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Sammanfattning 

Sveriges totala energianvändning uppgick år 1970 till 457 TWh medan den idag är uppe i 600 TWh. Det 
visar hur kraftigt vår användning har ökat den senaste tiden och att vi nu bör göra något åt detta genom 
att energieffektivisera hela kedjan från produktion till användning. En undersökning som fastighetsbolaget 
ICA Fastighet AB genomfört visar på en genomsnittlig energianvändning bland livsmedelsbutiker på 421 
kWh/m2,år. ICA Kvantum Kronoparken i Umeå har en specifik energianvändning på 658 kWh/m2,år 
vilket gör att butikens användning är hög och över medelvärdet. 

Projektets syfte är att utföra en fallstudie på ICA Kvantum Kronoparken i Umeå genom att kartlägga den 
totala energianvändningen utifrån utvalda användningsområden. Vidare skall olika alternativ till värmekälla 
undersökas för att byta ut den värmepanna som förser fastigheten med värme idag. 

Fastigheten har idag en total energianvändning på 2 237 MWh/år och en total uppvärmd yta på 3 400 m2. 
Kartläggningen genomfördes genom att dela upp totala användningen i sju huvudområden med 
förhoppning att finna de områden med stor energieffektiviseringspotential. Uppdelning enligt följande: 

• Belysning 
• Ventilation 
• Uppvärmning 
• Livsmedelkyla 
• Komfortkyla 
• Varmvatten 
• Verksamhetsel 

Efter genomförd kartläggning visade det sig att livsmedelskylan står för närmare 42 % av den totala 
energianvändningen, och det är även där som den största besparingspotentialen finns. Andra största 
användare var verksamhetsel som står för 21 % och innefattar all övrig utrustning och användning 
förutom ovanstående användningsområden. De områden där energieffektiviserande åtgärder ansågs 
möjliga var belysning, ventilation samt livsmedelskyla. Efter samtliga effektiviseringsåtgärder ges en 
potentiell minskning av totala energianvändningen med närmare 20 % från 2 237 MWh/år ner till 1 818 
MWh/år. Den specifika användningen på 534 kWh/m2,år som detta medför ligger fortfarande högt i 
jämförelse med det uppsatta medelvärdet.  

Fjärrvärme och bergvärme är de värmekällor som är ett bra alternativ för att byta ut befintlig elpanna. 
Fjärrvärmen har en lägre investeringskostnad och högre årskostnad jämfört med bergvärme som har det 
motsatta. Båda har en återbetalningstid på 4-6 år vilket anses som lönsamt.  

Projektet fokuserades på fastighetens uppvärmning vilket endast motsvarar 7 % av totala 
energianvändningen. Detta kan jämföras med livsmedelskylan som motsvarar 42 %. Hade projektet 
fokuserats mer på livsmedelskylan istället kan en större besparing blivit möjlig. Att välja miljövänligare 
alternativ till elpannan är aldrig fel och de båda alternativen ger bra avkastning på investerade pengar. Som 
rekommendationer till fortsatt arbete bör frikyla undersökas närmare. Det används inte idag och kan vara 
en av många faktorer som utgör fastighetens höga energianvändning. 
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Abstract 

Investigation of the space heating system at ICA Kvantum Kronoparken Umeå 

The total energy consumption in Sweden reached 457 TWh in the year of 1970, and today is 600 TWh. It 
shows how our use has increased recently and that we should do something about it. The whole chain 
from energy production to energy use needs to be more efficient. A study conducted by ICA Fastighet AB 
shows an average energy use among grocery stores of 421 kWh/m2 year. ICA Kvantum Kronoparken in 
Umeå has a specific energy use of 658 kWh/m2 year, it shows that the energy use is high and above the 
mean average.  

The project aims is to conduct a case study at ICA Kvantum Kronoparken in Umeå by mapping the total 
energy use by the selected energy use categories in the shop. Furthermore, investigate various alternatives 
to replace the electric boiler which supplies the building with heat today.  

Today, the property has a total energy use of 2 237 MWh/year in a heated area of 3 400 m2. The analysis 
was conducted by separating the total energy use in seven main categories. By doing that it is easy to find 
the categories of high energy efficiency potential. Separation as follow: 

• Lights 
• Ventilation 
• Heating 
• Food cooling 
• Comfort cooling 
• Hot water 
• Operational electricity 

After completing the case study it showed that food cooling is responsible for approximately 42 % of total 
energy use, and also there you have the highest potential in saving energy and money. Other major users 
are area operational electricity which accounts for 21 % and includes all other equipment and use in 
addition to the above categories. The areas where energy efficiency measures were possible are lights, 
ventilation and cooling food. After these measures a given potential of the total energy use reduction by 
20 % from 2 237 MWh/year down to 1 818 MWh/year.  

District heating and geothermal heating are the heat sources which best could replace the existing electric 
boiler. District heating has a lower investment cost and higher annual cost than geothermal heat, which is 
the opposite. Both have a payback period of 4-6 years which is considered as viable.  

The project focused on the property heating system, which only represents 7 % of total use. That 
compares to cooling food which represent 42 %. If the project was focused on food cooling rather than 
the heating system greater savings may has become possible. A recommendation for the future is to 
explore the cooling food system more, and also study and explore if free cooling is possible in winter. 
Today is not used, and it may be one of many factors that make the property’s energy use so high.  
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1. Inledning 

Det utökade klimathotet gör att all vår energiförbrukande verksamhet måste effektiviseras, från 
produktion till användning. Enligt Energimyndigheten har Sveriges energianvändning ökat den 
senaste tiden, från 457 TWh år 1970 till 600 TWh idag, och för att möta klimathoten bör vi ändra 
vårt beteende och effektivisera befintlig utrustning [1]. Syftet med detta projekt är att 
energieffektivisera fastighet och verksamhet på ICA Kvantum Kronoparken i Umeå samt 
undersöka möjligheterna till att byta ut den elpanna som används idag. Detta med en förhoppning 
att minska effekterna på miljön och de ekonomiska utgifterna kring energianvändningen. 

1.1. Bakgrund 

Vi står inför en stor utmaning att ändra vårt beteende kring energianvändningen då 
diskussionen angående klimathoten ständigt påminner oss, kanske allra främst den globala 
uppvärmningen. Årligen uppgår Sveriges totala energianvändning till ungefär 600 TWh varav 
bostads- och servicesektorn bidrar med 166 TWh [1]. Inom denna sektor motsvarar bostäder, 
fritidshus och lokaler (inte industrilokaler) för 90 % av användningen, där uppvärmningen är en 
stor bidragande del. Totala användningen kan jämföras med år 1970 då den uppgick till 457 
TWh. Den stadiga ökningen under dessa 40 år speglar att vi nu bör ändra beteendet och 
effektivisera samtliga steg i energikedjan från produktion till användning.  

Fastighetsägarna ICA Fastighets AB har genomfört en utredning där energianvändningen på ett 
antal utvalda livsmedelsbutiker kartlades. Den genomsnittliga användningen på dessa butiker 
hamnade på 421 kWh/m2 där en stormarknad (7000 m2) har en användning på 326 kWh/m2 en 
mindre butik (600 m2) har en användning på 471 kWh/m2 [2]. Tabell 1 visar specifik 
användning för olika butikstyper och storlek i Sverige. Den specifika energianvändningen för 
ICA Kvantum under år 2011 är enligt mätvärden från Umeå Energi 658 kWh/m2. Utifrån 
dessa referensvärden ligger energianvändningen på ICA Kvantum över medel vilket gör att 
potentialen för energieffektivisering anses som god.  

Tabell	  1.	  Energianvändning	  i	  olika	  butikstyper	  [3]	  

Butikstyp Uppvärmd yta (Atemp) Specifik energianvändning 

Områdesbutik liten 600 m2 471 kWh/m2 år 
Områdesbutik mellan 800 m2 480 kWh/m2 år 

Områdesbutik stor 1650 m2 450 kWh/m2 år 
ICA Kvantum Umeå 3400 m2 658 kWh/m2 år 

Storbutik 4100 m2 390 kWh/m2 år 
Stormarknad 7200 m2 326 kWh/m2 år 

ICA Kvantum Kronoparken är beläget i utkanten av Umeå intill väg E12 som sträcker sig 
mellan Umeå och Mo i Rana i Norge. Fastigheten ägs av ICA Fastigheter AB, verksamheten 
drivs av Rolf Andersson och förvaltas av Riksbyggen. Fastigheten använder idag en elpanna för 
uppvärmning av tilluften i ventilationssystemet, elradiatorer som värmer personalrum samt ett 
mindre vattenburet radiatorsystem som värmer kontorsdel. Ur ekonomisk synvinkel är inte 
elpannan att föredra utifrån den senaste tidens prisutveckling på el.  



 2 

1.2. Syfte 

Syftet med projektet är utföra en fallstudie av energianvändningen på ICA Kvantum i Umeå 
genom att kartlägga fördelningen mellan olika energianvändningsområden. Projektet syftar 
vidare till att föreslå energieffektiviseringsåtgärder samt ta fram förslag till värmekällor som kan 
ersätta dagens elpanna med ett mer ekonomiskt alternativ och dimensionera värmesystemet 
utifrån befintlig lokalyta och energianvändning. Detta skall undersökas ur en energiteknisk, 
miljömässig och ekonomisk aspekt. 

1.3. Målsättning 

Målsättningen är att utreda vilka energieffektiviseringsåtgärder som leder till en minskning av 
fastighetens specifika användning som idag är för hög i jämförelse med liknande fastigheter. 
Utredningen ska även ge underlag till andra uppvärmningsalternativ som kan ersätta dagens 
elpanna.  

Energianvändning 
Kartläggningen skall undersöka energianvändningen i fastigheten och fokuseras på följande två 
modeller där energianvändningen och dess effektiviseringspotential skall utredas: 

1. Befintlig byggnad 
2. Befintlig byggnad + energieffektiviserande åtgärder 

Värmekälla 
Vidare skall tre värmekällor undersökas med förhoppning om att byta ut den elpanna som 
används som värmekälla idag. De alternativa värmekällor som skall undersökas är följande: 

1. Fjärrvärme 
2. Bergvärme 
3. Sol- och vindenergi 

1.4. Avgränsningar 

I kartläggningen av befintlig byggnad har en avgränsning gjorts gällande verksamhetsel. 
Användningen inom detta område betraktas som övrig verksamhet och kommer innefatta 
skillnaden mellan beräknad total användning och den verkliga uppmätta användningen.   

Den datoriserade undercental som används för avläsning av börvärden, temperaturer och 
flöden var under undersökningsperioden inställd på vintertid och sedermera har samtliga 
beräkningar utförts utefter vad dessa avlästa värden visat.  

Samtliga presenterade värden från uppmätta användningsområden är från år 2011. 
Ingenjörsmässiga antaganden har gjorts i beräkningar och de presenteras vid varje enskild 
beräkning. 
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2. Teori 

Teoriavsnittet beskriver den teori som ligger till grund för projektets problem och 
tillvägagångssättet för att lösa problemet. Krav och råd från berörda myndigheter vid utbyggnation, 
byggteknik och livsmedelshantering, samt en teoretisk beskrivning av hur fastighetens energibehov 
bestäms samt beräkning för energiåtgång vid uppvärmning av vatten. Avsnittet innehåller även 
beräkningar av energieffektiva åtgärder. Vidare beskrivs kort de värmekällor med tillhörande 
beräkningar som kommer beröras i utredningen. 

2.1. Myndighetskrav 

Inom alla verksamheter finns det krav och råd från myndigheter som beskriver förhållningssätt 
och hur verksamheten skall bedrivas med fokus på att göra konsumenten nöjd och inte råka ut 
för någon sjukdom eller fara. För att bedriva en verksamhet i livsmedelsbranschen skall butiken 
bland annat uppfylla uppsatta krav från myndigheter såsom Boverket och Livsmedelsverket. 
Det är krav som behandlar fastighetsteknik, livsmedel och arbetsmiljön på arbetsplatsen.  

2.1.1. Boverket 

Boverkets byggregler, BBR, är en sammanställning av föreskrifter och allmänna råd för 
svenska byggnader. Skriften innehåller delvis råd och delvis krav, där bland annat 
utformning och energihushållning behandlas. Råden som ges i BBR måste inte följas till 
punkt och pricka, utan de skall mer ses som en hänvisning. Kraven i BBR, som måste 
följas, gäller vid nybyggnation och tillbyggnation, inte vid ombyggnation även om de är bra 
att följa ändå. Byggherren ansvarar för att uppsatta krav följs [4]. 

Återkommande begrepp i BBR med uppsatta krav och förklaring ges i Tabell 2. 

Tabell	  2.	  Vanligt	  återkommande	  begrepp	  i	  BBR	  [4]	  

Begrepp Förklaring Krav 
Atemp 

[m2] 
Arean av temperaturreglerad yta som avses 
att hålla en temperatur över 10 C. - 

Byggnadens 
energianvändning 
[kWh] 

Den energi som under ett år levereras till en 
byggnad för uppvärmning, komfortkyla, 
tappvarmvatten etc. 

- 

Byggnadens specifika 
energianvändning 
[kWh/m2] 

Byggnadens energianvändning fördelat på 
byggnaden totala tempererade yta, Atemp. 

0.030(q-
0,35)*Atemp 

Värmegenomgångs-
koefficient 
[W/m2 K] 

Värmegenomgångstalet anger materialets 
isoleringsförmåga. 0,60 

Specifik fläkteffekt 
(SFP) 
[kW/(m3/s)] 

Summan av eleffekten för samtliga fläktar 
som ingår i ventilationssystemet dividerat 
med det största av till- eller frånluftsflödet. 

FTX 
max 2,0 
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2.1.2. Livsmedelsverket 

Livsmedelsverket är en statlig förvaltningsmyndighet som har till uppgift att se till att 
livsmedel tillverkas, transporteras och handskas på bästa sätt och vara säker för 
konsumenten. Reglerna som sätts upp har oftast arbetats fram inom EU och gäller för 
samtliga medlemsländer. Livsmedelverkets uppgift är att tillsammans med kommuner och 
länsstyrelser kontrollera om exempelvis butiksägare följer uppsatta regler och att maten är 
säker för konsumenterna [5]. 

I en rapport sammanställd av medlemmar i Svensk Dagligvaruhandel presenteras samtliga 
krav och råd som en butiksägare skall följa för att säkerställa att maten som säljs inte gör 
människor sjuka.  Rapporten är utformad på så sätt att butikspersonalen själva skall kunna 
följa råden som ges i rapporten, EKP – Egenkontrollprogram[6]. 

I Tabell 3 redovisas de krav som Livsmedelsverket ställer på kylda och frysta livsmedel i 
butik[7]. 

Tabell	  3.	  Temperaturkrav	  från	  Livsmedelsverket	  [7]	  

Kategori Temperaturkrav 
Fryst livsmedel < -18°C upp till -10°C 
Djupfryst livsmedel < -18°C 
Kylda livsmedel < 8°C 

2.2. Teoretiska beräkningar 

Avsnittet beskriver de teoretiska beräkningar som är nödvändiga att använda för att ta fram 
fastighetens värmeenergibehov samt energiåtgången för att värma vatten från en temperatur till 
en annan. Fastighetens värmeenergibehov beskriver den mängd energi som måste tillföras för 
att värma fastigheten till önskad temperatur. Beräkningarna genomförs för att ta fram hur 
mycket, och när, elpannan tillför värme samt hur stor energiåtgången är för 
varmvattenberedaren att förse fastigheten med varmvatten. 

2.2.1. Fastighetens värmeenergibehov 

Fastigheten värms upp i tre steg, se Figur 4:  
1. Värmeåtervinning genom värmeväxlare 
2. Värmeåtervinning från kylsystemet 
3. Elpanna  

Utifrån dessa tre steg skall den inköpta energin som elpannan använder bestämmas. 
Genom följande beräkning kan fastighetens totala energibehov för uppvärmning fastställas. 
Vid bestämning av fastighetens totala energibehov för uppvärmning tas värmeförlusterna i 
fastigheten i beaktande genom följande ekvationer [8]. Figur 1 visar en visuell bild över vart 
de förluster och värmetillskott kommer ifrån som har behandlats i denna teoridel.   
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Figur	  1.	  Visuell	  bild	  över	  värmetillskott	  och	  värmeförluster	  som	  behandlats	  i	  denna	  teoridel.	  

Transmissionsförluster, Qt 

Transmissionsförluster är den värme som utgår genom klimatskalet exempelvis genom 
dålig isolering i väggarna och värmeförluster genom fönstren. Enheternas 
värmegenomgångstal multipliceras med arean enligt ekvation 1.  

𝑄! = 𝑈! ∙ 𝐴!

!

!!!

   [W/K] (1) 

där: 
Ui  = Värmegenomgångstal för en byggnadsdel 
Ai  = Byggnadsdelens invändiga area 

 
 
[W/m2,K] 
[m2] 

 

Ventilationsförluster, Qv 

Ventilationsförluster är den värme som försvinner i frånluften. Ges enligt ekvation 2. 

𝑄! = 𝜌 ∙ 𝑐! ∙ 𝑞! [W/K] (2) 

där: 
𝜌  = Luftens densitet   
𝑐!  = Luftens specifika värmekapacitet   

𝑞!  = styrt ventilationsflöde   

 
[kg/m3] 
[J/kg, K] 
[m3/s] 

 

Förekommer en värmeväxlare i ventilationssystemet beräknas verkningsgrad genom 
ekvation 3. 

𝜂 =
𝑇å − 𝑇!"#
𝑇!"å! − 𝑇!"#

∙
𝑞!"##
𝑞!"å!

  (3) 

där: 
𝑇å = Temperaturen efter värmeväxlaren   
𝑇!"# = Utetemperatur   
𝑇!"å!  = Frånluftens temperatur    

𝑞!"## = Tilluftens luftflöde 
𝑞!"å! = Frånluftens luftflöde 

 
[°C] 
[°C] 
[°C] 
[m3/s] 
[m3/s] 

 

Qt	  
Qov	  

Qv	  

Pi	  

Ps	  
Belysning	  

SOL	  

Kyldisk	  

Pkf	  
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Luftläckage, Qov 

Luftläckage är ventilation genom exempelvis öppna dörrar och fönster som gör att värme 
åtgår oavsiktligt. Se ekvation 4. 

𝑄!" = 𝜌 ∙ 𝑐! ∙ 𝑞!"  [W/K] (4) 

där: 
𝑞!"  = oavsiktligt ventilationsflöde   

 
[m3/s] 

 

Intern värme- och kyltillförsel, Qint 

Intern värme genereras från personer som vistas i lokalen, från belysningen och genom 
solen som värmer upp klimatskalet. Kyla tillförs lokalen genom läckage från kyl- och 
frysdiskar vilket värmesystemet i sin tur bör värma upp. 

𝑄!"# =   𝑃! + 𝑃! − 𝑃!" [W/K] (5) 

där: 
𝑃! = Värmetillförsel genom belysning och personer 
𝑃! = Värmetillförsel genom solinstrålning 
𝑃!" = Tillförd kyla genom läckage från kyl- och frysdiskar 

Totala effektförluster, Qtot 

Summering av ekvation 1, 2, 4 och 5 ger byggnadens totala värmeförluster där även 
värmeväxlarens verkningsgrad tas i beaktande enligt ekvation 3. Beräkningen sker sedan 
enligt ekvation 6 nedan.  

𝑄!"! =   𝑄! + 𝑄! ∙ 1 −   𝜂 + 𝑄!" − 𝑄!"# [W/K] (6) 

 

  



 7 

Energibehovet för uppvärmning 

Fastighetens totala energibehov för uppvärmning beräknas slutligen enligt ekvation 7 där 
totala effektförluster multipliceras med antal gradtimmar. Antal gradtimmar bestäms 
genom tabell i BBR och tas fram av ortens normalårstemperatur och gränstemperaturen 
för uppvärmning. 

𝐸!""# = 𝑄!"! ∙ 𝐺!  [Wh/år] (7) 

där: 
𝐺! = Antal gradtimmar  

 
[°Ch/år] 

 

Luftaggregatets effekt (i detta fall värmeåtervinningen från kylsystemet) bestäms genom 
följande effektberäkning i ekvation 8: 

𝑃!å! =   𝑄! ∙ (𝑇!"## − 𝑇å) [W] (8) 

Elpannans effektbehov kan sedan bestämmas genom likande ekvation som ovan, se 
ekvation 9. 

𝑃!"#$%%$ =   𝑄! ∙ (𝑇!"## − 𝑇!"#!$  !Å!) [W] (9) 

där: 
𝑇!"#!$  !Å! = Temperaturen efter värmeåtervinningen 

 
[°C] 

 

Effektbehovet för att värma upp luften från en temperatur till en annan ges av  
ekvation 10: 

𝑃 =   𝑞! ∙ 𝑐! ∙ 𝜌 ∙ ∆𝑇  [W] (10) 

där: 
𝑞! = luftens flöde 
∆𝑇 = temperaturskillnad 

 
[m3/s] 
[°C] 

 

 

2.2.2. Varmvatten 

För att beräkna den årliga användningen av energi för att värma upp vatten från en 
temperatur till en annan används ekvation 11 nedan. 

𝐸!"#$!"%%&' =
𝑉 ∙ 𝜌 ∙ 𝑐𝑝 ∙ 𝑇!! − 𝑇!"

3600
 [kWh/år] (11) 

där: 
V  = Volym varmvatten   
𝜌  = vattnets densitet   
𝑐!  = vattnets specifika värmekapacitet   

𝑇!! = Temperatur på varmvattnet   
𝑇!" = Temperatur på kallvattnet   

 
[m3/år] 
[kg/m3] 
[kJ/kg,°C] 
[°C] 
[°C] 
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2.2.3. Livscykelkostnadsanalys (LCC) 

För att beräkna vilken avkastning en investering ger kan en livscykelkostnadsanalys 
beräknas. Där tas hänsyn till investeringskostnad, driftkostnader, underhållskostnader, 
kalkylränta och ett eventuellt restvärde och ges av ekvation 12 [9]. 

𝐿𝐶𝐶 = 𝐺 + 𝑁𝑆 ∙ 𝐷 + 𝑁𝑆 ∙ 𝑈 + 𝑁 ∙ 𝐿𝑈! − 𝑁 ∙ 𝑅𝑉    [kr] (12) 

där: 
G  = Grundinvestering 
D = Driftkostnader 
U  = Underhållskostnader 
NS = Nusummefaktor (se ekvation 13) 
N = Nuvärdesfaktor (se ekvation 14) 
rk = Kalkylränta 
n  = Antal år 
RV = Restvärde 
LUx = Enstaka kostnader som endast sker år x 

 
[kr] 
[kr/år] 
[kr/år] 
 
 
[%] 
 
[kr] 
[kr] 

 

Nusummefaktor används då man har lika stor kostnad varje år. Se ekvation 13: 

𝑁𝑆 =
1 − (1 + 𝑟!)!!

𝑟!
 

 
 

(13) 

Nuvärdesfaktorn används vid olika kostnader varje år, ges av ekvation 14: 

𝑁 =
1

(1 + 𝑟!)!
 

 

(14) 

2.3. Fjärrvärme 

Fjärrvärme är idag den vanligaste förekommande värmekällan för uppvärmning i bostäder och 
fastigheter, upp till 90 % av flerfamiljshusen använder fjärrvärme [10]. Fjärrvärmesystemet 
hämtar sin värme från exempelvis stadens närliggande kraftvärmeverk där bland annat avfall 
förbränns. Kraftvärmeverket producerar även vattenånga för att tillverka el i en ångturbin, 
fjärrvärmenätet används då för att kyla kondensorn vid ångturbinen, varpå fjärrvärmevattnets 
temperatur höjs. Naturvårdsverket menar att det var omställningen till fjärrvärme som är den 
största förklaringen till att Sveriges lyckades uppnå klimatmålen enligt Kyotoavtalet1 [10]. 

Det uppvärmda vattnet håller en temperatur mellan 70-120°C och transporteras i välisolerade 
rör ut till stadens hushåll där värmen överförs genom värmeväxlare som sedan värmer upp 
husets vattenburna system. En stor fördel med fjärrvärme anses vara att driftsäkerheten är hög 
och att systemet så gott som sköter sig själv. Blir det köldknäppar och avbrott så hinner kunden 
oftast inte märka någonting då spetsanläggningar sätts in [10].  

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Kyotoavtalet	  är	  kortfattat	  en	  internationell	  överenskommelse	  som	  avser	  att	  minska	  de	  globala	  utsläppen	  av	  växthusgaser.	  
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2.3.1. Beräkning av värmekostnad 

Värmekostnadsberäkningen är framtagen av Umeå Energi och möjliggör konsumenten att 
själv beräkna sin kostnad. Värmekostnaden debiteras kunden utifrån uppskattad 
användning och beräknas enligt följande beskrivning. Tre faktorer tas i beaktande; 
abonnemangsavgift, energiavgift, och klimatpremie [11]. 

Abonnemangsavgift 
Abonnemangsavgiften baseras på fastighetens maximala behov av värme, där 
energianvändningen divideras med ett kategorital varav en abonnerad effekt ges. Detta 
kategorital varieras utifrån fastighetstyp. Abonnerad effekt beräknas enligt nedanstående 
ekvation 12.  

𝐴𝑏𝑜𝑛𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑  𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡   𝐸 =
å𝑟𝑠𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔

𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑡𝑎𝑙
 [kW] (12) 

Tabell 4 visar vilket kategorital som gäller beroende på fastighetstyp. 

Tabell	  4.	  Kategorital	  

Kategorital  
Flerbostadshus och småhus 2 300 
Flerbostadshus utan fjärrvärmt tappvarmvatten 2 000 
Butiker, kontor, utbildningslokaler etc. 1 800 

Tabell 5 visar abonnemangsavgiften för fjärrvärme beroende av vilken abonnerad effekt 
fastigheten har.  

Tabell	  5.	  Abonnemangsavgift	  utifrån	  abonnerad	  effekt	  

Abonnerad effekt (E) Abonnemangsavgift [kr/år] 
-30 kW 535,2 x E 
30-500 kW 3 533 + (417,4 x E) 
500-2 500 kW 36 849 + (350,7 x E) 
2 500-7000 kW 222 011 + (276,6 x E) 
7 000 kW- 260 443 + (271,3 x E) 

 Moms, 25 % tillkommer 
 

Energiavgift 
Energiavgiften för fjärrvärme varierar under året med en högre avgift vintertid och en lägre 
under sommarhalvåret. Tabell 6 visar den specifika kostnaden i öre/kWh för varje period 
samt en uppskattad andel av användningen. 

Tabell	  6.	  Energiavgift	  

Period Andel av användningen öre/kWh 
Vinter (november-mars) 65 % 47 
Vår/höst (april-maj/sep-okt) 27 % 31 
Sommar (juni-augusti) 8 % 19 
 Moms, 25 % tillkommer 
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Klimatpremie (gäller för tiden mellan 1 oktober – 30 april) 
Klimatpremien är ett mått på värmeanläggningens effektivitet. Premien kan vara både 
positiv och negativ beroende på om anläggningen använder mer eller mindre än 17 liter 
fjärrvärmevatten för att åstadkomma 1 kWh energi. Beräknas enligt ekvation 13 nedan. 

 
(Q/Wkund – Q/Wreferens) x Bonus x Energi  [kr] (13) 

där: 
Q/Wkund är den specifika mängd liter fjärrvärmevatten i förhållande till uttagen energi i 
kWh och ges av ekvation 14. 

 
 

Q/Wkund = V/(0,84 x Energi)  (14) 

där: 
Q/Wreferens  = 17 liter/kWh 
Bonus = 0,002 kr/liter fjärrvärmevatten 
Energi = Energianvändningen i kWh 
V = Flöde i antal m3 som passerar värmeväxlaren under perioden 1 
 oktober-30 april. (Antaget värde i beräkningar: 2000 m3) 
0,84 = Genomsnittlig fördelning av energianvändningen för perioden 1 
 oktober – 30 april 

 
Den beräknade summan från dessa tre delar summeras och en slutlig kostnad för 
fjärrvärmen ges. Till denna kostnad tillkommer engångsavgifter såsom anslutningsavgift 
och markarbeten.  

2.4. Bergvärme 

I bergvärme utnyttjas solens energi som finns lagrad i marken och i jordens grundvatten. 
Genom att borra ner en kollektorslang innehållandes en frostskyddad vätska (består ofta av 
vatten och etanol) ungefär 50-200 meter ner i berget kan denna värme tas upp. I värmepumpen 
finns ett köldmedium (vanligen R-134a) som förångas då den kommer i kontakt med vätskan 
från kollektorslangen. Ånga går vidare till en kompressor där den komprimeras. Temperaturen 
höjs då kraftigt och denna varma ånga förs sedan vidare till kondensorn som avger 
värmeenergin till husets värmesystem. Värmen som nu har skapats kan användas till 
uppvärmning av husets radiatorer, golvva ̈rmesystem, varmvatten och som extern värmekälla 
[12]. 

Ett borrat bergvärmehål med en diameter på 127 mm har ett maximalt uttag på 140 kWh per 
meter vattenförande hål. Potentiell uttagen värmeenergi från ett borrhål på 190 meter blir 
således 140 kWh x 190 m = 26 600 kWh [13]. 
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2.5. Sol- och vindenergi 

De två förnyelsebara energikällorna anses lämpliga till användning på angiven plats är sol- och 
vindenergin. Nedan presenteras kort och generellt huvudprincipen för en småskalig 
uppsättning av de två värmekällorna.  

2.5.1. Solenergi 

Principen med solenergi är att utnyttja solens strålar och generera elektricitet och värme. 
Elektricitet genereras genom solceller som kortfattat består av halvledare och fungerar som 
dioder. Då dioderna träffas av solens strålar uppstår en elektrisk ström som kan användas 
direkt eller lagras i ett batteri [14]. 

Ett annat alternativ till solenergi är solvärme som tar tillvara på solens strålar för att värma 
upp exempelvis vatten eller luft. Istället för en solcell används en solfångare som består av 
en absorbator som mottar och omvandlar solenergin till värme. Absorbatorn är oftast en 
svartmålad metallyta och består av koppar eller aluminium. Det uppvärmda vattnet kan 
sedan användas för uppvärmning av ett radiatorsystem, golvvärmesystem eller lagras i en 
ackumulatortank [14].  

Medelvärdet för årlig solinstrålning i Umeå är 800 kWh/m2 och det är mätbart i jämförelse 
med länderna kring Medelhavet. Det beror främst på de långa sommardagarna då solen 
lyser större delen av dygnet [14]. Detta är alltså den mängd solenergi solen tillför jordytan. 
Solceller genererar mellan 50 till 150 kWh elektricitet per m2, varierande av vilket system 
som används [14]. Utvecklingen går ständigt framåt. 

2.5.2. Vindenergi 

I vindenergi utnyttjas den kinetiska energin i vinden till att producera el. Vinden får 
rotorbladen på vindkraftverket att rotera varav elektricitet produceras i generatorn. 
Beroende på storlek har varje verk en startvind som är den lägsta vindhastigheten för 
möjlig produktion av elektricitet.  

Vid aktuell lokaliseringsplats bör alltid vindens stryka och medelhastighet uppmätas innan 
en installation påbörjas. Till hjälp finns beräkningsprogram och statistik från tidigare 
utförda mätningar, annars bör en mätning utföras under en längre tid innan för att 
säkerställa att platsen är lämplig för vindkraft. 

Att sätta upp ett vindkraftverk innebär att närliggande platser och närboende kommer 
beröras av ljud och visuella hinder. Myndigheter, bland annat Boverket, har krav som 
måste följas vid uppsättning av vindkraftverk [15]. Kraven ser olika ut beroende på 
omfattning, utförande och placering. 

Gällande ett uppförande av ett vindkraftverk på lokaliseringsplatsen kan det innebära 
problem med byråkratiska regler och intilliggande bostäder. Det enda alternativet som har 
undersökts är småskalig vindkraft, det vill säga ett vindkraftverk av mindre modell placerat 
i närområdet. Möjligheter finns till delägareskap i vindkraftkooperativ vilket inte har 
undersökts vidare i denna rapport.  
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3. Metod 

Enligt projektets syfte och frågeställning har en fallstudie genomförts med uppgift att kartlägga 
befintlig fastighets energianvändning uppdelad på sju verksamhetsområden. Detta för att få en bra 
översikt på hur mycket varje del bidrar till den totala energianvändningen. Kartläggningen 
genomfördes genom mätningar av temperaturer, flöden och effekter som sedan sammanställdes. 
Vidare analyserades möjliga och energieffektiva åtgärder som minskar den specifika användningen 
och som anses genomförbara.  

Projektets målsättning berör även att undersöka möjligheterna att byta ut den befintliga elpannan 
som idag fungerar som en extern värmekälla i ventilationssystemet. Genom kontakt med 
leverantörer som erbjuder lösningar till fjärrvärme, bergvärme, sol- och vindenergi har möjligheter 
och dess lämplighet diskuteras.  

Att göra en fallstudie motiveras genom projektets syfte att göra en kartläggning av fastigheten, samt 
hitta potentiella effektiviseringsåtgärder. En fallstudie innebär kortfattat att utföra en detaljerad 
undersökning av ett specifikt område med förhoppning om att fördjupa och utveckla tidigare 
teorier och hypoteser [16]. Att då göra en uppdelning av fastighetens energianvändning anses ge en 
bra överskådlig bild över användningen och även göra en djupdykning och finna vilka 
effektiviseringsåtgärder som anses lämpliga. Tillvägagångssättet är att delvis använda befintliga 
uppmätta värden från Umeå Energi men även manuellt genomföra mätningar. Då tidigare projekt 
på liknande objekt har genomförts såsom energianalys av ICA Maxi Gävle och ICA Maxi 
Sandviken finns möjlighet att jämföra tillvägagångssätt och resultat vilket medför att resultatens 
rimlighet kan bedömas [3,17].  

3.1. Energianvändning 

Kommande avsnitt redovisar metodiken som användes för att kartlägga energianvändningen i 
fastigheten. Till en början beskrivs befintlig byggnad och genomförandet för att skapa en 
översikt på befintlig användning. Vidare ges beskrivningen av vilka åtgärder som kan vidtas för 
energieffektivisering. 

3.1.1. Befintlig byggnad 

För att få en bra översikt över energianvändningen i fastigheten fokuserades kartläggningen 
på att dela upp användningen i utvalda delar och användningsområden. Genom att göra 
denna uppdelning blir det tydligare att se vilken del där den största användningen finns och 
därmed den största potentialen till energieffektivisering. Umeå Energi har en huvudmätare 
som ger totala energianvändningen och fastigheten har två undermätare som visar 
användningen för livsmedelkyla och komfortkyla. Vidare har Umeva en mätare för 
kallvattenanvändningen.  
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Uppdelningen har gjorts enligt följande: 
A. Belysning 
B. Ventilation 
C. Uppvärmning 
D. Livsmedelskyla 
E. Komfortkyla 
F. Varmvatten 
G. Verksamhetsel 

Denna kartläggning möjliggjordes genom kontinuerliga besök på ICA Kvantum och med 
hjälp av avläsningsverktyg såsom strömtång, temperaturmätare, värmekamera och 
flödesmätare. En datoriserad undercental (DUC) placerad i fläktrummet användes vid 
avläsning av temperaturer och börvärden från installerade givare. För information kring 
fastighetens byggnadstekniska utformning användes planritningar där yttre mått samt 
isolering avlästes. 

A. Belysning 

Fastighetens belysning kartlades genom manuell avläsning av antal, armaturernas effekt 
samt bestämning av drifttid. Den största delen av belysningen sitter som lysrör i taket 
och förser fastigheten med grundbelysning. För att tillföra varorna extra exponering 
finns spotlights placerade i direkt anslutning till produkthyllorna, uppskattningsvis med 
tre meters mellanrum. Bra belysningen anses väldigt viktig då den ger varorna en mer 
tydlig exponering vilket leder till att varorna känns mer lockande och ger bättre 
försäljning. En bra belysning gör även att arbetsmiljön blir bättre för anställd personal 
[18]. 

B. Ventilation 

För att avläsa aktuell effekt på fläktar i ventilationssystemet användes en strömtång 
som applicerades på varje fas vid elcentralen. Effekten för samtliga faser summerades 
och effektuttaget för systemen bestämdes. Genom vidare avläsning på DUC utlästes 
drifttider för de två ventilationssystemen och användningsområdets totala energibehov 
fastställdes. Figur 2 och 3 visar en systembild över hur de två ventilationssystemen är 
uppbyggda med följande komponenter: spjäll(SP), luftfilter(LR), värmeväxlare(VVX), 
frånluftsfläkt(FF), tilluftsfläkt(TF), luftvärmare(LV), luftkylare(LK) och 
ljuddämpare(LD). 
 

 

Figur	  2.	  Ventilationsaggregat	  LA01	  	  
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Figur	  3.	  Ventilationsaggregat	  LA02	  

C. Uppvärmning 

Transmissionsförluster beräknas genom att återskapa fastigheten i 
simuleringsprogrammet BV2 där vägg-, golv- och takmaterial läggs in och ett 
värmegenomgångstal (U-värde) ges. Totala transmissionsförlusterna ges sedan av 
ekvation 1 där U-värdet för varje byggnadsdel multipliceras med arean. 
Uppvärmningsbehovet bestäms genom att beräkna transmissionsförluster, 
ventilationsförluster och luftläckage och summera dessa enligt ekvation 6 som anger 
byggnadens totala effektförluster. 

Ekvation 7 anger det totala energibehovet för uppvärmning där Qtot multipliceras med 
antalet gradtimmar. Gradtimmar är summan av de antal grader som utetemperaturen 
understiger den temperatur då värme måste tillföras för att hålla önskad 
innetemperatur. Värdet är ett tabellerat värde som ges mellan ortens 
normalsårstemperatur och gränstemperaturen och återfinns i BBR. Som visas i Figur 4 
nedan sker uppvärmningen i de två aggregaten i tre steg; värmeåtervinning genom 
värmeväxlare(VVX), värmeåtervinning från kylsystemet(VÅV) och slutligen av 
elpannan. Genom att mäta upp luftens temperaturer på varje sida av VVX och VÅV 
kan sektionernas effekt bestämmas enligt ekvation 8 och 9. Utifrån givet börvärde och 
önskad innetemperatur kan sedan behovet av värmetillförsel från elpannan bestämmas 
genom ekvation 9. Efter simulering av varierande utetemperaturer mellan -25°C och 
25°C ges en gränstemperatur då elpannan måste tillföra värme för att bibehålla önskat 
börvärde. 

Fastighetens kontorsdel är uppvärmd av radiatorer som är inkopplade till de 
vattenburna system där vattnet värms upp av elpannan. Figur 4 visar en principskiss 
över hur uppvärmningen i ventilationssystemet går till och i vilken ordning. 

 
Figur	  4.	  Principskiss	  över	  uppvärmningen	  i	  ventilationssystemen	  
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D. Livsmedelskyla 

Livsmedelskyla innefattar all kyla som förser kyl- och frysdiskar med kall luft med 
lämplig temperatur. För att få en bra överblick på omfattningen av kylsystemet 
noterades utformningen på samtliga kyl- och frysdiskar, exempelvis om de är försedda 
med förslutningsbara dörrar eller ej. Kylsystemet är av typen indirekt system där en 
principskiss visas i Figur 5 nedan. Indirekt system karaktäriseras av ett fullständigt 
system där det sker extra värmeutväxling vid både kondensorsidan och vid 
förångarsidan, till skillnad mot ett direkt system där inga extra utväxlingar sker utan 
förångaren överför kylan direkt till den kalla luften som kyler diskens innehåll [7]. 

 
Figur	  5.	  Indirekt	  kylsystem	  [7]	  

Utifrån givna uppmätta mätvärden från Riksbyggen upptäcktes några oklarheter i 
förbrukningsrapporten. Rapporten visar att kylsystemet förbrukar mer energi än vad 
huvudmätaren visar. För att klargöra detta genomfördes en ytterligare mätning och 
kontroll av undermätare för att säkerställa att något är fel med aktuell 
förbrukningsrapport. Den extra mätningen visade fortfarande samma fel. Entreprenör 
med elbehörighet kontaktades och felet kunde lokaliseras till en felprogrammerad 
undermätare [19]. Genom att jämföra tidigare mätvärden mot de nya gavs en felfaktor 
på 0,40. Efter omprogrammeringen ansågs uppmätta mätvärden vara mer 
sanningsenliga och pålitliga. 

Efter omprogrammering av avläsningscental omberäknades samtliga mätvärden och ett 
värde från år 2011 togs fram.  
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E. Komfortkyla 

Samma problem upptäcktes med undermätaren för komfortkylan då den visade sig 
vara felprogrammerad. Användning under år 2011 gavs efter en omberäkning av 
uppmätta mätvärden i undermätare från Umeå Energi.  

F. Varmvatten 

Totala förbrukningen för år 2011 är given utifrån en flödesmätare installerad i 
fastigheten. För att värma upp vattnet används en varmvattenberedare med två 
installerade elpatroner. Ett antagande i samråd med handledare är att 25 % av 
användningen värms upp [20].  

Beräknad energianvändning för varmvattenberedaren ges av ekvation 11. 

G. Verksamhetsel 

Enligt projektets avgränsning motsvarar användningsområdet verksamhetsel skillnaden 
mellan fastighetens totala energianvändning och summan av uppmätt användning från 
de övriga användningsområdena. På grund av avgränsningen har inte detta område 
undersökts mer genomgående än så.  
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3.1.2. Befintlig byggnad + energieffektiva åtgärder 

Utifrån tidigare genomförd kartläggning av befintlig fastighet kan möjliga 
energieffektiviseringsmöjligheter utläsas av de användningsområden som har en hög 
användning. Uppdelningen av totala energianvändningen visar vilka delar i användningen 
som har störst potential till besparing. De användningsområden som utretts är:  

a. Belysning  
b. Ventilation  
c. Livsmedelskyla  

För att simulera effektiviseringsåtgärder på ett snabbt och smidigt sätt används BV2 som är 
ett beräknings- och simuleringsprogram utvecklat av CIT Chalmers. Programmet erbjuder 
en datoriserad bild av fastigheten och möjligheter till snabba simuleringar av bland annat 
ändringar i fastighetens byggnadstekniska skal och ändringar i ventilation och värmesystem.  

I största möjliga mån har befintlig byggnad återskapats i programmet. Fastighetens yttre 
skal, värmesystem, ventilation, gratisvärme och övrig information har lagts in för att skapa 
en så verklighetstrogen modell som möjligt. En av programmets styrkor är möjligheter att 
göra små ändringar, simulera och snabbt mota ett nytt resultat av byggnadens energibehov, 
exempelvis ny belysning och ändringar i ventilationen.  

a. Belysning 

Belysningen i fastigheten motsvarar ungefär 14 % av totala användningen och är den 
tredje största användaren. Att byta ut befintlig grundbelysning i taket mot energisnålare 
alternativ såsom lågenergilampor anses som en rimlig åtgärd. Gällande de spotlights 
som förser produkthyllorna med extra belysning har de en viktig uppgift i att exponera 
varorna och öka konsumtionen. Minskas effekten på dessa finns risk att varorna inte 
exponeras på rätt sätt och de uppfyller inte sin funktion till fullo. 

b. Ventilation 

Drifttider för de två systemen kan utläsas genom den datoriserade undercentralen som 
finns placerad i fläktrummet. Då ett av aggregaten är i drift dygnet runt anses det som 
energislösande och att det finns potential till en besparing av både energi och ekonomi.  

c. Livsmedelskyla 

Vid rundvandring i butiken noterades att större delen av kyl- och frysdiskarna inte är 
försedda med någon förslutande dörr. Detta leder till att kyla ständigt strömmar ut ur 
diskarna och att kylsystemet arbetar oavbrutet med att tillföra ny kyla. Som tillägg till 
detta arbetar värmesystemet extra för att hålla önskad temperatur i butiken då diskarna 
kyler ner innetemperaturen. Det kan sammanfattas i att butiken värms upp samtidigt 
som den kyls ner. För att beräkna en besparingspotential studerades tidigare 
genomförda tester som jämför kyl- och frysdiskar av öppen modell mot modell med 
förslutande dörrar [21].  
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3.2. Värmekälla 

Idag används en elpanna i fastigheten som tillför värme i ventilationssystemet vid behov. För 
att minska andelen inköpt energi har olika möjligheter till alternativa värmekällor undersökts; 
fjärrvärme, bergvärme, sol- och vindenergi. Umeå har ett väl utbyggt fjärrvärmenät där 
fastigheten har goda anslutningsmöjligheter då fjärrvärmeledningen passerar i bostadsområdet 
bredvid fastigheten. Möjligheterna till bergvärme undersöks i samråd med entreprenör med 
förslag till produkter och omfattning. 

3.2.1. Fjärrvärme 

Umeå Energi erbjuder genom sin hemsida att konsumenten själv kan undersöka 
möjligheterna till att installera fjärrvärme. En karta finns där fjärrvärmenätets utbyggnad 
finns markerad i grön färg. Genom kontakt med Umeå Energi har möjligheten till 
inkoppling på nätet diskuteras med prisförslag och effektuttag [11]. Möjligheter, potential 
och möjliga åtgärder presenteras.  

Umeå har ett fjärrvärmenät som täcker stora delar av innerstaden och delar av stadens yttre 
stadsdelar. Det finns även ett utbyggt fjärrvärmenät i Bjurholm, Holmsund, Sävar och 
Hörnefors. Som visas på Figur 6 finns goda möjligheter till inkoppling på fjärrvärmenätet 
då intilliggande område använder/har möjlighet till fjärrvärme som uppvärmning.  

 
Figur	  6.	  Kartbild	  över	  fjärrvärmenätets	  utbredning	  i	  Umeå	  [11]	  

På Umeå Energis hemsida kan aktuella kostnader för fjärrvärme utläsas. Förutom 
installationskostnaden är det tre faktorer som styr hur mycket fjärrvärmen kostar i drift. 
Enligt beskriven teori under avsnitt 2.3 beräknas den årliga kostnaden för fjärrvärme enligt 
nedan. 
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Abonnemangsavgift 
Abonnerad effekt beräknas enligt ekvation 12 där kategoritalet väljs enligt Tabell 4 som i 
detta fall blir 1 800 då fastigheten är en butik. Årsenergianvändningen är den totala 
energimängd som fastigheten använder för uppvärmning idag. Den ges av ekvation 7.  

För att beräkna den slutliga abonnemangsavgiften används Tabell 5 som anger olika 
alternativ till ekvationer beroende på hur stor den abonnerade effekten är. Svaret ges i 
kr/år. 

Energiavgift 
Energiavgiften varierar under året beroende på gällande klimat. Prisuppgifter ges från 
Tabell 6. Umeå Energi gör en genomsnittlig fördelning för respektive period där 
vinterperioden motsvarar 65 % av totala användningen.  

Slutliga energiavgiften beräknas genom multiplikation av totala energianvändningen, 
procentandelen och priset i kr/kWh. Svaret ges i kr/år. 

Klimatpremie (gäller för tiden mellan 1 oktober – 30 april) 
Klimatpremien är ett mått på värmeanläggningens effektivitet. Till en början beräknas den 
specifika mängd liter fjärrvärmevatten i förhållande till uttagen energi. Detta görs genom 
ekvation 14.  

Den slutliga klimatpremien beräknas enligt ekvation 13 där den specifika mängden jämförs 
med ett uppsatt referensvärde som sedan multipliceras med ett schablonbelopp på 0,002 
kr/liter samt den totala energianvändningen. Svaret ges i kr/år och kan antingen vara 
negativt eller positivt.  

Genom att summera dessa tre värden ges ett totalbelopp som motsvarar kostnaden för 
fjärrvärmen som Umeå Energi kommer debitera fastigheten med. Till detta tillkommer 
installationsavgift och kostnader för anläggning och markarbeten.  

3.2.2. Bergvärme 

Då bergvärme är ett effektivt och miljövänligt sätt att utvinna värmeenergi från berget, 
samt förhoppningsvis ekonomiskt lönsamt anses det som ett bra alternativ till elpannan. I 
samråd med bergvärmeentreprenör diskuterades möjligheter till installation av bergvärme. 
Bergvärme kräver ett antal borrhål och vid diskussion ansågs detta var problematiskt att få 
plats med borrhål då området ligger emellan två vägar, men möjligheten skall ändå 
undersökas och beräknas.  
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3.2.3. Sol- och vindenergi 

De förnyelsebara energikällorna solenergi och vindenergi placeras ofta på öppen yta där 
möjligheterna att utvinna energi är som störst. Möjligheterna till en installation av de två 
förnybara källorna har undersökts i samråd med leverantör som erbjuder lösningar för 
småskalig installation av både vindkraftverk och solenergi [22]. Problem som kan uppstå 
gällande vindenergi kan vara relaterade till byråkratiska omständigheter såsom 
godkännande från närboende samt störande ljud. Solenergi har en bättre potential med 
lättsam installation och möjlighet att genera antingen värme eller elektricitet. Då 
värmebehovet är som störst under vintern då solen inte visar sig lika mycket som under 
sommarhalvåret har undersökningen riktat sig till solceller och produktion av elektricitet. 
Istället för att byta ut den befintliga elpannan kommer nu istället den förnyelsebara energin 
bidra till att sänka den totala energianvändningen.  
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4. Resultat 

Följande avsnitt är uppdelad enligt samma modell som metoddelen och redovisar resultaten av 
genomförd kartläggning av energianvändningen för utvalda användningsområden, samt 
möjligheterna till att byta ut den befintliga elpannan mot mer ekonomiska alternativ.  
Energianvändning innefattar resultat av befintlig användning och energieffektiviserande åtgärder 
som följs av kostnader, dimensionering och LCC beräkning för alternativa värmekällor. 

4.1. Energianvändning 

Avsnittet redovisar resultatet efter genomförd kartläggning som innehåller samtliga sju 
användningsområdens specifika energianvändning och vilken utrustning som bidrar till 
områdets användning. Vidare beskrivs vilka områden där det finns potential till 
energieffektivisering och vilken besparing som kan uppnås genom att vidta dessa åtgärder. 
Resultaten visar en betydande minskning av energianvändningen på tre av de undersökta 
användningsområdena och minskar fastighetens totala energianvändning med 20 % från 2 237 
ner till 1 818 MWh/år.  

4.1.1. Befintlig byggnad 

Fastighetens yttre mått, area och övrig information ges av Tabell 7 där samtliga mått finns 
angivna. Värdena är ett medelvärde då fastighetens yttre mått inte är helt rektangulär utan 
varierar mot varje väderstreck i både höjd och bredd. Nedanstående värden har använts i 
BV2 där U-värden genereras och är varierande efter material. Följande material har 
simuleras i BV2 för generering av U-värden:  
Väggar:  Stål 20 mm, Mineralull (skivor) 145 mm, Gipsskivor 20 mm, Trä 45 

mm 
Tak:  Mineralull 20 mm, Cellplatskulor (lösull) 80 mm, Mineralull (skiva) 

50 mm, Stål 118 mm. 
Fönster: Klarglas 2-glas  

Tabell	  7.	  Yttre	  mått	  och	  U-‐värde	  på	  fastigheten	  samt	  allmän	  information	  

 Bredd [m] Höjd [m] Area [m2] U-värde [W/m2 K] 
Söder 72 7,5 540 0,317 
Väster 62 7 434 0,317 
Norr 72 7,5 540 0,317 
Öster 62 7 434 0,317 

Bottenplatta   4 464 0,16 
Takyta   4 464 0,359 
Fönster   52 2,6 

Atemp (alt. BRA) 3 404 m2    
Volym 31 248 m3    

Öppettider Måndag-söndag klockan 8-22, 5840 h/år  
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Figur 7 visar visuellt hur varje användningsområde bidrar och dess relation till varandra. 
Figuren visar att livsmedelskylan är den enskilt största användaren och står för närmare 42 
% medan den näst största användaren är verksamhetselen som står för 21 %.   

Total energianvändning ICA Kvantum Kronoparken år 2011: 
2 237 MWh/år 
 

 
Figur	  7.	  Energibehov	  under	  år	  2011	  

A. Belysning 

Fastighetens grundbelysning som finns placerad uppe i taket utgör den största posten 
och består av 660 stycken lysrör av modell Philips Master TL5 med en effekt på 49 W 
vardera. Vidare används 140 spotlights som förser varuhyllorna med extra belysning. I 
samråd med butiksanställd uppskattades fördelningen på effekten i uppsatta spotlights 
till 70 % 100 W, 15 % 75 W och 15 % 50 W [23].  

Utifrån att butikens öppettider är 8-22 varje dag + städning och övrig arbete 
uppskattas att belysningen är påslagen 16 h/dygn och 5840 h/år. Utomhus uppskattas 
den vara påslagen i snitt 12 h/dygn, 4380 h/år.  

Total energianvändning avseende belysning: 
354 MWh/år 

B. Ventilation 

Ventilationen innefattar de fläktar och pumpar som finns installerade i 
ventilationssystemet. Det finns idag två ventilationssystem som förser butiken samt 
lager/personalrum med luft. Ventilationssystemen är av typ FTX-system med en 
roterande värmeväxlare som värmeåtervinning. Det ena ventilationssystemet som 
förser lager, chark och butik är i drift hela dygnets timmar medan systemet som förser 
lasthall/lager och omklädningsrum är i drift mellan klockan 05-18 dagligen, 4015 h/år.  

Total energianvändning avseende ventilation: 
111 MWh/år 
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C. Uppvärmning 

Elpannan har en effekt på 135 kW och används främst under vinterhalvåret då 
behovet av värme är som störst.  

Med stöd av avläst effekt och ekvation 9 visas att elpannan slås på vid temperaturer 
under 1°C och tillför en temperaturhöjning på 6°C vid -25°C. Se Figur 8. 

Genom avläst schematisk bild på DUC den 18/4 konstaterades att värmeåtervinningen 
från kylsystemet producerade värme med en kapacitet på 97 % av fulleffekt. 
Tillsammans med uppmätta temperaturer i ventilationssystemet kan effekten på 
värmeåtervinningen bestämmas till ungefär 100 kW genom ekvation 9.  

𝑃!"#$%%$ =   4,86!
!

!
∙ 1 !"

!"
𝐾 ∙ 1,2 !"

!! ∙ 33,7 − 17 𝐾 = 97,4  𝑘𝑊   

Vid den angivna utetemperaturen på 1°C producerades ingen värme från elpannan, 
utan den slås på då utetemperaturen sjunker under 1°C. Se Figur 8 för fördelningen vid 
vilka temperaturer som elpannan producerar värme, samt värmeväxlaren och 
värmeåtervinningsens potential.  
 

 
Figur	  8.	  Fördelning	  av	  uppvärmning	  mellan	  VVX,	  VÅV	  och	  elpanna	  vid	  varierande	  temperaturer	  

Ett antagande är att värmeväxlaren alltid går med full effekt, och även att maximal 
effekt tas ut från värmeåtervinningen innan elpannan slås på. 

Sommartid värms fastigheten upp genom värmetillförsel från solen och att fastighetens 
klimatskal blir uppvärmd. Börvärdet vid ventilationssystemets utlopp är då inte längre 
33,7°C. Komfortkyla tillförs och kyler ventilationsluften med uppgift att hålla nere 
temperaturen i butiken vid en önskad temperatur av 18-20°C.  

Personalmatsalen värms upp genom sex elradiatorer á 800 W som antas vara påslagna 
8 månader per år, 5760 h/år. Fastigheten består även av en kontorsdel med radiatorer 
som är uppvärmd av ett vattenburet system från elpannan. 

Total energianvändning avseende uppvärmning: 
201 MWh/år 
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D. Livsmedelskyla 

Verksamhetskylan innefattar verksamhetens kyl- och frysanläggning. Anläggningen 
består av en komplett kyl- och frysanläggning för butiken som innefattar helt indirekta 
system för kyl och frys. Butiken har förutom ett flertal kyldiskar tre frysdiskar av 
modell större och två av modell mindre som är inkopplade till kylkretsen. 

Figur 9 visar fördelningen av energianvändningen för livsmedelskyla under år 2011 tolv 
månader.  

 
Figur	  9.	  Livsmedelskyla	  2011	  

Total energianvändning avseende livsmedelskyla: 
948 MWh/år 

E. Komfortkyla 

Komfortkyla används för att kunna hålla önskad temperatur inomhus även om 
temperaturen utomhus ökar. Sommartid värmer solens strålar upp klimatskalet och det 
påverkar även inomhustemperaturen. Då tillämpas komfortkyla för att hålla 
temperaturen inomhus på en behaglig nivå. Kylan tillverkas av ett kylsystem som 
genom kylbatterier installerade i ventilationssystemet ser till att fastigheten håller 
önskade 18°C i butiken.  

Figur 10 visar energianvändningen av komfortkyla över året 2011. 

 
Figur	  10.	  Komfortkyla	  2011	  

Total energianvändning avseende komfortkyla: 
130 MWh/år 
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F. Varmvatten 

Årsförbrukningen av kallvatten är 1550 m3 och den största åtgången är städ men även 
till rengöring i chark samt toaletter och dusch. Uppvärmning till varmvatten sker 
genom en varmvattenberedare som har två elpatroner installerade med en effekt på 9 
kW vardera.  

Uppskattningsvis värms ca 20-25 % av total vattenförbrukning upp som förutom 
radiatorerna förser tappställen i fastigheten med varmvatten, främst toaletter, 
omklädningsrum och chark/kallskänk [20].  

Total energianvändning avseende varmvatten: 
23 MWh/år 

G. Verksamhetsel 

Verksamhetsel innefattar all övrig utrustning som förbrukar energi i fastigheten. Med 
hänseende till projektets tidsomfattning och avgränsning motsvarar detta 
användningsområde skillnaden mellan total energianvändning från Umeå Energi och 
den totala användningen genom manuell mätning från de övriga 
användningsområdena.  

Verksamhetselen uppgår till 470 MWh/år och motsvarar 21 % av den totala 
användningen. En anledning till att verksamhetselen utgår till en så pass stor del av 
totala användningen kan förklaras av två kylaggregat som är installerade i efterhand 
och förser spelavdelning/kiosk med komfortkyla. Dessa aggregat drivs av 
direktverkande el och kan bidra till en stor del i detta användningsområde. Fler 
bidragande orsaker kan vara grill och ugn i chark/bageri som kan vara påslagna mer än 
nödvändigt.  

Verksamhetselen omfattar bland annat följande: 
• El utanför klimatskal 
• Möbel och inredningsbelysning 
• Datorer 
• Servrar 
• Entréfläkt 
• Skrivare och kopieringsmaskiner 
• TV-apparater 
• Kök 
• Ugn och grill 
• Kylaggregat till spelavdelning/kiosk 
• Kassor 

Total energianvändning avseende verksamhetsel: 
470 MWh/år 

 



 26 

4.1.2. Befintlig byggnad + energieffektiviserande åtgärder 

Utifrån tidigare genomförd kartläggning på befintlig användning har möjliga 
energieffektiviserande åtgärder vidtagits som redovisas i kommande avsnitt. Beräkningen 
av energieffektiva åtgärder har fokuserats på de delar där störst besparingspotential finns 
och där åtaganden av åtgärder anses rimliga. Ekonomiska beräkningar finns inte med i 
avsnittet. Figur 11 visar potentiell minskning i relation till befintlig användning. Efter 
energieffektiviseringen ges total energianvändning av 1 818 MWh/år, vilket är en 
minskning med 20 %. 

 
Figur	  11.	  Jämförelse	  mellan	  befintlig	  energianvändning	  och	  efter	  energieffektiva	  åtgärder	  

a. Belysning 

Av fastighetens belysning utgör lysrören i taket på butik och lager samt de spotlights 
som förser varorna med extra exponering de största posterna. Således har 
energieffektiviseringen endast fokuserats på dem. Lysrören placerade i taket på butik 
och lager byts ut från Philips Master TL5 49 W till energisnålare alternativ modell 
Master TL5 HO 24 W med samma färgkod, ljusfärg och färgtemperatur [24]. Tabell 8 
visar sammanställningen med en beräknad besparing på 151 MWh/år.  

Tabell	  8.	  Energieffektivisering	  avseende	  belysning	  

 Placering Typ Antal Effekt 
[W] 

Drifttid 
[h/år] 

Energi 
[MWh/år] 

Befintlig Varuhyllor Spotlight 98 100 5840 57,2 
   21 70 5840 8,5 
   21 50 5840 6,1 
 Butik tak Lysrör 660 49 5840 188,8 
 Lager tak Lysrör 85 59 5840 29,3 

      289,9 

Effektivisering Varuhyllor Spotlight 98 50 5840 28,6 
   21 30 5840 3,7 
   21 20 5840 2,4 
 Butik tak Lysrör 660 24 5840 92,5 
 Lager tak Lysrör 85 24 5840 11,9 

      139,1 

Besparing      150,8 
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b. Ventilation 

Fläktar och pumpar i ventilationssystemet förbrukar 111 MWh/år. Ett av de två 
ventilationsaggregaten (LA02) är i drift dygnet runt medan det andra (LA01) är 
påslagen mellan klockan 05-18 måndag-söndag. Genom att anpassa LA02 till 
verksamhetens öppettider finns besparingspotential. Aggregatet förbrukar idag 89,1 
MWh årligen. Ändras drifttiden ner till 16 h/dygn kommer istället användningen 
minska till 58 MWh/år. Detta ger en besparing på 30,5 MWh/år. Se Tabell 9 för en 
tydligare bild över besparingspotential.  

Tabell	  9.	  Energieffektivisering	  avseende	  ventilation	  

LA02  
(Ventilation till  
chark och godisavdelning) 

Effekt 
[W] 

Drifttid 
[h/år] 

Energi 
[MWh/år] 

Befintlig    
TF, FF, Pump 10 170 8760 89,1 

    

Effektivisering    
TF, FF, Pump 

(avstängd nattetid) 

 

10 170 

 

5760 

 

58,6 

(halvfart nattetid) 10 170 8760 (varav 3000h 
halvfart) 

73,8 

Maximal besparing   30,5 

 

c. Livsmedelskyla 

Livsmedelskylan står för närmare 45 % av den totala användningen och är därmed det 
största enskilda användningsområdet i fastigheten. Det är även där som den 
procentuellt största besparingspotentialen finns. Vid rundgång i butiken noterades att 
de flesta kyldiskar är av typ öppen vertikal modell, samma gäller för frysdiskarna som 
är av öppen modell. Genom att förse dem med förslutbara dörrar finns 
besparingspotential som kommer leda till en minskning av energianvändningen. Figur 
12 visar den visuella skillnaden mellan de två en vertikal stängd och öppen kyldisk.  

 

Figur	  12.	  Vertikal	  stängd	  och	  vertikal	  öppen	  kyldisk	  [21]	  

Brian Fricke och Bryan Becker har i rapporten Energy use of doored and open vertical 
refrigerated display cases undersökt skillnaden i energianvändning mellan en kyldisk som är 
försedd med dörrar och en som är av öppen modell [21]. Besparingspotentialen från 
rapporten ges i Tabell 10. 
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Tabell	  10.	  Jämförelse	  i	  energianvändning	  mellan	  stängd	  och	  öppen	  kyldisk	  [21]	  

Energianvändare 
Kyldisk med dörrar 

[kWh/dag] 
Öppen kyldisk 

[kWh/dag] 
Kompressorarbete 11,70 42,2 
Belysning 11,93 5,18 
Fläkt 4,58 5,69 
Anti-fukt värmare 15,50 - 
Totalt   

kWh/dag 43,72 53,07 
kWh/meter kyldisk 5,61 7,25 

Besparingspotential 
[kWh/meter kyldisk] 

1,64 (22 %)  

 
Som visas i Tabell 10 kan det totala kylbehovet minskas med 22 % genom att montera 
dörrar på kyldiskarna. Samma teori styrks av ett projekt som genomförts av SP, 
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, med finansiering av Energimyndigheten där 
möjligheterna till energieffektivisering i livsmedelbutiken undersökts [25]. Resultatet av 
undersökningen visar att den undersökta butiken elanvändning till kyla minskade med 
26 %, samtidigt som varorna kunde hålla längre temperatur än innan vilket anses som 
bra. Hade undersökningen genomförts sommartid hade resultatet troligtvis blivit ännu 
högre [26].  

Med grund i dessa två genomförda projekt antas en trolig minsking av 
energianvändningen med 24 %, vilket leder till en möjlig total användning på 720 
MWh/år istället för 948 MWh/år.  
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4.2. Värmekälla 

Uppvärmningen i fastigheten sker som tidigare nämnt primärt från uppvärmd ventilationsluft, 
men även genom elradiatorer och ett vattenburet radiatorsystem. Elpannan används som extern 
värmekälla och tillför värme till ventilationssystemet. Elpannan har idag en användning av 173 
MWh och det är just elpannan som skall bytas ut och därav tas inte hela uppvärmningsbehovet 
(201 MWh) med i kommande beräkningar. Anledningen är att kostnaden för rördragning till 
personalmatsal i andra sidan av fastigheten inte anses lönsamma. Avsnittet visar LCC 
beräkningar, ekonomiska resultat och återbetalningstid. Följande beräknar på värmekällorna är 
gjorda utifrån befintlig byggnads energianvändning. 

4.2.1. Fjärrvärme 

Avsnittet redovisar de ekonomiska beräkningar som genomförts för att undersöka 
lämpligheten och potentialen för att investera i fjärrvärme. Investeringskostnad innefattar 
anslutningsavgift, rörläggning och grävarbete. Den årliga värmekostnaden beräknas enligt 
teoridel där tre faktorer tas i beaktande, abonnemangsavgift, energiavgift och klimatpremie. 
Den totala kostnaden för värmeenergi ges efter summering av de tre. Vidare ges en LCC 
beräkning med redovisning av årlig kostnad och återbetalningstid. 

Investeringskostnad 

För att ansluta till fjärrvärmenätet krävs en grävning på 200 meter. Det innebär omfattande 
markarbeten och rörläggning. Då anslutningsavgiften endast innefattar arbete till 
fastighetens vägg tillkommer kostnader för värmeväxlare.  

Anslutningsavgift inkl. markarbete och rördragning: 280 000 kr 
Värmeväxlare: 80 000 kr 

Total investeringskostnad 

= 280 000 kr + 80 000 kr 

= 360 000 kr 

Värmekostnad 

Abonnemangsavgift 

Abonnerad effekt (E) = 173 000 / 1 800 = 96,1 kW 
Utifrån Tabell 5 ges abonnemangsavgiften 
= 3 533 + (417,4 x 96,1) 

= 43 650 kr/år 

Energiavgift 

Vinter 1 november – 31 mars 
65 % x 173 000 kWh/år x 0,47 kr/kWh = 52 851 kr/år 

Vår/Höst 1 april – 31 maj/1 september – 31 oktober 
27 % x 173 000 kWh/år x 0,31 kr/kWh = 14 480 kr/år 

Sommar 1 juni – 31 augusti 
8 % x 173 000 kWh/år x 0,19 kr/kWh = 2 629 kr/år 

= 69 960 kr/år 
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Klimatpremie 

(Q/Wkund – Q/Wreferens) x BONUS x ENERGI 

Q/Wkund = 2 000/(0,84 x 173 000) = 0,0138   
(0,0138 – 0,017) x 2 x 0,84 x 173 000 = -941 kr/år 

= - 941 kr/år 
 
= 43 650 + 69 960 – 941 

= 112 670 kr/år (exkl. moms) 
 

Genom ekvation 12, 13 och 14 beräknas LCC-kostnad för fjärrvärme med 
investeringskostnad, årlig driftkostnad, kalkylränta 5 % och en kalkylering på 20 år enligt 
nedan: 

LCC = 360 000 kr + (112 670 kr/år * 12,46) kr 

= 1 763 868 kr 

Figur 13 visar den totala kostnaden för investering i fjärrvärme över 20 år. Minskningen i 
årsavgift visar att investeringen är återbetalad efter ungefär 6 år. Över en 20 års period 
finns en besparingspotential på 850 000 kr.  

	  
Figur	  13.	  Jämförelse	  av	  ekonomisk	  kostnad	  för	  elpanna	  och	  fjärrvärme	  över	  20	  år	  

	  

4.2.2. Bergvärme 

Nedan redovisas förslag hur bergvärmeanläggningen kan vara utformad utifrån givna 
förutsättningar att byta ut elpannan. Anläggningen är dimensionerad utifrån det befintliga 
energibehovet för uppvärmning på 173 MWh/år. Tillsammans med entreprenör anses 
följande produktuppsättning vara lämplig som substitut till elpannan [27]. 

Värmepump 
För att möta behovet av uppvärmning bör två stycken värmepumpar installeras med en 
effekt på 21 kW respektive 28 kW. Värmepumparna är av märket IVT och modellerna 
heter Greenline HE E21 och Greenline HE E28. 
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Borrhål 
Då fastighetens värmebehov är 173 MWh/år krävs fler än ett borrhål. Enligt 
dimensionerad modell från entreprenör krävs sju borrhål som kopplas in till de två 
värmepumparna [27]. Utifrån beskriven teori i avsnitt 2.4 stöds även detta antagande enligt 
följande beräkning: 

Möjlig uttagen värmeenergi från ett borrhål: 26 600 kWh 
Fastighetens värmebehov: 173 000 kWh 
Antal borrhål: 173 000 / 26 600 = 6,5  

Viktigt att ta hänsyn till att varje borrhål bör vara placerade med ett mellanrum på radien 
15-20 meter för att inte de ska påverka varandra och minska potentiellt värmeuttag från 
berget. Då fastigheten omringas av ett större och mindre skogsparti anses det finnas goda 
möjligheter och utrymme till sju stycken borrhål, men detta bör undersökas vidare av 
entreprenör.  

Ekonomi 
Total kostnad för inköp av bergvärmepumpar och anläggningskostnaden för borrhål och 
övrigt arbete uppskattas till 500 000 kr. Enligt entreprenörs kalkylprogramvara finns en 
besparingspotential på 121 kWh/år vilket ger en årlig driftkostnad på 52 000 kWh/år. 

Genom ekvation 12,13 och 14 beräknas LCC-kostnad för bergvärme med ett energipris på 
1 kr/kWh, kalkylränta 5 % och en kalkylering på 20 år enligt nedan: 

LCC = 500 000 kr + ((52 000 kWh * 1 kr/kWh) * 12,46) kr 

= 1 148 035 kr 

Figur 14 visar den totala kostnaden under 20 år för befintlig elpanna jämfört med en 
investering och drift av bergvärme. Linjernas brytpunkt i figuren anger en rak 
återbetalningstid för bergvärme på drygt 4 år. Över en 20 års period finns en 
besparingspotential i att investera i bergvärme på 1 900 000 kr.  

	  
Figur	  14.	  Jämförelse	  av	  ekonomisk	  kostnad	  för	  elpanna	  och	  bergvärme	  över	  20	  år	  
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4.2.3. Sol- och vindenergi 

De båda förnyelsebara energikällorna visar sig inte vara lämpade fullt ut på den aktuella 
lokaliseringsplatsen. Vindenergi är olämpligt då det inte finns någon passande yta för ett 
vindkraftverk på lokaliseringsplatsen och där placering på taket inte anses möjligt. Solenergi 
är möjligt men anses inte som ett alternativ då lönsamheten är låg. En beräkning på 
investering i ett solcellspaket redovisas. 

4.2.3.1. Vindenergi 

Att använda ett vindkraftverk som energikälla anses av entreprenör inte vara möjlig 
[22]. Det finns mindre vindkraftverk på marknaden som teoretiskt skulle kunna vara 
möjliga att använda, men utifrån ICA Kvantums lokalisering med omringade 
bostadsområde, väg och skogsparti anses det inte praktiskt utförbart. Ett vindkraftverk 
på taket blir svårt att få lönsamt då det innebär turbulent vind, högt buller från verkets 
fastmonterade stomme och begränsning till att bara utnyttja en vindriktning.  

4.2.3.2. Solenergi 

Värmebehovet som elpannan tillgodoser är högt och att ersätta hela behovet blir svårt. 
Att installera solceller är då det bästa alternativet då det kan bidra till att minska den 
totala energianvändningen. Solpaneler som producerar värme är också ett alternativ, 
men då solen visar sig som mest sommartid då värmebehovet är som minst är istället 
alternativet med solceller mer lämpad. Nedan följer en beräkning över en potentiell 
omfattning av solceller på fastighetens tak.  

Solceller genererar i snitt mellan 800-1 000 kWh/kW för ett system som är orienterat 
mot söder och med en lutning på 30-50 °[28]. Variationer förekommer utifrån 
lokalisering då södra Sverige har en solinstråling motsvarande 1 000 kWh/m2 medan 
norra Sverige har 800 kWh/m2 [14].  

Ett solcellspaket med 96 stycken solcellsmoduler á 240 W ger en total effekt på 23 kW. 
Solcellerna har en yta på 161 m2 och med ovanstående information kring solinstrålning 
kommer solcellerna i snitt generera 23 MWh/år vilket skulle sänka den totala 
användningen med 1 %. Investeringskostnaden för paketet är 450 000:- [29]. Då 
lönsamheten är låg görs ingen vidare utredning kring detta område.  
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4.3. Summering av resultat 

Att energieffektivisera befintlig byggnad resulterade i följande reducering av energianvändning. 
Se Tabell 11 för en sammanställning av enskilda åtgärder och potentiell besparing.  

Tabell	  11.	  Sammanställning	  av	  energieffektiviserande	  åtgärder	  

 Belysning Ventilation Livsmedelskyla Totalt 
Befintlig byggnad 
[MWh/år] 

354 111 948 2 237 

Efter energieffektivisering 
[MWh/år] 

194 80 720 1 818 

Besparing     

MWh/år 160 31 228 419 
% 45 % 28 % 24 % 19 % 

 
 

Tabell 12 visar en ekonomisk jämförelse mellan de undersökta värmekällorna fjärrvärme och 
bergvärme med investeringskostnad, LCC, besparing och rak payoff tid.  

Tabell	  12.	  Ekonomisk	  jämförelse	  mellan	  fjärrvärme	  och	  bergvärme	  

 Fjärrvärme Bergvärme 
Investeringskostnad [kr] 360 000 500 000 
Årlig kostnad [kr/år] 112 670 52 000 
LCC-kostnad [kr] 1 764 117 1 148 035 

Besparing över 20 år [kr] 
(i jämförelse med elpanna) 

846 600 1 920 000 

Rak payoff [år] 
[investering/ 
(driftnu-driftåtgärd)] 

5,9 4,1 

 
 

Figur 15 visar en visuell bild över total kostnadsutveckling över 20 år. Punkterna där linjerna 
för fjärr- respektive bergvärme korsar linjen för elpannan anger återbetalningstiden. Bilden visar 
ungefär 4 år för bergvärme och 6 år för fjärrvärme.  

 

	  
Figur	  15.	  Visuell	  jämförelse	  av	  kostnad	  mellan	  fortsatt	  drift	  av	  elpanna,	  fjärrvärme	  och	  bergvärme	  

 

0 
500 000 

1 000 000 
1 500 000 
2 000 000 
2 500 000 
3 000 000 
3 500 000 
4 000 000 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

SE
K
	  

Antal år 

Kostnad över 20 år 

Fortsatt drift av elpanna 

Investering i bergvärme 

Investering i fjärrvärme 



 34 

Genom att tillämpa samtliga energieffektiviseringsåtgärder samt investera i bergvärme kan 
följande totala energianvändning uppnås. Se Tabell 13. 

Tabell	  13.	  Potentiell	  minskning	  av	  total	  energianvändning	  genom	  att	  energieffektivisera	  och	  investera	  i	  
bergvärme	  

 Energianvändning 
[MWh/år] 

Befintlig byggnad + elpanna 2 237 (varav uppvärmning motsvarar 201 MWh/år) 

Energieffektivisering + 
bergvärme 

1 818 (varav uppvärmning motsvarar 80 MWh/år) 

Total energianvändning efter energieffektivisering och installation av bergvärme: 
1 697 MWh/år 
499 kWh/m2, år 
24 % minsking 
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5. Diskussion 

Efter genomförd kartläggning har det uppkommit ett flertal punkter och problem som kräver 
åtgärder och vidare diskussion. Resultaten visar att det finns god potential att energieffektivisera 
och minska energianvändningen i fastigheten. Metodiken, tillvägagångssättet och uppkomna 
problem diskuteras och vidare dras slutsatser om resultatens pålitlighet samt fortsatt arbete och 
rekommendationer. 

Kartläggningen har genererat i en tydlig uppdelning mellan fastighetens användningsområden och 
även visat vilka energieffektiviseringsåtgärder som anses rimliga och möjliga att genomföra. Vidare 
undersökning av möjliga värmekällor visar en större investeringskostnad i samtliga fall, men där 
alternativen ger en total minskning av andel inköpt energi över 10-20 år.  Projektets syfte anses 
uppnått då rapporten redovisar tydliga resultat av uppdelningen, potentiella effektiviseringsåtgärder 
och möjliga alternativ till värmekälla. 

Det är speciellt att energieffektivisera en fastighet där det förekommer försäljning. För butiksägaren 
är det hela tiden ett avvägande mellan energianvändning och hur bra varorna skall exponeras. En 
bra belysning gör att produkterna framhävs och försäljningen kan öka. Reduceras belysningen, kan 
försäljningen minska, men samtidigt minskar kostnaden för energi vilket kan leda till att det blir ett 
nollsummespel bortsett från investeringskostnaden om exempelvis belysningen skall bytas ut. 
Samma argument och diskussion kan tillämpas kring livsmedelkylan om kyl- och frysdiskarna skall 
ha en förslutande dörr eller vara av öppen modell. En öppen modell exponerar varorna bättre 
medan en förslutande modell kan minska exponeringen, och då även försäljningen. Enligt 
projektets resultat i kan energianvändningen för livsmedelskyla minskas med 24 % och anses 
därmed som en lönsam åtgärd speciellt då livsmedelskylan är den enskilt största energianvändaren. 

En av de föreslagna effektiviseringsåtgärderna är att minska drifttiden för ett av 
ventilationsaggregaten till att delvis gå på halvfart med även helt avstängd under nattetid. Avstängd 
under natten kan medföra att varor tar skada genom minskad hållbarhet eller annan åverkan. Helt 
avstängd nattetid anses då som orimligt medan alternativet att aggregaten går ner på halvfart 
nattetid är ses som ett lämpligare alternativ.  

Frikyla är en lösning för att utnyttja minusgraderna som råder utomhus under vinterhalvåret för att 
kyla ner bland annat lokaler, och i detta fall kyl- och frysdiskar. Figur 9 visar användningen för 
livsmedelskyla under år 2011. Den visar att frikyla inte används vintertid då användningen befinner 
sig på ungefär samma nivå under hela året. Hade frikyla används skulle användningen minska 
markant under årets kallare månader då kompressorn ej behöver arbeta utan endast pumparbete för 
kylmediet.  

En åtgärd som inte anses lönsam är att investera i solceller. Investeringskostnaden är hög och 
potentiell energiproduktion ger endast en minskning med 1 % av total användning. Av undersökta 
alternativ som finns på marknaden idag ger solcellspaketen inte den minskningen av 
energianvändningen för att kostnaden för investering kan motiveras. 
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6. Slutsats 

Kartläggningen visar att fastighetens uppvärmingen från elpannan endast motsvarar 7 % av den 
totala användningen. Projektets syfte och målsättning kan diskuteras då uppvärmningen motsvarar 
en så pass liten del i jämförelse med exempelvis livsmedelskylan som motsvarar 42 %. Fastigheten 
har ett bra och effektivt uppvärmningssystem med värmeåtervinning i två steg där elpannan endast 
bidrar vid ett extra värmebehov. Som tillägg ska miljöaspekten inte förbises. Att byta ut elpannan 
mot ett alternativ som använder mindre energi bidrar givetvis till en minskad påverkan på miljön då 
behovet av primär energi reduceras.  

Fastigheten har en ovanligt hög energianvändning som ligger 36 % över medelvärdet. Faktorer som 
påverkar detta är livsmedelskylan där goda effektiviseringsmöjligheter finns om arbetet med att 
förse kyl- och frysdiskar med dörrar påbörjas samt en undersökning om att använda frikyla 
vintertid. Tillsammans med de övriga energieffektiviserande åtgärderna kan fastighetens specifika 
användning reduceras till att hamna i samma nivå som uppsatt medelvärde för livsmedelsbutiker. 

Om energieffektiva åtgärder utförs på livsmedelskylan bör man ha i åtanke att det resulterar i att 
värmeåtervinningen från kylsystemet minskar, som i sin tur kan medföra att mer värme från 
exempelvis dagens elpanna måste tillföras. Varje enskild åtgärd som utförs kommer påverka de 
övriga användningsområden. Exempelvis att värmebehovet inte är det samma efter installation av 
förslutningsbara kyl- och frysdiskar, och då att mindre kyla i form av läckage tillförs butiken. 

6.1. Rekommendationer och fortsatt arbete 

Utifrån resultatet uppgår användningsområdet som avser verksamhetsel till 21 % av total 
användning. För att få en bättre översikt över vad som ingår rekommenderas en mer utförlig 
undersökning där antagna större energiförbrukare såsom ugn, grill och kylanläggning i 
kioskavdelning undersöks närmare. 

Som nämnt i diskussionen är frikyla något som bör undersökas och även användas i den mån 
som är möjlig då det mest troligt kommer minska användningen för livsmedelskyla markant. 
Då livsmedelskylan motsvarar 42 % av den totala energianvändningen är det på detta område 
som den största besparingspotentialen finns. Genom att tillsätta dörrar på kyl- och frysdiskar 
kan användningen minska med 22 %. Detta i kombination med att undersöka möjligheterna för 
frikyla kan utgöra att energianvändningen på ICA Kvantum Kronoparken hamnar i nivå med 
snittet enligt tabell 1.  

Om butiksägaren beslutar att inte förse kyl- och frysdiskar med förslutande dörrar 
rekommenderas att undersöka det extra arbete som värmesystemet behöver utföra för att 
värma upp den kyla som läcker från diskarna. Att göra det kan skapa en bättre förståelse för 
hur stort extraarbetet blir för kyl/värmesystemet då de idag arbetar ”mot” varandra.  

Vid installation av bergvärme är det väldigt viktigt att exakt veta hur mycket värme som 
behöver produceras för att dimensionera värmesystemet på bästa sätt. Systemet skall inte vara 
överdimensionerad och inte heller underdimensionerad. Vidare föreslås en noggrannare 
undersökning av entreprenör som ser över elpannans bidrag till fastighetens uppvärmning.  
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