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Abstract 

Capio Lundby Hospital is available in several different buildings at Wieselgren placed on 
Hisingen in Gothenburg. This is because the hospital grown larger and that it currently does 
not fit in one building. In the main building, there is gynecology, surgery, medicine, 
neurology, surgery, ward, orthopedic / hand surgery, urology, ear-nose-throat, and hearing 
centre. Eye Clinic is located in a separate building on the other side of the square. A bit 
further away are the psychiatry department and the administration. Capio Lundby Hospital is 
now ISO-certified according to ISO 9001:2000 and was the first hospital in Sweden to be 
entire business certified in 2005. The hospital is environmentally aware and in July 2008 
environmental certification according to ISO 14001:2004.  
 
This report clearly put energy on the eye clinic of Capio Lundby Hospital. All the work by the 
authors has been focused on four areas of energy, appliances, lighting, climate shell, and 
ventilation. Through surveys and studies we have come up with appropriate proposals for 
measures that can reduce energy consumption.  
 
Their experience of the indoor environment have been identified in a survey.  
With the help of this study has found that indoor climate perceived negative due to excessive 
variations in indoor temperatures during the year. Solid energy calculations have been 
developed with the help of site visits, calculations and information from oral and electronic 
sources.  
 
A general advice is to always try to reduce energy demand and, secondly, to recover energy.  
In the case of appliances are the most human element is essential to switch off the equipment 
as often as possible. Or count on the pay-off calculations for the investment of new devices 
are often more energy-efficient. Measurements by Mätman showed that energy was not as 
extensive area to prioritize, as it has not observed an unusual amount of energy.  
In the case of light is proposing measures for the hospital to install a timer or presence sensors 
to reduce energy costs. Capio Lundby Hospital today are not using energy-efficient lighting, 
this is also a draft measure. For this it is necessary to replace older fixtures against newer 
suitable for energy-efficient fluorescent lamps.  
 
To improve the climate shell would only be profitable in the long run and this is because it 
costs a lot to isolate and renovate the exterior, but it would contribute to better indoor. When 
the renovation made climate shell within eight years ago, this is not a critical factor to the 
Council to look at. An interesting post as Capio Lundby Hospital is strongly recommended to 
look at is the ventilation. Today has one from the clinic and supply, FT-system which 
consumes more energy than one FT-system with heat exchanger. Actions that are relative here 
is to add heat to the existing units. Ventilation drawing studied shows that the latest arrivals 
unit controlled by electricity. When electricity was billed to the hospital separately, this could 
be an important point for the hospital to study further.  
The conclusion to be drawn is that it is strongly recommended that the hospital questions the 
property and takes up a discussion concerning the electricity and the hospital actually billed. 
Actions have been directed mostly to the landowner Källfelts but also some of the occupants 
of the premises on the eye clinic.  
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Sammanfattning 

Capio Lundby Sjukhus finns i flera olika byggnader vid Wieselgrensplatsen på Hisingen i 
Göteborg. Detta är på grund av att sjukhuset växt sig större och att det idag inte får plats i en 
byggnad. I huvudbyggnaden finns det gynekologi, kirurgi, medicin, neurologi, operation, 
vårdavdelning, ortopedi/handkirurgi, urologi, öron-näsa-hals, och hörcentral. Ögonkliniken 
ligger separat i en byggnad nära huvudbyggnaden. En bit bort ligger psykiatriavdelningen och 
administrationen.  

Capio Lundby Sjukhus är idag ISO-certifierat enligt ISO 9001:2000 och fick som första 
sjukhus i Sverige hela sin verksamhet certifierad 2005. Sjukhuset är miljömedvetna och är 
sedan juli 2008 miljö certifierade enligt ISO 14001:2004. 

I denna rapport klartläggs energiförbrukningen på ögonkliniken som tillhör Capio Lundby 
Sjukhus. Hela arbetet har författarna fokuserat på fyra delar av energiförbrukningen, 
apparatur, belysning, klimatskal, och ventilation. Genom undersökningar och studier har det 
tagits fram lämpliga åtgärdsförslag som kan minska på energiförbrukningen  

Personalens upplevelse av inomhusklimatet har kartlagts med en enkätundersökning. 
Med hjälp av denna undersökning har man kunnat konstatera att inomhusklimatet upplevs 
negativt på grund av alltför varierande inomhustemperaturer under året. Fastighetens 
energiberäkningar har tagits fram med hjälp av platsbesök, beräkningar samt genom 
information från muntliga och elektroniska källor.  
 
Ett generellt råd är att alltid i första hand försöka minska energibehovet och i andra hand att 
återvinna energi. 

När det gäller apparaturerna är det mest den mänskliga faktorn som är avgörande att man 
stänger av apparaturer så ofta det går. Eller räkna på pay-off kalkyler för investering av ny 
apparatur som oftast är mer energisnål. Vid mätningar av klinikens apparatur med hjälp av 
Mätman framkom det att energiförbrukningen inte var så omfattande område att prioritera, då 
det inte uppmättes ovanligt mycket energi.  

När det gäller belysningen är förslag på åtgärder för ögonkliniken att installera timer eller 
närvarogivare för att minska energikostnaderna. Då Capio Lundby Sjukhus idag inte 
använder sig av energisnål belysning är detta även ett åtgärdsförslag. För detta krävs det att 
man byter ut äldre armaturer mot nyare som passar till energisnåla lysrör.  

Att förbättra klimatskalet ger en lönsamt på lång sikt. Detta beror på att det kostar en hel del 
att isolera och renovera utvändigt men det skulle bidra med bättre inomhusklimat. Då 
upprustningar gjorts av klimatskalet inom åtta år är detta ingen kritisk faktor som råds att titta 
närmare på. 

En intressant post som Capio Lundby Sjukhus rekommenderas starkt att titta närmare på är 
ventilationen. I dagsläge har ögonkliniken ett från- och tillufts, FT-system vilket förbrukar 
mer energi än ett FT-system med värmeväxlare. Åtgärdsförslag som är relativa här är att 
tillföra värmeväxlare till befintliga aggregat. Ventilationsritning som studerats visar att det 
senaste tillkomna aggregatet styrs av el. Då elen faktureras sjukhuset separat skulle detta 
kunna vara en viktig punkt för sjukhuset att studera närmare. 

 



Slutsatsen som kan dras är därmed att det rekommenderas starkt att sjukhuset ifrågasätter 
fastighetsägaren och tar upp en diskussion angående vilken elförbrukning som sjukhuset 
faktiskt faktureras.  Åtgärdsförslag som har getts riktar sig mestadels till fastighetsägaren 
Kellfälts men även till viss del för brukarna av lokalerna på ögonkliniken. 

Nyckelord: Energiförbrukning, energieffektivt, ventilation 
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1. Introduktion 

 

I denna inledande del av rapporten ges läsaren en bakgrund till den frågeställning som 
undersökningen avser. Här förklaras vilket syfte och vilka avgränsningar som gjorts. 

  

1.1 Problembakgrund 

Capio Lundby Sjukhus är ett specialistsjukhus som har funnits i Göteborg sedan det byggdes 
1966. Då var det ett stadsdelssjukhus som samlade den specialiserade vården på Hisingen i 
Göteborg. Sedan 1994 drivs sjukhuset i privat regi och är idag ett helägt dotterbolag till Capio 
AB. Sjukhuset tar årligen emot 150 000 patienter och har verksamhet inom ett tiotal 
specialiteter. De har ett nära samarbete med primärvård, akutsjukvård och högspecialiserad 
vård.  

Sjukhuset har vuxit och är idag beläget i flera olika fastigheter vid Wieselgrensplatsen på 
Hisingen. Detta gör att sjukhusets avdelningar har olika fastighetsägare och delar fastighet 
tillsammans med andra hyresgäster. Ögonkliniken på Capio Lundby Sjukhus delar fastighet 
med både frisörsalong och bostäder.  

Nu vill man göra en energikartläggning för att ta reda på hur ögonklinikens energianvändning 
ser ut och vad som kan minska kostnaderna för energiförbrukningen, och få förslag på 
lämpliga energieffektiviseringsåtgärder. Sjukhuset har också nyligen miljöcertifierat sig enligt 
ISO 14001:2004 och ser detta som ett viktigt inslag i certifieringen. Man vill även med denna 
undersökning få reda på om det är brukarna av lokalerna eller fastighetsägaren som bör 
genomföra åtgärdsförslagen.  

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att genom att göra en energikartläggning av ögonkliniken på Capio 
Lundby Sjukhus kunna identifiera lämpliga åtgärder som kan minska energiförbrukningen.  

Rapporten är tänkt att ligga till grund som åtgärdsförslag åt både fastighetsägaren och 
ögonkliniken, detta ur både ekonomisk och miljömässig aspekt. 
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1.3 Frågeställning  

1.3.1 Forskningsfråga 1 
 

Hur ser ögonklinikens energianvändning ut? 

Detta ska tas fram genom kartläggning av apparatur, belysning, klimatskal, uppvärmnings- 
och ventilationssystem. Samt genom mätning av sjukhusets apparatur som används vid 
dagligt bruk och beräkningar av transmission och ventilation.  

1.3.2 Forskningsfråga 2 
 

Hur kan energiförbrukningen minskas? 

Detta tas fram genom att utifrån vad som framkom under kartläggningen och resultatet av 
beräkningar ta fram lämpliga åtgärdsförslag och kostnadsförslag. 

1.4 Avgränsningar 

Examensarbetet har begränsats till att titta på energiförbrukningen och ge åtgärdsförslag till 
Capio Lundby Sjukhus ögonklinik. Även avdelningar i andra byggnader skulle vara av 
intresse för sjukhuset att titta närmare på. Då detta arbete är tidsbegränsat och omfattar 15 
högskolepoäng på helfart gjordes det en avgränsning för examensarbetet. Projektet startade 
den 2008-11-10 och avslutades med ett möte och presentation av arbetet 2009-01-29. Ett 
område som inte är medräknat i denna rapport är energiförbrukning av datorer då detta är 
analyserat i en annan examensrapport gjord för sjukhuset. Vid mätning av energiförbrukning 
har man främst mätt på apparaturer som används för underökningar av patienter. Viss känslig 
apparatur har utelämnats för mätning för att inte störa viktig information som tankades över 
till påkopplad dator.  
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2. Metod och genomförande  

I detta avsnitt beskrivs vilka beräkningar och vilka metoder som har använts för att få svar på 
de ställda forskningsfrågorna. . 

  

2.1 Inledande möten 

Examensarbetet har utförts på ögonkliniken på Capio Lundby Sjukhus i Göteborg på uppdrag 
av Miljöbron AB. Inledningsvis genomfördes ett möte på Miljöbron med handledare Torunn 
Renhammar som presenterade examensarbetet och gav en bakgrund till Miljöbrons samarbete 
i olika miljöprojekt.  

Möte skedde även på Högskolan i Borås med studenterna som skulle genomföra 
examensarbetet och Jan Isberg på ingenjörsinstitutionen. Där diskuterades examensarbetet 
igenom och där fastslogs det att Jan skulle bli studenternas handledare. Studenterna fick 
tillgång till utrustningen Mätman för att kunna mäta strömstyrka hos apparaturerna på 
sjukhuset. Vidare information om tillväga gång med Mätman och förklaring till denna 
mätutrustning återfinns i kapitel 2.2. 

Ett möte hölls på ögonkliniken på Capio Lundby Sjukhus med ekonomiansvarig Peter Von 
Renteln, kvalitets-och miljökoordinator Harriet Lövstrand samt avdelningschef på 
ögonkliniken Ulla Hurtig. Där utfördes det en presentation av sjukhuset, ögonkliniken och det 
diskuterades om innehållet av examensarbetet. Det fastslogs en tidsaspekt om när 
examensarbetet skulle färdigställas. Och det klargjordes att det var ögonkliniken på Capio 
Lundby Sjukhus som skulle studeras.  

2.1 Kartläggning av utrustning 

Inledningsvis genomfördes det en kartläggning av ögonklinikens utrustning. Där togs det reda 
på viken typ av apparatur som finns i varje rum och vad de drar i Volt och Watt. Utrustningen 
som kartlades framgår av tabell i kapitel 5.1  

På ögonkliniken finns det 4 läkarrum och 2 undersökningsrum som har olika apparaturer som 
används dagligen. Dessa apparaturer har man främst tittat på i rapporten. Det finns även 
utrustning i andra rum på ögonkliniken men dessa har inte uppmätts i denna rapport.  

2.2 Mätman 

Utrustning som har använts för att mäta apparaturens förbrukningsenergi är dataloggern 
Mätman, se bild nedan. Det är en liten datalogger som används för att mäta hur mycket energi 
som varje apparatur förbrukar. Mätning sker genom att man först förprogrammerar 
dataloggern med tidsintervall för mätningen via en dator. Därefter kopplas loggern bort från 
datorn och sätts istället fast på det valda mätobjektet via en kabel med en strömtång. Det finns 
flera tillbehör som man kan använda tillsammans med Mätman så som strömtång, 
nätspänningsgivare, temperaturmätare och olika signalomvandlare.    

3 



Under den förinställda tiden mäter dataloggern objektets förbrukningsenergi. Efter varje 
mätning kopplas loggern tillbaka till datorn för att sedan tanka in mätinformationen. 
Resultatet presenteras i form av diagram på skärmen och de kan även skrivas ut på en 
skrivare.  

 

 

Fig. 1, kap. 2.2  Mätman datalogger (www.reglerhuset.se) 

2.2.1 Mätning av energiförbrukning på apparaturerna 
För att kunna ta reda på energiförbrukningen på ögonklinikens apparaturer gjordes ett antal 
avläsningar. Med hjälp av Mätman och lämpliga verktyg mättes elförbrukningen på 
ögonklinikens apparatur. Mätman kopplades till apparaturens kabel som går till elkontakten. 
På så sätt fick man fram förbrukningen för varje apparatur. Mätning av apparatur 
genomfördes när de var på on och sedan när de var på off. Om apparaturen hade en stand-by 
knapp genomfördes det en mätning på den fasen också.  

Därefter kunde man studera hur resultatet i form av en kurva i ett diagram gick upp och ner 
och hur det då framigick att val av läget på apparaturen förändrade elförbrukningen.  

Eftersom man inte vet hur många gånger man kommer att använda apparaturerna under året 
kan man inte exakt ta reda på årsförbrukningen. Den baseras på antalet patienter och hur lång 
tid apparaturen har använts hos varje patient. Apparaturerna har korta drifttider och små 
effekter så redan från början förstod man att det brister på annat håll.   

2.3 Belysning 

Det fastställdes vilken belysning som finns idag på kliniken och när armaturerna utbyttes 
senast. Kontakter togs med både tillverkande företag och installationsföretag för 
närvarogivare och armaturer för att få reda på lämpliga åtgärdsförslag för sjukhuset och för 
kostnadsförslag.  

2.4 Undersökning av klimatskal och ventilation 

Förutom apparaturen finns det andra aspekter som påverkar elförbrukningen så som klinikens 
fasader, fönster och ventilation. Ventilationsritning från en tillbyggnad av el-aggregat år 2000 
studerades för att beräkna ventilations- och transmissionsförluster. Areor för byggnadens 
väggar och fönster beräknades utifrån ritningen.  För temperaturer i beräkningarna valdes 20 
grader som en skälig innetemperatur konstant över året. För utetemperaturen fann man en 
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tabell från Internet där medeltemperaturer utomhus framgick för alla årets månader i 
Göteborg. Resultatet av uträkningarna presenteras i kapitel 5.3 och 5.4. 

För få reda på det faktiska inomhusklimatet på kliniken mättes även temperaturerna med 
mätutrustning i olika delar av kliniken. Där framkom det att graderna varierade från den ena 
sidan till den andra. I barnläkarrummet uppmättes det 16 grader och i den andra delen av 
kliniken där det tillkomna el-aggregatet fanns uppmättes det 18 grader. För uträkningarna 
valdes ändå 20 grader som innetemperatur i genomsnitt under året, se felkällor kapitel 6.5.   

2.5 Enkätundersökning 

För att ta reda personalens beteende gjordes det en enkätundersökning där man frågade vad 
som var viktigt för personalen och hur de beter sig när det gäller elförbrukningen. Enkäten 
lades ut i personalrummet på ögonkliniken och den kunde besvaras anonymt.  Enkäten finns 
som bilaga 1 i rapporten. 

Enkätundersökningen bestod av sammanlagt 12st frågor varav 9st var kryssfrågor. De 3 sista 
frågorna var utformade så att personalen kunde svara mer fritt och reflektera över hur de 
själva ser på miljötänkandet.  

2.6 Avläsning från elmätarna 

Det finns två mätare på ögonkliniken. En finns i entréutrymmet den andra finns inne på ett 
kontor på kliniken. Bägge mätarna är kopplade till var sitt proppskåp som i sin tur försörjer 
olika delar på ögonkliniken.  

För att ta reda på hur mycket energi som förbrukas på kliniken under en dag respektive under 
en natt gjordes avläsningar från mätarna vid 4 tillfällen. På en eftermiddag och efterföljande 
morgon gjordes en avläsning respektive en morgon och efterföljande eftermiddag. På så sätt 
framkom det hur mycket kilowattimmar som förbrukas på ögonkliniken över en vanlig 
arbetsdag respektive hur många kilowattimmar som förbrukas från stängning av kliniken tills 
morgonen därpå.  
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3. Teori 

I detta kapitel tas det upp allmänt om olika teorier och begrepp som undersökningen bygger 
på. Detta beskrivs för att ge en förståelse och ett helhetsbegrepp för vad som tas upp längre 
fram i rapporten. 

 

3.1 Begreppsförklaring 

Här följer begreppsförklaringar för termer som förekommer i uppsatsen. Dessa är tagna från 
energimyndighetens hemsida. 

Ampere - Strömstyrkan uttrycks i ampere och det är ett mått på hur mycket ström som 
strömmar genom elledningen.  

Beräknad årsförbrukning - De antal kWh, det vill säga den energi i form av el och värme, 
som du beräknas göra av med under året. 

Driftdon - Lysrör och lågenergilampor är försedda med två elektroder i varsin ände av ett rör 
genom vilken strömmen leds. För att leda strömmen genom röret behövs ett driftdon. 

Effekt - Arbete per tidsenhet, mäts i J/s eller Watt. För att få ut en apparats energianvändning 
multipliceras apparatens effekt med tiden den använts. Watt x timmar = Wh. 

Kilowatt - skrivs 1 kW = 1 000 Watt.  

Kilowattimme - skrivs 1 kWh = 1 kilowatt under en timme. 

Lux - Lux är SI-enheten för illuminans (belysning). En lux är definierad som en illuminans av 
en lumen per kvadratmeter. Hämtad från sv.wikipedia.org 

Transmittans - Ett mått på hur stor del av den infallande strålningen mot en glasruta som 
passerar. Strålningen som inte transmitteras kommer att reflekteras eller absorberas av glaset. 
Dagsljustrånsmittans är ett mått på mängden dagsljus som kommer in genom ett fönster, och 
anges i procent.  

U-värde - Ett mått på fönsters, dörrars och väggars förmåga att isolera från kyla. Det är bättre 
ju lägre U-värdet är. U-värdet säger hur mycket värme som passerar genom 1 m2 yta från den 
varma sidan till den kalla när det skiljer en grad mellan utomhus- och inomhustemperaturen. 

Verkningsgrad - Verkningsgrad är ett uttryck som visar hur effektivt vi utnyttjar energin och 
hur effektiv en energiprocess är. Andelen energiinnehåll av bränslet som kommer huset till 
godo. Verkningsgraden brukar anges i % 

Watt - Mäter effekt, dvs förmåga att avge eller förbruka energi under en viss tid. Om en 40 W 
lampa lyser i 5 timmar så har den förbrukat 200 Wh eftersom 40 x 5 = 200. Effekt anges i 
watt, W. 1 Wh = 1 watt under en timme. 
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3.2 Belysning 

Idag står belysningen för cirka 20-30% av elanvändningen i kommersiella och offentliga 
lokaler enligt Statens Energimyndighet. Med ny teknik kan energianvändningen i en äldre 
befintlig belysningsanläggning ofta minskas med 50% eller mer. Detta trots att man använder 
samma mängd ljus. Modern belysning medför också att arbetsmiljön förbättras och att 
byggnadens värmeöverskott och kylbehov minskar under sommarhalvåret. Förutom att en 
modernare belysning kan minska kostnaderna totalt tar den genom mindre energianvändning 
hänsyn till den gemensamma miljön globalt och till växthuseffekten. Sverige har som 
klimatmål att till år 2010 minska elanvändningen för belysningen med 20%.  

3.2.1 Belysning för komfort i det dagliga arbetet 
 

När det gäller belysning i arbetslokaler är synkraven höga. Enligt Statens Energimyndighet 
finns det flera förslag på hur den dagliga belysningen bör utformas. Särskilt om man ska 
kunna genomföra en kvalificerad synuppgift av något slag. Belysning i kontorslokaler ska 
uppfylla belysningskravet på 500 lux, se begreppsförklaring kapitel 3.1. Det bör vara en jämn 
belysning över arbetsytan och ljuset bör falla in från rätt håll. För att undvika blänk i 
bildskärmar bör även väggarna vara upplysta. Där det finns rikligt med dagsljus på dagen 
behövs mindre belysningen eller ingen alls. Men det ska också vara möjligt att kunna skärma 
av för direkt solljus. I offentliga lokaler kan man lämpligen installera närvarostyrning där 
belysningen tänds manuellt och släcks när ingen är kvar i rummet. Vid belysning i allmänna 
utrymmen står belysningen mycket för trivsel. Det bör vara tillräckligt med 100-200lux för att 
skapa en trevlig atmosfär.  

3.2.2 Närvarogivare 
 

Närvarogivare även kallat närvarodetektor eller rörelsevakt är ett system som känner av 
värmeenergi inom ett avgränsat område. Kommer man innanför området ges en snabb ändring 
av energi vilket leder till att belysningen tänds. När man lämnar rummet släcks belysningen 
efter en viss inställd tid. Tändning av belysningen kan vara både manuell och automatisk. 
Många företag väljer idag att installera närvarogivare och det har visat sig vara en mycket 
lönsam investering på längre sikt. Det finns väldigt många olika fabrikat med olika lösningar. 
Enklare installering kan göras genom att byta ut stickkontakterna mot detektorer för 
närvarogivare.  

Exempel på utrymmen där närvarogivare vanligtvis förekommer är förrådslokaler, korridorer, 
pausutrymmen och toaletter. Med detta menas att vanliga utrymmen att installera 
närvarogivare är där man bara vistas korta perioder om dagen där belysningen inte behövs 
vara tänd hela dagen och där det är lätt att glömma att släcka. 
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Fig. 2, kap. 3.2.2  Närvarogivare (www.extronic.se) 

3.2.3 Timer 
Timer är ett elektriskt instrument som hjälper till att vid bestämda tidpunkter starta och stoppa 
funktioner. Till exempel en julgran som ska tändas vid en viss tidpunkt och släckas vid en 
annan. Man monterar en timer genom att dra ut kontakten ur befintligt vägguttag. Sedan sätter 
man först in timern i vägguttaget och därefter tillbaka kontakten i uttaget. På så sätt så startar 
timern enligt instruktionerna som man har angivit.  

Det finns olika typer av timers. Det finns för vitvaror, men man kan även installera timer för 
belysningen. När man tänder en lampa så är lampan tänd enligt den tiden som man har 
installerat på timern. Ett exempel på detta är höghus med källare där man tänder en lampa 
som är tänd under ett visst antal minuter och sedan släcks den igen. På så sätt sparar man 
energi genom att belysningen inte står på hela tiden.  

3.2.4 Dimmer 
 

Dimmer använder man för att reglerar belysningen med olika ljusstyrkor och därmed med 
olika effekter. Detta fungerar tillsammans med 230 volt halogenlampor och även med lysrör. 
Att höja och sänka styrkan på belysningen är både praktiskt och ekonomiskt. Sänker man 
ljusstyrkan förbrukas inte lika mycket energi.  

3.2.5 Belysning med dagsljusreglering 
 

Detta blir en alltmer vanligare belysning för kontor där man tar tillvara på dagsljuset. 
Beroende på hur mycket dagsljus det är i rummet styrs belysningen. Detta är mest lämpligt i 
rum som släpper in mycket dagsljus. 

3.3 Klimatskal 

Klimatskal är husets ytterskal alltså väggar, golv och tak. Det var viktigt att ställa höga krav 
på utformningen av husets klimatskal. Ett bra klimatskal gör att man har låga driftskostnader 
och ett behagligt inneklimat. Ett otätt hus kan leda till många olika problem exempelvis 
fuktproblem och onödiga värmeförluster. Ett otätt hus kan leda till att all värme som tillförs 
genom klimatskalet försvinner om det är varmare inne än ute. Det som försvinner genom 
klimatskalet kallas för transmissionsförluster, se begreppsförklaring kapitel 3.1. Att ha otäta 
fönster och dörrar kan bidra till oönskat luftflöde. Hur bra olika delar i byggnaden isolerar 
anges i U-värde, se begreppsförklaring kapitel 3.1.  
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Uppvärmnings- och kylsystemet samt belysningsanläggningen har en stor betydelse för 
energianvändningen och för innemiljön. Byggnadens klimatskal påverkar i mycket hög grad 
behovet av energi hos dessa system. Ett välisolerat klimatskal medför att man inte behöver ha 
höga energikostnader. Därför är det viktigt att ytterväggar, tak och grund är ordentligt 
isolerade för att minska värmeförlusterna.  

 

 

 

Fig. 3, kap. 3.3.  Klimatskalet hos en byggnad (www.sundsvall.se) 

3.4 Ventilation 

Ventilation är avsiktlig förflyttning av luft från utsidan av en byggnad som tillförs till insidan. 
Transport av luft mellan inomhusutrymmen kallas för överföringsluft. Ventilation är 
nödvändigt för att blanda ut lukter och begränsa koncentrationen av koldioxid och luftburna 
föroreningar såsom damm, rök och organiska ämnen. Ventilationen behövs också för att ta 
bort vattenånga, som produceras av andning och matlagning samt för att ta bort lukter. Dålig 
ventilation kan medföra fuktskador och olika slags sjukdomar.  

Ventilationsanläggningar som inte sköts ligger ofta till grund för människors ohälsa. 
Inomhusluften som inandas är viktig och påverkar i hög grad hälsan. Därför är det av största 
vikt att ventilationsanläggningen underhålls. Om smuts tar sig in i kanalsystemet leder detta 
oftast till en försämrad funktion. Detta kan leda till ökad energiförbrukning eftersom 
anläggningen då får arbeta onödigt hårt för att upprätthålla sin prestanda.  

Beroende på när byggnaden är byggd finns det olika ventilationssystem.  I sjukhus är 
ventilationen oftast en av de mest energikrävande funktionerna. Ur både energi- och 
klimatsynpunkt bör man ägna detta särskild uppmärksamhet.  

Sedan år 1994 ska ägare till kontorsfastigheter, flerbostadshus och liknande enligt Boverket 
ha genomfört funktionskontroll av deras ventilationssystem. Denna obligatoriska 
ventilationskontroll kallas OVK. För hus med FT-system ska kontrollen utföras var 3:de år, 
för hus med F-system vart 6:e år och för hus med Självdragssystem vart 9:de år. 

3.4.1 Boverket om ventilation 
 
Boverket som arbetar på uppdrag av riksdagen och regeringen utfärdar svenska byggnormer i 
ett samlat regeldokument som heter Boverkets byggregler, BBR. Enligt BBR ska ett 
ventilationssystem vara utformat så att tillräcklig mängd uteluft tillförs byggnaden. 
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Man måste ha luftväxling i ett rum som används i nya byggnader. Man bör ha en god 
ventilationseffektivitet vilket uppfylls normalt om effektiviteten i luftutbytet är minst 40 %. 
  
Man bör förlägga installationer som exempelvis ventilationskanaler så att de är lättåtkomliga 
för rensning och dessa ska förses med rensningsanordningar.  
 

3.4.2 FT-system 
 
 
FT-system, Från- och Tilluftsystem, har oftast en högre elförbrukning än andra 
ventilationssystem. Lufts som kommer in i byggnaden värms upp till rumstemperatur som 
sedan släpps in i olika lokaler. Sedan går det vidare i flödet och ut genom byggnaden som 
frånluft vilket bidrar till höga energikostnader. FT-system är vanligast i hus byggda efter år 
1960. Det finns de som anser att systemet kräver mycket el för att driva fläktarna. Det kan 
även uppkomma en del ljud från systemet vilket kan störa i olika arbetssituationer.   

3.4.3 FTX-system 
 

FTX står för från– och tilluft-system med värmeväxlare. Det som skiljer FT-systemet från FTX 
med värmeväxlare är att det bildas luftkanaler där värmen överförs till uteluften (tilluft) via 
den varma frånluften. Detta innebär att luften som strömmar ut tas till vara på och återvinns 
genom en värmeväxlare som värmer upp frånluften på nytt. Värmen överförs sedan till den 
ingående ventilationsluften. Luften sammanlänkas i en värmeväxlare. En fördel är att den 
tillförda friskluften kommer att ligga temperaturmässigt mycket nära rumstemperaturen. 
Verkningsgraden på värmeåtervinningen uppgår till 65-90 %. Detta innebär en minskad 
energiåtgång och därmed minskade utsläpp av koldioxid, som i sin tur minskar 
växthuseffekten. FTX kräver främst skötsel av filterbyte för att fungera med full prestanda. 
Det räcker vanligtvis med 2 gånger /år. FTX- system är vanligast i hus byggda efter år 1980. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4, kap. 3.4.3  FTX-ventilation (www.villavarm.se) 
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3.5 Uppvärmning 

Värme i en byggnad består dels av köpt energi och värmeenergi internt som utstrålas från 
människor som vistas i byggnaden och från maskiner. En stor del av värme kan även fås från 
belysningen beroende på vilken belysningsanläggning man har i byggnaden. Äldre 
belysningsanläggningar ger oftast ifrån sig mer värme vilket ger ett ökat krav på god 
komfortkyla. 

3.5.1. Fjärrvärme 
 

Fjärrvärme är ett system för central produktion av värme som leds ut till anslutna fastigheter i 
rörledningar med varmt vatten. Fjärrvärme som är baserad på förnybar energi är det bästa ur 
miljösynpunkt. För fastighetsägarens del innebär detta en bekvämlighet därför att värmen 
kommer färdig till byggnaden genom nedgrävda rör. Fjärrvärmecentralen är robust och 
driftsäker vilket medför att arbetet med tillsyn och skötsel blir minimalt. När en oljepanna 
ersätts med fjärrvärme frigörs utrymme eftersom varken bränslelager eller panna behövs. 
Samtidigt försvinner den spillvärme som tidigare värmt upp pannrummet. För att undvika 
fuktproblem kan en radiator installeras i de utrymmen som riskerar att bli kalla.  

 

 

Fig. 5, kap. 3.5.1  Fjärrvärmeanläggning (www.energimyndigheten.se) 

3.6  Energideklaration 

För att kunna minska på energiförbrukningen och få människorna att engagera sig i 
energiförbrukningen så har en ny lag införts från och med år 2008. En energideklaration 
kommer att påverka olika typer av byggnader så småningom. Målet med energideklarationen 
är att minska förbrukningen med 20 procent tills 2020 jämfört med vad det förbrukades under 
1995. Det som är fördelen med energideklaration är att man får ett värde på 
energianvändningen som man kan ha användning för vid försäljning eller bara ha som en 
jämförelse. Dessutom innehåller energideklarationen förslag på vad som kan vara lämpliga 
åtgärdsförslag för sin byggnad.  

Alla berörs av energideklarationen. Bor man i hyresrätt exempelvis så kommer hyran att 
baseras på energiförbrukningen eftersom det är en stor kostnad för fastighetsägaren. Alla skall 
göra en energideklaration och detta kommer att krävas även när man ska sälja en byggnad.  
Men det finns undantag då man slipper energideklarera. Undantaget gäller främst om man har 
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byggnader mindre än 50 kvadratmeter, byggnader för religiösa verksamheter och byggnader 
med officiellt skydd för arkitektoniskt och historiskt värde.  

En energideklaration gäller i 10 år och behöver inte förnyas. Den ska innehålla följande: 

• Byggnadens energiprestanda  

• Om OVK är utförd  

• Om radonmätning är utförd  

• Om byggnadens energiprestanda kan förbättras med hänsyn till god inomhusmiljö och 
i sådant fall rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder  
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4. Nulägesanalys 

I detta kapitel redogörs det för läsaren hur det ser ut på sjukhuset och ögonkliniken idag. 

 

4.1 Capio Lundby Sjukhus 

Capio Lundby Sjukhus finns i flera olika byggnader vid Wieselgrensplatsen på Hisingen i 
Göteborg. Detta på grund av att sjukhuset växt sig större och att det idag inte får plats i en 
byggnad. I huvudbyggnaden som ligger vid Wieselgrensplatsen 2A finns det gynekologi, 
kirurgi, medicin, neurologi, operation, vårdavdelning, ortopedi/handkirurgi, urologi, öron-
näsa-hals, och hörcentral. I egen byggnad mitt emot huvudbyggnad ligger den njurmedicinska 
kliniken som omfattar njurmottagningen och dialysenheten. Ögonkliniken ligger separat i en 
byggnad nära huvudbyggnaden. På Wieselgrensplatsen 29-31 på andra sidan vägen ligger 
psykiatriavdelningen och administrationen.  

Det finns ca 250 heltidsanställda, varav 50 stycken är läkare och 6 stycket är sjukgymnaster. 

Capio Lundby Sjukhus är idag ISO-certifierat enligt ISO 9001:2000 och fick som första 
sjukhus i Sverige hela sin verksamhet certifierad 2005. Sjukhuset är miljömedvetet och är 
sedan juli 2008 miljö certifierade enligt ISO 14001:2004.   

 

 

Fig. 6, kap. 4.1  Capio Lundby Sjukhus (www.capiolundbysjukhus.se)  

4.2 Ögonkliniken 

Ögonkliniken befinner sig på andra våningen i en byggnad som ligger på Wieselgrensplatsen 
17-19. Fastigheten har funnit sedan år 1959. I samma uppgång som ögonkliniken finns det 
även en frisörsalong och privata lägenheter.  

Kliniken utför allmän ögonsjukvård, skelning, diabetesvård, laserbehandling, kirurgiska 
ingrepp i yttre öga och ögonlock. Barn med brytningsfel och synsättning ingår också i samma 
målgrupp.  

På avdelningen utförs bland annat synundersökningar, ögonbotten-fotograferingar, 
laserbehandlingar och mindre operationer. 

På avdelningen finns det följande rum: 
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4 läkarrum 
1 rum för ortoptist 
1 rum för ringperimetri - sjuksköterska 
1 rum för foto - sjuksköterska 
2 rum för förundersökning  
3 rum för sekreterare 
1 rum för AC 
1 rum för läkemedel 
1 rum med spol/diskmaskin 
1 rum för sterilisering 
1 rum för proppskåp och lite förvaring 
1 reception 
1 kök/personalrum 
2 små utrymmen för viss undersökning 
1 rum för personalomklädning/laser 
1 rum för kopiator 
1 skrivrum/rum med och autorefraktor 

4.3 Energiförbrukning idag 

Enligt budget för år 2009 som är baserat på tidigare års siffror beräknar man att 
årsförbrukningen kommer att bli ca 47350 kilowatt timmar och elkostnaden kommer att vara 
på ca 57 800 kronor. Detta är beräknat på den totala arean på 558 kvm.  

4.4 Processenergi 

4.4.1 Elektrisk utrustning 
 

Ögonkliniken har många olika typer av apparaturer beroende på vad det är för rum. Vilka 
slags rum det finns framgår i kapitel 4.2. Och den uppmätta apparaturen som finns i läkar-och 
undersökningsrummen återges i tabellen i kapitel 5.1.  

Vad som framgick vid rundvandring var att mestadels av apparaturerna var avstängda eller 
stod på stand-by. Vid kartläggningen av apparaturerna lades det märke till att vissa 
apparaturer var av lite äldre modell. Dessa maskiner fungerar säkerligen med full prestanda. 
Men då man fortlöpande tar fram mer energisnål utrustning kan nyare utrustning dra mindre 
energi och vara mer miljövänligare.  

 

 

4.4.2 Belysning 
 

Sjukhuset har mestadels lysrörs belysning. När ombyggnationen gjordes för ca 8 år sedan 
installerade man nya lysrörsarmaturer, Högfrekvensdon. Lysrören är av 4 x 18w i undertaken 
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och effekten är 36w på rören som ger belysning på väggarna. Enligt samtal med Jan 
Gunnarsson på Elkonstruktioner Väst AB framgår det av effekten på befintlig belysning att 
det inte är energisnålt. Effekten på energisnål belysning är 14w respektive 28w.  

I samtal med Magnus Eklund på företaget Philips, som är tillverkare av armaturer och 
närvarogivare, berättade han att i vissa utrymmen där personalen bara vistas stunder till och 
från sparar man energi och pengar genom att inte ha på belysningen konstant under dagen. 
Vid utbyte till nya högfrekvensdon, HF-don, med T5 lysrör och styrutrustning med 
närvarogivare kan man enligt honom få en besparingspotential på upp till 70%. Att investera 
i närvarogivare behöver inte nödvändigtvis bli en hög kostnad då det finns olika lösningar 
man kan se på efter att man kartlagt hur det ser ut på ögonkliniken. Exempel som gavs var att 
om man köper 3 armaturer kan det räcka att en av armaturerna har styrningsmöjligheter då 
man kan dra de andra så de går på samma närvarogivare. För rum med mycket dagljus kan 
det vara lönsamt att installera armaturer med dagljusreglering, som känner av och reglerar 
belysningen beroende på hur mycket dagsljus det finns.  Vid mindre förrådsutrymmen kan 
man exempelvis bara byta ut strömbrytare och sätta in närvarogivare med IR system som 
känner av värme, se kapitel 6.2.3. 

Vad som framkommit av kontakt med olika installationsföretag är att vid utbyte och 
installation av armaturer betalar man för kostnaden av armaturerna och arbetskostnaden som 
det tar att utföra bytet. Tiden det tar för utbyte är mycket varierande och den högsta kostnaden 
ligger oftast på själva installationen.  

Vid rundvandring och enkätundersökning framgick det att personalen har olika 
användarbeteende när det gäller släckning av belysningen.  

4.5 Byggnadens klimatskal 

För ca 8 år sedan gjordes en ombyggnation där det byttes ut dörrar, mattor, under tak och 
ljusarmaturer. Fönster har även bytts ut från 2-glas till 3-glas fönster. Mer ingående 
information om renoveringarna har försökt fås av Källfelts men tyvärr utan att få tag på 
vederbörande.  

Det har framkommit av personalen både muntligt och av enkätundersökningen att vintrarna är 
ovanligt kalla och somrarna är ovanligt varma. Det finns inget kylsystem på kliniken. 
Personalen har även angett att en viss sida av byggnaden upplevs som särskild varm.  

Uppvärmning till byggnaden sker via fjärrvärme och det ska ingå i hyran. Kostnaden för detta 
är 100kr per kvm. Det har noterats att det finns vattenburna radiatorer som värmer upp 
samtliga rum på kliniken. Det finns även springventiler installerade i varje rum.  

4.6 Ventilationssystem 

Ögonkliniken har idag ett från- och tilluftsventilationssystem utan värmeväxlare, FT-system. 
Detta system är vanligast i hus byggda efter år 1960.  

Ögonkliniken har 3 ventilationsaggregat varav 2 är med till- och frånluft och en med tilluft. 
Det finns även två frånluftsaggregat i taket. Tilluftsaggregat TA-1 och frånluftsaggregat FF1 
som drivs av fjärrvärme finns i ett barnläkarrum längst bort i den ena delen av byggnaden, 
närmast entrén. Det senaste tilluftsaggregat TA-3 som drivs av el finns längst bort i motsatta 
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delen till barnläkarrummet. I samma del av byggnaden finns det även ett frånluftsaggregat. 
Detta framkommer inte av ritningen som studerats men ska enligt vaktmästare Anders 
Widman finnas där. I mitten av kliniken finns ett tilluftssystem.  

Vägghöjden från golv till yttertak är 2,35 m och upp till översta taket 2,60 m. Däremellan 
finns det ett ventilationsutrymme. Detta kan vara en fördel då det finns utrymme för eventuell 
installation av värmeväxlare. Av Källfelts har informationen fåtts att tilluften sätts på 2 
timmar före arbetsdagen och att frånluften står på dygnet runt.  

Av Källfälts har även informationen fåtts att fläktarna som styr aggregaten går på el och att 
detta faktureras sjukhuset. 
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5. Resultat 

I detta kapitel redovisas resultatet från de uträkningar som gjorts vilket ger svar på 
forskningsfråga 1. I kapitlet ges även kostnadsförslag. 

 

5.1 Mätman 

Här redovisas tabellen som är framtagen utifrån mätningar med Mätman på apparaturerna. 
Tabellen visar vad varje apparatur förbrukar i Amper som sedan omvandlats till Wattimmar, 
Wh. Vissa apparaturer på ögonkliniken går det att öka effekten på vilket bidrar till att 
apparaturen förbrukar mer energi. 

  U=Volt 
I= 
Amper Min Max R min 

R 
Max 

R 
Medel 4h=Wh 8h=Wh 

Läkarrum                   
Bonnoskop 230 0,24 0,7 0,9 37,8 48,65 43,22 172,9 345,8
Ögontavla  230 1,15 0,7 0,9 185 238 210 840 1680
Mikroskop 230 0,23 0,7 0,9 37,0 47,61 42,32 169,28 338,56
Goldmannpermetrirum                   
Goldmannpermetri 230 0,41 0,7 0,9 66,0 84,87 75,44 301,76 603,52
Undersökningsrum                   
Automatic Lensmeter 230 0,5 0,7 0,9 80,5 103,5 92 368 736
Mikroskop 230 0,35 0,7 0,9 56,3 72,45 64,4 257,6 515,2
 
Ögontavla  230 1 0,7 0,9 161 207 184 736 1472
Totalt               2845 5690
 

Förklaring till tabellen 

U= Volt. Det är samma värde för alla apparaturer.  

I= spänning. Värdena varierar från apparatur till apparatur 

För att kunna få fram resultatet i Watt får man multiplicera med 0,7 och 0,9.  Därefter delar 
man på 2 för att få ett medelvärde. För att räkna om till Wattimmar multipliceras man sedan 
talet med de timmar som apparaturen kan tänkas användas. 

Genom mätningar med hjälp av Mätman framkom det att apparaturerna som används för 
dagligt bruk inte är den största energiboven. Vad som framgår av tabell 5.1 är att apparaturen 
inte bör vara ett prioriterat område att fördjupa sig inom. Det som kan vara bra och tänka på 
är ändå att man stänger av apparaturerna helt mellan användningarna. Det har framkommit att 
apparaturerna drar energi även när det står på mellanlägena hold eller stand by. Vid mätningar 
som gjordes gav det inte några större utslag men enligt studier och vad som står på 
energimyndighetens hemsida så förbrukas det till viss del energi när man sätter apparaturerna 
i stand-by läge.  
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5.2 Enkätundersökningen 

Resultatet av enkäten blev att kryss frågorna besvarades av samtliga i personalen medan på de 
3 sista mer utsvävande frågorna svarade knappt en tredjedel av personalen på.  

Den slutsatsen som kan dras av enkätundersökningen är att nästan all personal upplever det 
som varmt på sommaren och kallt på vintern. När det gäller belysningen upplever flera av 
personalen att många lampor står tända och inte släcks när rummet inte används. En liten 
andel av personal ansåg att belysningen är ett område som kan förbättras. Det framgick av 
undersökningen att de flesta av personalen stänger av apparaturerna innan de går hem för 
dagen. Och på rasterna står apparaturerna vanligtvis på on. 

5.3 Transmissionsuträkningar 

 

 
U 

vägg 
Area 
vägg 

U 
fönster Area fönster Innetemp Utetemp Tim/mån Summan

Januari 0,55 213,2 2 64 20 -1 744 1999989
Februari 0,55 213,2 2 64 20 -1 672 1806453
Mars 0,55 213,2 2 64 20 0 744 1904757
April 0,55 213,2 2 64 20 4 720 1474677
Maj 0,55 213,2 2 64 20 10 744 952437
Juni 0,55 213,2 2 64 20 14 720 553077
Juli 0,55 213,2 2 64 20 16 744 381045
Augusti 0,55 213,2 2 64 20 15 744 476277
September 0,55 213,2 2 64 20 12 720 737397
Otktober 0,55 213,2 2 64 20 6 744 1333365
November 0,55 213,2 2 64 20 3 720 1566837
December 0,55 213,2 2 64 20 1 744 1809525
       Årsförbrukning 14995839
       Per Kilowatt 14996
 

Förklaring till tabellen 

U-värde är ett mått på fönster, dörrar och väggars förmåga att isolera från kyla. Det är bättre 
ju lägre U-värdet är, se kapitel 3.1. U-värdet säger hur mycket värme som passerar genom 
1m2 yta från den varma sidan till den kalla när det skiljer en grad mellan utomhus- och 
inomhustemperaturen. 

Tabell 5.3 visar transmissionsförluster vilket innebär energiförluster genom vägg och fönster.  

 

5.4 Ventilationsuträkningar 

Efter uträkning 5.3 och 5.4, ventilation och transmission, mättes ovanligt höga värden upp för 
ventilationen vilket innebar att man därefter kunde dra slutsatsen att där förbrukas det onödigt 
mycket energi.  
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 Tilluft Cp Densiteten Innetemp Utetemp Tim/mån Summa
Januari 0,8069 1000 1,2 20 -1 744 15128407
Februari 0,8069 1000 1,2 20 -1 672 13664367
Mars  0,8069 1000 1,2 20 0 744 14408006
April 0,8069 1000 1,2 20 4 720 11154586
Maj 0,8069 1000 1,2 20 10 744 7204003
Juli 0,8069 1000 1,2 20 14 720 4182970
Juni 0,8069 1000 1,2 20 16 744 2881601
Augusti 0,8069 1000 1,2 20 15 744 3602002
September 0,8069 1000 1,2 20 12 720 5577293
Oktober 0,8069 1000 1,2 20 6 744 10085604
November 0,8069 1000 1,2 20 3 720 11851747
December 0,8069 1000 1,2 20 1 744 13687606
      Årsförbrukning 113428192
      I Kilowatt 113428

 

Förklaring till tabellen 

Tilluft är luft som värm upp och tillförs till huset.  
Cp står för hur mycket energi luften innehåller.  

1,2 är luftens densitet. Det är ett mått av luftens täthet. 

5.5 Avläsning av mätarställningar 

Mätarställningar hos de båda mätarna som finns på ögonkliniken lästes av vid två tillfällen 
under ett dygn för att få reda på energiförbrukningen dagtid respektive nattetid. Kl. 7 på 
morgonen togs mätarställningen och vid slutet av arbetsdagen kl 15.45 för att få reda på 
energiförbrukningen under dagtid. Mellanskillnaden blev 99kwh.  

Det gjordes även mätaravläsningar för att få reda på vad som förbrukas under nattetid. Dessa 
värden lästes av kl.16.00 respektive 7.30 på morgonen dagen därpå. Mellanskillnaden blev 
90kWh. Detta visar att det inte är någon större skillnad på energiförbrukningen under dagen 
som på natten.  

Efter detta framkom, insåg man att det inte är hos belysning och apparaturerna som den 
största energiförbrukningen ligger. Onödigt mycket energi verkar dras på nattetid då 
belysning och mestadels av apparaturerna inte står på. Detta tillsammans med ovanligt höga 
uppmätta värden på ventilationen gav intresse att studera ventilationen närmare. 

5.6 Kostnadsförslag 

När det gäller apparaturen kan man investera i nya modeller som oftast är mer energisnåla och 
mer miljövänliga. Inköp av ny apparatur kan vara en stor kostnad och kanske inte nödvändigt 
då befintlig apparatur fungerar som det ska idag. Vid införskaffning av ny apparatur bör man 
upprätta pay-off kalkyler för att se hur det lönar sig på lång sikt.  

Det är givet att man kan bespara mycket pengar och energi gällande belysningen genom att 
byta till energisnåla lampor, lysrör och att installera närvarogivare i vissa utrymmen. Många 
företag har gjort stora besparingar genom att byta ut sin belysning. De lysrör som finns i 
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armaturerna, T8, på ögonkliniken idag är inte energisnåla. För att kunna använda sig av 
energisnål belysning behöver man installera nya armaturer, T5, som klarar annan storlek för 
energisnåla lysrör. Det har framkommit av kontakter med installationsföretag att det är svårt 
att få fram bra prisuppgifter. Man hänvisar till att man behöver se till behovet och komma och 
kartlägga ögonklinikens belysning för att kunna komma med prisförslag. Enligt Magnus 
Eklund på Philips så betalar man för kostnaden av armaturerna och arbetskostnaden som det 
tar att utföra bytet.  Tiden det tar för utbyte är mycket varierande.  

Magnus Eklund på Philips påpekade att om man redan har bytt till högfrekvensdon som 
installerades i samband med ombyggnationen rekommenderas det att man väntar med utbyte 
till nyare armaturer då högfrekvensdon har en brinntid på ca 50 000 timmar. Att byta ut 
belysningen tidigare skulle troligtvis inte leda till en bra pay-off. Det finns förvisso betydligt 
bättre modeller att installera men då själva installationen kostar en hel del rekommenderas 
sjukhuset att vänta med nyinstallation till det är dags för byte av befintlig armatur. 
Högfrekvensdon i sig innebär energibesparingspotential med upp till 25 % gentemot äldre 
belysningsanläggning. 

Alltså för att få reda på vad det skulle kosta att byta ut mot nyare armaturer med energisnål 
lysrörsbelysning bör en konsult komma och undersöka lokalerna men även tillverkare som 
Philips kan komma och titta kostnadsfritt på ögonklinikens behov. Beroende på hur det ser ut 
med förutsättningarna kan man därefter räkna fram pay-off kalkyler och räkna på 
arbetskostnader.  

Från installationsföretaget Bravida gavs ett exempel som var kostnad för installation av 
närvarogivare i en tvättstuga. Priset för fyra armaturer och utbyte av strömbrytare ligger 
mellan 2500 till 4000 tusen kronor. I de flesta fall är pengarna intjänade redan första året och 
summan kan oftast tas direkt ur den årliga driftbudgeten. För att få det exakta priset påpekade 
även Bravida att man måste anlita en konsult och lämna in handlingar gällande för just 
ögonkliniken. 

Att förbättra klimatskalet skulle bara vara lönsamt på långt sikt och detta beror på att det 
kostar en hel del att isolera och renovera utvändigt, men det skulle bidra till bättre 
inomhusklimat. En ombyggnad har redan skett på ögonkliniken för cirka 8 år sen. Då byttes 
dörrar och fönster bland annat ut. Därför bör inte detta vara ett prioriterat område. 

Kostnaden för att installera en värmeväxlare på ögonklinken är inget som kan anges i förväg. 
Men enligt studier som har gjort på VVS-ritningen med tillbyggnaden av el-aggregatet och 
lokalens höjd så bör inte kostnaderna vara orimligt höga. Genom att återvinna på tilluften kan 
man bespara från 65-90 procent beroende på hur lokalen ser ut och vad det är för verksamhet. 
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6. Energieffektivisering och åtgärdsförslag 

Detta kapitel ger devis svar på forskningsfråga 2 om hur energiförbrukningen förslagsvis kan 
minskas och bygger vidare på de teorier som tagits upp i kapitel 3. 

 

På energirådgivarna i Östergötlands hemsida tar man upp att det är ett gott råd att föra 
energistatistik genom att månadsvis följa upp energianvändningen. Då får man ett bra 
underlag inför nästkommande år att jämföra med om eventuella energisparande åtgärder har 
gett resultat. Enligt deras hemsida står även att samtliga mätare för el, vatten, värme eller gas 
bör läsas av minst en gång per månad. Det tas även upp att det kan vara av värde att höja 
personalens kompetens och att man kan utbilda i energi-och miljö frågor. Genom att höja 
medvetande graden kan man på så sätt öka motivationen att vilja minimera 
energiförbrukningen som ger onödiga kostnader. 

Vidare finns det att läsa på deras hemsida att det finns huvudsakligen två sätt man kan ändra 
på för att minska energianvändningen på ett företag. Det ena sättet är att minska effektbehovet 
som mäts i kWh, se begreppsförklaring kapitel 3.1. För att minska effektbehovet kan man 
exempelvis byta till effektiv belysning, se över apparaturer eller förbättra byggnadens 
klimatskal.  

Det andra sättet är att man minskar driftstiden som mäts i timmar. En minskning av drifttiden 
är ofta fullt möjlig, särskilt när det gäller belysning och ventilation. 

 

6.1 Utrusning 

Om man väl ska investera i ny elektronik bör man titta på hur mycket energi apparaturen 
förbrukar. I bruksanvisningarna finns mycket viktig och bra information som bör studeras 
närmare. Där framgår det inte bara hur många Watt produkten drar på on läge utan oftast även 
hur många watt produkten drar om den så står i standby-läge.  

Energimyndigheten tar på sin hemsida upp att många elektriska apparaturer stjäl ström även 
om de står i stand-by läge. Därför bör man stänga av apparaturer helt och hållet. För befintliga 
apparaturer bör man se till den mänskliga faktorn, att stänga av apparaturerna helt och hållet 
så fort de inte används.  

Under arbetets gång gjordes det en enkätundersökning där det framkom att man inte stänger 
av vissa apparaturer innan man exempelvis går på rast och att lampor i vissa rum står på fast 
det inte vistas någon där. Enligt vad som även framkom av resultatet var att det anses viktigt 
för personalen att veta hur man kan bidra till bättre miljö. En viktig del av åtgärdsprocessen 
kan vara att ändra beteendet och informera personalen om hur de kan bidra till att minska 
energiförbrukningen genom att vara uppmärksamma.  
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6.1 Klimatskal 

Det finns många åtgärder som kan göras för att förbättra klimatskalet när det gäller väggar 
tak, fönster och golv. Ett bra klimatskal gör att värmen stannar kvar längre i huset. Bra 
isolering och tätt vid fönster och dörrar gör att det att det inte drar onödigt mycket energi och 
blir höga uppvärmningskostnader. På Lidköpings kommun hemsida finns flertalet exempel på 
vad som kan vara lämpliga åtgärder för att förbättra klimatskalet hos en byggnad.  
 
Åtgärdsexempel för att åtgärda otätheter i byggnadsskalet kan vara tätning av oönskad och 
okontrollerat luftflöde genom byggnadsdelar som fönster, dörrar och andra konstruktioner 
som är utsatta. Man bör använda lister i gummi eller silikon för tätning mellan karm och 
dörrblad. Detta leder till minskade värmeförluster via konvektion. För att kunna minska 
värmeförluster genom byggnadsdelar kan man öka isoleringsskiktets tjockstorlek i fasaden av 
byggnaden. 
 
Fönster kan bytas ut eller kompletteras. Ska de bytas ut helt och hållet bör det väljas 
energieffektivare modeller med högre u-värden eller om man vill komplettera kan detta göras 
med ytterligare isolerande glas. Detta kan bidra till högre komfort inomhus och möjligheten 
att sänka inomhustemperaturen. 
 
Rum utrustade med springventiler i en byggnad bör endast förekomma om man har ett 
tilluftssystem. Annars kommer det in onödigt mycket luft som sedan måste tas till vara på 
vilket bidrar till högre energikostnader. 
 
 

6.2 Belysning 

Vid beräkningar och från elektroniska källor har det visat sig att belysningen har stor 
påverkan på energiförbrukningen, särskilt vid kommersiella kontor och lokaler. För att finna 
bästa åtgärder för belysningen bör man börja med att ifrågasätta hur belysningen används idag 
och vilket behov man har i respektive rum. För att få belysningen bedömd ur 
arbetsmiljöperspektiv kan man vända sig till företagshälsovårdens arbetsmiljöingenjör. Det 
går även att få gratis energirådgivning från sin kommun.  

Vanliga glödlampor och lysrör bör bytas ut mot energisnåla lampor. Den med skruvsockel 
kallas lysrörslampa och ersätter glödlampor. Den andra med stift kallas kompaktlysrör som 
kräver speciell armatur.  

Viktig aspekt är att äldre belysningsanläggning ger ifrån sig betydligt mer värme än nyare 
anläggning. Detta kan vara en bidragande del att det upplevs som ovanligt varmt på 
ögonkliniken, särskilt på sommaren. Utbyte till nyare belysningsanläggning kan bidra till att 
viss del värme förloras från belysning som skulle tänkas behövas på vintrarna. Detta går att 
kompensera med värmeväxlar som förklaras mer ingående i kapitel 3.4. 
Belysningsanläggningen bör underhållas och rengöras regelbundet. 

Genom att välja ljusa färger och fönsterkarmar behöver man inte använda lika starka 
glödlampor vilket också minskar elförbrukningen.  
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Det finns flera sätt att se till att lampor är släckta när de inte behövs. Många företag har idag 
installerat ljussensorer eller rörelsevakter som vanligtvis kallas för närvarogivare. Ett annat 
sätt som kan minska på energiförbrukningen kan vara att använda timer eller dimmer.  

Ett föredömligt exempel är Gällivare Sjukhus som fick miljöpris 2008 genom att bland annat 
minska antalet belysningspunkter genom att avlägsna ”onödig” belysning, införa 
lågenergilampor och installera närvarogivare i vissa rum.     

Det viktigaste är ändå den mänskliga faktorn att komma ihåg att släcka lampor. 

 

6.2.1 Lysrör 
 

Lysrör bör ses över och bytas ut om de är gamla. Det är bra att använda fullfärgslysrör då de 
är mer hållbara, ger mer ljus och en bra färgåtervinning. Lysrören innehåller små mängder 
kvicksilver men är ändå mycket mer miljövänliga än glödlampor då de drar 80% mindre 
energi.  

Det kan vara bra att byta ut äldre armatur till lysrör T5, energisnåla. Då de har lång livslängd, 
ett högt ljusutbyte och är ur kostnadssynpunkt ett bra val. T5-lysrör är något kortare och 
smalare än äldre typer av lysrör och kräver en speciell armatur. Dessa lysrör går i motsats till 
äldre ljusrör att dimmra vilket kan spara mycket energi då man inte kör med full effekt på 
belysningen konstant. Man vet att äldre och konventionella driftdon kan ge ett svagt flimmer 
som kan bland annat ge upphov till huvudvärk och uttröttade ögon. Medan högfrekvensdon, 
HF-don, med hög frekvens ger ifrån sig ett flimmerfritt ljus och är en förutsättning för att 
kunna använda energieffektiva T5-lysrör. Ögonkliniken har idag högfrekvensdon T8, men 
inte med möjlighet till energisnål lysrörsbelysning. Trots detta har ögonkliniken sparat upp 
mot 25% i energibesparingar genom att byta från äldre belysningsanläggning till nyare HF-
don. 

På Elektriska installatör organisationens hemsida finns det att läsa att om man slår av och på 
lysrören ofta drar det ingen extra energi. Däremot blir slitagen på rören lite högre. Men 
belysningsintervallerna blir längre än tidigare tack vare den kortare totala inkopplingstiden. 
Man menar att det lönar sig att släcka belysningen, även för så korta perioder som en kvart. 

 

6.2.2 Lågenergilampor 
 

På Eenergimyndighetens hemsida finns flertalet anvisningar om hur man kan tjäna på att byta 
från vanliga glödlampor till lågenergilampor istället. Nedan följer besparingsexempel som 
Statens energimyndighet tar upp. 

”Lågenergilampor och kompaktlysrör drar 80 procent lägre energi och har cirka tio gånger 
längre livslängd än vanliga glödlampor”.   
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”Man kan spara cirka 500 kWh per år genom att byta ut tio av de glödlampor som lyser under 
längst tid mot lågenergilampor eller kompaktlysrör”.  

”Byt till lågenergilampor. 1 kWh el räcker till att få en lågenergilampa att lysa i 111 timmar 
medan en glödlampa bara lyser i 25 timmar”.  

”Lågenergilampans effekt är en femtedel av glödlampans, en 9 W lågenergilampa ger lika 
mycket ljus som en 40 W glödlampa och en 11 W lågenergilampa motsvarar en 60 W 
glödlampa”.  

 

 
 

Fig. 7, kap. 6.2.2  Förbrukning för energisnål- respektive vanlig glödlampa (www.energimyndigheten.se)  

Ett annat viktigt exempel där energimyndigheten påvisar hur bra det är att byta till energisnål 
belysning följer. ”Drifttiden för en lampa är 2000 timmar per år. Livslängden för en 
glödlampa är 1000 timmar, alltså måste glödlampan bytas 2 gånger per år. Livslängden för en 
lågenergilampa är 8 000 timmar, eller 4 år. Inköpskostnaden liksom energikostnaden skiljer 
drastiskt mellan de olika alternativen, men sett under en fyraårsperiod kommer alternativet 
med glödlampa ha kostat 416 kr och med lågenergilampa endast 248 kr. Kalkylmetoden 
kallas enkel pay-back”.  

6.2.3 Närvarogivare 
 

I små utrymmen som rum för källsortering, toaletter och förråd kan det vara svårt komma ihåg 
att släcka ljuset. Genom att installera en detektor eller närvarogivare som tänder ljuset och är 
tänd så länge en människa befinner sig i rummet kan man spara både energi och bidra till 
bättre miljö. Det som är bra med en närvarogivare är att det inte släcks vid stillasittande 
arbete. Det blir en viss engångskostnad men det finns många exempel på företag som har 
besparat mycket pengar på att installera närvarogivare i vissa utrymmen. Man brukar 
uppskatta att man sparar 40 procent i elförbrukning. Dessutom kan man inte veta vad som 
kommer att hända med el-priserna i framtiden. Skulle det stiga så vet man att man har gjort en 
god investering.  

Man placerar detektorn där man vanligtvis placerar strömbrytaren. Genom närvarogivare som 
sänder närvaro till detektorn början lampan att lysa.  
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Fig. 8, kap. 6.2.3  Exempel på placering av närvarodetektor  (www.extronic.se)    

6.3 Ventilation  

Enligt Statens Energimyndighet kan det spara både pengar och energi genom att se över 
ventilationssystemets styrning och försäkra att ventilationen bara är på när det bedrivs 
verksamhet i lokalerna.  

Energimyndigheten anser också att det är viktigt att kontrollera om det går att minska 
driftstiderna för belysning och ventilation. Kompressorer för tryckluft har ofta stora förluster 
och kan i vissa fall ersättas med annan teknik. Även gångtider för ventilation kan minskas 
med behovsstyrning eller timer.  Det är också viktigt att utföra regelbundet underhåll på 
kanaler och filter annars kan ventilationssystem få dra ett tyngre lass och detta kan leda till 
ökad energiförbrukning. 

Detta är både med tanke på luftkvaliteten och på energianvändningen.  

Noterat är att det finns springventiler i rummen på ögonkliniken. Detta blir en extra kostnad 
för sjukhuset då oberäknad luft strömmar in som ska tas tillvara på. Detta kan ha funnits sen 
tidigare men då kliniken idag har från- och tilluftssystem borde detta tagits bort. 

6.3.1  FTX-system 
 

Åtgärder för att effektivisera ventilationen kan vara att ta till vara på värmen i 
ventilationsluften med hjälp av återvinning genom ett så kallat FTX-system. Detta är luft som 
annars bara skulle vädras ut. Om man bara vädrar ut den luften som i ett FT-system, som 
ögonkliniken har idag, krävs det att man tillför den energin från en annan källa. I ett FTX-
system ingår det en värmeväxlare som återvinner frånluften och omvandlar den till tilluft. 
Eftersom det finns ett befintligt ventilationsutrymme mellan över- och undertaket skulle det 
vara möjligt att installera värmeväxlare hos samtliga aggregaten.  Genom att täppa igen vissa 
rörledningar kan luften gå tillbaka och återanvändas i värmeväxlare hos respektive aggregat. 
Detta skulle kunna utföras utan någon större ombyggnad enligt VVS-ritningen som har 
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studerats. Kostnaden är som engångskostnad hög men på sikt besparas det betydligt mer 
energi och det är snällare mot miljön.  

Genom att återvinna luften kan man få tillbaka från 60-90 % av energin. Andra fördelar med 
systemet är att det går snabbt att ändra temperaturen i byggnaden. Genom att installera ett 
FTX-system går det att kontrollera både luftkvalitén och luftmängden som tillförs bostaden.  

6.3.2 Ventilation på sjukhus 
 

En avhandling av ÅF gällande Stockolms läns landstings energiförbrukning har man kommit 
fram till att hos sjukhus är ventilationen oftast den mest energikrävande funktionen, vilket 
betyder att man ur både energi- och klimatsynpunkt bör lägga särkskilt mycket 
uppmärksamhet på detta. Man kom även fram till att gällande energiåtervinning hos sjukhus, 
är värmeåtervinning ur ventilationsluft den absolut mest intressanta posten att studera 
närmare. Därför är flertalet större ventilationssystem hos landstingen sedan långt till tillbaka 
utrustade med installationer för värmeåtervinning. En nackdel kan vara att många av 
värmeåtervinningsinstallationerna är av s.k. batterityp med en normalt högsta verkningsgrad 
på 50 %. Detta är vanligtvis betydligt lägre beroende på ofullkomligheter i system och drift. 
Större aggregat bör ha kontinuerlig verkningsgradsmätning och larmgränser. Moderna 
roterande värmeåtervinnare har en verkningsgrad på ca 80 %. Varje procent genomsnittlig 
förbättrad verkningsgrad på värmeåtervinningsinstallationerna i landstingets byggnader ger en 
sammanlagd besparing om hela 4 000 000 kWh per år, motsvarande 3 000 000 kr. Dessa 
siffror är baserade på större sjukhus. 
  
 

6.4 Uppvärmning 

Ögonkliniken har idag fjärrvärme som uppvärmningssystem. Enligt Statens energimyndighet 
har fjärrvärmens stora fördelar och är en av de mest miljövänliga uppvärmningssätten. Det är 
flexibelt genom att man kan använda olika bränslen. Förr var det olja som var det 
dominerande bränslet i fjärrvärmeverken. Nu på senare år har det skett en övergång till 
sopförbränning och eldning med biobränsle. Genom kunnig personal sker värmeproduktionen 
i anläggningar. Där har man optimala förbränningsförhållanden och avancerade 
reningssystem. Detta leder till stora fördelar för miljön jämfört med om varje fastighet skulle 
se till sin egen värmeförsörjning. En miljömässig nackdel kan vara att kulvert nätet innebär 
vissa värmeförluster från värmeverket till kunden.  

 

6.5 Felkällor 

Efter att ha analyserat resultaten kan man konstatera att det kan finnas vissa felkällor som 
läsaren bör ta hänsyn till.  

När det gäller apparaturen så kan felkälla ligga i drifttiden, eftersom man inte kan förutse hur 
länge varje maskin används och när de stängs av. Allt detta baseras på antal patienter som 
finns. Patienter påverkar även värmen i lokalen vilket inte heller har tagits hänsyn till 
eftersom de vistas inom korta tider. Och detta påverkar även värmen i lokalen. 
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Även kostnadsförslag som exempelvis installering av närvarobelysning i tvättstuga är 
antaganden från företag som informationen är hämtad ifrån.  

En möjlig felkälla som kan som kan ha påverkat åtgärdsförslagen kan vara VVS-ritningen 
som studerades. Ritningen är från år 2000, alltså lite mer än 8 år gammal. Om det har gjort 
förändringar efter det och det inte har uppdaterats i ritningen är det aspekter som man bör ta 
hänsyn till senare.  

Förutom ritningen är ventilation och transmission förluster beräknade på snitt temperaturer. 
Både den beräknade inomhus – och utomhustemperaturen kan ha diffat i verkligheten. 
Temperaturen är inget som man kan förutse i förväg. Inomhustemperaturer är beräknat med 
normala inomhustemperaturen i genomsnitt och utomhustemperaturerna är beräknade på 
prognoser som inhämtats elektroniskt.  
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6. Slutsats och diskussion 

I detta kapitel sammanfattas vad man slutligen kommit fram till i rapporten ger svar på 
forskningsfråga 2. Det ges rekommendationer och det tas upp för fortsatta diskussioner i 
framtiden.  

 

I den här rapporten har det presenterats olika åtgärdsförslag för att minska 
energiförbrukningen på ögonkliniken på Capio Lundby Sjukhus. Delar som har studerats har 
uppdelats i fyra olika kategorier, apparatur, belysning, klimatskal och ventilation. Av dessa 
fyra kategorier har det framkommit att ventilation och belysning är de största kategorierna 
som skulle märkas på kostnadssidan. Ett generellt råd är att alltid i första hand försöka minska 
energibehovet och i andra hand att återvinna energi. 
 
När det gäller apparaturerna är det mest den mänskliga faktorn som är avgörande. 
Apparaturerna har korta drifttider, alltså förbrukar de inte mycket energi. Däremot om man 
inte stänger av dem när de inte används så förbrukas det energi helt i onödan. Därför 
rekommenderas det att personalen på kliniken stänger av apparaturen så ofta som möjligt och 
då helst inte till stand-by då det framkommit det dras en del energi. Och vill man ha mer 
energisnål och miljövänlig apparatur råds det att man investerar i nyare utrustning som oftast 
är mer energisnål och miljövänlig.  

När det gäller belysningen kan man både installera timer eller närvarogivare för att minska 
energikostnaderna. Enligt studier som har gjort så minskar man på energikostnaderna upp till 
40 procent genom att använda närvarogivare men även så reduceras underhållskostnaderna. 
När det har gjorts nybyggnation på ögonkliniken har det installerats nya armaturer T8. Då 
lysrörs effekterna på rören är 18w respektive 36w vet man därmed att det inte används 
energisnål belysning på sjukhuset. Energisnål belysning på lysrör ligger på 14w respektive 
28w. För att kunna använda sig av energisnål belysning krävs det att man installerar nyare 
armaturer av modell, T5, då dessa inte riktigt har samma längd på lysrören. Då bredden inte 
skiljer sig mycket mellan armaturerna skulle fästena kunna gå att justeras så man bara på ett 
enkelt sätta kan byta ut armaturerna. Det finns olika lösningar exempelvis skenor som kan 
justeras i taket. Förslagsvis skulle kontorsarmaturer med rörelsevakt, så kallad närvarogivare 
installeras i vissa rum på kliniken som förrådsutrymmen och toaletter. Det finns även 
armaturer som känner av dagsljuset och regleras därefter. Dessa är lite dyrare i inköp men 
sparar mycket energi. Det är även av fördel om man kan dimmra ner belysningen. Det 
rekommenderas att sjukhuset tar kontakt med exempelvis Magnus Eklund på Philips som 
kostnadsfritt kan komma och titta på belysningen.  

Vid avläsningar av mätarställningarna framkom det att det drar nästan lika mycket 
kilowattimmar på dagen som på nattetid. Därmed kan man uteslutande dra slutsatsen att det 
som sjukhuset upplever som höga elkostnader varken beror på belysningen eller 
apparaturerna. Då man veterligen vet att apparatur och belysningen stängs av nattetid har man 
under studiens gång insett att den stora energiboven ligger på klimatskalet eller ventilationen.  

Att ha ett bra klimatskal innebär att byggnaden är tät och att det inte sker större 
transmissionsförluster som leder till höga energikostnader för uppvärmning och ventilation. 
Byggnaden där ögonkliniken finns är byggt år 1959 och därefter har man vid ett par tillfällen 
renoverat byggnaden. Därför råds det inte att göra större förändringar med klimatskalet. Att 
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göra förbättringar hos klimatskalet är lönsamt på lång sikt och detta beror på att det kostar en 
hel del att isolera och renovera utvändigt men det bidrar istället till ett bättre inomhusklimat.  

Då personalen upplever det som ovanligt varmt på kliniken på sommaren har detta studerats 
närmare. Det har även uppgivits av personalen att en särskild långsida av kliniken är särskild 
var sommartid. En orsak till det kan vara att solen strålar mest på den sidan av byggnaden på 
dagen. Belysningsanläggningen har inte energisnål belysning vilket gör det varmare om 
belysningen står på. Det framkommit att det inte finns något kylsystem på ögonkliniken. En 
viktig åtgärd för detta är att solavskärma den utsatta sidan av byggnaden. Mer aspekter på 
varför det är otillfredsställande temperaturer på kliniken tas upp i detta kapitel. 

Capio Lundby Sjukhus rekommenderas starkt att titta närmare på ventilationen på 
ögonkliniken. I dagsläge har kliniken ett från- och tillufts, FT-system vilket förbrukar mer 
energi än ett FT-system med värmeväxlare. Åtgärdsförslag som är relativa här är att tillföra 
värmeväxlare till befintliga aggregat. På så sätt sparar man energi genom att återvinna 
frånluften. Enligt studier minskar man energikostnader upp till 90 procent. För att kunna få 
kostnadsförslag på installation av värmeväxlare rekommenderas det vidare studier och hjälp 
av konsulter som även därefter kan ta fram lönsamhetskalkyl för detta.  

En mycket intressant post är att enligt fastighetsägaren Källfelts går alla aggregaten på 
fjärrvärme som då ingår i hyran för sjukhuset. Ventilationsritningen som studerats visar att 
det senaste tillkomna aggregatet styrs av el. Då elen faktureras sjukhuset separat skulle detta 
kunna vara en viktig punkt för sjukhuset att studera närmare. Enligt ritningen har aggregatet 
effekten 9 kW. Simulerade uträkningar av transmission och ventilation och mätaravläsning 
visar är att el-aggregatet troligtvis står på dygnet runt, sommar som vintertid och att det 
troligtvis kör på full effekt. Detta är i så fall en påverkan till de otillfredsställande 
innetemperaturerna som personalen upplever. Det stämmer i så fall också med att det upplevs 
som hela två grader varmare där detta el-aggregat sitter jämfört med motsatta sidan, i 
barnläkarrummet. 

Muntlig information har även fåtts av Källfelts att fläktarna som drivs på el i FT-systemet på 
ögonkliniken kan dra upp till 25kwh per dygn. Detta innebär en kostnad på ca 7500kwh per år 
som faktureras sjukhuset. Vanligtvis ska detta ingå i hyran och fastighetsägaren brukar stå för 
detta själva.  

Genom rundvandring som har gjorts på ögonkliniken har det noterats att det finns 
springventiler i varje rum, vilket inte ska finnas om man har till- och från luftsystem som 
ögonkliniken har idag. Detta innebär att det kommer in luft som inte är beräknad. Enligt ett 
till- och frånluftssystem är det noga uträknat hur mycket luftflöde som ska släppas in 
respektive ut i byggnaden. Ett ökat luftflöde som sker genom springventilerna påverkar 
innetemperaturerna då det kommer in mer kalluft på vintern och mer varmluft på sommaren. 
Detta stämmer även överens med personalens upplevelser att det upplevs som ovanligt varmt 
på sommaren och kallt på vintern. Det påverkar även energiförbrukningen då det krävs mer 
uppvärmning av den oberäknade ”tillluften”. Tätning av springventilerna föreslås därför att 
åtgärdas och vidare undersökningar rekommenderas. 

Slutsatsen som därmed kan dras är att det rekommenderas starkt att ventilationen är en viktig 
punkt för sjukhusets ögonklinik att titta närmare på. Det föreslås att sjukhuset ifrågasätter 
fastighetsägaren och tar upp en diskussion angående vilken elförbrukning som sjukhuset 
faktiskt faktureras.   
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Åtgärdsförslag som har getts i rapporten riktar sig mestadels till fastighetsägaren Källfelts, 
men även till viss del för brukarna av lokalerna på ögonkliniken. 
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Bilaga 1 

ENKÄT TILL PERSONALEN PÅ ÖGONKLINIKEN 

 

Svara gärna så utförligt som möjligt och om det finns mer att tillägga skriv det på baksidan. 
Genom att sätta ett kryss under ett av 4 alternativ svarar ni på hur väl påståendet stämmer. Det 
behövs inte skrivas ert namn på enkäten. 

 

Tack för din medverkan! 

 

1. Upplever du att det är mycket varmt på kliniken på sommaren? 

 

Stämmer: 

inte alls     lite    ganska mycket   väldigt mycket 

 

2. Upplever du att det är mycket kallt på kliniken på vintern? 

 

Stämmer: 

inte alls     lite    ganska mycket   väldigt mycket 

 

3. Brukar belysningen i rummet du vistas i stå på under hela dagen? 

 

Stämmer: 

inte alls     lite    ganska mycket   väldigt mycket 

 

4. Brukar belysningen i rummet du vistas i stängas av under raster? 

 

Stämmer: 

inte alls     lite    ganska mycket   väldigt mycket 

 

5. Har du sett att lampor i vissa rum är på dygnet runt? 
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Stämmer: 

inte alls     lite    ganska mycket   väldigt mycket 

 

Om du har sett, skriv gärna i vilka utrymmen. 

 

6. Har du som vana att stänga av maskiner som används för dagligt bruk helt och hållet vid 
raster? 

 

Stämmer: 

inte alls     lite    ganska mycket   väldigt mycket 

 

7. Har du som vana att låta maskiner som används för dagligt bruk stå off-line vid raster? 

 

Stämmer: 

inte alls     lite    ganska mycket   väldigt mycket 

 

8. Har du som vana att stänga av maskiner helt och håller vid dagens slut? 

 

Stämmer: 

inte alls     lite    ganska mycket   väldigt mycket 

 

 

9. Har du som vana att stänga av maskiner till off-line vid dagens slut? 

 

Stämmer: 

inte alls     lite    ganska mycket   väldigt mycket 

 

 

Nedan följer 3 frågor som handlar om din inställning till miljön. 

34 



 

10. Är miljöarbetet angeläget för dig personligen? 

 

11. Vilket är enligt dig den viktigaste/mest betydelsefulla insats Du kan göra för att minska 
miljöpåverkan under din arbetsdag utan att det har inverkan på din arbetsuppgift 

 

12. Vilket är enligt dig den viktigaste/mest betydelsefulla insats Capio Lundby Sjukhus kan 
göra för miljön. 
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