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Sammanfattning 
Energikontoret Skåne har på uppdrag av 
Region Skåne utfört en förstudie med en 
ingående kartläggning av elanvändnings-
mönstret i två kontor, Regionfastigheter 
Baravägen i Lund, Ekonomiavdelningen i 
Skånehuset i Kristianstad och tryckeriet i 
samma byggnad. Syftet har varit att få fram 
ett träffsäkert underlag för en kommande 
”klimatkampanj”, riktad främst till Region 
Skånes 32 000 anställda, för att förändra 
beteendet vid användandet av energikrävande 
apparater och system.  
Resultatet visar att den enskilt största 
användaren av el inom administrativ verk-
samhet är belysning. Dess andel av 
verksamhetselen är i Regionfastigheters 
kontor 57 % och i ekonomiavdelningens 
kontor 63 %. I tryckeriet ligger belysningen 
på 18 %.  
Datorutrustning är den näst största 
användaren på kontorsarbetsplatserna med en 
andel av verksamhetselen på 39 % hos 
Regionfastigheter och 35 % på ekonomi-
avdelningen. På tryckeriet står datorerna för 
en mycket liten del och istället är det 
kopiatorerna som är de stora elförbrukarna 
De står där för 43 %. 
Sett till elanvändningen per kvadratmeter har 
tryckeriet en flera gånger högre förbrukning 
än de båda kontoren. Kopiatorerna drar som 
nämnt mycket el och dess stora värme-
avgivning leder till ett stort kylbehov. 
När det gäller brukarvanor finns det en stor 
sparpotential genom att släcka belysning i 
rum, som inte används.  
På datorsidan kan man spara el med små 
investeringar genom att koppla dator och 
skärm över en grenkontakt med strömbrytare 
så att standby-förbrukning undviks efter 
arbetstidens slut.  
Studien visar att det på Regionfastigheters 
kontor i Regionhuset finns en spar-
potential på 35% av verksamhetselen och 
att man på ekonomiavdelningen i Skåne-
huset kan spara ca 44%. 

Specifik elanvändning på de studerade 
arbetsplatserna. 
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Inledning 
Sedan 70-talet har det totala energibehovet för kontorslokaler minskat betydligt. Men 
det är främst användningen av värmeenergi som man har fått ner. Detta innebär att elens 
andel av den totala energianvändningen har ökat markant. I många fall har 
elanvändningen t o m ökat i absoluta tal t ex beroende på all den elkrävande kontors-
utrustning som finns i dagens kontor men också på grund av ökad användning av 
värmepumpar och elkrävande återvinningsaggregat. 
I modernare kontor kan elens andel av energianvändningen vara så hög som 70 %. 
Elanvändningen kan i sin tur delas upp på fastighetsel och verksamhetsel. I fastighets-
elen ingår t ex el till pumpar, fläktar och kylmaskiner. Vidare kan el till hissar, utomhus-
belysning och annan gemensam belysning räknas hit. Verksamhetselen i sin tur utgörs 
t ex av el till belysning i kontorslokaler samt till kontors- och köksutrustning.  
Det är vanligt att verksamhetselen utgör 50 % eller mer av den totala elanvändningen. 
Kontorsutrustning står i ett genomsnittligt kontor för uppskattningsvis 20 % av el-
användningen och belysningen för ca 30 % men fördelningen kan naturligtvis variera 
betydligt mellan olika kontorsbyggnader. Siffrorna visar dock att det är högst intressant 
att titta närmare på vad som kan göras för att minska elbehovet på verksamhetsnivå. 
Vid el-effektivisering genom t ex förbättrad belysning eller effektivare kontors-
utrustning minskar värmeavgivningen från apparaterna. Detta kan leda till att behovet 
av värme i lokalerna ökar. Resultatet av den minskade värmebelastningen kan också bli 
att övertemperaturer i lokalerna undviks, behovet av ventilation minskar eller 
kylmaskinerna kan jobba mindre. Efter åtgärder som radikalt sänker den installerade 
eleffekten är det därför på sin plats att se över driften av värme-, ventilations- och 
kylanläggningar. Kanske kan luftflödena dras ner, drifttiderna för ventilationen kortas 
och därmed både el- och värmebehovet sänkas. I praktiken behöver eleffektivisering 
alltså inte leda till ett ökat värmebehov. 
Utrustningens prestanda på ett kontor påverkar naturligtvis elanvändningen men även 
hur personalen använder utrustningen gör skillnad. Det gäller alltså att påverka de 
anställdas beteende. Detta kan göras på olika sätt t ex genom gemensamma policies men 
till stor del handlar det om kunskap och attityder. I verksamheter där man inte själv ser 
sin elräkning är det dock svårare att finna motivation för att ändra sitt beteende. 

Bakgrund 
Inom Region Skåne initierades under året 2004 ett klimatinvesteringsprogram. 
I klimatinvesteringsprogrammet lades delprojektet Klimatanpassade kontor in med 
målet att genomföra energieffektiviseringar i kontorslokaler inom Region Skånes 
förvaltning. Projektet skulle omfatta ca 800 arbetsplatser. Initiativet ligger helt i linje 
med Region Skånes övergripande miljömål som säger att Region Skåne ska hushålla 
med energi och sträva efter att använda förnyelsebar energi bland annat genom att välja 
energisnål teknik och genomföra effektiviseringar i fastigheter som förvaltas av Region 
Skåne. 
För att ha mer kött på benen inför planeringen av projektet beslutade man att en 
förstudie med inventering av ett mindre antal utvalda kontor skulle genomföras. 
Förstudien skulle också omfatta en identifiering av upphandlingsprocesserna för 
elkrävande utrustning inom regionen liksom framtagning av ett koncept för ett 
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demokontor som sedan skulle kunna realiseras inom projektet. Uppdraget att utföra 
förstudien lades ut på Energikontoret Skåne. 
KLIMP-ansökan blev inte beviljad men resultatet i rapporten kan oberoende där av 
användas av Region Skåne i det fortsatta miljöarbetet.  

Innehåll 
I denna rapport redovisas resultat i form av mätvärden och iakttagelser från 
kartläggningar av verksamhetselen på två kontorsarbetsplatser inom Region Skåne. 
För samma arbetsplatser ges förslag på åtgärder som kan få ner elanvändningen och 
kostnaderna för el.  
I ett avsnitt om upphandling av elkrävande kontorsutrustning presenteras t ex några 
tillgängliga hjälpmedel för upphandling. 
Rapporten avslutas med två fiktiva exempel på kontor försedda med olika utrustning 
men i övrigt lika. I exemplen som kan användas för att ge konkreta förslag på åtgärder i 
de egna kontoren eller som underlag för ett demokontor, redovisas elanvändning och 
elkostnad. 
I rapporten föreslås som nämnt besparingsåtgärder som direkt kan påverka 
energianvändningen och energikostnaderna på de studerade kontoren. 
En förhoppning är dock att kunskapen om var energin används inom kontoren, hur 
beteendet påverkar energibehovet och exemplen på åtgärder som kan vidtas för att 
minska användningen av energi kan spridas till fler verksamheter t ex vid seminarier, i 
tryckt informationsmaterial till personalen, via muntliga kontakter etc. Konceptet för 
demonkontoret kan användas för att verkligen realisera ett demokontor. Det kan även 
spridas som ett gott exempel eller fungera som ett diskussionsunderlag i samtal med t ex 
upphandlare och kontorspersonal. 
Innehållet i rapporten kan vidare vara till hjälp vid utformandet av policies för 
användandet av olika apparater, energisparfunktioner etc. 
Rapportens innehåll bör även vara av intresse i upphandlingsprocessen av 
energikrävande utrustning i verksamheterna. 
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Kartläggning av verksamhetsel  
I denna studie har två typiska kontorsarbetsplatser samt ett tryckeri valts ut för att 
kartläggas. Det totala elbehovet liksom dess fördelning på olika typer av utrustning har 
noga karterats genom mätning. 

Metodbeskrivning 
Tillvägagångssätten för att bedöma verksamhetselens storlek och fördelning har varit att 
göra noggranna mätningar av effekt- och energibehov ner på enskilda apparater, läsa av 
installerad effekt i belysningsarmaturer liksom att intervjua personalen för att få en 
uppfattning om drifttider där dessa inte mätts upp. 
På apparater med stor variation i effektförbrukning som kopieringsmaskiner och 
skrivare har elanvändningen mätts upp under ett dygn.   
På datorer och vissa småapparater har endast momentana mätningar genomförts dvs. 
effektmätningar.  
När det gäller belysningen har effekten på ljuskällorna noterats och ett tillägg gjorts för 
driftdonens effekt. På någon enstaka belysningsarmatur har effektmätningar gjorts. 
Serverns effekt har uppskattats 
Personalen har varit behjälplig med att visa runt i lokalerna och informera om beteenden 
och vanor på arbetsplatserna liksom de har varit till stor hjälp i diskussionerna kring 
möjliga effektiviseringsåtgärder. 
På Regionfastigheter har energiansvarig fungerat som kontaktperson i Skånehuset 
chefen för ekonomiavdelningen. 

Kartläggning av verksamhetselen på kontor inom Region Skåne 
Kartläggning av verksamhetselen har skett på Regionfastigheters kontor i Regionhuset i 
Lund samt på Ekonomiavdelningen i Skånehuset i Kristianstad. 
För båda kontoren gäller att verksamhetselen går på ett för respektive byggnad 
gemensamt abonnemang och det går inte att utläsa hur mycket el man gör av med. 
Kartläggningen visar att belysningen är den dominerande användaren av elenergi på de 
studerade kontoren. Men även datorstationerna står för en stor andel av elanvändningen.  
Verksamhetselen har huvudsakligen delats upp på följande kategorier. 

Belysning 
I Regionfastigheters lokaler dominerar belysningen i kontorsrummen totalt medan 
belysningselen för korridorer och kontorsrum på ekonomiavdelningen är i samma 
storleksordning. Detta kan förklaras av att korridorerna på ekonomiavdelningen har 
gamla armaturer och en hög installerad effekt medan Regionfastigheter har modern, 
effektivare korridorbelysning. I kontorsrummen är armaturerna i båda fallen äldre men 
på ekonomiavdelningen är man bättre på att släcka när man går eller när dagsljuset är 
tillräckligt.  

Datorutrustning 
I datorutrustningen ingår förutom datorer och skärmar även skrivare, kombinerade 
skrivare/kopiatorer, plottrar, scanner och server. 
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Huvuddelen av de datorer som mätts upp under inventeringen drar ca 3-4 W när de är 
avstängda dvs. bara de är anslutna till vägguttaget. Även skärmarna drar ca 3-4 W i 
avstängt läge. Men som exempel från mätningarna finns också en ny, modern skärm 
som drar 10 W. 

Kontorsapparater 
Kategorin innefattar te x fax, kopiator, räknare, eldrivna, höj- och sänkbara skrivbord 
samt radio. 
På ekonomiavdelningen, Skånehuset saknas rena kopiatorer istället har man 
kombinerade kopiatorer/skrivare. Dessa sorteras under rubriken Datorutrustning.  

Mat- och dryckesberedning 
På ekonomiavdelningen, Skånehuset finns inget eget fikarum eller pentry.  
På Regionfastigheters kontor finns ett eget pentry och den utrustning som finns där och 
som ingår i kategorin är kaffeapparat, mikrovågsugn samt kyl- och frys. 
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Verksamhetsel: 39 500 kWh/år. 
 

Antal kontorsrum: 38 st 
 

Specifikt elbehov: 1110 
kWh/kontorsarbetsplats, år 
 

Specifikt elbehov: 48 kWh/m2, år

Regionfastigheters kontor,  
Regionhuset, Lund 
 
Regionfastigheters kontor är beläget i 
Regionhuset på Baravägen i Lund. Belysningen 
i kontorsrummen är äldre med hög installerad 
effekt per m². Korridorbelysningen är från 
senare delen av 90-talet och är relativt 
energisnål.  
 
 
 

 

 
Elanvändning i ett genomsnittligt kontorsrum 
 
 Elanvändning 

kWh/år 
Dator, arbetstid 146 
Dator, övrig tid 45 
Belysning, rum 420 
Övrigt 10 
Totalt 621 

 
 
 
Mer detaljerade uppgifter om verksamhetselen finns i bilaga 1. 

Fördelning av verksamhetens elanvändning 
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35%

2%

63%

Belysning

Datorutrustning

Övriga kontorsmaskiner

Verksamhetsel: 20 900 kWh/år. 
 

Antal kontorsrum: 18 st 
 

Specifikt elbehov: 1 200 
kWh/kontorsarbetsplats, år 
 

Specifikt elbehov: 41 kWh/m2, år 

Ekonomiavdelningen, Skånehuset,  
Kristianstad 
 
Ekonomiavdelningen är inrymd på ett 
våningsplan i Skånehuset. Samtliga 
belysningsarmaturer är från tidigt 70-tal, då 
huset byggdes.  
 
 
 
 

 
Elanvändning i ett genomsnittligt kontorsrum 
 
 Elanvändning 

kWh/år 
Dator, arbetstid 141 
Dator, övrig tid 57 
Belysning, rum 356 
Övrigt 22 
Totalt 577 

 
 
 
Mer detaljerade uppgifter om verksamhetselen finns i bilaga 1. 

Fördelning av verksamhetens elanvändning 
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Jämförelse av belysningen i två kontorskorridorer 
Mycket har hänt när det gäller belysningsarmaturer, ljuskällor och belysningsplanering 
sedan 70-talet det visar detta exempel från två korridorer med belysning från 70-talet 
respektive 90-talet. 
 
 
Korridoren på ekonomiavdelningen i 
Skånehuset är försedd med belysnings-
armaturer från början av 70-talet med lysrör 
och konventionell drift. 
Effektbehovet för belysningen i korridoren 
är 13 W/m2.  
Korridorsyta: 124 m². 
 
 
 
 
 
 
Korridoren i regionfastigheters kontor har 
belysningsarmaturer från senare delen av 
90-talet Armaturerna är försedda med 
kompaktlysrör men har konventionell drift.  
Effektbehovet för korridorsbelysningen är 
4 W/m².  
Korridorsyta: 195 m2. 
 
 
 
 
 
 
Den installerade effekten i Regionfastigheters korridor är alltså en tredjedel av den i 
ekonomiavdelningens.  
Drifttiderna i de båda korridorerna avviker liksom ytorna men räknat med en drifttid på 
10 h per dag och en korridor på 150 m2 skulle skillnaden i elanvändning vara 
3375 kWh/år och i kostnad för elen 2130 kr/år.  

Korridor på ekonomiavdelningen, Skånehuset 
Kristianstad 

Regionfastigheters korridor, Regionhuset Lund
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Kartläggning av verksamhetselen på ett tryckeri 
Kartläggning av verksamhetselen har skett på tryckeriet i Skånehuset i Kristianstad. 
Verksamhetselen på tryckeriet går på ett för hela byggnaden gemensamt abonnemang 
och det går inte att utläsa hur mycket el man gör av med. 
Kartläggningen visar att kopieringsmaskinerna står för den största elanvändningen på de 
studerade kontoren följt av klimatanläggning och belysning.  
Verksamhetselen har huvudsakligen delats upp på följande kategorier. 

Belysning 
Denna kategori utgörs främst av allmänbelysning i det i tryckeriet dominerande 
kopiatorrummet men viss skrivbordsbelysning ingår också. 

Kopieringsmaskiner  
Tryckeriet har fyra större kopiatorer med tillhörande dator. Huvuddelen av energin går 
åt vid kopiering eftersom kopiatorerna används mycket och drar relativt lite i viloläge. 

Datorutrustning 
Här ingår de två arbetsdatorer. 

Klimatkyla 
Här ingår en anläggning för kylning och befuktning av rumsluften med tillhörande fläkt 
för cirkulation av den behandlade luften. Aggregatet tar inte in uteluft utan recirkulerar 
rumsluften.  
Kylanläggningen finns här på plats ute i verksamheten och dess el går på 
verksamhetselen. 
Elbehovet för klimatkyla har inte kunnat mätas utan har istället uppskattats utifrån 
värmebelastningen och tekniska data för kylmaskinen. 

Övrig 
Här ingår bland annat skärmaskin och bindningsmaskin. 
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Verksamhetsel: 27 700 kWh/år. 
 

Antal kopiatorer: 4 st 
 

Specifikt elbehov: 198 kWh/m2, år 

Tryckeriet, Skånehuset, Kristianstad 
 
Tryckeriet ombesörjer större kopieringsarbeten 
inom Region Skåne.  
Elanvändningen inom tryckeriet är  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mer detaljerade uppgifter om verksamhetselen finns i bilaga 1. 

43%2%

36%
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18% Belysning

Kopieringsmaskiner

Datorutrustning

Klimatkyla

Övrigt

Fördelning av verksamhetens elanvändning 
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Energisparåtgärder 

Regionfastigheters kontor, Regionhuset Lund 
Med utgångspunkt i de gjorda kartläggningarna redovisas här ett antal möjliga 
sparåtgärder för att få ner elanvändingen på de studerade kontorsarbetsplatserna. 

Undvik elanvändning när datorer inte är i gång 
Som framgår av elbalanserna drar datorutrustning som skärm, dator, skrivare och 
skanner ström även i avstängt läge. En datorstation (skärm + dator), som är i drift under 
åttatimmars arbetsdagar och avstängd övrig tid, förbrukar ca 47 kWh/år när den är 
avstängd. Region Skåne köper el för 63 öre/kWh. Kostnaden blir då 47 kWh/år×0,63 
kr/kWh = 29,60 kr/år. På Regionfastigheters kontor blir 
det 39×47= 1833 kWh/år 
De här 47 kilowattimmarna kan undvikas om datorn är 
kopplad över en grenkontakt med strömbrytare och man 
slår av strömmen när datorn har stängts. Det 
sammanlagda antalet datorer inom Regionfastigheter är 
ca 240 st. Den totala besparingen kan alltså bli 7 
140 kr/år, en hel del pengar för en till synes obetydlig 
energiläcka. 
 

Undvik elanvändning när kopiatorer och skrivare inte används 
I Regionfastigheters rum 2070 finns en hel del elkrävande kontorsmaskiner och 
datorutrustning. Maskinerna stängs inte av nätter och helger men vissa går ner i viloläge 
eller lågeffektläge. Det effektbehov utrustningen då har redovisas i diagrammet nedan. 
 
Maskin Effektbehov, W 
Skrivare/kopiator Ricoh aficio 1055 25 
Skrivare/kopiator Ricoh aficio cl7000 15 
Scanner aficio IS300e 15 
Skrivare HP LJ8150n 25 
Skrivare HP LJ5n 20 
Fax, Ricoh 15 
Summa 115 

 
Den tid maskinerna inte används och de kan gå ner i ”sovläge” bedöms vara ca 6000 av 
årets 8760 timmar. Under denna inaktiva tid drar utrustningen ca 690 kWh per år.  
Det enklaste sättet att undvika det mesta av denna onödiga elförbrukning är att införa 
rutiner så att någon stänger av maskinerna vid arbetstidens slut. För beredskap kan man 
tänka sig att en av de fyra skrivarna är igång liksom faxen.  

Närvarostyrning på toaletterna 
På dam- och herrtoaletterna med förrum och kapprum tycks belysningen ofta stå tänd 
dygnet runt. Den här typen av lokaler lämpar sig mycket väl för närvarostyrning. Många 
toaletter i Regionhuset har försetts med närvarosensorer, men inte Regionfastigheters 

Datorutrustning ansluten till 
grenkontakt med strömbrytare 
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toalettutrymmen. Inte minst i förrummen bör belysningen styras av närvarogivare 
eftersom den installerade effekten här är relativt hög.  
 

                
 Kapprum/förrum på damtoaletten Förrum på herrtoaletten 
 
Med närvarostyrning reduceras brinntiden till några enstaka timmar per arbetsdag och 
man undviker att det lyser dygnet runt.  
På det här kontoret innebär det att elanvändningen skulle kunna minska från ca 
2500 kWh/år till ca 450 kWh/år, en besparing på 2050 kWh/år, vilket motsvarar ca 1300 
kr/år 

Släcka på kontorsrummen 
Som framgår av de diagram i bilagorna som redovisar fördelningen av belysningselen, 
är det kontorsrummen som drar mest. Det beror främst på att det är äldre armaturer med 
många lysrör i. Vid inventeringen till den här studien upplevde vi att personalen 
generellt är duktig på att anpassa belysningen efter dagsljuset, så att inte onödigt mycket 
lampor är igång. Vad man däremot inte gör i samma utsträckning är att släcka när man 
lämnar rummet för en fikapaus eller ett möte. Om var och en på kontoret skulle kunna 
reducerar brinntiden med en timma per arbetsdag genom att bli bättre på att släcka efter 
sig, skulle besparingen bli ca 1500 kWh/år. 

Sparpotential 
Besparingen av åtgärderna som presenterats ovan är 5 900 kWh/år vilket motsvarar ca 
15 % av den årliga elanvändningen. De nämnda åtgärderna är ändå långt ifrån allt som 
finns att göra. Ett byte av armaturerna i kontorsrummen skulle åtminstone kunna 
halvera elbehovet för belysning i dessa, alltså sänka det från 16 000 till ca 
8 000 kWh/år. Det totala elbehovet på kontoret skulle då sjunka med 35 %. 

Ekonomiavdelningen, Skånehuset, Kristianstad 

Byte av korridorbelysningen 
Belysningen i korridorerna är med dagens mått mätt energislukande. Den specifika 
installerade effekten ligger på ca 13 W/m². Med nya belysningsarmaturer med T5-lysrör 
och högfrekvensdrift är det möjligt att sänka effektnivån till 3-4 W/m². 
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Energianvändningen med de befintliga armaturerna är ca 5 200 kWh/år. Med nya 
armaturer är det möjligt att sänka elförbrukningen med 4 000 kWh per år till ca 
1 200 kWh/år, en besparing på 77 %. Byte av belysningsarmaturer är dock relativt dyrt 
och energibesparingen kan inte bära hela kostnaden. Även andra motiv måste till. Ett 
sådant kan vara förbättrad komfort. I det här fallet har armaturernas förväntade 
livslängd passerats med råge vilket kan motivera en åtgärd.  

Byte av belysningsarmaturer i kontorsrum, mötesrum och arkiv/kopiering 
Den fasta belysningen i de övriga rummen på ekonomiavdelningen är lika gammal som 
korridorbelysningen, dvs. sedan huset byggdes någon gång på tidigt sjuttiotal. Den är 
egentligen dåligt anpassad för modernt kontorsarbete. Endast genom att byta armaturer 
kan man åstadkomma radikala för ändringar av elanvändningen och samtidigt en 
godtagbar komfort. En halvering av elanvändningen för belysning i de nämnda rummen 
är högst rimlig. Det betyder en reduktion från ca 8 000 till 4 000 kWh/år eller en 
besparing på ca 20 % av den nuvarande elanvändningen.  

Undvik elanvändning när datorer inte är i gång 
Som tidigare visats, finns det en sparpotential i att låta datorerna vara kopplade över en 
grenkontakt. Ca 47 kWh/år kan sparas per dator. På ekonomiavdelningens kontor blir 
det 21×47 ≈ 990 kWh/år eller ca 5 % av nuvarande elförbrukning. 

Stänga av skrivare och kopiatorer vid arbetsdagens slut 
När skrivare och kopiatorer inte används går de ner i ett slags viloläge för att minska 
strömförbrukningen men trots allt fortsätter de att drar omkring 25 W per skrivare eller 
kopiator. På ekonomiavdelningen innebär det ca 180 kWh på ett år för de två skrivarna 
som finns på kontoret. Ett enkelt sätt att undvika läckaget är att stänga av skrivarna på 
huvudströmbrytarna vid arbetsdagens slut.  

Sparpotential 
Den sammanlagda besparingen av åtgärderna som beskrivits ovan är ca 9200 kWh/år 
vilket motsvarar ungefär 44 % av den nuvarande elanvändningen. 

Tryckeriet, Skånehuset, Kristianstad 

Kopieringsmaskiner 
Kopieringsmaskinerna, som står för det dominerande elbehovet, körs på ett effektivt sätt 
och här finns inte mycket mer att hämta i form av elbesparingar. 

Allmänbelysning 
Belysningen är även här av äldre modell och belysningselen bedöms åtminstone kunna 
halveras genom ett byte till moderna, effektiva armaturer. En rimlig bedömning är att 
elbehovet skulle kunna minskas med åtminstone 3 400 kWh/år med nya armaturer, 
inklusive en viss sänkning av elbehovet för kyla. 
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Upphandling av elkrävande utrustning 

Upphandling inom Region Skåne 
Förfarandet vid upphandling av den typ av elkrävande utrustning som berörs i denna 
rapport varierar beroende på om gäller fasta installationer eller ”lösöre”. 
De fasta installationerna, dvs. den fasta belysningen i byggnaderna projekteras och 
upphandlas av Regionfastigheter i så kallad objektupphandling.  
Dator- och kontorsutrustning samt behandlingsspecifika apparater införskaffas däremot 
genom central upphandling av MA-Skåne. 

Att tänka på vid upphandling och projektering 

Datorer och bildskärmar 
Standby-förbrukningen är i allmänhet lägre på nya maskiner jämfört med 3-4 år gamla  
Datorerna har som lägst 1,0 W och 1,7 är vanligt, men det finns också nya maskiner av 
kända märken, som har en förbrukning på 4-5 W. De lite äldre datorerna (2-3 år) ligger i 
allmänhet på 4-6 W.   
Sak samma när det gäller skärmar, äldre skärmar  ca 4-5 W och nya av kända fabrikat 
1,0 – 1,7 W, men det finns också nya med avsevärt högre standby-förbrukning.  
Det är därför angeläget att i anvisningar för upphandling av datorer och skärmar lägga 
till krav på maximala no-load losses eller standby-förluster, förslagsvis en nivå på 
≤ 1W. Studien på Regionfastigheters kontor i Lund visar att det ibland deras datorer 
redan finns några enstaka datorer och skärmar, som ligger på en-watts nivån. 

Belysning 
Som framgår av diagrammen för de studerade verksamheterna, är belysningen den helt 
dominerande el-användaren. Den största sparpotientialen finns därför på 
belysningssidan. 
I regionens anvisningar för projektering av belysningsanläggningar bör det finnas 
specificerade krav på installerad effekt samt krav på närvarostyrning och/eller 
ljusstyrkestyrning där detta lämpar sig.  
Närvarostyrning har nu funnits så länge att det finns mycket erfarenhet av vilka 
lösningar som fungerar bra. 

Hjälpmedel vid upphandling 
När kontors-, belysningsutrustning mm ska köpas in bör energiaspekten vägas in. Det 
finns betydande skillnader i effektbehov mellan olika tillverkares produkter liksom 
mellan olika modeller. Vid upphandling av energikrävande utrustning till kontoret finns 
det vissa verktyg att ta hjälp av. 
EKU-verktyget, ett verktyg för ekologiskt hållbar upphandling, är en Internetbaserad 
databas med förslag till miljökriterier (miljökravsspecifikationer) vid upphandling av 
varor och tjänster. (www.eku.nu) I rapporten ”Revidering av energikrav på offentligt 
upphandlade produkter – Underlagsrapport till EKU-verktyget” finner man ett flertal 
energikrav som föreslås arbetas in i det internetbaserade verktyget. (Se bilaga 2) Dessa 
har hämtats från miljömärkningar som Energy Star, TCO99, GEEA (Group for Energy 
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Efficient Appliances) och EU-blomman. Bland de produktgrupper som finns med kan 
nämnas persondatorer, kopiatorer, vitvaror och ljuskällor.  
Kraven delas upp på: 
 

• Obligatoriska krav 
Det är kriterier som måste uppfyllas för att anbudet ska beaktas. Här ingår oftast 
kriterier som stora delar av marknadens aktörer kan uppfylla. 

• Utvärderingskriterier 
Kriterier som leverantören bör uppfylla men det är inte nödvändigt. 
Utvärderingskriterier används i bedömningen av vilket anbud som är 
ekonomiskt mest fördelaktigt. 

På hemsidan för EU:s Energy Star-program (www.eu-energystar.org) hittar man de krav 
märkningen ställer på: 

• Datorer 
• Bildskärmar 
• Laptopdatorer 
• Skrivare 
• Skannrar 
• Faxmaskiner 
• Kopiatorer  
• Multifunktionsskrivare  

Kraven är lågt ställda och huvuddelen av apparatutbudet kan sägas klara kraven men 
fördelen är att märkningen är väl inarbetad. På hemsidan finns vidare en databas där 
man själv kan söka efter energieffektiva produkter. Databasen redovisar ett antal energi- 
och funktionsparametrar, för datorer t ex effektbehovet i viloläge. 
 
TCO-märkningen är en så kallad tredje parts, oberoende kvalitets- och miljömärkning. 
Kraven har skärpts efter hand så att utrustning kan vara märkt enligt TCO’95, TCO’99 
eller TCO’03 Displays. TCO’03 omfattar som namnet avslöjar endast bildskärmar 
medan TCO’95 är en märkning för såväl skärmar som bärbara datorer, skrivare och 
systemenheter. TCO-märkningen ställer förutom energikrav, krav på ergonomi, 
emissioner, farliga ämnen och återvinning. Energikraven är hårdare ställda än Energy 
Stars motsvarande krav. På www.tcodevelopment.com hittar man kravspecifikationer 
liksom en databas med godkända produkter. 
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Elanvändningen i kontor - 2 exempel 
För att visa skillnaden i elanvändning mellan ett modernt, eleffektivt kontor och ett 
äldre, mindre genomtänkt redovisas här två fiktiva exempel på kontorsrum försedda 
med olika utrustning men i övrigt lika. Exemplen kan jämföras med de egna kontoren 
och ge konkreta förslag på åtgärder för att få ner elanvändningen eller fungera som 
diskussionsunderlag i samtal mellan kontorspersonal, upphandlare och 
fastighetsförvaltare. Exemplen kan även användas som underlag för framtagandet av 
demokontor. 
I exemplet med hög elanvändning är kontoret utrustat med kontorsapparater som har 
köpts in utan tanke på eleffektivitet. Apparaterna har höga effekter såväl i drift som i 
avstängt läge. Driftstiderna är dessutom långa eftersom möjligheterna till effektstyrning 
inte utnyttjas utan alla komponenter står på under hela arbetsdagen.  
Belysningsarmaturerna har varit med länge och den installerade belysningseffekten är 
hög samtidigt som belysningsmiljön är dålig. Även här slarvar man och släcker inte 
belysningen annat än när man går för dagen. 
De höga effekterna och de långa drifttiderna bidrar båda till att elanvändingen är hög. 
Av den el som går till apparater och belysningsarmaturer blir det mesta till värme som 
avges till rummet. Denna värme måste under långa perioder av året kylas bort för att det 
inte ska bli för varmt. Att driva kylmaskinen kräver även det el. Man betalar alltså två 
gånger för elen till utrustningen.  
Avsaknaden av solskydd ökar på kylbehovet ytterligare. 
I exemplet med låg elanvändning har kontoret utrustats med eleffektiva apparater och 
belysningsarmaturer. Man har dessutom vidtagit åtgärder för att hålla drifttiderna nere. 
Detta får effekt på elanvändningen och värmelasten. Att fönstret är försett med solskydd 
minskar värmelasten ytterligare. Med smart ventilation behöver rummet inte tillföras 
kyla från en kylmaskin. 
 
Tabellen nedan visar effektbehov, elbehov, elkostnad och CO2-utsläpp för de båda 
kontoren samt skillnaden mellan de. 
 
 Kontor med hög 

elanvändning 
Kontor med låg 
elanvändning 

Skillnad 

Genomsnittlig effekt, arbetstid, W 570 100 470 
Elanvändning, kWh/år 1420 240 1180 
Rörlig elkostnad, kr/år 900 150 740 
Koldioxidutsläpp*, kg/år 1210 210 1000 
* marginalel, 0,85 kg/kWh 
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Exempel 
Kontor med hög elanvändning 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Avser el till kontorsapparater och belysning i kontorsrum och korridor. 
   El för kyla och ventilation ingår inte. 5 m2 av korridoren räknas in.

Medeleffekt, dagtid* 570 W 

Elanvändning* 1420 kWh/år 

Kostnad för el* 900 kr/år 

Koldioxidutsläpp* 1210 kg/år 
 

Belysning och apparater har höga effekter och 
långa drifttider. Detta ihop med solinstrålningen 
ger en stor värmelast. För att nå en dräglig 
temperatur måste rummet kylas vilket kräver  
ytterligare ca 500 kWh/år. 

1. Konventionell drift, inte HF-drift 
Installerad effekt 25 W/m2 

2. Belysningen släcks manuellt 

3. Skrivbordsbelysning med 60 W 
glödlampa 

4. Datorn drar 60 W påslagen             
I drift hela arbetsdagen. 

5. CTR-skärm drar 90W påslagen      
I drift hela arbetsdagen 

6. Egen skrivare på rummet 
Stängs aldrig av 
15W i viloläge dygnet om 

7. Ingen solavskärmning 

8. Belysning med konventionell  
drift, inte HF-drift                           
Installerad effekt 15 W/m2            
Tänd 7.00-24.00 vardagar 

4 

7 

6 
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5

1 

2

8 
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Exempel  
Eleffektivt kontor 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Avser el till kontorsapparater och belysning i kontorsrum och korridor. 
   El för kyla och ventilation ingår inte. 5 m2 av korridoren räknas in. 

Medeleffekt, dagtid* 100 W 

Elanvändning* 240 kWh/år 

Kostnad för el* 150 kr/år 

Koldioxidutsläpp* 210 kg/år 
 
Kyla kan undvikas med bibehållen god komfort, 
genom ett medvetet val av kontorsapparater 
och belysning, korta drifttider samt installation 
av effektivt solskydd. 

1. Högfrekvensdrift.                     
Arbetsplatsorienterad belysning 
Installerad effekt 7 W/m2 

2. Närvarogivare släcker ljuset i 
rummet automatiskt 

3. Skrivbordslampa är inte nödvändigt 
med arbetsplatsorienterad belysning  

4. Datorn drar 40 W påslagen            
Automatisk övergång till viloläge, 1 W 

5. Platt bildskärm drar 30 W påslagen 
Automatisk skärmavstängning 

6. Ingen skrivare på rummet 

7. Installerad grenkontakt med brytare 
hindrar strömförbrukning från 
avstängda apparater  

8. Utvändig, rörlig solavskärmning 

9. Högfrekvensdrift, kompaktlysrör 
Installerad effekt 4 W/m2 

Dimmas till 20% belysningsnivå kvällar 
och helger 
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Förutsättningar för exemplet Kontor med hög elanvändning 
Rummet är 12 m2 stort och södervänt. 5 m2 korridor räknas till varje kontorsrum. 

Allmänbelysning 
Äldre armaturer med konventionell drift, inte HF-drift. 
Armaturerna liksom ljuset är jämt fördelat över arbetsrummet och inte koncentrerat till 
arbetsplatsen. 
Installerad effekt: 25 W/m2 
Vanlig strömbrytare med manuell tändning och släckning.  
Ljuset släcks inte när rummet lämnas under dagen. 
 
Skrivbordsbelysning 
Skrivbordslampa fäst i skrivbordet försedd med 60 W glödlampa 
Mindre lämplig punktbelysning som inte är anpassad för bildskärmsarbete. 
 
Dator 
Datorn drar 60W när den är påslagen.  
Datorn har viloläge men det är inte aktiverat. (drar 5W i viloläge) 
Avstängd men ansluten till elnätet drar datorn 4 W. 
Stängs vid arbetsdagens slut.  
Kommentar: I det värsta fallet stängs apparaterna inte heller kvällar och helger, något 
som inte är alldeles ovanligt.  
 
Bildskärm 
Katodstråleskärm, CRT-skärm. 
Bildskärmen drar 90W när den är påslagen. 
Automatisk skärmavstängning utnyttjas inte.  
Skärmen drar 5W när den är avstängd men fortfarande ansluten till elnätet. 
Stängs vid arbetsdagens slut. 
 
Skrivare 
Egen skrivare på rummet som drar 15W i viloläge. 
Skrivaren stängs aldrig av. 
 
Solavskärmning 
Persienner finns men utnyttjas inte. 
Annan solavskärmning saknas. 
 
Korridorbelysning 
Äldre armaturer med konventionell drift, inte HF-drift. 
Installerad effekt: 15 W/m2 
Belysningen står tänd tills nattvakten kommer vid 24-tiden. 
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Förutsättningar för exemplet Eleffektivt kontor 
Rummet är 12 m2 stort och södervänt. 5 m2 korridor räknas till varje kontorsrum. 

Allmänbelysning 
Moderna armaturer med T5 lysrör och högfrekvensdrift.  
Belysningen är koncentrerad till arbetsplatsen. 
Installerad effekt: 7 W/m2 
Den vanliga strömbrytaren har ersatts av en närvarogivare med strömbrytare. 
Belysningen tänds manuellt men släcks automatiskt, med viss fördröjning, när ingen är i 
rummet. En dagsljussensor känner av dagsljusnivån och släcker ner när dagsljuset är 
tillräckligt. 
En dragströmbrytare i armaturen gör det möjligt att reglera ljusnivån. 
Kommentar: Högfrekvensdrift, HF-drift, ger många fördelar jämfört med konventionell 
drift. Det ger lägre drifteffekt för samma ljusmängd. Lysrören tänder direkt, utan 
blinkning och ger ett flimmerfritt ljus. Lysrörens livslängd ökar liksom möjligheten till 
styrning och reglering. 
T5-lysrör förutsätter HF-drift. T5 lysrören är smalare än de traditionella lysrören och en 
av dess fördelar är att de är mer energieffektiva. 
Armaturens utformning påverkar energieffektiviteten. Inte minst reflektorernas 
utformning. 
Erfarenheter visar att en drifttidsreducering med 40 % är vanligt vid närvarostyrning i 
cellkontorsrum. Men hur mycket drifttiden reduceras i det enskilda fallet är beroende av 
hur rörligt arbete personalen på den aktuella arbetsplatsen har. 

Skrivbordsbelysning 
Skrivbordsbelysning är inte nödvändig i och med den arbetsplatsorienterade 
allmänbelysningen. 
Om skrivbordsbelysning ändå önskas väljs en armatur med t ex kompaktlysrör med HF-
drift, inte halogenlampa eller glödlampa. Effekt ca 10-15 W. 

Dator 
Datorn drar 40 W när den är påslagen. (stationär)  
Datorn har viloläge och detta är aktiverat så att datorn automatiskt går ner till 1 W efter 
en stund av inaktivitet.  
Datorn stängs vid arbetsdagens slut. Avstängd men ansluten till elnätet drar datorn ca 
1 W och därför ansluts den till en grenkontakt med brytare. (Se nedan) 
Kommentar: Ännu lägre effekter kan erhållas med bärbar dator.  
Effekten i påslaget läge är ca 30 W för bildskärm och dator. 

Bildskärm 
Platt skärm,17 tum.  
Bildskärmen drar 30W när den är påslagen. 
Automatisk skärmavstängning efter en stund av inaktivitet utnyttjas dagtid så att 
drifttiden kortas betydligt. 
Avstängd men ansluten till elnätet drar skärmen ca 1 W därför ansluts den till en 
grenkontakt med brytare och strömmen bryts vid arbetsdagens slut. (Se nedan) 
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Kommentar: Bildskärmen bör inte vara större än vad arbetsuppgifterna kräver. En större 
skärm drar generellt mer ström. 
Förväxla inte skärmavstängning med skärmsläckare som tänder en bild, stilla eller 
rörlig, efter en stunds inaktivitet. Skärmsläckare minskar inte effekten till bildskärmen 
nämnvärt, ofta inte alls. 

Skrivare 
Ingen separat skrivare på rummet  
Om behov finns av skrivare på rummet, väljs en som drar mindre än 5W i viloläge. 
Skrivaren stängs när den inte används. Den drar 1 W i avstängt läge. 
Skrivaren ansluts till grenkontakten med brytare som utnyttjas vid arbetsdagen slut. (se 
nedan) 

Grenkontakt med brytare 
Utrustning som dator, skärm, skrivare, högtalare är anslutna till en grenkontakt med 
brytare. Strömmen bryts på grenkontakten vid arbetsdagens slut. 
Kommentar: Många apparater drar ström trots att de är avstängda, bara genom att vara 
anslutna till elnätet. Detta undviks med ovan nämnda grenkontakt. 

Solavskärmning 
Utvändig, rörlig solavskärmning i form av markis.  
Avskärmningen styrs automatiskt efter solljus och vindpåverkan. 
Kommentar: Ett utvändigt solskydd hindrar mer av solvärmen att komma in i rummet 
än ett som sitter längre in. Flera varianter förekommer. Med ett rörligt solskydd kan 
solvärmen tas till vara då värmebehov finns. Rum i väster- och söderläge är i störst 
behov av solskydd. 

Korridorbelysning 
Moderna armaturer försedda med T5-lysrör och högfrekvensdrift. 
Installerad effekt: 4 W/m2 
Efter arbetstid dimmas belysningen ner till 20% av belysningsnivån dagtid.  
Kommentar:. Ofta vill man av säkerhets skäl inte släcka korridorbelysningen 
fullständigt. Ett sätt att ändå minska elanvändingen nattetid är att släcka vissa lampor, 
ett annat att dimma ner belysningen. Med den senare lösningen undviker man ”mörka 
hål”.  
Se även kommentaren under allmänbelysning. 
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Sammanfattning av resultat 
 
Utifrån mätresultaten från de studerade 
verksamheterna har nyckeltal i form av 
specifik elanvändning tagits fram. Nyckel-
talet erhålls genom att den totala el-
användningen inom verksamheten slås ut 
på verksamhetens totala golvarea. 
Resultatet redovisas i diagrammet 
bredvid. För att ge en bild av var det 
största elbehovet finns har elanvändningen 
delats upp på olika områden. 
Den specifika elanvändingen kan 
användas för att jämföra verksamhetens 
elanvändning med andras, för att få en 
bild av hur man ligger till. Men inte minst 
intressant är att jämföra sig med sig själv 
från år till år. 
Kontor är tacksamma att jämföra 
sinsemellan eftersom verksamhet, 
utrustning och arbetstider endast varierar 
lite. 
Ett tryckeri kan tyckas vara en mycket 
speciell verksamhet men stapeln för 
tryckeriet visar ändå på ett typiskt mönster 
för verksamheter med en koncentrerad, 
hög elanvändning som skapar en stor 
värmelast som måste kylas bort. 
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Ett annat sätt att jämföra sig med andra 
arbetsplatser är att se till hur mycket el 
som årligen förbrukas i en typisk enhet 
som t ex ett kontorsrum. I diagrammet 
bredvid har den årliga användningen av 
verksamhetsel i ett genomsnittligt 
kontorsrum på de studerade arbets-
platserna lagts in liksom elanvändningen 
i de båda exempelkontoren i rapporten. 
Elförbrukning från belysning i övriga 
utrymmen, från gemensamma kontors-
maskiner samt från utrustning i fikarum 
är inte medräknad. Bara den el som 
används på rummen har här tagits med. 
De två studerade kontoren inom Region 
Skåne står sig bra i en jämförelse med 
exempelkontoret med hög elanvändning. 
Men det finns en hel del kvar att göra för 
att nå den låga nivån i det eleffektiva 
kontoret. Till stor del handlar det om 
åtgärder på belysningssidan men även 
om beteenden som att stänga datorn eller 
inte när man lämnar rummet.  
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Bilaga 1 
 

Tabeller och diagram över total elanvändning, belysningsel  
och el till datorutrustning för de studerade arbetsplatserna 



Regionfastigheters kontor, Regionhuset, Lund
Verksamhetsel

Lokalyta, m² 870
Verksamhetstid kontorstid
Kontorsrum, st 38
Personalstyrka, st 39
Datorstationer, st 40

Följande värden baseras på uppmätta, alternativt avlästa effekter samt bedömda drifttider

Verksamhetens elanvänding kWh/år
Belysning 22 339
Datorutrustning 15 460
Övriga kontorsmaskiner 334
Mat- och dryckesberedning 1 358
Summa 39 491

Elanvänding för belysning kWh/år
Kontorsrum 15 954
Korridorer 3 082
Kapprum/toaletter, damer 720
Kapprum/toaletter, herrar 1 774
Övriga utrymmen 808
Summa 22 339

Elanvändning för datorutrustning kWh/år
Datorer, arbetstid 5 545
Datorer, övrig tid 1 713
Skrivare 3 540
Scanners 289
Server och kringutrustning 4 373
Summa 15 460

Elanvändning i genomsnittligt kontorsrum kWh/år
Dator, arbetstid 146
Dator, övrig tid 45
Belysning 420
Övrigt 10
Summa 621

Specifik elanvändning
kWh/kontorsrum, år 1 109
kWh/m², år 48



Totalt 39491 kWh/år

Verksamhetens elanvändning - 
Regionfastigheters kontor, Lund
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3%1%

57%

Belysning

Datorutrustning

Övriga kontorsmaskiner

Mat - och dryckesberedning



Totalt 23 826 kWh/år

Elanvändning för belysning - 
Regionfastigheters kontor, Lund

71%

14%

3%
8% 4%

Kontorsrum

Korridorer

Kapprum/toaletter, damer

Kapprum/toaletter, herrar

Övriga utrymmen



Totalt 15460 kWh/år

Elanvändning för datorutrustning - 
Regionfastigheters kontor, Lund

36%
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10%
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Datorer, övrig tid
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Totalt 621 kWh/år

Elanvändning i genomsnittligt kontorsrum - 
Regionfastigheters kontor, Lund
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Dator, arbetstid
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Belysning

Övrigt



Ekonomiavdelningen, Skånehuset, Kristianstad
Verksamhetsel

Lokalyta, m² 505
Verksamhetstid kontorstid
Kontorsrum, st 18
Personalstyrka, st ca 20
Datorstationer, st 21

Följande värden baseras på uppmätta, alternativt avlästa effekter samt bedömda drifttider

Verksamhetens elanvänding kWh/år
Belysning 13 263
Datorutrustning 7 262
Övriga kontorsmaskiner 333
Summa 20 858

Elanvänding för belysning kWh/år
Kontorsrum 6 416
Korridor, kapprum 5 211
Arkiv / kopieringsrum 870
Mötesrum 766
Summa 13 263

Elanvändning för datorutrustning kWh/år
Datorer, arbetstid 2 534
Datorer, övrig tid 1 034
Skrivare, arbetstid 682
Skrivare, övrig tid 186
Server och kringutrustning 2 826
Summa 7 262

Elanvändning i genomsnittligt kontorsrum kWh/år
Dator, arbetstid 141
Dator, övrig tid 57
Belysning 356
Övrigt 22
Summa 577

Specifik elanvändning
kWh/kontorsrum, år 1 159
kWh/m2 41



Totalt 20 858 kWh/år

Verksamhetens elanvändning - 
ekonomiavdeln. Skånehuset, Kristianstad
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Totalt 13 263 kWh/år

Elanvändning för belysning - 
ekonomiavdeln. Skånehuset, Kristianstad
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Totalt 7 262 kWh/år

Elanvändning för datorutrustning - 
ekonomiavdeln. Skånehuset, Kristianstad
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Totalt 577 kWh/år

Elanvändning i genomsnittligt kontorsrum - 
ekonomiavdeln. Skånehuset
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Tryckeriet, Skånehuset, Kristianstad
Verksamhetsel

Lokalyta, m² ca 140
Verksamhetstid kontorstid
Personalstyrka, st ca 2
Kopiatorer, st 4

Följande värden baseras på uppmätta, alternativt avlästa effekter samt bedömda drifttider

Verksamhetens elanvänding kWh/år
Kopieringsmaskiner 12 025
Belysning 4 894
Datorutrustning 436
Klimatkyla 10 100
Övrigt 242
Summa 27 697

Specifik elanvändning
kWh/m2 198



Totalt 22 672 kWh/år

Verksamhetens elanvändning - 
Tryckeriet Skånehuset, Kristianstad
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