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Sammanfattning 

 

På uppdrag av Umeå Kommun och Vindelns Kommun tillsammans med Nenet (Norrbottens 

energikontor) samt med hjälp av Exergi B(y)rån genomförs energikartläggning av en bensinstation, då 

många tankstationer har en hög energianvändning i form av el till kylning, belysning och i 

förekommande fall av uppvärmning.  

Tankstationer är en viktig del av infrastrukturen och en central plats för många mindre orter. Att 

effektivisera byggnaderna och minska energianvändningen är ett sätt att säkerställa att dessa blir kvar 

på orten samt en del i Sveriges klimatmål. Att som företag jobba med energieffektivisering och 

hållbara transporter signalerar ut ett hållbarhetstänk som många gånger efterfrågas av kunderna. 

Syftet med detta examensarbete är att kartlägga en bensinstations energianvändning och se vilka 

möjliga åtgärder som finns samt väcka ett intresse hos stationens ägare kring dessa frågor. Ett annat 

syfte är att göra en lönsamhetskalkyl för att få ett bra underlag till beslut, hur återbetalningstiden ser 

ut och vad är långsiktigt bra att satsa på. Slutligen få en indikation på hur den framtida tankstationen 

kan komma att se ut enligt de verksamma koncernledningarna. 

Resultaten i kartläggningen visar en tydlig bild av en väldigt hög energianvändning på 1126 kWh/m2 

och det finns stora energieffektiviseringspotentialer. Tankstationen använder komfortkyla p.g.a. 

värmegenerering som alstras från installationer är större än det som förloras via klimatskal, 

ventilation och infiltration (luftläckage).  

Genom att byta butiksbelysning, belysning i kylskåp och menyskyltar till LED-lampor kan 

internvärmen minskas samt att ventilationen optimeras, bland annat genom bättre styrning.  

En del av de föreslagna åtgärderna är installation av skymningsrelä/dimmer till inomhusbelysningen, 

rörelsedetektor i förråd, temperaturstyrning till värmekabeln i mark samt värmekabel till takrännor. 

Två större åtgärder som kan göras är att bygga en sluss vid ytterdörren och tilläggsisolera vinden. 

Det rekommenderas också att göra en stor översyn av anläggningens energisystem och modernisera 

samt optimera det och utnyttja synergieffekter i kyl- och värmebehov. 
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Abstract 

 

This study was carried out on behalf of Umeå municipality and Vindeln municipality together with 

Nenet (Norrbotten Energy Agency) as well as with the help of Exergi B(y)rån to carry out the  energy 

mapping at a petrol station. Many petrol stations use a lot of energy due to electricity, heating, cooling 

and lighting.  

Petrol stations are an important part of the infrastructure, a central hub of today’s society. By mapping 

their energy the stations can become more energy efficient, save money and also save the environment. 

By promoting their own work on energy efficiency and by having information about sustainable 

transportation at the station they could and would inspire their customers. 

The aim of this thesis was to investigate a petrol station’s energy usage and see which measures that 

can be taken for efficient energy use as well as arising interest among other petrol station owners. 

Calculation of cost-benefits and what actions that can be taken also been included. This work also gives 

an indication on how future petrol stations will look like according to the owners of the stations. 

The result of the survey shows a clear picture of a high energy use of 1126 kWh/m2 and therefore there 

is a great potential of taking energy efficiency measures. The petrol station is using cooling system due 

to the heat generated from all installations which is higher than the heat loss which occurs through the 

climate shell, ventilation losses and air leakage. By switching to LED lights in the store, in refrigerators 

and in different signs the generated internal heat will decrease. It is important that the ventilation 

system is correctly optimized to prevent unnecessary losses both in heat and economically. Some of the 

proposed measures for energy efficiency are to install twilight relay/dimmer for inside lighting, motion 

sensors in the storage, using temperature control for the heating cable in the ground and roof & gutter 

de-icing cables. 

A major operation that can be done is to build an airlock in front of the entrance for the front door as 

well as adding extra insulation to the attic. 

A major overview and renewal of the building installations is recommended, taking advantage of 

synergy in cooling and heating demands.  
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Förklaringar 
 

Atemp = Arean av den invändiga arean för våningsplan, vindsplan och källarplan som värms till mer än 

10◦ C. Atemp är den area som byggnadens specifika energianvändning ska beräknas efter [1]. 

Cp = Luftens specifika värmekapacitet, 1 
𝑘𝐽

𝑘𝑔 ∙𝐾
 . 

Energiprestanda = Mått på hur väl en byggnad använder energi, uttrycks som beräknad eller verklig 

energianvändning vid normalt bruk. 

Energi för komfortkyla = Den energimängd som används för att sänka byggnadens 

inomhustemperatur för människors komfort. Komfortkyla räknas in i byggnadens energianvändning 

[2]. 

Luftläckage = Okontrollerat luftflöde som strömmar in eller ut genom fastighetens klimatskal. 

η = Ventilationsaggregatets medelverkningsgrad (%). 

Nusumman = Summan av nuvärdarna av ett årligt belopp.  

ρ = Densitet på ventilerad luft, 1,2 kg/m3. 

OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) = Enligt lag ska ventilationssystem i de flesta 

byggnader kontrolleras med avseende på funktion [3]. 

𝒒 = 𝐿𝑢𝑓𝑡𝑓𝑙ö𝑑𝑒 
𝑚3

𝑠
 . 

Qov = Oavsiktligt ventilationsflöde (luftläckage) (m3/s). 

qvent = Styrt ventilationsflöde (m3/s). 

Tavluft = Är temperatur på luften som lämnar byggnaden avges från aggregatet i grader Celsius 

Ttilluft = Är utomhusluft som tillförs en byggnad efter värmeväxling och filtrering i grader Celsius. 

Um = Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient.   
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1. Inledning 
 

I detta kapitel presenteras bakgrund, syfte, målsättning till projektet samt avgränsningar. 

Bakgrund 

Dagens samhälle har bensinstationer som samlingspunkt. En bensinstation säljer inte enbart 

drivmedel till fordon utan nuförtiden är den även postkontor, livsmedelsbutik, matställe, 

reservdelsbutik, bilvårdsanläggning m.m.  

Energi- och klimatrådgivningen i Vindeln och Umeå Kommun tillsammans med Nenet (Norrbottens 

energikontor) ska genomföra en förundersökning inför ett större projekt om den framtida hållbara 

tankstationen och detta examensarbete är en viktig del i förstudien. Med detta examensarbete ska det 

utformas idéer och metoder för ett större projekt, ett projekt som bygger vidare på denna 

förundersökning och som kommer att omfatta hela Norr- och Västerbotten. En ansökan kommer att 

skickas in under hösten 2015.  

Energikartläggning används att ge en insikt om den energi som årligen tillförs och används för att 

bedriva en verksamhet. Fördelningen av energin inom verksamheten och kostnader för energin inom 

företaget fås genom energikartläggning. Detta i sin tur leder till förslag till 

energieffektiviseringsåtgärder vilket ger företaget besparingar och det blir därigenom mer 

konkurrenskraftigt. Konkurrenskraftiga företag är företag som satsar på hållbar utveckling [4]. 

Begreppet hållbarhet: 

”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 

generationens möjligheter att tillfredsställa sina behov” [5].    

Begreppet energieffektivisering: 

”Energieffektivisering, att genom teknikval och bättre avvägning mellan investering och driftkostnad 

uppnå den mest ekonomiska energianvändningen för en i princip oförändrad energitjänst” [6]. 

1.1 Syfte 

 Sammanställa och genomföra energikartläggning av bensinstation i samarbete med företaget 

Exergi B(y)rån. 

 Att undersöka hur verksamma koncerner ser på framtida transporter och hur framtidens 

tankstation kan komma att se ut. 

1.2 Målsättning 

 Kartläggningen ska ge en inblick av energianvändandet av bensinstationen samt kunna ge råd 

och hitta sätt att bli energieffektiv och vilka åtgärder som kan användas. 

 I sammanställningen av energikartläggningen ska även ekonomiska bedömningar av åtgärder 

med sparkostnadsmetoden genomföras.  

 Få en uppfattning av koncernledningens arbete för framtidens hållbarhet. 

 

1.3 Avgränsning  
Energikartläggning utförs på en bensinstation, enkätstudier genomförs på ett antal utvalda stationer i 

Norr- och Västerbotten samt två stycken koncernledningar inom tankstationsmarknaden intervjuas.   

Detta examensarbete kommer att koncentreras på att få elbalans, värmebalans och energibalans att 

stämma utan att de exakta drifttiderna på installerad utrustning görs. Detta på grund av 
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examensarbetets tidsbegränsning, en längre loggning av drifttiderna på installerad utrustning kan i 

detta fall inte göras. Med hjälp av Marcel Berkelder, energiexpert, är planerna att via adekvata 

antagande komma så nära verkligheten som möjligt. 

Inga offertförfrågningar är gjorda då tiden inte finns till det vilket gör att kalkylberäkningar kommer 

vara begränsade. 

1.4 Objektbeskrivning 
Den bensinstation som kartläggs avidentifieras då detta examensarbete ingår i en förstudie som alla 

bensinstationer i Norrbotten och Västerbotten har möjlighet att ta del av. 

Den valda bensinstationen har komfortkyla, kyldiskar, kylskåp, mycket belysning och elapparater. El 

används för att både värma och kyla fastigheten.  
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2. Energiläget och Sveriges miljömål 
 

I detta kapitel presenteras energibalans, hur energiläget ser ut idag och Sveriges miljömål. 

2.1 Energibalans 
”Energisystemet är alltid i balans. Det innebär att den tillförda mängden energi  

hela tiden är lika stor som den använda mängden energi, inklusive förluster.  

Under de senaste åren har samhällets energibehov ökat, vilket gör att även den  

totala tillförda energin har ökat” [7]. 

Energisystemet i balans: 

Energi är något som dagens samhälle är väldigt beroende av. Fastigheter och bostäder är beroende av 

energi för uppvärmning och kylning. För transporter, belysning och apparater behövs även energi. 

Energi behövs också för att producera och distribuera varor och tjänster [7]. 

Förnybara energikällor som vatten, vind och biobränsle är det som tillgodoser det svenska 

energisystemet och dessa är inhemska. Kärnkraftsreaktorer kräver kärnbränsle för elproduktionen och 

transportsystemet använder fossila bränslen som olja och naturgas och genom import så tillgodoses en 

stor del av dessa energitillförseln. Vattenkraft och kärnkraft ger den största av elproduktionen i 

Sverige, elproduktion och värmeproduktion genom biobränslen är på uppgång [7]. 

2.2 Sveriges energitillförsel och energianvändning 
Sveriges energitillförsel är omkring 600 TWh årligen. Den tillförda energin hamnade på 577 TWh 

under 2011. Slutliga energianvändningen för 2011 nådde 379 TWh. Energianvändningen för 

industrisektorn låg på 144 TWh samma var det för bostads- och service sektorn under 2011. 

Utomhustemperaturen påverkar uppvärmningsbehovet av bostads- och servicesektorn som i sin tur 

leder till en ökad energianvändning. Bostads- och servicesektorn använder mest el följt av 

industrisektorn. Energislagen som används mest i Sverige är el som hade 126 TWh under 2011 [7]. 

2.3 Sveriges miljömål 
Mål för att åstadkomma miljökvalitet har medfört att Sveriges riksdags beslutat inom 16 områden. I 

dessa mål beskrivs den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö, natur och kulturresurser som är 

ekologisk hållbar på lång sikt. Dessa miljömål syftar till att: 

o Människors hälsa gynnas. 

o Naturmiljön och biologiska mångfalden skyddas. 

o Naturhistoriska och kulturmiljön betydelserna tas tillvara. 

o Ekosystemets produktionsförmåga skyddas på lång sikt. 

o God hushållning med naturresurserna säkerställs [8]. 

Energisektorn påverkar alla miljömålen på något sätt men regeringen har pekat ut sex av miljömålen 

som påverkas mest av energisektorn. Dessa sex miljömålen är:  

o Begränsad klimatpåverkan 

o Frisk luft 

o Bara naturlig försurning 

o Levande sjöar och vattendrag 

o Storslagen fjällmiljö 

o God bebyggd miljö [8]. 
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Nedan följer riksdagens definition av de sex miljömålen: 

Begränsad klimatpåverkan 

En stabilisering av växthusgaser gör att klimatpåverkan begränsas. I enlighet med FN:s 

ramkonvektion för klimatförändringar så ska växthusgasernas halt stabiliseras på en rimlig nivå som 

gör att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Biologiska mångfalden ska bevaras och 

livsmedelsproduktionen säkerställs utan att äventyra andramål för hållbar utveckling. För att detta 

mål ska uppnås så är det allas ansvar och inte bara Sverige [9]. 

Frisk luft 

”Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärde inte skadas” [9]. 

Detta åstadkoms genom minskning av luftföroreningar och minskning av energianvändning. 

Bara naturlig försurning 

Försurande ämnen ska inte öka korrosionshastigheten i markförlagda tekniska material, byggnader, 

vattenledning och övriga material genom nedfallande av dessa försurande ämnen. Effekterna av de 

försurande nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen för vad mark och vatten tål. Det tar 

lång tid för en återhämtning av naturen eftersom försurning påverkar inte bara marken, genom att 

pH-värden sjunker, det flyttas till havet och där orsakar den stora skador [9]. 

Levande sjöar och vattendrag 

Bevaring av variationsrika livsmiljöer så som sjöar och vattendrag med ekologisk hållbarhet. 

Kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska vattenhushållande, biologisk mångfald och naturlig 

produktionsförmåga ska bevaras samtidigt som förutsättning för friluftsliv värnas.  

Vattenkraftverk är en del av energisektor som påverkar negativt på det här målet [9]. 

Storslagen fjällmiljö 

Biologisk mångfald, upplevelsevärden samt naturvärden och kulturvärden ska ha en hög grad av 

ursprunglighet och utgöra fjällen. Främjande av hållbar utveckling är hur verksamheten i fjällen 

bedrivs och med hänsyn till dessa värden. Värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra 

störningar. 

Vindkraft och vattenkraft exploatering är en del av det som påverkar negativt på fjällmiljö [9]. 

God bebyggd miljö 

Medverkande av en god och global miljö åstadkommas genom att städer, tätorter och annan bebyggd 

miljö utgör en god och hälsosam livsmiljö. Att ta tillvara naturvärden och kulturvärden samt 

främjandet av byggnader och anläggningar lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och 

därmed långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser gynnas. 

Bebyggelsen står för en hög andel energianvändning och därmed energieffektivisering krävs [9]. 

  



 

5 
 

3. Teori 
 

I detta avsnitt presenteras teorin bakom energikartläggning vilket är en undersökning av klimatskal 

(tak, fasad, dörrar, fönster och grund), värmebalans, transmissionsförluster, ventilations- och 

infiltrationsförluster, komfortkyla och verksamhetsel.  

Begreppet energikartläggning: 

”En energikartläggning bör definieras enligt följande: 

 Metodisk genomgång av ett företags faktiska energianvändning i syfte att status bestämma och 

optimera företagets energianvändning samt identifiera förbättringsåtgärder med avseende på 

energieffektivisering, ekonomi och miljöpåverkan (klimatpåverkan)” [10]. 

3.1 Systemgränser 
Systemgränser fastställs för att bestämma energianvändningen i en fastighet. I figur 3.1.1. visas 

systemgräns, fastighetens energianvändning, tillförd energi och förluster. 

 

 

Figur 3.1.1.  Systemgränser för byggnadens energianvändning i BBR 06 [11]. 

3.2 Klimatskalet 
Klimatskalet ska hålla upp byggnaden och det som räknas i en byggnads klimatskal är: tak, väggar, 

dörrar, fönster och grund. En stor del av värmeförlusten sker genom klimatskalet och detta medför en 

stor inverkan på den totala energianvändningen. U-värden av byggnadsdelarna har hämtats från 

byggritningar samt med hjälp av det inbyggda programmet i EDmall (räkne programmet). 
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3.2.1 Tak 
Taket i bensinstationen är av typen kall-tak, taket har ytbelagd trapetsfolierad VFZ stålplåt. Taket bärs 

upp av takstolar. 

Isoleringen av taket har god tjocklek med U-värde på 0,133 W/ m2 ∙ K.  

     

3.2.2 Fasadväggar 
Ytterväggarna består av betongstomme med mineralull/cellplast. U-värde är 0,2 W/m2K. 

3.2.3 Dörrar och fönster 
Dörrar och entrepartier av bensinstationen öppnas automatisk, dessa dörrar är av glas och övriga 

delen är gjort av aluminium och har U-värde 2,5 W/m2 ∙ K.  

 Är glas med 2-argongas och 2 lågemissionglas som anses ha god energiprestanda och med U-värde 

0,9 W/m2 ∙ K. 

3.2.4 Grund 
Grundens primära uppgift är att hålla upp byggnadens stomme, hålla fukt och radon borta, och ibland 

även bidra till husets isolering [12]. 

Med programmets inbyggda funktion så genom insättning av vad det är för grund och tjockleken så fås 

U-värden som är 0,533 W/ m2 ∙ K. (0,533 W/ m2 ∙ K är beräknad endast för grundens yttre zon) [13]. 

3.3 Beräkningsteori för Värmeförluster 
De viktigaste delarna i en fastighets värmebalans gällande förlusterna är transmissionsförluster, 

ventilationsförluster och infiltrationsförluster(luftläckage). Tillfördeffekt kan vara i form av 

solinstrålning, internt genererad värme och/eller från värmesystemet [14] och [15]. 

 Ftot = ∑UA + ρCpqvent(1-η) + ρCpqläck [W/˚C]                            (1) 
   

 

där 

∑UA är summan av klimatskalens transmissionsförluster som beror av 

byggnadsdelarnas (takbjälklag, ytterväggar, fönster och dörrar) U-värde (W/m2˚C) och 

tillhörande area, A (m2). 

ρCpqvent(1-η) är den fläktstyrda ventilationsförlusten baserad på tilluftflödet qvent (m3/s) 

och luftens densitet ρ (kg/m3) och specifika värmekapacitet Cp (J/kg˚C). Termen (1-η) 

anger graden av värmeåtervinningen där η är tilluftens temperaturverkningsgrad. 

ρCpqläck är den okontrollerade ventilationsförlusten där qläck är läckflödet av luft (m3/s). 

Ekvation (1) är en förenkling av verkligheten rådande förhållande där vindens hastighet 

och riktning har en stor betydelse av den okontrollerade ventilationen. 

Gradtimmar:  

Gradtimmar hämtas från programmets databas genom att skriva in ortens namn eller närmaste ort. 

Korrigeringar sker via inomhustemperatur beroende på om den är varmare eller kallare än den 

dimensionerade. 
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3.3.1 Transmissionsförluster 
Transmissionsförluster Qt [W/K] är värmeförluster som beror på skillnaden mellan utom- och 

inomhustemperatur och sker genom tak, väggar, dörrar, fönster och grund. Materialets 

isoleringsförmåga bestämmer hur stora förlusterna blir och mäts i W/m2K och kallas för U-värde. Ju 

lägre U-värde desto bättre isoleringsförmåga [14, 16]. 

Värmeöverföring i byggnader beräknas enligt: 

 𝑼 =
𝟏

𝟏

∝𝒊𝒏
+

𝒅𝟏
𝝀𝟏

+
𝒅𝟐
𝝀𝟐

+
𝒅𝟑
𝝀𝟑

+
𝟏

∝𝒖𝒕

                   [
𝑾

𝒎𝟐 ∙𝑲
]                                                     (2) 

   
   

där 

∝𝑖𝑛 =  𝑣ä𝑟𝑚𝑒ö𝑣𝑒𝑟𝑔å𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑓ö𝑟 𝑖𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑛     [
𝑊

𝑚2 ∙ 𝐾
]    

∝𝑢𝑡  =  𝑣ä𝑟𝑚𝑒ö𝑣𝑒𝑟𝑔å𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑓ö𝑟 𝑢𝑡𝑠𝑖𝑑𝑎𝑛     [
𝑊

𝑚2 ∙ 𝐾
] 

𝑑1−3 =  𝑡𝑗𝑜𝑐𝑘𝑙𝑒𝑘𝑒𝑛 𝑓ö𝑟 𝑠𝑘𝑖𝑘𝑡𝑒𝑛                                                   [𝑚] 

𝜆1−3 = 𝑏𝑒𝑟ä𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑓ö𝑟 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓ö𝑟𝑚å𝑔𝑎 𝑖 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑠𝑘𝑖𝑘𝑡    [
𝑊

𝑚2 ∙ 𝐾
] 

Byggnadsdelarna i bensinstationen består av flera icke homogena skikt (sammansatt skikt). Med detta 

går det att beräkna det totala U-värde på olika sätt. λ-metod bygger på att λ-värdets storlek viktas 

utifrån hur stor del av ytan som består av ett specifikt material, divideras för hela området som utgör 

hela konstruktionen. Viktningen görs med ekvation 3. Efter beräknade λ-värden har undersökts 

räknas U-värdet för konstruktionen fram enligt ekvation 2 med antagande som om konstruktionen 

består av homogena skikt. Riktningen bestäms av temperaturskillnaden mellan insida och insida [14]. 

𝝀𝟏 = 𝒑𝑨  ∙  𝝀𝑨 +  𝒑𝑩  ∙  𝝀𝑩 + 𝒑𝑪  ∙  𝝀𝑪                           [
𝑾

𝒎 ∙𝑲
 ]  (3) 

där 

𝑝𝐴,𝐵,𝐶 = andel material A, B, C 

𝜆𝐴,𝐵,𝐶 = beräkningsvärde värmeledningsförmågan för material A, B, C [
𝑊

𝑚 ∙𝐾
] 

Beräknade U-värden används för att beräkna de specifika transmissionsförlusterna genom olika 

byggnadsdelar som ingår i bensinstationen används tillsammans med ytan på konstruktionen. De 

specifika värmeflödena beräknas för byggnadens tak, fönster, dörrar, väggar och golv. Detta görs med 

ekvation 4. Ekvationen visar värmeflödet genom en yttervägg. Denna procedur upprepas och därmed 

får värmeflödet för andra delar av byggnaden [14]. 

𝑸𝒚𝒕𝒕𝒆𝒓𝒗ä𝒈𝒈 =  𝑨𝒚𝒕𝒕𝒆𝒓𝒗ä𝒈𝒈  ∙  𝑼𝒚𝒕𝒕𝒆𝒓𝒗ä𝒈𝒈                               [ 
𝑾

𝑲
 ]  (4) 

där 

𝐴𝑦𝑡𝑡𝑒𝑟𝑣ä𝑔𝑔 = Ytan på ytterväggen  [m2] 

𝑈𝑦𝑡𝑡𝑒𝑟𝑣ä𝑔𝑔 = Ytterväggens U-värde   [
𝑊

𝑚2 ∙𝐾
] 
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Alla specifika transmissionsförluster för hela bensinstationen kan räknas samman enligt ekvation 5. 

Påverkan av linjära köldbryggor på genomsnittlig värmegenomgångskoefficient (Um) ligger normalt på 

ca 5 % av det totala transmissionsförlustvärdet [14]. 

 

Qtransmission = Qtak + Qytterväggar + Qdörrar & fönster + Qköldbryggor + Qgrund [
𝑾

𝑲
]  (5) 

där 

Qtak = takets specifika transmissionsförluster  [
𝑊

𝐾
] 

Qytterväggar = ytterväggarnas specifika transmissionsförluster  [
𝑊

𝐾
] 

Qdörrar & fönster = dörrar & fönsters specifika transmissionsförluster [
𝑊

𝐾
] 

Qgrund = grundens specifika transmissionsförluster  [
𝑊

𝐾
] 

3.3.2 Ventilationsförluster 
Ventilationens funktion är att: 

 Tillföra frisk luft och föra bort förorenad luft 

 Medverka till att föroreningar inte sprids i byggnaden 

 Skapa ett undertryck inomhus 

 I vissa fall värma eller kyla [3]. 

Qv = ρCpqvent    [W/K] (6) 

Ventilationssystemet i bensinstation har värmeåtervinning. Tillverkaren av ventilationsaggregatet 

brukar ange vilken årsenergiverkningsgrad återvinningen har. I detta fall uppskattas 

årsmedelverkningsgraden till 50 %. 

I och med detta blir det specifika ventilationsförlusten enligt beräkning med ekvation 7 [3]. 

Qv = ρCpqvent(1-η)   [W/K] (7) 

För ett FTX-aggregat där balans råder mellan till- och frånluft beräknas temperaturverkningsgrad 

enligt: 

𝜂𝑇 =  
𝑇𝑡𝑖𝑙𝑙𝑢𝑓𝑡− 𝑇𝑢𝑡𝑒𝑙𝑢𝑓𝑡

𝑇𝑓𝑟å𝑛𝑙𝑢𝑓𝑡− 𝑇𝑢𝑡𝑒𝑙𝑢𝑓𝑡
=

𝑇𝑓𝑟å𝑛𝑙𝑢𝑓𝑡− 𝑇𝑎𝑣𝑙𝑢𝑓𝑡

𝑇𝑓𝑟å𝑛𝑙𝑢𝑓𝑡− 𝑇𝑢𝑡𝑒𝑙𝑢𝑓𝑡
  [17] 

3.3.3 Infiltrationsförluster (luftläckage) 
”Oavsiktligt ventilation, Pov utgörs av uteluft som läcker in (och ut) genom otätheter i klimatskalet. 

Den inläckande luften har samma temperatur som utomhus och värmesystemet ska ha kapacitet att 

värma den till rumstemperatur. Qov benämns specifikt läckageförlust och beräknas enligt ekvation 8 

[3]. 

Qov = ρCpqov   [W/K]  (8) 

3.4 Komfortkyla 
”Det värmeöverskott som måste bortföras för att hålla inomhustemperaturen lägre än en förutbestämd 

högsta tillåten temperatur, kallas i vardagstal kylbehov. Således är byggnadens kylbehov precis samma 

sak som byggnadens värmeöverskott” [18]. 
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 I lokalbyggnader tillförs mycket värme genom solinstrålning, belysning, övriga elapparater, brukare 

osv. I kombination med att klimatskalet är välisolerat och tätt är värmetillskottet större än 

värmeförlusterna. Detta resulterar i sin tur en övertemperatur inomhus – även när det är kallt ute. 

Komfortkyla installeras för att hålla temperaturen på komfortabel nivå [3]. 

Ventilationsluftens förmåga att föra bort värme beräknas med sambandet i ekvation 9. 

𝑷 =  𝝆 ∙ 𝑪𝒑  ∙  𝒒 ∙ (𝑻𝟐 −  𝑻𝟏)   [W]  (9) 

där 

𝑇2 = 𝑟𝑢𝑚𝑠𝑙𝑢𝑓𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟    (˚C) 

T1 = tilluftens temperatur   (˚C) 

3.5 Beräkningsteori för effektbehov och värmebehov i bensinstationen 
För att beräkna den installerad värmeeffekt används ekvation 12. Här tas det i bitanke den interna 

genererade värmen. 

Fastighetens värmebalans: 

De viktigaste delarna i en byggnads värmebalans illustreras enligt Figur 3.5. 

 

Figur 3.5. Ett rums värmebalans när det är kallare ute än inne [3]. 

Värme från fastigheten bortförs på grund av 

 transmission, Pt 

 ventilation, Pv 

 oavsiktlig ventilation eller luftläckage, Pov 

Värme tillförs genom 

 solinstrålning, Ps 

 internt genererad värme, Pi 

 värmesystemet, Pw 
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med detta så fås värmebalansen till 

 Pt + Pv + Pov = Ps + Pi + Pw [W]         (11)                                
 

Pdim = Qtot ∙ (DIT – DVUT)  [kW]  (12) 

där 

Qtot = Qtransmission + Qv + Qov    [kW/˚C] 

DIT = Dimensionerad innelufttemperatur (beror på verksamhet och brukarnas krav) [˚C] 

DVUT = Dimensionerad vinterutetemperatur   [˚C] 

 (bestäms av vart huset ligger i landet och husets tidskonstant) 

För att beräkna värmeenergibehovet används ekvation 12. Därmed ekvation 13 används till att 

uppskatta det årliga energibehovet. 

 

Euppvärmning = Qtot ∙ Gt  [kWh]  (13) 

där 

Qtot = totala specifika värmeförluster [kW/˚C] 

Gt = gradtimmar   [˚Ch] 

3.6 Beräkningsteori för Lönsamhetskalkyl 

Nuvärdet används för att avgöra om en investering är lönsam. Pay-off tiden visar vilken investering 

som är lönsammast. Besparingskostnaden används i Energideklarationer. 

3.6.1 Beteckningar 

I Investering, kr 

B Besparing, minskad kostnad, kr/år 

D Driftkostnad, ökad kostnad, kr/år 

Pe energipris, kr/kWh 

Q minskad energiförbrukning, kWh/år 

N(r, n) Nusummefaktor 

r kalkylränta 

n brukstid, livslängd 

3.6.2 Pay-off tid 
Pay-off tid är återbetalningstid i årtal. 

𝑰

𝑩−𝑫
 = pay-off   kr/kr/år = år    (14) 
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3.6.3 Nuvärde 
Nuvärde är vad varan/produkten skulle kosta i dagsläget pris. 

NNV = (B – D) ∙ N(r, n) – I    (15) 

Nettonuvärdet skall vara större än noll, dvs. nuvärdet är större än investeringen annars är det 

olönsamt att investera. 

Nusummefaktorn hämtas ur tabell eller ur Excel-blad, där den heter NUVÄRDE. 

3.6.4 Besparingskostnad 
Besparingskostnad per kWh, eller vilket energipris krävs för lönsamhet. 

Villkoret för lönsamhet är att nettonuvärde är större än noll. 

(pel ∙ Q – D) ∙ N(r, n) – I = 0    (16) 

(pel ∙ Q – D) ∙ N(r, n) = I     (17) 

(pel ∙ Q ∙ N(r, n) = I + D ∙ N(r, n)   (18) 

pel  = (I / N(r, n) + D) / Q    (19) 

pel  skall vara lägre än energipriset från leverantör etc.  
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4. Metod 
 

I detta kapitel beskrivs genomförandet av energikartläggningen, vilken metod som användes, 

energiberäkningsmallar, verktyg som användes och lönsamhetskalkylen. 

4.1 Arbetsmetod 
Energikartläggningen har utförts genom att samla in data med relation av energianvändningen. Dessa 

analyserades med hjälp av energibalansberäkningsmallar EDmall utvecklad av Marcel Berkelder som 

är energiexpert. Telefonintervju med en koncernledning har genomförts. 

Kartläggningsmetoden har tagits fram i ett projekt som Nenet tidigare har bedrivit och 

vidareutvecklats projektet NV Eko. Nedan är en beskrivning från Nenetshemsida av 

kartläggningsmetoden: 

Samla statistik 

Energistatistik för minst ett år tillbaka i tiden begärs (helst tre år för att kunna utreda tendenser). 

Graddagskorrigering är viktigt främst när det gäller värmeenergi [10].  

Intervjua driftsfolk och personal 

Sammanställning görs efter analys av statistiken [10].  

Gör en okulärbesiktning dagtid 

Undersök genom att titta på saker och ting när verksamheten är igång.  Ta med personal som är 

kunnig i driften av fastigheten, maskiner och rutiner. Iakttagelser fotograferas, antecknas och 

oklarheter reds ut. Energianvändare och energislösare identifieras och mätningar görs vid behov [10]. 

Gör en nattvandring 

Verksamheten kan vara stängd fast en hel del grejer står på, detta görs om företagets 

energianvändande är hög på kvällar och nätter utan rimliga förklaringar [10].  

Gör kompletterande mätningar 

Mätutrustning på maskiner (ventilation, kylaggregat, och m m.) utnyttjas för att hitta särskilda 

energitjuvar” [10].  

Analysera all data och ta fram en rapport 

All data som har tagits fram sammanställs. Kostnadsberäkningar för förbättringsförslag på dessa görs 

med tanke på: 

 Investeringskostnader inklusive pay-off tider 

 Förändrad energianvändning 

 Miljöeffekt (t ex i form av förändrade koldioxidutsläpp).   

Noggrannhet med användande av relevanta siffror vid beräkningar görs, pay-off kalkyler tas fram för 

respektive investering som rangordnas och lämnas över till företagsledningen. Mer ingående 

projekteringar krävs och därmed görs grova beräkningar. Påpekande av besparingspotentialerna har 

ett samband med varje enskild åtgärd. Potentialen för åtgärd 2 kan bli lägre efter åtgärd 1 är 

genomförd osv och detta beror på sammanslagningseffekter som uppstår i verklighet [10]. 
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Ta fram åtgärdsförslag med LCC 

Energikartläggningen kan användas av företaget som förfrågningsunderlag i upphandling om 

projektet ska fortsätta till nästa steg. 

Energikartläggningsrapporten ska innehålla enkla åtgärder och åtgärder som har direkt pay-off. 

Beställaren ska vara med att ta beslut innan större åtgärder verkställs [10]. 

Energibalans, värmebalans och elbalans ger inblick i hur olika energier flödar genom fastigheten och 

med hjälp av detta så fås områdena som behöver prioriteras. 

4.2 Verktyg 
Edmall är dataprogrammet som används för energiberäkningar. Programmet är utvecklat av Marcel 

Berkelder som är energiexpert. Detta program hjälper till med att få energibalans, värmebalans och 

elbalans. 

Övriga verktyg som användes är: termometer, ficklampa, kamera, multimeter, luftflödesmätare-

anemometer, skruvmejslar, stjärnmejslar, måttband, papper, penna och data. 

4.3 Fastställa energianvändningen för bensinstationen 
Undersökning av energianvändningen för bensinstationen. Här sammanställdes utrustningars 

effekter, antagande av drifttider, effekter och drifttider multiplicerades och energibehovet erhölls. 

Detta i sin tur jämfördes med köpt el och beräkningsmallen justerades för att hamna närmare verklig 

inköpt el. 

4.4 Fastställa effektbehov och energibehov för bensinstationen 
För att fastställa effektbehovet och energibehovet beräknades följande: 

1. Transmissionsförluster från byggnadens konstruktionsritningar. 

2. Ventilationsförluster enligt beräkningsmallar. 

3. Infiltrationsförluster (luftläckage). 

4. Kylbehov (komfortkyla) 

5. Värmeeffektbehov utifrån dessa specifika förluster. 

6. Energibehovet inkluderat specifika förluster. 

4.4.1. Beräkning av transmissionsvärmeförluster 
Inomhustemperaturen uppmättes till 22 ˚C och byggnadens ytor mättes med måttband samt 

kontrollerades gentemot ritningar. U-värden togs ifrån byggritningar samt beräknades enligt ekvation 

(2), (3), (4) och (5). 

 

4.4.2. Beräkning av ventilationsförluster 
 

Bensinstationens ventilation har en värmeåtervinning. Eftersom bensinstationen har FTX-system, 

(system som har värmeåtervinning) så hölls Ttill (temperatur för tilluften) +17˚C. 

Den specifika ventilationsvärmeförlusten beräknas med ekvation 6 [3]. 

Temperaturer på tilluft och frånluft mättes med termometer. Det som skiljde sig här var flödet i början 

innan byte av filtret på ventilationsaggregatet gjordes och då blev flödet 360 m3/h (0,1 m3/s). För 

beräkningen av ventilationsförluster användes ekvation 7. 
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4.4.3. Beräkna infiltrationsförluster (luftläckage)  
Luftläckage pga. otätheter beräknades enligt ekvation 8 och med användning av beräkningsmallens 

databas som all uppgifter inhämtades ur Fukthandboken sidan 377. Enligt tabell 4.4. Skillnader på 

luftläckage pga. otätheter beroende på byggperioden. Här används teoretisk beräknat flöde och ett 

antagande av 10 Pa i tryckdifferens samt korrigering med hjälp av faktor för olika täthetsstatus. Bästa 

korrigeringsfaktorn som kan användas är 1,2. Användande av ekvation 8 ger luftläckage på 0,04 m3/h. 

Tabell 4.4. Luftläckage beräkning vid 10 Pa pga. otätheter. 

Luftläckage pga. otätheter         

         

Norm, vid 50 Pa byggnadstyp   Vid 10 Pa   

period Bostäder andra utrymmen Bostäder   

  l/s,m² l/s,m²  
med FTX, l/s 
m²   

-1977 1   0,3   

1978-1988 0,83 1,7  0,27   

1989-2005 0,8   0,26   

2006- 0,6   0,19   

      

Täthetsstatus Korrigeringsfaktor      
20 % Bättre än 
norm  1,2      

Enligt norm  1      

Någon brist  0,9      

Större brister i tätningslister 0,7      
Otätt i fönster, 
dörrar  0,6      

Hål i fasaden, tilluftsdon 0,4      

         
Otätt i fönster, 
dörrar   0,6       

  

4.4.4. Beräkning av kyleffektbehov 
Kyleffektbehoven beräknas enligt ekvation 9. 

4.4.5. Beräkna värmeeffektbehovet och värmeenergibehov 
För att beräkna värmeeffektbehovet används ekvation 12 och för beräkningen av värmeenergibehovet 

används ekvation 13. 

4.5 Lönsamhetsberäkning 
Här används ekvation 14-15. Prisberäkningarna är inte exakta eftersom inga offertförfrågningar är 

gjorda. Utsläpp av CO2 är på 918 kg/MWh som baseras på marginalel metoden [19].  

 Användande av el. se Bilaga 4c och Bilaga 5 för åtgärdsförslag och pay-off tider. 

4.6. Intervju med koncernledning 
P.g.a. svårigheter att komma i kontakt med rätt personer för intervju med koncernledning skickades 

det ut en enkät via mejl istället. Enkäten som skickades samt svar från koncernledning bifogas i Bilaga 

6.         
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5. Resultat 
 

I detta kapitel redovisas resultat av energikartläggning med hänseende på: energianvändning, 

elanvändning, energibalans, värmebalans, och elbalans.  

5.1 Energianvändningen bensinstation 
Den kalkylerade energi-, värme-, och elbalansen uppdelat på el och vatten (avser uppmätta värden 

samt årsanvändning från 2014): 

El:  307 MWh 

Vatten: 1850 m3 

Beräkningstekniskt har hela anläggningen setts som en enda del. (butik, biltvätt, tankställen och 

övriga.) 

5.1.1 EL 
Totala elanvändningen i bensinstation fördelat i olika poster och i procent visas i Figur 5.1.1. 

Installationer inne 41 %, Belysning ute 19 %, Komfortkyla 13 %, Annan el ute 10 %, Belysning inne 8 %, 

El till värme 7 % och Fläktar 2 %. (OBS. Beräkning av el som användes till uppvärmning av vatten är 

inte med i beräkningen i tabellen nedanför). 

 

Figur 5.1.1. Totala elanvändningar för olika poster. 
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Total elanvändning enligt elbolag för både 2013 och 2014 visas i figur 5.1.2. i MWh fördelat på 52 

veckor samt hur elanvändningen har varit beroende på väderlek. I övrigt så visar figuren att 

variationer har varit i stort sätt likadan mellan 2013 och 2014. 

 

Figur 5.1.2. Total elanvändning enligt elbolag för både 2013 och 2014. 

Elanvändning månadsvis kWh/dygn, avser 2014 visas under vinter perioden, sen höst och tidig vår 

period så har elanvändningen varit högre än under sommaren i figur 5.1.3.  

 

Figur 5.1.3. Elanvändning månadsvis i kWh/dygn. 
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Elanvändning månadsvis kWh/månad, avser 2014 visas att elanvändningen är högre vid kalla perioder 

i jämförelser med varma perioder i figur 5.1.4. 

 

Figur 5.1.4. Elanvändning månadsvis kWh/månad. 

5.2.1 Energibalans 
Här redovisas energibalansen, värmebalansen och elbalansen enligt beräkningsmall samt inköpt el. i 

tabeller 5.2.1, 5.2.2. och 5.2.3. I Tabell 5.2.1 visas energibalans där största posten är El som är på 285 

MWh/år. (OBS Värme från lösa kyldiskar finns med i El eftersom det inte finns plats i programmet för 

lösa kyldiskar). 

Tabell 5.2.1. Energibalans i kWh/år samt avvikelse i %. 

Energibalans               

IN   kWh/år   UT   kWh/år 

Värme   22000  Transmission   31613 

El   285000  Luftläckage   6891 

Solvärme, aktiv   0  Ventilation   28981 

Solvärme, passiv   390  Avlopp   18130 

Sol-el   0  El- ute   86789 

Personvärme   2190  Omvandlings förluster 241 

Värme fr lösa kyldiskar 0  Värmeöverskott från el 8657 

Graddagskorr Summa 311635     Summa   308827 
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5.2.2. Värmebalans 
I Tabell 5.2.2 visas värmebalansen och största posten är värme från lösa kyldiskar som är på cirka 88 

MWh följd av värme från inomhus el på cirka 59 MWh. Avvikelsen enligt beräkning ligger på 3 %. 

Tabell 5.2.2 Värmebalans mellan inköpt (brutto) och tillförd (netto) samt avvikelsen på 3 %. 

Värmebalans               

IN 

inköpt 
(brutto)  
[kWh] 

tillförd 
(netto) 
[kWh] 

Extern 
leverans 
[kWh]  

Tillförd till 
aktuell 
byggnad 
[kWh] 

Uppvärmning, 
värmekällor 

Verknings-
grad 

Värme, huvud 22000 21780 0  22000 El-direkt 99 % 

Värme kompl 0 0 0  0 Annat/Inget 0 % 

El 285000   0  0    

Tillskott   kWh       

Solvärme, aktiv 0       

Solvärme, passiv   390       

Sol-el 0       

Personvärme   2190       

från inomhus-el (80 %) 58764       

från varmvatten   5180       

Värme fr lösa kyldiskar 87986       

Tot tillf netto värme 171110       

Normalårskorr   173145       

Extern leverans  0       

UT Beräknade värmeförluster 177907     VÄRMEBALANS avvikelse -3 % 
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5.2.3. Elbalans 
Enligt Tabell 5.2.3 så visar den att Installationer inne har den största elanvändning som är på cirka 

144 MWh/år och den totala elanvändningen är på 267 MWh/år. 

Tabell 5.2.3 Elbalans (Inne och Ute installationer). 

Elbalans               

INNE kWh/år    Elanvändning kWh/år   

Installationer 119903    Hushålls-el 12000   

Belysning 24386    Fastighets-el 49649   

Verksamh-el 113366    Verksamhets-el 204900   

Summa inne 144289          

       
Total el-
användning 266549   

UTE      El till värme 22000   

Belysning 54336    Total inköpt el 307000   

Motorvärmare 11500    Extern lev. 0   

Värmekabel 17082    Aktuell byggnad 293649   

           

           

  227207        

Pumpar 0        

Fläktar 6492        

Total 
elanvändning 233699       ELBALANS avvikelse 0 % 

 

5.2.4 Förluster i %  
I figur 5.2.4 redovisas förlusterna indelad i olika posterna: Komfortkyla förluster med 43 %; 

Ventilationsförluster med 16 %; Avloppförluster med 10 %; El-värme förluster med 6 %;  

 

Figur 5.2.4 Förluster i %  
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5.2.5 Energianvändning 

I Tabell 5.2.5 visas enligt beräkningsmallen att energianvändning blir 1125,9 kWh/m2 och detta 

avrundas till 1126 kWh/m2. 

 

Tabell 5.2.5 Energianvändning 1126 kWh/m2. 

 

 

 

 

5.3 Nyckeltal, avser 2014  
Hela fastigheten har en omslutande area på 575 m2 (väggar, tak och golv). Energianvändning är på 

1126 kWh/m2. 

5.4 Lönsamhetskalkyl 
Denna lönsamhetskalkyl ska ses som en översikt eftersom kostnader är antagna samt 

installationskostnader är inte med i beräkningarna. 

5.4.1 Tilläggsisolering av vind 
Tilläggsisolering av vinden skulle medföra en kostnad på 30 000 kr, energieffektivisering på 2093 

kWh, minskning av koldioxidutsläpp med 1941 kg/år och pay-off tid på cirka 18 år. 

5.4.2 Bygga sluss 
Att bygga sluss vid entrédörren skulle medföra en kostnad på 50 000 kr, energieffektivisering på 4500 

kWh, minskning av koldioxidutsläpp med 4173 kg/år och pay-off tid på 14 år. 

5.4.3 Ny belysning butiksdel 
Att byta till LED-lampor i butiken skulle medföra en kostnad på 35 000 kr, energieffektivisering på 

10 000 kWh/år, minskning av koldioxidutsläpp med 9180 kg/år och pay-off tid på mindre än 2 år. 

5.4.4 Ny belysning skärmtak 
Att byta till LED-lampor i skärmtak skulle medföra en kostnad på 25 000 kr, energieffektivisering på 

10 000 kWh/år, minskning av koldioxidutsläpp med 9180 kg/år och pay-off tid på mindre än 1,5 år. 
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5.4.5 Styrsystem till belysning och värme 
Att koppla styrningar till belysningar och värmesystem skulle medföra en kostnad på 15 000 kr, 

energieffektivisering på 20 000 kWh/år, minskning av koldioxidutsläpp med 18 476 kg/år och pay-off 

tid på cirka 1 år. 

5.4.6 Energiledningssystem och total översyn 

Anläggningen är snart 25 år gammal och en hel del av installationerna är i behov av översyn och 
reinvestering. Analys av systemutformningen visar att större delar av installationerna motarbetar 
varandra. Driftansvarig anser att ventilationssystemet är överflödigt eftersom entrédörrarna orsakar 
stora luftomsättningar. Samtidigt är ventilationssystemet utformat så att frånluft tas ut genom 
belysningsarmaturerna, för att föra bort värme. Kyls inte dessa på avsett sätt, ökar behovet av 
komfortkyla. Även ett flertal fristående kyldiskar, som placeras dit av varumärkesleverantören, är ofta 
elintensiva. Detta ökar också komfortkylbehovet. Varuexponeringen med spotlights och dylikt ökar 
också behovet av komfortkyla. 

Anläggningens extremt höga elbehov samt det faktum att komfortkyla även körs vintertid är klara 
indikatorer på allvarliga systembrister. Samspel mellan, värme, belysning, livsmedelskyla, komfortkyla 
m.m. gör att en översyn av detta och förslag till optimering är ett omfattande konsultarbete som inte 
ryms inom ramen för detta examensarbete. 
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5.5 Enkätsvar 

 

Sammanställning av enkätsvaren från koncernledning om framtidens tankstationer: 

Om 15 år så antar koncernen ett potentiellt utfall som medför en minskning av tankstationer till ca 

1500 stycken. De drivmedel som kommer säljas eller finnas tillgängliga är flera gröna alternativa som 

kommer fungera i konventionella motorer, el kommer vara ett annat drivmedel samt gas kommer 

finnas för specifika fordonsflottor. Koncernledningen arbetar med miljöfrågor igenom bygg- och 

etableringschef, miljöarbetet kommuniceras både internt via intranät, ledningssystem, mötespunkter, 

informationsdagar och utbildning. Externt så kommuniceras det genom hemsidan, 

hållbarhetsredovisning, medverkan på seminarier, Almedalen, samarbeten och via pressmeddelanden. 

Energieffektivisering implementeras igenom utfasning av oljepannor, införa användandet av 

bergvärme/frikyla, solenergi, grön el och effektivisering av belysning projekt som LED-lampor. 

Koncernledning har insett potentialen för ekonomisk vinning och samtidigt minskning av koldioxid 

utsläpp och slutligen antar koncernledningen att benämningen på tankstationer kommer vara 

servicestation. 
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6. Diskussion  
 

6.1. Diskussion kartläggning  

Energianvändningen är väldigt hög och är tre gånger så hög jämfört med andra bensinstationer som 

energiexperten Marcel Berkelder tidigare utfört kartläggningar vid.  

Ett företag som har ett hållbart tänkande är konkurrenskraftigare än övriga företag samtidigt som 

företaget värnar om miljön då en minskning av energianvändningen även minskar på 

koldioxidutsläpp.  

Alla kommunala energi- och klimatrådgivare (EKR) i Norrbotten och Västerbotten ska kunna ta nytta 

av sammanställningen genom att använda det i utbildningssyfte samt upplysa länens tankstationer om 

hur de kan spara pengar och på samma sätt värna om miljön. Detta kommer i sin tur generera ett 

intresse som kan användas i hela landet med energieffektiviseringsåtgärder som kan göras. 

Det krävs effektivare fordon, förnybara drivmedel och förändrade beteenden om Sverige ska ha 

möjlighet att uppfylla drömbild om ett fossilfritt transportmedel år 2030. Bättre styrning genom att ge 

bidrag för effektiviseringsåtgärder skulle bidra till att Sverige miljömål nås. 

Elanvändningen varierar under året det en kan se är att för både 2013 och 2014 är 

energianvändningen ungefär lika och variationer i stigande/sjunkande temperaturer visar sig tydligt. 

De tre största posterna enligt resultaten är; installationer inne som har 41 % av den totala 

elanvändningen detta på grund av det var så mycket installationer och apparater inomhus som 

belysningen och kylapparater, följt av belysningen ute med 19 % och här var det belysningen som 

användes utan tidstyrning samt det var inte energieffektivt heller och komfortkyla som har 13 % 

elanvändning på grund all värme som genererades inomhus och därmed behövs kylning till och med 

när det är kallt ute. 

Bristande indata som antagande av drifttiden på installationer och apparater orsakar att 

balansberäkningar blir osäkra. Ingenjörsmässiga antagande som är gjorda har medfört att resultat har 

kommit inom acceptabel gräns. 

Med förlusterna så är det komfortkyla med 43 % som är den största bidragande faktorn på grund av all 

värme som genererades och komfortkyla är på för att kyla även under kalla perioder, följd av 

ventilationsförluster med 16 % detta på grund av ventilation sätts på för att transportera bort värme 

från byggnaden. 

Totalt sett krävs det mera data för att komma ännu närmare sanningen när det gäller den totala 

energianvändningen som t.ex. drifttiderna loggas i en längre period. Det krävs även en 

attitydförändring hos ägarna av bensinstationen för det går att spara både miljö och pengar på 

energieffektivisering genom utbildning av personal samt att det finns checklista på vilka apparater och 

belysningar som kan stängas av när de inte behövs eller används. Alla kan bidra på ett eller annat sätt 

till att minska på energianvändningen. 

6.2. Intervju med koncernledning 
Svaren från enkäten visar på att med antagande från koncernlednings utvärdering och svar att det 

kommer bli färre bensinstationer i framtiden och att stationen blir mera ett serviceställe. Miljöfrågor 

kommunicerar de både internt och externt och de jobbar med energieffektivisering samt 

implementering av förnybar energi. Det som är bra är att utav resultatet så har koncernledningen sett 

potentialen för ekonomisk vinning och på samma gång som de ser en minskning av CO2. Enkäten 

skickades till två koncernledningar men det var bara den ena som svarade. Detta gör att det inte går att 

göra några större jämförelser mellan de olika eller dra några större slutsatser. 
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Den enda koncernledning som svarade på enkätstudien är den föreningsägda koncernen. 

6.3 Rekommendationer 
 Byta till LED-lampor och ha igång ventilationen, utan ventilation så stannar värmen inne och 

mer kylning behövs. LED-lampor har längre livslängd, använder mindre energi och ger mer 

ljus. 

 Byta till LED-lampor i kylen och på detta sätt minska ner på värmen som alstras från kylen 

samtidigt som kylen behöver inte gå i max effekt.  

 Det som kan göras för att förbättra klimatskalen är att bygga en sluss vid entrén och på detta 

sätt kommer det inte behövas värmas/kylas när det är kallt/varmt ute.  

 Tilläggisolera vinden och på detta sätt minskas kylbehovet under varma perioder. 

 Skaffa skymningsrelä utomhus särskilt vid service stället. 

 Skaffa skymningsrelä inomhus på hälften av armaturen i taket. Skaffa dimmer inomhus också. 

 Skaffa rörelsedetektor till armaturer i förrådet samt flytta på belysningsknappen närmare 

kontoret.  

 Använda temperaturstyrning till värmekabel i mark eftersom i dagsläget så används manuell 

styrning och detta medför att den är på hela året vilket är slöseri då marken inte behöver 

värmas när det är mer än 10 grader ute. 
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7. Slutsatser 
 

Energikartläggning visar att energianvändning ligger på 1126 kWh/m2 och detta är nästan tre gånger 

så mycket i jämförelse med andra bensinstationen som Marcel Berkelder gjorde kartläggning på. 

Det finns en stor potential att spara pengar och på samma sätt spara miljön också, och miljön är viktigt 

om våra barn och barnbarn ska kunna ha samma förutsättningar till en hållbar värld. Företag kan via 

kartläggning och genom att utföra energieffektiviseringsåtgärder med relativt enkla medel öka sina 

resultat. Om ett företag som har en vinstmarginal på 5 procent kommer det att krävas en ökning av 

omsättningen med 3 000 000 kronor för att öka av resultaten med 150 000 kronor. 

Hållbarhet är viktigt och för att åstadkomma det kan bensinstationen börja med att byta belysning till 

LED-lampor och spara pengar samtidigt som alstrad värme minskar vilket i sin tur leder till minskat 

kylbehov. Ventilation måste vara igång för att leda bort värme. Tilläggsisolering av vinden är viktigt, 

med extra isolering kommer värmen behållas inne när det är kallt och hållas borta när det är varmt 

ute. 

Energieffektiviseringsåtgärder gör i sin tur att Sveriges miljömål kan uppnås och därmed om alla gör 

en liten insats så resulterar det i att målet nås och miljön sparas. 

 

7.1 Fortsatt arbete 
Mera loggning av drifttider, utbildning av personal, checklistor som personalen kan följa m.m. skulle 

behövas för att uppnå bästa resultat. 

Det skulle vara bra att se vilka möjligheter som finns genom att sätta upp solpaneler/solfångare på 

bensinstationen enorma tak. Kolla möjlighet med att få fjärrvärme/fjärrkyla samt bergvärme. 

Energikartläggning är något som kräver längre tid och inget en kan göra klart på 10 veckor. För ett 

noggrannare resultat och bättre beslutsunderlag för investeringar krävs mer tid. 
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http://www.nenet.se/sites/default/files/NVEko/Arkiv/energikartlaggning_ac_cellplast_ab.pdf
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Bilagor 
 

Bilaga 1a Teknisk beskrivning av bensinstationen   A 

Bilaga 1b Teknisk beskrivning av bensinstationen   B 

Bilaga 1c Teknisk beskrivning av bensinstation   C 

Bilaga 2 Bygglovsritning    D 

Bilaga 3 Planritning     E 

Bilaga 4a Rapportsammanställning Energikartläggning  F 

Bilaga 4b Åtgärdesförslag    G 

Bilaga 4c Lönsamhetskalkyl    H 

Bilaga 4d Energiförluster    I 

Bilaga 4e Energieffektivitet, nyckeltal    J 

Bilaga 4f Energibalans     K 

Bilaga 4g Övriga obligatoriska uppgifter för Energideklaration  L 

Bilaga 4h Kommentarer     M 

Bilaga 5 Pay-off tider      N 

Bilaga 6 Enkätfrågor och svar från koncernledning   O 
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Bilaga 1a, 1b och 1c Teknisk beskrivning av bensinstationen 

 



 
 

B 
 

 

 

 

 



 
 

C 
 

 

 

 



 
 

D 
 

Bilaga 2 Bygglovsritning av bensinstationen 
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Bilaga 3 Planbeskrivning av bensinstationen 
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Bilaga 4a-4f Rapportsammanställning Edmall med energianvändning och inköpt energi 
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Bilaga 5 Pay-off tider för åtgärderna: 

I/(B-D)=pay-off I=Investering kr     

  B=Besparing kr/år    

  D=Driftkostnad kr/år    

      

  Där    

Tilläggsisolering vind I  30000   

  B 1674,4   

  D 0   

Pay-off   17,92 [år] 

Energieffektivisering   2093 [kWh] 

Miljöeffekt Minskad koldioxidutsläpp 1941 [kg/år] 

      

Bygga sluss I 50000   

  B 3600   

  D 0   

Pay-off   13,89 [år] 

Energieffektivisering   4500 [kWh] 

Miljöeffekt Minskad koldioxidutsläpp 4173 [kg/år] 

      

Ny belysning butik I 35000   

  B 12500   

  D -7000   

Pay-off   1,79 [år] 

Energieffektivisering   10000 [kWh] 

Miljöeffekt Minskad koldioxidutsläpp 9180 [kg/år] 

      

Ny belysning skärmtak I 25000   

  B 12500   

  D -5000   

Pay-off   1,43 [år] 

Energieffektivisering   10000 [kWh] 

Miljöeffekt Minskad koldioxidutsläpp 9180 [kg/år] 

      

Styrningar till belysning och 
värme I 15000   

  B 19375   

  D 0   

Pay-off   0,77 [år] 

Energieffektivisering   20000 [kWh] 

Miljöeffekt Minskad koldioxidutsläpp 18476 [kg/år] 



 
 

O 
 

 

Bilaga 6 Enkätfrågor och svar från koncernledning 

Intervju framtidens tankstationer – tänket kring tanken Du svarar helt 

anonymt 

 
1. Hur tror ni att utbudet ser ut om 15 år? 

Antalet tankställen har minskat till ca 1500 st. 

 

2. Vilka drivmedel säljs/finns tillgängliga på en tankstation om 15 år? 

________________________________________________________________

___________ Flera ”gröna” alternativ på både diesel och bensin, som fungerar i 

konventionella motorer. 3-5 kvaliteter, varav el är en. Gas för specifika fordonsflottor. 

        

 

3. Arbetar ni med miljöfrågor? 

 

Ja_x_ Nej__ 

Om Ja, på vilket sätt? 

Bygg- och Etableringschef 

4. Hur kommunicerar ni ert miljöarbete?  

Internt? Intranät, ledningssystem, mötespunkter, informationsdagar, utbildning osv 

Externt? Hemsida, hållbarhetsredovisning, medverkan på seminarier, Almedalen, 

samarbeten, pressmeddelanden 

 

5. Vad tror ni är benämningen på macken/tankstationen om 15 år?  

Servicestation 

6. Hur jobbar ni med energieffektivisering inom koncernen? 

Utfasning av oljepannor, implementering av bergvärme/frikyla, solenergi, grön el, 

belysningsprojekt (LED), mm 

7. Var hittar ni stöd för att jobba med miljö- och energieffektiviseringsfrågor?  

Ekonomisk vinning och CO2-minskning 

 


