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SAMMANFATTNING 
På uppdrag av Hifab AB har detta examensarbete utförts under vårterminen 2015. En ny 
livsmedelsbutik ska etableras i Umeå, där Hifab AB har anlitats som generalkonsult av Coop Nord. 
I dagsläget finns endast ett utkast på hur byggnaden ska se ut eftersom byggnationen av butiken 
beräknas starta våren 2016. Detta innebär att det finns stora möjligheter att undersöka smarta 
energilösningar som kan appliceras på den framtida butiken. För att erhålla energistatistik att utgå 
från användes en Coop-butik i Kramfors som invigdes våren 2012 som referensbutik i detta 
projekt.  
 
Syftet med detta arbete var att undersöka olika energialternativ och energieffektiviserande 
byggtekniska lösningar för den planerade butiken. Detta för att den planerade Coop-butiken, 
tillsammans med andra framtida butiker, ska kunna byggas energieffektiv redan från början och för 
att driftkostnaden för butiken ska bli så låga som möjligt samtidigt som påverkan på miljön blir 
minimal. Detta projekt ska vara en vägledning i val av energisystem och byggtekniska lösningar för 
den aktuella Coop-butiken och även vid projektering av framtida livsmedelsbutiker i Sverige, 
framförallt i norra delen av landet. 
 
Projektet har innehållit två olika delar och ett flertal mål. Det första delmålet var att undersöka 
vilket av alternativen fjärrvärme eller bergvärme som är det mest ekonomiskt lönsamma för den 
nya butiken. Nästa delmål var att undersöka möjligheten och kostnaden för att installera solceller 
på den nya butiken. Målet var även att undersöka om det fanns alternativa sätt att tillgodose 
kylbehovet på jämfört med de kompressorkylmaskiner som finns i referensbutiken. I den andra 
delen av projektet var målet att bygga upp en modell av referensbutiken i ett 
energiberäkningsprogram och att simulera energieffektiviserande lösningar på denna. Detta för att 
undersöka hur mycket energibesparingar som kunde erhållas, framförallt i minskat 
uppvärmningsbehov per år. 
 
De metoder som användes för utförandet av detta arbete var studiebesök, intervjuer, kontakt med 
företag, litteratursökning och datorsimuleringar. Inledningsvis utfördes ett studiebesök på 
referensbutiken för att få en överblick över dess utformning och uppbyggnad. För undersökningen 
av fjärrvärme, bergvärme och solceller upprättades kontakt med olika leverantörer medan 
undersökningen av alternativa kylmetoder utfördes som en litteraturstudie. För den andra delen av 
projektet valdes IDA Indoor Climate and Energy (IDA ICE) att användas som 
energiberäkningsprogram. Referensbutiken modellerades i programmet och fick sedan fungera 
som grundfall på vilken ett antal, utvalda energieffektiviserande lösningar testades. 
 
De viktigaste slutsatserna i detta projekt är att när värmesystem ska väljas för den nya butiken så är 
fjärrvärme ett mer lönsamt alternativ när valet står mellan fjärrvärme och bergvärme. Slutsatsen för 
den del i projektet där solceller undersöktes är att det är en lönsam investering att installera solceller 
på den nya butiken utifrån de beräkningar som har erhållits från två leverantörer. Det bästa 
alternativet var en tunnfilmssolcell som gav en återbetalningstid på cirka sju år och en 
investeringskostnad på cirka 1,5 miljon kronor om statsbidraget erhålls. Av det totala elbehovet 
skulle då cirka 20 % täckas av produktionen från solcellspanelerna. Slutsatserna som kan göras när 
de energieffektiviserande lösningarna testades var att de två som gav störst energibesparing var 
behovsstyrning av ventilationsflödet och minskad belysningseffekt. Dessa två energieffektiviserande lösningar 
rekommenderas att undersökas närmare för att utreda möjligheten att implementera i den nya 
butiken.  
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ABSTRACT 
On behalf of the company Hifab AB this master thesis has been done during the spring term of 
2015. A new supermarket will be established in Umeå, where Hifab AB has been contracted as 
general consultant by Coop Nord. Since the construction of the supermarket is expected to start 
during spring of 2016, there is only an outline of how the building will be constructed at the 
moment. This means that there are great opportunities to explore smart energy solutions that can 
be applied to the planned supermarket. To obtain energy statistics to work from, a Coop store that 
opened in spring 2012 and is located in Kramfors was used as a reference supermarket in this 
project.  
 
The purpose of this project was to investigate energy options and energy efficient solutions for the 
planned store. This is for the future Coop store, along with other future supermarkets, to be built 
energy efficient right from start and also to lower operating costs for the store while the 
environmental impact become minimal. This project is supposed to be a guidance in the selection 
of energy system and energy efficient solutions when the planned store will be scheduled and also 
while coming supermarkets are planned in Sweden, especially in the northern part. 
 
The project has included two different parts, and a number of objectives. The first objective was 
primarily to investigate the most economical option for the planned store, between the alternatives 
district heating or geothermal heating. Next objective was to examine the possibility and the cost 
of installing solar cells on the roof of the planned store. The aim was also to investigate whether 
there are alternative ways to meet the cooling load for the store, than the way it is provided in the 
reference store. In the second part of the project, the objective was to build a model of the reference 
store in an energy calculation program and to simulate energy efficient solutions in the model. The 
reason for this was to investigate how much energy savings that could be obtained, especially from 
the reduced heating needs during a year.  
 
The methods used for the performance of this project are study visits, interviews, contact with 
companies, literatures and computer simulations. Initially a study visit was made in the reference 
store to obtain an overview of its design and construction. For the investigation of district heating, 
geothermal heating and solar cells, contact was established with various suppliers while the 
investigation of alternative cooling technologies was preformed as a litterature review. For the 
second part of the project, IDA Indoor Climate and Energy (IDA ICE) was chosen as the energy 
calculation program. A model of the reference store was made in the program and functioned as 
the basic case in which a number of selected energy efficient solutions were tested. 
 
The main conclusions of this project are that district heating is a more profitable alternative for the 
new store, when choosing between geothermal heating and district heating. Another conclusion is 
that solar cells are a rewarding investment to install on the new store, based on the calculations 
obtained from two suppliers. The best option was a thin film solar cell that gained a payback period 
of about seven years and a total investment of around 1.5 million swedish crowns if the subsidy 
from the government is achieved. Of the total electricity demand, nearly 20 % would be covered 
by the production from the solar cells. The conclusions that can be drawn when the energy efficient 
solutions were tested was that the two solutions that gain most energy savings were demand controlled 
ventilation and reduced lighting power. These two energy saving solutions are recommended to be further 
examined to investigate the possibility to implement in the new store. 
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1. INLEDNING 
När en ny livsmedelsbutik ska etableras finns det många frågor att besvara. En viktig frågeställning 
är vilket energisystem som ska installeras för att tillgodose behovet av värme, kyla och elektricitet. 
Svaret på denna fråga kommer framförallt ha ekonomisk anknytning för en livsmedelsbutik men i 
en värld där energifrågorna blir alltmer centrala måste även ett fokus på miljön vävas in i detta svar. 
 
En annan faktor som bör beaktas vid nybyggnation är att byggnaden ska vara så energieffektiv som 
möjligt. Detta kommer att ha en direkt ekonomisk fördel för ett företag men det är också ett steg i 
rätt riktning för miljön och hushållningen av vår jords begränsade resurser. 
 

1.1 BAKGRUND 
En ny livsmedelsbutik ska etableras i Umeå mellan Tomtebo och Carlshem, där Hifab AB har 
anlitats som generalkonsult av Coop Nord. Byggnationen av butiken beräknas starta våren 2016, 
därav finns det endast ett utkast på hur byggnaden ska se ut i dagsläget. Detta innebär att det finns 
stora möjligheter att undersöka energismarta lösningar som kan appliceras på den framtida butiken.  
 
Då den tänkta butiken ännu inte är byggd användes, i detta projekt, en referensbutik för att erhålla 
energistatistik att utgå ifrån. Denna referensbutik är en Coop-butik lokaliserad i Kramfors som 
invigdes våren 2012. Vid detta examensarbetes start var tanken att den nya butiken skulle få nästan 
exakt samma utformning som referensbutiken, vilket också var anledningen till att just den butiken 
valdes som referensbutik. 
 

1.2 SYFTE 
Syftet med detta projekt var att undersöka olika energialternativ och energieffektiviserande 
byggtekniska lösningar för den planerade Coop-butiken. Detta för att den framtida Coop-butiken, 
tillsammans med andra framtida Coop-butiker, ska kunna byggas energieffektivt redan från början 
och för att driftkostnaden för butiken ska bli så låg som möjligt samtidigt som det blir minimal 
påverkan på miljön. 
 
Detta projekt ska vara en vägledning i val av energisystem och byggtekniska lösningar för den 
aktuella Coop-butiken och även vid projektering av framtida livsmedelsbutiker i Sverige, framförallt 
i norra delen av landet. 
 

1.3 MÅLSÄTTNING 
Projektet har innehållit två olika delar och ett flertal mål. Det första delmålet var att undersöka 
vilket av alternativen fjärrvärme eller bergvärme som är det mest ekonomiskt lönsamma för den 
nya butiken. Nästa delmål var att undersöka möjligheten och kostnaden för att installera solceller 
på den nya butiken. Målet var även att undersöka om det fanns alternativa sätt att tillgodose 
kylbehovet på jämfört med de kompressorkylmaskiner som finns i referensbutiken. 
 
I den andra delen av projektet var målet att bygga upp en modell av referensbutiken i ett 
energiberäkningsprogram och att simulera energieffektiviserande lösningar på denna. Detta för att 
undersöka hur mycket energibesparingar som kunde erhållas, framförallt i minskat 
uppvärmnigsbehov per år. 
 
Tanken var också att det skulle utföras en kostnadsanalys på de alternativa kylmetoder som erhölls 
och även på de energieffektiviserande lösningarna. Detta uteslöts ur detta projekt på grund av 
tidsbrist och i samråd med uppdragsgivaren. Det utfördes endast en grov kostnadsanalys på två av 
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de energieffektiviserande lösningarna. Det var även tänkt att det skulle undersökas om kravet som 
ställs på energianvändning för att kunna certifiera en nybyggnation enligt GreenBuilding kunde 
uppfyllas då de energieffektiviserande lösningarna simulerades. Detta fick också uteslutas på grund 
av tidsbrist och även det i samråd med uppdragsgivaren. 
 

1.4 AVGRÄNSNINGAR 
På grund av projektets begränsande tidsram har ett antal olika avgränsningar varit nödvändiga för 
att kunna leverera resultatet inom deadline. Då möjligheten att installera solceller undersöktes togs 
det endast kontakt med två solcellsleverantörer. Vid undersökning av värmesystemet utreddes bara 
fjärrvärme och bergvärme, men detta var också för att det var det önskemål som fanns från 
uppdragsgivaren. 
 
Energistatistiken för referensbutiken i Kramfors antas också gälla för den butik som nu ska byggas, 
detta då den nya butiken ännu inte är byggd och det därmed inte finns någon statistik och inte 
heller en känd utformning av butiken. Klimatet för Kramfors antas då vara ungefär densamma som 
för Umeå, ingen hänsyn har därmed tagits till eventuella avvikelser. Då simuleringar har utförts har 
det också bara använts ett energiberäkningsprogram, IDA Indoor Climate and Energy (IDA ICE).  
 
Vid uppbyggnaden av referensbutiken i IDA ICE så har de flesta värden erhållits från en 
energibalansberäkning som utfördes av TM-konsult innan butiken var färdigbyggd. Detta har 
inneburit att butiken sannolikt inte är exakt uppbyggd enligt det verkliga fallet men i samråd med 
[1] ansågs detta vara värden som var bra nog att utgå från för grundmodellen. 
 
Kylsystemet har inte tagits med i uppbyggnaden av IDA ICE då det är för komplicerat för 
programmet. Därför kommer inga slutsatser utifrån energi till kylsystemet att dras då 
energieffektiviserande lösningar testas. Det kompletta elbehovet för den verkliga referensbutiken 
kommer därmed inte heller att tas i beaktning i själva modellen. Utan då energieffektiviserande 
lösningar testas kommer framförallt minskning i uppvärmningsbehov att utvärderas och även 
minskning av elektricitet till belysning och elektricitet till ventilationsaggregat där det påverkas.  
 
Belysningen utanför och utanpå byggnaden så som fasadbelysning, parkeringsbelysning, 
entrébelysning, med mera tas inte med i modellen i IDA ICE. Detsamma häller för markvärme 
utanför entrén och byggnationer som är utanför själva byggnadsskalet så som skärmtak, uteplats, 
väggar vid avlastning av varor, med mera. Även dörrar och öppningar mellan rummen inuti 
byggnaden har approximerats bort.  
 
Det skall också nämnas att fokus för de energieffektiviserande lösningarna har varit att ge en 
antydan till var energibesparingar kan ge som mest effekt. Dock krävs det noggrannare 
undersökningar för att erhålla mer exakt vinst och hur denna lösning skulle implementeras rent 
tekniskt. Detsamma gäller för bergvärme, fjärrvärme och solceller; de värden som erhållits skall ses 
som en vägvisning och inte en fullständig utredning. 
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2. TIDIGARE ARBETEN MED BETYDELSE FÖR DENNA RAPPORT 
Detta kapitel är en litteraturstudie som är uppdelad i två avsnitt. Det första avsnittet beskriver 
energieffektiviserande lösningar vid nybyggnation av livsmedelsbutiker. Syftet med detta har dels 
varit att avsnittet skall fungera som riktlinje vid val av de energieffektiviserande lösningar som ska 
testas på modellen av referensbyggnaden i IDA ICE. Syftet var även att detta avsnitt skall fungera 
som inspiration till ytterligare aspekter som kan effektiviseras vid byggnation av den nya butiken.  
 
Det andra avsnittet av detta kapitel är en undersökning av alternativa kylmetoder till det kylsystem 
som används i referensbutiken. Syftet med detta avsnitt var att undersöka om det finns en 
lämpligare kylteknik att installera i den nya butiken än det system som är installerat i 
referensbutiken. 
 

2.1 ENERGIEFFEKTIVISERANDE LÖSNINGAR VID NYBYGGNATION AV 
LIVSMEDELSBUTIKER 

Kylsystemet står för ungefär hälften av elkonsumtionen för en livsmedelsbutik [2], vilket gör att 
det är där energieffektiviserande lösningar kan göra som mest skillnad. Att undersöka alternativ till 
traditionella kompressorkylmaskiner som drar mycket elektricitet är därför högst aktuellt och detta 
kommer, som ovan nämnt, att tas upp i nästa avsnitt av detta kapitel. I denna del kommer däremot 
mindre lösningar och applikationer som kan göras på kyldiskar att tas upp tillsammans med bland 
annat effektiviseringar på ventilationsaggregat, belysning och klimatskal. I övrigt ska det också 
nämnas att alla energieffektiviserande lösningar som kan tillämpas inte kommer att belysas i detta 
avsnitt. Detta på grund av projektets begränsande tidsram. Dock skall det inte uteslutas att 
lösningar som inte omnämns kan vara både aktuella och intressanta att undersöka. 

2.1.1 Kyldiskar 

Det som bestämmer belastningen på kylmaskinerna är kylbehovet för kyldiskarna. Detta innebär 
att en minskning av kylbehovet för kyldiskarna kan ge stora energibesparingar. Kylbehovet för 
kyldiskarna bestäms i sin tur i huvudsak av värmeöverföring mellan kyldisken och den omgivande 
luften i form av framförallt konvektion, strålning mellan kylvarorna och de omgivande ytorna, 
intern uppvärmning från fläktar och belysning och till sist även infiltration. Infiltrationen 
uppkommer av att varm luft läcker in i kyldisken. Det är denna del som står för den största 
belastningen för en kyldisk, i princip står den för över 70 % för en öppen kyldisk [3]. Detta innebär 
att den har den största påverkan på kylbehovet för kyldisken och därmed ger störst påverkan om 
den kan minskas. Det finns ett flertal sätt att minska infiltrationen för en öppen kyldisk. Två 
exempel på detta är nattgardiner och glasdörrar. Nattgardiner är en gardin som dras för kyldisken 
då butiken stängs för att sedan avlägsnas då butiken öppnar igen nästa dag. Enligt undersökningar 
har det erhållits att nattgardiner kan ge upp till 20 % i energibesparingar. Användningen av 
glasdörrar på vertikala kyldiskar har enligt studier visat kunna bidra med energibesparingar upp till 
50 % [3]. Vid installation av glasdörrar har det enligt studier visat att det inte bara är infiltrationen 
som förbättras, utan också inomhustemperaturen blir jämnare och behagligare i butiken. En annan 
fördel är att temperaturen på kylvarorna kan hållas jämnare, då de inte utsätts lika mycket för 
omgivningens värmestrålning då de är skyddade bakom en dörr [4].  
 
Minskning av kyldiskens kylbehov kan också erhållas genom att se till att fläktar, förångare, 
avfrostare och värmare som används för att undvika kondens dels är så effektiva som möjligt, hålls 
rena från smuts och damm som annars kan påverka verkningsgraden negativt och även endast 
används vid behov [3]. Även belysningen kan energieffektiviseras för att minska kylbehovet för 
kyldiskarna. Den belysning som använts som standard under lång tid inne i kyldiskar är 
fluorescerande lampor men idag finns både LED-belysning och fiberoptisk belysning tillgängliga 
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på marknaden. Båda dessa är energisnålare alternativ än vanliga fluorescerande lampor. Den 
fiberoptiska belysningen minskar i princip energianvändningen så mycket som möjligt eftersom 
mer av dess värme som kommer från belysningen lämnas utanför disken. På så sätt bidrar värmen 
till butikens uppvärmning istället för att förse disken med onödig värme från belysningen. 
Rörelsesensorer är också en energisparande lösning som kan installeras. Då det inte befinner sig 
någon framför disken släcks belysningen för att sedan tändas då en konsument kommer nära [5]. 

2.1.2 HVAC-system 

Livsmedelsbutiker har en unik utmaning vad det gäller luftkonditionering på grund av interaktionen 
mellan HVAC-systemet (heating, ventilation and air conditioning) och kyldiskarna. Kyldiskarna 
bidrar med en betydande mängd spillkyla till den omgivande luften vilket gör att belastningen på 
HVAC-systemet ökar. HVAC-systemet står för mellan 15-25 % av den totala energianvändningen 
för en livsmedelsbutik [3]. Många olika system för att öka termiska komforten och minska 
energianvändningen har undersökt under åren och det vanligaste systemet idag är det system som 
arbetar med konstant luftvolym. Detta system förser butiken med ventilation, värme och 
komfortkyla. Ett av livsmedelsbutikernas problem är dock att det blir märkbar infiltration genom 
entréingångarna när kunderna passerar in och ut ur butiken konstant under hela dagen då butiken 
är öppen. Detta minskar dock behovet av att ta in frisk luft via ventilationen. Dock påverkar denna 
infiltration HVAC-systemet mycket, både på uppvärmning- och kylbehovet. För att motverka 
denna infiltration kan luftridåer användas och även luftslussar. Luftslussar innebär att det blir en 
extra area vid entrén och det blir dubbla dörrar. Detta innebär också att dubbla luftridåer kan 
installeras och infiltrationen minskar [3].  
 
En annan strategi för att minska energianvändningen för HVAC-systemet är att införa 
behovsstyrning på ventilationen i form av koldioxidmätning eller mätning av närvaro i butiken. 
Ventilationen och intaget av frisk luft kan då styras efter hur mycket aktivitet som råder i butiken 
för tillfället, istället för efter ett fixt värde på hur mycket tilluft som ska tas in. Då det tillkommer 
mycket frisk luft genom entrédörrarnas ständiga öppnande och stängande under dagen och 
dessutom att kundbelastningen i butiken är väldigt fluktuerande under dagen motiverar 
energibesparingen som kan göras genom ett behovsstyrt ventilationssystem [3]. 
 
Att införa tidsstyrning på ventilationen är också energisparande. Ventilationen behöver inte vara 
på hela natten då det inte vistas någon i butiken, utan den kan då helt eller delvis stängas av. En 
strategi skulle kunna vara att slå på ventilationen en timme innan butiken öppnar och stänga av den 
en halvtimme efter butiken har stäng för dagen. Dock kan det under sommarmånaderna vara mer 
kostnadseffektivt att till viss del kyla lokalen med hjälp av nattventilation [6].  
 
Värmeåtervinning från kylmaskiner och bakugnar är också ett bra sätt att minska 
energianvändningen. Kylmaskiner producerar mycket spillvärme och att ta tillvara på denna energi 
för att använda till uppvärmning av luft och varmvatten är en stor vinst. Värmepumpen är här en 
lämplig tillämpning som kan se till att spillvärmen utnyttjas på bästa sätt [3]. 
 
Det kallras som uppstår utanför öppna kyldiskarna i form av luftsspill skulle kunna användas för 
att generera kyla i andra delar av butiken genom att den överblivna kalluften leds till andra rum, så 
som mejerirum. Alternativt skulle den överblivna kalluften kunna användas som kompletterande 
komfortkyla i butiken under sommarhalvåret [3].  

2.1.3 Reducera luftfuktigheten 

När en kyldisk i en livsmedelsbutik arbetar sker ett konstant utbyte av värme och fukt med dess 
omgivning. Utbytet av fukt som sker är den svåraste delen eftersom detta innebär en ökning av 
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energibehovet för att hålla rätt temperatur i kyldiskarna. Dock krävs det ett 
luftkonditioneringssystem med större kapacitet för att hålla den relativa luftfuktigheten i butiken 
på en lägre nivå. Detta kan eventuellt bli dyrare och kan även öka driftkostnaden. Men då blir också 
driftkostnaden för kyldiskarna lägre eftersom det krävs färre avfrostare och anti-kondensvärmarna 
behöver arbeta mindre samtidigt som förångaren kan arbeta mer effektivt. Det har visat sig i en 
analys [7] att en sänkning av relativa luftfuktigheten med 5 % sänker kyllasten med cirka 9 % och 
butikens totala last sänks med cirka 5 %. I samma analys visar det att varje procent som den relativa 
fuktigheten sänks så kan en besparing på 18 000 – 20 000 kWh per år erhållas [7]. 

2.1.4 Belysning 

Belysningen står för mellan 15-30 % av en livsmedelsbutiks totala användning av elektricitet [3]. 
Belysningen är en viktig faktor för en butiksägare då belysningen både visar och framhäver varorna 
för kunderna. Det krävs olika belysning för olika tillämpningar i butiken. Det finns till exempel 
kyldiskbelysning, takbelysning, lagerbelysning, entrébelysning, osv. Punktbelysning används också 
för att framhäva specifika varor eller delar av butiken. Övervägande för livsmedelsbutiker är det 
fluorescerande belysning som används. Detta är inte en ideal belysning vid kyldiskar [3] eftersom 
fluorescerande belysning i dessa applikationer får en reducerad ljusstyrka på upp till 25 % och det 
blir dessutom ett ojämnt fördelat ljussken. Dessa problem uppstår för att fluorescerande lampor 
arbetar ineffektivt vid lägre temperaturer tillsammans med dålig konfiguration och monteringsplats 
i kyldisken [3].  
 
En energieffektivisering på belysning som är möjlig är att utnyttja dagsljuset. Ett antal nyetablerade 
livsmedelsbutiker har försökt att maximera dagsljusintaget genom bland annat använda sig av 
ljusrör och glaspartier på taket. En undersökning [3] visar att användningen av dagsljus som 
belysning kan reducera energianvändningen för belysning med upp till 25 %.  De största hindren 
för att kunna använda dagsljus som belysningskälla är kostnaderna för att utföra installationen, 
kravet att det ska vara jämn belysning på varorna och att vissa varor inte ska utsättas för alltför 
mycket belysning. Ett annat hinder med dagsljusbelysning kan vara att se till att kraven på en 
byggnads energianvändning uppfylls, detta då det blir ett sämre byggnadsskal med mycket 
dagsljusinsläpp. Implementeringen av dagsljus tillsammans med konstgjord belysning förutspås 
kunna vara lönsamt men ytterligare reduceringar av kostnader och forskning krävs för att maximera 
energisparningsmöjligheterna [3]. 
 
Andra sätt att minska energikostnaderna för belysningen är att installera närvarostyrning på 
belysningen, i till exempel lagerutrymmen, kontor, personalavdelning, toaletter, omklädningsrum, 
med mera. En stor energisparmöjlighet är också att uppdatera till mer energieffektiv belysning. 
Framförallt kan T12- och T8-lysrör ersättas med T5-lysrör men det mest energisparande skulle vara 
att installera LED-lysrör. Fördelen med LED-lampor är förutom att de drar mindre energi att deras 
livslängd är betydligt längre än vanliga lampor. Även parkerings- och entrébelysning bör ses över 
och effektiviseras om möjligt [3]. 

2.1.5 Rengöring 

En enkel åtgärd som kan spara energi är att se till att alla maskiner i en livsmedelsbutik hålls rena 
från smuts och damm. Exempelvis så kan elförbrukningen sänkas med 5 % genom att se till att 
kylar och frysar med inbyggda aggregat är rengjorda [6]. Ett annat ställe där det är viktigt att hålla 
rent är i ventilationskanalerna. Här är det inte bara energisparande lösningar som är i fokus utan en 
fungerande ventilation är också viktigt för personalens hälsa och för byggnadens välmående. Det 
som speciellt ska rengöras i ventilationssystem är filter eftersom elbehovet blir större ju tätare och 
smutsigare ett filter är. För en ventilationskanal på 100 mm innebär en beläggning på filtret som är 
5 mm stor att ventilationsflödet minskar med 20 % [6]. 
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2.1.6 Klimatskal 

Med klimatskal menas alla de yttre delarna i en byggnad som har kontakt med omgivande luften 
eller marken. I klimatskalet ingår då golv, väggar, tak, fönster och dörrar. Vid energieffektivisering 
av klimatskalet har det i denna rapport valts att utgå från kraven som ställs på ett passivhus och se 
de kraven som riktlinjer för vad som kan energieffektiviseras på klimatskalet [8].  
 
Ett passivhus är en byggnad som uppförs som inte behöver ett konventionellt värmesystem. Det 
ska vara ett välisolerat hus som får den mesta av uppvärmningen från värme som alstras i 
byggnaden, så som spillvärme från människor och hushållsmaskiner samt solinstrålningen. En 
förutsättning är även att ventilationssystemet har en effektiv värmeåtervinning. Den tillförda 
effekten och värmen får vara max 10 W per kvadratmeter och kan tillföras på valfritt sätt. På det 
stora hela är principen att bygga byggnaden med höga krav på material, konstruktion och 
utföranden för att uppnå en så låg energianvändning som möjligt. Konstruktionen i sig bygger på 
att den ska vara tät, ha väl tilltagen isolering och minimalt med köldbryggor. I passivhusstandarden 
finns krav på värmegenomgångskoefficienten, U-värdet, som är ett mått på värmeförluster per 
kvadratmeter och temperaturskillnad. Ju lägre U-värde, desto bättre isoleringsförmåga har 
byggnadsdelen. I detta avsnitt kommer endast kraven som berör klimatskalet att tas upp. Det skall 
också nämnas att det i regel är dyrare att bygga mer täta och isolerande klimatskal [8]. Vinsten är 
dock att energianvändningen för byggnaden blir lägre så investeringskostnader måste vägas mot 
möjlig energibesparingspotential då total vinst som kan erhållas skall beräknas [8].  

2.1.6.1 Grund 

En energieffektiv lösning är att grunden ska isoleras tillräckligt redan i byggskedet. Detta är en 
energisparande lösning som lönar sig i framtiden. När det gäller U-värdet för grundkonstruktionen 
ska den ha ett värde på 0,10 W/m2, K eller lägre enligt passivhusstandarden [8]. 

2.1.6.2 Stomme och Yttervägg 

Det är viktigt att stommen utformas så att köldbryggor minimeras. Detta eftersom köldbryggor 
kan bidra till stora värmeförluster och bör minimeras så långt som det är möjligt. Kravet för 
passivhus är att ytterväggen har ett U-värde mindre än eller lika med 0,10 W/m2, K och att 
täthetskravet vid +/- 50 Pa tryckskillnad är 0,30 l/s, m2 [8]. 
 
För att uppnå kravet på U-värdet och få en energieffektiv vägg så är det framförallt viktigt att isolera 
ordentligt. Då det gäller tätheten i konstruktionen är det anslutningar mellan tak och vägg, vägg 
och fönster och vägg och golv som är viktigast att få täta. Detta är viktigt att få till tätheten redan 
vid konstruktionen av byggnaden eftersom det är svårare och även dyrare att försöka täta i 
efterhand [8]. 

2.1.6.3 Takbjälklag 

En effektiv lösning är att se till att takbjälklaget är ordentligt isolerat så att onödiga värmeförluster 
genom taket undviks. I passivhuskraven ska ett takbjälklag ha ett U-värde kring 0,08 W/m2, K. För 
att detta krav ska kunna uppnås krävs cirka 500 mm isolering i takkonstruktionen [8]. 

2.1.6.4 Fönster 

Fönsterarean ska inte vara för stor, dock inte heller för liten. Rekommendationen är att totala 
fönsterarean inte skall vara större än cirka 15-20 % av golvarean. Det viktiga är att hitta en balans 
mellan dagsljusinsläpp och värmeförluster. Fönsterarean och dess isoleringsförmåga, U-värde, 
påverkar i stor utsträckning transmissionsförlusterna för byggnaden. Detta lägger vikt vid att 
fönster med låga U-värden är värda att investera i för att energieffektivisera byggnaden. En annan 
viktig aspekt att ta med är vädersträcksorienteringen på fönstren och även solavskärmning. Detta 
då en stor fönsterarea i exempelvis söderriktning kan skapa problem med övertemperaturer 
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sommartid. U-värdet på totala fönstret ska vara under 0,8 W/m2, K för att uppnå 
passivhusstandarden [8]. 

2.1.6.5 Ytterdörr 

Eftersom huvudentrén är en passage som används ofta är det en stor värmeförlust. När ingången 
öppnas kan en stor del av värmen gå förlorad. För att energieffektivisera just denna typ av 
värmeförlust är en luftsluss en aktuell lösning. Detta är mer energieffektiviserande än ett bättre U-
värde på dörren, dock ska även ytterdörren självklart ha så bra U-värde som möjligt. Det 
rekommenderas samma noggrannhet vid val av ytterdörr som vid val av fönster [8]. 

2.1.7 Kontoret/Personalavdelningen 

I en livsmedelsbutik finns det allt som oftast en personalavdelning med lunchrum, 
omklädningsrum, toaletter och kontor. Denna del har en hel del olika apparater och dessa förbrukar 
mer elektricitet än det kan verka som. De apparater som finns där alstrar också värme då de används 
och denna värme kan behöva kylas bort, beroende på årstid. Om elförbrukningen då kan minskas 
kan indirekt behovet av komfortkyla också minskas. Ett sätt att minska elförbrukningen är att 
undvika att apparater står i standby-läge. Standby-läget drar också elektricitet och för exempelvis 
ett hushåll står standby för cirka 10 % av den totala elförbrukningen. Ett kontor med mycket 
utrustning gör därmed av med onödigt mycket elektricitet. Ett sätta att minimera andel elektricitet 
som dras i standby-läget är att koppla alla apparater så som dator, skrivare, etcetera till ett 
gemensamt grenuttag med avstängningsknapp. Detta underlättar att all utrustning kan stängas av 
helt då butiken skall stängas för dagen. Besparingen på varje dator som kan erhållas genom att inte 
försätta den i standby-läge i dagens slut är 47 kWh per år [6].  
 
Ett annat sätt att energieffektivisera kontoret är att aktivera olika energisparlägen på apparaterna 
under dagtid då dessa inte används. Detta kan göras på både datorer, skrivare och diverse övrig 
utrustning. [6].  
 
Det är också viktigt att välja utrustning efter behov så att utrustningen inte drar onödigt mycket 
elektricitet. Vid val av dator är det exempelvis stor skillnad om valet blir en stationär eller bärbar 
dator. Elförbrukningen kan vara mer än 50 % mindre med en bärbar dator än en stationär dator 
med fristående skärm [6]. 

 

2.2 ALTERNATIVA KYLMETODER 
Av den totala elektriska energin i industriländer används i livsmedelsbutiker en andel motsvarande 
3 %. Den del som kräver mest elektricitet i en livsmedelsbutik är, som tidigare nämnt, kylsystemet 
som använder hela 47 % [2]. Eftersom kylsystemet använder i princip hälften av all elektricitet för 
en livsmedelsbutik är det också där energieffektiviserande lösningar kan göra som mest skillnad. 
Detta både ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Utvecklingen av både nya och befintliga 
kylsystem går hela tiden framåt och det finns olika teknikalternativ på marknaden för att tillgodose 
kylbehov. 
 
Referensbutiken tillgodoser sitt kylbehov med kompressorkylmaskiner med flourkolväten (HFC) 
som köldmedium [9]. En närmare beskrivning av kylsystemets uppbyggnad görs i nästa kapitel. I 
detta avsnitt kommer det att tas upp alternativa metoder till detta kylsystem men på grund av 
projektets begränsande tidsram kommer bara ett antal utvalda kylmetoder att gås igenom. Att vissa 
metoder inte kommer att beskrivas här utesluter inte det faktum att de eventuellt kan vara både 
aktuella och bra metoder att tillgodose kylbehovet med. 
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Det ligger i tiden att börja undersöka möjligheten att ersätta de vanliga kompressorkylmaskinerna 
med alternativa metoder som inte använder sig av köldmedier alternativt använder sig av 
köldmedier med lägre GWP-värde. GWP står för ”Global Warming Potential” och representerar 
hur mycket en viss massa av ett kemiskt ämne bidrar till global uppvärmning, jämfört med samma 
mängd koldioxid. Sålunda är GWP-värdet för koldioxid ett och för vatten är GWP noll. Värdena 
är beräknade över en 100-årsperiod [10]. Varför det är viktigt att börja undersöka alternativ med 
lägre GWP-värde är med hänsyn till de framtida lagstiftningsåtgärderna gällande köldmediers 
GWP-värde [11]. Den nya lagen innebär att köldmediers tillåtna GWP-värde kommer att begränsas. 
Den 1 januari 2020 kommer köldmedier med GWP högre än 2 500 förbjudas och den 1 januari år 
2022 förbjuds de med högre värde än 150 [12]. De köldmedier som används i referensbutiken är: 
R407C, R404A, R410A och R134A och dessa har alla GWP-värden över 150. R404A ligger även 
över 2 500 och detta är det köldmedium som återfinns i störst mängd i referensbutikens kylsystem 
[9]. 
 
Inledningsvis i detta avsnitt kommer principen för två kända kylmaskiner att beskrivas. Dels 
principen för en kompressorkylmaskin för att få en inblick i hur det befintliga systemet i 
referensbutiken fungerar och dels principen för en absorptionskylmaskin då denna förkommer i 
flertalet kylsystem som kommer att beskrivas senare i avsnittet. Efter detta kommer ett antal 
naturliga kylmetoder att presenteras, därefter gås några nya kyltekniker igenom och avslutningsvis 
görs en kort diskussion av de presenterade kylteknikerna. 

2.2.1 Konventionell kylteknik 

Nedan beskrivs hur en kompressorkylmaskin och en absorptionskylmaskin fungerar. 

2.2.1.1 Kompressorkylmaskin 

Kompressorkylmaskinen är den vanligast förekomna metoden för att tillgodose ett kylbehov. En 
vanlig kompressorkylmaskin består av fyra huvudkomponenter; förångare, kompressor, kondensor 
och strypventil. I figur 1 illustreras en kompressorkylmaskin med dessa fyra komponenter. I den 
slutna kretsen mellan komponenterna cirkulerar ett köldmedium. Ett köldmedium är ett ämne som 
kan kondensera och förångas vid lämpliga tryck och temperaturer. Detta köldmedium förångas i 
förångaren med hjälp av värme från det utrymme som önskas kylas eller värme från en köldbärare. 
Köldmediet, som nu är i ångfas, transporteras vidare till kompressorn där trycket på ångan höjs. 
Då trycket höjs ökar även temperaturen för köldmediet. Nästa steg i cykeln är kondensorn där 
köldmediet avger värme till en omgivning som har lägre temperatur än köldmediet. Omgivningen 
med den lägre temperaturen absorberar värme från köldmediet som då kondenserar. Köldmediet 
som nu är i vätskefas går sedan igenom strypventilen där trycket sänks. Trycket sänks till 
kokpunkten för köldmediet, denna temperatur är lägre än temperaturen för köldbäraren. Detta för 
att cykeln ska kunna börja om och köldmediet åter igen ska kunna ta värme från köldbäraren och 
förångas [10]. 
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Figur 1. Schematisk presentation av en kompressorkylmaskin [13]. 

2.2.1.2 Absorptionskylmaskin 

En absorptionskylmaskin har, precis som kompressorkylmaskinen, en förångare, kondensor och 
strypventil. Det som skiljer en absorptionskylmaskin från en kompressorkylmaskin är att 
absorptionskylmaskinen inte har en kompressor så som kompressorkylmaskinen. 
Absorptionskylmaskinen har istället absorbator, cirkulationspump och generator. I figur 2 kan en 
schematisk presentation av en absorptionsmaskin ses. I förångaren förångas köldmediet med hjälp 
av värme från den köldbärare eller utrymme som ska kylas, precis som för en kompressorkylmaskin. 
Efter förångaren däremot går köldmediet i ångform vidare till absorbatorn, där det absorberas av 
ett transportmedium. Absorbatorn i sig kyls externt, precis som kondensorn. Lösningen pumpas 
sedan med hjälp av en absorbatorpump till generatorn som drivs av någon form av värmekälla, 
exempelvis spillvärme från en process. Köldmediet förångas och går vidare till kondensorn medan 
transportmediumet förs tillbaka till absorbatorn. Köldmediet kondenserar i kondensorn enligt 
samma princip som för en kompressorkylmaskin och går sedan via en strypventil för att sedan 
starta om cykeln i förångaren igen [10]. 
 

 
Figur 2. Schematisk presentation av en absorptionskylmaskin [14]. 
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2.2.2       Naturliga kylmetoder 

För att se till att livsmedel garanterat håller den rekommenderade temperaturen krävs det en 
kylteknik som inte är beroende av yttre omständigheter utan är pålitlig och kan arbeta konstant. 
Dessutom ska tekniken kunna producera temperaturer lägre än noll grader och då krävs det oftast 
någon slags kylmaskin. Detta innebär att det inte är möjligt att byta ut hela systemet med 
kylmaskiner till bara en naturlig kylmetod så som frikyla, snökyla eller dylikt [15]. Däremot är det 
möjligt att komplettera kylmaskinerna med en naturlig kylmetod för att därmed kunna köra 
kylmaskinerna mindre de perioder när den naturliga kylan kan hjälpa till. Nedan presenteras 
kortfattat några alternativ på naturliga kylmetoder. Det ska dock nämnas att det krävs mer 
noggranna och även specifika beräkningar på exakt det kylsystem som är tänkt att kompletteras 
med naturliga kylmetoder för att veta om det är möjligt och lönsamt att investera i. 

2.2.2.1 Islager 

Ett alternativ som nämns i en artikel [16] är att använda sig av ett kompletterande islager. I artikeln 
används islagringssystemet tillsammans med ett trigenerationssystem som har en 
absorptionskylmaskin för att generera kyla under noll grader. Vad ett trigenerationssystem är 
kommer att förklaras senare i detta kapitel. Islagringssystemet bidrar till att kylproduktionen av 
aborptionskylmaskinen kan minska vid ogynnsamma tillfällen. Det är bara skillnaden mellan den 
erfordrade kylkapaciteten och kylkapaciteten som islagret tillhandahåller som måste täckas upp av 
absorptionskylmaskinen. Kylsystem som använder sig av kompletterande islager kan ha en 
kylmaskin med mindre kyleffekt eller så kan kylmaskinens storlek bibehållas och utnyttjas för att 
bidra med en större kylkapacitet under en tidsperiod. Dock måste också islagret återladdas när dess 
kylkapacitet har används. Detta görs med hjälp av absorptionskylmaskinen och det görs med fördel 
de tillfällen då absorptionskylmaskinens energi är så billig som möjligt, exempelvis nattetid. Även 
låga utetemperaturer kan användas för att återladda islagret [16]. 

2.2.2.2 Frikyla 

Frikyla innebär att kyla med hjälp av uteluftens temperatur och inte med hjälp av kylmaskiner. Om 
temperaturkravet är +8 grader kan frikyla förse behovet om utomhustemperaturen understiger -
5oC [15]. Det är teoretiskt möjligt att kombinera frikyla med kylmaskiner. Frikylan skulle fungera 
som ett komplement till kylmaskinen och bidra till att kylmaskinen inte behöver köras lika mycket. 
Det blir samma fördelar som för det kompletterande islagret; att kylmaskinen inte behöver ha lika 
stor kylkapacitet och dessutom inte behöver köras lika mycket. Det är framförallt under vintertid 
som frikylan skulle kunna bidra med kylkapacitet till kylbehovet. Figur 3 visar en schematisk bild 
över hur frikyla skulle kunna implementeras i ett kylsystem. De tillfällen då frikylan kan bidra till 
kylbehovet öppnas ventilen så att köldbäraren leds ut och kan kylas av uteluften som komplement 
till kompressormaskinen eller istället för den [15]. Detta är en enkel metod som inte behöver kosta 
mycket och samtidigt bidra till ekonomiska besparingar så ett fortsatt arbete med att undersöka 
möjligheten att komplettera kompressorkylmaskinerna med frikyla rekommenderas. 
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Figur 3. Schematisk beskrivning över en kompressorkylmaskin som kompletteras med frikyla [15]. 

2.2.2.3 Snökyla 

Principen för snökyla är att lagra snö under vinterhalvåret och sedan använda sig av det kalla 
smältvattnet för att kyla under de varmare månaderna. Snön kan lagras i en grop, i ett bergrum eller 
på andra sätt. I de fall kyltemperaturer under 0oC behövs måste systemet kompletteras med en 
kylmaskin. Då har vi samma fördelar som för islagret och frikylan, fördelen blir att kylmaskinen 
inte behöver arbeta lika mycket och även inte behöver dimensioneras lika stor [17].  
 
I figur 4 visas en schematisk bild av snökylasystemet som Sundsvalls sjukhus använder sig av. 
Principen är sådan att varm luft från sjukhuset växlas mot kallt smältvatten från snölagret i en 
värmeväxlare. Innan smältvattnet når värmeväxlaren renas det i flera steg, detta genom ett 
grovfilter, en grus- och oljeavskiljare och till sist ett finfilter. Snölagret skyddas med ett isolerande 
lager av exempelvis träflis för att undvika att snön smälter för snabbt. Vid behov av temperaturer 
under cirka 5oC kompletteras systemet med en kylmaskin [17]. 
 
Det finns många fördelar med snökyla, så som ekonomiska besparingar i och med att kylmaskinen 
inte behöver köras lika mycket och därmed inte förbrukar lika mycket elektricitet. Det är också en 
enkel installation, pengar kan tjänas på att ta hand om snömassor och systemet är lätt att utöka vid 
eventuellt utökat kylbehov i framtiden. Snökyla är också ett miljövänligt alternativ, inte bara för att 
det är naturlig kyla utan också för att det ges tillfälle att ta hand om föroreningar som absorberats 
av snön. Dock finns det också en del nackdelar med tekniken. Investeringskostnaderna kan vara 
höga och snökyla kräver också att det finns en plats att förvara snön vilket kan vara ett problem 
[17]. 
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Figur 4. Illustration av snökylasystemet för Sundsvalls sjukhus [18]. 

2.2.2.4 Geotermisk kyla 

Kylan som finns i marken kan utnyttjas för att kyla. Samma princip gäller dock här som för islager, 
frikyla och snökyla; geotermisk kyla kan bara användas som ett komplement till en kylmaskin. Den 
kan hjälpa till att förse kylbehovet och se till att kylmaskinen inte behöver arbeta lika mycket och 
inte dimensioneras lika stor. Det är dock viktigt att göra en fullvärdig studie för det specifika fallet 
där tillämpningen är tänkt för att se till att det blir en kostnadseffektiv lösning [19]. 
 
En studie i Portugal [20] på fyra olika livsmedelsbutiker jämnt utspridda i landet visade att det även 
är möjligt att integrera geotermisk kyla för livsmedel. Studien visade att detta kunde minska 
kylbehovet med cirka 25 %. Dock måste det som nämnt utvärderas från fall till fall hur mycket 
energi som kan sparas [20]. 

2.2.3 Ny kylteknik 

Det finns ett flertal kyltekniker som ännu inte är så etablerade men som är på god väg att utvecklas 
och förbättras. De tekniker som kommer att tas upp nedan är magnetisk kylning, trigeneration och 
transkritiskt kylsystem med koldioxid som köldmedium. 

2.2.3.1 Magnetisk kylning 

Magnetisk kylning är en kylteknik som baseras på den magnetokaloriska effekten. Den 
magnetokaloriska effekten uppstår när ett material utsätts för en förändring i magnetfält. Det som 
då händer är att det uppstår en temperaturförändring i materialet. En av de material där fenomenet 
är som tydligast är för materialet gadolinium. Det har noterats att gadoliniums temperatur ökar när 
materialet närmar sig ett magnetfält och sedan återgår till det normala när det lämnar magnetfältet 
[10]. 
 
Principen för magnetisk kylning kan förklaras mer ingående med den cykel som visas i figur 5. Ett 
magnetiskt material har till en början slumpmässigt lokaliserade magnetiska moment. Dessa blir 
sedan koordinerade när de utsätts för ett magnetfält, vilket resulterar i att den magnetiska entropin 
i materialet minskar. Då det är en adiabatisk process är entropin konstant enligt termodynamiken, 
vilket innebär att minskad magnetisk entropi måste kompenseras av ökad entropi i 
materialstrukturen. Entropiökningen utgörs av tilltagande gittervibrationer, vilket kan beskrivas 
som ökad intern friktion i materialet med en temperaturökning som följd. Kort sagt kan materialet 
inte hålla samma mängd värme längre och denna värme som uppstår transporteras från materialet 
till den omgivande luften. När magnetfältet sedan avlägsnas blir de magnetiska momenten 
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slumpmässigt ordnade igen, vilket gör att den magnetiska entropin ökar och materialet kan hålla 
mer värme igen. Detta resulterar i att temperaturen på materialet sjunker under den omgivande 
luftens temperatur och därmed kan suga åt sig värme från exempelvis ett värmeöverföringsmedium 
med en högre temperatur. Detta medium kan vara till exempel vatten (med antifrysvätska) eller luft 
[10] [21]. 
 

 
Figur 5. Schematisk presentation av en cykel för magnetisk kylning [22]. 

Fördelen med magnetisk kylning i jämförelse med en kompressorkylmaskin är framförallt att det 
inte krävs några köldmedium i magnetisk kylning, vilket innebär att den inte är några miljöskadliga 
gaser inblandade. Detta i sin tur gör magnetisk kylning till en mer miljövänlig kylteknik än 
kompressorkylmaskinerna. Fördelen med att det inte används några köldmedium är också att 
GWP-värdet är noll. En annan fördel med magnetisk kylning är att den kan byggas mer kompakt 
än en kompressorkylmaskin, då ”köldmediet” är ett fast material. Samtidigt genererar de också 
mindre ljud. [10] Nackdelen är dock att magnetisk kylning är, som tidigare nämnt, en kylteknik som 
än så länge bara är i startgroparna men framtiden ser ljus ut för en fortsatt positiv utveckling. 
 
Det finns ett flertal fungerande prototyper med magnetisk kylning och det forskas flitigt inom 
området. Exempelvis så pågår det en omfattande undersökning om lämpliga material samtidigt som 
prototyper fortsätter att designas, utvecklas och testas. Det som behöver utvecklas är framförallt 
kylkapaciteten som för tillfället är för låg för att kunna användas vid större tillämpningar. Det måste 
också hittas lämpliga material som är ekonomiska och miljömässigt fördelaktiga [11]. För att i 
framtiden kunna konkurrera mot kompressorkylmaskinen måste magnetisk kylning uppnå liknande 
eller större effektivitet till liknande eller lägre kostnad [10]. Livsmedelsbutikers kylning bedöms vara 
en av totalt fyra applikationer som är mest lämplig för magnetisk kylningsteknik i framtiden. De 
andra tre applikationerna är hushållskylskåp, centrala kylsystem och luftkonditionering [21]. 

2.2.3.2 Trigeneration 

Trigeneration är en benämning på teknologi som samtidigt kan generera följande energiformer; 
elektricitet, värme och kyla. I grund och botten är trigenerationssystem ett kraftvärmesystem, det 
vill säga Combined Heat and Power (CHP) som producerar elektricitet och värme. Systemet är 
integrerat med ett värmedrivet kylsystem för att tillgodose även kylbehov, se figur 6. Själva CHP-
systemet består av två delar. Dels ett kraftsystem som kan vara en intern förbränningsmotor som 
drivs av ett fossilt bränsle eller ett biobränsle och dels en extern förbränningsmotor eller andra 
termiskt eller kemiskt drivna processer kopplade till en generator som producerar elektricitet. Ett 
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värmeåtervinningssystem återvinner värmen från kraftsystemet som sedan används för att 
tillgodose värmebehovet. Den återvunna värmen används också för att driva kylsystemet, oftast en 
absorptionskylmaskin [23]. 
 

 
Figur 6. Schematisk bild av ett trigenerationssystem [23]. 

År 2009 fanns det några livsmedelsbutiker i USA, England och Japan som installerat ett 
trigenerationssystem [23]. Trigenerationssystem utgör enligt en artikel [24] en lovande metod för 
att reducera energibehovet och förbättra energisystemets effektivitet, detta då totala energibehovet 
förses med ett sammanbundet system istället för flera separata. Det har därmed också potentialen 
att minska växthusgasutsläpp och bidra till ekonomiska besparingar [24]. Framtiden för detta 
system förutspås se lovande ut då det är ett energieffektivt system som täcker in i princip hela 
energibehovet för en livsmedelsbutik [23]. Dock måste det fortfarande utvecklas mer då det än så 
länge inte har så höga verkningsgrader på kylsidan. En framtida tanke är att kombinera 
trigenerationssystem med koldioxid som köldmedium. Studier har visat att en sådan kombination 
kan både minska utsläpp av växthusgaser och bidra till energibesparingar, i jämförelse med ett 
traditionellt kylsystem [25].  

2.2.3.3 Transkritiskt kylsystem med CO2 som köldmedium 

Den transkritiska kylcykeln är en kompressorkylcykel med den skillnaden att värmeavgivningen 
sker ovanför det kritiska trycket för köldmediet. Således är tre av de fyra grundläggande processerna 
i den transkritiska cykeln (förångning, kompression och expansion) densamma som för 
kompressorkylcykeln, medan värmeavgivningen för det transkritiska systemet inte resulterar i en 
fasövergång för köldmediet [11]. Den del som skiljer kompressorkylcykeln och den transkritiska 
cykeln åt är att den transkritiska har en ångkylare istället för en kondensor.  
 
Figur 7 visar en schematisk bild för en transkritisk kylcykel. Detta system är ett multistegssystem 
och är en av flera exempel på en transkritisk cykel som använder endast koldioxid som 
köldmedium. Behållaren i figuren innehåller koldioxid i både flytande form och gasform. 
Koldioxiden som befinner sig i gasform växlas mot en tvåstegskompressionskrets för att kylas. I 
tvåstegskompressionskretsen komprimeras först koldioxid för att sedan kylas ytterligare i en 
underkylare (intercooler). Efter detta sker åter en kompression där trycket på gasen höjs innan den 
går in i gaskylaren. Gaskylaren är motsvarigheten till kondensorn i en kompressorkylmaskin. 
Skillnaden är att tvåstegskompressionskretsen jobbar vid transkritiska förhållanden, vilket innebär 
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att trycket är över det kritiska trycket och därmed är det överhettad ånga som går in i gaskylaren. 
Det kan med andra ord inte ske någon fasövergång, utan sker bara en kylning av den överhettade 
ångan. Behållaren innehåller som nämnt också flytande koldioxid och denna pumpas dels till 
kyldiskarna (del B) och sedan tillbaka till behållaren. Dels pumpas flytande koldioxid till 
direktexpansionsförångare i frysdiskarna (del A) och sedan åter tillbaka till behållaren via en 
kompressor som gör att koldioxiden återvänder till behållaren i gasform [26].  
 

 
 

Figur 7. Schematisk presentation av ett multistegssystem med endast koldioxid som köldmedium [26]. 

Koldioxid finns naturligt i vår utandningsluft och är som tämligen harmlöst. Dock är koldioxid en 
växthusgas men GWP-värdet är ett [10]. Koldioxid har med andra ord fördelen att det är ett 
naturligt och miljövänligt köldmedium i jämförelse med andra köldmedium med högre GWP. 
Andra fördelar är också att koldioxid inte reagerar med metall och att rören i kylsystemet kan ha 
mindre dimension. Nackdelen med ett transkritiskt system är dock att trycket när koldioxiden når 
det transkritiska tillståndet är väldigt högt och det gör att tryckförhållandet mellan värmeavgivande 
och värmeupptagande sida blir väldigt stort. Därmed blir kompressorprestandan lägre och systemet 
får en sämre verkningsgrad än ett vanligt subkritiskt system som vanliga kompressorkylmaskiner 
använder sig av. En annan nackdel med att så höga tryck måste användas är att materialet på rören 
måste vara av ett material som klarar av de höga trycken, exempelvis stål. Fördelen med koldioxiden 
i sig är att den ofta är en biprodukt från industriella applikationer och därmed är billig [26]. 
 
I början av 2012 rapporterades det att system med koldioxid som enda köldmedium hade 
installerats i mer än 1 331 livsmedelsbutiker i Europa. Dock är detta en teknik som fortfarande 
måste utvecklas mer, där det är framförallt verkningsgraden som måste förbättras och kostnaden 
som måste bli lägre [27]. Då de framtida lagstiftningsåtgärderna gällande att fasa ut köldmedier med 
höga GWP-värden börjar närma sig förutspås intresset i att installera transkritiska koldioxidsystem 
att öka. Detta eftersom koldioxid som köldmedium, som nämnt förut, har GWP-värde ett och 
därmed kommer vara ett högst aktuellt alternativ till traditionella köldmedium [11]. 
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2.2.4      Avslutande diskussion 

Av de naturliga kylmetoder som undersökts i detta avsnitt så anses snökyla och frikyla vara de 
lämpligaste alternativen då dessa anses mest beprövade och enklast att komplettera en 
kompressorkylmaskin med. Snökyla är dock som ett alternativ som kan vara en aning för dyrt och 
även lite för komplicerat då nackdelen är att det måste hittas en lämplig lagringsplats. Frikyla 
däremot är ett alternativ som är lovande att arbeta vidare med och undersöka närmare. Eftersom 
några noggrannare beräkningar på att komplettera frikyla med det kylsystem som skall installeras i 
den nya Coop-butiken inte gjorts kan inte slutsatser om verklig lönsamhet eller investeringskostnad 
göras. Dock kan det spekuleras i att den ekonomiska besparingen i att inte behöva köra själva 
kompressorkylsystemet lika mycket borde vara högre än investeringskostnaden för att komplettera 
systemet med frikyla. 
 
Då den nya lagstiftningen kommer att förbjuda köldmedier med för högt GWP-värde så är det 
aktuellt att fundera på att installera ett kylsystem med andra köldmedier än de som finns i 
referensbutiken då den nya butiken skall byggas. Av de nya kyltekniker som undersökts här så anses 
transkritiskt kylsystem med CO2 som köldmedium som det mest aktuella då det också är det mest 
beprövade. Det har satts in i över 1 300 livsmedelsbutiker i Europa och forskningen går ständigt 
framåt så det är ett aktuellt alternativ att undersöka närmare.  
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3. PRESENTATION AV BUTIKERNA OCH FÖRSLAG PÅ ANNAT 
ENERGISYSTEM FÖR VÄRME OCH ELEKTRICITET 

I detta kapitel ges en beskrivning av referensbutiken och den nya butiken tillsammans med en 
presentation av värme- och kylsystemets uppbyggnad i referensbutiken. Förslag till andra 
energisystem för den nya butiken beskrivs också. De energisystem som undersökt är fjärrvärme, 
bergvärme och solceller. 
 

3.1 REFERENSBUTIKEN 
Butiken som fungerar som referensbutik i detta projekt är en Coop-butik som invigdes våren 2012 
och är lokaliserad i centrala Kramfors, se figur 8 och 9. Det är en relativt stor matvarubutik på 
totalt cirka 2 500 m2, där försäljningsytan tillsammans med kassasystem är cirka 1 700 m2.  
 

 
Figur 8. Referensbutiken i Kramfors i ett perspektiv beskrivande västra och södra fasaden [1]. 

 

 
Figur 9. Referensbutiken i Kramfors i ett perspektiv beskrivande östra och norra fasaden [1]. 

 
En livsmedelsbutik har ett stort kylbehov och därmed är kylsystemet oftast omfattande. Dock 
kommer det, som tidigare nämnt, inte att fokuseras på detaljer i referensbutikens kylsystem i detta 
projekt. Därför kommer bara en enklare beskrivning för att få en övergripande förståelse för 
referensbutikens kylsystem att göras i detta kapitel. För att förse butiken med all nödvändig 
livsmedelskyla och komfortkyla finns fyra stycken kompressorkylmaskiner; två kylaggregat (KA) 
och två stycken vätskekylaggregat (VKA). Hur en kompressormaskin fungerar förklarades under 
föregående kapitel under avsnittet alternativa kylmetoder. Skillnaden mellan KA och VKA är att KA 
är ett delvis indirekt system medan VKA är ett fullständigt indirekt system. KA förser frysdiskar 
och frysrum med kyla och dessa har förångaren och expansionsventilen placerad i respektive disk 
eller rum som skall kylas. Detta innebär att det transporteras köldmedium ut till alla frysdiskar och 
frysrum. Det som gör att KA är ett delvis indirekt system är att på kondensorsidan cirkulerar ett 
kylmedel med lägre temperatur än köldmediet som tar upp värme från köldmediet så att 
kondensering av köldmediet sker. Detta kylmedel cirkulerar till en värmepump som utnyttjar 
kylmaskinernas överskottsvärme som värmekälla. Det köldmedium som används i KA är R404A, 
där förångning sker vid -35oC och kondensering vid +42oC. 
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VKA förser kyldiskar och kylrum med kyla och är, som tidigare nämnt, ett fullständigt indirekt 
system. När ett system är fullständigt indirekt kretsar köldmediet endast i själva kylmaskinen och 
rör sig därmed inte ut i butikens diskar och rum. Detta innebär att förångare och expansionsventil 
är placerade i själva kylmaskinen och kylan transporteras till diskar och rum med hjälp av en 
köldbärare. Köldbäraren består av en etylenglykol- och vattenblandning medan köldmediet i VKA 
är R407C, där förångning sker vid -11oC och kondensering vid +45oC. Även här cirkulerar ett 
kylmedel på kondensorsidan och går till samma värmepump som för KA. Kylmedlet är, liksom 
köldbäraren, en etylenglykol- och vattenblandning. Komfortkylan är sammanlänkat med 
kylmaskinssystemet och fungerar genom att returen på kylanläggningen används för att tillgodose 
komfortkylabehovet. 
 
Värmesystemet består delvis, som tidigare nämnt, av en värmepump vars värmekälla är 
överskottsvärmen från kylmaskinerna. Köldmediet som används i värmepumpen är R134a, där 
förångning sker vid +3oC och kondensering vid +61oC. Värmepumpens drivkälla är elektricitet. 
Fjärrvärme kompletterar denna värmepump och fungerar därmed som spetsvärme. Fördelningen 
mellan värmepumpen och fjärrvärmen är ungefär lika men kan variera mellan +/- 10 % beroende 
på omständigheterna. Värmesystemet är sammankopplat med alla delar i butiken som kräver värme 
av något slag. För det första är det ett luftburet värmesystem i butiken medan det är vattenburna 
radiatorer i personaldelen. Värmesystemet länkar också till ventilationen, tappvarmvatten, 
markvärme och luftridåaggregaten. Markvärmen ser till att området utanför entrén hålls snö- och 
isfri under vintertid. Det finns fem stycken luftridåaggregat, tre stycken i entrén ovanför 
skjutdörrarna och två stycken i lagret ovanför portarna där varuleveranser överlämnas. 
 
Inköpt mängd fjärrvärme och elektricitet för referensbutiken under 2013 och 2014 presenteras 
nedan i tabell 1 och 2. Själva uppbyggnaden av butiken och dess specifika utformning kommer att 
beskrivas mer ingående under kapitlet genomförande. 
 
 
Tabell 1. Fjärrvärmebehov för referensbutiken under åren 2013 och 2014 [28]. 

Månad 2013 2014 Medel 2013/2014 

 [kWh] [kWh] [kWh] 

Januari 31 260 33 450 32 355 

Februari 19 730 4 200 11 965 

Mars 28 280 4 230 16 255 

April 7 620 3 380 5 500 

Maj 2 520 2 470 2 495 

Juni 2 440 1 920 2 180 

Juli 2 520 2 030 2 275 

Augusti 2 060 1 420 1 740 

September 3 940 1 940 2 940 

Oktober 7 780 2 280 5 030 

November 18 880 4 130 11 505 

December 12 810 15 970 14 390 

TOTALT: 139 840 77 420 108 630 
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Tabell 2. Elbehov för referensbutiken under åren 2013 och 2014 [28]. 

Månad 2013 2014 Medel 2013/2014 

 [kWh] [kWh] [kWh] 

Januari 85 556 89 314 87 435 

Februari 80 542 85 864 83 203 

Mars 84 188 86 694 85 441 

April 82 284 84 980 83 632 

Maj 89 196 91 994 90 595 

Juni 89 336 100 226 94 781 

Juli 84 226 83 116 83 671 

Augusti 84 996 82 746 83 871 

September 75 580 77 500 76 540 

Oktober 79 676 82 226 80 951 

November 73 346 78 202 75 774 

December 85 066 84 062 84 564 

TOTALT: 993 992 1 026 924 1 010 458 

 

3.2 NYA BUTIKEN 
Byggnationen av den nya Coop-butiken är planerad att starta våren 2016 i Umeå och den exakta 
lokaliseringen av denna kan ses i figur 10. Själva planeringen och utformningen av butiken har ännu 
inte fastställts då detaljplanen i nuläget ligger under handläggning. Placeringen av butiken på tomten 
och storleken på själva butiken är i stort sett klar men detaljprojekteringen kommer att påbörjas av 
Hifab under hösten 2015. 
 
Vid detta examensarbetes start var, som tidigare nämnt, planen att den nya butiken skulle få nästan 
exakt samma utformning som referensbutiken. I nuläget har förmodligen planerna ändrats men i 
detta projekt har det valts att fortsätta att utgå från att butiken kommer att få samma utformning 
som referensbutiken. Även om utfallet inte skulle bli så anses det ändå att möjliga besparingar och 
resultat är relevanta för den nya Coop-butiken. Resultaten och slutsatserna kommer även att kunna 
ge en generell fingervisning på möjlig besparing och lönsamma investeringar i överlag och därmed 
också vara intressanta resultat att ha i åtanke vid byggnationer av framtida Coop-butiker.  
 

 
Figur 10. Situationsplan över den planerade Coop-butiken i Umeå. 
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3.3 FJÄRRVÄRME OCH BERGVÄRME 
En undersökning av skillnaden att försörja den nya butiken med fjärrvärme eller bergvärme skulle 
utföras. Detta gjordes genom att först erhålla referensbutikens energistatistik över inköpt 
fjärrvärme, se tabell 1. Detta står som tidigare nämnt för ungefär hälften av butikens totala 
värmebehov medan den andra halvan förses med en värmepump vars värmekälla är kylmaskinernas 
överskottsvärme. Vid bygget av den nya butiken är planen att värmesystemet kommer att byggas 
upp på samma sätt; det kommer också vara ett kombinerat system för att förse värmebehovet. 
Detta innebär att det endast är värmebehovet som fjärrvärmen bidrar med som kommer att räknas 
med när kostnaderna för fjärrvärme och bergvärme specificeras. Det årsdata som användes vid 
beräkningar av fjärrvärme- och bergvärmekostnader var data för år 2013. Anledningen till detta var 
för att det är högre förbrukning det året och därmed valdes denna för att säkerhetsställa att ett 
system med tillräcklig värme finns att tillgå. 
 
För att erhålla anslutningskostnad och beräknad årlig driftkostnad för fjärrvärme kontaktades den 
fjärrvärmeleverantör som är aktuell för den nya butiken, vilket är Umeå Energi. Kontakt 
etablerades med Magnus Bergh [29] som utförde en enklare kostnadsanalys på beräknad årlig 
driftkostnad och anslutningskostnad fram till yttervägg. En ungefärlig kostnad på installationen av 
systemet i själva butiken adderades till installationskostnaden [9]. De ungefärliga kostnaderna 
erhölls och sammanställdes. Detta för att kunna jämföra den med bergvärmekostnaden som erhöll 
en total installationskostnad.  
 
Vid undersökning av installationskostnad och beräknad årlig driftkostnad för bergvärme 
kontaktades Jim Wållberg på Svenska värmepumpgruppen [30]. Han bistod med en offert på en 
ungefärlig kostnad för en komplett installation av bergvärme utan extra, speciella tillval som 
eventuellt kan tillkomma. Han beräknade också den årliga energin som måste tillföras 
bergvärmepumpen och utifrån detta kunde årliga driftkostnaden räknas ut. Resultaten 
sammanställdes och jämfördes sedan med kostnaderna för att installera fjärrvärme. Det fastställdes 
också hur kostnaderna för fjärrvärme respektive bergvärme fördelade sig på en period av tolv år. 
 

3.4 SOLCELLSPANELER 
I projektet ingick det att göra en enklare utredning om det skulle kunna vara lönsamt att investera 
solceller på taket av den nya butiken. Det förväntade elbehovet fastställdes genom att ta reda på 
elbehovet för referensbutiken, se tabell 2. Elbehovet är högt och relativt jämnt fördelat över året 
för en livsmedelsbutik och därmed gjordes antagandet att all producerad elektricitet skall användas 
av butiken själv. Det antas därför inte produceras någon överskottsel och därmed tas ingen hänsyn 
till eventuell försäljning av el med i denna rapport. 
 
Det etablerades kontakt med två solcellsleverantörer på två olika företag; Mikael Johansson på 
Futura Energi [31] och Dag Rådeström på Egen El [32]. Valet föll på dessa två då Egen El levererar 
kiselsolceller medan Futura Energi har inriktat sig på tunnfilmssolceller. Egen El levererade ett 
enklare beräknat resultat på en effekt på en panel av fabrikatet ECSOLAR medan Futura Energi 
utförde beräkningar på flera effekter på två olika paneler från fabrikaten, Solar Frontier och TSMC. 
De beräkningar som Futura Energi utförde var också mer noggranna än de beräkningar som Egen 
El utförde, då de utfördes i ett speciellt program där beräkningarna anpassas för varje specifikt fall. 
Alla beräkningar utfördes med applicering av solceller på sydtaken, se figur 11. Det utfördes också 
en variant av [31] där solceller installerade på alla tak, även de två taken med nordlig riktning. Detta 
ansåg emellertid inte ekonomiskt lönsamt ur elproduktionssynpunkt men resultaten togs ändå med 
för att visualisera ett sådant fall.  
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Figur 11. Illustration av solcellernas ungefärliga placering på referensbutikens tak, där orienteringen är söder till norr [32]. 

I kapitlet resultat presenteras data och beräkningar på de olika solcellspanelerna i en tabell. I denna 
återfinns också en enklare återbetalningstid som har beräknats med pay-off-metoden. Denna 
metod tar dock inte hänsyn till några inflationer eller räntesatser. Det har också samlats in 
information om panelerna från leverantörerna och detta, tillsammans med information om 
statsbidrag och elcertifikat, presenteras nedan under respektive rubrik. 

3.4.1 Tunnfilmssolceller VS Kiselsolceller 

Tunnfilmssolceller kan byggas tunnare än kiselsolceller, ungefär tio gånger tunnare [31] då de 
innehåller material som kan absorbera ljuset på kortare sträcka. Detta gör att det går åt mindre 
råmaterial vid tillverkningen av tunnfilmspanelerna, cirka 120 gånger mindre [31], och de har 
därmed potentialen att bli billigare. En annan fördel med tunnfilmssolcellerna är dess uppbyggnad 
av längsgående celler mot för kiselpanelen som har flera seriekopplade kiselceller om cirka 15x15 
centimeter stora rutor. Utan att gå in på några mer ingående detaljer i uppbyggnad av de olika 
panelerna så kan sägas att nackdelen med att ha flera rutor med celler seriekopplade är att om en 
cell slutar fungera så slutar hela modulen att fungera. Detta medför att om exempelvis ett löv eller 
någon annan form av skräp täcker en kiselcell slutar den modulen att producera ström. Medan för 
en tunnfilmspanel innebär en tillfällig täckning av en del av panelen endast att effektiviteten sänks. 
Detta problem med kiselpanelen kan delvis lösas genom att dela upp cellerna i grupper, vanligtvis 
tre stycken, med en bypass diod för varje grupp. Om en cell i en grupp skuggas slutar den gruppen 
att producera elektricitet medan strömmen tar den alternativa vägen via bypass dioden för de andra 
två grupperna. Därmed faller bara en tredjedel av effekten bort. Dock ger bypass dioder upphov 
till konstant spänningsfall och därmed är det inte lönsamt att appliceras för många på en och samma 
panel [31] [32]. 
 
Nackdelen med tunnfilmspanelen i jämförelse med kiselpanelen är att verkningsgraden fortfarande 
är lägre för tunnfilm men den har stark potential att bli högre [31]. Dock är det oftast mer intressant 
att undersöka hur bred effektkurvan för produktion av elektricitet är, då den ger en fingervisning 
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om hur mycket elektricitet som faktiskt kan produceras. Med effektkurvans bredd menas hur stort 
det spann där panelen kan producera elektricitet är, exempelvis över en dag. Tunnfilmen kan 
nämligen i regel producera elektricitet vid sämre förhållanden än kiselsolcellen och har därmed 
bredare effektkurva. Detta för att den behöver mindre effekt för att börja produktionen av 
elektricitet så vid instrålning från sämre vinklar, mer skugga eller molniga dagar kan den fortfarande 
producera elektricitet om än inte lika mycket som vid full solinstrålning. Den har med andra ord 
lägre toppeffekt men kan istället producera elektricitet vid de ”sämre förhållandena”. Så trots att 
tunnfilmen har en lägre toppeffekt så producerar en tunnfilm oftast mer energi per år [31] [32]. 
 
En annan fördel ur miljösynpunkt, sett ur en solcellspanels totala livslängd, är att tillverkningen av 
en kiselsolcell är en mer energikrävande process än tillverkningen av en tunnfilmssolcell då kisel 
bland annat har en avancerad reningsprocess. Dessutom är det oftast bly i lödningen mellan 
kiselcellerna vilket gör att en kiselpanel måste sorteras som elektronikskrot när den uttjänat sin tid. 
Tunnfilmen däremot innehåller inga farliga tungmetaller och har därmed inga speciella 
återvinningskrav [31]. Dock finns det begränsad tillgång på indium i världen och den ingår oftast i 
tunnfilmssolceller men forskning pågår konstant för att minska tunnfilmens tjocklek och därmed 
minska åtgången av indium och forskning för att hitta nya ämnen pågår också. Fördelen för 
kiselpanelen är att kisel är det näst vanligaste ämnet i jordskorpan och därmed inte är någon 
bristvara [33]. 

3.4.2 Solar Frontier VS TSMC Solar 

Båda dessa paneler är tunnfilmssolceller och det som skiljer mest mellan dessa två är miljötänkandet 
[31]. Solar Frontier är RoHS-certifierad och kommer inom kort förmodligen att bli Svanen-märkta. 
Företaget har ett helhetstänkande angående miljöpåverkan, där de ser till att försöka göra alla led i 
tillverkning och transport (emballage, m.m.) så energisnåla som möjligt [31]. Är målet att välja en 
grön produkt och gå ut med att företaget tänker på miljön är Solar Frontier det givna valet enligt 
[31].  

3.4.3 Allmänt alla tre solcellspaneler 

Alla tre sorters paneler som blivit undersökta i detta projekt garanterar en effektgaranti. Denna 
innebär att solcellen ska ge minst 90 % av märkeffekten efter tio år och minst 80 % av märkeffekten 
efter 25 år. Dock är effektminskningen oftast mycket lägre än så då utvecklingen går stadigt framåt. 
För tunnfilmspanelerna som undersökt är den ungefär 92 % efter 25 år [31]. Alla panelerna är också 
snö- och vindlasttestade upp till 2 400 Pa och de garanterar tio års garanti på själva produkten. 
Livslängden beräknas vara 30-40 år för panelen och cirka 25 år för växelriktarna. Med andra ord 
måste växelriktarna bytas en gång under en panels livslängd vilket kan sägas vara en kostnad på 
cirka 10 % av totala investeringskostnaden. Detta är dock inte medräknat i beräkningarna som 
utförts i detta projekt, utan är en summa som tillkommer utöver. Verkningsgraden, arean och 
märkeffekten på de olika panelerna skiljer sig åt mellan de tre typerna och dessa kan ses i bilaga 4 
[31] [32]. 

3.4.4 Statsbidrag 

Det finns ett statligt stöd för installation av solceller som kallas statsbidrag. Detta erhålls av 
regeringen som har avsatt pengar för stöd till solceller med syftet att bidra till omställningen av 
energisystemen. För ett företag som planerar att installera solceller innebär detta att de ska få 30 % 
på hela installationen av solceller men maximalt 1,2 miljoner kronor. För att garantera att bidraget 
erhålls ska installationen vara slutförd och driftsatt innan 31 december 2016. Dock finns det en viss 
mängd pengar avsatt till stadsbidraget och det finns risk att pengarna inte räcker men som det är 
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lovat ska en installation som är klar innan det avsatta datumet få bidrag, dock kan väntetiden bli 
upp till flera år [31] innan pengarna erhålls [34].  

3.4.5 Elcertifikat  

Ännu en typ av bidrag som finns för de som producerar förnyelsebar elektricitet genom till exempel 
solceller är elcertifikat. Detta är garanterat att finnas fram till år 2020 och vad som händer efter det 
är osäkert. I kalkylerna i denna rapport har det räknats med att bidraget ska finnas kvar hela 
panelens livslängd. Elcertifikaten tilldelas utifrån produktionen som sker i anläggningen och hur 
mycket bidrag som erhålls beror på spotpriset på elektricitet. Detta innebär att bidraget genom 
elcertifikat ständigt varierar [35]. I beräkningarna i denna rapport har det räknats med en inkomst 
från elcertifikat på 0,2 kr/kWh [32]. Det ska då nämnas att elpriset i Sverige är förhållandevis lågt 
just nu och att detta förmodligen är ett minimumvärde. 
 
För att kunna få elcertifikat krävs det att en ansökan skickas in till Energimyndigheten samt att 
producenten mäter den elektricitet som produceras och rapporterar denna till Svenska kraftnät 
[35]. För korrekt mätning och rapportering krävs mätare och en del administrativt arbete. Som 
företag är det en fördel att anlita någon som kan sköta det administrativa arbetet. Kostnaden för 
detta är varierande men i samråd med de leverantörer [31] [32] som har kontaktats i detta projekt 
har en administrativ avgift på 12 % av intäkten från elcertifikaten antagits. Denna har dragits av i 
inkomst från elcertifikat i resultatet. Priset för elcertifikatmätaren är också inkluderat i 
beräkningarna, detta i totala investeringskostnaden. 
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4. GENOMFÖRANDE 
De metoder som användes för utförandet av detta arbete var studiebesök, intervjuer, kontakt med 
företag, litteratursökning och datorsimuleringar. Inledningsvis utfördes ett studiebesök på 
referensbutiken för att få en överblick över dess utformning och uppbyggnad och fortsättningsvis 
upprättades kontakt med en bergvärmeleverantör, en fjärrvärmeleverantör och två stycken 
solcellsleverantörer.  
 
Fortsättningsvis byggdes en modell av referensbutiken i energiberäkningsprogrammet IDA Indoor 
Climate and Energy (IDA ICE). Den modellerade referensbutiken fungerade sedan som grundfall 
på vilken ett antal, utvalda energieffektiviserande lösningar testades. Utförligare beskrivning av 
genomförandet vid uppbyggnad av referensbutiken i IDA ICE och simuleringarna av de 
energieffektiviserande lösningarna kan ses nedan under respektive rubrik. 
 

4.1 SIMULERING AV REFERENSBUTIKEN I IDA ICE 
IDA ICE är ett simuleringsverktyg som används för avancerade energiberäkningar. I programmet 
modelleras byggnaden upp tillsammans med dess olika system och reglervärden och simuleringar 
kan sedan utföras för en speciell tidsperiod och lokalisering. Byggnaden kan även delas in i olika 
zoner med skilda reglervärden. Programmet beräknar lägsta möjliga energiförbrukning med hänsyn 
till människors vistelse i byggnaden. Energianvändningen för en specifik zon och dess fördelning 
kan studeras samtidigt som en bild av hela byggandens energianvändning erhålls. Med hjälp av 
programmet kan olika lösningar jämföras och på så sätt kan byggnaden och dess tekniska system 
optimeras. 
 
Vid uppbyggnaden av referensbutiken i IDA ICE har, som tidigare nämnt, många värden och mått 
erhållits från en energibalansberäkning som utfördes på byggnaden innan denna uppfördes. Denna 
utfördes av TM-konsult och kan ses i bilaga 1. Detta har inneburit att vägg-, golv- och 
takkonstruktioner förmodligen inte har den exakta uppbyggnaden som den verkliga byggnaden 
utan konstruktionerna är något förenklade. Men i samråd med [1] ansågs detta vara bra nog då 
totala U-värdena för konstruktionerna ansågs stämma väl överens med verkliga fall. För okända 
värden som behövde ställas in i programmet har värden antagits och källa angivits. 

4.1.1 Uppbyggnad av modellen 

Planritningen över referensbutiken, se bilaga 2, infogades i IDA ICE så att byggnadsskalet kunde 
modelleras tillsammans med innerväggar. Den totala arean på butiken blev då 2 565 m2 vilket ansågs 
tillräckligt likt arean som finns i energibalansberäkningen på 2 582 m2. Butiken delas sedan in i 
totalt 15 olika zoner som anpassades efter de olika rummen, se figur 12. Zonerna blev då enligt 
följande; butiksdel, personaldel, entré, lager, returgodslager, maskinrum, beredning, två frysrum 
och sex kylrum. 
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Figur 12. Referensbyggnadens uppbyggnad i IDA ICE tillsammans med zonindelning. 

 

De olika temperaturintervallerna i zonerna ställdes in med de värden som kan ses i tabell 3. I kyl- 
och frysrum och även beredning sattes den minsta temperaturen till -50oC. Detta för att förhindra 
att eventuell uppvärmning sker av detta rum. I entrén sattes maxtemperaturen till 50oC och det i 
sin tur för att det inte skall ske någon kylning i entrén utan den förväntas ventilera sig själv vid de 
många ut- och inpasseringar som sker av kunder kontinuerligt under dagen. Temperaturer har 
erhållits från [9] och från energibalansberäkningen, se bilaga 1. 
 
Tabell 3. De olika zonerna i modellen tillsamman med min- och maxtemperatur som eftersträvas i zonen. 

Namn Beskrivning Min temp 
[oC] 

Max temp 
[oC] 

Butiksdel Försäljningsyta med kassor 19 24 
Personaldel Personalrum, omklädningsrum, kontor, m.m. 19 23 
Entré Stora entréutrymmet 15 50 
Lager Stora lagret 18 28 
Returgodslager Lagret bakom pantstationen i entrén 18 28 
Maskinrum Rum för alla kylmaskiner, värmepump, 

ventilationsaggregat, m.m. 
16 28 

Beredning Grönsaksberedning, grill, chark, m.m. – 50 16 
139-Frys Stora frysrummet – 50 – 22 
137-Frys Lilla frysrummet – 50 – 22 
125-Kyl Frukt och grönt – 50 6 
126-Kyl Deli, kött och ost – 50 2 
129-Kyl Deli – 50 4 
130-Kyl Fisk – 50 0 
134-Kyl Grill – 50 2 
Mejeri Mejeriprodukter – 50 4 
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Modellens takhöjd ställdes in efter mätning på fasadritningen av referensbutiken, se bilaga 3, och 
efter samma ritning modellerades sadeltak på byggnaden. Den färdiga uppbyggnaden av 
konstruktionen kan ses i figur 13 och 14. 
 
De olika konstruktionerna för väggar, innerväggar, golv, tak, fönster och dörrar ställdes in efter 
energibalansberäkningens material och U-värden. För att se exakt uppbyggnad av konstruktionerna 
för ytterväggar, innerväggar, golv och tak hänvisas till bilaga 1. De totala U-värdena för 
konstruktionerna, tillsammans med frys- och kylväggar med värden från [1], kan ses nedan i tabell 
4. 
 
Tabell 4. Totala U-värden för väggar, golv, tak, fönster och dörrar i referensbutiken. 

Konstruktion Anmärkning U-värde 
[W/m2, K] 

Yttervägg  0,171 
Innervägg  0,213 
Kylvägg  0,190 
Frysvägg  0,120 
Golv  0,202 
Tak  0,101 
Fönster Glasandel 80 % 1,10 

 
 4 st. butik-/personaldel 2,10 
Dörrar 3 st. lager/maskinrum 2,30 
 2 st. portar, lager 2,30 

 
Butiksentrén består av ett stort glasparti tillsammans med dubbla skjutdörrar i glas. Det finns även 
en skjutdörr i glas från entrén till själva butiken. Detta kallas ofta dubbel luftsluss. Dörrarna 
modellerades som fönster och tilldelades ett schema där de öppnas och stängs växelvis under 
butikens öppettider för att simulera att luftläckage genom luftslussen sker kontinuerligt under hela 
dagen mellan klockan 08.00 och 22.00, då butiken är öppen. Alla andra dörrar och fönster 
approximerades som alltid stängda.  

 

 
Figur 13. Illustration av den uppbyggda modellen i IDA ICE i ett perspektiv beskrivande västra och södra fasaden. 
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Figur 14. Illustration av den uppbyggda modellen i IDA ICE i ett perspektiv beskrivande östra och norra fasaden. 

 

4.1.2 Indata i modellen 

Klimatdatafilen för IDA ICE infogades i programmet, där Kramfors valdes eftersom 
referensbutiken är lokaliserad där. I övrigt ställdes brukardata in så som varmvattenförbrukningen 
på 6 076 kWh/år, se bilaga 1. Luftläckaget ställdes in på 0,5 l/s, m2 och det ställdes in att det var 
ett halvskyddat område vad gäller vinden, även den kan ses i ovan nämnd bilaga. 
 
Ventilationen består av två FTX-system med roterande VVX och konstant luftflöde samt tre 
frånluftsfläktar. När ventilationen skulle föras in i modellen valdes det att göra en förenkling genom 
att endast göra ett stort FTX-aggregat. De två FTX-aggregatens ventilationsflöden summerades 
och dividerades sedan med den totala ytan som skulle ventileras för att erhålla 2,61 l/s, m2. De tre 
frånluftsfläktarna ansågs kunna försummas då de hade relativt små flöden i jämförelse med FTX-
aggregaten. Ventilationen valdes även att endast fördelas i zonerna butiksdel, personaldel, lager, 
returgodslager, beredning och maskinrum. Därmed approximerades ventilationen till att vara 
avstängd i frys- och kylrum och även i entrén. Anledningen till att frys- och kylrum approximerades 
med avstängd ventilation var för att personnärvaron i de rummen ansågs vara försumbar. 
Drifttiden för ventilationen tilldelades ett specifikt schema, vilket var att den är konstant på under 
dagtid mellan klockan 08.00 och 22.00 då butiken är öppen. Under nattetid är det enligt 
energibalansberäkningen endast återluft på ventilationsaggregatet. Dock har detta valts att 
approximeras som att hela ventilationsaggregatet är avstängt under nattetid eftersom ett aggregat 
som går att ställa in på bara återluft är komplicerat att konstruera i IDA ICE. Hade 
ventilationsaggregatet endast dragits ned i arbetsnivå under nattetid hade det ändå tagits in uteluft 
som måste värmas och detta ansågs vara en sämre approximation. Dock så anses förenklingen med 
att ventilationen endast går dagtid och är avstängd nattetid vara försumbar då de 
energieffektiviserande lösningarna ändå kommer att utgå från samma grundfall och därmed inte 
påverkas till stor utsträckning av denna förenkling. Värmeåtervinningen på ventilationsaggregatet 
ställdes in på 80 %, se bilaga 1.  
 
Internlasterna i form av mänsklig närvaro, elektriska maskiner och belysning ställdes också in. Av 
dessa har det räknats med att 70 % av effektbehovet bidrar till den interna uppvärmningen [36]. 
Vid inställning av mänsklig närvaro antogs det först och främst att det inte är några människor i 
kyl- och frysrum, entrén, maskinrummet och returgodslagret. Mänsklig närvaro i de andra zonerna 
ställdes sedan in med hjälp av uppskattningar av antal personer, MET-nivå [37] och scheman för 
personnärvaron, se tabell 5. MET står för Metabolic Equivalent of Task och är ett mått på hur mycket 
energi det krävs för en viss aktivitet. Förbrukning av en kilo-kalori per kilo kroppsvikt och timme 
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räknas som en MET. På närvaroschemana i tabell 5 motsvarar 100 % att det är max antal personer 
i zonen och sedan minskar det procentuellt nedåt hur många som vistats i zonen på de andra 
nivåerna. 

 
Tabell 5. Antal människor i de olika zonerna, MET-nivå för dessa samt närvaroschema. 

Zon MET-nivå Antal pers. maxnivån Närvaroschema 

Butiksdel 3 75 
 

 
 
 

Personaldel 1,5 10 
 

 
 
 

Beredning 4 5 
 

 
 
 

Lager 3 2 
 

 
 
 

 
Då värdena för de elektriska maskinerna ställdes in gjordes grova approximationer. Det antogs 
först och främst att värmeutvecklingen från maskiner i kyl- och frysrum är så pass liten att den kan 
försummas. För de övriga zonerna antogs värdet 6,3 W/m2, utom i maskinrummet som antogs 
värdet 25 W/m2 [38]. Det antogs också att apparaterna är på konstant helt dygnet. Detta gäller för 
kyl- och frysdiskarna och eftersom de står för merparten av effekttillskottet antas detta som en 
rimlig approximation. 
 
För belysningen antogs belysningseffekten vara 25 W/m2 [9] och det skapades två olika 
belysningsscheman. Det ena belysningsschemat innebar att belysningen är konstant på hela dagen 
under öppettiderna mellan klockan 08.00 och 22.00 och släckt all övrig tid. Detta belysningsschema 
antogs gälla i zonerna butiksdel, personaldel, entré, returgodslager, lager och beredning. Det andra 
belysningsschemat gällde för kyl- och frysrummen och innebar att belysningen tänds och släcks 
om vartannat under dagtid då butiken är öppen för att illustrera att personal passerar in och ut med 
varor. I maskinrummet antogs belysningen vara konstant avstängd, eftersom de få tillfällen 
belysningen tänds där anses vara försumbar. 

4.1.3 Kalibrering av modellen 

När modellen hade byggts upp och alla värden var inställda utfördes en enklare kalibrering av 
modellen. Kalibreringen utfördes genom att försöka få värdet på uppvärmningsbehovet att stämma 
överens mellan IDA ICE och referensbutiken. För att få värdet i IDA ICE någorlunda likt värdet 
för referensbutiken ändrades värdena på köldbryggorna i IDA ICE. Värdena på köldbryggorna är 
svåra att bestämma exakt och anses vara så pass osäkra att de istället kan användas att kalibrera 
med. Efter ett antal simuleringar kunde det fastställas att uppvärmningsbehovet för IDA ICE var 
10 % lägre än det totala uppvärmningsbehovet för referensbutiken. Då köldbryggorna då ansågs 
ligga på maxgränsen för hur högt de kan ställas innan det blir orimliga värden och 10 % bedömdes 
var en överkomlig skillnad fastställdes att grundfallet var slutfört. 
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4.2 SIMULERING AV ENERGIEFFEKTIVISERANDE LÖSNINGAR 
Utifrån referensbutikens utformning och data tillsammans med erhållen information om 
energieffektiviserande lösningar i litteraturstudien så bestämdes ett antal energieffektiviserande 
lösningar som skulle appliceras på IDA ICE-modellen av referensbutiken för att simulera att den 
nya butiken byggs enligt denna lösning istället. De lösningar som valts att testats är minskat 
luftläckage, behovsstyrning av ventilationsflödet, ökad värmeåtervinning, extra isolering av 
yttervägg, golv och tak, minskning av fönsterpartier och minskad belysningseffekt. 
 
Det som valts att fokusera på när det gäller energibesparing är framförallt uppvärmningsbehovet 
och besparingen för denna undersöktes för alla energieffektiviserande lösningar utom minskad 
belysning. När besparingen i uppvärmningsbehov fastställdes har det visualiserats på tre sätt; 
procentuell minskning, minskning i kWh/år och besparingen i driftkostnad för uppvärmning som 
denna innebär. Den procentuella minskningen har beräknats genom att för varje förbättrande steg 
dividera uppvärmningsbehovet med det erhållna värdet i IDA ICE i grundfallet. För att erhålla vad 
detta blir i minskning av kWh/år så har den procentuella minskningen multiplicerats med det 
verkliga uppvärmningsbehovet för referensbutiken på ett år. Det verkliga uppvärmningsbehovet 
erhålls som medelvärdet av 2013 och 2014 års data. Slutligen för att översätta detta till ekonomiska 
besparingar så multiplicerades minskningen i uppvärmningsbehov i kWh/år med ett fjärrvärmepris 
på 48,5 öre exkl. moms och fasta avgifter/kWh [29] och årlig besparing i driftkostnad erhölls. 
 
För lösningen behovsstyrd ventilation undersöktes också det minskade elbehovet till 
ventilationsaggregatet. Detta gjordes på samma sätt som för uppvärmningsbehovet för den 
procentuella minskningen av elektricitet till ventilationsaggregatet. När besparingen i minskade 
kWh/år skulle fastställas användes dock den beräknade elen till ventilationsaggregatet i grundfallet 
och inte ett verkligt värde. Detta eftersom det verkliga värdet inte var känt och värdet från IDA 
ICE fick fungera som en godtycklig approximation. Besparingen i kWh/år i el beräknades därmed 
genom att multiplicera procentuella minskningen med värdet från IDA ICE i grundfallet. För att 
erhålla besparingarna i ekonomiska termer så multiplicerades minskningen i elbehov till 
ventilationsaggregatet i kWh/år med ett elpris på 95 öre exkl. moms och fasta avgifter/kWh [32] 
och årlig besparing i driftkostnad erhölls. Vid beräkningar för lösningen där belysningseffekten 
minskades gjordes exakt samma procedur, eftersom även i detta fall var det verkliga värdet för hur 
mycket el som går till belysning inte känt. 
 
Det simulerades också tre olika energieffektiviseringspaket och där beräknades besparingar för 
både uppvärmningsbehov, elektricitet till ventilationsaggregat och elektricitet till belysningen. Allt 
enligt principen som beskrivits ovan. För två av lösningarna har också en grovt beräknad 
kostnadsanalys på själva lösningen utförts. Dessa två lösningar var minskning av fönsterpartier och 
minskad belysning. 

4.2.1 Minskat luftläckage 

Det angivna luftläckaget i referensbyggnaden är 0,5 l/s, m2. Ett antal simuleringar utfördes i IDA 
ICE där luftläckaget sänktes i steg om 0,05 ned till 0,2 l/s, m2. Enligt passivhuskraven skall 
luftläckaget inte vara högre än 0,3 l/s, m2 omslutning [8] men det testades ändå enda ned till 0,2 
l/s, m2 för att undersöka vad en ordentlig tätning av byggnaden skulle innebära i besparing. 
Resultaten sammanställdes och möjlig besparing i uppvärmningsbehov fastställdes. 

4.2.2 Behovsstyrning av ventilationsflödet 

Ventilationsflödet i referensbyggnaden är konstant och relativt högt, 2,61 l/s, m2 golv. Denna skulle 
teoretiskt i princip kunna halveras [39] och skulle inte heller behöva vara konstant eftersom då det 
inte vistas människor i byggnaden behöver inte byggnaden ventileras lika mycket. En variant är att 
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behovsstyra ventilationsflödet efter till exempel koldioxidmängden i butiken. Vid simulering av 
detta i IDA ICE valdes det att fortsatt ha konstant ventilation men att sänka själva flödet. Detta 
eftersom ett behovsstyrt ventilationssystem med varierande flöde är komplicerat att få att fungera 
i IDA ICE och dessutom variationen av antalet personer i butiken är okänd. Sänkningen av ett 
konstant ventilationsflöde anses ändå ge en bra indikation av den potentiella minskning i 
uppvärmningsbehov och elbehov till ventilationsaggregatet som en behovsstyrning av 
ventilationsaggregatet skulle innebära [40]. 
 
Simuleringen av behovsstyrning av ventilationsflödet gjordes således genom att procentuellt 
minska ventilationsflödet under dagtid, klockan 08.00 till 22.00, med 10 %, 20 %, 30 %, 40 % och 
50 %. Resultaten sammanställdes och möjlig besparing i både uppvärmningsbehov och elbehov till 
ventilationsaggregatet fastställdes.  

4.2.3 Ökad värmeåtervinning på FTX-systemet 

Värmeåtervinningen i referensbutiken är redan relativt hög, då den är på 80 %, se bilaga 1. Denna 
testades ändå att höjas ytterligare för att se vilka besparingar i uppvärmningsbehov detta skulle 
innebära. De olika värden på värmeåtervinningen som testades var 82 %, 84 %, 86 %, 88 % och 
90 %. Detta gjordes vid fortsatt konstant värde på ventilationsflödet. Resultaten sammanställdes 
och möjlig besparing i uppvärmningsbehov fastställdes. 

4.2.4 Extra isolering av yttervägg 

Den befintliga ytterväggen i referensbutiken har redan ett förhållandevis bra U-värde, då detta är 
0,171 W/m2, K, se bilaga 1. För att få en riktlinje med möjligt U-värde att sträva efter antogs 
värdena för passivhuskraven, vilket är att U-värdet inte får vara högre än 0,1 W/m2, K [8]. 
Simuleringen genomfördes genom att göra isoleringslagret i referensbutiken tjockare. De körningar 
som gjordes var en ökning av den befintliga isoleringen på 200 mm med 50, 80, 100, 120 och 150 
mm. U-värdet för passivhuskrav uppfylldes vid den sista simuleringen då isoleringen var totalt 350 
mm tjock. Resultaten sammanställdes och möjlig besparing i uppvärmningsbehov och de nya U-
värdena för ytterväggen sammanställdes.  

4.2.5       Extra isolering av takkonstruktion 

Det befintliga taket i referensbutiken har också ett relativt bra U-värde, då det är 0,1 W/m2, K, se 
bilaga 1. Även här anges riktlinjen för vilket U-värde det strävas mot med passivhuskraven. 
Passivhuskravet innebära att U-värdet för tak inte får vara högre än 0,08 W/m2, K [8]. För att klara 
detta krav krävs en ökning av isoleringen med 100 mm. Simuleringarna utfördes genom att 
befintliga isoleringen på 400 mm ökades med 20, 40, 60, 80 och 100 mm. Resultaten 
sammanställdes och möjlig besparing i uppvärmningsbehov och de nya U-värdena för taket 
sammanställdes. 

4.2.6 Extra isolering av golvkonstruktion 

Det befintliga golvet i referensbutiken hade ett U-värde på 0,202 W/m2, K, se bilaga 1. Åter igen 
används passivhuskraven som riktlinjer för vilket U-värde som ska uppnås. Enligt passivhuskraven 
får U-värdet för golvkonstruktionen inte vara högre än 0,1 W/m2, K [8] och det uppnås då 160 
mm extra isolering används. Den befintliga isoleringen är 165 mm och simuleringarna utförs genom 
att addera 35, 60, 85, 110, 135 och 160 mm isolering. Resultaten sammanställdes och möjlig 
besparing i uppvärmningsbehov och de nya U-värdena för golvet sammanställdes. 
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4.2.7 Minskning av fönsterpartier  

Den befintliga referensbutiken har ett antal fönsterpartier i butiksdelen, returgodslagret och entrén. 
Det ena fönstret finns vid fruktavdelningen och är cirka 13 m2, dock döljs hela fönsterpartiet av 
affischer vilket gör att det inte fyller någon funktion. Nästa fönsterparti finns i returgodslagret och 
denna är också på cirka 13 m2. Denna har viss funktion i och med att dagsljus släpps in i 
returgodslagret men anses ändå onödigt eftersom vistelsen av personer i returgodslagret är 
begränsad. Det sista fönsterpartiet är en del av fönsterpartiet vid entrén och denna fönsterdel har 
inte så stor funktion då hälften av det är täckt då det är vid en toalett. Denna fönsterarea är cirka 
16 m2. Detta är tre fönsterpartier som är intressanta att undersöka vad de bidrar med till 
uppvärmningsbehovet. Den totala arean på de tre fönsterpartierna är cirka 42 m2. En simulering 
där de tre fönsterpartierna plockas bort utfördes och resultatet sammanställdes och möjlig 
besparing i uppvärmningsbehov fastställdes. Det finns också tre fönster på cirka 2 m2 per fönster 
på det stora lagret i butiken. Ännu en simulering utförs för att se hur mycket skillnad det gör i 
uppvärmningsbehov att utesluta även dessa tre fönster. Den fönsterarea som då utesluts är cirka 
48 m2.  
 
På denna lösning utförs också en grovt beräknad kostnadsanalys för att få en uppskattning om hur 
mycket pengar som kan sparas på att inte sätta in dessa fönsterpartier överhuvudtaget vid bygget 
av den nya Coop-butiken. Kostnadsanalysen utförs genom att erhålla grovt beräknad kostnader för 
fönster per kvadratmeter och montage av fönster. Dessa uppgifter erhålls av Mikael Andersson på 
Fönsterspecialisterna [41]. Kostnaderna beräknades och sammanställdes sedan tillsammans med 
de övriga resultaten från simuleringarna. 

4.2.8 Minskad belysningseffekt 

Vid kontakt med Owe Westman på Orge AB [9] erhölls en ungefärlig siffra på belysningseffekt per 
kvadratmeter utslaget på den totala arean för butiken. Denna siffra sades vara 25 W/m2 och 
belysningen bestod då till största del av vanliga lysrör. Det finns med andra ord ingen LED-
belysning installerad i referensbutiken. En tänkbar och intressant aspekt att undersöka var då att 
sänka denna relativt stora belysningseffekt för att se vilka möjliga besparingar i elektricitet till 
belysning som kunde erhållas. För att få ett ungefärligt värde på vilken belysningseffekt per 
kvadratmeter som bör användas för att simulera att butiken installerar LED-belysning i form av 
spottar och armaturer kontaktades Ludvig Höglund på Fagerhult Retail [42]. Det fastställdes att en 
belysningseffekt på 10 W/m2 kunde approximeras som LED-belysning. Det har inte gjorts några 
närmare undersökningar om specifika lampor och armaturer som gäller för att detta skall uppfyllas, 
utan fokus har legat på att se vilken skillnad en sänkning i belysningseffekt kan innebära i besparing 
och ger med andra ord en fingervisning i möjlig besparing. För att simulera detta gjordes ett antal 
körningar i steg om två mellan 25 W/m2 och 10 W/m2. Resultaten från simuleringarna 
sammanställdes och möjlig besparing i elektricitet till belysning sammanställdes. 
 
På denna lösning utfördes också en grovt beräknad kostnadsanalys för att få en uppskattning om 
vad det innebär i kostnader att installera LED-belysning istället för samma belysning som är i 
referensbutiken. För att erhålla ungefärliga kostnader togs kontakt med Kjell Lusth på Ledia [43]. 
Han ansåg att 500 kr/m2 var en bra approximation av kostnaden för den belysning som ger 25 
W/m2 som satts in i referensbutiken. För att sedan approximera att LED-belysning installeras 
istället och sänker belysningseffekten per kvadratmeter till 10 W/m2 så ansåg han att ett påslag på 
mellan 30-40 % på denna siffra var rimlig. I beräkningarna av installationskostnaden användes 
sedan det högre procenttalet på 40 %. Även livslängden för LED-belysning är betydligt längre än 
för vanlig belysning. Detta innebär att belysningen inte behöver bytas ut lika ofta. En uppskattning 
från [43] är att vanlig belysning måste bytas vartannat år medan LED klarar sig upp till tio år innan 
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byte behöver ske. Byte av den vanliga belysningen uppskattas till 100 kr/m2 [43] och på en period 
på tio år blir det då 500 kr/m2 extra med vanlig belysning i jämförelse med LED-belysning. 
Resultaten beräknades och sammanställdes så att total kostnad för installation av vanlig i jämförelse 
med LED-belysning kunde fastställas. Det fastställdes också hur kostnaderna för respektive 
belysning fördelade sig på en period av tio år.  

4.2.9 Energieffektiviseringspaket 

De energieffektiviserande lösningarna sattes till sist ihop till tre olika paket. Detta för att se vilka 
besparingar de tillsammans kunde ge i minskat uppvärmningsbehov, minskad elektricitet till 
ventilationsaggregat och minskad elektricitet till belysningen. De lösningar som skulle ingå i 
energieffektiviseringspaketen valdes ut genom att besparingspotential och extra arbete vägdes mot 
varandra och en uppskattning om de var värda att utföras gjordes. De lösningar som efter detta 
valdes att inte tas med var: minskat luftläckage och ökad värmeåtervinning. 
Energieffektiviseringspaketens uppställning presenteras nedan: 
 

Energieffektiviseringspaket 1: 

 Inga fönsterpartier i butiksdelen och returgodslagret (3 st.) 

 Behovsstyrning av ventilationsflödet: 10 % sänkning 

 Extra isolering av yttervägg: 50 mm extra 

 Extra isolering av takkonstruktion: 20 mm extra 

 Extra isolering av golvkonstruktion: 35 mm extra 

 Minskad belysningseffekt: 23 W/m2 
 

Energieffektiviseringspaket 2: 

 Inga fönsterpartier i butiksdelen och returgodslagret (3 st.) 

 Behovsstyrning av ventilationsflödet: 30 % sänkning 

 Extra isolering av yttervägg: 100 mm extra 

 Extra isolering av takkonstruktion: 60 mm extra 

 Extra isolering av golvkonstruktion: 85 mm extra 

 Minskad belysningseffekt: 17 W/m2 
 

Energieffektiviseringspaket 3: 

 Inga fönsterpartier i butiksdelen och returgodslagret (3 st.) 

 Behovsstyrning av ventilationsflödet: 50 % sänkning 

 Extra isolering av yttervägg: 150 mm extra 

 Extra isolering av takkonstruktion: 100 mm extra 

 Extra isolering av golvkonstruktion: 160 mm extra 

 Minskad belysningseffekt: 10 W/m2 
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5. RESULTAT OCH DISKUSSION 
Nedan presenteras de resultat som erhållits i detta projekt. Resultaten diskuteras också direkt under 
varje avsnitt. Inledningsvis presenteras resultaten från jämförelsen mellan bergvärme och 
fjärrvärme, efter detta följer resultaten från undersökningen av solceller och avslutningsvis 
åskådliggörs resultaten från de energieffektiviserande lösningar som simulerats i IDA ICE.  
 

5.1 BERGVÄRME OCH FJÄRRVÄRME 
Den totala installationskostnaden och beräknade årliga driftkostnaden för fjärrvärme och 
bergvärme kan ses i tabell 6.  

 
Tabell 6. Total kostnad för installation och årlig driftkostnad för installation av fjärrvärme och bergvärme i butiken. Driftkostnad bergvärme enligt ett 
elpris på 95 öre exkl. moms/kWh. 

Kostnad Installationskostnad  Årlig driftkostnad 

  [kr]  [kr] 

Fjärrvärme 190 000 103 686 

Bergvärme 800 000  37 367 

 
Detta resultat kompletteras med figur 15 som illustrerar den totala kostnaden för bergvärme och 
fjärrvärme under tolv år efter installationen av respektive värmesystem. 

 

 
Figur 15. Totalkostnad för installation av bergvärme och fjärrvärme i butiken, där totalkostnaden inkluderar installationskostnad och årlig driftkostnad. 

 

Detta är en ytterst förenklad beräkning och jämförelse för kostanden av att installera bergvärme 
och fjärrvärme men det kan ändå ge en ungefärlig indikation på vilken av dessa två som är det mest 
ekonomiskt lönsamma uppvärmningssystemet att investera i vid bygget av den nya Coop-butiken. 
Som det kan ses i tabell 6 så är installationskostnaden för bergvärme mycket högre än för 
fjärrvärmen. Dock är den årliga driftkostnaden bara en tredjedel så stor för bergvärme som för 
fjärrvärme. Totalt sett kan det ses i figur 15 att det skulle ta cirka nio år innan bergvärmen blev ett 
lönsammare alternativ än fjärrvärmen. Då den ekonomiska livslängden för både bergvärme och 
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fjärrvärme är mellan 15-20 år [44] så är nio år en väl lång tid för att anse att bergvärmen är 
lönsammare än fjärrvärmen. 
 
I detta fall är det, som tidigare nämnt, räknat som att det installerade värmesystemet fungerar som 
spetsvärme och därmed endast kommer stå för ungefär hälften av värmebehovet. Om hela 
värmebehovet skulle förses med bergvärme, och därmed värmelasten hade varit mer jämt fördelad, 
hade det eventuellt kunnat bli lönsammare med bergvärme än fjärrvärme i längden. Det ska också 
nämnas att det är ett stort värmebehov som skall förses, även om det bara är hälften av det totala 
värmebehovet. Detta innebär att det blir höga installationskostnader för bergvärme då det behöver 
borras ett flertal hål för att se till att värmebehovet kan tillgodoses i alla lägen. 
Installationskostnaden för fjärrvärme blir bara en bråkdel då det förväntade värmebehovet inte 
behöver tas i beaktning i installationskostnaden utan värme köps efter behov då systemet är 
installerat. 
 

5.2 SOLCELLSPANELER 
Sammanställningen av resultaten för solcellsberäkningarna kan ses i tabell 7. En utförligare tabell 
som innehåller mer information om panelerna så som area på solcellspanelerna, verkningsgrader 
och installerad effekt återfinns i bilaga 4. I investeringskostnaderna ingår all utrustning för 
solcellerna i form av paneler, växelriktare, montageutrustning, kablage, kontakter och dylikt och 
elcertifikatmätare. Även driftsättning ingår men exempelvis frakt och byggnadsställning tillkommer 
som en kostnad utöver. Futura Energi har också gett en rabatt på 30 % på själva installationen och 
20 % på hela totalkostnaden. Detta är en rabatt de ger när det är en så pass stor anläggning. Alla 
kostnader som presenteras i tabellen är beräknade exklusive moms. I tabellen syns skillnader i bland 
annat uppskattad elproduktion, investeringskostnad före och efter statsbidrag och 
återbetalningstid. Återbetalningstiden är beräknad med pay-off-metoden och tar därmed ingen 
hänsyn till varken ränta eller inflation. Besparingen som den egna elproduktionen innebär är 
beräknad vid ett elpris på 95 öre exklusive moms/kWh [32]. 
 
De beräkningar som utförts av [31] har två alternativ, en med svarta infasskenor (SI) och en med 
ofärgade infasskenor (OI). Skillnaden mellan dessa två är rent arkitektonisk. Med svarta infasskenor 
så syns panelerna inte lika mycket, då den blänkande effekt som kan upplevas med de ofärgade 
aluminiumfärgade inte uppstår. Det kan även vara lättare att få bygglov med de svarta 
infasskenorna. Dock skiljer sig priset rätt mycket för en rent utseendemässig och inte funktionell 
egenskap. För Coops del så kan det spekuleras i att de förmodligen också vill att det ska synas utåt 
om de väljer att installera solceller på taket. Detta så att de kan visa att de har en grön profil för 
kunderna och därmed få bra reklam. 
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Tabell 7. Sammanställning och jämförelse mellan olika typer av solcellspaneler. Möjlig årlig besparing i el som inte behöver köpas in är beräknad vid ett elpris på 95 öre exkl. moms/kWh. 

Företag: Egen El-Kisel Futura Energi - Tunnfilm 

Solcellstyp: ECSOLAR 315W 

Solar 
Frontier 
170W, OI 

Solar 
Frontier 
170W, SI 

Solar 
Frontier 
170W, OI 

Solar 
Frontier 
170 W, SI 

Solar 
Frontier 
160 W, OI 

Solar 
Frontier 
160 W, SI 

TSMC Solar 
140 W, OI 

TSMC Solar 
140 W, SI 

TSMC Solar 
160 W, OI 

TSMC Solar 
160 W, SI 

Vilka tak Syd Alla Alla Syd Syd Syd Syd Syd Syd Syd Syd 

Takarea täckt m. panel [m2] 1 583 2 486 2 486 1 543 1 543 1 543 1 543 1 610 1 610 1 610 1 610 

Uppskattad elprod. [kWh/år] 210 000 275 662 275 662 202 870 202 870 189 350 189 350 186 814 186 814 213 608 213 608 

Specifik elprod. [kWh/kWp/år] 817 801 801 948 948 942 942 902 902 901 901 

                        

Kostnad investering:                       

Utan statsbidrag [kr] 3 259 120 4 315 366 4 493 478 2 677 690 2 788 218 2 416 874 2 527 402 2 439 546 2 569 962 2 923 789 3 054 205 

Med statsbidrag [kr] 2 281 384 3 115 366 3 293 478 1 673 556 1 742 636 1 510 546 1 579 626 1 524 716 1 606 226 1 827 368 1 908 878 

                        

Besparingsmöjlighet:                       

Inkomst elcertifikat [kr] 36 960 48 517 48 517 35 705 35 705 33 326 33 326 32 879 32 879 37 595 37 595 

Besparing ej köpa el [kr] 199 500 261 879 261 879 192 727 192 727 179 883 179 883 177 473 177 473 202 928 202 928 

                        

Återbetalningstid:                       

Utan statsbidrag [år] 13,8 13,9 14,5 11,7 12,2 11,3 11,9 11,6 12,2 12,2 12,7 

Med statsbidrag [år] 9,7 10,0 10,6 7,3 7,6 7,1 7,4 7,3 7,6 7,6 7,9 
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Som det kan ses i tabell 7 så har de alternativ där solceller placeras på endast sydtaken en 
återbetalningstid under 14 år utan statsbidrag och under tio år med statsbidrag. Detta med en 
förväntad livslängd på panelerna på minst 30 år gör att det kan anses som en lönsam investering 
att installera solceller på taket då den nya Coop-butiken skall byggas. När kiselpanelen jämförs mot 
den bästa av tunnfilmssolcellerna så är det nästan 2,5 års mindre återbetalningstid för 
tunnfilmssolcellen. Dock ska det åter igen nämnas att de beräkningar som utförts på kiselsolcellen 
är av mer uppskattad karaktär än de beräkningar som utförts på tunnfilmssolcellerna, då 
beräkningarna på tunnfilmssolcellerna utfördes i ett program där solcellerna simulerades på taket. 
 
Det som också kan diskuteras utifrån resultaten i tabellen är att det inte alltid är den panel som har 
högst effekt som ger mest produktion i el per år. Detta beror till största del på hur panelens storlek 
är i förhållande till takets utformning. Med andra ord hur många paneler som får plats. Detta syns 
tydligt vid jämförelse mellan TSMC Solar 160 W och Solar Frontier 170 W. Trots att Solar Frontier 
170 W har en högre effekt har de en lägre årlig elproduktion jämfört med TSMC. Jämförs då den 
yta på taket som täcks med paneler så ses det att TSMC’s 160 W panel täcker upp en större yta än 
Solar Frontier 170 W. Dock är ändå den specifika produktionen högre för Solar Frontier. Detta 
visar också att det är många faktorer som spelar in i valet av rätt sorts panel för en specifik 
konstruktion och ändamål.  
 
Om beräkningarna där alla tak, även de två norrtaken, har täckts med paneler jämförs med fallet 
då endast sydtaken är täckt så ses det att detta förmodligen inte är ekonomiskt lönsamt. Den 
specifika produktionen blir nästan 150 kWh/kWp/år mindre vid installation av solceller på alla 
taken i jämförelse av samma panel insatt på bara sydtaken. Dessutom blir installationskostnaden 
cirka 1,5 miljon högre. Dock var det ändå ett intressant fall att ta med för jämförelsens skull. 
 
Elpriset i Sverige är lågt om det jämförs med exempelvis Danmark som ligger på nästan det dubbla 
[32]. Detta innebär att besparingen av att producera egen elektricitet förmodligen är beräknad på 
en minimum nivå just nu och har stor potential att bli högre. Därmed skulle återbetalningstiden 
också sjunka. En viktig aspekt är också att ha i åtanke redan i byggskedet om solceller ska installeras 
på taket. Detta för att se till att det finns något att fästa panelerna i. Att göra detta i efterhand kan 
både vara krångligt och är dessutom extra kostsamt. Ett annat förslag att ta med vid installationen 
av solceller för Coop kom från [31]: ”Jag föreslår även att COOP sätter upp stora TV-skärmar inne i entrén 
och vid kassorna som visar produktion i realtid. Och man skall givetvis även ha en liten ruta, i rutan som visar 
produktion senaste månaden och total produktion sedan start. Eller rullande information. Man kan även sätta upp 
digitala skärmar på utsidan med samma information.” 
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5.3 ENERGIEFFEKTIVISERANDE LÖSNINGAR 
Nedan presenteras resultaten från de olika energieffektiviserande lösningar som simulerats 
tillsammans med resultaten från de sammansatta energieffektiviseringspaketen. Den möjliga 
besparingen är beräknad vid ett fjärrvärmepris på 48,5 öre exklusive moms/kWh och ett elpris på 
95 öre exklusive moms/kWh. 

5.3.1 Minskat luftläckage 

I figur 16 kan den procentuella minskningen i uppvärmningsbehov utläsas vid stegvis minskat 
luftläckage.  

 

 
Figur 16. Procentuell minskning av uppvärmningsbehovet vid effektivisering av luftläckaget. 

 

Den minskning i uppvärmningsbehovet som det minskade luftläckaget innebär tillsammans med 
den möjliga besparingen kan ses i tabell 8.  

 
Tabell 8. Potentiell minskning av uppvärmningsbehovet vid minskning av luftläckaget tillsammans med möjlig besparing. 

Luftläckage Minskat uppvärmningsbehov Möjlig besparing 

[l/s, m2] [%] [kWh/år] [kr/år] 

0,45 0,3 605 294 

0,40 0,5 981 476 

0,35 0,7 1 545 749 

0,30 0,9 1 962 952 

0,25 1,2 2 463 1 195 

0,20 1,4 2 860 1 387 

 
Att bygga en byggnad med mindre luftläckage än referensbyggnaden skulle maximalt spara 1,4 % i 
årligt uppvärmningsbehov. Detta anses inte särskilt mycket i jämförelse med det extra arbete som 
krävs för att få en byggnad så pass tät så att luftläckaget endast är 0,2 l/s, m2. Hade det värde som 
beräkningarna startade på, 0,5 l/s, m2, varit högre så hade självklart denna energieffektiviserande 
lösning visat på större besparingspotential men eftersom det redan är ett relativt lågt värde så får 
vi inte så stor möjlig besparing.  
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5.3.2 Behovsstyrning av ventilationsflödet 

I figur 17 kan det ses hur mycket minskningen i uppvärmningsbehov blir då ventilationsflödet 
sänks. 

 

 
Figur 17. Procentuell minskning av uppvärmningsbehovet vid behovsstyrning av ventilationsflödet. 

 

Den minskning i uppvärmningsbehovet som en procentuell sänkning av ventilationsflödet innebär 
tillsammans med den möjliga besparingen kan ses i tabell 9. 

 

Tabell 9. Potentiell minskning av uppvärmningsbehovet vid behovsstyrning av ventilationsflödet tillsammans med möjlig besparing. 

Ventilationsflöde Minskat uppvärmningsbehov Möjlig besparing 

 [%] [kWh/år] [kr/år] 

10 % minskning 5,7 11 898 5 770 

20 % minskning 11,0 22 940 11 126 

30 % minskning 16,3 34 066 16 522 

40 % minskning 21,5 44 815 21 735 

50 % minskning 26,5 55 231 26 787 
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I figur 18 kan den procentuella minskningen av elektricitet som behöver tillföras 
ventilationsaggregatet vid sänkning av ventilationsflödet utläsas. 

 

 
Figur 18. Procentuell minskning av elektricitet till ventilationsaggregatet vid behovsstyrning av ventilationsflödet. 

 

Den minskning i tillförd elektricitet till ventilationsaggregatet som en procentuell sänkning av 
ventilationsflödet innebär tillsammans med den möjliga besparingen kan ses i tabell 10. 

 
Tabell 10. Potentiell minskning av elektricitet till ventilationsaggregatet vid behovsstyrning av ventilationsflödet tillsammans med möjlig besparing. 

Ventilationsflöde Minskat elbehov t. vent.agg. Möjlig besparing 

 [%] [kWh/år] [kr/år] 

10 % minskning 27,1 13 795 13 105 

20 % minskning 48,7 24 838 23 596 

30 % minskning 65,6 33 445 31 773 

40 % minskning 78,3 39 912 37 916 

50 % minskning 87,4 44 549 42 322 

 
Av de resultat som erhålls kan det ses att den möjliga besparingen som kan erhållas med ett sänkt 
ventilationsflöde är relativt stora. Det årliga uppvärmningsbehovet skulle kunna sänkas med        
26,5 % om ventilationsflödet halverades och elbehovet med 87,4 %. Detta motiverar ett fortsatt 
arbete där det undersöks om det skulle vara möjligt att behovsstyra ventilationsaggregatet för den 
nya Coop-butiken som skall byggas och om den extra kostnaden detta skulle medföra skulle vara 
motiverbar. Dock anses dessa värden ha en viss felmarginal då ventilationsaggregatet förenklats 
mycket vid uppbyggnaden i IDA ICE. Däremot kan ändå resultaten ge en antydan om möjliga 
besparingar, även om dessa inte kan sägas fullt pålitliga.  
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5.3.3 Ökad värmeåtervinning på FTX-systemet 

Den procentuella minskningen i uppvärmningsbehov som en förbättring av värmeåtervinningen 
på FTX-systemet skulle innebära visas i figur 19. 

 

 
Figur 19. Procentuell minskning av uppvärmningsbehovet vid ökad värmeåtervinning på FTX-systemet. 

 

Den möjliga besparingen tillsammans med minskning i uppvärmningsbehovet vid en ökning av 
värmeåtervinningen kan ses i tabell 11. 

 
Tabell 11. Potentiell minskning av uppvärmningsbehovet vid ökad värmeåtervinning på FTX-systemet tillsammans med möjlig besparing. 

Värmeåtervinning Minskat uppvärmningsbehov Möjlig besparing 

 [%] [kWh/år] [kr/år] 

82 % 1,4 2 943 1 427 

84 % 2,2 4 550 2 207 

86 % 2,4 4 947 2 399 

88 % 2,4 5 010 2 430 

90 % 2,5 5 156 2 501 

 
Då FTX-system i referensbutiken har en värmeåtervinning som redan är hög då den är 80 % så 
kan denna inte höjas så mycket mer. En höjning upp till 90 % ger endast en minskning av det årliga 
uppvärmningsbehovet med 2,5 %. Åter igen, om vi hade startat med ett sämre värde hade 
besparingarna kunnat bli större och mer motiverade till att undersökas mer. 
 
Utformningen på kurvan som erhålls är dock inte helt förväntat då en ökning av 
värmeåtervinningen förväntades ge en linjär kurva med konstant minskat uppvärmningsbehov. 
Kurvan i figur 19 böjer istället av vid en värmeåtervinning på ungefär 84 % och blir relativt konstant 
fram till 90 %. Anledningen till detta är förmodligen relaterat till hur IDA ICE behandlar FTX-
aggregatet med tillhörande värmeåtervinning. En möjlig teori är att en ökad värmeåtervinning på 
FTX-aggregatet bidrar till att IDA ICE simulerar en ökad drift av by-pass. By-pass tillämpas i IDA 
ICE då temperaturen på luften efter växlaren, avluften, blir så pass låg att frysning kan uppstå i 
FTX-aggregatet. Om avluften är lägre än detta gränsvärde tillämpar IDA ICE by-pass drift, vilket 
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innebär att frånluften leds förbi växlaren och det förekommer ingen värmeväxling mellan till- och 
frånluft. Vid denna drift måste därmed tilluften värmas med eftervärmaren, vilket innebär att det 
går åt mer energi för uppvärmningen av tilluften. Detta är anledningen till att kurvan planar ut och 
det minskade uppvärmningsbehovet blir konstant för de sista simuleringarna.  
 

5.3.4       Extra isolering av yttervägg 

I figur 20 kan den procentuella minskningen av uppvärmningsbehovet vid extra isolering av 
ytterväggarna beskådas.  

 

 
Figur 20. Procentuell minskning av uppvärmningsbehovet vid extra isolering av ytterväggen. 

 

Det nya U-värde som ytterväggen erhåller efter den extra isoleringen lagts till kan ses i tabell 12. 

 
Tabell 12. U-värde för ytterväggen efter tillägg av isolering. 

Isolering Extra isolering Nytt U-värde, vägg 

[mm] [mm] [W/m2, K] 

250 50 0,138 

280 80 0,124 

300 100 0,116 

320 120 0,109 

350 150 0,100 
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Den minskning i uppvärmningsbehovet som den extra isoleringen innebär tillsammans med den 
möjliga besparingen kan ses i tabell 13.  

 
Tabell 13. Potentiell minskning av uppvärmningsbehovet vid extra isolering av ytterväggen och den möjliga besparingen. 

Extra isolering Minskat uppvärmningsbehov Möjlig besparing 

[mm] [%] [kWh/år] [kr/år] 

50 1,6 3 361 1 630 

80 2,3 4 759 2 308 

100 2,7 5 531 2 683 

120 2,9 6 137 2 976 

150 3,4 6 993 3 391 

 
Här har vi åter igen ett fall där vi startat med ett relativt bra värde, i detta fall U-värdet för väggen, 
och därmed inte får så stor besparingspotential som det hade kunnat förmodas. Om 350 mm 
isolering skulle använda istället för 200 mm isolering vid det nya bygget så skulle den årliga 
besparingen i uppvärmningsbehov bli 3,4 %, vilket kan anses förhållandevis lite till den extra 
isolering på 150 mm/m2 som måste köpas.  
 

5.3.5 Extra isolering av takkonstruktion 

Den procentuella minskningen i uppvärmningsbehov som extra isolering av takkonstruktionen 
skulle innebära visas i figur 21. 

 

 
Figur 21. Procentuell minskning av uppvärmningsbehovet vid extra isolering av takkonstruktionen. 
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Det nya U-värde som takkonstruktionen erhåller efter den extra isoleringen lagts till kan ses i tabell 
14. 

 
Tabell 14. U-värde för takkonstruktionen efter tillägg av isolering. 

Isolering Extra isolering Nytt U-värde, tak 

[mm] [mm] [W/m2, K] 

420 20 0,096 

440 40 0,092 

460 60 0,088 

480 80 0,084 

500 100 0,081 

 
Den minskning i uppvärmningsbehovet som den extra isoleringen innebär tillsammans med den 
möjliga besparingen kan ses i tabell 15. 

 
Tabell 15. Potentiell minskning av uppvärmningsbehovet vid extra isolering av takkonstruktionen och den möjliga besparingen.  

Extra isolering Minskat uppvärmningsbehov Möjlig besparing 

[mm] [%] [kWh/år] [kr/år] 

20 0,5 1 023 496 

40 0,9 1 879 911 

60 1,3 2 672 1 296 

80 1,5 3 194 1 549 

100 1,9 3 862 1 873 

 
Vid addering av 100 mm extra isolering så att denna ökar från 400 till 500 mm fås en besparing i 
årligt uppvärmningsbehov på 1,9 %. Även här var det ett relativt bra värde vid start och därför blir 
det inte så stora skillnader vid förbättring av det värdet. Dock var en tanke innan simuleringarna 
att det skulle ge större skillnad men resultaten visar att så inte är fallet. Dock kan de bero på hur 
taket runt om är uppbyggt, att i en annan takkonstruktion hade den extra tjockleken på 100 mm 
isolering gett större inverkan. Men sett till U-värdet som inte ändras så mycket i detta fall anses 
resultaten rimliga.  
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5.3.6 Extra isolering av golvkonstruktion 

I figur 22 kan den procentuella minskningen av uppvärmningsbehovet vid extra isolering av 
golvkonstruktionen ses.  

 

 
Figur 22. Procentuell minskning av uppvärmningsbehovet vid extra isolering av golvkonstruktionen. 

 

Det nya U-värde som golvkonstruktionen erhåller efter den extra isoleringen lagts till kan ses i 
tabell 16. 

 
Tabell 16. U-värde för golvkonstruktionen efter tillägg av isolering. 

Isolering Extra isolering Nytt U-värde golv 

[mm] [mm] [W/m2, K] 

200 35 0,169 

225 60 0,151 

250 85 0,137 

275 110 0,125 

300 135 0,115 

325 160 0,106 
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Den minskning i uppvärmningsbehovet som den extra isoleringen innebär tillsammans med den 
möjliga besparingen kan ses i tabell 17.  

 
Tabell 17. Potentiell minskning av uppvärmningsbehovet vid extra isolering av golvkonstruktionen och den möjliga besparingen. 

Extra isolering Minskat uppvärmningsbehov Möjlig besparing 

[mm] [%] [kWh/år] [kr/år] 

35 0,5 1 023 496 

60 0,7 1 482 719 

85 0,9 1 816 881 

110 1,0 2 087 1 012 

135 1,3 2 651 1 286 

160 1,4 3 006 1 458 

 
Liksom för väggen och taket var det redan relativt bra U-värde vid starten och därmed blir den 
årliga besparingen i uppvärmningsbehov inte så stor som skulle ha varit önskvärt. Vid isolering 
med 325 mm istället för 165 mm blir den årliga besparingen i värmebehov endast 1,4 %. Vilket är 
litet i jämförelse med den extra isoleringen på 160 mm/m2 som måste köpas in. 
 

5.3.7 Minskning av fönsterpartier  

I tabell 18 kan det minskade uppvärmningsbehovet tillsammans med den möjliga besparingen 
denna skulle innebära ses. Detta vid ett scenario där inga fönsterpartier installeras i själva butiken 
och returgodslagret tillsammans med ett scenario där fönster inte installeras på det stora lagret 
heller. I tabellen kan också den besparing i investeringskostnad som det skulle innebära att inte 
installera dessa fönsterpartier i byggskedet av den nya Coop-butiken ses.  

 
Tabell 18. Potentiell minskning av uppvärmningsbehovet vid minskning av fönsterpartier, möjlig besparing och den besparade investeringskostnaden som 
erhålls då inga fönster installeras. 

Borttagna fönsterpartier Minskat uppvärmningsbehov Möjlig besparing  Besparad inv. kost. 

  [st.] [%] [kWh/år] [kr/år] [kr] 

Butik+Retur-lager 3 0,7 1 399 678 138 000 

Butik+Retur-lager+Lager 6 1,1 2 275 1 103 162 000 

 
Det årliga uppvärmningsbehovet sänks med 0,7 respektive 1,1 % med borttagning av 
fönsterpartierna. Detta anses inte mycket men fönsterareorna i referensbutiken som ersattes med 
yttervägg var heller inte så stora. De utgjorde endast 3,3 respektive 3,8 % av ytterväggens totala 
area och dessutom var U-värdet för fönstren redan förhållandevis bra vilket innebär att de erhållna 
resultaten kan anses rimliga. Däremot kan det ses desto större besparingspotential i att inte 
investera i fönsterpartierna från första början, den kostnad som sparas är 138 000 respektive 
162 000 kr. Den första varianten som innebär att inte installera de två fönsterpartierna i butiken 
och det tredje fönsterpartiet i returgodslagret anses som en rimlig variant att göra då den nya 
butiken skall byggas. Detta för att åtminstone de två fönsterpartierna i butiken inte fyller någon 
funktion som de är placerade nu i referensbutiken. Båda två är mer eller mindre täckta av 
insynsskydd eller reklamaffischer. 
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5.3.8 Minskad belysningseffekt 

Den procentuella minskningen i elektricitet till belysningen som en sänkning i belysningseffekt per 
kvadratmeter skulle innebära kan ses i figur 23.  

 

 
Figur 23. Procentuell minskning av elektricitet till belysningen vid effektivisering av belysningen med minskad belysningseffekt per kvadratmeter. 

 
Den minskning i elektricitet till belysningen som en minskning i belysningseffekt per kvadratmeter 
skulle innebära tillsammans med den möjliga besparingen kan ses i tabell 19. 

 
Tabell 19. Potentiell minskning av elektricitet till belysningen vid minskning av belysningseffekt per kvadratmeter tillsammans med möjlig besparing. 

Belysning Minskat elbehov t. belysning Möjlig besparing 

[W/m2] [%] [kWh/år] [kr/år] 

23 8,0 14 653 13 920 

21 16,0 29 251 27 788 

19 24,0 43 867 41 674 

17 32,0 58 392 55 472 

15 40,0 73 081 69 427 

13 48,0 87 697 83 313 

11 56,0 102 350 97 233 

10 60,0 109 640 104 158 
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En enklare kostnadsanalys på LED-belysning och vanlig belysning kan ses i tabell 20. Där 
visualiseras installationskostnad, årlig driftkostnad och den kostnad som krävs när belysningen 
måste bytas på en tio år lång period. 

 
Tabell 20. Kostnadsanalys för vanlig belysning och LED-belysning. 

Belysning Installationskostnad Kostnad byte på 10 år Tot. Kostnad på 10 år Årlig driftkostnad 

 [kr] [kr] [kr] [kr/år] 

Vanlig  1 291 000 1 291 000 2 582 000 173 568 

LED  1 807 400 0 1 807 400 69 412 

 
I figur 24 kan den totala kostnaden för LED-belysning och vanlig belysning ses under en period 
av tio år för installationen av respektive belysningssystem.  

 

 
Figur 24. Totalkostnad för vanlig belysning och LED-belysning i butiken, där totalkostnaden inkluderar installationskostnad, kostnad att byta belysning 
på en tioårsperiod och årlig driftkostnad. 

Om det antas att den vanliga belysningen innebär att belysningseffekten är 25 W/m2 och LED-
belysning innebär att densamma är 10 W/m2 så kan det ses i figur 24 att det tar mindre än tre år 
innan LED-belysningen blir ett lönsammare alternativ än den vanliga belysningen. Då livstiden för 
LED-lampor bedöms vara cirka tio år kan det anses som en god investering att satsa på mer 
energieffektiv belysning då den nya Coop-butiken skall byggas. Dock är detta väldigt uppskattade 
värden och en noggrannare undersökning behöver utföras för att erhålla verklig vinst som kan 
utvinnas vid installation av annan belysning än i referensbutiken. Det har också antagits att hela 
butiken förses med LED-belysning i detta resultat. En annan möjlighet är att installera LED-
belysning i bara en del av butiken, exempelvis LED-armaturer i butiksdelen. 
 
Både en för- och nackdel med att installera mer energieffektiv belysning är att denna inte avger lika 
mycket värme som vanlig belysning. Detta är en nackdel sett utifrån värmebehovet men en fördel 
sett utifrån kylbehovet. Värmebehovet kommer troligtvis att öka medan kylbehovet kommer att 
minska. Kylbehovet i form av livsmedelskyla är vanligtvis mycket stort för en livsmedelsbutik och 
kan stå för närmare hälften av energibehovet, vilket innebär att vinsten i sänkt kylbehov mot den 
förhöjda kostnaden i ökat värmebehov anses större. 
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5.3.9 Energieffektiviseringspaket 

I tabell 21 kan minskningen av uppvärmningsbehovet tillsammans med den möjliga besparingen 
för de tre olika energieffektiviseringspaketen ses. 

 
Tabell 21. Potentiell minskning av uppvärmningsbehovet vid tre stycken energieffektiviseringspaket tillsammans med möjlig besparing. 

Energieffektiviseringspaket Minskat uppvärmningsbehov Möjlig besparing 

 [%] [kWh/år] [kr/år] 

1 6,3 13 150 6 378 

2 12,0 25 069 12 159 

3 15,9 33 105 16 056 

 
I tabell 22 minskning i elektricitet till belysningen tillsammans med den möjliga besparingen för de 
tre olika paketen ses. 

 
Tabell 22. Potentiell minskning av elektricitet till belysningen vid tre stycken energieffektiviseringspaket tillsammans med möjlig besparing. 

Energieffektiviseringspaket Minskat elbehov t. belysning Möjlig besparing 

  [%] [kWh/år] [kr/år] 

1 8,0 14 635 13 903 

2 32,0 58 465 55 542 

3 60,0 109 622 104 141 

 
I tabell 23 kan minskning i tillförd elektricitet till ventilationsaggregatet tillsammans med den 
möjliga besparingen för de tre olika paketen ses.  

 
Tabell 23. Potentiell minskning av elektricitet till ventilationsaggregatet vid tre stycken energieffektiviseringspaket tillsammans med möjlig besparing. 

Energieffektiviseringspaket Minskat elbehov t. vent.agg. Möjlig besparing 

  [%] [kWh/år] [kr/år] 

1 27,1 13 795 13 105 

2 65,6 33 435 31 763 

3 87,4 44 539 42 312 

 
Det årliga uppvärmningsbehovet sänks med 6,3, 12,0 respektive 15,9 % för de tre olika 
energieffektiviseringspaketen. Varför det inte sänks ännu mer beror delvis på att 
uppvärmningsbehovet som sagt höjs en del när belysningseffekten per kvadratmeter sänks. Om 
resultaten för minskad elektricitet till belysningen studeras så är den i princip identisk med 
resultaten för den energieffektiviserande lösningen minskad belysningseffekt, vilket är logiskt då den 
enda av de lösningar som testats som sänker behovet av elektricitet till belysningen är just den. 
Samma resonemang gäller för resultatet vad gäller minskad elektricitet till ventilationsaggregatet; 
resultaten här är i de närmaste identiska med resultaten för den energieffektiviserande lösningen 
behovsstyrning av ventilationsflödet. Även här är anledningen till det att den enda energieffektiviserande 
lösning som testats som direkt påverkar elektriciteten till ventilationsaggregatet är just denna 
lösning.  
 
Eftersom några resultat med minskat kylbehov inte har beräknats i dessa simuleringar kan inte 
några slutsatser dras för om denna skulle minska eller inte för de tre olika 
energieffektiviseringspaketen. Dock kan spekulationer göras och i detta fall anses det också att 
kylbehovet skulle sänkas. Detta med störst tanke på den effektiviserade belysningen som inte bidrar 
med lika mycket internvärme till butiken. 
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6. EVENTUELLA FELKÄLLOR 
Då ett projekt utförts finns det alltid en hel del felkällor som kan diskuteras. Den största felkällan 
i detta projekt anses vara att nästintill alla värden på referensbutiken som har erhållits har hämtats 
från den energibalansberäkning som utfördes på butiken innan denna byggdes. Dessa värden har 
inte bekräftats så hur väl de stämmer exakt överens med den verkliga referensbutiken kan 
diskuteras. Dock har alla energieffektiviserande lösningar utgått från samma grundfall och därmed 
kan dess energibesparing i jämförelse med varandra ändå fastställas. 
 
En annan felkälla som gäller fjärrvärme, bergvärme och solceller är att både beräkningar och 
mycket av informationen om dessa är erhållen från leverantörer. Speciellt vid fallet med de olika 
solcellsberäkningarna och där olika paneler jämförs finns det en risk att leverantörerna vinklat 
informationen till sin egen produkts fördel. Denna risk får dock alltid tas i beaktning när värden 
hämtas från företag men beräkningarna antas ändå kunna ge en tydlig antydan om möjliga 
besparingar för olika typer av solcellspaneler.  
 
Den energistatistik som har använts vid undersökning av fjärrvärme, bergvärme och solceller är 
hämtade rakt av från referensbutiken i Kramfors. En felkälla kan därmed vara att vädret är 
annorlunda i Umeå än i Kramfors och att butiken här i Umeå kommer ha en annan 
energianvändning. Dock anses det ändå att energistatistiken kan stämma överens övergripande på 
den obyggda Coop-butiken i Umeå. 
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7. SLUTSATSER 
De slutsatser som kan dra utifrån detta arbete är först och främst att när värmesystem ska väljas 
för den nya butiken och valet står mellan fjärrvärme eller bergvärme så är fjärrvärme ett mer 
lönsamt alternativ. Åtminstone i detta fall då värmesystemet inte ska stå för det totala 
värmebehovet, utan bara komplettera för den del som värmepumpen inte kan täcka upp. Vad gäller 
solcellspanelerna så kan slutsatsen dras att det är en lönsam investering att installera solceller på 
den nya butiken utifrån de beräkningar som har erhållits från två leverantörer. Det bästa alternativet 
var en tunnfilmssolcell från Futura Energi av märket Solar Frontier och med märkeffekten 160 W. 
Denna gav en återbetalningstid på cirka sju år och en investeringskostnad på cirka 1,5 miljon kronor 
om statsbidraget erhålls. Om det inte fås något statsbidrag skulle återbetalningstiden bli strax över 
elva år och investeringskostnaden cirka 2,4 miljoner kronor. Av det totala elbehovet skulle då cirka       
20 % täckas av produktionen från solcellspanelerna och därmed inte behöva köpas in. Slutsatsen 
för de alternativa kylmetoderna är att det är värt att fortsätta ett arbete där frikyla som komplement 
till kompressorkylmaskiner undersöks noggrannare. Alternativt att undersöka möjligheten att satsa 
på ett system med ett naturligt köldmedium istället, så som ett transkritiskt kylsystem med CO2 
som köldmedium.  
 
Utifrån resultaten för de energieffektiviserande lösningarna kan slutsatsen dras att det förmodligen 
inte kommer vara värt den extra investeringen att minska luftläckaget, sätta in extra isolering av 
ytterväggar, golv och tak samt att öka värmeåtervinningen på FTX-aggregatet. Här anses värdena i 
referensbutiken redan vara så pass bra så energieffektiviserande lösningar inte får så stor besparing 
i årligt uppvärmningsbehov. Att inte sätta in de två fönsterpartierna i butiken och det tredje 
fönsterpartiet på returgodslagret på den nya Coop-butiken ger cirka 140 000 kr i besparad 
investeringskostnad även om besparingarna i årligt uppvärmningsbehov inte var så stora. Den 
energieffektiviserande lösningen som innebar störst energibesparing i minskat årligt 
uppvärmningsbehov var behovsstyrning av ventilationsflödet. När det kom till belysning så minskade 
elektriciteten till belysning med 60 % om LED-belysning installerades istället för den vanliga 
belysningen i referensbutiken. Både behovsstyrning av ventilationsflödet och minskad belysningseffekt är 
energieffektiviserande lösningar som det rekommenderas att undersöka närmare för att utreda 
möjligheten att implementera i den nya butiken. 
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8. FRAMTIDA ARBETE 
Som ett framtida arbete rekommenderas det att undersöka de två energieffektiva besparingarna 
som gav bäst resultat mer noggrant och undersöka om de skulle kunna tillämpas vid byggnationen 
av den nya Coop-butiken i Umeå. Dessa två var behovsstyrning av ventilationsflödet och minskad 
belysningseffekt. Det rekommenderas också ett fortsatta arbete med att undersöka solcellspaneler då 
detta verkar vara en väldigt lovande investering som skulle bidra till både miljömässiga och 
ekonomiska besparingar. 
 
En annan rekommendation är att undersöka om frikyla kan användas som komplement till 
kompressorkylmaskinerna i den nya butiken. Detta då det mest troligt skulle vara en lönsam 
investering som resulterar i lägre driftkostnader för kompressorkylmaskinerna. Ett generellt råd 
vad gäller livsmedelskylan är att fortsätta ett arbete där alternativ till de köldmedium som används 
i referensbutiken idag undersöks. Detta med tanke på den lagstiftning som kommer begränsa 
köldmediers tillåtna GWP-värde. 
 
I detta arbete undersöktes inga energieffektiviserande lösningar utanför själva byggnadsskalet för 
referensbutiken. Ett framtida arbete som då skulle vara intressant är att analysera 
besparingsmöjligheter som finns utanpå och utanför bygganden. Exempelvis undersöka 
energisnålare belysning på parkering, fasad och reklamskyltar. 
 
I framtiden skulle det också vara intressant att jämföra mer specifika konstruktioner mot varandra. 
Med det menas exempelvis olika uppbyggnad av yttervägg, golv och tak och därmed ta med hela 
konstruktionen och inte bara isoleringens tjocklek som i detta projekt. Då skulle också en 
kostnadsanalys på dessa kunna utföras på ett relativt enkelt sätt.  
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10. BILAGOR 
Nedan presenteras de bilagor som har refererats till i rapporten. 

10.1 BILAGA 1 – ENERGIBALANSBERÄKNING REFERENSBUTIK, KRAMFORS  
 

Skapad av: TM-konsult AB  
Beräkningsprogram: VIP-Energy  

  ENERGIBALANSBERÄKNING AV LIMSTA18:41  
Nybyggnad av butik på 2 582 m2 Atemp som kommer att vara belägen i Kramfors. Beräkningen 
är dock gjord på Sundsvall eftersom klimatfil för Kramfors saknas och Sundsvall är den 
klimatfil som är mest lik Kramfors.  
 

Allmänt  
Beräkning av byggnadens specifika energianvändning och genomsnittliga 
värmegenomgångskoefficient enligt BBR 18.  
 

Lokaler med annan uppvärmning än el i klimatzon II skall vara utformade så att byggnadens 
specifika energianvändning högst uppgår till 120 kWh per m2 golvarea (Atemp) och år med  
tillägg för ventilation på 90(qmedel

*-0,35), vilket i detta fall ger ett högsta tillåtna värde på 178 

kWh/m2*Atemp. Byggnadens genomsnittliga värmegenomgångskoefficient för byggnadsdelar 

och köldbryggor (U-medel) får uppgå till 0,7 W/m2 K för lokaler.   

 *=qmedel får högst anges till 1 även om medelflödet är högre än så.   
  

I Atemp inkluderas all golvarea i temperaturreglerade utrymmen avsedd att värmas till mer än 
+10°C begränsade av klimatskärmens insida.   
 

Resultat  
Beräkning av byggnadens specifika energianvändning enligt BBR 18.   
Resultat från energiberäkning   

Tillförd energi enligt VIP-Energy  Aktuell 

byggnad kWh  

Aktuell 

byggnad 

kWh/m2  

Uppvärmning  208 753  81  

Varmvatten  6 076  2  

Fastighetsel  78 829  31  

Specifik energianvändning  293 658  114  

  

Jämförelse mot krav enligt BBR  

  Aktuell 

byggnad  

Tillåtet 

värde  

  

Specifik energianvändning  114  178  kWh/m2  

U-medel  0,209  0,700  W/m2 K  
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Förutsättningar  
Förutsättningar för beräkning.  

  

Drifttid  

Dagdrift 8-22 alla dagar. Nattdrift övrig tid.  
  

Byggnadsarea  

Byggnadens area (Atemp) är 2 582 m2.  
  

Värmeproduktion  

Fjärrvärme och återvinning av processkyla via värmepump. Lokalerna förses med luftburen 
värme förutom personaldelen som har vattenburna radiatorer. I beräkningen har ej 
värmepumpen räknats med. Detta eftersom processenergi inte ska räknas med och i det fallet 
att ingen processkyla finna att tillgå sker uppvärmningen via fjärrvärme.  
  

Inomhustemperatur 
Kontor/personaldel 21°C.  
Kassor 21-24°C.  
Försäljning 19-24°C.  
Beredning 16°C.  
Lager 18°C.  
  

Dimensionerande utetemperatur  

I beräkningen har dimensionerande utetemperatur satts till -28°C.  
 

Luftbehandling  

Luftbehandlingen består av två FTX-system med roterande VVX och konstant luftflöde samt 
tre frånluftsfläktar.  
Värmeåtervinningen har 80 % temperaturverkningsgrad. Tilluftstemperaturen är 16°C efter 
luftbehandlingsaggregatet för LA1 och 21°C för LA2. Drifttider ventilation är dygnet runt för 
LA1, nattetid endast återluft, och 8-22 för LA2.  

SFP-värde 1,8 kW/(m3/s). Beräkningen är gjord på följande luftflöden:   
LA1  5500 l/s (kassor, försäljning, beredning och lager)   

LA2    605 l/s (kontor/personaldel)  

FF1    450 l/s (grill)  

FF2    350 l/s (bake-off)  

FF3    160 l/s (laddning städ)  
  

Luftläckage  

Luftläckage är satt till 0,5 l/s m2 vid 50 Pa tryckskillnad (0,8 l/s m2 vid fönster och dörrar).  
  

Tappvarmvatten  

Varmvattenförbrukning antagen till 6 076 kWh/år.  
   

Personvärme  

Antal personer boende i byggnaden samtidigt har antas till 50 personer. Avgiven effekt antas till 
100 W per person.   
  

Markvärme  
Markvärmen utanför butik har inte räknats med i denna beräkning eftersom den inte berör 
uppvärmningen av själva byggnaden.   
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Fotnot: Vid arbetet av detta projekt har hela energibalansberäkningen på 27 sidor som TM-konsult utfört behövts 
för att lokalisera vart exempelvis olika fönster och dörrar är placerade. Dock med tanke på energibalansberäkningens 
omfattande storlek så bifogas endast ett axplock ur denna för att visualisera de värden som använts.  
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10.2 BILAGA 2 – PLANRITNING REFERENSBUTIK, KRAMFORS 
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10.3 BILAGA 3 – FASADRITNING REFERENSBUTIK, KRAMFORS 
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10.4 BILAGA 4 – UTFÖRLIGARE INFORMATION OM SOLCELLER OCH BERÄKNINGAR 

Företag: Egen El-Kisel Futura Energi - Tunnfilm 

Solcellstyp: ECSOLAR 315W 

Solar 
Frontier 
170W, OI 

Solar 
Frontier 
170W, SI 

Solar 
Frontier 
170W, OI 

Solar 
Frontier 
170 W, SI 

Solar 
Frontier 
160 W, OI 

Solar 
Frontier 
160 W, SI 

TSMC Solar 
140 W, OI 

TSMC Solar 
140 W, SI 

TSMC Solar 
160 W, OI 

TSMC Solar 
160 W, SI 

Vilka tak Syd Alla Alla Syd Syd Syd Syd Syd Syd Syd Syd 

Takarea täckt m. panel [m2] 1 583 2 486 2 486 1 543 1 543 1 543 1 543 1 610 1 610 1 610 1 610 

Area på solcellspanelen [m2] 1,9 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 

Verkningsgrad solcell 16,2 % 13,8 % 13,8 % 13,8 % 13,8 % 13,0 % 13,0 % 12,9 % 12,9 % 14,7 % 14,7 % 

Antal paneler på taket [st.] 816 2 024 2 024 1 256 1 256 1 256 1 256 1 482 1 482 1 482 1 482 

Installerad effekt [kWp] 257 344 344 214 214 201 201 207 207 237 237 

Uppskattad elprod. [kWh/år] 210 000 275 662 275 662 202 870 202 870 189 350 189 350 186 814 186 814 213 608 213 608 

Specifik elprod. [kWh/kWp/år] 817 801 801 948 948 942 942 902 902 901 901 

                        

Kostnad investering:                       

Utan statsbidrag [kr] 3 259 120 4 315 366 4 493 478 2 677 690 2 788 218 2 416 874 2 527 402 2 439 546 2 569 962 2 923 789 3 054 205 

Pris p. installerad kW [kr/kW] 12 681 12 545 13 062 12 513 13 029 12 024 12 574 11 785 12 415 12 337 12 887 

Pris p. prod. kWh [kr/kWh] 15,5 15,7 16,3 13,2 13,7 12,8 13,4 13,1 13,8 13,7 14,3 

Med statsbidrag [kr] 2 281 384 3 115 366 3 293 478 1 673 556 1 742 636 1 510 546 1 579 626 1 524 716 1 606 226 1 827 368 1 908 878 

                        

Besparingsmöjlighet:                       

Inkomst elcert.(efter adm.avg.)[kr] 36 960 48 517 48 517 35 705 35 705 33 326 33 326 32 879 32 879 37 595 37 595 

Besparing ej köpa el [kr] 199 500 261 879 261 879 192 727 192 727 179 883 179 883 177 473 177 473 202 928 202 928 

                        

Återbetalningstid:                       

Utan statsbidrag[år] 13,8 13,9 14,5 11,7 12,2 11,3 11,9 11,6 12,2 12,2 12,7 

Med statsbidrag [år] 9,7 10,0 10,6 7,3 7,6 7,1 7,4 7,3 7,6 7,6 7,9 

 


