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1 BAKGRUND 
Beställargruppen lokaler, Belok, är en samverkansgrupp med Sveriges största 
lokalfastighetsägare, initierad av Energimyndigheten. Målsättningen är att införa 
och prova ny lovande teknik och nya metoder inom energi- och inneklimat i både 
nya och befintliga lokalfastigheter. Det grundläggande syftet är att bidra till minskad 
energianvändning med bibehållen eller förbättrad kvalitet och inneklimat.  

Alla erfarenheter, resultat, utvecklade hjälpmedel och verktyg finns tillgängliga på 
www.belok.se.  

Gruppens medlemsföretag är (2016):  

AMF Fastigheter  
Akademiska Hus  
Castellum  
Fabege  
Fastighetskontoret Stockholm Stad  
Fortifikationsverket  
Göteborgs stad Lokalförvaltning - LF 
Hufvudstaden 
Jernhusen 
 

 

Locum  
Malmö Stad Serviceförvltningen 
Midroc  
Skandia Fastigheter 
Skolor i Stockholm AB - SISAB  
Specialfastigheter  
Statens Fastighetsverk  
Swedavia 
Vasakronan  
Västfastigheter  

  

  

2 ENERGIEFFEKTIVA STORKÖK 

Denna vägledning har tagits fram inom ramen för Beloks utvecklingsprojekt 
Energieffektiva storkök som avslutades sommaren 2015. Syftet med 
utvecklingsprojektet var att i ett antal demonstrationsprojekt visa att det med 
befintlig teknik, eventuellt i modifierad form, går att minska energianvändningen 
kraftigt i både nya och befintliga kök. Minst 25 % energibesparing kan uppnås för 
ombyggnadskök och minst 50 % vid nybyggnad inom ramen för fastighetsföretagets 
krav på lönsamhet. I beräknad minskad energianvändning ingår även beteende-
förändringar hos kökspersonalen till ett mer energiklokt arbetssätt, vilket har varit 
ett viktigt fokus i projektet. Baserat på erfarenheterna och kunskapen som erhållits i 
utvecklingsprojektet har vägledningar för de olika projektaktörerna tagits fram samt 
rapporter för demontrationsprojekten och betendestudier. Allt material går att hitta 
på www.belok.se. 

Upphandlingsmyndigheten (fd. Konkurrensverket) har tagit fram upphandlings-
kriterier för storkök som är ett bra underlag vid projektering av ett energieffektivt 
storkök. Utöver Konkurrensverkets kriterier finns ytterligare ett antal krav som bör 
ställas, se avsnitt 5 nedan.  

file:///C:/Users/Ingela/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/ZO2U5FGT/www.belok.se
file:///C:/Users/Ingela/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/ZO2U5FGT/www.belok.se
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Olika storkök har olika förutsättningar vilket ställer olika krav på vilken utrustning 
och funktion som krävs. Vissa av kraven kan därför behöva anpassas för det aktuella 
köket. Kraven ska därför ses som en bruttolista. Men ju fler av kraven som ställs 
desto energieffektivare kök uppnår man. Inte sällan handlar behov av anpassningar 
om att kökspersonalen är vana vid att arbeta på ett visst sätt. Då bör man alltid 
diskutera om det går att tänka i nya banor för att på så sätt möjliggöra för 
energieffektivare utrustning, system och  arbetssätt. 

Sträva efter att ställa krav på och upphandla storköksutrustning med lägst livscykel-
kostnad. Flera av storkökets utrustning har en driftskostnad som på ett år överstiger 
inköpskostnaden. Här finns alltså mycket att spara över tid både i pengar och i 
driftsenergi. 

3 UPPHANDLINGSMYNDIGHETENS KRITERIER  

I Upphandlingsmyndighetens kriteriebibliotek ingår följande områden för storkök: 

 Generella krav 

 Projektering 

 Entreprenad 

 Kokgrytor 

 Kyl- och frysskåp 

 Diskmaskiner (huv/underbänk/grov/kombidiskmaskiner) 

 Diskmaskiner (tunnel/banddiskmaskiner) 

 Spisar och stekbord 

 Ugnar 

 Tallriksdispensers och vagnar 

Kriteriebiblioteket finns på Upphandlingsmyndighetens hemsida: 
http://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/stall-hallbarhetskrav/bygg-
och-fastighet/storkok/  

Kriterierna kommer även att kompletteras med AMA-koder och planeras att 
uppdateras 2017. 

Upphandlingsmyndigheten har även tagit fram en webbutbildning Guiden till 
energieffektiv upphandling där det finns ett avsnitt för storkök: 
http://utbildning.upphandlingsmyndigheten.se/energi/produkter/storkok/potential
/   

http://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/stall-hallbarhetskrav/bygg-och-fastighet/storkok/
http://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/stall-hallbarhetskrav/bygg-och-fastighet/storkok/
http://utbildning.upphandlingsmyndigheten.se/energi/produkter/storkok/potential/
http://utbildning.upphandlingsmyndigheten.se/energi/produkter/storkok/potential/
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4 RIKTVÄRDEN FÖR ENERGIANVÄNDING I ETT NYPRODUCERAT STORKÖK 

I tabellen nedan återfinns referensvärden för energianvändning i ett nybyggt 
storkök. Dessa värden kan användas för att avgöra om den utrustning och de 
system som projekteras och upphandlas är energieffektiva. I ett mycket 
energieffektivt storkök bör man ligga i den lägre delen av spannet. Värdena är 
hämtade från utförda mätningar i utvecklingsprojektet Energieffektiva storkök samt 
från erfarenhetsvärden från tidigare utförda projekt. Brukarbeteende har även en 
stor påverkan på dessa värden, varför det i projektet är av största vikt att 
storkökspersonalen involveras och ges förutsättningar och kunskap för ett 
energieffektivt arbetssätt. 
 

 

Energianvändning i ett nybyggt storkök kWh/port 

Kökskyla 0,1-0,15 

Ventilation 0,05-0,2 

Uppvärmning lokal 0,02-0,04 

Köksutrustning 0,1-0,4 

Tappvatten 0,03-0,05 

Summa: 0,35–0,84 
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5 FÖRSLAG PÅ KRAV FÖR UPPHANDLING AV ENERGIEFFEKTIV UTRUSTNING 

Mätning och visualisering – allmänt krav 

Förslag på krav Kommentar 

Mätare ska installeras för både vatten 
och el. Överväg om det räcker med en 
mätare för kökets vattenanvändning och 
en för kökets elanvändning eller om vissa 
delar och/eller utrustningar ska förses 
med separat mätning. 

Ju mer man mäter desto bättre kunskap 
får man. Resultatet av mätningarna blir 
ett bra verktyg för att kunna påverka 
kökspersonalens beteende och ge dem 
underlag för att skapa goda rutiner. 
 

Display som redovisar energianvändning 
per dag eller per portion (eller annat för 
köket relevant nyckeltal) ska installeras 
och placeras på väl synlig plats i köket.  

Att visa energianvändningen med 
relevanta nyckletal tydligt för 
kökspersonalen bidrar till att skapa 
engagemang och öka förståelsen samt 
kunskapen för energianvändning och ger 
dem underlag för att skapa goda rutiner. 

Belysning  

Förslag på krav Kommentar 

Överväg LED-belysning samt styrning av 
ljuset. 

I övrigt följ Energimyndighetens och 
Upphandlingsmyndighetens 
rekommendationer. 

Timer  

Förslag på krav  

Installera timer där verksamheten kan 
tänkas spara energi på att stänga av och 
starta upp maskiner och enheter 
centralt. 

Lyft frågan till verksamheten och 
beställaren. 

Kraftanslutning  

Förslag på krav Kommentar 

 Meddela beställare och övriga 
involverade i projektet om ni anser, 
utifrån er erfarenhet, att det i projektet 
är ovanligt många maskiner och ovanligt 
hög anslutningseffekt till köket. 

 

 


