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Abstract 
 
P-marking of indoor environment and energy use 
-Handbook at the prospect of certification of energy use  
 
SP Swedish Testing and Research Institute's P-marking quality assurance scheme for 
buildings, products, services etc., now includes P-marking of indoor environment and 
energy use performance in buildings.  The rules for the system, which cover new 
buildings, renovation and existing buildings, are set out in SP’s certification rules no. 
SPCR 114E, specifying requirements in respect of both energy use and indoor 
environment management. 
 
Over the last ten years, SP has carried out considerable work in the field of the indoor 
environment, resulting in the development of a quality assurance system concentrating on 
achieving a high quality indoor environment.  This quality assurance system has been 
successfully applied to schools, offices and dwellings.  However, the performance of a 
building is determined not only by a good indoor environment, but also by low impact on 
the external environment as a result of energy use in the building.  In some cases, 
concentrating on either good indoor environment or energy efficiency may result in an 
adverse effect on the other aspect, and so the quality assurance system for indoor 
environments been extended with a section dealing with energy use.   
 
This document is a handbook for inspection of documentation concerning quality 
assurance of energy use (primary energy analysis, determination of energy targets, energy 
management systems etc.).  It can also be helpful when drawing up checklists for the 
organisation that is applying for P-marking. 
 
The book concentrates on requirements for approved certification of energy use in 
connection with P-marking of indoor environments and energy use in existing buildings:  
it does not cover requirements for certification of indoor environments.  It starts by 
describing targeting, aims and requirements for P-marking of energy use, followed by 
presentation of some examples of inspections of collected documentation.  
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Förord 
 
Föreliggande rapport är en delrapport i projektet SKVAL (Samordnad kvalitetssäkring av 
innemiljö och energianvändning). SKVAL leds av SP Sveriges Provnings- och 
Forskningsinstitut och är ett samarbete mellan lokalförsörjningskontoret i Borås Stad och 
Bostad AB Poseidon i Göteborg. Projektet drivs med en expertgrupp av forskare, 
förvaltare, byggherrar, miljö- och energiansvariga och finansieras av Formas BIC II, 
Poseidon, Borås Stad och SP. Projektet ingår också i ett EU Mål 2 Projekt: ”Rena Rum”. 
 
Huvudsyftet med projektet är att utöka ett befintligt kvalitetssäkringssystem av innemiljö 
med energianvändning kallat P-märkning av innemiljö och energianvändning. Denna 
delrapport är en handbok för genomförande av certifiering av energianvändning vid P-
märkning av innemiljö och energianvändning av befintliga byggnader. 
 
 
 
Borås december 2005 
 
Åsa Wahlström 
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Sammanfattning 
 
SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut har utvecklat ett kvalitetssäkerhetssystem 
för byggnader kallat P-märkning av innemiljö och energianvändning. Reglerna för 
kvalitetssäkringssystemet är dokumenterade i SPCR 114E. Detta system ställer krav på 
energianvändning och innemiljöns kvalitet vid förvaltning och innefattar både 
nybyggnation, ombyggnation och befintliga byggnader.  
 
SP har sedan flera år tillbaka arbetat med frågor kring innemiljö. För att skapa en 
drivkraft har certifiering med SPs certifieringsmärke, P-märket, använts för skolor, 
daghem, kontor, butiker och flerbostadshus. En byggnads prestanda bestäms dock inte 
enbart av en god innemiljö utan också av en låg påverkan på den yttre miljön från dess 
energianvändning. Fokuseringen på antingen god innemiljö eller energihushållning kan i 
vissa fall ha en inbördes negativ inverkan och för att undvika en sådan fokusering så har 
reglerna för P-märkning av innemiljö utökats med energianvändning.  
 
Detta dokument är en handbok för genomgång av insänd dokumentation för 
kvalitetssäkring av energianvändning (första energianalys, fastställande av energimål, 
energiledningssystem m.m.). Dokumentet kan också vara till hjälp för att upprätta 
checklistor för företaget/organisationen som ansöker om P-märkning.  
 
Handboken fokuserar på vad som krävs för att få en godkänd certifiering av 
energianvändning vid P-märkning av innemiljö och energianvändning för befintlig 
bebyggelse medan krav för certifiering av innemiljö inte beaktas. Handboken beskriver 
först målsättning, avsikt och krav för P-märkning och sedan finns ett antal exempel på 
genomgång av insamlad dokumentation. 
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1 Certifierad P-märkt innemiljö och 
energianvändning 

 
God innemiljö är ett självklart mål som eftersträvas vid byggande och förvaltning 
men som alltför ofta inte uppfylls på grund av att många andra krav prioriteras.  
För att säkerställa att byggnaden får avsedd innemiljö har ett 
kvalitetssäkringssystem, P-märkt innemiljö, med en genomtänkt metodik 
utvecklats och använts för ett flertal byggnader under de senaste tio åren. 
 
Dagens krav på en byggnads prestanda innefattar förutom krav på en god innemiljö 
också krav på en minskad påverkan på vår yttre miljö. Dessutom kommer det nya 
direktivet om deklarering av byggnaders energiprestanda med största sannolikhet 
att medföra ökade krav på energiförbättringar. En ensidig fokusering, antingen på 
energihushållning, eller på god innemiljö, kan i vissa fall få en inbördes negativ 
inverkan. För att undvika suboptimeringar utökas nu kvalitetssäkringssystemet med 
en del för en effektiv energianvändning. Reglerna har tagits fram i samarbete med 
Bostads AB Poseidon och Borås Stad genom studier av deras nuvarande 
förvaltning, se bilaga 1 och 2.   
 
Kvalitetssäkringen går till så att den organisation som äger eller förvaltar 
byggnaden som skall kvalitetssäkras utför merparten av arbetet själva under 
konsultation av till exempel externa energikonsulter. Sedan gör SP Certifiering 
kontrollbesök för att säkerställa att metoden följs och att byggnaden uppnår krävd 
prestanda. Utökningen av förvaltningsrutiner för energianvändning i 
kvalitetssäkringssystem följer den kravspecifikation för energiledningssystem som 
finns beskrivna i en svensk standard (SS 627750). Att ha ett P-märke för innemiljö 
och energianvändning innebär därmed att förvaltningsorganisationen bland annat 
har ett certifierat energiledningssystem.  
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2 Mål för P-märkning av energianvändning 
 

Egenskaper och krav för energimål avser all energi som tillförs byggnaden eller 
byggnadsbeståndet för att upprätthålla dess funktion med avseende på inneklimat, 
faciliteter och verksamhet. Energianvändningen indelas i tillförd energi till byggnaden 
eller byggnadsbeståndet i form av el, värme och kyla, där värme och kyla innefattar 
uppgifter om fördelning mellan olika energislag. Målen avser dessutom 
energianvändningens utsläpp av växthusgaser (definierat som CO2-ekvivalenter). Till 
dessa energimål kan beställaren lägga till särskilda frivilliga åtagande på energikrav för 
enskilda komponenter i byggnaden. 

 
 
2.1 Direkta mål för P-märkning av 

energianvändning 
 
Mål för P-märkning av energianvändning är att 
 
• företaget upprättar mål och riktvärden för all energianvändning genom att beakta en 

första energianalys (FEA) av byggnaden  
• målen avser energiprestanda i form av all el- och värmeenergianvändning men kan 

också avse förändring eller byte av energislag 
• företaget inför ledningssystem så att uppsatta energimål följs upp på ett systymatiskt 

sätt i förvaltning 
• företaget ser över energimålen med jämna mellanrum för att om möjligt förbättra 

riktvärden  
• kravnivåer för innemiljö minst håller de nivåer som anges i SPCR 114E 
 
 
2.2 Indirekta mål för P-märkning av 

energianvändning 
 
Mål för P-märkning av energianvändning är också att: 
• ha kontroll på sin energianvändning (budgetering etc) 
• identifiera enkla åtgärder för förbättringar 
• kvalitetssäkra underhåll och därmed livslängd på de tekniska systemen 
• kvalitetssäkra att en god energihushållning bibehålls   
• få underlag till en energideklaration 

o data som behövs tas fram 
o förekomst av energi- och innemiljösystem är värderingsparametrar som 

leder till en enklare deklarering 
• minska påverkan på vår yttre miljö genom minskad energianvändning eller byte till 

miljövänligare energislag 
• få en kvalitetsstämpel på miljö- och energiarbete 
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3 Krav för P-märkning av energianvändning 
 
Erhållande av godkänd certifiering för P-märkning avseende energianvändning innebär 
att krav upprättas för all energianvändning samt att det finns goda rutiner i förvaltning av 
energianvändningen.  
 
Inför en P-märkning ska följande vara genomfört enligt de anvisningar som redovisas i 
SPCR 114E: 
 

 Resultat från genomförd första energianalys (FEA) som är en aktuell redogörelse 
av byggnaden, dess tekniska system och energianvändning.  

 Resultat från fastställande av energimål  
o organisationen upprättar mål och riktvärden för all energianvändning 

genom att beakta resultatet från bl.a. FEA:n och referensvärden.  
 Beskrivning av planerade åtgärder/underhåll i prioritetsordning avseende 

energianvändning  
 Beskrivning av mätmetod och utrustning för uppföljning av energianvändning 
 Dokumenterat ledningssystem för energianvändning hos 

företaget/organisationen, t.ex. i form av handbok   
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4 Första energianalys – FEA 
 
Inför ansökan av certifiering av energianvändning i befintliga byggnader ska en första 
energianalys (FEA) genomföras. FEA består av en redogörelse av inventering av 
byggnaden eller/ byggnadsbeståndet med dess aktuella energistatus, energiaspekter och 
energiprestanda. Inventeringen kan bestå av granskning av ritningar, 
driftuppföljningsprogram, övervakningssystem och annan dokumentation, besiktning, 
intervjuer med driftpersonal och eventuella kompletterande mätningar. FEA bör så långt 
det är möjligt samköras med GFU (grundlig första undersökning av innemiljö) när det 
gäller okulär besiktning och intervjuer med driftpersonal m.m. 
 
I samband med ny- och ombyggnation kan underlaget för FEA också bestå av handlingar 
från projektering och byggnation. 
 
4.1 Beskrivning av första energiananlys (FEA) 
 
FEAn är en aktuell redogörelse av byggnaden som kan delas in i fyra delar: 

 Byggnaden eller byggnadsbeståndet  
o fastighetsbeteckning, byggnadskategori, fastighetsägare, förvaltare, 

adress och byggnadsdata (area, byggår etc.). 
 Byggnadens energistatus (tekniska status)  

o tekniska utförande och standard på klimatskal och installationer (värme, 
kyla, ventilation, vatten, belysning, styr- och övervakningssystem).  

o identifikation av brister och fel 
o tidigare åtgärder som påverkar energianvändningen 
o senaste injustering av bl.a. värme, vatten och ventilation 

 Byggandens energiaspekter  
o verksamhet och aktiviteter och därigenom källor till intern värmealstring 

och elanvändning   
o omgivning och omständigheter som har en betydande påverkan på 

energianvändningen  
 Byggnadens energiprestanda  

o avser all tillförd energi uppdelat i el, värme och kyla, där värme och kyla 
innefattar uppgifter om fördelning mellan olika energislag 

o historik av tillförd energi där energianvändning som är beroende av 
utomhusklimatet har normalårskorrigerats   

o uppföljning av tidigare energieffektiviseringsåtgärder  
 
 
4.2 Avsikt med FEA 
 

Avsikten med FEA av fastigheterna ska vara följande: 
• en väldokumenterad genomgång av byggnaden eller byggnadsbeståndet och dess 

aktuella energistatus, energiaspekter och energiprestanda.  
• underlag till att fastställa energimål 
• underlag till prioriterad åtgärds- och underhållsplan. 
• underlag för en energideklarering. 
• underlag för underhålls- och revisionsplan för de byggnader som ansökan omfattar 
• tillsammans med energimål, underhålls- och revisionsplan och dokumenterat 

energiledningssystem bilda en slutlig ansökan av P-märkning för berörda byggnader 
• underlag för SPs genomgång och stickprovskontroller av berörda byggnader  
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5 Energimål 
 
Energimål skall upprättas för all energi som tillförs byggnaden eller byggnadsbeståndet 
för att upprätthålla dess funktion med avseende på inneklimat, faciliteter och verksamhet.  
 
Energimål fastställas av sökande företag/organisation och avser energianvändning i form 
av el, värme och/eller kyla. Energimålen uttrycks i årlig normalårsbaserad 
energianvändning för varje energislag. Det vill säga användning av värme och kyla 
specificeras för olika energislag och energianvändning som är beroende av 
utomhusklimatet skall normalårskorrigeras.  
 
Energimål kan förutom energianvändning också avse minskad miljöpåverkan genom 
optimerad användning av olika energislag. Därför fastställs också maximalt årligt utsläpp 
av växthusgaser (uttryckt i CO2-ekvivalenter) för hela byggnaden eller 
byggnadsbeståndet.  
 
 
5.1 Avsikt med energimål 
 
Avsikten med energimålen är att generera ständig förbättring och i förlängningen minska 
påverkan på den yttre miljön. Förbättringen kan avse bättre energiprestanda i form av 
lägre energianvändning eller avse förändring eller byte av energislag.  
 
Energimål kan upprättas för att på kort sikt göra åtgärder för att förbättra 
energianvändningen och sedan förvalta den uppnådda lägre energianvändningen. 
Energimål kan också avse enbart förvaltning av en byggnads energianvändning med en 
långsiktig åtgärdsplan för minskning av energianvändning eller byte av energislag.  
 
 
5.2 Fastställande av energimål 
 
Vid fastställande av energimål används underlag från. 
• FEA innehållande energistatus, energiaspekter och energiprestanda 
• referensvärde från befintlig statisk för byggnadens energianvändning under beaktande 

av byggnadens kategori, ålder, lokalisering och verksamhet (i de fall då bra statistik 
inte finns att tillgå från liknande byggnader tas ett referensvärde fram i samråd med 
SP) 

• tillgång på energislag i byggnadens närområde 
• energianvändningskrav ställda i BBR eller andra lagkrav 
• ”energianvändningspolicy” fastställd av sökande företags/organisations ledning 
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6 Åtgärds- och underhållsplan 
 
Resultaten från FEAn ska utgöra underlag för fastställande av en prioriterad åtgärds- och 
underhållsplan med motivation. Brister och fel som identifierats (t.ex. vid FEAn) ska 
åtgärdas eller om de är av långsiktigare karaktär införas i åtgärds- och underhållsplanen.  
 
Åtgärds- och underhållsplan skall på ett övertygande sätt visa att energimålen kommer att 
uppfyllas och bibehållas. Månadsvis driftuppföljning med utförda och planerade åtgärder 
skall sammanställas i årlig rapport för revision av åtgärds- och underhållsplan.   
 
 
6.1 Planerade åtgärder/underhåll i prioritetsordning  
 
Underhållsplanen innehåller planerade rutiner för: 

 servicebesök,   
 injusteringar av bl.a. värme, vatten och ventilation, 
 kontroll (kalibrering) av mätare och sensorer. 

 
Åtgärdsplanen innehåller prioriterade åtgärder på kort och lång sikt och planering för 
genomförande som t.ex kan göras med fördel i samband med andra renoveringar eller vid 
möjliga investeringstillfällen.    
 
 
6.2 Avsikt med åtgärds- och underhållsplan 
 
Avsikten med en underhållsplan är att säkerställa bibehållen kvalitet på de tekniska 
systemen och därmed dess funktion och energianvändning.  
 
Avsikten med en åtgärdsplan är att införa en prioriterade lista av åtgärder för att 
samordna dem med andra renoveringar etc. eller då det finns möjlighet för investeringar. 
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7 Mätmetod och utrustning 
 
Samtliga energimål och frivilliga energikrav för enskilda komponenter skall kunna 
verifieras genom mätningar och kompletterande beräkningar.  
 
Mätning och uppföljning av samtliga energimål skall göras månadsvis och avser all 
tillförd energi uppdelat i el, värme och kyla, där värme och kyla fördelas efter använt 
energislag. 
 
I fall där sökande organisation av sekretesskäl inte kan avläsa elanvändning av enskild 
hyresgäst, och denna energianvändning inte har stor påverkan på övrig energianvändning 
i byggnaden, så får elanvändning för denna del uteslutas i P-märkningen. Organisationen 
skall dock ha undersökt om det finns någon möjlighet att få hyresgästen intresserad av att 
uppge elanvändningen med motivation att det bör ligga i hyresgästens intresse att få 
kunskap om eventuell onödig energianvändning.   
 
 
7.1 Beskrivning av månadsvis mätning 
 
En kartläggning och beskrivning av mätning och kompletterande beräkningar skall göras 
så att det går att fastställa att all tillförd energi registreras samtidigt som den inte 
dubbelmäts. Redovisningen ska innehålla: 

 beskrivning av mätare  
o del av byggnadsbeståndet som mätningen avser 
o funktion/funktioner som mätningen avser (t.ex. värme, varmvatten) 

 alla debiteringsmätare  
 andra mätare som finns att tillgå  

o för att kartlägga energianvändningen i mer detalj för att upptäcka enkla 
åtgärder  

o identifiera mätosäkerheter  
 behov av var fler mätare måste installeras      
 kalibrerade instrument skall användas.  
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8 Energiledningssystem 
 
P-märke för innemiljö och energianvändning innebär att förvaltningsorganisationen 
har ett certifierat energiledningssystem enligt svensk standard SS 62 77 50. 
  
 
8.1 Beskrivning av energiledningssystem 
 
Organisationen skall ha ett dokumenterat ledningssystem för energianvändning enligt 
kapitel 4 i SPCR 114E innehållande: 
 

1 Organisationsstruktur och ansvar 
o Roller, ansvar och befogenheter skall definieras, dokumenteras och 

kommuniceras  
 

2 Utbildningsbehov och kompetens av personal skall identifieras och säkerställas 
med rutiner 

 
3 Rutiner skall upprättas för kommunikation såväl internt som med externa 

kontakter 
   

4 Dokumentation av ledningssystemet  
o T.ex. i form av elektronisk handbok 
o Kan integreras med t.ex. innemiljö-, miljö- eller kvalitetsledningssystem 

 
5 Dokumentstyrning med rutiner för hantering av alla dokument 

o Styrande dokument: rutiner, instruktioner, checklistor  
o Redovisande dokument: beskrivningar och protokoll  

 
6 Rutiner för styrning av verksamheten vid drift, underhåll, inköp och renovering 

o planering med aktiviteter, ansvar, resurser och tider 
o drift och skötselinstruktioner inklusive kontroll (kalibrering) av mätare 

och sensorer och injusteringar av tekniska system 
o uppföljning med dokumentation och information till boende eller brukare 

 
7 Rutiner för övervakning och mätning 

o Månadsvis mätning av tillförd energi och kontroll mot energimål 
o Kontroll av frivilliga energikrav skall företrädesvis göras vid införande 

av energiledningssystem eller minst en gång under certifikatets 
giltighetstid (5 år). 

o Årlig sammanställning 
o Minst ett servicebesök under 5 år 
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8 Rutiner för hantering av avvikelser, korrigerande och förebyggande åtgärder 

o Avvikelser på energianvändning från månadsvis uppföljning som är 
större än 10 % skall dokumenteras med en första analys av orsak och 
eventuell åtgärd. 

o Avvikelser på energianvändning från årsvis uppföljning som är större än 
5 % dokumenteras med grundlig analys, åtgärd och uppföljning. 

 För avvikelse av mindre karaktär eller med relevant tillfällig 
orsak så genomförs en uppföljning av att avvikelsen korrigerats 
inom 12 månader.  

 För avvikelse pga av förändring av energiaspekter som t.ex. 
aktivitet eller verksamhet som gör att mer energi krävs för att 
upprätthålla krav på innemiljö görs en revision av energimålen.  

 För avvikelser där åtgärd inte kan ske inom 12 månader upprättas 
en mer långsiktig åtgärds- och uppföljningsplan.  

 SP underrättas och avgör om avvikelsen på ett övertygande sätt 
visar att kommer att avhjälpas och/eller om ändringen är av 
sådan art att den kan godtas utan förnyad verifiering eller 
revidering av certifikat.  

 
9 Rutiner för intern revision av ledningssystemet 
 
10 Rutiner för ledningens genomgång av  

o Revisionsrapporter 
o Energimål  

 baserat på uppdaterade energiaspekter, energianvändning, 
referensvärden och energianvändningspolicy 

o Avvikelser, korrigerande och förebyggande åtgärder 
o Resurser  

 
 
8.2 Avsikten med energiledningssystem 
 
Avsikten med ett energiledningssystem är att säkerställa organisering, rutiner, ansvar, och 
resurser för att förvalta energimålen. Avsikten är också att med jämna mellanrum revidera 
energimålen vid förändringar t.ex. av verksamhet.   
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9 Sammanfattning  
 

Inför en godkänd certifiering av energianvändning vid P-märkning av innemiljö och 
energianvändning skall SP i en rapport sammanfatta insänd dokumentation angående 
första energianalys (FEA), fastställande av energimål, åtgärds- och underhållsplan, 
mätmetod och utrustning samt införande av ledningssystem för energianvändning. De 
energieffektiviseringsåtgärder som planeras skall värderas med underlag från 
kravspecifikation på innemiljö. 

 
SP skall identifiera och förmedla var materialet är ofullständigt och/eller var det finns 
brister till sökande organisation/företag så att åtgärd kan ske. SP skall också aktivt bidra 
med förslag till åtgärds- och underhållsplanen. Därefter skall SP Certifiering kontrollera 
att systemet är infört samt ha en årlig övervakande kontroll.     
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Bilaga 1  Intervju med Bostad AB Poseidon 
 
Anteckningar från besök hos: 
Göran Leander och Tomas Lepik 
Bostads AB Poseidon, Angereds Torg 14  
16 december, 2004. 
Av: Åsa Wahlström, SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut 
 
Fakta 
Poseidon har 180 anställda och förvaltar 23 000 lägenheter runt om i hela Göteborg 
(Angered, Kortedala, Olskroken, Karlaplan, Guldheden, Frölunda, Linné och Backa).  
 
Poseidons strategi 
Poseidon arbetar med 5-års planer för mål på energi och miljö. Den förra planen 
upprättades 2000 med uppställda mål för år 2005. I den gjorde man den tuffa bedömning 
att en besparing av energianvändningen skulle kunna göras med 25 miljoner kronor/år, 
dvs i snitt ca 1000 kr/lägenhet. I strategiplanen ingår en åtgärdsplan för energi- och 
driftoptimering. 
 
Åtgärdsplan 
I åtgärdsplanen fanns en bedömning av besparingsfördelning för olika åtgärder: 

 värmejustering (framledningstemperatur, flöden etc.) 
 datoriserad drift 
 debitering av vatten 
 åtgärder för varmvattenanvändning 
 behovsanpassa (främst kyla) 
 tätning och tilläggsisolering 
 åtgärder i samband med ny och ombyggnad  

Målsättningen är att komma ner till en medelförbrukning på 186 kWh/m2 (totalt 288 567 
MWh). 
 
Organisation 
Poseidon köper in all förvaltning genom: 

 Riksbyggen som har det övergripande ansvaret för förvaltning 
 Husvärdar som ansvarar för förvaltning av en eller flera fastigheter (dessa är 

inhyrda av Poseidon).  
 5 stycken s.k. energijägare som är konsultanställda från olika konsultföretag (ÅF 

VVS Projekt, Beng Dahlgren, Canmera Comfort, Wikström VVS Kontroll och 
Carl Bro). Dessa är anlitade för att hitta var energibesparingar kan ske och att 
förbättra Poseidons system så att onödig energianvändning snabbt skall upptäckas 
och åtgärdas.  
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Hjälpmedel 
För att kunna driva en effektiv förvaltning använder sig Poseidon av följande hjälpmedel: 

 Driftövervakning sker med ett program som kallas Positiv. Riksbyggen 
tillhandahåller programmet. 

 Driftuppföljning sker med programmet ESS200.  
 Tillfälliga komfortmätningar vid klagomål. 
 P-märkning av inomhusmiljö. 
 Klagomål. 

 
Driftövervakning 
Driftövervakning sker med ett program som kallas Positiv (Poseidons, it-baserade system 
i värmeövervakning). Alla Poseidons fastigheter är anslutna till detta program för 
driftövervakning av värme, varmvatten- och ventilationssystem.  
 
Programmet har en principskiss av de tekniska systemen för varje fastighet där man kan 
gå in och se hur systemet fungerare online med temperaturer (bör och är värden) och om 
fläktar, pumpar etc. är i drift (tidur för start och stopp). Varje fastighet har referensgivare 
i lägenheter och/eller samlingslokaler som beskriver vilket inomhusklimat fastigheten 
har. Husvärdarna kan se hur deras fastigheter fungerar online med en historik på tre dagar 
av temperaturer. Driftförändringar kan bara göras av Riksbyggen. 
 
Larm 
Programmet har automatisk larmindikering på pumpar, fläktar, temperaturer etc. i tre 
nivåer: 

1. Dygnet runt larm med akutåtgärd. Riksbyggen åker direkt ut och åtgärdar felet. 
(T.ex  om pumpen för värmesystemet stannat.) 

2. Larm för åtgärd av Riksbyggen på normal arbetstid. (T.ex att ventilationsfläkten i 
tvättstugan måste bytas ut.) 

3. Larm med meddelande till Husvärd att det skall åtgärdas. (Enklare saker som 
husvärden kan justera själv. T.ex. byte av säkringar.)   

 
Varje aktiverat larm har ett identifieringsnummer och en larmtext. Larmet kvitteras med 
en notering om vad som har åtgärdats, vilka lagras. 
 
Underhållsrutiner 
Några underhållsrutiner (med lagkrav, t.ex kontroll av säkerhetsventil på expansionskärl) 
är redan digitaliserade med larm som skall kvitteras. Poseidon kommer att digitalisera 
flera rutiner efterhand som t.ex byte av filter.    
 
Klagomål 
Klagomål på temperaturer av hyresgästerna kontrolleras genom: 

 historik på referensgivaren  
 genom långtidsmätning i aktuella lägenheter med mobila givare  
 undersökning av energijägare. 

Först därefter kan driftförändringar göras av Riksbyggen.  
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Driftuppföljning 
Statistikprogrammet ESS200 används för driftuppföljning. Ett fåtal fastigheter har digital 
anslutning med fjärravläsning av mätare. Husvärdarna rapporterar övriga driftdata. El och 
vattenanvändning rapporteras kvartalsvis och värmeanvändning månadsvis. Det är tänkt 
att all avläsning så småningom skall ske digitalt. Statistiken visas i stapeldiagram för 
områden med olika fastigheter där staplarnas bredd ger fastighetens storlek. 
Energianvändning kan jämföras med användning för samma månad föregående år med 
normalårskorrigerade värden. Programmet generar också en prognos för fortsatt 
förbrukning under året.  
 
Kalibrering 
El, vatten, och värmemätare kalibreras av leverantörer medan temperaturgivare kalibreras 
av Riksbyggen genom stickprov vart annat år (både utomhus och inomhus-givare). 
 
Fjärrvärmeventiler kontrolleras på sommaren (då ingen uppvärmning sker) i samarbete 
med Göteborgs Energi. 
 
Energijägare 
Varje energijägare jobbar en dag per månad med varsitt distrikt. Dessa har följande 
huvuduppgifter: 

1. Att analysera ett distrikt och hitta fastigheter med hög energianvändning eller 
ökande trend av energianvändning. Detta görs genom att gå igenom data för 
fastigheterna i ESS200 (jämföra kWh/m2, identifiera ökande förbrukningstrender, 
driftanalys etc.).    

2. Analysera orsak till hög energianvändning eller ökande trend av 
energianvändning. Detta kan dels göras genom att analysera driften i 
Positivsystemet (larmgränser, temperaturer, pumpstoppsinställningar, drifttider, 
läckande ventiler, varvtalsstyrning av fläktar, belysning, skymningsrelä etc.) dels 
kan det göras genom platsbesök, intervjuer etc.    

3. Sänka energianvändningen genom att åtgärda med förändring i Positivsystemet, 
begära injusteringar av fläktar etc. som fungerar dåligt av försäljningsföretag 
under garantitid eller begära att Riksbyggen gör en åtgärd ute i fastigheten. 

4. Dokumentera åtgärden eller dokumentera om det finns en naturlig förklaring till 
den höga energianvändningen och ge förslag på hur det skulle kunna åtgärdas vid 
en renovering av det tekniska systemet eller vid ombyggnad (t.ex införande av 
prognosstyrning).  

5. Ge förslag på hur larmgränser etc. kan förbättras i Positivsystemet så att onödig 
energianvändning snabbt kan upptäckas och åtgärdas.  

 
Arbetet med energijägare har pågått i ungefär ett år och det har hittills varit mycket 
lönsamt. (De har hittat besparingar motsvarande 7 miljoner.) Varefter det att de ”värsta” 
fastigheterna har åtgärdats och energianvändningen kommer att gå ner mot medel i alla 
fastigheter så kan deras arbetsuppgifter bli att se lite annorlunda ut. Poseidon kan tänka 
sig att de hittar ytterligare förbättringar genom anteckning och analys av fastigheter med 
låg energianvändning eller en osedvanlig minskning av energianvändning, där 
erfarenheter kan överföras till andra fastigheter. 
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Bilaga 2 Intervju med Borås Stad 
 
Anteckningar från besök hos: 
Fredrik Wahlberg 
Lokalförsörjningskontoret 
Borås Stad 
4 maj, 2005. 
Av: Åsa Wahlström, SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut 
 
 
Fakta 
LFK förvaltar ca 200 fastigheter på sammanlagt ca 500 000 m2. Varje fastighet kan bestå 
av ett antal byggnader.  
 
LFKs strategi 
LFK arbetar efter en energiplan (Energiplan, Nr 69, Kommunfullmäktige, Borås Stad, 
2003-08-21) som bl.a. syftar till att uppnå ett ekologiskt uthålligt energisystem. 
Energiplanen innehåller följande delmål för bostäder och lokaler till år 2010: 

 Minska energiförbrukningen från år 1998 med 20%. 
 Minska andelen fossila energikällor till högst 20%. 
 Minska elförbrukningen från 2001 med 20%. 

 
Åtgärdsplan 
Medelförbrukning ligger någonstans på under 160 kWh/m2 och man jobbar främst med 
fastigheter som har hög förbrukning.  
Aktiva åtgärder som pågår just nu är: 

 justering av driftstyrning på ett flertal större skolor. Dessa åtgärder görs för att 
stora besparingar kan ske med små medel. Moderna skolor med moderna 
styrutrustningar skall inte behöva ha onödig energianvändning.  

 ett flertal större fastigheter har datoriserade undercentraler som kan styras från 
kommunens nätverk,  

 ventilationsstyrning över nätter och helger ses över, 
 utbyte av oljepannor (främst till fjärrvärme eller värmepump) 
 åtgärder i samband med ny och ombyggnad.  

 
Organisation 
Förvaltningen sker med följande organisation: 

 Lfk har 7 stycken förvaltare som har det övergripande ansvaret för förvaltning 
(planering och uppföljning av drift, budget, underhåll och åtgärder) 

 De tio kommundelarna har vaktmästare som ansvarar för fastighetsskötsel och 
drift av en eller flera fastigheter. För övriga fastigheter har servicekontoret en 
organisation för fastighetsskötsel och drift.  

 Servicekontoret har också 3 heltid drifttekniker som servar fastigheterna med ett 
årligt underhåll och vid behov.   

 Lfk har 1 sammanställare av samtliga fastigheters energianvändning och behov 
av åtgärder. 
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Hjälpmedel 
För att kunna driva en effektiv förvaltning använder sig LFK av följande hjälpmedel: 
 Många av de större fastigheter har driftövervakningssystem (Honeywell INU Control 

och Siemens Desigi Insight) . 
 Underhållsprogram (REPAB) där större utförda underhåll noteras av förvaltarna t.ex. 

målning, fasadrenovering. Programmet används inte för underhåll av den tekniska 
utrustningen för värme och ventilation.  

 Energistatistik sker med programmet ESS200.  
 Förvaltarna fördelar själva ett planerat underhåll (70 kr/m2) på sina fastigheter. 

(Summan gäller allt underhåll som t.ex målning och inte bara värme och ventilation.)  
 P-märkning av inomhusmiljö. 
 Larm från driftövervakningssystemet är kopplat till vaktmästarens telefon.  
 Förvaltarmöten en gång i veckan för erfarenhetsutbyte m.m. 

 
Driftövervakning 
Många av de större fastigheter har driftövervakningssystem av värme, varmvatten- och 
ventilationssystem. Programmet har en principskiss av de tekniska systemen för var 
fastighet där man kan gå in och se hur systemet fungerare online med temperaturer (bör 
och är värden) och om fläktar, pumpar etc. är i drift (tidur för start och stopp). 
Vaktmästaren har en dator från vilken han/hon dagligen kan övervaka driften 
(övervakning direkt från DUC-en är för komplicerat för dagliga rutiner). Vaktmästaren, 
servicekontorets drifttekniker och förvaltaren har alla behörighet till att göra 
driftändringar. Därför är det av största vikt att varje driftförändring dokumenteras, 
förklaras och signeras direkt i driftprogrammet för att undvika jojo- eller överstyrning.    
 
Larm 
Programmet har automatisk larmindikering på pumpar, fläktar, temperaturer etc. Larm 
indelas i A-larm som kräver omedelbar åtgärd dygnet runt och B-larm som skall åtgärdas 
under normal arbetstid. I första hand gör fastighetsskötaren själv åtgärden och vid mer 
komplicerade fel kontaktar vaktmästaren Servicekontoret eller en service firma. Vid stora 
problem informeras förvaltaren som fastställer hur arbetet skall utföras.  
  
Varje aktiverat larm har ett identifieringsnummer och en larmtext. Larmet kvitteras med 
en notering om vad som har åtgärdats, vilka lagras. Larm från driftövervakningssystemet 
är kopplat till vaktmästarens telefon 
 
Underhåll 
Driftteknikerna på Servicekontoret gör ett servicebesök per fastighet och år som 
protokollförs. I samband med dessa åtgärdas småfel och behov av kommande underhåll 
noteras. Utöver detta görs OVK besiktning, tryckkärlsbesiktning och andra 
underhållsrutiner med lagkrav av behörig besiktningsman.  
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Underhållsplan 
Underhållsplan upprättas årligen av förvaltaren. Här fördelar förvaltarna själva ett 
planerat underhåll (70 kr/m2) på sina fastigheter. (Summan gäller allt underhåll som t.ex 
målning och inte bara värme och ventilation.) Utförda större underhåll noteras av 
förvaltarna i underhållsprogrammet (REPAB) medan utförda underhåll av den tekniska 
utrustningen för värme och ventilation inte noteras men heller inte återkommer i nästa års 
underhållsplan. Investeringsbudget för åtgärder söks i samband med att den årliga 
underhållsplanen upprättas. 
 
Klagomål 
Klagomål sker sällan och gäller oftast varma lokaler vid solinstrålning främst i maj. Få 
fastigheter har kylanläggning däremot används ventilationen som passiv nattkyla på 
många fastigheter.   
 
Driftuppföljning 
Statistikprogrammet ESS200 används för driftuppföljning. Vaktmästaren läser varje 
månad av all värme (olja eller fjärrvärme) och elanvändning manuellt och skickar en 
rapport till LFK där en assistent registrerar dem i statistikprogrammet. Datorprogrammet 
används som dokumentation av energianvändning samt att alla avläsningsunderlag 
arkiveras gemensamt för alla förvaltare.  
 
En rapport skrivs ut av förvaltaren som innehåller månadsvis (graddagskorrigerade) 
värden med tre års historik i stapeldiagram. Programmet generar också en prognos för 
fortsatt förbrukning under året. Förvaltaren har satt upp realistiska målvärden på 
energianvändning för varje mätare och rapporten visar på avvikelser från dessa. 
Rapporten sänds alltid tillbaka till vaktmästaren. Om avvikelser är stora och förvaltaren 
inte känner till orsak till detta så noterar han detta på rapporten (om orsak är känd noteras 
det sällan). Ingen uppföljning sker om vaktmästaren gör något för att åtgärda den höga 
energianvändningen. Förvaltaren arkiverar rapporten (kan variera mellan förvaltare).  
 
Kalibrering 
El, vatten, och värmemätare kalibreras av leverantörer. CO2-givare och temperaturgivare 
kalibreras vid servicebesök av styrfirman.  
 
Sammanställning 
Årligen sammanställer en sammanställare samtliga fastigheters energianvändning med 
nyckeltal och realistiska målsättningar samt behov av åtgärder enligt förvaltarens 
underhållsplan. Sammanställningen används för kommunens statistik och för att upprätta 
prioriteringsordning på behov av åtgärder. Investeringsbudget för åtgärder beslutas i 
kommunfullmäktige. 
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Bilaga 3 Checklista för genomgång av insänt  
  material (exempel) 
 
 

Kravelement/funktionskrav Beskrivning Bedömning 

FEA beskrivning   

FEA energistatus   

FEA energiaspekter   

FEA energiprestanda   

Tidigare 
energieffektiviseringsåtgärder 

  

Energimål    

Underhålls och åtgärdsplan   

Mätmetod och utrustning   

Energiledningssystem 
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Bilaga 4 Mall för genomgång av FEA 
  (exempel)  
 
En första energianalys (FEA) skall genomföras inför ansökan av P-märkning. 
Nedanstående tabell är en checklista för kontroll av att samtliga krav är med. 
 
Kravelement för FEA Beskrivning Bedömning 
Beskrivning  T.ex OK 
Energistatus Klimatskal  
 Värmeinstallationer  
 Installationer för kyla   
 Ventilation  
 Belysning  
 Vatten  
 Styr- och 

övervakningssystem 
 

Energiaspekter Verksamhet  
 Aktiviteter  
 Omgivning  
Energiprestanda El  
 Värme  
 Kyla  
Tidigare 
energieffektiviseringsåtgärder 
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Mall för FEA beskrivning (exempel) 
 
Lokalisering Beskrivning 
Byggnadens namn/beteckning enligt 
fastighetsägaren 

 

Typkod enligt fastighetstaxeringen 
(byggnadskategori) 

 

Adress  
Byggnadsnummer enligt Lantmäteriets 
byggnadsregister  

 

Fastighetsbeteckning enligt Lantmäteriets 
fastighetsregister 

 

Fastighetsägare  
Namn  
Adress  
Organisationsnummer  
Namn på ansvarig/kontakt person   
Byggnadsdata  
Golvarea1   
Byggår  
Ombyggnadsår  
Senaste ägarbyte  
  
1 Arean kan till exempel anges som  BTA(t) eller bruksarea BRA och bör vara samma area som 
används för aktuella referensvärden. För deklarering av byggnadens energiprestanda skall area för 
klimatskärmens insida användas (enligt slutbetänkande SOU 2005:67). 
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Mallar för FEA energistatus (exempel) 
 
Klimatskal 
 
Klimatskal Typ Andel % Beskrivning 

(reperationer, byten, 
injusteringar eller andra 
åtgärder) 

Typ av 
konstruktion 

Torpargrund   

 Platta på mark   
 Suterräng   
 Källare   
    
Typ av stomme Tung/lätt   
    
Fasad Tegel, stenmaterial   
 Trä, plåt, puts eller 

plast 
  

    
Tak Skiffer, kopparplåt, 

tegel 
  

 Betongpannor, plåt   
 Eternit, papp    
    
    
Fönster  Andel av fasadyta t.ex. 30 T.ex. 80 % av fönsterytan 

är placerade mot söder 
 Enkelglas  T.ex. bör bytas inom ett år 
 Tvåglas  T.ex. har isolerglas 
 Treglas T.ex 50 T.ex. Bytt 2004 
    
    
Isolering Typ Tjocklek Beskrivning 
 Golv   
 Väggar   
 Tak   
    
Tilläggsisolering Tak   
 Väggar   
 Golv   
    
    
    
 
 
Ytterliggare information 
Sammanfattning av ytterligare information som har betydelse för energianvändning, t.ex: 

 Beräknade U-värden 
 Kända köldbryggor 
 Återkommande/kända problem 
 Genomförda åtgärder (när och varför) 
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Värmeinstallationer 
 
Värme Typ Andel (%) Beskrivning 
Distributionssystem Vattenburna 

radiatorer 
  

 El-radiatorer   
 Vattenburen 

golvvärme 
  

 El-golvvärme   
 Luftvärme   
 Tilluftsradiatorer   
    
Värmesystem Fjärrvärme   
 Oljepanna   
 Naturgaspanna   
 Direktel   
 Pelletspanna   
 Bergvärmepump   
 Frånluftsvärmepump   
 Luft/luft värmepump   
    
    
 
 
Drifttider Värme Andel (%) Tid 
Dygnet runt   
Nattsänkning   
Morgonforcering   
Helgsänkning   
Semestersänkning   
   
 
 
 
Dokumentation Värme Finns  Bifogas 
Ritning   
Flödesschema   
Driftkort   
Drift- och underhållsrutiner   
Injusteringsprotokoll T.ex ja från 051010  
Projekteringshandlingar   
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Installationer för kyla 
 
Kyla Typ Andel (%) Beskrivning 
Distributionssystem Via ventilationen   
 Lokala kylare   
Kylsystem Fjärrkyla   
 Frikyla   
 Kompressorkyla   
    
 
 
Drifttider Kyla Andel (%) Tid 
Dygnet runt   
Året runt   
   
   
 
 
Dokumentation Kyla Finns  Bifogas 
Ritning   
Flödesschema   
Driftkort   
Drift- och underhållsrutiner   
Inspektionsprotokoll T.ex ja från 051010  
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Ventilation 
 
Ventilation  Andel (%) Beskrivning 
Ventilationssystem Självdragssystem, S   
 Frånluftsventilation, F   
 Mekanisk till- och 

frånluft, FT 
  

 Mekanisk till- och 
frånluft med 
värmeåtervinning, 
FTX 

  

 Frånluftsvärmepump, 
FVP 

  

    
 
 
Drifttider Ventilation Andel (%) Tid 
Dygnet runt   
Året runt   
Nattsänkning   
Morgonforcering   
Helgsänkning   
Semestersänkning   
Tillfällig forcering   
   
 
 
Dokumentation 
Ventilation 

Finns  Bifogas 

Ritning   
Flödesschema   
Driftkort   
Drift- och underhållsrutiner   
OVK-protokoll T.ex ja från 051010  
projekteringshandlingar   
   
 
 
Styrning ventilation Typ Andel (%) 
Styrsensorer närvarosensor  
 CO2-sensor  
Tidsstyrning Tidur  
 Timer  
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Belysning 
 
Belysning Typ Effekt 

(W/m2) 
Beskrivning 

Korridor   T.ex. nyligen utbytt till 
lågenergilampor 

Arbetsplats    
Övriga utrymmen 
t.ex. fikarum, 
toalett 

   

    
    
 
 
Styrning belysning Typ Andel (%) 
Styrsensorer närvarosensor  
   
Tidsstyrning Tidur  
 Timer  
 
 
Vatten 
 
Vatten Typ Andel (%) Beskrivning 
Varmvattenberedning, 
Ackumulatortank 

   

Distributionssystem    
VVC-ledning    
Armaturer    
    
    
 
Dokumentation 
vattensystem 

Finns  Bifogas 

Ritning   
Flödesschema   
Drift- och underhållsrutiner   
Inspektionsprotokoll T.ex ja från 051010  
Projekteringshandlingar   
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Styr- och övervakningssystem 
 
 
Styr- och 
övervakningssystem 

Andel av byggnaden eller 
byggnadsbeståndet (%) 

Beskrivning 

   
 
 
Styr- och 
övervakningssystem/ 

Typ Beskrivning 

Central eller decentraliserad övervakning  
Med underhållsrutiner  
Med larm  
Med kalibreringsrutiner  

Ventilationssystem 

  
Central eller decentraliserad övervakning  
Med underhållsrutiner  
Med larm  
Med kalibreringsrutiner  

Värmesystem 

  
   
   
 
 
Dokumentation Styr- och 
övervakningssystem 

Finns  Bifogas 

Ritning / Beskrivning   
Driftkort   
Drift- och underhållsrutiner   
Loggbok   
   
 
 
Energiuppföljningssystem 
 

Periodisering Energislag Avläsning 
Manuell/automatisk Månadsdata Kvartalsdata Årsdata 

El     
Värme     
Kyla     
Vatten     
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Mallar för FEA energiaspekter (exempel) 
 
 
Verksamhet Andel (%) Beskrivning  

av faktorer för 
interna laster 
(dimensionerad och 
faktisk persontäthet, 
krav på 
innetemperaturer etc)

Beskrivning  
av faktorer för 
elanvändning  

Bostäder  T.ex 5 lägenheter 
med 12 boende 

 

Hotell    
Restaurang    
Kontor och 
förvaltning 

  T.ex 1 dator per anställd  
T.ex. Inklusive matsal 

Butik/lager 
livsmedel 

   

Butik/lager övrig 
handel 

   

Vård    
Utbildning/skola    
Sportanläggning    
Teater, konsert, 
samlingslokal 

   

Övriga    
…..    
….    
Aktivitet Beläggningstid   
Dygnet runt    
Dagtid    
Kvällstid    
Nattetid    
Helg    
    
Betydande 
energiaspekter 

Tid för 
användnings-
behov 

 Beskrivning 

Aspekt (t.ex. 
behov av 
solskydd) 
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Mallar för FEA energiprestanda (exempel) 
 
Energiprestanda avser all tillförd energi uppdelat i el, värme och kyla, där värme och kyla 
innefattar uppgifter om fördelning mellan olika energislag. Redovisningen ska innehålla 
historik (helst 3 år) av tillförd energi där energianvändning som är beroende av 
utomhusklimatet har normalårskorrigerats (T.ex. ska värmeenergi som går till 
uppvärmning normalårskorrigeras medan värmeenergi för tappvatten inte skall 
normalårskorrigeras). Värden kan tas fram från lagrad statistik eller genom genomgång 
av gamla energiräkningar. Redovisningen skall dessutom beskriva emissioner av CO2-
ekvivalenter p.g.a. av energianvändningen. 
 
 
Tillförd energi 
Normalårs-
korrigerad 

År 1 
MWh 

År 2 
MWh 

År 3 
MWh 

Medel 
MWh 

CO2 / 
kWh 

CO2 
totalt 

kWh/
m2 

El        
Olja         
Gas         
Fjärrvärme        
Fjärrkyla        
Frikyla        
Kompressorkyla        
…..        
…..        
Total värme        
Total kyla        
Total el        
 
 
Vattenanvändning År 1 

m3 
År 2 
m3 

År 3 
m3 

Medel 
m3 

m3/m2 

Varmvatten      
Totalt använt vatten      
 
Den totala energianvändningen fördelas över byggnadens area. Area på klimatskärmens 
insida är det som gäller för energideklareringar. Bruttoarea BTA(t) eller bruksarea BRA 
kan behövas för referensvärden.  
 
För varje mätare redovisas månadsvis normalårskorrigerad energianvändning (t.ex 
utskrift från statistikprogram eller månadsvis värden i ett Excellark ). Detta för att kunna 
beskriva månadsvis energimål. 
 
För att få fullständigt underlag till energideklaration skall prestanda gälla per byggnad. 
Därför behövs redovisning av energianvändning per mätare och vilka huskroppar energin 
går till så att en fördelningsberäkning kan göras.   
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Genomförda energieffektiviseringsåtgärder 
Redovisning av uppföljning av tidigare genomförda energieffektiviseringsåtgärder.  
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Bilaga 5 Mall för fastställande av energimål   
  (exempel)  
 

Prestanda Medel 
 

Referens-
värde 
kWh/m2 

Energimål 
 

CO2 -
ekvivalenter 

Energimål 
Normalårs-
korrigerad 

MWh kWh/m2  kWh/m2 MWh Per  
kWh 

totalt 

El        
Olja         
Gas         
Fjärrvärme        
Fjärrkyla        
Alternativ 
energikälla i 
området 

       

…..        
Total värme        
Total kyla        
Total el        
Total energi-
användning 

       

 
 
CO2-ekvivalenter 
 
Utsläpp av växthusgaser skall redovisas som summa Global Warming Potential (GWP), 
det vill säga som g CO2-ekvivalenter ur ett 100-årsperspektiv. GWP kan beräknas med 
respektive ämnes karaktäriseringsfaktor för påverkan på växthuseffekten enligt: 
 
 CO2 · 1 + N2O · 310 + CH4 · 21 + SF6 · 23900 (g CO2-ekvivalenter) 
 
Vid beräkning av GWP används referensvärden för emissioner från varje energislag. 
Dessa kan t.ex. beräknas med EFFem som är ett gratis Internetverktyg och finns på 
www.effektiv.org/miljobel. Beräkningsmetodik använd i programmet finns beskrivet i 
Wahlström (2003). 
 
 
Frivilliga energikrav för enskilda komponenter 
 
Till ovanstående energimål kan beställaren lägga till särskilda frivilliga åtagande på 
energikrav för enskilda komponenter i byggnaden. Dessa krav kan vara lämpliga att lägga 
till vid byte av komponenter eller vid om- eller nybyggnation. I det enskilda fallet kan en 
eller ett flertal frivilliga energikrav vara tillämpbara. Exempel på frivilliga energikrav är: 

• Värmeisolering/transmissionsförluster 
• Krav på U-värden för enskilda byggnadsdelar (W/m²K): 

• Ytterväggar  
• Vindsbjälklag  
• Fönster   

• Krav på totala U-värden (W/m²K): 
• Ett medelvärde för hela omslutande arean  
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• Luftbehandlingsinstallationer 
• Temperaturverkningsgrad för värmeväxlare (70 %) 
• SFP [kW/m³] – för hela luftbehandlingsinstallationer 
• Eleffekt/ dim. kyleffekt  (kW/kW) 
• Installerad kyleffekt (W/m²) 

• Belysning och elektriska apparater 
• Högfrekvensarmaturer 
• Maximal effekt i korridor (W/m²) 
• Maximal effekt vid arbetsplats (W/m²) 

• Vattenanvändning  
• Varmvatten (liter/år) 
• Kallvatten (liter/år) 
• Snålspolande armatur  
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Bilaga 6 Mall för mätmetod och utrustning   
  (exempel)  
 
Ritningsskiss av mätsystem, t.ex från övervakningssystem och planriktningar för samtliga 
tekniska system: 

 Värme 
 Kyla 
 Ventilation  
 Vatten 
 Belysning 
 Styr- och övervakningssystem 

 
 
Levererad energi 
Normalårs-
korrigerad 

Beskrivning 
 

Område 
 

Area 

El 
Mätare 1 

Borås energi, 
induktionsmätare 

Hus 1 542 

El Mätare 2 Borås energi Hus 2 och 4 342 
Olja Mätare 1  Egen, 

volymflödesmätare 
Hus 3  

Olja Mätare 2    
Gas Mätare 1     
Fjärrvärme mätare 1    
Fjärrvärme mätare 2    
Fjärrkyla    
…..    
…..    
Total värme    
Total kyla    
Total el    
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Bilaga 7 Mall för energiledningssystem   
  (exempel)  
 
Organisationen skall ha ett dokumenterat ledningssystem för energianvändning enligt 
kapitel 4 i SPCR 114E t.ex. i form av handbok. Nedanstående tabell visar en checklista på 
att ledningssystemet innehåller samtliga rutiner definierade i SS 62 77 50. 
 
Innehåll Beskrivning Bedömning 
Organisationsstruktur och 
ansvar 

T.ex. finns beskrivet i 
handbok 

T.ex OK 

Utbildningsbehov och 
kompetens av personal 

  

Rutiner för kommunikation   
Dokumentation av 
ledningssystem 

T.ex. Electronisk handbok 
Placering: domän 

 

Rutiner för hantering av 
dokument 

  

Rutiner för 
verksamhetsstyrning 

  

Rutiner för övervakning 
och mätning 

  

Rutiner för hantering av 
avvikelser, korrigerande 
och förebyggande åtgärder 

  

Rutiner för intern 
systemrevision 

  

Rutiner för ledningens 
genomgång 
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