
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Den vanligaste ursäkten till varför industri- och fastighetssektorn inte tagit hand om sina 

verksamheter och lokaler, genom att bland annat uppgradera och reparera gamla 

komponenter, är att de ”saknat” pengar och kompetensen att energieffektivisera. Tidigare 

forskning inom området av Thollander (2010) har också visats att pengar är bland den mest 

betydande barriären vid energieffektivisering.  

Hur Dalkia har utformat sin affärsmodell EPG ses det tydligt att den försöker överkomma 

ekonomiska barriärer för industrier och fastigheter. De garanterar specifika 

energibesparingsnivåer (normalt 10 procent men ibland mer) av den totala 

energianvändningen hos kartlagda företaget. Den satta nivån baseras på vad den 

preliminära granskningen har upptäckt för potentiella åtgärder. Detta medför att företagen 

inte längre behöver ta någon egen risk om åtgärdsimplementeringen inte kommer löna sig, 

då Dalkia måste betala om besparingarna hamnar under den förbestämda nivån. Om mer 

energi sparas jämfört mot den förutbestämda nivån delar Dalkia och företaget på summan.  

 

6.3.2 De lättaste åtgärderna implementeras 
Ett hinder Dalkia stött på vid sina tidigare arbetssätt, är att om ett företag relativt nyligen 

energieffektiviserat och endast implementerat de lönsammaste åtgärderna blir det svårare 

att hitta acceptabla åtgärder vid nästa kartläggning. Detta problem sker fortfarande överallt 

på energikartläggningar, det upptäckte även Thollander (2010) hos projektet Högland. 

Projektet innefattade kartläggning av cirka 340 småföretag i Smålandsregionen där generellt 

40 procent av de framtagna åtgärdsförslagen implementerades hos de kartlagda 

industrierna.  

Ett exempel på detta problem är när de utförde en energikartläggning hos Scan i början av 

2000 i Linköping (efter att Dalkia tagit över driften och effektiviseringsarbetet hos dem), 

Endast de enklaste åtgärderna implementerades med återbetalningstider kortare än ett år. 

Nu tio år senare när de ska fortsätta effektiviseringsarbetet finns bara dyra åtgärder kvar att 

genomföra vilket gjort deras arbete svårare samtidigt som Scan inte har något 

investeringskapital kvar att avvara och samtidigt som de kräver korta återbetalningstider.  

Dalkia har lärt sig av sina misstag som nämndes innan. Nu presenterar de alla 

rekommenderade åtgärder som ett gemensamt paket vid industrikartläggningarna. Ett 

aktuellt exempel på detta var hos Findus där de framlade ett åtgärdspaket som krävde en 

investeringskostnad på 60-70 miljoner kronor vilket ledningen gick med på. Denna 

investering kommer minska deras energikostnad med 12 miljoner kronor per år vilket leder 

till den relativt korta avbetalningen på 5 till 6 år.  Många av de implementerade åtgärderna 

skulle med största sannolikhet aldrig ha genomförts om de presenterats separat.  

Genom denna affärsmetod, att klumpa ihop åtgärderna till en summa, kan siffran av 

implementerade åtgärder ökas drastiskt. Det medför att inte enbart de lättaste 

energieffektiviseringarna med snabba återbetalningar utförs av företaget, utan även åtgärder 

med längre återbetalningstider inkluderas i investeringsplanerna, vilka annars vanligtvis 

ignoreras. 
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6.3.3 Beteende barriärer - Motsägarna och bakåtsträvarna 
Ibland vid energistudier på större företag kan det finnas personal som inte gillar förändring 

och andra som motarbetar kartläggaren. De kan tycka att sina idéer är enda logiska vägen 

eller att allt blir sämre vid förändring.  

Detta erfors vid ett av studiebesöken där en anställd hade positionen som el- och 

ventilationsansvarig trots att denne saknade utbildning och kunskap inom områdena. 

Denna anställda ansåg att sitt sätt vara bästa vägen att sköta systemen och inga bättre 

lösningar fanns att tillgå. Bland annat hade han belysningen tänt året runt i en oanvänd 

fabrikslokal för att hålla råttorna borta. Annat exempel är att enligt honom de inte ska byta 

ut T8 lysrör mot effektivare T5 då dessa är dyra att underhålla då går sönder ofta samt 

komplicerade att byta då texten på lysrören är svår att se vilket gör att det blir lätt hänt at fel 

lysrörtyp sätts in. 

När dessa typer av problem uppenbaras vid företag som Dalkia har tagit över driften och 

personalansvaret hos brukar de göra kartläggaren temporärt anställd på företaget för att ge 

denne befogenheter över de anställda på kartlagda organisationen. Om kartläggaren själv är 

anställd på företaget kan samarbetet och kommunikationen vanligtvis bli bättre vilket kan 

lösa en del problem. Är personalen helt omöjlig att samarbeta med kan den högsta 

Dalkiaanställda chefen på plats behöva tillrättavisa alternativt omplacera denne för att lösa 

problemet.  

 

6.3.4 Informationsbarriär – Problem med kartläggningsrapporterna  
Ett internt problem Dalkia har är att det finns en informationsbrist i presentationen av 

resultat mellan försäljningsavdelningen och fastighetskartläggarnas avdelning. Försäljarna 

anser att problemet beror på att rapporterna som de erhåller från kartläggarna är 

svårtolkade vilket gör det besvärligt att förklara resultaten för kunden. Detta beror främst på 

att åtgärdsberäkningar och andra kalkyler redovisas enbart i besparad energi, ibland med 

ekonomiska besparingar, utan att förklara hur de räknats fram eller vilken data de grundas 

på. Strukturen och de grafiska resultaten behöver också förbättras hos rapporterna.  

Dalkia har länge velat göra något åt problemet men anställda kopplade till detta processteg 

har varken haft tid eller resurser över att göra vad som krävs för lösa problemet. Företaget 

har nu till sist börjat behandla problemet genom att inkludera det i examensprojektet som 

ett huvudmål.  

Vid introduktionen av projektet trodde de att problemet enklast åtgärdas med mer 

strukturerad och detaljerad rapportering samt inkludera en separat bilaga avsedd för 

försäljarna. Den separata bilagan kan hjälpa dem när de behöver presentera beräkningar, 

antagande och resultat noggrannare för kund. 
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6.4 Utvärdering av tillgängliga verktyg och program 
Enligt Dalkias ”Technical and major projects” avdelningen i Frankrike finns nästan 30 

program tillgängliga inom företaget för att hjälpa med energikartläggningar, simuleringar, 

energibesparingar och genomförbarhetsstudier. Det visades sig att få människor inom 

Dalkia har använt eller haft nytta av de olika programvarorna som finns tillgängliga och de 

som har använt de hade negativa intryck och rekommendationer om verktygen. De 

vanligaste klagomålen angående programvarorna var: 

1) Komplexiteten 

2) Saknandet av ett lättanvänt och snabbt beräkningsverktyg 

3) Bristen av ett grafiskt resultatprogram. 

Flera av programmen tillgängliga inom koncernen är egenutvecklade av Dalkia utifrån 

önskemål från anställda inom franska delen av företaget. Eftersom de är 

utvecklade/beställda från moderbolaget i Frankrike är de också anpassade efter de franska 

behoven, som exempelvis att värmen i fastigheterna normalt kommer från olja och 

gasvärmepannor. I Sverige är fjärrvärme vanlig för uppvärmning men saknas som 

alternativ. 

Även med tillgängliga utbudet av programvaror och utvecklingskraft söktes program att 

använda vid energikartläggningar utanför företaget, med programvaran IDA ICE listat som 

ett alternativ för transmissionsberäkningar och BELOK Web Tools för grafiska resultat av 

åtgärdsbesparingar och investeringar. 

Mellan vissa program är det stora skillnader i vad den är avsedd för och vad det kan 

användas till. Därför bestämdes att dela upp programvarorna i två grupper; 

kartläggningsprogram och simuleringsprogram, med avsikt att få en bättre och rättvisare 

jämförelse. Även en grundlig analys av övriga program som hjälper med grafiska 

presentationer och ekonomiska kalkyler som inte är enbart tillämpbar för 

energikartläggningar gjordes. 

 

6.4.1 Kartläggningsverktyg 
Kartläggnings verktyg och program används i analys delen av en energikartläggning för att 

kalkylera energianvändningen, upprätta energibalanser samt beräkna besparingar på 

åtgärder. 

Enligt Dalkias anställda ska det optimala programmet vara lättanvänt, intuitivt, enkel indata 

men även kunna vara mer detaljerad när det behövs, ge tydliga resultat (lätt förstådd för 

även icke-ingenjörer, presentera resultat i procent och SEK) samt även ha lätt tyda grafiska 

resultat. 

Valet av vilka verktyg eller program som skulle analyseras var enkelt eftersom det endast 

fanns fyra relevanta verktyg tillgängliga inom koncernen förutom 

kartläggningsprogrammet Nordenaudit 2.0. Eftersom de alla är relativt enkelt uppbyggda 

valdes samtliga att analyseras och jämföras. Programmen beskrivs kortfattande med en lista 
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av styrkor och svagheter, utgående ifrån de tidigare nämnda kraven över ett optimalt 

program. 

6.4.1.1 Nordenaudit 2.0 
Nordenaudit 2.0 är utvecklat av forskare på avdelningen Energisystem hos Linköpings 

Universitet. Denna avdelning har forskat inom energikartläggningar mot industrin i 25 år 

och tillsammans har mer än 50 års samlad erfarenhet av energieffektivisering. De startade 

aktiebolaget Nordic Energy Audit AB i januari 2013 till det nyutvecklade programmet och 

försäljning av licenser och ett kurspaket på två dagar i energieffektivisering av industri.  

(Nordicenergyaudit 2013b) 

Programmets fokus ligger på att upprätta samt presentera energibalanser och ge snabba och 

tydliga grafiska resultat över energianvändning i MWh. Den är uppbyggt genom olika 

nivåer av flikar där respektive huvudflik har underflikar för varje processtyp som belysning, 

ventilation med flera. Det kändes intuitivt och det går fort att lära sig hantera programmet. 

Överblick av programmets startsida presenteras i Figur 9.  

 

 

Figur 9: Nordenaudit 2.0 gränssnitt (Nordic Energy Audit 2013c) 

 

Energianvändningen för stöd- och produktionsprocesserna beräknas genom att skriva in 

totaleffekten (kW) av en enhet samt dess drifttid i timmar/år för att få fram den årliga 

energiåtgången. Eftersom maskiner ofta har flera operationshastigheter med varierande 

effekt måste en sådan process delas upp på flera rader eftersom programmet inte har 

möjlighet att göra det, vilket skulle skapa flera enhetsposter för varje process. Något som 

kan behöva förbättras är att det finns många kolumner och celler där inmatningen av data 

för processer sker, vilket enkelt kan korrigeras genom att dölja dem som inte används för 

tillfället. 



43 

 

Eftersom energianvändningen kalkyleras på detta vis passar det inte Dalkia då de är 

intresserade av att kunna beräkna energianvändningen från produktionen och andra 

varierande laster under specifika timmar, dagar, veckor eller månader med varierande drift 

läge. Detta för att exempelvis enklare kunna presentera konkreta data över när 

energiförbrukningens kan effektiviseras för kunden, som tomgångsanvändningen över en 

helg.  

Det fanns också problem med åtgärdsberäkningsdelen. Vid indata fönstret för de flesta 

processtyperna finns det endast möjlighet att minska drifttider och total effekt för att skapa 

före och efter posterna i diagrammen. Bland annat finns inte möjlighet till att byta ut 

ljuskällor mot nya. Åtgärder som investering i en ny enhet för att ersätta en gammal kan inte 

beräknas på ett enkelt sett. I kommentarscellen kan användaren beskriva förändringen men 

det skulle vara tydligare om det går att skapa en enhet där användaren direkt kan skriva in 

data i.  

Fliken resultatgrafen, som visar en energibalans av mängden energi till respektive process, 

ger en klar grafiskt översikt om energianvändningen inom företaget. Programmet skulle 

dock behöva dölja de oanvända processer som i nuläge visas med värde noll, för att göra 

energibalansen ännu tydligare. 

Ett av de största hindren enligt Dalkia för att de ska bruka Nordenaudit i sin verksamhet är 

att en del beräkningar inte kan göras i programmet utan förväntas att vara beräknade innan. 

Som till exempel mängden luft som ersätts av fläktarna som då måste uppvärmas eller 

kylas, och att det enbart går att mata in den totala effekten för en enhet trots att många 

maskiner och fläktar har varierande effekter och laster över året. Det fanns heller inget om 

värmeåtervinning eller luftflöden, allt som måste räknas med externa program.  

Det betyder att Dalkias kartläggare skulle vara tvungna att beräkna och bearbeta vissa data 

separat i exempelvis i befintliga programmet i Excel innan de förs in i programmet vilket 

skulle kräva ännu flera steg och verktyg i kartläggningsprocessen och då kommer befintliga 

verktyg att fortsätta användas. Deras specifika önskemål är att enbart bruka ett program där 

kartläggaren kan utföra alla moment av analysen.  En sammanfattning av Nordenaudit för 

och nackdelar visas i Tabell 10. 

 

Tabell 10: För och nackdelar Nordenaudit 

+ - 

Enkelt uppbyggd med relevanta flikar  

 

 

Saknar möjlighet att analysera produktion 

under specifika perioder eller med 

varierande laster/effekter  

Snabb att lära sig hantera programmet samt 

lättanvänt 

Flikar och celler vid indata döljs inte när de 

är oanvända. 

Bra energibalans med tydlig uppdelning vart 

energianvändningen leder 

Oanvända poster som inte brukas syns ändå 

i balansdiagrammet 

Tydliga och lättföljda resultat Kan inte utföra vissa beräkningar i cellerna 

utan måste räknas externt innan.  
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6.4.1.2 P1-kalkylblad och besiktningsrapportmall 
I nuläget användes verktygen P1-kalkylblad och besiktningsrapportmall tillsammans med 

Besiktningsunderlag när energikartläggarna vid Dalkia kalkylerar energianvändning och 

besparingar. Samtliga är enkelt utformade och uppbyggda i Excel.  

Besiktningsunderlaget är för användning vid platsbesöket vid kartläggningen av objektet 

och innehåller checklistor och anteckningsunderlag där kartläggaren kan notera data och se 

till att denne inte glömmer något. Efter data insamlats förs det in i P1-kalkylblad och 

besiktningsrapportmall för att beräkna fram energianvändning, effektiviseringspotential och 

åtgärdsförslag. Samtliga presenteras i kWh/år belopp. Alla av Excelbladen har utnyttjats av 

Dalkia ABs kartläggare under en längre tid, dock har P1-kalkylbladet inte förnyats eller 

förbättras sedan 2003, besiktningsrapportmall utvecklades på senare år av en nuvarande 

anställd. 

Eftersom P1 är utvecklad av en enda ingenjör som lämnade företaget flera år sedan har 

utvecklingen och förbättringen bromsat och planerade implementeringar hann aldrig 

klargöras. Inverkan av solenergi och beräkning av kylbehov är fortfarande ”under 

utveckling” sedan 2003.  

P1-kalkylbladet hade kontinuerligt byggts upp under en period på 2 år, men alla nya 

kalkyler blev tillagda successivt i efterhand, vilket lett till en oordning, som visas i Figur 10, 

där en del förbättringsmöjligheter finns. På grund av oordnad utformningen blir 

dokumentet svår använt och krångligt då det finns olika rutor överallt och i olika flikar i 

Excel med dåligt struktur. 
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Figur 10: Sammanställning av tre flikar (från totalt tjugofem) från P1-kalkyl 

 

Svagheten med P1 är förutom en förvirrande struktur att den är för enkel i sitt innehåll, då 

den är anpassad för enkla snabba fastighets kartläggningar. Detta syns vid närmare analys 

av verktyget då det huvudsakligen fokuserar på energianvändningen från endast två 

processer; tilluftsuppvärmning, ventilationsmotorers elanvändning och brister inom en del 

andra relevanta områden som övrig elanvändning, tryckluft eller kyla (som är 

underutveckling men inte avklarad).  

Eftersom P1 saknar många beräkningar och funktioner har den kompletterats med det andra 

Excelverktyget; besiktningsrapportmall som innehåller smarta funktioner, som åtgärdsmall 

och en tillhörande rapportmall, dock har båda förbättringspotential. Vid större mer 

detaljerade studier är verktygen fortfarande begränsade i vilka energiprocesser eller 

åtgärder som kan beräknas, den har sin fokus för att analysera värmeskapande enheterna 

inom en byggnad samt så saknar programmet en fullständig energibalans.  

Ett gemensamt problem med båda verktygen är hur resultat har valts att presenteras för 

försäljarna. De får endast tillgång till slutgiltiga prisförslag från åtgärder samt besparingar 

inom elanvändning utan bakomliggande beräkningssätt eller antagande. 
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Eftersom både P1 och besiktningsrapportmallen är utvecklade av företaget har de styrkan 

att det är möjligt att utnyttja idéer och beräkningar från dessa om det bestäms att de ska 

vidareutvecklas eller om ett nytt program ska byggas upp. Samma sak gäller för underlaget 

som kan kompletteras utefter kalkylverktyget utformning. Programmets för och nackdelar 

presenteras i Tabell 11. 

 

Tabell 11: För och nackdelar P1-kalkyl och besiktningsrapportmall 

+ - 

Egenutvecklade av Dalkia Ingen större utveckling eller förbättring av 

P1 har skett på många år 

Använts i många år så det finns mycket 

erfarenhet och rutin med dem 

Dålig struktur hos P1 och 

besiktningsrapportmallen 

Bra grund för vidareutveckling Huvudfokus på uppvärmning av tilluft och 

ventilationens elanvändning.  

Uppbyggda i Excel, därmed finns möjlighet 

att enkelt utveckla eller korrigera 

programmet 

Saknar energibalans 

 Presentation av resultat är bristande 

 

 

6.4.1.3 Delta Tools 
Delta Tools är tre verktyg vilket utvecklats av ett franskt företag på beställning av 

moderkoncernen Dalkia, där varje program kontinuerligt uppdateras och förbättras för att 

tillfredsställa företagets önskemål. De tre programmen beräknar energianvändning i 

fastigheter och industrier, de är uppdelat att beräkna värmebehov, kylbehov eller 

energibehov för ångpannor. Det anses generellt otympligt med tre separata program istället 

för att implementera en integrerad lösning av alla tre tillsammans. En integrerad lösning är 

enklare om alla energiförbrukande system ska analyseras eftersom värme, kyla och ånga 

inkluderas i en energikartläggning av en industri och kan då vara en intressant lösning.  

Vid första användningen av programmen upptäcktes enstaka franska ord i engelska 

versionen av programmen vilket ger ett dåligt intryck men det är inget som påverkar 

funktionaliteten. Programmens gränssnitt kan förbättras samt att resultat diagrammen inte 

heller är estetisk tilltalande. 

Att de tre programmen är utvecklade för franska Dalkia uppmärksammas efter en kort 

användning, all väderinformation och vissa funktioner är baserad utifrån franska behov och 

normer.  

En positiv bemärkelse upptäcktes då samtliga program hade mycket och omfattande 

dokumentation tillgängliga, både bruksanvisningar och metodiska handböcker i olika språk. 

6.4.1.3.1 Heating 

Delta Heating är ett beräkningsverktyg avsedd för att kalkylera värmeförbrukning i en 

fastighet före och efter implementerade åtgärder, presenterad i kWh. I början införs 
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byggnadens befintliga energianvändning för att skapa en basnivå för att sedan kalkylera 

besparingar från möjliga förbestämda åtgärder. 

Resultat presenteras i programmens huvudfönster som ses i Figur 11. 

 

 

Figur 11: Dalkia Heat huvudfönster 

 

För datainsamling av programmet finns en checklista att använda i samband med ett 

platsbesök för att snabbt kunna föra anteckningar och samla in data och minimera riskan att 

någon inmatningspunkt glöms.  

När programmet användes visades den sig ha många antagna värden, som U-värdena av 

byggnaden, skick av pannrum och skick av varmvattentank, alla som påverkar 

värmeförluster. Samtliga görs för att förenkla data inmatning för slutanvändaren. Om dessa 

franska värden är tillämpbara eller lika som i svenska fastigheter är inte garanterat. 

Uppvärmningssätt som är relevanta för svenska byggnader, som el och fjärrvärme saknades 

helt. I fliken ”Temperature conditions” väljs utomhusklimatet för byggnaden, dock är varje 

förbestämd ort fransk och det kräver speciella inmatningar för att lägga in andra orter.  

Två flikar för ”Boiler house” behandlar energiförluster och verkningsgrad för värmepannan 

för vinter respektive sommaren. Men om de anses oviktigt, ointressant eller om data saknas 

finns ingen möjlighet att gömma dessa flikar för att undvika stökigt gränssnitt, till exempel i 

ett fjärrvärme eller eluppvärmt system är värmepannan inte tillämpbar. 

Som helhet känns Delta Heating inte lämpad för svenska fastigheter, den saknar viktiga 

uppvärmningssätt i form av fjärrvärme och elektricitet, väderinformation, antaganden och 

svenska nyckeltal. Programmens gränssnitt är inte lättnavigerat och resultatet i 
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balansdiagrammet presenteras i sankeystil är inte proportionerlig mot resultatvärdena, det 

vill sägas att pilarna inte ändrar storlek beroende på mängden energi de omfattar, se Figur 

12, en mindre viktig punkt för programmets funktionalitet men något som är viktig att 

presentera till kunden. 

 

 

Figur 12: Energibalans diagram, i sankeystil, från Delta Heating 

 

6.4.1.3.2 Chiller 

Delta Chiller är avsedd till att beräkna el och vattenkonsumtionen genererad från 

produktionen av kyla för olika industriprocesser och större fastigheter och liksom Delta 

Heating har programmet en separat checklista att skriva ut och använda vid platsbesök.  

Programmet presenterar slutresultat i form av total kylbehov (GJ), elanvändning (GJ), 

totalverkningsgrad (COP), miljöpåverkan av köldmedium (kgCO2) och totala kostnader av 

el och vatten. Av de tre programmen i Delta Tools är Delta Chiller mest avancerad där den 

kan modellera upp och på ett tydligt sätt visualisera kompletta kylningssystem så länge 

relevanta enheter och kylmedium som kan finnas i Sverige är inlagda. 

När programmet försökte brukas för att simulera kylsystemet som analyserades vid 

studiebesöket hos Findus upptäcktes att de köldmedium som användes, ammoniak samt 

CO2 saknades som alternativ. Hur kylsystemet är uppbyggd är också begränsat, det finns 

maximalt 6 kylare och endast ett kyltorn i simuleringen av ett system. 

 



49 

 

 

Figur 13: Delta Chiller gränssnitt 

 

En över blick av programmet start fönster visas i Figur 13. När ”Chiller Cascade” knappen 

väljs så bestäms ordningen som olika kylare stängs av och på samt vilka drifttider de har. 

Det var otroligt rörigt eftersom det fanns 12 dagsprofiler, där för varje dag och varje 

”chiller” är 48 rutor att fylla i (start och stopp för dagens samtliga timmar). Eftersom det kan 

välja upp till 6 kylare och 12 dagsprofiler blir det snabbt svårnavigerat. 

Samma sak gäller för energibalansen i detta program som Delta Heating, den är konstant 

oavsett datavärden samt rätt otydlig och förvirrande i presentationen av resultaten, se Figur 

14.  

 

Figur 14. Energibalans från Delta Chiller 
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6.4.1.3.3 Steam 

Delta Steam används för att beräkna årligt bränslebehov av en ångpanna uttryckt i kWh/år. 

Återigen uppmärksammades programmens problem när det skulle simulera ångbehovet i 

Findusfabriken som undersöktes under studiebesöket. Programmet är inte avsett för att 

beräkna med externt levererad ånga, då den är antaget att ångproduktionen sker inom 

systemet och är inriktad på pannans energiförbrukning, inte hela systemet eller olika 

processer. 

Endast fossila bränslen finns som alternativ, inget alternativ för övriga bränslen så som 

pellets eller sopor (vilka är vanliga i Sverige) kan användas. 

Resultatgrafen som efterliknar ett sankeydiagram är inte här heller proportionerlig mot 

resultatvärdena vilket gör den oduglig och syftet med att utnyttja den försvinner. 

 

Figur 15: Delta Steam gränssnitt 

 

Överlag är Delta Tools begränsat, klottrigt och omständligt att använda i ett 

energikartläggningssyfte. Startfönster, som visas i Figur 15, liknar Delta Heating med för 

många rutor och knappar. Det finns enklare sätt att beräkna energianvändning för 

energikartläggningar som kan baseras mer på uppskattningar och behöver inte samma 

detaljnivå av inparametrar som Delta Tools kräver. Stora negativa aspekter är att varken 

Delta Chiller eller Delta Steam kunde användas för att simulera energianvändning vid 

Findus. 

Samtliga program ansågs långsamma att utföra beräkningar, speciellt när hänsyn tas till 

komplexiteten av utförda beräkningar som generellt är enkla multiplikationer och 
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divisioner. Vid närmare undersökning upptäcktes att slarvig kodning i Excel var nog 

orsaken, det var tusentals celler i många flikar som utförde beräkningar, de allra flesta 

adderade tomma celler och var helt onödigt. Det var antagit att vid varje parameter ändring 

uppdaterades hela Excel arket med många tusentals beräkningar att utföra. Delta Heating, 

Chiller och Steam programmen för och nackdelar sammanfattas och presenteras i Tabell 12. 
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Tabell 12: För och nackdelar Delta Tools 

+ - 

Omfattande och detaljerade 

användningsmanualer 

Låst för redigering 

Gratis att använda inom koncernen (bortsett 

från externa utvecklingskostnader) 

Rörigt och ologiskt gränssnitt vilket gör dem 

svåranvända 

Utvecklad utifrån Dalkias behov Anpassat efter franska kartläggningsbehov 

Bra på att modulera upp ångsystem Grafiska resultat kan förbättras 

 Långsamma beräkningar 

 Begränsad, kunde inte användas på verkliga 

system 

 

6.4.1.4 Franska Excel blad  
Dessa tillhör en samling av Excel blad. Varje blad representerar en möjlig åtgärd för att 

effektivisera energianvändning. Samtliga Excelblad innehåller titelsida med bakgrund, 

hypotes om möjliga besparingar, samt olika blad omfattande relevanta komponenter och 

information om beräkningar och nyckeltal till den berörda åtgärden. 

Översättning till engelska är bristande och i många dokument saknas det helt. Varje Excel 

dokuments innehåll är på en teknisk nivå med mycket information och djup detaljnivå. Med 

avseende på Dalkias tidigare benämnda önskemål om enkelhet är detta snarare ett hinder än 

en positiv egenskap, dock är dokumenten pedagogiskt utformade med logiska och 

strukturerade gränssnitt. 

Att använda dessa som ett beräkningskomplement för energikartläggningar blir omständligt 

då det finns 15 olika Excel blad. Var och en av bladen är utformade för en specifik åtgärd 

och för vissa Excelblad finns det tillhörande PDF rapportmallar som ska fyllas med resultat 

från Excelberäkningarna. All väderinformation, priser och nyckeltal är baserad på Frankrike, 

till exempel belysningskrav i olika verksamheter, årsmedeltemperaturer och priser för olika 

lysrör. Dessa värden verkar uppdateras inte alltför ofta, årsvis i bästa fall.  

Trots att de består av ett stort antal olika beräkningsblad saknas det någon form av 

sammanställning för att kunna få lättare överblick av energikartläggningsobjektet och dess 

resultat.  

Dokumenten anses inte ha en roll i uppställning av en energibalans eller processbeskrivning 

i en energikartläggning, de är endast avsedda att beräkna ekonomiska- och 

energibesparingar från följande åtgärder; 
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 DA001: luftåtervinning  

 DA002: fri kyla med frisk luft  

 DA004: flödesjustering för hygieniska behov  

 DA005: tilluft flödesjustering för AC 

 DA006: optimering av luft-filterbyte  

 E001: byte av lampor till lågenergilampor  

 E002: byte av T12 lysrör till T8  

 E004: byte av magnetiska driftdon  

 E005: timer på en belysningsanordning 

 E006: detektor närvaro på en belysningsanordning 

 E007: mörkläggning av belysningen med fotocell  

 E009: optimering  

 PF005: förskjutningen av börvärdet  

 PF006: isvatten temperatur: återvinning av värme på värme överföring vätska  

 PF009: flöde justering av isvatten anläggning (motor, pump, VEV) 

Många av bladen är välutformade, lätta att lära och använda men de är fortfarande endast 

små delar av den totala analysen som utförs i en energikartläggning då flera viktiga 

beräkningsdokument med andra åtgärdstyper saknas. 

Ett blad som E009 beräknar allt om ett belysningssystem inom en byggnad och den skulle 

passa bra i ett kartläggningsprogram. Bladet innehåller kalkyler med hänsyn till underhåll, 

systemets utformning, åtgärder som kan implementeras och besparingar. Den är 

kompletterad med information om ljusrör och deras karakteristik som watt [W], lumens 

[lm], färg [k] och livslängd [h]. Olika standard lux behov för olika byggnader finns och även 

ett blad med ljusrör och deras mått, styrka i W och pris.  

Dock finns blad som borde sammanfattas eller slopas som E001 till E007, alla täcks av E009. 

Det finns repeterande information över ljusrör styrka och priser och samma kalkyler utförs 

men förenklad i varje blad. För och nackdelar sammanfattas i Tabell 13.  

Det finns en bra potential att bruka dessa om det fanns en sammanställning, eftersom det 

känns ohanterligt i nuläget. 

 

Tabell 13: För och nackdelar Franska Excel blad och rapportmall 

+ - 

Gratis att använda inom företaget  I dagsläget många av bladen endast på 

franska 

Snyggt utformade Excelark med tydliga 

grafer och uppställning.  

Omständligt med separata Excelarbetsböcker 

för varje typ av åtgärd 

Relevanta formler och beräkningar Ingen sammanställning eller energibalans 

Vissa blad innehåller data om nyckeltal, 

priser och teori 

Inte anpassat för Sverige 

 Ingen klar roll i en energikartläggning 
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6.4.2 Simuleringsprogram 
Eftersom en byggnad är ett komplicerat termodynamisk system som påverkas av 

värmetransmissioner mellan väggar, fönster, dörrar, tak, golv, luftläckage, varierande 

interna laster, varierande externa laster, väderförhållande med mera kan en avancerad 

modell och beräkningsprogram behövas för att noggrant simulera den termodynamiska 

balansen i en byggnad. 

Simuleringsprogram kan virtuellt bygga upp och inkludera alla aspekter av en byggnads 

energianvändning, HVAC system, interna och externa laster och värmetransmissioner. Stora 

fördelen är att det går snabbt att simulera olika energiåtgärder som ändrade drifttider till 

utbyte av komponenter, med realistiska resultat. Simuleringsverktyg används främst för 

djupgående och detaljerade analyser eftersom de är tidskrävande att använda och kräver 

många parametrar för att uppnå resultat. 

De program som valdes att undersöka har många likheter emellan dem som in-, ut 

parametrar, inställningar samt simuleringsmöjligheter. Enligt kartläggarna själva är de mer 

avancerade än vad som anses behövas normalt för kartläggningar. 

I nuläget utnyttjas inte dessa verktyg eftersom de anses ha för detaljerade indata och för 

tidskrävande att uppnå resultat med. För att göra dem tänkbara alternativ behöver de 

analyseras, för att eventuellt skapa utförliga och tydliga guider hur de effektivast kan 

användas. 

Även vid större kartläggningar, när det finns tid att potentiellt använda dessa, ansågs 

Dalkias anställda att programmen förmodligen inte behövs. Detta beror på att de endast 

räknar på värmeanvändning och förluster, som även om de är en betydande del av total 

energianvändning, inte omfattar allt och då behövs ytligare programvaror. För att ändå 

undersöka möjligheten att använda ett sådant verktyg för värmetransmissionsberäkningar 

analyserades tre olika simuleringsprogram. 

Pleaides plus Comfie är ett program som utnyttjas i franska moderkoncernen Dalkia. IDA 

ICE ansågs av kartläggarna att vara en lämplig kandidat att beräkna värmetransmissioner 

med. Designbuilder används redan inom koncernen, dock endast i Frankrike i ett exemplar 

men det ansågs lämpligt att analysera då den prisades av denna användare.  

6.4.2.1 Pleaides + Comfie 
Pleaides + Comfie är ett franskt simuleringsprogram som liknar IDA och Designbuilder till 

utseendet. Dock fick analysen av programmet avslutas i ett tidigt stadium då 

användningsmanualer och hjälpfunktioner saknades på varken engelska eller svenska, även 

om programmet fanns tillgängligt på engelska ansågs att en rättvis jämförelse inte kunde 

utföras utan manualer eller tillhörande hjälpfunktioner. Enligt kundsupport är övriga språk 

utöver franska supportdokument och guider en hög prioritet för programmet 2014 men 

engelska användare kan fortfarande få förfrågningar och problem besvarade via email.  

Även med dessa planer ansågs kontakter inom företaget i Frankrike, som hade erfarenhet av 

att använda simuleringsprogram, att DesignBuilder var mer komplett och ett bättre 

program. 
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6.4.2.2 IDA ICE 
Simuleringsprogrammet IDA ICE började utvecklades av ett par svenskar under slutet av 

80-talet till ett projekt för Statoil. Det var dock inte förens 1995 som programmet lanserades 

genom det nyskapade företaget Equa Simulations, som idag heter Equa Solutions AB (Equa 

Solutions 2013). IDA ICE är konstruerat för att analysera och simulera en byggnads 

inomhusklimat, så som värmetransmissioner och komfortprestanda men även dess 

energianvändning från intern belysning och apparaturer.  

Själva upplägget av programmet är inte direkt intuitivt och kan lätt bli alltför omfattande för 

användaren om denne endast vill utföra några snabba simuleringar. En simulering i 

programmet består av ett par olika delmoment som måste bearbetas (ex uppbyggnaden av 

fastigheten i 2D miljö, val av parametrar, etcetera) innan byggnadens energianvändning kan 

räknas fram.  

Innan en simulering kan utföras krävs det att systemet modelleras upp, genom inmatning av 

mycket indata och fakta om fastighetens samtliga beståndsdelar. Till exempel för en vägg 

behövs följande information; väggens storleksyta, alla material den är uppbyggd av, tjocklek 

på samtliga, U-värden för alla material, om det finns köldbryggor (en komponent av vägen 

som leder mycket värme i jämförelse mot övriga väggen) samt om det finns dörrar eller 

fönster (som också behöver liknande data som för väggen). 

Detta tillsammans med designen gör att programmet blir rätt komplicerat och kräver längre 

upplärnings- och brukningstid innan användaren kan utföra en komplett analys.  

Programmets hjälpfunktioner och guider är det som räddar användaren från det 

komplicerade gränssnittet, genom att erbjuda lättförstådda instruktioner hur funktionerna 

och verktyget kan användas på, och det finns för nästan varje funktion.  

6.4.2.3 DesignBuilder 
Programmet DesignBuilder är utvecklat av det brittiska företaget DesignBuilder Software 

Limited som startade sin verksamhet 2002 med 2 anställda men släppte inte sin första 

version av verktyget förens 2005 (DesignBuilder 2010). 

Programmet ger en grafisk presentation av ett helt system som byggs upp i programmet. 

Det använts för att kalkylera termodynamiska ändringar i en byggnad. Sättet det utförs på 

är genom att användaren bygger upp objektet i DesignBuilder (så som i IDA ICE) med 

tillgänglig data för väggar, värmetillförsel och liknande parametrar för att därefter simulera 

byggnadens energiförluster och användning. 

På grund av dess komplexitet kräver den därmed också noggranna indata och mycket tid av 

kartläggaren. Tiden som krävs för att göra en genomgående uppbyggnad av modellen finns 

sällan vilket gör att programmet blir på så sätt rätt orealistisk att använda. 

Det finns bara en licens till programmet i företaget som redan brukas aktivt vilket betyder 

att nya måste införskaffas. Eftersom priset för denna programvara ligger på 4000 euro är 

incitamenten för att börja utnyttja detta relativt komplicerade verktyg låga jämfört med 

exempelvis det likvärdiga verktyget IDA ICE som kostar mindre än halva priset och verka 

ge liknande resultat.  
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6.4.3. Jämförelse resultat av energikartläggningsverktygen 
Se bilaga 2 för jämförelse genom tabelluppställning, vad kraven för analysen baserades på 

hittas i bilaga 1.   

Utifrån denna tabell kan läsaren se att Nordenaudit totalt sett får mest poäng jämfört med 

de olika verktygen. På en andra plats kommer det nuvarande utnyttjade verktyget P1 och 

besiktningsrapportmall kalkylbladen, med sin styrka att vara korrigeringsbara samt 

möjligheten att variera graden av indata. 

 

6.4.3.1 Analys av kartläggnings- och simuleringsprogram 
Efter att ha studerat de olika simuleringsprogrammen djupare om deras 

användningsområden och hur de kan brukas i en energikartläggning insågs att deras 

potentiella nytta kommer vara begränsad. De analyserade simuleringsprogrammen är 

uppbyggda utifrån ”Bottom-up” tankesättet, det vill säga att de beräknar och simulerar 

värmetransmissioner och värmebehov av en byggnad genom att användaren måste 

modellera upp hela byggnaden för att få fram resultaten. Detta arbetssätt är mer lämpligt att 

bruka vid konstruktionen och dimensionering av en ny fastighet när alla parametrar är 

kända. 

Även resultaten programmen ger, information om värmetransmissioner och värmebehov, 

har en låg prioritet för Dalkias kartläggare. Åtgärder för att sänka en byggnads U-värde, 

som fönsterbyte eller tilläggsisolering har i regel för lång återbetalningstid för att en 

fastighet ska implementera de. Det gör behovet att utföra avancerade simuleringar, för att få 

beräkna hur stora besparingarna eller värmeanvändning kan bli, onödigt och sällan värt den 

extratid det tar, varken för kunden eller kartläggaren. 

Simuleringsprogrammen, så som flera hos Dalkia misstänkte innan, har ingen klar roll i 

energikartläggnings syfte. På grund av detta avrundades den djupare analyseringen av 

simuleringsverktygen och mer fokus lades på kartläggningsprogrammen.  

Angående kartläggningsprogrammen uppfyllde inget av de analyserade verktygen samtliga 

av Dalkias krav att vara tillräckligt enkelt, samtidigt som möjligheten finns att arbeta mer 

noggrant och detaljerat med mycket indata. Samtliga program led av diverse struktur och 

gränssnittsproblem, vilket gör att de snabbt kan bli överväldigande och krångligt att bruka 

när projektstorleken och därmed datamängden ökar. De grafiska presentationerna av 

resultaten hos kartläggningsverktygen uppfyllde inte Dalkias behov och förväntningar, en 

del hade oföränderliga diagram trots att värdena förändrades.  

Eftersom alla program som undersöktes inte räckte för att tillfredsställa Dalkia blev 

slutsatsen att den bästa vägen för deras kartläggare är att utveckla ett helt nytt verktyg. 

Utifrån jämförelsen kan ett nytt program byggas upp i Excel baserad på P1 beräkningarna 

samt andra interna kunskaper och erfarenheter hos anställda energikartläggare.  
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6.4.4 Nya förutsättningar 
Efter Dalkia hade anställt tre nya kartläggare mot slutet av projektets gång ändrades 

problemställning angående programvaror, en av kartläggaren tog med sig utvecklingskraft 

och kompetens till Dalkia för att skapa ett nytt program. Denna kartläggare hade som 

önskemål att utveckla nytt program då han tidigare skapat liknande programvaror. För att 

samtidigt programanalysen skulle ha mer nytta åt Dalkia valdes att ett samarbete skulle 

genomföras. 

Utifrån styrkor och svagheter från programanalysen, önskemål från intervjuer och krav 

utreda från analysen, kunde många idéer angående potentiella förbättringar och misstag att 

undvika, vid framställning av nya programmet, utredas. 

 

6.4.5 Övriga resultatprogram 
Det finns också ett behov att presentera resultat från kartläggningsprogrammen på ett 

snyggt och lättolkat sätt. Tidiga önskemål på resultatpresentationer var att sankeydiagram 

skulle användas för att visa energiflöden. Det enda program som hittades som relativt enkelt 

kunde skapa sankeydiagram på en godtycklig professionell nivå var e!Sankey. 

Alla relevanta program som analyserades och som kan skapa sankeydiagram hittades 

genom bloggen Phineas (2007) och efter att samtliga hade undersökts var det bara e!Sankey 

som var lämpligt alternativ utefter Dalkias ställda krav på program.  

 

6.4.5.1 e!Sankey 
e!Sankey lanserades 2006 av tyska mjukvaruföretaget ifu Hamburg. Det är ett program där 

professionella sankeydiagram kan skapas relativt enkelt och snabbt, ett exempel på ett 

sådant diagram som framställts kan ses i Figur 17. Figuren är baserad från en 

sankeydiagram som presenterades i kartläggningsrapport av Outokumpu utförd av Dalkia, 

och som visas i Figur 16. Priset är 150 € för en engångslicens.  
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Figur 16: Sankeydiagram från Dalkias kartläggningsrapport Outokumpu  

 

 

Figur 17: Exempel på sankeydiagram gjort i e!Sankey 

 

e!Sankey ansågs som ett bra sätt att presentera resultat till kunder för att de ger en lätt och 

begriplig översikt av energianvändning för det kartlagda objektet. Programmet kunde 

användas direkt utan hjälp från lathund och manualer då det var intuitivt och efter någon 

timme kunde kompletta sankeydiagram skapas till en nivå som ansågs bra.  

Diagrammen som programmen skapar är professionella och tydliga, men det är fortfarande 

slutanvändarens egen skicklighet som avgör den slutgiltiga kvalitén hos diagrammet. 

När programmet används för system med många processer och flöden finns möjlighet att 

sammankoppla programmet med Excel, men sammankoppling kan förbättras och anses 

tidskrävande. 
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6.4.5.2 Belok – Grafisk presentation av åtgärdsförslag 
Belok Totalverktyg är ett grafiskt program som används för att skapa en ekonomisk modell 

som lönsamhetsbedömer och rangordnar möjliga energibesparingar vid en kartläggning. 

Programmet kan antingen laddas hem gratis eller köras direkt i webläsaren. (BELOK 2013)  

Användaren kan föra in åtgärdernas priser, investeringskostnader, besparingar av el, värme 

och kyla samt brukstid. Därefter beräknas internräntan och vad den årliga ekonomiska 

besparingen blir per åtgärd samt ett diagram med rangordning där de lönsammaste 

åtgärderna har brantast lutning, Figur 18.  

 

 

Figur 18: Exempeldiagram skapat i Belok Totalverktyg med rankade åtgärdsförslag och internränta  

 

Flera hos Dalkia gillade programmets presentationssätt och önskade att diagrammet ska 

inkluderas i metodiken. Det går att föra över resultat direkt in i programmet via text 

dokument som importeras. Dock måste data ställas upp på ett omständligt sätt för att få in 

det i Belok vilket gör det enklare att istället bygga upp diagrammet helt på nytt i utvecklade 

metodiken. 
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6.5 Förslag på energikartläggningsmetodik  

6.5.1 Utredda idéer angående metodikens innehåll 
Projektets frågeställningar har alla haft syfte att upplysa krav och behov för innehållet i den 

slutliga metodiken. 

Resultatet av dessa frågeställningar upplyste ett par betydande svagheter i Dalkias 

nuvarande kartläggningsmetod. Slutrapporternas ansågs svag med bristande grafiska 

resultat och alltför kortfattad åtgärdspresentationer, där de i många fall saknade 

beräkningar, besparingar eller rangordning. Dåliga rapporter ansågs vara barriärer till 

vidareförsäljning av Dalkias tjänster.  

Det upptäcktes att kartläggarnas nuvarande arbetsmetod saknade lämplighet att användas 

inom industriella kartläggningar, då rådande arbetsmetoder är utvecklade att brukas vid 

studier av bostäder och kommersiella fastigheter. Arbetsmetoden saknande hänsyn till hela 

system tänkandet då den fokuserades endast på värme och ventilation. Vid industriella eller 

större fastighets projekt, med många olika energianvändande system, behövs all potentiell 

energianvändning kartläggas. De program som användes av kartläggarna, för att beräkna 

energianvändning, är endast avsedd för de två processerna, och saknar också lämplighet för 

större kartläggningar. 

Metodiken som utvecklades har syftet att åtgärda de tidigare benämnda svagheterna och 

bristerna. Metodiken ansågs mest behöva;  

 Ett sätt att hjälpa kartläggare utföra industrikartläggningar. 

 Hur resultat över energianvändning och besparingar ska kalkyleras och sedan 

presenteras i ett lättsålt och lättolkat sätt. 

 Förbättrad rapporteringssätt för främst fastighetskartläggningar.  

Första problemet bestämdes mest lämpligt att lösas med att utgå från det existerande 

underlaget som användes vid kartläggningar av fastigheter. Underlaget är för att användas 

vid platsbesöken under energikartläggningarna, för att säkerställa och påminna 

kartläggaren vilka data och system som behövs samlas, samt en checklista för möjliga 

besparingsåtgärder. Den ska sedan hjälpa vid nästa steg av kartläggningsprocessen, 

beräkning och analys. Befintliga underlaget ansågs passande för fastigheter och med 

vidareutveckling kan den även omfatta industriella system.  

Att säkerställa beräkningar utförs till samma standardnivå hos samtliga kartläggare 

behövdes ett gemensamt kalkyleringsverktyg. Alla analyserade program saknade specifik 

tillämpning för kartläggningar förutom Nordenaudit och P1, dock vid analysen av 

verktygen ansågs att även dessa program saknar flera funktioner som företagets 

energikartläggare behöver.  

Verktygsanalysen ledde till insikten att ett nytt program utvecklad för- och av Dalkias 

kartläggare behövdes, som kan användas tills ett komplett kommersiellt verktyg har 

utvecklats. Programmet ska ha kompabilitet med kartläggningsunderlaget, genom att data 

insamlad från den är det som tillämpas i programmet.  

Att utveckla en rapportmall med standardiserad åtgärdspresentation (som kommer att 

kunna exporteras från nya programmet) ansågs vara bästa lösningen för att förbättra 
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nuvarande rapporteringssätt. Att information presenteras i en logisk ordning med liknande 

upplägg i varje rapport gör det lättare att hantera och hitta information. En gemensam och 

standardiserad rapportmall hjälper inta bara kunden, utan alla som kommer läsa dessa 

rapporter, från försäljare till annan personal.  

Kompletta metodiken kommer innehålla tre delar;  

1. Kartläggningsunderlaget  

2. Program förslag  

3. Rapportmallen 

Alla delarna utvecklas med syftet att användas tillsammans under en energikartläggning, 

allt detta för att förenkla och höja nivån hos de kommande energikartläggningarna utförda 

av Dalkia AB.  

Specifika krav på varje komponent av metodiken utreds i nästa sektion. 

 

6.5.2 Analyserade krav för den föreslagna metodiken 
För att ha en bra kvalité på metodikens olika delar framställdes krav som bör uppfyllas för 

underlaget, programmet och rapportmallen. Krav på metodikens delar framtogs från; de 

tidigare frågeställningars resultat, de studerande metoderna och arbetssätt samt styrkor och 

svagheter från programanalysen som kommer utnyttjas respektive undvikas. 

  

6.5.2.1 Krav på kartläggningsunderlaget  
För att underlaget ska kunna användas i samband med ett platsbesök för fastigheter och 

industrier, utreds följande krav på underlaget. 

Underlaget ska hjälpa kartläggaren genom att upplysa denne om vilka system som är 

viktiga och vilket data hos dessa system som är relevant att samla in. Den ska bygga vidare 

på det existerande ”Besiktningsunderlag” som används idag, då den är bra genomtänkt och 

är pedagogiskt att använda. Det blir också enkelt för kartläggarna som är vana vid det 

tidigare underlaget att börja bruka den nya. 

För att den ska ha användningsområden för industristudier behövdes flera 

datainsamlingssidor skapas för processer än vad den befintliga erbjuder. Processer som 

tryckluft, mer omfattande kylning, ångpannor, mer omfattande uppvärmning bland annat 

behövdes. Varje process listas i A4 format för enkelt utskrift i Excel och bladen för varje 

process innehåller vad för data som ska insamlas vid den processen, exempelvis för 

ventilation behövs information om en fläkts effekt, effektfaktor (cos ϕ), luftflöde, drifttider, 

olika driftläge, modell, ålder, underhåll rutiner och så vidare. 

All information som insamlas är till för att beräkna nuvarande energianvändning inom 

industrin/fastighet och all data ska vara relevant och användbar i nya programmet och även 

tillämpbar i rapportmallen. 

För att hjälpa kartläggaren identifiera potentiella energibesparande åtgärder kan checklistor 

över vanliga fel och möjliga korrigeringar användas. Att använda en checklista med 
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åtgärdsförslag kommer underlätta och systematisera sökandet efter dessa. Den befintliga 

checklistan ska utökas att omfatta åtgärder för flera vanliga industriprocesser.  

6.5.2.2 Krav och behov på kartläggningsprogrammet  
Efter att energikartläggningsunderlaget är använt vid datainsamling och platsbesök ska 

energianvändning samt potentiella ekonomiska och energibesparingar beräknas i nya 

programmet. 

Nordenaudit var det mest lämpade kartläggningsprogrammet som undersöktes med många 

fördelar dock hade den några betydande brister, som nämnts tidigare, som anställda hos 

Dalkia ville undvika. Programmet P1 som används idag hade också flera fördelar men de 

övervägdes av för många brister.  

Det nya programmet borde, i största möjliga mån, ta hänsyn till för- och nackdelar 

programanalysen utrett. I rapporten kallas detta program för enkelhetens skull Delta Audit 

som en hyllning till de tidigare analyserade.  

Delta Audit ska ha ett välanpassat gränssnitt med intuitiv struktur. För att undvika det 

klottriga utseendet som Delta Tools och P1 lider av har ska det nya programmet undvika 

alltför många rutor och knappar i gränssnittet samt dölja oanvända processflikar och rutor. 

När ett nytt projekt startas i Delta Audit behövs många olika dataformer. Historisk 

energianvändning i alla relevanta former ska kunna inmatas, nyckeltal för alla beräkningar, 

vilken källa de är tagna ifrån, årsmedeltemperaturer och graddagar beroende på projektets 

plats bland annat. Förutom dessa behövs specifik information för varje undersökt process. 

Därefter beräknas den nuvarande energisituationen. De som intervjuades om de befintliga 

tillgängliga programmen hade åsikten att samtliga var för avancerade men om de skulle 

förenklas alltför mycket leder det till ett verktyg som inte åstadkommer något vettigt.  

En process ska ha möjlighet till varierande tidsprofiler och drifttider. Det ska kunna variera 

mellan att utnyttja antagna värden från programmet eller ha möjligheten att mata in dessa 

värden själv. Även möjlighet att skapa och benämna egna processer och beräkna dess 

energianvändning skulle vara fördelaktigt. 

För att underlätta redovisningen, och för att ge användaren förståelse över hur 

kalkyleringarna sker, ska programmet visa vilka formler som använts vid beräkningarna. 

Beräkningar som ligger till grund för att tar fram energiförbrukning per år, eller kortare 

tidsperioder, ska enkelt kunna följa i verktyget. När programmet beräknar besparingar och 

energianvändning ska den undvika långsamma beräkningar som i Delta Tools.  

Det är också önskat att programmet ska beräkna återbetalningstider för åtgärder och totala 

ekonomiska besparingar och dessa ska presenteras, bland annat, i diagramform i Belok-

verktygets stil.  

Som avslutning ska programmet vara kopplat till rapportmallen för att snabbt och smidigt 

kunna exportera relevanta resultat. Några beräkningar och resultatkopplingar är 

energibalans, beräknade åtgärdsförslag, energianvändning och besparing samt andra 

information om fastigheten och byggnader.  

 



63 

 

6.5.2.3 Nödvändiga delar hos rapporteringsmallen  
Rapporten är det sista men ändå ett viktigt steg i kartläggningsprocessen. För att kvaliteten 

hos samtliga skapade rapporter ska hålla en bra standardnivå behöver strukturen, 

färgschema samt presentationen av resultat och grafer med mera, vara korrekt uppbyggda. 

Mallen ska till så stor grad som möjligt vara sammankopplat med det nyutvecklade 

programmet för att förenkla och effektivisera rapportskrivandet.  

I samma anda att göra rapporten mer tydlig ska utnyttjade nyckeltal, kalkyler och formler 

presenteras samt även andra uppskattningar som antagits. Detta hjälper läsaren att lättare 

förstå resultatens värden och allmänt hur beräkningarna är uppbyggda. Resultat som väljs 

att presentera ska vara tydliga, med detta menas ge kunden resultat i procent eller SEK och 

undvika tekniska termer. Beräkningarna ska på ett pedagogiskt sätt redovisas i 

avslutningsrapporten, eftersom de inte ska redovisas för kunden bör de inkluderas som en 

separat bilaga till försäljarna som presenterar rapporten. 

Det är önskat att presentera resultat med vinklingen att i större omfattning sälja Dalkias 

tjänster vidare till kartlagda organisationen. Detta kan göras genom att bland annat 

presentera åtgärder som en paketlösning. På så sätt är det större chans att alla åtgärder 

implementeras istället för endast de enklaste åtgärderna med kortast återbetalningstid 

genomförs.  

Om åtgärder inte presenteras sammanbuntade kan de klassificeras och rangordnas efter 

deras lönsamhet, genom att exempelvis utnyttja Belok verktyget eller utforma liknande 

diagram i Excel. Belok-kalkyl eller en liknande egenutvecklad variant kan användas för att 

grafiskt rangordna åtgärderna utefter internränta. 

Ett sätt att tydligt presentera resultat är genom grafiska medel. Grafiska resultat behövs för 

att ge en snabb överblick av potentiella besparingar och energianvändning. I nuvarande 

rapporter är det få diagram, men för en kund är det oftast det lättast sättet att ta till sig 

presenterade resultat. Tabeller kan ersättas eller kompletteras med diagram. 

Sankeydiagram är önskade att inkluderas för att snyggt redovisa energibalansen före och 

efter potentiella åtgärder. Dessa är lättast att göra i programmet e!Sankey. Dessa diagram 

generellt uppskattas av kunder.  

Rapportmallens allmänna uppbyggnad baseras förutom på, SIS standardens 

rekommenderade rapportstruktur, även på två större energikartläggningar skapade av de 

franska energikartläggarna från Dalkia för att få inspiration av hur åtgärder kan presenteras. 

 

6.5.3 Resulterande metodiken 
Hur utredda krav applicerades i slutliga lösningen presenteras nedan för enskilda del. 

6.5.3.1 Kartläggningsunderlaget 
Processor och checklistor för att komplimentera det befintliga underlaget presenteras i 

bilaga 3. 
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Nya kartläggningsunderlaget blev en uppdatering av det befintliga besiktningsunderlag 

som används av Dalkias kartläggare idag. Det valdes att tillägga eller utveckla följande 

processer: 

 Ångproduktion (inklusive ångledningsrör) 

 Pumpsystem inklusive tryckluftssystem 

 Elmotorer  

 Processuppvärmning 

 Byggnadens klimatskal (för transmissionsförluster) 

 Gratisvärme (personal och övrig elektronik) 

Det visades sig finnas allt för många möjliga processer som förekommer vid industri för att 

kunna inkludera alla. De tidigare nämnda proceser utvaldes då dessa ansågs som vanligt 

förekommande, betydande elanvändare och har samtliga många potentiella åtgärder.  

Exakt vilka data som insamlades blev en svår avvägning eftersom det saknades information 

eller erfarenhet hur data tillkommer och presenteras till energikartläggningsingenjör. Då 

blev samtliga nya processer och de uppdaterade uppbyggda utefter vilka värden som 

behövs för teoretiska beräkningar.  

Även information som ansågs intressant eller viktig, men som generellt inte påverkar 

energiförbrukning försökte också inkluderas, till exempel tillverknings år, modellnummer, 

byggnad placering och så vidare. 

Utgående från tidigare teori som presenterades i sektionen 4.3.5 i rapporten utvecklades den 

befintliga checklistan att omfatta även potentiella åtgärdsförslag för de nya processerna. 

Med energiförbrukande data och allmän information om vanliga industriella processer 

anses underlaget kunna hjälpa och vara användbar för ingenjörer i både industriella och 

fastighets kartläggningar. 

Eftersom det befintliga besiktningsunderlaget används och untvecklats av Dalkias 

kartläggare tas delarna från denna inte med i bilaga 3. Det enda som visas i rapporten är de 

extra sidor som framställts av examensprojektet. Dock har även det ursprungliga underlaget 

omdesignats till en bättre mer lättläst struktur men dessa sidor tas ändå inte med. 

 

6.5.3.2 Potentiellt sätt att utveckla ett program som Delta Audit  
Det nya verktyget kommer skrivas i VBA programmering då en nyanställd kartläggare har 

mycket erfarenhet inom det området (han har utvecklat liknande verktyg på sin förra 

arbetsplats). Detta underlättar utvecklandet av kartläggningsprogrammet i VBA. 

Utvecklingen av nya verktyget påbörjades mot slutet av examensarbetet och i en passande 

period då resultat och erfarenheter av programanalysen kunde tillämpas som stöd för 

utvecklingen. På grund av tidsbrist och begränsade möjlighet till att utveckla programmet 

själva skapades (parallellt med det pågående programmet hos Dalkia) flera exempeldelar i 

VBA över hur det kan vara uppbyggt. Tidigare nämnda önskemål och krav på ett 

kartläggningsprogram redovisas hur de kan lösas och utformas nedan. 
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Varför VBA väljs 

Det ansågs vara mest lämpligt att använda Excel för intern utveckling. Det är ett program 

som alla inom företaget har erfarenhet med och kräver inte mycket erfarenhet att lära sig 

grunderna.  Inom Excel finns möjlighet att använda sig av programspråket VBA, där 

förutom möjlighet att använda sig av alla funktioner som finns inom Excel kan egna 

gränssnitt och ytligare funktioner väljas själv.  

Planen för programmet är att inmatningen av all data sker i Userform samtidigt som 

arbetsboken som kommer förvara beräkningar och bilder ska vara helt dold och låst för 

användaren. Detta minimerar risken för att upprepa P1 situationen samt öka 

användarvänligheten genom att utforma snygga och tydliga Userforms. 

Userforms är en fönstertyp i VBA där användaren kan bygga upp ett enkelt program med 

textrutor, diagram, knappar med mera. Genom programmering kan data skickas fram och 

tillbaka till exempelvis gömda Excelblad i bakgrunden så att användaren slipper förvirra sig 

i stora ark med inmatad information överallt, istället syns bara det som är relevant för det 

öppna fönster eller processflik. Beräkningar kan utföras direkt i koden (vilket gör 

programmet snabbare än om det beräknas som vanligt i Excel celler) som sen kan 

presenteras som resultat i programmet alternativt kan exporteras till en Word mall.  

Ett problem som befintliga programmet Delta Tools har är att den använder Excel för att 

beräkna energianvändningen. Det fanns tusentals beräkningar (de flesta omfattade onödiga 

och slarvigt programmerade formler som adderade tomma celler som aldrig används) som 

uppdaterades vid varje parameter ändring.  För att undvika problem med långsamma 

beräkningar kan kalkyleringar av energianvändning och besparingar ske direkt i VBA i 

koden och sedan sparas resultatet i ett Excel arbetsblad. Detta sätt går mycket snabbare än 

att utföra beräkningarna i Excel bladen vid varje parameterförändring.  

 

Undvika tidigare misstag 

Många klagomål över Delta Tools komplexitet misstänktes bero på det avskräckande första 

intrycket, P1 ansågs onödigt utspritt och svårt att navigera igenom. Hur kodningen och 

strukturen i VBAs Userform behövde byggas upp för att undvika detta påbörjades genom 

att planera ett väl genomtänkt upplägg och funktioner som önskades av Dalkia samt hur 

dessa kan implementeras.  

Upplägget visualiseras i Figur 19. Det bestämdes att programmet bör ha:  

 Beräkningar 

o Alla processer har en egen flik med relevanta inmatningar till exempel 

driftläge, vilken byggnad den tillhör och knappar för tidsprofiler. 

Beräkningar och inmatning av data ska göras före och efter en åtgärd. 

o Därefter kalkyleras åtgärdernas lönsamhet. 

 Byggnad/objekt info 

o Namn, yta och fastighets beteckning inmatas. 

 Historiska data konsumtion 

o El, hitta trender, allokera all användning. 

o Värme, hitta trender, allokera all användning. 

o Priser, beräkna besparingar. 
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o Historisk produktionsmängd, analysera elanvändning mot produktionen och 

hitta bas laster. 

 Nyckeltal 

o Graddagar och väderinformation ska väljas. 

o Möjlig sammankoppling med REPAB riktvärden. 

 Rapportexport 

o Skickas data till rapportmallen, ska välja att kunna exporterar byggnad/objekt 

info, historiskt data konsumtion grafiskt samt åtgärder och ekonomiska 

resultat från åtgärderna. 

 

Figur 19: Potential program struktur för Delta Audit 

 

Välutvecklat gränssnitt 

Genom att använda Userforms för programmens gränssnitt erhålls bra kontroll över 
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utseende, och det är lätt att ändra och uppdatera. Userforms kommer också förenkla växling 

mellan olika beräknings- och data inmatningsflikar. I P1 saknades en lätt navigering och det 

sågs som ett stort hinder till att använda den. Fokus på nya programmet låg på att vara mer 

intuitivt, vara enklare för ögat vid användning och ha möjlighet att använda mer avancerade 

beräkningar om så behövdes. Till skillnad från de andra programmen så döljs varje 

processflik när den inte används samt att många knappar och rutor i samma fönster 

samtidigt försöktes undvikas.  

Beräkningar 

Dalkias krav på hur nya programmet utförde beräkningar var att de skulle vara mer 

detaljerad än Nordenaudit, mer tydligt än P1 och förenklad i jämförelse mot Delta Tools. 

Elanvändning för belysning och ventilation är enkla kalkyler och kan vara standard upplägg 

för andra processberäkningar, uppläget för belysning visas i Figur 20 och ventilation i Figur 

21.  

 

 

Figur 20: Exempel på belysnings potentiella upplägg 
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Figur 21: Exempel på ventilationsaggregat potentiella upplägg 

 

För många industriella processer är det svårt att skapa en specifik utvecklad flik för. Att 

överkomma detta och undvika en begränsning på totala möjliga processer ska programmet 

ha möjlighet att skapa egna benämnda processer. Samtliga har samma flik uppbyggnad där 

man matar tidsprofiler för olika driftläge och tillhörande effekt för komponenten. 

Beräkningen som sker är endast tid multiplicerad med effekt före och efter en åtgärd. 

Resultaten blir besparade megawattimmar per år. Hur den kan vara utformad visas i Figur 

22. 
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Figur 22: Exempel på egen skapad process potentiella upplägg 

 

Till sist behövs ekonomiska besparingar beräknas. Det ska finnas möjlighet att endast räkna 

besparingar och återbetalningstid utifrån undvikta energikostnader, om kartläggaren anser 

övriga kostnader obetydligt. Annars ska information om nya komponetens inköpspris, 

installationspris, ändrade driftkostnader och ändrade underhållskostnader tilläggas. 

 

Flexibilitet 

Förutom att ha större möjlighet till varierande tidinmatning och driftlägen än vad Delta 

Chiller eller Nordenaudit erbjuder planerades också att programmet ska ha mer detaljerade 

energianvändningsberäkningar, vilket är viktigt för Dalkia. Det behövdes fler än ett driftläge 

för varje process som innebär ändrade drifttider och ändrad effekt. 

Tidsprofilen kopplas till enskilt driftläge. Tidsprofilen hade möjlighet att mata in tider i en 

veckobaserad tidsprofil. Den är uppdelad på en, tre, eller sju olika dagar med upp till tre 

olika start- och stopp intervaller inom en dag. Tidsprofilen visas i Figur 23. 
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Figur 23: Varierbar tidsprofil 

 

Byggnad/objekt info 

Byggnads info är inte väsentligt för beräkningar av energivärden men ska exporteras till 

rapportmallen där det är användbart att presenteras. Anledningen till att ha denna funktion 

i programmet är att det kan vara behändigt för kartläggaren. All information från 

underlaget är samlad på en plats och det säkerställer att de inte glömmer att inmata några 

värden. Information som kan inmatas; 

 Datum 

 Besiktningsman 

 Tele nummer 

 Arbetsorder 

 Beställare 

 Adress 

 Tider 

 Area 

 Byggnadsår 
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Data över historisk energianvändning  

I detta fönster ska information från elmätare från specifika processer, historiska elräkningar, 

historisk värmeanvändning, annan energianvändning och priser snabbt kunna matas in. Då 

mätardata kan uppgå till flera tusen rader av information valdes att mest lämpliga 

inmatningssättet var genom att använda Excel spreadsheets i Userforms. Då kan 

information direkt kopieras och klistras in från diverse källor. 

 

Nyckeltal 

Här ska värden som kommer påverka olika beräkningar inmatas eller i senare användas i 

rapporten som referens. Några exempel på nyckeltal är konversions faktor för en energikälla 

till elektriskt motsvarighet, U-värden, REPAB värde om underhåll och installations 

kostnader, årsmedeltemperatur med mera.  

 

Exportering av resultat till rapportmall 

För att åstadkomma kompatibilitet med rapportmallen ska programmet ha en export 

funktion av åtgärder som beräknandes i programmet, nyckeltal som använts och byggnads 

info. 

Funktion är tänkt efterlikna den som finns i Microsoft Access, med automatiskt rapport 

generering. Inmatat data ska fyllas ut på ett förbestämt sätt inom en Word mall. 

 

6.5.3.3 Standardiserad rapportmall 
Slutlig rapportmall presenteras i bilaga 4. Stor vikt har lagts på att rapportmallen ska 

innehålla korrekt struktur, färgschema och väsentliga resultat och kalkyler. Mallens 

uppbyggnad baseras på SIS standardens rekommendation över hur en rapport kan vara 

utformad samt från två utförliga kartläggningsrapporter från Dalkia (Findus samt 

Outokumpu)  

Det gick inte att skriva klart rapportmallen helt med hänsyn till program export 

funktionalitet, då Delta Audit ännu inte är färdigt. Planen är att programmet ska generera 

valda resultat direkt in i rapportmallen med tillhörande bilder och grafer för respektive 

åtgärdsförslag. Eftersom exporteringsdelen inte är färdig visas olika förslag hur möjliga 

åtgärder, energibalanser och andra diagram kan presenteras i rapporten. Dalkia får sedan 

välja ut vilket presentationssätt de föredrar för sin rapportmall och därefter får utvecklaren 

anpassa programmet efter svaret. 

För att rapporten ska vara så tydlig och lättförstådd som möjligt presenteras resultaten i 

procent och SEK tillsammans med simpla grafer då det är det lättaste sättet (för de som inte 

är kunniga inom området) att ta till sig information.  

Antaganden, uppskattningar och nyckeltal som använts i beräkningarna ska inkluderas i 

rapporten så att resultat kan redovisas. 
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Energibalans 

Bästa och tydligaste sättet att presentera energibalanserna är genom sankeydiagram skapade 

i e!Sankey då kunderna gillar denna presentationstyp. Detta kommer inte kunna utföras 

automatiskt via Delta Audit utan kartläggaren får bygga upp diagrammet i verktyget själva 

utifrån insamlad data, det ska dock inte vara något större problem då det går fort att lära sig.   

 

Ekonomiska kalkyler 

Belok-kalkyl eller en liknande egenutvecklad variant kan användas för att rangordna 

åtgärderna grafiskt utefter internränta. 

 

Bilagor 

I slutet av den genererade rapporten ska kalkyleringar och andra beräkningar presenteras i 

en separat bilaga med exempelvis tabeller för att underlätta försäljarnas arbete vid 

presentationen av slutrapporten. De kan då utnyttja denna bilaga om de pedagogiskt 

behöver förklara specifika resultat eller värden för kunden. Anledningen till varför de 

använda beräkningsmetoderna bör vara separerad från rapporten och hemlig för kunden 

och andra utomstående är att vissa kalkyleringar och data är företagshemligheter som de 

inte vill ge bort till vem som helst. 
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7. Diskussion och slutsatser 
 

Slutsatser av resultaten 

Efter att ha svarat på samtliga frågeställningar så bildades en uppfattning av 

arbetsprocessen hos Dalkia och mycket hur de kringliggande verktygen och metoder som 

behövs vid en energikartläggning bör ser ut. 

Vi ansåg att SIS är bra guide till hur att utföra en kartläggning, dock för att kunna använda 

den behöver man än så länge komplement för mer konkreta råd. Detta kommer förmodligen 

ändras när de andra mer detaljerade delarna ur SIS standarden publiceras. Angående frågan 

att finna vilken undersökt metodik som var mest lämplig insågs att ingen av de analyserade 

klarade att komplettera SIS standarden själva utan det blev en kombination mellan 

Rosenqvist et al. (2012) och Hasanbeigi och Price (2010) metodguider.  

Analysen i rapporten gav uppfattningen att Dalkias arbetsmetod följer SIS 

rekommendationer bra men inte fullt ut lika byråkratiskt. Vissa moment som utförs är 

fortfarande rätt oklara som inledande kontakt, uppstart- och slutmötet (de sista två sker vid 

de stora industrikartläggningarna) då det inte fanns några som vi kunde vara delaktiga i 

under projektets gång. Det försvårade även utredningen av samarbetet mellan 

avdelningarna då det var vid dessa tillfällen de utfördes. All information om dessa möten 

erhölls genom intervjuer med relevanta anställda inom de olika processtegen. 

Det var intressant att se hur Dalkias arbetssätt överkommer de olika hindren vid 

effektiviseringsprocesserna, mycket vikt är lagd på att främst överkomma de ekonomiska, 

men även kompetens och informationsbarriärer. Allt som allt har Dalkia på flera innovativa 

sätt löst de vanligaste barriärerna, speciellt deras taktik att klumpa ihop 

effektiviseringsförslagen vid industrikartläggningarna för att öka implementeringsgraden 

av åtgärderna(något som även borde utföras hos fastighetskartläggningarna i 

fortsättningen).  Det enda i nuläget som ansågs bristande var rapporteringen av resultaten 

vilket också var en av de anledningar till varför vi skulle utföra detta projekt från första 

början.  

Angående programvaror att använda inom kartläggningsprocessen hos Dalkia, finns 

fortfarande inget kommersiellt eller internt beräkningsverktyg som uppfyllde företagets 

krav och behov. Nordenaudit är en bra början som kartläggningsprogram men vissa 

funktioner saknandes för att tillfredsställa Dalkias anställda, dock är programmet 

fortfarande nytt och har potential att utvecklas till ett mycket bra kartläggningsverktyg. 

För att göra sankey diagram valdes e!Sankey eftersom den är snabbt att använda och skapar 

snygga resultat. Det är det är det enda alternativ som passar uppgiften, och rekommenderas 

varmt trots att det kostar 150 Euro per licens. 

Utifrån analysen bildades slutsatsen att det blir mest lämpligt att utveckla det befintliga 

underlaget, skapa ett nytt kartläggningsprogram och rapportmall för att förbättra Dalkias 

kartläggningsprocess.  



74 

 

 Underlaget ska kunna användas vid både fastighets- och industriella kartläggningar och 

samtidigt passa bra ihop med det nyutvecklade programmet för att förenkla 

inmatningen av erhållen data.  

 Programmet ska kunna utföra relevanta beräkningar och framställa energibalanser. För 

att vara enkel och effektiv ska den slutligen kunna generera en rapportmall genom att 

användaren själv kan välja vilka åtgärdsförslag och resultatdata från programmet som 

ska presenteras för att höja nivån på slutrapporterna och förenkla arbetsprocessen. 

 Rapportmallen behöver ha en tydlig och logisk struktur där alla relevanta resultat 

automatisk ska skickas in från beräkningsprogrammet så att kartläggarna sedan snabbt 

kan skriva klart och avsluta rapporten.  

 

Studiens problem och begränsningar 

Vid början av projektet glömde vi ta hänsyn till hur energipriser har påverkats i andra 

länder. Det är inte endast Sverige som har ökande elpriser som märktes i Figur 2, samtliga 

länder som köper el på Nordpool har haft liknande elprisökningar och EU 20-20-20 målen 

kommer också påverka hela EU. Att se hur andra länder har bemött problemet skulle också 

vara intressant. Finns det lärodomar att hitta där?  

Den breda formuleringen av den ursprungliga uppgiften från Dalkia ledde till att det tog en 

lång tid innan en klar frågeställning av exjobbet togs fram. Det berodde på att hitta en balans 

mellan den akademisk vinkling av arbetet, där mycket analys och forskning skulle vara 

centralt till exjobbet och undvika att endast skulle bli ett rent konsultarbete åt företaget. 

Ett hinder vid projektets början var att Dalkia ursprungligen ville att projektet även skulle 

resultera i utvecklingen av ett kartläggningsprogram, något som vår handledare och hans 

kollegor utvecklat (Nordenaudit 2.0) genom ett avknoppningsföretag från universitetet. 

Deras erfarenhet var att tiden det tar att utveckla ett sådant kartläggningsprogram är 

mycket längre än ramen för ett examensarbete. Detta medförde att vi, i samråd med 

handledare, bestämde oss för att inte utveckla ett nytt program som projekt. Istället 

undersöktes möjligheten att bruka de redan utvecklade program och andra interna och 

externa kartläggningsprogram för att sedan bygga upp en metodik kring det utvalda 

verktyget. 

Efter att större delen av rapportens analys färdigställdes blev slutsatsen att inget av de 

analyserade programmen uppfyllde Dalkias krav, därför bestämdes det på Dalkia att ett 

nytt program behövdes utvecklas. Eftersom vi valde att inte utveckla något nytt 

kartläggningsprogram inom ramen för examensarbetet påbörjade en av de nyanställda 

energikartläggarna, som har tidigare erfarenhet av programmering i VBA, utvecklingen av 

programmet. För att förenkla och hjälpa kartläggaren i uppbyggandet av det nya 

kartläggningsverktyget kommer han utnyttja vår programanalys och rekommendation över 

hur programmet kan utformas och organiseras på ett bra sätt. 

Ett annat viktigt önskemål hos Dalkia är att ha spårbara resultat i programmet och 

kartläggningsrapporterna för att kunna bevisa åtgärdseffektivitet, men detta kan endast 

göras med uppföljningsarbete och inte vid första kartläggningen.  

Initialt ville våra uppdragsgivare på huvudkontoret att vi skulle skapa en komplett 

metodikbok för varje steg i kartläggningsprocessen som alla kartläggarna därefter ska följa. 
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De menade att energikartläggarna i dagsläget inte hade någon gemensam metod att arbeta 

efter utan all körde sina egna race med olika metoder. Vi insåg snabbt att det kunde bli 

problem med detta då vi saknar praktisk erfarenhet i utförandet av kartläggningar vilket gör 

det svårt att skapa en specifik metod hur erfarna kartläggare ska utföra sitt arbete.  

När vi sedan kontaktade kartläggarna fick vi överraskat erfara att det bara var två anställda 

kartläggare som redan arbetade efter en väl fungerande metod med checklistor och andra 

diverse hjälpredskap. Detta ändrade vår arbetsuppgift då det inte fanns något behov att 

skapa en ny arbetsmetod för kartläggningsprocessen utan fokus kunde läggas på att 

förbättra denna metod istället.   

Vi anar att anledningen till varför de trodde att kartläggningsmetoden behövdes utvecklas 

är att man på huvudkontoret inte har någon större insikt över hur energikartläggarnas 

arbetsmetoder ser ut. Antagligen får de endast se kartläggarnas prestationer när de läser 

slutrapporterna vilka har varit bristande.  

Under projektets gång har ytterligare två kartläggare med mycket erfarenhet inom 

industriella kartläggningar blivit anställd av Dalkia, befintliga problem angående saknandet 

av erfarenhet inom industriella energikartläggningar blev därmed löst.  
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8. Möjliga framtidsplaner 
Examensarbetets huvudsakliga resultat blev att olika svagheter och förbättringspotentialer 

inom Dalkias arbetsprocess hittades, men när korrigeringen av samtliga nämnda brister ska 

ske är inte klargjort. Utvecklingen av Delta Audit har precis börjat och det återstår många 

arbetstimmar innan den kommer att kunna användas som planerat.  

För att programmet ska vara användbart och relevant många år framöver borde det 

utvecklas kontinuerligt. Att fler än en ingenjör på företaget är delaktig i 

utvecklingsprocessen är också fördelaktigt, det förhindrar då utvecklings stagnationen som 

inträffade P1, som berodde på att dess utvecklare lämnade företaget. Om kartläggarna på 

Dalkia inte har tid att färdigutveckla Delta Audit rekommenderas att de anlitar extern hjälp 

som är kunniga inom programmeringsområdet.  

Underlaget som används vid kartläggningar kan alltid utvecklas mer för att omfatta flera 

processer, uppdatera checklistor med nya åtgärder, ta hänsyn till ny teknologi och så vidare. 

Det borde konstant uppdateras för att förenkla energikartläggarnas arbete och samtidigt 

hålla denne informerad om potentiella åtgärder att hålla utkik för och hjälpa denne att inte 

glömma viktiga datatyper som ska insamlas. 

En rapportmall bör också fortsätta att utvecklas även om den framtagna mallen från denna 

rapport kan tyckas tillräcklig. Den feedback av kartläggarna som kommer bruka rapporten 

beaktas för att veta vilka delar som kan behöva förbättras. För att inte begränsa utvecklingen 

av rapportmallen och de andra komponenterna är det viktigt att alla som kommer arbeta 

med dessa verktyg har möjligheten att vara delaktiga i utvecklingen så att samtliga får sina 

idéer och åsikter lyhörda.   
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10. Bilagor 
Bilaga 1 Jämförelsetabell av energikartläggningsprogram 

Energikartläggningprogram – Kortfattad beskrivning av mall 

Kategori Fråga Sämre (*) Medel (**) Bättre (***) 

Kostnad Pris för en licens? Ingen värdering - Endast pris 

Utveckling 

och support 

Utvecklas programmet 

kontinuerligt? 

Ingen uppdatering Sällan Kontinuerlig 

Support lättillgänglig? Ingen support Svar inom en vecka Svar samma dag 

Stöd-

funktioner 

Manual/guide kvalitet? Obefintlig Kortfattad Tydlig och noggrann 

Kvalitet på 

hjälpfunktioner? 

   

Användar-

vänlighet 

Design och struktur? Otydligt och rörigt Ok Tydlig och snyggt 

Krav på förkunskaper? Hög 

(Ingenjörsutbildning 

eller lång erfarenhet) 

Medel (viss 

erfarenhet krävs) 

Låg (Ingen speciell 

utbildning krävs, 

enkel och intuitiv att 

lära sig) 

Tid att lära sig hantera 

programmet? 

Många lathundar eller 

kurs behövs (upp till 

en vecka) 

Medel (några timmar 

till en dag) 

Snabb (någon enstaka 

timme) 

Hur lång tid tar en 

körning/simulering? 

Lång tid (>1arbetsdag) Medel (<1 dag) Snabb (< 1 timme) 

Huvud-

funktioner 

Energibalans? Saknas Medel (bristfällig) Hög (fullständig) 

Processuppdelning? Saknas Grundläggande Detaljerad mellan stöd 

och huvudprocesser 

Åtgärdsberäkning? saknas Grundläggande Komplett tydligt och 

spårbar 

Indata Minsta mängden indata? Hög Medel Låg 

Kan detaljeringsgraden 

av indata regleras av 

användaren? 

Inte alls I viss mån Helt 

Resultat Tydliga och lättföljda 

resultat? 

Inte alls I viss mån Helt 

Grafiska resultaten 

begripliga? 

Inte alls I viss mån Helt 

Kan utformning och 

utseende påverkas hos 

diagram och tabeller? 

Inte alls I viss mån Fullständigt 

Modell Har programmet 

klimatdata för Sverige? 

Inte alls Enstaka platser Många platser 

Spårbarhet av 

beräkningar 

Svårt och komplicerat Medel Tydligt 
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Bilaga 2 Jämförelse av energikartläggningsprogram 
Energikartläggningsprogram - Mall  

Kategori Fråga Norden Audit 

2.0 

P1 & 

Besiktning 

rapp. 

Franska 

Excel 

paketet 

Delta 

Tools 

Kostnad Pris för en licens? 8999 - - - 

Utveckling och 

support 

Utvecklas programmet 

kontinuerligt? 

*** ** * ** 

Support lättillgänglig? ** * * ** 

Summa 5 3 2 4 

Stödfunktioner Manual/guide kvalité? *(1) * * *** 

Kvalitet på hjälpfunktioner?  * * * * 

Summa  2 2 2  4 

Användar-

vänlighet 

Design och struktur? ** * *(2) * 

Krav på förkunskaper? ** ** * ** 

Tid att lära sig hantera 

programmet? 

*** ** **  **  

Hur lång tid tar en 

körning/simulering? 

 ** ** * ** 

Summa  9 7 5  7 

Huvudfunktioner Energibalans? *** ** * * 

Processuppdelning? *** ** * * 

Åtgärdsberäkning? ** ** ** * 

Summa 8 6 4 3 

Indata Minsta mängden indata? ** ** ** * 

Kan detaljnivån av indata 

regleras av användaren? 

* ** * ** 

Summa  3 4 3  3 

Resultat Tydliga och lättföljda 

resultat? 

*** ** * * 

Grafiska resultaten 

begripliga? 

*** ** ** * 

Kan utformning och utseende 

påverkas hos diagram och 

tabeller? 

* *** ** * 

Summa 7 7 5  3 

Modell Har programmet klimatdata 

för Sverige? 

* ** * * 

Spårbarhet av beräkningar  * ***  ***  ** 

Summa  2 5 4 3 

Totalt Summa 36 34 25 27 

1. Är planerad att införas inom korttid 

2. Enskilda blad är välutformad men som helhet är det dåligt struktur 
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Bilaga 3 Underlag
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Bilaga 4 Rapportmall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bild 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartlagda organisationen 

plats 

upphandlingsnamn 
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Sammanfattning 
Allmänt om kartläggningsresultaten och det kartlagda företaget. 

Lista potentiella energieffektiviseringsåtgärderna tillsammans med besparingsdiagram 

(hit kan diagrammet skapat av ex åtgärderna senare i rapporten automatiskt presenteras) 

Vad åtgärderna kan kosta, hur stora besparingarna kan bli samt ekonomiska kalkyler. 

Hur implementeringsprogrammet kommer vara utformat. 
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1. Bakgrund 
Kontexten kring kartläggningen…(hur uppdraget är utformat, etc.) 

 

Generell information om: 

 Energikartlagda företaget; storlek,  

 Dess energisystem 

 Begränsningar  

 kartläggaren 

 

2. Syfte/uppdrag 
Förklara målen, omfattningen och tidsramen för energistudien 

 

 

 

3. Genomförande 
Presentera tillvägagångssättet Dalkia kommer utföra kartläggningen av företaget, hur data kommer 

samlas in m.m. 

Vad kartläggningen grundas på, exempelvis om effektiviseringsarbete skett innan på företaget. 
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4. Nuläge - Beskrivning av objekt 
(kan vara som appendix om det blir för omfattande) 

4.1 Allmänt 
Allmän beskrivning av det kartlagda objektet samt de största energianvändarna, gärna med 

processflöden genom ex bilder eller diagram  

 

4.2 Layout av objektområdet  
En layoutbild över området med förklaringar över de olika byggnaderna 

 

4.3 Energikrävande enheter och system 
Djupare ingång på de stora energiförbrukande enheterna/systemen 

Gärna bilder och skapade diagram över dess energi- och materialflöden 

 

4.4 Energibalans 
Ett sankeydiagram som visualiserar nuvarande energiflöden i företaget. 

 

Figur 24: Referens energibalans 
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5. Energikartläggning 
 

5.1 Möjliga åtgärdsförslag för energieffektivisering 
Här kan de valda åtgärderna/enheterna i programmet direkt genereras 

Alternativ 1 

Åtgärdsförslag X 

Åtgärd: kan vara genererad om text matats in Genererad Bild 

Kostnadsbesparing[kr]: Gen Elbesparing[MWh]: gen 

Invest. kostnad[kr]: Gen Värmebesparing[MWh]: Gen 

Återbetalningstid[År]: Gen  

Kommentar/anmärkning:  
Genererat diagram 

 

Åtgärdsförslag Osram åtgärd 

Åtgärd: Anpassa till verksamhetstider som är för kontor dag 1-5 kl 08-17 

och lager dag 1-4 kl 07-21 och dag 5 kl07-20. Beräknat på 52 veckor 

 

Kostnadsbesparing[kr]:  Elbesparing[MWh]: 24  

Kostnad[kr]: 500 Värmebesparing[MWh]: 101 

Återbetalningstid[År]:0  

Kommentar/anmärkning: Tidkanal för ventilationsaggregat TA01 är 

inställd på dag1-6 kl 05-23. 

 

Genererat diagram 

 

Åtgärdsförslag Belysning exempel  

Åtgärd: Sänka drifttid för lysrör (som för nuvarande går hela året) 

genom att installera rörelsesensorer. Uppskattningsvis kommer 

lystiden sänkas med över 5000 timmar. 

 

Kostnadsbesp [kr]: 90 000 Elbesp. [MWh]: 101 

Invest. kostnad[kr]: 5000 Värmebesp.[MWh]: -0 

Återbetalningstid[År]: 0  

Kommentar/anmärkning: 200st T8-lysrör på 58W vardera 

 

 
 

 

 

Invest.

Bespar.
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Alternativ 2  

 

Alternativ 3 

Område Implementering Investering[kr] Besparing Återbetalningstid[År] Diagram 

      

      

      

      

      

      

      

 

 

  

Åtgärd: Investerings-

kostnad [kr]: 

 Besparing 

[kr]:  

El [GWh]: Värme 

[GWh]: 

Återbetalningstid 

[År]:  

Belysning ex 5000 90 000 101 0 0 

Osram 500  24 101  

      

      

TOTAL:      
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5.2 Energibalans – de totala energibesparingarna 
Här kan en till sankeydiagram hjälpa kunden visualisera besparingar. 

 

 

Figur 25: Åtgärdat energibalans 

 

Genererat diagram från programmet kan också användas.  

Diagram över de totala besparingarna: 

 

Figur 26: Tablå som visar energianvändning före och efter åtgärder 
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5.3 Antagna värden och osäkerheter 
Redovisa vad besparings beräkningar grundar sig på, om data saknats samt vilka nykeltal som har 

använts. 

 

6. Framtida planer 
Detta kapitel beskriver Dalkias rekommendation för genomförande av outsourcingen och 

implementering av de optimeringsåtgärder som beskrivits i analysen. Här presenteras förslag 

på tidsplan, avtalsstruktur och organisation (om relevant) i uppdraget. 

 

6.1 Tidsplan 
Om så önskas av företaget uppgör ett tidsschema och ordning som åtgärderna kan realistisk hinna 

implementera. 

I genomförandet av outsourcingplanerna krävs en snabb tidplan för att inte förlora 

momentum i processen, detta sett både ur ett personalperspektiv och för att snarast möjligt 

kunna realisera de besparingar som Dalkia garanterar.  

Föreslagen tidstabell för implementera åtgärdsförslagen 

Aktivitet  2013 2014 2015 2016 
1st 2nd 3rd 4th 1st 2nd 3rd 4th 1st 2nd 3rd 4th 1st 2nd 3rd 4th 
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7. Diskussion 
Noteringar om åtgärderna som inte tydliggjorts i rapporten 
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Bilaga 5 Jämförelse av metodböcker mot SIS standarden 

Element\ 

Handböcker 
Tolkning av SIS standard 

Industrial energy 

auditing for 

increased 

sustainability- 

methodology and 

measurements 

Industrial Energy Audit 

Guidebook: Guidelines 

for Conducting an Energy 

Audit in Industrial 

Facilities 

Dalkia Energy Audit 

Guidelines 

Energy Audits for 

buildings 

Handbok för 

kartläggning och 

analys av 

energianvändnin

g 

Kvalitetskrav på 

kartläggare & 

arbetssätt 

 – Saknas + Beskriver hur en bra 

energikartläggningsgrupp 

kan vara uppbyggd 

– Saknas – Saknas – Saknas 

Preliminär 

Kontakt: 

kartläggningens; mål, 

noggrannhet, behov, 

förväntningar, tidsplan och 

uppenbara åtgärder 

+ Benämns kortfattat + Inte skrivit bokstavligt 

men samtliga krav 

benämns 

– Saknas – Saknas – Saknas 

Uppstartsmöte Målet är att informera berörda 

parter om kartläggningen 

(syfte, omfång osv.) & 

kommande händelser. Utse 

ansvarig i företaget, försäkra 

sammarbete, data som ska 

tillhandahållas mm. 

– Saknas – Saknas + konfirmera 

företagets syfte 

förväntningar, 

tidigare 

kartläggningar 

– Diskuteras ytterst 

kortfattat i 

fallstudie 

exemplen 

– Saknas 

Data insamling: Samla data ang. energisystem 

processer och utrustning, 

faktorer som påverkar 

energianvändning, historiskt 

förbrukningsdata, tidigare 

kartläggningar, dokument om 

processer, ekonomiskt data, 

mm. 

+ Beskriver komplett 

många data typer att 

insamlas 

+ Beskriver många 

punkter av vad som kan 

insamlas 

+ Inkluderar en 

checklista över viktiga 

dokument att 

tillhandhålla 

+Rekommenderar 

att all information 

om energisystem 

relevant till 

byggnaden ska 

samlas innan 

kartläggning 

startar 

+Förklarar hur 

objektet kan 

beskrivas & 

generellt hur 

datainsamling går 

till 
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Fältarbete Inspektera & utvärdera 

objektet mot mål, omfång & 

noggrannheten. Förstå 

energipåverkande mm. 

Studera ritningar & tidigare 

analyser osv. över processer 

och enheter. Utarbeta 

preliminära åtgärder & finna 

områden som behöver mer 

mätningar 

+ Omfattande 

beskrivning av vilka 

energisystem som 

analyseras och hur 

analysen går till.  

+rekommenderar ett 

nattbesök vilket inte 

nämns i SIS 

+ Beskriver vilka system 

som kan analyseras, hur 

mätningarna utföras och 

hur mätverktyg funkar 

– Finns endast 

beskrivning om hur 

mätningar kan utföras 

+ Ger detaljerade 

förslag och tips hur 

datainsamling kan 

göras  

 

+ En del relevanta 

punkter och 

arbetssätt, lång 

och kortsiktig 

energianvändnin

g 

Analys del 1 

(Nuvarande 

aktivitet & 

energianvändare) 

Uppdelning av 

energianvändning, 

energiflöden & 

energianvändningsmönster. 

Relationen mellan 

energianvändning o 

korrigeringsfaktorer 

+ Redogör om 

energiuppdelning, 

allokering och 

normalisering 

+Bra detaljnivå på 

analysbeskrivning  

+ Förklarar olika grafiska 

representationer, 

normalisering och 

benchmarking metoder 

som inte tas upp i SIS 

– Benämner endast 

energibalans 

– Beskriver väldigt 

diffust att en 

referens läge ska 

skapas, ingen 

förklaring hur eller 

vad det innebär 

+Olika bra tips  

- följer inte SIS 

strukturen 

Analys del 2 

(Identifiera 

åtgärder & ranka 

dem) 

EEI ska beskrivas genom 

ekonomiska termer, 

nödvändiga investeringar, 

åtgärdsjämförelser & 

rankningar. Utvärdera 

datapålitligheten, 

dokumentera utnyttjade 

formler, metoder och 

antaganden samt kontrollera 

resultaten 

– Nämner inte 

ekonomiska 

jämförelsekalkyler, 

rankning eller hur 

åtgärder ska 

presenteras 

+ Ger många 

åtgärdsexempel samt 

många ekonomiska 

kalkyler sätt.  

– Inget krav på 

åtgärdsrankning eller 

presentation 

+ Beskriver vilka 

ekonomiska kalkyler 

som behövs beräknas  

– Alltför kortfattad 

samt tar inte upp 

några typiska 

exempel 

 

+Bra exempel på 

vanliga åtgärder 

 - Inget om 

rankning 

+ Flera vettiga 

bedömningssätt  

- Tar inte upp alla 

delar enligt SIS 

Rapport och 

rapportinnehåll 

Sammanfattning, Bakgrund, 

Energikartläggning, Åtgärder, 

Slutsatser 

– Saknas + Finns krav på 

kartläggningsrapportering 

samt komplett exempel 

+ finns ett fåtal tips 

hur åtgärder bör 

presenteras och 

– Saknas +/- Finns men 

ytterst lite vad 

den bör innehålla 
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struktur rangordnas   

- Saknar 

rapportstruktur och 

andra tips om 

rapporten 

Avslutande möte Lämna in rapporten, 

presentera resultaten, kunna 

förklara resultaten & diskutera 

eventuell uppföljning 

+ Nämner möte  

- Alltför kortfattad 

+ Förklaras i detalj. 

+ Beskriver 

åtgärdsimplementerings-

plan, hur planen 

implementeras och 

resultatvärdering som inte 

ens tas upp i SIS 

– Saknas – Saknas – Saknas 

Åtgärdsförslag & 

standardvärden? 

– Tas inte upp i SIS standarden + Den tar upp ett par 

verkliga exempel 

+ Benämner många 

möjliga åtgärder, hur de 

implementeras och varför 

– Saknas + Många exempel 

på systemfel och 

åtgärder 

– Saknas 


