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Uppföljning Väla Gård - plusenergikontor  

Tekn Dr Per Kempe, Projektengagemang Energi & Klimatanalys AB, Box 24, 182 11  Danderyd 

per.kempe@projektengagemang.se, (per.kempe@byv.kth.se) 

Abstract  

Syfte och Mål 

Projektet syftar till att öka kunskaperna om installationer i kontorsbyggnader som är noll-/plus-

energihus. Installationssystemen i dessa byggnader arbetar med lägre installerade effekter och är 

därigenom känsliga för brister i design och utförande. Men även små transmissionsförluster, 

luftläckage och andra mindre energiflöden kan få stor betydelse i byggnader med mycket låg 

energianvändning. För att erhålla kunskap hur detta fungerar i verkligheten ska vi i detalj följa upp 

Skanskas nybyggda kontor i Helsingborg, som är designat för att vara ett plusenergikontor. 

Metod 

Ett driftuppföljningsprojekt har initierats för Väla gård med syftet att i detalj dokumentera och 

analysera energianvändningen samt optimera drift av installationerna. 

Den detaljerade driftuppföljningen loggar 294 signaler. Signalerna består av temperaturer, RF, CO2, 

närvaro, luftflöden, styrsignaler, börvärden, effekter, energimätare, etc. Signalerna loggas med 

variabelt tidssteg (COV). Om exv. en temperatur ändrat sig mer än 0,1⁰C sparas det nya värdet. Detta 

har flera fördelar, dels sparar det minne, överföringskapacitet, men skapar även en frihet i 

utvärderingsprocessen så man där kan välja med vilket tidsintervall man vill läsa ut mätdata till 

analys. 

De sparade mätvärdena skickas till en databas, där man med olika verktyg kan analysera vad som 

händer i byggnaden och dess installationssystem. För att det inte skall gå för mycket mantimmar på 

administration av mätdata testas ett verktyg från processindustrin, som delvis kan automatisera 

mätdataanalysen. Avsikten är att man varje måndagsmorgon skall erhålla en automatiserad 

standardiserad rapport (pdf) över hur byggnaden och systemen har fungerat föregående vecka, för 

en snabb kontroll att allt fungerar. Varannan månad gör man en större genomgång av systemens 

funktion, energianvändningen etc, som återrapporteras på driftsmöte med fastighetsägaren och 

driften. Återrapporteringen innehåller energi och driftuppföljning samt förslag på hur man kan 

förbättra och optimera driften. 

Resultat 

Loggning av de flesta givare har fungerat sedan månadsskiftet april/maj. 

Verksamhetselen ligger på ca 27 kWh/m2år (23 kWh/m2år utan matautomaterna). 
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Solelproduktionen är 17310 kWh för 1,7 månaders drift vilket ligger 15 % över den beräknade nivån. 

Huvuddelen av mätdatainsamlingen fungerar från april 2013 och det första riktiga energi och 

driftuppföljningsmötet är efter midsommar 2013 och förbättringspotential på styr har bl.a. 

identifierats. 

Nyckelord:  Driftuppföljning, energiuppföljning, solceller, verksamhetsel, energiprestanda,  

 värmeåtervinning, driftoptimering, inneklimatmätningar,  
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Beskrivning Väla Gård - plusenergikontor 

Väla Gård är det lokala Skanskakontoret i Helsingborg i södra Sverige. Kontoret ligger vid norra 

infarten till Helsingborg, strax väster om Väla centrum. Kontoret är egenutvecklat, det byggdes 

(2011/12) och är den "grönaste"/energieffektivaste kontorsbyggnaden i Sverige. Väla Gård är 

certifierat enligt LEED [sgbc.se] högsta nivå Platinum med högst poängresultat i Europa. Väla Gård 

har även erhållit Solenergipriset 2013 för årets anläggning 2012 med motivering: ”Tekniskt och 

estetiskt väl utförda byggnader som på ett förtjänstfullt sätt visar möjligheterna att kombinera låg 

energianvändning med byggnadsintegrerad solel i nya byggnader.”  

Väla Gård har även erhållit Skåne Solar Award 2013 med motiveringen ”Installationen medger ett 

effektivt utnyttjande av både den tillgängliga ytan och brukandet av den producerade elen samtidigt 

som anläggningen som helhet visar en arkitektonisk sida med potential att mångfaldiga solcells-

utbyggnaden i det skånska kulturlandskapet.” 

Väla Gård kontorets totala energianvändning för uppvärmning, kylning och fastighetsel är energi-

simulerat till 16 kWh/kvm,år och hyresgästelen beräknades till 25kWh/kvm, år. Byggnaden har 

450kvm solceller med en lutning på 45° och solcellerna beräknas årligen ge 64000kWh motsvarande 

37kWh/kvm,år. När man med beräkningar kontrollerar samstämmigheten mellan solcellernas 

elproduktion och byggnadens energianvändning ger det att 8 kWh/m2,år av solcellernas 

elproduktion kan nyttjas direkt, så då blir energianvändningen enligt BBR 8 kWh/kvm, år.  

För att erhålla 100 % förnybar energi till båda byggnaden och verksamheten köper man in 

vindkraftsel. Diskussion pågår om att köpa andel i vindkraftspark.  

Väla Gård kontoret består av två två-våningsbyggnader med sadeltak sammanbundna med en 

mindre byggnad med platt sedumtak. SV-sidorna av sadeltaken har de 450kvm av solcellspaneler.  

Hyresgästerna började flytta in under september 2012 och man invigde Väla Gård i november 2012.  
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Figur 1 Väla Gård fotograferat oktober 2012. Solavskärmningen på Väla Gård är av olika typer  

 på olika fasader. På gavlarna ser man skuggande perforerad plåt med mönster av  

 träden från omgivningen och på sydfasaden är markisoletter monterade.  

Byggnadsskalet 

Stommen är en prefabricerad betongsstomme med väggar av 120 mm betong med 200 mm cellplast, 

tilläggsisolerad med 95 mm mineralull utvändigt samt har en fasadbeklädnad av stående träpanel.  

Under bottenplattan har man 350 mm cellplast och sadeltaket har 70+450 mm stenull.  

De flesta fönster har ett U-värde på 0,9 W/m2K. G-värdet på fönstren varierar mellan fasaderna 0,31 

alt 0,46. Entrepartierna har U-värde 1,0 W/m2K.  

Man valde prefabricerad betongstomme för att få en ökad lufttäthet och en mindre fuktrisk under 

produktionen.  

Installationssystem 

Bergvärmepumpsystem 

Värme och tappvarmvatten produceras med ett bergvärmepumpsystem med fyra variabla 

värmepumpar. Värmepumparna är dimensionerade för att producera mer än den beräknade 

toppbelastningen, för det fullt utbyggda området med sammanlagt 4 byggnader. Kylan är främst 

frikyla från borrhålen och skulle kyleffekten inte räcka till finns möjlighet att använda 

värmepumparna för att producera mer kyla och dumpa överskottsvärmen i en kylmedelskylare. 

Ventilation 

Ventilationen består av ett ventilationsaggregat med ett VAV-system per husdel, som styrs av 

närvaro, temperatur samt även CO2 i konferensrummen. Ventilationens drifttider är mån-fre 6-18.  

VAV står för variabelt luftflöde. Exempel på luftflöden när ventilationen är i drift ger ett don 10 l/s 

med ingen är närvarande, 25-50 l/s vid närvaro, som styrs på temperatur och CO2. 

Ventilationsaggregaten är placerade på vindsplanen och har ytterväggsgaller för avluft respektive 

uteluft i motstående gavelspetsar. (Kan ses i Figur 1). Till- och frånluftsfläktarna är direktdrivna EC-

fläktar, värmeåtervinning med rotor (temperaturverkningsgrad ca 80 %) samt kanalmonterade 

värme- och kylbatterier. VAV-systemet styrs av ”Superwise” och kommunicerar med ventilations-

aggregatets styr, för att optimera kanaltrycket i till- och frånluftskanalerna och därmed bli 

energieffektivare. SFP-talet för fläktarna har varit mycket lågt under vintern, runt 0,7 kW/(m3/s).  
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Figur 2 Ventilationsaggregatet i södra husdelen, LA1, med tilluftskanalen nere till vänster med  

värmebatteri närmast ventilationsaggregatet och sedan kylbatteriet. Kylbatteriet tillför 

kyla till ventilationsluften om det finns behov av att föra bort överskottsvärmen från 

kontoret. Det ser ut likadant i norra husdelen som har LA2.  

Det finns en ”köksfläkt”/ frånluftsfläkt med 4 frånluftsdon i taket över mikrovågsugnarna i 

lunchrummet. Frånluftsfläkten går när mikrovågsugnarna är igång plus 30 min.  

Verksamhetsel 

Belysningen består av energieffektiva armaturer, som kan dimmas och styrs av närvaro och dagsljus. 

För att minimera verksamhetselen (minska standby-förluster) ska huvuddelen av eluttagen slås ifrån 

när byggnaden larmas på. Dessutom är alla vitvaror minst A-klassade. Kyl och Frys är A++. 

Solcellsanläggningen 

Väla Gårds solcellsanläggning har erhållit Solenergipriset 2013 för årets anläggning 2012 samt Skåne 

Solar Award 2013. Nedan är 2 bilder, dels solcellsmontaget maj 2012 samt växelriktare i fläktrum.  

    

Figur 3 Montage av solcellsmodulerna på Hus B (norra huset) samt växelriktarna i  

 fläktrummet. 

Total är det monterat 288 solcellsmoduler av typ Naps Saana 245 W med 5 st växelriktare från SMA,  

2 till södra huset och 3 till norra huset, som har lite större solcellsyta. Toppeffekt är 70 kWp. I figur 4 

redovisas beräkning av solcellsproduktionen per månad för Väla Gård. Totalt 64000 kWh för ett år.  
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Figur 4 Beräknade månadsvärden för solelproduktionen av  

Lin Liljefors Skanska Teknik med PV*SOL Expert.  

Styrning och mätdatainsamling i och från byggnaden 

För att följa upp och optimera energianvändningen på Väla Gård samt som erfarenhetsåterföring av 

byggnaden och dess installationssystem har en detaljerad driftuppföljning startats upp, som nyttjar 

OPC-servern i Väla Gårds styrdator. Byggnadens styrdator sköter insamling av mätvärden i 

byggnaden via Modbus och KNX samt lägger mätvärdena den samlar in i sin OPC-server. 

Bergvärmecentralen, ventilationsaggregaten, VAV-systemen och vissa elmätare har Modbus-

kommunikation. Medan KNX-kommunikation används till belysningsstyrning, närvaro, 

markisstyrningen, de extra givarna i rummen (temperatur, CO2 och RF) samt några elmätare. 

Väderstationen ligger också på KNX-systemet och mäter utetemperatur, vindhastighet, etc.  

Bergvärmecentralen, BV, har sin egen styrenhet, som styr värmepumparna, vilka producerar 

varmvatten och värmevatten samt vid behov (under sommaren) värmeväxlar borrhålsvattnet, KP 

(kyla primär), mot köldbärarvattnet, KB, till ventilationsaggregatens kylbatterier. Skulle temperaturen 

på KP vara för hög, så att man inte kan få ut tillräcklig kyleffekt till KB kan BV-styr även starta upp en 

av värmepumparna för att sänka temperaturen på KP. BV-styr skickar mätvärden för temperaturer, 

flöden, energimätare, etc. till byggnadens styrdator.  

Ventilationsaggregaten (GOLD) har ett eget prefabricerat Modbus-mätsystem med styr och loggning 

av ”allt”. Det finns möjlighet att logga in på en inbyggd Web-sida och se allt i ventilationsaggregatet 

samt exportera mätvärden till Excel. Utan extra minnesmodul är minnet i styrenheten drygt en vecka, 

cykliskt, med historiska mätvärden och med extra minnesmodul mycket stort och begränsningen blir 

snarare att hämta hem mätdata, vilket tar några minuter. VAV-systemet, ”Superwise”, ger också 

möjlighet att logga in på inbyggd hemsida för att se statusen på anläggningen, börvärden samt 

historiska mätvärden, men det går för närvarande inte att exportera mätvärdena. Ändringar av 

börvärden för rummens don, som temperatur, luftflöden etc. görs på VAV-systemets Webb-sida 

alternativ med handenhet som kopplas direkt till tilluftsdonet. Tilluftsdonet styr inneklimatet i 

rummet, (Temperatur och ibland CO2), dvs. är temperaturen alternativt CO2 något hög i rummet så 

ökas luftflödet för att kyla rummet/sänka CO2 och när temperaturen är något låg i rummet, så styr 
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tilluftsdonet radiatorventilen, så att mer värme avges från radiatorn. Med att dra isär börvärdena för 

värme och kyla med ca 2⁰C, så minskar man risken för samtidig värme och kyla på kontoret och spar 

energi.  

En ”Collector” (datorprogram) är installerad på Väla Gårds styrdator. Collectorn hämtar mätvärdena 

från OPC-servern och skickar dem till en databas. Vilka mätvärden och hur ofta de sparas bestämmer 

man med att välja signaler från OPC-serverns TAG-lista samt anger vid vilken förändring man önskar 

spara ett nytt värde eller hur ofta. T.ex. om en temperatur ändrat sig mer än 0,1⁰C sparas det värdet 

eller åtminstone var 4:e timme. Detta har flera fördelar, dels sparar det minne, överföringskapacitet, 

men skapar även en frihet vid utvärderingen, så man där kan välja med vilket tidssteg man vill läsa ut 

mätdata till analys. Oberoende om man önskar 1 min, 5 min eller tim-värden så anropar man samma 

databas och mätvärdena för de önskade tidsstegen beräknas/hämtas. Driftindikering eller börvärde 

är konstant från föregående sparade värde, en temperatur eller ett flöde interpoleras fram mellan 

sparade värden till det önskade tidsintervallet.  

För närvarande omfattas den detaljerade loggningen av 294 signaler. Bl.a. har vi 4 rum per plan och 

huskropp samt foajén med extra givare, så där loggar vi temperatur, CO2, RF, tilluftsflöde, närvaro, 

belysningsstyrning samt styrsignal till radiatorn. Av dessa sammanlagt 17 rum är 5 konferensrum. Det 

finns även 19 signaler per ventilationsaggregat, luftflöden, kanaltryck, temperaturer, styrsignaler till 

fläktar, ventiler och VVX. 18 energimätare (el och värme), 18 luftflöden i VAV-systemen, etc.  

Med mätningar ses mycket av vad som händer i byggnaden, men man vet inte alltid orsaken. Kanske 

har man haft ett stort kundevenemang och ytterdörren har stått mycket öppen. Det är således viktigt 

att göra snabba regelbundna kontroller av mätdata och återkoppla mot driften och 

fastighetsansvarig.  

De finns olika verktyg att hämta mätvärden från databas, för att analysera vad som händer i 

byggnaden och dess installationssystem. För att det inte skall gå för mycket mantimmar på 

administration av mätdata, testas ett verktyg från processindustrin, som delvis kan automatisera 

mätdataanalysen. Avsikten är att man varje måndagsmorgon skall erhålla en automatiserad 

standardiserad rapport (pdf) över hur byggnaden och systemen har fungerat föregående vecka, för 

en snabb kontroll att allt fungerar. Varannan månad gör man en större genomgång av systemens 

funktion, energianvändningen etc, som återrapporteras på driftsmöte med fastighetsägaren och 

driften. Återrapporteringen innehåller energi och driftuppföljning samt förslag på hur man kan 

förbättra och optimera driften. 

Datainsamlingen på Väla Gård startades upp hösten 2012 efter slutbesiktningen. Tyvärr är det lite 

sent, för att information som behövdes från olika entreprenörer för att konfigurera upp alla 

insignaler i OPC-servern för mätdatainsamlingen etc. blev betydligt svårare.  

Ett första drift och energiuppföljningsmöte hölls i slutet av maj, där former, ansvar, etc. gicks igenom 

samt en del mindre analyser av mätdata presenterades.  

Nästa drift- och energiuppföljningsmöte är efter midsommar (2013) och där kommer förslag på att 

förbättra styr etc. att diskuteras.  
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Driftuppföljning  

För att kunna erhålla bra energiprestanda måste man utgå från att alla byggnader innerhåller fel och 

brister och fråga sig vad man ska göra för att snabbt och enkelt finna dem. Så att man kan rätta till 

dem snabbt, för att få möjligheten att erhålla en energiprestanda runt den beräknade.  

Vid drift och energiuppföljning är det viktigt att inte bara titta på energianvändningen och dess delar 

utan att analysera de olika systemens funktion, börvärden, reglersignalers rimlighet, varför vissa 

saker sker, hur något som sker i ett system kan påverka ett annat system, etc., för de är hur de olika 

delsystem fungerar tillsammans, som påverkar energianvändningen i de olika delsystemen, som 

summeras upp till byggnadens energiprestanda.  

I detta analysarbete är det viktigt att ha bra programvara, som gör att man tidseffektivt kan analysera 

de olika installationssystemens funktioner.  

Mätdata från värmen tas inte upp i artikeln då det finns begränsat med/saknas mätdata (vinterfall).  

Verksamhetsel är kontorets elanvändning till belysning, datorer, skrivare, kyl/frys, diskmaskin etc.  

I större kontor skulle belysning i allmänna utrymmen som trapphus i stället tillhört fastighetselen.  

Fastighetsel är byggnadens elanvändning till fastighetens drift. Dvs. el till ventilation, pumpar, hissar, 

etc. Fastighetsenergin består även av el/energi till uppvärmning och kyla, vilket för Väla Gård betyder 

el till värmepumpar och cirkulationspumpar i bergvärmecentralen.  
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Väla Gårds solelproduktionen  

Väla Gårds solelproduktionen för de 52 dagar (26 april – 16 juni 2013), som anläggningen än så länge 

har följts upp är 17310 kWh.  

Den beräknade solelproduktionen för samma period är 15076 kWh samt på årsbasis ca 64000 kWh.  

Den uppmätta solelproduktionen ligger 15 % över beräkningarna. Detta ska man jämföra med att på 

årsbasis säger man att beräkningarna stämmer inom 10 %. Vädret har under våren ha varit gynnsamt 

svalt för solelproduktion. Solceller tappar lite av sin effekt när det är varmare ute.  

Om man studerar de nedre diagrammen i figur 5 ser man att effekttoppen för solelproduktionen är 

runt kl.14 och att solelproduktionen ökar långsamt kl.4 - 8. Detta beror på att taken inte ligger rakt i 

söder utan de ligger mot SV.  

  

   

Figur 5 Beräknad och uppmätt solelproduktion för Väla Gård 26 april – 16 juni 2013 

Lin Liljefors, Skanska Teknik, har gjort några beräkningar för betydelsen av taklutning och riktning för 

solelproduktionen, vilken redovisas i tabell 1. Väla Gårds solelproduktion är ca 7 % lägre än maximalt 

möjligt pga. av att Väla Gårds tak ligger mot SV i stället för det optimala rakt mot syd.  
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Tabell 1 Beräknad solelproduktion för Väla Gårds solcellspaneler med olika riktning/lutning 

 45o inklination (optimal lutning) 

45o azimut 
(Sydväst) 

aktuellt fall 
63903 kWh/år 

 

33o inklination 
64 582 kWh/år 
ca 1,1 % mer 

0o azimut 
(rakt söderut) 

 
68 279 kWh/år 
ca 6,8 % mer 

38o inklination 
68 606 kWh/år 
ca 7,4 % mer 

Väla Gårds verksamhetsel 

Den 1 maj installerades en separat verksamhetselmätare på Väla Gård. Sedan start av loggningen av 

verksamhetselen, 2 maj och t.o.m. 16 juni 2013 är verksamhetselanvändningen 5668 kWh. Omräknat 

till årsbasis blir det ca 27 kWh/m2år. Beräknad verksamhetsel är 25 kWh/m2år.  

Enligt Sveby Kontorindata Ver.1.0 Tabell 8.9 är normal verksamhetsel idag 50 kWh/m2år, ”Best 

Practice” 39 kWh/m2år samt att deras framtidsscenario är 18 kWh/m2år med LED-belysning etc.  

I den jämförelsen ligger Väla Gård mycket lågt i sin verksamhetselanvändning.  

Det finns åtminstone tre avvikelser mot beräkningen. Matautomat (kyl + frys) med märkeffekt på 280 

+ 650W, vilken använder 18 kWh/dygn, 4 kWh/m2år, all belysningsstyrning är inte finjusterade, samt 

avslagningen av vägguttag etc. på natten, för att minimera standby-förluster, inte har fungerat pga. 

strömspik på morgonen löser ut säkringen, vilken beror på bildskärmar ej är helt avslagna.  

En annan typ av säkringar håller på att provas, för att se om de klarar av strömspiken på morgonen.  

 

Figur 6 Uppmätt verksamhetsel på Väla Gård 2 maj – 16 juni, totalt 5668 kWh 
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Figur 7 Uppmätt verksamhetsel som funktion av veckotimme. Helgdagarna 9 maj och 6 juni  

samt klämdagarna 10 maj och 7 juni är mätvärden är borttagna i beräkningen av min, 

medel och stdev av verksamhetselen som funktion av veckotimme.  

Ventilationen och kyla 

När det gäller ventilationen är det svårt att se vad som händer om man redovisar för lång tidsperiod. 

Här har vi valt vecka 323, 3-9 juni 2013, som innehåller tre arbetsdagar, helgdag, klämdag samt 

veckoslut.  

Det man kan se i figur 8 och 9 är en indikering att helgdagar inte finns inlagd i tidsstyrning av 

ventilation, då ventilationen går på torsdag 6 juni, vilken är Sveriges Nationaldag. Dock verkar 

luftflödet vara ett frånvaroflöde. VAV-donen i kontoret har frånvaroflöde, närvaroflöde samt 

forceringsflöde. Forceringsflödet är för att kyla bort överskottsvärme med ventilationsluften.  

Det man även kan se i figur 8 och 9 är att ventilationen startar vissa kvällar kl.23, eftersom villkor för 

nattkyla är uppfyllda, men sedan slår ifrån efter ca 10 minuter. Ett problem är att de inbyggda 

temperaturgivarna inte ger representativa temperaturer för nattkyla på Väla Gård. För att få en 

korrekt nattkylfunktion skall man ändra till att styra på centralt placerad temperaturgivare i varje 

husdel. Problemet är att man behöver en ny Modbus-modul för att kommunicera med ventilations-

aggregatet, för den befintliga kan inte skriva på 4x-adressen, där styrdatorn skall lägga in det externa 

temperaturvärdet.  

   

Figur 8 Ventilationsaggregat LA1, SFP samt luftflöden  



673 
 

 

I den högra delen av figur 9 ser man att VÅV är i drift på fm och på em. går kylan in.  

På onsdag 5 juni är kylan fullt öppen kl.13-15 och går sedan ner till ca 10 %. Varför?  

Vid närmare kontroll av KB1-pumpen, figur 12, visar det sig att KB1 är i drift kl.15-22, men 

ventilationen är i drift 6-18. Nästa drift- och energimöte efter midsommar skall det tas upp hur det är 

tänkt med kommunikationen mellan ventilationsaggregat och ”kylproduktionen”, vilken inte verkar 

finnas.  

   

Figur 9 LA1: T.v. styrsignaler till fläktarna och t.h. styrsignaler till värme, kyla och VÅV  

   

Figur 10 Tryck och temperaturer för ventilationsaggregat LA1 

 

   

Figur 11 Temperaturer och styrsignaler 5 juni, för kontroll av kylfunktion LA1 
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Figur 12, KB1-P506-DI ger att pumpen motionerades 11:58 – 11:59 samt var i drift 14:48 – 22:10.   

KB1-KMM3 mätte en kylförbrukning på 20 kWh frikyla mellan 14:56 och 17:16, dvs. en 

medelkyleffekt på 8,6 kW till hela Väla Gård-kontoret under några timmar. Den enda kyla som 

används är kylbatteriet på respektive ventilationsaggregat, som kyler tilluften.  

 

    

Figur 12 Exempel på mätdata från Väla Gård sparade som COV i databasen:  

Driftindikering för KB1s pump samt kylmängdsmätaren.  
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Inneklimatet 

Inneklimatet loggas med extra givare i 17 rum, 4 rum per plan och huskropp samt foajén. Av de 17 

rummen är 5 rum konferensrum. I de flesta av rummen loggar man temperatur, koldioxid, relativ 

fuktighet, tilluftsflöde, närvaro, belysningsstyrning samt styrsignal till radiatorn.  

I de flesta av diagrammen redovisas inte alla enskilda givare utan medelvärde samt min och max. 

Man kan även komplettera med medel + stdev och medel – stdev för att ge ett spridningsmått i 

mätdata. För ett exempel se figur 7 om verksamhetsel.  

Inneklimatmätningarna är för att dels verifiera inneklimatet, men även ett stöd i drift- och energi-

optimeringen, så att man kan se att optimeringsåtgärderna inte påverkar inneklimatet negativt.  

 

   

   

   

Figur 13 Exempel inneklimatloggningar som utförs i Väla Gård 
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Fortsatt arbete 

Drift- och energiuppföljningsarbetet på Väla Gård har endast påbörjats och arbetet med stöd från 

LÅGAN och SBUF kommer att pågå till och med november 2014.  

Under 2014 planeras för en presentation av det första årets energi- och driftuppföljning.  

Övrigt 

Detta arbete påbörjades när jag jobbade på Skanska Installation och avslutas som extern konsult till 

Skanska på Projektengagemang Energi & Klimatanalys AB.  

LÅGAN- och SBUF-projektet kommer att pågå till och med nov 2014.  

Arbetet är finansierat av LÅGAN, SBUF och Skanska Installation AB.  

Referenser 

http://www.sgbc.se/certifieringssystem/leed 

SVEBY Kontorsindata (Version 1.0 2012-10-10) 

 

 


