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Förord 
 
 
Detta är slutrapporten för Steg 1 av doktorandprojektet ”P1 – Energieffektivisering i 
köpcentra med ett bibehållet eller förbättrat inomhusklimat” som har bedrivits av Sofia 
Stensson inom Energimyndighetens forskningsprogrammet Effsys2. Arbete har utförts 
vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) i samarbete med Chalmers Tekniska 
Högskola (Chalmers). Resultat från projektet har avrapporteras löpande på projektmöten, 
seminarier, konferenser, radio och tidningsartiklar samt i konferens- och 
populärvetenskapliga artiklar. Två examensarbeten har varit kopplade till projektet. 
Projektet har resulterat i en licentiatavhandling som är tänkt att ligga till grund för en 
framtida doktorsavhandling. 
 
Huvudhandledare för doktorandprojektet är professor Per Fahlén (Chalmers) och Monica 
Axell (SP). I projektets referensgrupp har följande företag medverkat: ABAKO 
Arkitektkontor AB, Akademiska Hus AB, Bengt Dahlgren AB, Borås Energi och Miljö, 
CebyC, Frico AB, Evotek, Kyl AB Frigoväst, ICA AB, Kabona AB, Kungsfors 
Köpcentrum AB, Refcon AB, Steen&Ström AB,Wikström, and ÅF Infrastruktur. 
 
Arbetet har finansierats av Energimyndighetens forskningsprogrammet Effsys2 samt 
referensgruppen. 
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1 Sammanfattning 
Arbetet i projektet ”P1 - Energieffektivisering i köpcentra” har resulterat i ett antal 
konferensartiklar, populärvetenskapliga artiklar och en licentiatavhandling. Syftet med 
licentiatavhandlingen är att beskriva energianvändningen, värme- och kylbehov och den 
relativa betydelsen av interna värmelaster i köpcentra. Arbetet skall ligga till grund för ett 
framtida doktorsavhandlingen där alternativa energieffektiva system för uppvärmning, 
kyla och ventilation i köpcentra kommer att analyseras. Ett köpcentrum, enligt 
definitionen i denna studie, är ett stort shoppingcenter helt inom en överbyggd struktur 
och som kontrolleras av ett begränsat antal ingångar. Butiker och andra tjänster är endast  
tillgängliga via inre korridorer. Denna avhandling bygger på insamling av information 
(litteraturstudie, intervjuer, energistatistik och strukturering av information) och en 
fallstudie av ett befintligt köpcentrum (simuleringar och fältmätningar). Det finns flertalet 
studier som omfattar energianvändning i komplexa byggnader i allmänhet, men det finns 
bara ett fåtal publicerade vetenskapliga artiklar som behandlar köpcentra. Resultat från 
intervjuer har sammanfattats i en lista med design faktorer som anses vara av betydelse 
vid utformning av svenska köpcentra idag. Det finns idag väldigt lite publicerad statistik 
som rör energianvändning i köpcentra. Den svenska nationella energistatistiken från SCB 
rapporterar energianvändningen inom detaljhandeln, men exkluderar energianvändningen 
i köpcentra. Detta kompenseras till viss del av den nyligen publicerade Stil2 studien, som 
omfattar energianvändningen i 30 köpcentra. Licentiatavhandlingen bidrar till detta 
statistiska underlag genom att behandla köpt energi för 41 stycken köpcentra i Sverige 
och Norge. Enligt Stil2 var den totalt köpta energin i köpcentra i genomsnitt 262 
kWh/m2/år. Motsvarande siffra för de 41 stycken köpcentrerna i licentiatavhandlingen var 
279 och 291 kWh/m2/år för Sverige och Norge. Det finns betydande skillnader i köpt 
energi mellan olika köpcentra, mellan 162-545 kWh/m2/år. Denna stora avvikelse och det 
faktum att antalet köpcentra ökar visar på betydelsen av det fortsatta arbetet. I tillgänglig 
energistatistik finns inkonsekvenser i användningen av beteckningar. Detta behandlas 
närmare i den här slutrapporten, medan den som är intresserad av 
energistatistiksammanställningen i sin helhet hänvisas till licentiatavhandlingen. Under 
insamlingen av energistatistiken har det varit uppenbart att det finns få köpcentra som har 
ett heltäckande mätsystem. Köpt energi är alltid känt men det finns färre mätningar på hur 
energin fördelas mellan olika funktioner i byggnaden. Användning av frikyla och 
värmeåtervinning är väldigt sällan kvantifierade. Det första målet för 
energieffektivitetsåtgärder bör alltid vara att minska energibehovet. Resultat från 
simuleringar visar att minskad belysningseffekt ger en stor potential för besparingar. Om 
köpt energi för belysning minskar resulterar det i en dubbel vinst, eftersom mindre energi 
behövs för att avlägsna överskottsvärme. Efter att energibehoven har minimerats kan nya 
alternativa system utformas och anpassas för att öka energieffektiviteten. På grund av 
karakteristiken på värme- och kylbehov är system med energilagring mellan dag och natt, 
ex. nattventilation intressant.  Även säsongslagring med ex. bergvärme och bergkyla är 
mycket intressant att undersöka. 
 
Nyckelord: Köpcentra, energianvändning, uppvärmning, komfortkyla, ventilation, laster, 
simulering, fältmätningar 
  



8 

 

2 Inledning 
Förekomsten av köpcentra växer i Sverige, liksom i andra delar av världen. I Sverige är 
antalet köpcentra runt 350 med en total försäljningsyta på cirka 4,7 miljoner m2. Dessa 
köpcenter står för en tredjedel av alla detaljhandeln och deras omsättning ökar snabbare 
än för detaljhandeln i allmänhet [1]. Dokumentation om energiprestanda som är specifik 
för köpcentrum är mycket begränsad, och det finns en stor efterfrågan på mer kunskap 
inom området. En komplicerande faktor är att i statistiken ingår endast uppgifter för köpt 
energi, inte den faktiska energianvändningen. I den svenska nationella energistatistiken 
behandlas inte köpcentra separat. Men som för resten av den kommersiella byggsektorn 
kan energianvändningen sannolikhet bli betydligt lägre. Andra skäl för att genomföra 
denna studie är miljö- och hållbarhetsfrågor.  
 
Det finns idag ett stort fokus på miljö och hållbar utveckling. Enligt Intergovernmental 
Panel on Climate Change (IPCC) sker det en globala uppvärmningen med ökande 
genomsnittstemperaturer i luft och hav vilket leder till att snö och is smälter och att den 
genomsnittlig havsnivå stiger [2]. För att förhindra klimatförändringar, har EU tagit fram 
ett klimat- och energipaket, som ofta kallas 20-20-20 målet [3]. Det finns också andra 
viktiga miljöfrågor, såsom uttunning av ozonlagret, luftföroreningar, vattenföroreningar, 
etc., som inte får glömmas bort. Åtagandet att arbeta för en hållbar miljö är ett ansvar vi 
alla delar. Detaljhandeln och köpcentrumsektorn är inget undantag. De möter också 
utmaningarna och ansvaret för att minska sin miljöpåverkan.  
 
Idag önskar arkitekter, konstruktörer, utvecklare, fastighetsägare, fastighetsförvaltare och 
driftstekniker vägledning för hur de skall nå energibesparingar. För ägare av köpcentra, 
utgör energin en stor andel av kontrollerbara driftskostnader. Därför är energieffektivitet 
ett område med kommersiella möjligheter. Resultaten från det här projektet avser att ge 
värdefulla information både för nybyggnation och renovering. Det är tänkt att 
tillhandahålla tillförlitlig information om hur man minimerar energianvändningen med en 
bevarad eller till och med förbättrat inomhusklimat vid utformningen av köpcentra och 
deras uppvärmnings-, kyl- och ventilationssystem. Vid utformningen av systemen är det 
viktigt att förstå kraven på ventilation, kyla och uppvärmning i byggnaden. Dessa krav är 
baserade på inomhusmiljökraven samt påverkas av de interna lasterna. 
 
2.1 Syfte med studien 
I och med den här slutrapporten har projektet Energieffektivisering i Köpcentra avslutat 
sin första fas som bland annat har lett fram till en licentiatavhandling. Syftet med 
licentiatavhandlingen är att beskriva och förstå följande frågor för köpcentrum  
• energianvändning  
• värme- och kylbehov samt den relativa betydelsen av interna värmelaster  
 
Licentiatuppsatsen är avsedd att ligga till grund för ett framtida doktorsavhandling där 
möjligheter för att minska energianvändningen i köpcentra kommer att undersökas. Syftet 
är att föreslå, beskriva, utvärdera och jämföra alternativa systemlösningar. 
 
2.2 Struktur och metodik 
De metoder som har använts i studien är:  
• Informationsinsamling  
 - Litteraturstudie  
 - Intervjuer  
 - Insamling av redan publicerad energistatistik  
 - Strukturering av information  
• Insamling av energistatistik för 41 stycken köpcentra  
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• Fallstudie av ett befintligt köpcentrum  
 - Simuleringar  
 - Fältmätningar 
 
Informationsinsamling  
Syftet med informationsinsamlingen är att beskriva och förstå energianvändning i 
köpcentra. Litteraturstudier utförs kontinuerligt under forskningsarbetet, i syfte att 
uppdatera enligt de senaste forskningsrönen. Litteraturstudien som helhet finns 
dokumenterad i en SP Arbetsrapport. Litteraturstudien innehåller en genomgång av 
tidigare arbeten som behandlar energianvändningen i köpcenter samt designfaktorer. 
Definitioner och klassificeringar diskuteras även och är viktiga för att fastställa den 
begreppsmässiga grund som används vid analys av resultaten.  
 
Genomgång energistatistik  
Litteraturstudien omfattar insamling av befintlig publicerad statistik som berör 
energianvändningen i köpcentra. Nuvarande användning av nomenklaturen när man 
diskuterar energianvändning i byggnader lämnar tyvärr ett visst utrymme för 
feltolkningar. Därför har ett kapitel i licentiatavhandlingen ägnats åt att klargöra några av 
de vanligaste problemen och ger ett förslag till nomenklatur för att lösa dessa problem. 
Eftersom informationen i befintlig litteratur beträffande energistatistiken i köpcentra var 
mycket begränsad, har kompletterande uppgifter samlats in genom intervjuer och enkäter. 
Dessa uppgifter omfattar köpt energi i 41 köpcentrum i Sverige och Norge. 
Energistatistiken skall möjliggöra att resultaten från fallstudien skall kunna sättas in i ett 
större perspektiv.  
 
Fallstudie  
Syftet med fallstudien är att beskriva och förstå värme- och kylbehoven och den relativa 
betydelsen mellan olika interna värmelaster. Den metod som valts för fallstudien av det 
befintliga köpcentrumet är genom byggnadssimuleringar och fältmätningar. 
Fältmätningarna används bland annat för att skapa simuleringsmodellerna samt för 
validering. En orsak till att arbeta med byggnadssimuleringar är att vissa värden är svåra, 
eller omöjliga, att få genom att utföra experiment på en verklig kylcentral. Mätningar tar 
lång tid och det finns för många möjliga kombinationer av parametrar att studera för att 
det ska vara praktiskt att enbart arbeta med experiment. Simuleringar möjliggör test av 
olika scenarier. Dock räcker det inte bara med att studera modeller av verkligheten. 
Fältmätningar är viktiga för att få en verklig förståelse för systemen och för att synliggöra 
onödig energianvändning. Licentiatavhandlingen ger några exempel på hur 
energianvändningen kan minskas i den byggnad där fallstudien har genomförts.  
 
Jag skulle också vilja diskutera metodvalet något. Samspelet mellan komponenter kan 
analyseras effektivt genom datorsimuleringar, men simuleringar är inte alltid det mest 
effektiva verktyg för analys. Slutanvändning av energi som inte påverkar värme-, kyl- 
och ventilationssystemet kan analyseras mer effektivt med andra verktyg, exempelvis 
kalkylblad eller annan programvara. Utomhusbelysning, hissar och tappvarmvatten är 
exempel på sådana slutanvändningsområden [4]. Simuleringarna kompletteras därför med 
kalkylbladsberäkningar när så är lämpligt.  
 
Metoden att använda simuleringar och fältmätningar vid fallstudien valdes eftersom det 
var, utifrån författarens kunskaper, det bästa sättet att undersöka den övergripande 
energianvändningen samt värme- och kylbehoven i en komplex byggnad. Men som för 
alla metoder finns begränsningar och jag skulle vilja lyfta följande citat:  
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"En teori är något som ingen tror, förutom den person som gjorde den. Ett experiment är 
något som alla tror på, utom personen som gjorde det. "  

Översättning, Albert Einstein  
 

Det finns fördelar och nackdelar med båda metoderna - teori (byggnadssimuleringar) och 
experiment (som fältmätningar). Modeller är aldrig korrekta, men de blir förhoppningsvis 
mindre missvisande allteftersom modellerna blivit mer sofistikerade. De kan vara 
effektiva för att få kunskap och förståelse för det faktiska systemet, men antaganden och 
begränsningar måste beaktas vid utvärderingen av resultaten. 
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3 Resultat 
Resultaten från projektet publiceras i licentiatavhandlingen ”Energy use in shopping 
malls – Energy and indoor climate” samt i ett flertal andra forum, se publikationslistan i 
kapitel 5. Ett axplock av resultaten har valts ut och presenteras i det här kapitlet. För mer 
information hänvisas till licentiatavhandlingen och de andra publikationerna. 
 
3.1 Nomenklatur i energistatistik 
Under insamlingen av energistatistiken har rådande nomenklatur vållat vissa problem. 
Därför har ett förslag till förtydligande framarbetats i samråd med professor Per Fahlén. 
Relevanta definitioner och nomenklatur är viktigt för att kunna göra korrekta jämförelser 
och analyser av energistatistiken. I denna slutrapport behandlas enbart nomenklaturen 
kring energistatistik och de övergripande resultaten från analysen av befintlig och 
insamlad energistatistik. För en mer djupgående analys av energistatistiken hänvisas till 
Licentiatavhandlingen [4]. 
 
Inomhusklimatet i byggnaden bestäms av samspelet mellan utomhusklimat, verksamheten 
och byggnadens termiska egenskaper och de klimatstyrande systemen, vilket illustreras i 
Figur 1. Uppgiften för det klimatstyrande systemet är att kompensera i de fall då 
samspelet mellan utomhusklimat, verksamheten och byggnaden inte av sig självt 
uppfyller det önskad inomhusklimat.  
 
När man diskuterar system och funktioner är det nödvändigt att tydligt definiera 
systemen. Detta är viktigt för att behandla olika frågor på ett systematiskt och entydigt 
sätt. Om systemen är tvetydig eller odefinierade är det svårt att föra en meningsfull 
diskussion, eller att göra korrekta analyser. Se Figur 1 för en illustration av de system 
som diskuteras nedan. Abel & Elmroth [13] har tidigare använt liknande systemgränser i 
textboken ”Byggnaden som system”.  
 
System A: Rummet  
System A består av luften i rummet.  
 
System B: Verksamheten  
System B, verksamheten, omfattar elanvändning för verksamheten i byggnaden, el för  
belysning och utrustning i rummet.  
 
System C: Klimatstyrande system  
System C, klimatstyrande system, består av de tekniska system som kompenserar 
värmeunderskott samt tar bort överskottsvärme och luftföroreningar. Denna del av 
byggnadens installationssystem påverkas av utomhusklimat.  
 
System D: Servicesystem  
System D, servicesystemet, omfattar den del av installationssystemet som inte påverkas 
av utomhusklimatet. Till servicesystemet tillhör vatten, avlopp, el för allmänbelysning, 
datakommunikation, övervakning, rulltrappor, hissar, etc. som behövs för användning av 
byggnaden. 
 
System E: Byggnaden 
System E omfattar hela byggnaden. I systemet ingår systemen A, B, C och D samt 
klimatskalet. 



12 

 

INOMHUSKLIMAT
Rum

VERKSAMHET KLIMATSTYRANDE 
SYSTEM SERVICE

BYGGNAD

UTOMHUSKLIMAT

A

C DB

E

 
Figur 1. Inomhusklimatet (temperatur och luftkvalitet) i byggnaden bestäms av samspelet mellan 
utomhusklimatet, byggnaden, verksamheten och det klimatstyrande systemet. Figuren illustrerar 
också de olika systemgränser som är viktiga att förstå när man diskuterar och analyserar 
energianvändning. 

 
3.1.1 Fastighetsel  
För att kunna jämföra och analysera energistatistisk är det viktigt med tydliga definitioner 
om vad som ingår eller inte ingår i olika beteckningar. Tyvärr har inte entydiga riktlinjer 
och definitioner för fastighetsel påträffats i vare sig litteratur eller standarder. Här följer 
ett försök att bena ut ett tänkbart beteckningssystem. Här avses el, men en liknande 
indelning kan göras för andra energibärare också. Jag vill också klargöra att en fastighet 
kan bestå av ett antal byggnader, men för enkelheten skull representeras fastigheten av en 
byggnad i de illustrationer som används i det här kapitlet.  
 
Den el som används för hela fastigheten kallas fastighetsel. Fastighetselen kan delas upp 
på två olika sätt, antingen genom en funktionell indelning eller en organisatorisk 
indelning. I den funktionella indelning är elen uppdelad mellan de funktioner för vilken 
elen används. I den organisatoriska indelning härrör indelningen från vem som faktiskt 
betalar för elräkningarna. I avsnitt 3.1.1.3 kommer det att framgå att Boverket och andra 
svenska officiella organisationer faktiskt använder en blandning av funktionell indelning 
och en organisatorisk indelningen, vilket inte alltid är så lyckat.  
 
3.1.1.1 Fastighetsel – funktionell indelning  
Fastighetsel = utomhusel + byggnadsel 
 
Utomhusel 
Utomhusel är elektrisk energi som levereras till utrustning som finns utomhus. Utomhusel 
kan tillexempel vara el som används för utomhusbelysning, värmare till bil, markvärme, 
antenninstallationer etc. All klimatstyrande utrustning som är placerad utomhus är dock 
utesluten, eftersom den elen ingå i den klimatstyrande elen.  



13 

 

 
Byggnadsel 
Byggnadsel är den el som levereras till en byggnad. Byggnadsel utgörs av verksamhetsel 
och installationsel. Installationselen delas in i klimatstyrande el och service el. 
Klimatstyrande el går till den del av det installationstekniska systemet som används för 
att upprätthålla önskat inomhusklimat. Resterande installationsel kallas för service el. 
 
Byggnadsel = installationsel + verksamhetsel  
Installationsel = klimatstyrande el + service el 
 

INOMHUSKLIMAT
Rum

VERKSAMHET KLIMATSTYRANDE 
SYSTEM

SERVICE

Fastighetsel

Utomhusel

Byggnadsel

Service elVerksamhetsel Klimatstyrande el

Installationsel

 
Figur 2. Funktionell indelning av fastighetsel. 
 

3.1.1.2 Fastighetsel – organisatoriska indelningen 
Fastighetsel = fastighetsägarel + hyresgästel 
 
Fastighetsägarel 
Fastighetsägarel är den el som betalas av fastighetsägare. Det är oftast el till permanenta 
installationer så som det gemensamma installationssystem. Oftast ingår system för värme, 
kyla, ventilation, belysning, information, hissar, gemensamma tvätt utrustning etc. 
inomhus och utomhus belysning. 
 
Hyresgästel 
Hyresgästel är den el som betalas av hyresgästen. Det är oftast el till temporära 
installationer. Det omfattar oftast hyresgästernas utrustning och kommersiell belysning i 
uthyrda lokaler. Den kan även omfatta elvärme, elektriska varmvattenberedare och 
elektriska värmare för bil, alltså sådant som i en funktionell indelning skulle klassas som 
installationssystem. Ett annat exempel är livsmedelkyla som oftast betalas av hyresgästen. 
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Figur 3. Organisatorisk indelning av fastighetsel.  
 

3.1.1.3 Fastighetsel – indelning som används av officiella svenska 
organisationer  

Det är något förvirrande att många officiella svenska organisationer (SCB, Boverket) 
använder termen fastighetsel som om det skulle vara samma sak som fastighetsägarelen. 
Fastighetsägaren kan betala för all el utom den som går till hyresgästens egenhändigt 
installerade utrustning. Ifall el till värme och varmvatten ligger på hyresgästelen eller 
fastighetsägarelen varierar från fall till fall och beror på hur avtalen har utformats. Därför 
är det svårt att dra några slutsatser om elens slutanvändning baserat på den 
organisatoriska indelningen. Ofta kallas restposten som uppstår om man drar bort 
hyresgästel och elvärme från fastighetselen för driftsel. Som framgår av kommentaren 
kan man inte dra slutsatsen att driftel är det samma som el för driften av byggnadens 
installationer (till vilka även elvärme och varmvatten hör). 
 
När det gäller energideklarationer av byggnader, direktivet om byggnaders 
energiprestanda, har Sverige beslutat att använda ett mått på energiprestanda för 
byggnader som innefattar fastighetsägarelen men exkluderar hyresgästelen. Även om 
hyresgästelen inte beaktas i energideklarationen påverkar den fortfarande i stor 
utsträckning den totala energianvändningen och energibalansen för byggnaden. Vidare, 
eftersom fastighetsägarelen omfattar olika saker beroende på äganderätten och hyresavtal 
är det svårt att använda resultaten för benchmarking. En funktionell uppdelning skulle ha 
varit bättre för att analysera den faktiska energianvändningen.  
 
 
 
 
 



15 

 

3.1.1.4 Energibehov, energianvändning, köpt energi och fri energi  
Vid analys av energistatistik gäller det att särskilja mellan följande begrepp:  
• Energibehov (= Minsta möjliga energianvändning)  
• Energianvändning  
• Köpt energi 
• Fri energi 
Figur 4 illustrerar hur energibehov, energianvändning, köpt energi och fri energi hänger 
ihop.  
 
Energianvändningen kan uttrycks på följande två sätt:  
Energianvändning = köpt energi + fri energi (inklusive värmeåtervinning)  
Energianvändning = energibehov + förluster + onödig användning  
 
Köpt energi: Detta är den energi som levereras till byggnaden och som konsumenten 
betalar för. I energistatistiken används många gånger begreppet energianvändning när det 
egentligen är köpt energi som avses. En viktig sak att belysa är att byggnadsstatistiken 
vanligtvis enbart omfattar köpt energi och därför in ger en total bild av den faktiska 
energianvändningen. Köpt energi mäts alltid. Förluster i fastigheten ingår men inte 
externa omvandlingsförluster utanför fastigheten. 
 
Fri energi: Fri energi, eller ”gratis energi”, är kanske ett något vagt beteckning. I 
dagsläget används det vid olika tillfällen med olika betydelser. I den här rapporten syftar 
fri energi till all energi som levereras till byggnaden och som ingen betalar för. Genom 
olika tekniker är det möjligt att använda någon form av "gratis kyla” för att transportera 
bort överskottsvärme eller ”gratis värme” för uppvärmning. Ett exempel kan vara 
utnyttjande av geotermisk energi.  
 
Energibehov: Energibehovet motsvarar den lägsta energianvändning som krävs för 
verksamheten och för de klimatstyrande systemen. Energianvändningen i en byggnad är 
aldrig fullständigt optimerad, det finns förluster och onödig energianvändning på grund 
av flera orsaker. Därför kommer den faktiska energianvändningen alltid att vara större än 
energibehovet.  
 
Förluster: Även om tillförseln är fullt anpassad till behovet kommer det alltid att finnas 
förluster i distribution av värme, kyla och ventilation.  
 
Onödigt: Det finns också onödig energianvändning vilket innebär att energi levereras till 
verksamheten, det klimatstyrande systemet eller servicesystemet när det egentligen inte 
finns något energibehov. Ett exempel kan vara när belysningen är påslagen i ett rum där 
ingen person vistas.
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Figur 4. Fördelning av energianvändning.  

Som diskuterats i en artikel av Fahlén [5], den lägsta energianvändningen av värme och el 
bestäms av kravspecifikationen. Energibehovet bestäms av:  
• kraven på inomhusklimatet (temperatur och luftkvalitet),  
• användarmönster,  
• termiska belastningar,  
• utformning av värme, ventilation och luftkonditionering (klimatstyrande system),  
• och energiförsörjningssystemet 
 
Vanligtvis överstiger energianvändning det faktiska energibehovet med avsevärd 
marginal. Energianvändningen kan minskas genom minskat energibehov, eliminering av 
onödig energianvändning eller förbättrad energieffektivitet, eller helst genom alla tre 
alternativen. Energibehovet kan minskas genom att minska värme- och kylbehov eller 
genom att ändra inomhusklimatkraven (t.ex. större tillåtelse mellan högsta och lägsta 
tillåtna temperatur). Onödig energianvändningen kan minskas genom ökad medvetenhet 
hos de som vistas i byggnaden och driftteknikernas kunskap samt genom förbättrade 
kontrollstrategier. Förluster kan minskas genom renovering eller ombyggnation av 
installationssystemet.  
 
Energibehovet kan också delas upp i tre undergrupper 1) verksamhetens energibehov 2) 
det klimatstyrande systemets energibehov och 3) service systemets energibehov. 
Verksamhetens energibehov bestäms av affärsmålet, som är att vara en attraktiv arena för 
detaljhandeln. Belysning och annan utrustning krävs för att detaljhandeln ska kunna 
bedrivas. Det klimatstyrande systemets energibehov bestäms av inomhusklimatkrav och 
av verksamhetens energibehov. Service systemets energibehovet är energibehovet för 
exempelvis avlopp och varmvatten.  
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En annan beteckning som ofta används är specifik energianvändning. När 
energianvändningen omfattar endast köpt energi skulle en mer korrekt beteckning vara 
specifik köpt energi. 
 
3.1.1.5 Ordlista – svenska till engelska 
Många gånger kan det vara problem vid översättning av olika begrepp. Nedan följer de 
översättningar mellan svenska och engelska som har valts att användas inom projektet. 
 
Fastighetsel = Property electricity 
Organisatorisk indelning = Organisational division 
Fastighetsägarel  = Landloard electricity 
Hyresgästel  = Tenant electricity  
Funktionsbaserad indelning = Functional division  
Utomhusel = Outdoor electricity  
Byggnadsel = Building electricity  
Installationsel = Building service electricity  
Klimatstyrande el = HVAC electricity 
Service el = Service electricity  
Verksamhetsel = Business electricity  
Energibehov = Energy demand 
Energianvändning = Energy use 
Köpt energi = Purchased energy 
Fri energi = Free energy 
Värmeåtervinning = Heat recovery 
 
3.2 Byggnadssimuleringar 
Byggnadssimuleringar har genomförts i programmen BV2 och IDA. Här presenteras de 
slutsatser som följt av simuleringsarbetet. För närmare information om indata, 
modellering och antagande hänvisas till licentiatavhandlingen [4].  
 
3.2.1 BV2 modell 
Interna värmelaster och solinstrålning orsakar kylbehov. De interna värmelasterna 
orsakas av människor, belysning och utrustning. I köpcentra står belysningen för 
merparten av den internt genererade värmen. För att få en lägre värmelast och högre 
energieffektivitet är belysningen en av de viktigaste faktorerna som måste beaktas. 
Glasade fasader är ett annat gemensamt drag för många köpcenter, vilket påverkar 
mängden solinstrålning. Den byggnad som ingår i den här fallstudien har en glasfasad i 
nordlig riktning. Effekterna av den värme som tillförs via solinstrålning syns i att 
balanskurvan (balance temperature) skiftar nedåt i den högra delen av diagrammen i 
Figur 5. 
 
Vid en viss utomhustemperatur och en viss mängd internt genererade värme (inklusive 
solinstrålning) är byggnaden i en balans som göra att ingen värme behöver tillföras eller 
bortföras för att den önskade inomhustemperaturen skall upprätthållas. Denna 
utomhustemperatur kallas "balanstemperatur". Det är alltså vid den temperatur som 
byggnaden är i termisk jämvikt med sin omgivning. I grova drag gäller att, när 
utetemperaturen är högre än balanstemperaturen måste värme föras bort från byggnaden 
och när utomhurtemperaturen är lägre än balanstemperaturen måste värme tillföras för att 
den önskade inomhustemperaturen skall upprätthållas. Det årliga värmebehovet är 
proportionell mot området A och det årliga kylbehovet är proportionellt mot område B i 
Figur 5. BV2 beräknar också en fiktivt utomhustemperatur, som tar hänsyn till 
byggnadens inre massa och tröghet. Den används för beräkning av vilken 
framledningstemperatur som krävs. Den verkliga utomhustemperaturen används för 
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beräkning av tilluftens temperatur när luft används för kylning. Som framgår av Figur 5 
har byggnaden ett kylbehov året runt under dagtid. En del av kylbehov täcks av tilluften 
från ventilationen. Återstående kylning levereras via kylbafflar. 
 
 

a) Dag b) Natt 

 
 
Figur 5. Result från BV2 simuleringar, varaktighetsdiagram uppdelat på a) dag och b) natt. 

 
Trots Sveriges kalla klimat har det studerade köpcentret ett kylbehov året runt på grund 
av höga interna värmelaster från människor, belysning och annan. 
 
3.2.2 IDA modell 
En modell av ett befintligt köpcentrum har utvecklats och simuleras i programvaran IDA. 
Det är samma köpcentrum som även har modellerats i BV2. Syftet med IDA 
simuleringarna var att identifiera viktiga aspekter som är avgörande för det totala 
energibehov. Parametrar som ansågs vara av stort intresse var, belysning, glasade fasader 
och byggnadens orientering.  
 
Resultaten visar att butikers belysningseffekt är det som i störst utsträckning skapar 
kylbehov. Nuvarande mängd belysning och den resulterande värmelasten gör att 
energibehovet är mindre känsligt för förändringar i den glasade fasaden och byggnadens 
orientering. Vid förändring av belysningen, ges en uppenbar skillnad i byggnadens totala 
energibehov. På grund av att det nästan är kylbehov hela tiden under dagtid ger en 
minskning i belysningen en dubbel effekt eftersom det inte bara går åt mindre el till 
belysningen utan energin för att föra bort överskottsvärme minskar också. 
 
Byggnadssimuleringarna för det befintligt köpcentrumet visar att varken 
byggnadsorientering eller andelen glasad fasad har någon större inverkan på den totala 
energibehovet med dagens stora interna värmelaster. Men den relativa betydelsen av de 
olika parametrarna kommer sannolikt att förändras i framtiden. Exempelvis kommer 
belysningen minska, bland annat på grund av EuP direktivet (Eco-design Directive for 
energy using products). Minskad användning av belysning ger en stor potential för 
besparingar. 
 
Det rekommenderas att man räknar med en lägre belysningseffekt när man utformar nya 
byggnader och planerar energieffektiviseringsåtgärder i befintliga byggnader, eftersom 
det finns myndighetskrav som kommer att stimulera utvecklingen av energisnålare 
produkter, inte minst inom belysningsområdet. När värmelasten från belysningen 
minskar, kommer andra aspekter blir viktigare. För korrekta prognoser för framtiden 
kommer ytterligare undersökningar att genomföras. Detta arbete är en del av det fortsatta 
forskningsprojekt. Modellerna kommer att förfinas, valideras och användas för att 
utvärdera alternativa systemlösningar.  
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Tabell 1. 18 stycken loggade och utvärderade mätpunkter för kylcentralen 

Temperaturer: Ventiler: Annan utrustning:
KB1-GT11 KM1-SV12 KB1-GP11 
KB1-GT12 KM1-SV13 KMK1 
KB1-GT21 KM1-SV14 KMK2 
KB1-GT51  T001 
KM1-GT11  T002 
KM1-GT12   
KM1-GT21   
KM1-GT22   
KM1-GT23   
Tout   

 
De första mätningarna har presenterats i en konferensartikel till Clima 2010, [6]. I artikeln 
användes mätdata för att utvärdera användningen av frikyla via kylmaskinernas 
kylmedelskylare. Resultaten visade att kylmedelskylarna tillför frikyla även under 
vintertid. Vilket betyder att tillförseln av kyla från ventilationen inte är tillräcklig. En av 
de största begränsningarna för maximalt utnyttjande av frikyla är 
framledningstemperaturen. Det är framledningstemperaturen som direkt påverkar hur 
många timmar under ett år som frikyla överhuvudtaget kan utnyttjas. Vilken 
framledningstemperatur som erfordras bestäms av kylmedelskylarnas och kylbafflarnas 
värmeöverförande ytor. På köpcentret används torra kylmedelskylare, vilket också har 
stor betydelse. Torra kylmedelskylare till skillnad från kyltorn kan endast utnyttja den 
torra utomhustemperaturen medan kyltorn kan utnyttja den våta utomhustemperaturen, 
vilket alltid innebär en längre utnyttjade tid. Vidare, om en högre framledningstemperatur 
tillåts möjliggör det att antalet timmar då frikyla kan utnyttjas ökar. Ett sätt att kunna 
erhålla tillräcklig kylkapacitet med en högre framledningstemperatur är att öka 
värmeväxlarytornas area. Här blir det allstå en avvägning mellan installations- och 
driftskostnader. 
 
På natten utnyttjas ventilationen på köpcentret för att sänka rumstemperaturen när 
temperaturen i butikerna överstiger 22 °C. Här finns ytterligare en möjlighet att tillåta 
frikyla via ventilationen till en lägre rumstemperatur för att på så sätt förkyla lokalerna 
innan köpcentret öppnar på morgonen. Dock ska det sägas att energimässigt är det oftast 
bättre att kyla med vattenburna system än med luftburna. Det krävs väldigt små tryckfall 
för att ventilation ska kunna konkurrera. Med avseende på SFP (Specific Fan Power) är 
det bättre att, i ett luftburet system, köra ett lägre flöde under en längre tid än att köra ett 
högre flöde under en kortare tid. Detta bör beaktas ifall nattkyla används. För mer 
information om utformning av ventilationssystem kopplat till fläktarnas drivenergi 
rekommenderas artikeln ”Influence of ventilation-system design on the use of heating, 
cooling and drive energy to fans”, Fahlén. [7]. 
 
Med dagens tillgängliga teknologi så är kontrollstrategin att växla mellan frikyladrift och 
kylmaskindrift vid utomhustemperaturen 12 °C kanske inte den mest lämpliga. Strategin 
härstammar från en tid då olika kontrollstrategier användes under vinter respektive 
sommar. När byggnadsautomationssystemen var mindre sofistikerade och inte lika 
datoriserade som de är idag, så skede växlingen mellan sommar- och vinterdrift manuellt. 
Idag finns det egentligen inte någon anledning att begränsa regleringen till enbart de här 
två alternativen. Istället vore det lämpligare att låta frikylan användas så länge som den är 
tillräcklig för att klara kylbehovet. Alltså att frikyla via kylmedelskylarna skulle användas 
så länge som möjligt och att kylmaskinerna endast skulle starta då kraven på 
inomhusklimatet inte längre kan uppnås via frikylan. 
  



21 

 

4 Slutsatser 
Här presenteras slutsatserna från projektet ”P1 – Energieffektivisering i köpcentra” 
 
4.1 Energianvändning  
I Sverige finns cirka 350 köpcentra med en total uthyrningsbar yta på 5,5 miljoner m2. 
Dessa köpcentra utgör en tredjedel av hela omsättningen inom detaljhandeln och deras 
andel ökar snabbare än detaljhandeln i allmänhet. Livsmedelsbutiker och detaljhandeln 
står för 10% av all lokalyta i Sverige, varav 4% är köpcentra.  Till dags dato har 
begränsad energistatistik för köpcentra publicerats. Den svenska nationella 
energistatistiken rapporterar energianvändningen inom detaljhandeln, medan 
energianvändningen i köpcentra är exkluderad. Detta kompenseras till viss del av den 
nyligen publicerade Stil2 studien som omfattar energianvändning i 94 
detaljhandelslokaler, varav 30 stycken är köpcentra. Licentiatavhandlingen som 
publiceras inom ramen för detta projekt bidrar till det statistiska underlaget genom att 
behandla energistatistik för 41 stycken köpcentra i Sverige och Norge. Inom tre av de 
norska köpcentrumen har hyresgästelen sammanställts för 116 stycken butiker.  
 
Enligt Stil2 ligger den totalt inköpta energin till köpcentra i genomsnitt på 
262 kWh/m2/år. Motsvarande siffra för de kompletterande 41 köpcentrumen var 
279 kWh/m2/år och 291 kWh/m2/år för Sverige respektive Norge. Ytterligare studier visar 
att det finns betydande skillnader i köpt energi mellan olika köpcentra, på mellan 162-
545 kWh/m2/år. Av den totala köpta energin, utgör hyresgästernas elanvändning 40-75%. 
Belysning är en dominerande energianvändare med ett genomsnitt på 85 kWh/m2/år. 
Observera att nämnda siffror avser köpt energi. Köpt energi är inte det samma som 
använd energi eftersom köpt energi till exempel inte omfattar energi från värmepumpar, 
värmeåtervinning eller fri energi.  
 
För att förbättra energieffektiviteten i ett system behövs kunskap om hur mycket energi 
som olika funktioner i systemet använder. Under arbetet med att samla in energidata har 
det varit uppenbart att det finns få köpcentra med heltäckande mätsystem. Köpt energi är 
alltid känt men oftast finns det inga mätningar på hur energin fördelas mellan funktioner i 
byggnaden. Även när det finns mätningar kan de vara otillräckliga på grund av osäkerhet 
i vad som faktiskt ingår i mätningarna eller att avläsningar inte görs regelbundet. 
Användning av frikyla och värmeåtervinning är sällan känt. Det finns önskemål från 
industrin om framtagande av tydliga riktlinjer för vad som bör mätas samt och hur 
mätningar ska genomföras. Det skulle möjliggöra bättre benchmarking och jämförelser 
mellan byggnader.  
 
Ett problem med tillgänglig energistatistik är inkonsekvent hantering av olika 
beteckningar. Ett exempel är att många officiella svenska organisationer (SCB, Boverket) 
använder begreppet fastighetsel som om det skulle vara samma sak som fastighetsägarel. 
Fastighetsägaren betalar vanligen för all el, utom det som används för utrustning som 
installeras av hyresgästen, och el för uppvärmning och varmvatten etc. Vad 
fastighetsägaren respektive hyresgästen betalar för beror på hur hyreskontraktet är 
utformat. Det är därför svårt att dra några slutsatser om den egentliga slutanvändningen 
av elen baserad på den organisatoriska indelningen. Som framgår av kommentaren kan 
man inte dra slutsatsen att driftel är det samma som el för driften av byggnadens 
installationer (till vilka givetvis även elvärme och varmvatten hör). Ytterligare en 
svårighet med jämförelser mellan olika källors energistatistik är att olika areadefinitioner 
används.  
 
En slutsats från litteraturstudien är att det finns otaliga studier som omfattar 
energianvändning i komplexa byggnader i allmänhet, men endast ett fåtal vetenskapliga 
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artiklar har publicerats som specifikt behandlar energianvändning i köpcentra. De studier 
som har publicerats är huvudsakligen från andra delar av världen. 
 
Både intervjuer och fallstudien visar att det idag sker suboptimeringar bland annat på 
grund av olika ekonomiska förutsättningar/barriärer. Faktorer så som ägareförhållanden 
och hyreskontraktets utformning påverkar val av installationssystem. Denna typ av 
kommersiella hinder begränsar möjligheten att de mest energieffektiva systemen införs. 
Styrkan i det här projektet ligger i möjligheten att studera köpcentra förutsättningslöst 
från dessa kommersiella hinder för att på så sätt utveckla nya förbättrade system som är 
optimerade på en mer övergripande nivå. Nästa utmaning ligger i att skapa rätt 
förutsättningar för att de mest energieffektiva systemen skall införas. Det gäller att 
hyresavtalen formuleras på rätt sätt. Det gäller också att styrmedel och direktiv utformas 
så att rätt incitament skapas. 
 
4.2 Värme- och kylbehov 
I köpcentra finns ofta stora kylbehov. Under dagtid finns ett kylbehov året runt. Under 
natten finns det dock ett värmebehov under vintern. Detta möjliggör lagring av energi för 
att flytta laster mellan dag och natt. System med till exempel nattventilation, 
ackumulatortank etc. skulle kunna vara lämpliga. Säsongsskillnader gör borrhålsteknik 
och termisk energilagring i berget till ett intressant alternativ eftersom det kan ge både 
värme och kyla. Det är vanligt med ett samtidigt behov av värme och kyla vilket 
ytterligare talar för värmepumpande teknik.  
 
Vilken systemlösning som är mest lämplig beror på storleken på värme- och kylbehov, 
vilka temperaturnivåer som är nödvändiga för att uppnå inomhusklimatkrav samt det  
lokala utomhusklimat. Det första steget vid energieffektiviserande åtgärder bör alltid vara 
att minska energibehovet. Belysningen står för en stor del av den internt genererade 
värmen och har därför stor påverkan på kylbehovet. Belysningstekniken är under en 
snabb utveckling mot energisnålare produkter. Eko-design direktiv för energianvändande 
produkter (EuP) fastställer minimikrav för energieffektivitet och funktionalitet för 
belysning. Detta direktiv tillsammans med ny teknik för energieffektiva belysningssystem 
kommer sannolikt att förändra värmelasterna från belysning i köpcentra. Resultat från 
IDA simuleringar som presenteras i licentiatavhandlingen visar att minskad belysning ger 
en stor potential för besparingar. På grund av att det dagtid nästan finns ett kylbehov hela 
tiden ger en minskning av belysning en dubbel effekt eftersom det inte bara går åt mindre 
el till belysningen utan energin för att föra bort överskottsvärme minskar också. 
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