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Sammanfattning 
 
Denna rapport har omfattat en energikartläggning över ”Kylaren hus B” som resulterade 
i en handlingsplan över energieffektiviserande åtgärder. Projektet har blivit utfört i 
samarbete med handledare på Caverion Sverige AB åt uppdragsgivaren och 
fastighetsägaren Fastighets AB Polaris.  
 
Syftet med arbetet har varit att genom en energikartläggning, kunna lokalisera 
vilken/vilka delar i fastigheten som konsumerar mest energi. Detta för att sedan vara 
underlag till eventuella energieffektiviserande investeringar. Energikartläggningen som 
utfördes i detta arbete har omfattat ventilationssystemet, värmesystemet, klimatskalets 
stora delar såsom ytterväggar, tak, golv, fönster, dörrar samt dess belysning och övrig 
elanvändning.  
 
Utifrån energikartläggningen gjordes en handlingsplan med energieffektiviserande 
åtgärder. De åtgärder som föreslogs är följande: 
 

• Fläktbyte till direktdrivna fläktar i två av aggregaten (TA01, TA02) 
• Forcering av ventilation till ett av företagen i fastigheten (J-O Almqvist Traktor 

AB) 
• Justering av drifttider i ett av aggregaten (TA03) 
• Byte av samtliga T8 ljusrör till LED belysning 
• Byte till fjärrstyrda portar åt fordonsutbildningen 
• Byte till tidsinställsbara motorvärmarstolpar 
• Byte till ställdon med elektrisk givare åt takvärmarna, bortsett från ICON 

Studios 
 
Om Fastighets AB Polaris skulle utföra samtliga åtgärder skulle det resultera i en 
energibesparing på 119 MWh/år, med en återbetalningstid på nio år. 
 
  



Abstract 
 
This report includes an energy mapping of "Kylaren hus B" which resulted in an action 
plan regarding energy efficiency measures. The project is conducted in cooperation with 
my supervisor on Caverion Sweden AB for the client Fastighets AB Polaris. 
 
The purpose of an energy mapping is to locate what/which parts of a property which 
consume the most energy, and then be the basis for any energy efficiency investments. 
The energy mapping made in this project has included the ventilation system, heating 
system, the buildings exterior walls, roofs, floors, windows, doors, and its use of 
electricity and lighting. 
 
Based on the energy mapping, an action plan with energy efficiency measures where 
made. The measures proposed are as follows: 
 

• Fan replacement in two of the units (TA01, TA02) 
• Forced ventilation to one of the companies (J-O Almqvist Traktor AB) 
• Adjustment of operating times in one of the units (TA03) 
• Replacement of all T8 flourescent tubes to LED lighting 
• Buy three new remote controlled gates 
• Adjustable engine preheaters 
• Replacement of actuators with electric sensors, apart from ICON Studios 

 
If Fastighets AB Polaris would perform all this measures it would result in energy 
savings of 119 MWh/year, with a payback period of nine years. 
 
  



Förord 
 
Detta examensarbete på totalt 15 högskolepoäng är en avslutande del i 
högskoleingenjörsutbildningen i Energiteknik vid institutet för teknikvetenskap och 
matematik på Luleå Tekniska Universitet. Arbetet utfördes under våren 2016 i 
samarbete med Caverion Sverige AB åt uppdragsgivaren Fastighets AB Polaris i 
Skellefteå. Examensarbetet examinerades av Olov Karlsson. 
 
Jag vill tacka alla de personer som på ett eller annat sätt bidrog till detta examensarbete. 
Ett speciellt stort tack riktas till min handledare Nina Södergren för all hjälp under 
arbetets gång och till Fredrik Petterson samt Nils-Johan Burström som tagit sig tid att 
besvara frågor gällande fastigheten. 
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Nomenklatur 
 
𝑄å#,%#&'(  Årliga transmissionsförlusterna [Wh/år] 
U  Värmegångskoefficienten [W/m2K] 
A  Area [m2] 
𝜌*+,%  Luftens densitet [kg/m3] 
𝑉.',.*%#&%./'  Infiltrationsflöde [m3/s] 
𝐶1  Luftens specifika värmekapacitet [J/kg°C] 
S  Gradtimmar [°Ch] 
𝑇#+3(%431  Rumstemperatur [°C] 
n  Luftombytesfaktor [ggr/h] 
V  Volym [m3] 
Q(/*  Solstrålningsvärme [Wh/år] 
Q.'%4#'6ä#34  Internvärme [Wh/år] 
𝑄64'%.*&%./'	349	::; Ventilationens värmeenergiförbrukning med VVX [Wh] 
𝑄64'%.*&%./'	+%&'	::; Ventilationens värmeenergiförbrukning utan VVX [Wh] 
𝑉%.**+,%  Ventilationens tilluftsflöde [m3/s] 
ℎ6=>  Ventilationens specifika värmebehov [KJh/kg luft] 
X  Driftsdagar per vecka [dygn/vecka] 
Y  Driftstimmar per dygn [timmar/dygn] 
𝜂@  Termiska verkningsgraden [%] 
𝑇%.**+,%  Ventilationens tillufts temperatur [°C] 
𝑇,#å'*+,%  Ventilationens frånlufts temperatur [°C] 
𝑇+%/3A+(  Utomhustemperatur [°C] 
𝐸C  Energikvoten 
Q6&#36&%%4'  Varmvattenberedning energiförbrukning [Wh] 
𝜌6&%%4'  Vattnets densitet [kg/m3] 
cp  Vattnets specifika värmekapacitet [J/kg°C] 
𝑇6&#36&%%4'  Varmvatten temperatur [°C] 
𝑇D&**6&%%4'  Kallvatten temperatur [°C] 
𝑄4*,64'%.*&%./' Ventilationens elförbrukning [Wh] 
P  Märkeffekt [W] 
tdrift  Driftstid [timmar] 
𝜂  Användningsgraden [%] 
Q4*  Elförbrukning [Wh] 
𝑉D6  Årliga kallvattenvolymen [m3] 
T  Återbetalningstid [år] 
I  Investeringskostnad [kr] 
a  Intäktsöverskott [kr] 
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1 Inledning 
I denna inledande del av rapporten ges läsaren en bakgrund till arbetets uppkomst. Här 
förklaras vilket syfte, mål och vilka avgränsningar som gjorts. 
 
1.1 Varför energikartläggning? 
I dagens samhälle ges stort utrymme åt energifrågan. Energikostnader och miljöskäl är 
några av orsakerna till detta. Energikartläggning är första steget mot och ligger till 
grund för energieffektivisering. Den 1 juni 2014 trädde lag 2014:266 om 
energikartläggning i stora företag i kraft, med syftet att främja förbättrad 
energieffektivisering (1).  
 
Energieffektivisering innebär att man effektiviserar befintlig energiomvandling, 
vanligtvis genom att minska energianvändningen. Att sänka energianvändningen 
baserad på fossila bränslen är en direkt minskning av klimatpåverkan. Skellefteå 
kommuns miljömål antogs år 2006. Här finns övergripande mål till år 2025 som är 
baserade på bland annat regeringens proposition 1996/1997:84, Agenda 21 samt 
Kyotoprotokollet 1997 som tillsammans syftar till att skapa ett hållbart samhälle (2). 
 
1.2 Bakgrund 
Fastighets AB Polaris är ett kommunalägt företag med 13 stycken anställda beläget i 
Skellefteå. Polaris har sedan år 1963 förvaltat fastigheter i Skellefteå. Bolaget äger idag 
64 fastigheter varav bland annat Skellefteås Campusområde utgör en del av dessa (3).  
 
De efterfrågade en energikartläggning över fastigheten Kylaren hus B samt en 
handlingsplan med energieffektiviserande åtgärder. Fastighets AB Polaris ville få 
dokumenterat energianvändningen för ventilationen, uppvärmning av lokalen, 
varmvattenberedningen, belysningen samt övrig elanvändning.  
 
1.3 Syfte 
Syftet med examensarbetet var att genom en energikartläggning över fastigheten, kunna 
framställa en handlingsplan med förslag på energieffektiviserande åtgärder. Detta för att 
Fastighets AB Polaris ska kunna sänka energiförbrukningen i deras fastighet. 
 
1.4 Avgränsningar 
Tillsammans med handledare bestämdes att klimatskalets U-värden skulle uppskattas. 
Detta eftersom att ventilationen misstänktes vara den största energikonsumenten. Vilket 
gjorde att klimatskalets beräkningar begränsades. 
 
Inga avancerade ekonomiska beräkningar i form av LCA har gjorts. Detta då den 
tekniska delen av arbetet prioriterades och kändes mer relevant till min utbildning. 
 
Vid områden med bristande information gjordes antaganden tillsammans med 
handledare.  
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2 Beskrivning av fastigheten 
I detta avsnitt presenteras den fastighet som kartläggningen omfattat. Fastighets AB 
Polaris benämner fastigheten som ”Kylaren hus B”. 
 
2.1 Kylaren hus B 
Fastigheten består utav sex verksamheter såsom fordonsutbildning med verkstad och 
lektionssalar, plåtverkstad med kontor och omklädningsrum. Ytterligare en verkstad 
samt garage, lager, försäljning och en filmstudio innefattas också till fastigheten. Allt 
detta fördelat på 3308 m2. Fastigheten byggdes år 1991, bortsett från en utbyggnad av 
fordonsutbildningen i form av lektionssalar som skedde år 2005. Se figur 1 eller 
appendix 1 (stor bild) för ritning över fastigheten. 
  

 
Figur 1: Ritning över Kylaren hus B. 

Fastighetens uppvärmning sker via fjärrvärme som fördelas på radiatorer och 
takvärmare. Ventilationssystemet består utav fem aggregat. 
 
Verksamheterna är aktiva under dagtid, måndag – fredag, med några undantag. De 
företag som bedriver verksamheterna är följande: 
 

• Fordonsutbildning 
• Icon Studios AB 
• Lundgrens Sverige AB 
• Mewell Plåt AB 
• MECA AB 
• J-O Almqvist Traktor AB 



 3 

3 Teori 
I detta avsnitt redogörs för de teoretiska samband som använts i detta arbete vad gäller 
byggnaders energianvändning. Samtliga formler i detta kapitel har erhållits från 
referens 4 och 5. 

  
3.1 Värmeförluster genom klimatskalet 
Klimatskal är en byggnads ytterhölje, det vill säga väggar, golv, tak, fönster och dörrar. 
Dess syfte är att separera inomhusklimatet från utomhusklimatet. Klimatskalet ger 
upphov till transmissionsförluster. De årliga transmissionsförlusterna, 𝑄å#,%#&'(, 
beräknades med hjälp av värmegenomgångskoefficienten, U, dess area, A, luftens 
densitet, 𝜌*+,%, infiltrationsflödet, 𝑉.',.*%#&%./', luftens specifika värmekapacitet, 𝐶1 
samt gradtimmar, S, se ekvation 1. 

 
Qå#,%#&'( = 	 𝑈𝐴 + 𝜌*+,% ∗ V.',.*%#&%./' ∗ 𝐶1 ∗ 𝑆   [1] 

 
Där värmegenomgångskoefficienten, U, kan erhållas genom att summera termiska 
resistanser från materialet i olika delar av klimatskalet. Se tabell 1 för uppskattade U-
värden för flerbostadshus byggda under år 1986 – 1995 (5). 

 
Tabell 1: Tabell över U-värden för flerbostadshus byggda år 1986-1995 (5). 

Genomsnittligt U-värde 1986-1995 [W/m2K] 
Yttervägg 0,22 
Tak 0,16 
Golv 0,26 
Fönster (3-glas) 1,80 
Ytterdörr 1,80 
Port 1,80 

 
Gradtimmarna, S, återfinns som tabellerat värde (4). Gradtimmar läses av med hjälp av 
uppskattat årsmedeltemperatur på 3 °C i Skellefteå samt rumstemperaturen, 𝑇#+3(%431 
(4). 
 
Infiltrationsflödet, 𝑉.',.*%#&%./', beräknades med hjälp av volymen, V, samt 
luftombytesfaktorn, n, som uppskattades till n = 0,5 ggr per timme med hjälp av 
Boverkets riktlinjer (6), se ekvation 2.  

 
:LMNLOPQRPLSM

:
= 𝑛 →	𝑉.',.*%#&%./' = 𝑉 ∗ 𝑛    [2] 
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Vid hänsyn till solstrålningsvärme samt internvärme bör även ekvation 3 samt 4 
subtraheras från ekvation 1. 
 
𝑄(/* = 	 𝑈𝐴 + 𝜌*+,% ∗ V.',.*%#&%./' ∗ 𝐶1 ∗ 3	°𝐶 ∗ 𝑉𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 [3] 
 
Q.'%4#'6ä#34 = 	 𝑈𝐴 + 𝜌*+,% ∗ V.',.*%#&%./' ∗ 𝐶1 ∗ 𝑉𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 [4] 
 
Där faktorn ”varaktigheten”, som är antalet timmar värmesystemet förväntas vara igång, 
läses av på samma vis som gradtimmarna, S. 
 
3.2 Värmeförluster genom ventilation 
För att uppnå ett behagligt inomhusklimat krävs ett väl fungerande ventilationssystem. 
Ventilationssystemets uppgift är att se till att luften i ett utrymme hela tiden byts ut. 
Ventilationsflödet ska inte vara för högt ur ett energiperspektiv, men bör samtidigt inte 
vara för lågt för att hålla en god luftkvalité. Enligt Boverkets riktlinjer skall ett 
uteluftsflöde motsvara minst 0,35 liter per sekund och kvadratmeter bostadsyta. Det är 
dock tillåtet att minska detta värde till 0,10 liter per sekund och kvadratmeter bostadsyta 
så länge ingen vistas inom det ventilerade utrymmet (6).		

 
För att minimera den energi som går åt till att värma ventilationsluften i ett 
ventilationssystem används värmeväxlare som överför värme från utgående frånluft till 
ingående tilluft. Det finns olika typer utav värmeväxlare. I fastigheten som 
kartläggningen omfattat används roterande värmeväxlare samt vätskekopplad 
värmeåtervinning.  

 
Den roterande värmeväxlaren är uppbyggd kring roterande hjul bestående av 
aluminiumprofiler där den varma frånluften värmer upp rotorn, som därefter värmer upp 
den kalla tilluften, se figur 2. Denna typ av värmeväxlare har en väldigt hög 
verkningsgrad på upp till 80 % (7). Nackdelen med denna typ av värmeväxlare är risken 
för överläckning från den förorenade frånluften till tilluftsdelen av aggregatet.  

 

  

Uteluft 

Avluft 

Tilluft 

Frånluft 

Figur 2: Figur över roterande värmeväxlare. 
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Det vätskekopplade systemet bygger på att en vätskelösning cirkuleras mellan kyl- och 
värmebatterier placerade i frånluftssystemet respektive tilluftssystemet. Den varma 
frånluften värmer upp vätskan som avger värmen till den kalla tilluften, se figur 3. 
Denna typ av värmeåtervinning har lägre verkningsgrad än den roterande 
värmeväxlaren, men risken för överläckning finns inte då frånlufts- respektive 
tilluftskanalerna är placerade oberoende av varandra. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Den energi som använts till att värma ventilationsluften, 𝑄64'%.*&%./'	349	::;, bestämdes 
genom att först beräkna energibehovet utan att ta hänsyn till värmeåtervinning via 
värmeväxlare, 𝑄64'%.*&%./'	+%&'	::;. Detta gjordes med hjälp av luftens densitet, 𝜌*+,%, 
tilluftsflödet, 𝑉%.**+,%, ventilationsluftens specifika värmebehov, ℎ6=>, antal driftsdagar 
per vecka, X, samt antal driftstimmar per dygn, Y, se ekvation 5. 
 
Q64'%.*&%./'	+%&'	::; = 	𝜌*+,% ∗ V%.**+,% ∗ ℎ6=> ∗

;
_
∗ `
=>
	 	 	 [5] 

 
Ventilationsluftens specifika värmebehov, ℎ6=>, erhölls från tabell där man tar hänsyn 
till årsmedeltemperaturen 3°C samt ventilationens tilluftstemperatur, 𝑇%.**+,% (4). 

 
När man sedan adderar värmeåtervinningen via värmeväxlare behövs den termiska 
verkningsgraden, 𝜂@, se ekvation 6. 

 
𝜂@ =

@PLOOaNPb@aPScdae

@NQåMOaNPb@aPScdae
	 	 	 	 	 [6]	

 
Den termiska verkningsgraden användes sedan tillsammans med tilluftstemperaturen, 
𝑇%.**+,%, för att bestämma energikvoten, 𝐸C, genom avläsning i tabell (4). 

 
Ventilationsenergin i form av värme beräknas avslutningsvis med ekvation 7. 
 
Q64'%.*&%./'	349	::; = 	Q64'%.*&%./'	+%&'	::; ∗ 𝐸C		 	 	 [7]	
 
  

Uteluft Tilluft 

Avluft Frånluft 

Figur 3: Figur över vätskekopplad värmeväxlare. 
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3.3 Värmeförluster genom avlopp 
Värmeförluster via uppvärmning av tappvatten sker via avloppet. Vid beräkning av 
varmvattenberedning har inkommande kallvatten temperatur uppskattats till 9°C och 
varmvattnet till 56°C samt att 40% av kallvattnet värms till varmvatten (5). 
 
För att bestämma den årliga energiförbrukningen som går till varmvattenberedning har 
mängden energi för att värma 40 % av kallvattnet med temperaturdifferensen 47°C 
beräknats enligt ekvation 8. 
 
Q6&#36&%%4' =

f,>f∗:gh∗ihRPPjM∗kl∗(@hRQchRPPjMb@gROOhRPPjM)
opff

  [8] 
 
Där varmvattnets energiförbrukning, 𝑄6&#36&%%4', beräknades med hjälp av den årliga 
kallvattenvolymen, Vkv, vattnets densitet, 𝜌6&%%4', vattnets specifika värmekapacitet, 𝑐1, 
samt temperaturen på varmvattnet, 𝑇6&#36&%%4' och kallvattnet, 𝑇D&**6&%%4'. Detta 
divideras med 3600 för att omvandlas till enheten Wh. 
 
3.4 Fastighetens elförbrukning 
Till fastighetens elförbrukning räknades ventilationens fläktar/pumpar, belysning, 
verksamhets el, fjärrvärmepumpar samt motorvärmare.  
 
Vid beräkning av ventilationens elförbrukning har beräkningar gjorts på 
ventilationsfläktar samt pumpar till värmebatterier (värmebatterierna är beskrivna i 
avsnitt 3.2 värmeförluster genom ventilation). 
 
Elförbrukningen för ventilationen , 𝑄4*,64'%.*&%./', beräknas med hjälp av märkeffekten, 
P, driftstiden per år, 𝑡9#.,%, samt användningsgraden, n, se ekvation 9. 
 
Q4*,64'%.*&%./' = 	𝑃 ∗ 𝑡9#.,% ∗ 𝑛    [9] 
 
Beräkning av övrig elförbrukning har gjort med ekvation 10. 
 
Q4* = 	𝑃 ∗ 𝑡9#.,%     [10] 
 
3.5 Återbetalningstid 
Återbetalningstiden, T, beräknades med hjälp av investeringskostnaden, I, samt 
intäktsöverskottet, a, se ekvation 11. 
 
𝑇 = s

&
      [11] 
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4 Metod 
I detta avsnitt beskrivs hur beräkningarna använts samt vilka metoder som använts för 
att kartlägga fastigheten. 
 
4.1 Energikartläggning och arbetsmetod 
Energikartläggningens syfte är att kartlägga alla poster av tillförd energi. Den 
arbetsmetod som följts vid energikartläggningen är följande: 
 

1. Informationssökning 
2. Analys/beräkningar 
3. Sammanställning 
4. Åtgärder/energieffektivisering 
5. Kontroll 

 
Denna arbetsmetod upprepades sedan tills önskat resultat uppnåtts. Arbetsmetoden är 
baserad på ett tidigare examensarbete med likartat utseende och problem (8). 
 
Arbetet startades med insamling av information om fastigheten i form av platsbesök, 
ritningar, intervjuer, OVK-protokoll, fakturor samt mätvärden över fjärrvärmen 
respektive elanvändningen. All information är baserad på de valda basåret 2015. 
Arbetsgången har varit relativt ostrukturerad eftersom en del information inte varit 
tillgänglig vid ett särskilt tillfälle, vilket gjorde att vissa beräkningar fick skjutas upp. 
 
4.2 Beräkning av transmissionsförluster genom 
klimatskalet 
För att beräkna transmissionsförlusterna enligt ekvation 1 utfördes en kartläggning av 
fastighetens klimatskal. Byggnadens alla ytterväggar, tak, golv, fönster, portar och 
dörrar kategoriserades i tabeller med respektive area samt uppskattat U-värde, se 
appendix 2 för beräkningar. Areorna bestämdes med hjälp av tilldelade ritningar med 
angiven skala där mätningar gjorts för hand. I enstaka fall har areor uppskattats. Fönster 
inventerades på plats. Vid inventeringen noterades fönstertyp samt antal glas i fönstret, 
detta för att uppskatta U-värden (se avsnitt 3.1 värmeförluster genom klimatskal).  
 
Vad gäller inomhustemperaturen så uppskattades den till 20°C för hela byggnaden 
eftersom samtliga ventilationsaggregat har en frånluftstemperatur på 20°C. 
Transmissionsförlusterna korrigerades sedan med avseende på solstrålning samt 
internvärme, enligt ekvation 3 och 4. 
 
4.2.1 Mätningar klimatskalet 
Mätningar med värmekamera har utförts, Fluke Ti10 Thermal Imager, i synnerhet på 
portarna för att få en känsla av hur pass väl isolerade dessa är. Inga bilder presenteras 
dock i rapporten eftersom att varken handledare eller någon annan anställd på Caverion 
Sverige AB vet hur programvaran för överföring av bilder fungerade. 
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4.3 Beräkning av ventilationsförluster 
Beräkningar av ventilationsförluster inledes med att inventera vardera 
ventilationsaggregat. Vid inventeringen noterades typ av värmeväxlare, ventilationsfläkt 
samt eventuella pumpar till värmebatterier. Även temperaturer, ventilationsflöden samt 
drifttider lästes av vid detta tillfälle med hjälp av aggregatens mätare.  
 
Först beräknades energiförbrukningen för ventilation utan värmeväxlare, 
𝑄64'%.*&%./'	+%&'	::;, enligt ekvation 5. Sedan beräknades termiska verkningsgraden 
enligt ekvation 6, i vissa fall gick den att läsa av med aggregatets mätare. Detta 
användes tillsammans med ekvation 7 vid beräkning av ventilation med värmeväxlare, 
𝑄64'%.*&%./'	349	::;, se appendix 3 för beräkningar. 
 
4.4 Beräkning av varmvattenberedning 
Enligt uppgifter från Fastighets AB Polaris är den totala kallvattenförbrukningen 669 
m3. 40% av detta antas värmas till varmvatten (se avsnitt 3.3 Värmeförluster genom 
avlopp). Att värma 40% av kallvattnet med temperaturdifferensen 47°C beräknades 
med ekvation 8, se appendix 4 för beräkningar. 
 
4.5 Beräkning av fastighetens elförbrukning 
Vid fastighetens elförbrukning har poster såsom ventilationens elförbrukning, 
belysning, motorvärme samt fjärrvärmepumpar undersökts.  
 
4.5.1 Ventilationens elförbrukning genom fläktar och batteripumpar 
Vid beräkning av ventilationens elförbrukning har inledningsvis märkeffekten samt 
driftstiden på samtliga fläktar samt batteripumpar till de respektive aggregaten noterats. 
Sedan antogs att alla fläktar och pumpar gick på maxeffekt och ventilationens 
elförbrukning, 𝑄4*,64'%.*&%./', beräknades med ekvation 9, se appendix 5 för 
beräkningar. 
 
4.5.2 Belysning 
Vid inventeringen av belysningen har typ av armatur samt märkeffekten noterats. 
Majoriteten av armaturer består utav T8 ljusrör i största dimensionen, 2x58W. 
Belysningens drifttid har uppskattats vara densamma som verksamheternas respektive 
öppettider. Belysningens elförbrukning beräknades sedan enligt ekvation 10, se 
appendix 6 för beräkningar. 
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4.5.3 Motorvärmare 
Enligt uppgifter från Fastighets AB Polaris finns det 25 stycken motorvärmarstolpar 
registrerade på fastigheten. Vid inventering noterades att sex stycken av dessa är 
tidsinställningsbara, resterande 19 stycken är vanliga.   
 
Tidsperioden för motorvärmare antogs vara fyra månader på ett år (9). Drifttiden 
uppskattades till åtta timmar per dag måndag till fredag för de 19 stycken vanliga 
motorvärmarna, medan för de sex stycken tidsinställbara antogs det användas under två 
timmar per dag måndag till fredag. 
 
De tidsinställbara antogs ha en användningsgrad på 80% respektive 50% för de övriga 
19 stycken. Detta är baserat på platsbesök och intervju med hyresgästerna. 
 
Beräkningar utfördes sedan enligt ekvation 10, se appendix 7 för beräkningar. 
 
4.5.4 Fjärrvärmepumpar 
Vid inventering av fjärrvärmepumpar noterades märkeffekten samt driftstider. 
Fjärrvärmen distribueras ut i fastigheten med hjälp av två likadana tvillingskopplade 
pumpar, samt en mindre pump som förser ventilationens två värmebatterier med 
fjärrvärme. Dessa pumpar går kontinuerligt. Beräkningar utfördes sedan enligt ekvation 
10, se appendix 7 för beräkningar. 
 
4.6 Handlingsplan 
För handlingsplanen har först eventuella energieffektiviserande åtgärder undersökts. 
Såsom fläktbyten, byte av belysning, injustering av driftstider, injustering av takvärmare 
samt att installera fjärrstyrda portar. Dessa förslag har kommit fram efter dialog med 
handledare.  
 
Återbetalningstiden har beräknats med hjälp av offerter och uppskattningar av 
investeringskostnad till dessa åtgärder enligt ekvation 11. Se appendix 8 för 
beräkningar. 
 
  



 10 

5 Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultatet av kartläggningen samt handlingsplanen över 
Kylaren hus B. 
 
5.1 Köpt energi Kylaren hus B 
Energikartläggningen över Kylaren hus B har resulterat i en handlingsplan över möjliga 
energieffektiviseringar. Enligt Skellefteå Krafts dokumentation över energianvändning 
för basåret 2015 köpte fastigheten totalt 566 MWh, varav 380 MWh bestod av 
fjärrvärmeförbrukning respektive 186 MWh var elförbrukning.  
 
5.2 Fjärrvärmeförbrukning 
Fastighetens transmissionsförluster beräknades till 185 MWh/år vilket motsvarar 
ungefär hälften av den totala fjärrvärmeförbrukningen, se figur 4. Eftersom att 
fastighetens portar utgör en stor yta utav fastigheten gör detta att mycket värme går 
förlorat här då portar har högre U-värde än en yttervägg.  
 
Fjärrvärme används för att värma ventilationsluften via värmebatterierna, denna 
energiförbrukning beräknades till 133 MWh/år.  
 
15 MWh/år av fjärrvärmeförbrukningen går till varmvattenberedning. 
 
Det återstår 47 MWh/år av fjärrvärmeförbrukningen att kartlägga. Mest troligt är detta 
transmissionsförluster genom portarna. Se figur 4 för fördelning av 
fjärrvärmeförbrukning. 
 

 
Figur 4: Diagram över fjärrvärmeförbrukningens fördelning i nuläget. 

 
 
 
 

49%

35%

4%
12%

Fjärrvärmeförbrukning	380	MWh,	nuläge

Transmission	185	MWh Vent.värme	133	MWh Varmvatten	15	MWh Övrigt	47	MWh
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5.3 Elförbrukning 
Största elförbrukningen går åt till att driva ventilationens fläktar samt batteripumpar, 
detta beräknades till 98 MWh/år, vilket står för drygt hälften av den totala 
elförbrukningen.  
 
Belysningens elförbrukning beräknades till 58,5 MWh/år för inomhus samt utomhus 
belysning. Övriga poster såsom motorvärmarstolpar, fjärrvärmepumpar samt 
verksamhets elförbrukning presenteras i figur 5 tillsammans med totala 
elförbrukningens fördelning. 
 
 

 
Figur 5: Diagram över elförbrukningens fördelning i nuläget. 

  

53%

8%

31%

6% 2%

Elförbrukning	186	MWh,	nuläge

Ventilation	98	MWh Verksamhet	och	övrigt	15,1	MWh

Belysning	58,5	MWh FJV	pumpar	10,3	MWh

Motorvärmare	4,1	MWh
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5.4 Handlingsplan 
Energikartläggningen har varit grunden till den handlingsplan som arbetet resulterade i. 
Då ventilationen är den största energiförbrukande posten har mest tid lagts på att 
energieffektivisera ventilationssystemet. Handlingsplanen ser ut enligt tabell 2. 
 
Tabell 2: Handlingsplan för Kylaren hus B. 

Åtgärder Investeringskostnad Besparing Återbetalningstid 
 

1. Fläktbyte TA01, 
TA02 

2. Forcering till J-O 
Almqvists 
ventilation. 

3. Injustering av 
drifttid TA03. 

4. Byte av belysning 
till LED. 

5. Byte till fjärrstyrda 
portar fordons. 

6. Tidsinställningsbara 
motorvärmarstolpar 

7. Ställdon till 
takvärmare 
 

532 500 kr 119 
MWh/år 
56 800 
kr/år 

9 år 

 
Samtliga beräkningsmodeller för åtgärderna erhålls i appendix 8. 
 

1. En direktdriven fläkt med B-hjul har ungefär 50% lägre elförbrukning än en 
remdriven fläkt med F-hjul (13). Därför bör ventilationsaggregaten TA01 och 
TA02 bytas ut till direktdrivna fläktar. Detta skulle ge en elförbruknings 
besparing på 5,8 MWh/år dessutom slipper man underhållskostnader för att byta 
ut remmar för 1200 kr/år per fläkt (16). Fläktbyte av TA01 och TA02 kostar 
totalt ca 80 000 kr (17). 

 
2. Eftersom J-O Almqvist Traktor AB är ett åkeri är lokalen ofta obemannad. Om 

man skulle installera forcering till ventilationen med tillhörande spjäll som 
regleras med timer för ventilationsluften som går till J-O Almqvists lokal 
beräknas man kunna spara 26,4 MWh/år. Detta till en kostnad av 34 000 kr (10). 

 
3. Vid en justering av drifttiden på det stora ventilationsaggregatet TA03 till 06:00 

- 16:00 istället för 06:00 – 18:00 fås en besparing på 22 MWh/år förutsatt att 
ingen luft under övrig tid ventileras.  

 
4. I nuläget består majoriteten av belysningen utav T8 ljusrör. Om man byter ut 

samtliga T8 ljusrör till T8 LED-ljusrör skulle energianvändningen minskas med 
32,5 MWh/år. Detta till en kostnad av ungefär 72000 kr.  
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5. Om portarna i byggnaden står öppna under vintern byts den varma 
inomhusluften ut mot utomhusluften och den nya kalla luften måste då värmas 
på nytt. Fordonsutbildningen innehar tre stycken portar. Då dessa står öppna 
oftare och även under längre tider än de övriga portarna i byggnaden bör särskilt 
dessa bytas ut till fjärrstyrda portar. Detta uppskattas bespara mer än väl hälften 
av de 47 ”övriga” MWh/år, se figur 4, alltså ca 30 MWh/år (11). En 
prisindikation på 65 000 kr/port gjordes utifrån intervju på Garageportexperten 
(15). 

 
6. Om man kunde byta ut de 19 stycken motorvärmarstolparna till 

tidsinställningsbara skulle en besparing på 2,7 MWh/år göras. Detta skulle kosta 
ungefär 4 500 kr/stolpe (14). 

 
7. I nuläget sitter det kapillär givare på takvärmen och reglerkroppen uppe vid 

ventilen. ICON Studios är ensam om att ha ett ställdon med elektrisk givare. Om 
man byter till ställdon med elektrisk givare till de övriga lokalerna kan man styra 
temperaturen bättre och eventuellt spara energi. Detta till en kostnad av ungefär 
66 000 kr (12). 

 
Om Fastighets AB Polaris skulle uträtta samtliga åtgärder skulle fjärrvärme- samt 
elförbrukningen se ut enligt figur 6 respektive 7. Samtliga åtgärder skulle göra en total 
besparing på 119 MWh/år samt 56 800 kr/år, till en kostnad på 532 500 kr. 
Återbetalningstiden blir då nio år.  
 
Se appendix 9 för fullständig energikartläggning. 
 

 
Figur 6: Diagram över fjärrvärmeförbrukningen fördelning i börläget. 

 
 

56%32%

5% 7%

Fjärrvärmeförbrukning	331	MWh,	börläge

Transmission	185	MWh Vent.värme	107	MWh Varmvatten	15	MWh Övrigt	23	MWh
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Figur 7: Diagram över elförbrukningens fördelning i börläget. 

 
 
 
 
 
 
  

59%

12%

20%

8% 1%

Elförbrukning	128	MWh,	börläge

Ventilation	75,6	MWh Verksamhet	och	övrigt	15,1	MWh

Belysning	26	MWh FJV	pumpar	10,3	MWh

Motorvärmare	1,4	MWh
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6 Diskussion 
I det avslutande kapitlet i denna rapport diskuteras resultatet utifrån de använda 
teorierna och satta målet. Även förslag till vidare studier ges. 
 
6.1 Diskussion 
Den utförda energikartläggningen visar tydligt vilka poster som ansvarar för störst 
energiförbrukning. Ventilationen är den post som konsumerar mest energi. Därför har 
större delen av åtgärdshandlingarna behandlat ventilationen. Att byta fläktar och att 
forcera ventilationsflöden är inte billiga investeringar, men i det långa loppet får man ett 
hållbarare system som lönar sig i längden. Även en så enkel åtgärd som justering av 
driftstider gör en stor skillnad.  
 
Ingen större undersökning har gjorts gällande transmissionsförlusterna. Orsaker till 
detta är bland annat tidsbrist, men främst det att eftersom Caverion Sverige AB innehar 
spetskompetens inom ventilationsteknik gjorde det naturligt att rikta in sig på detta. 
Som förslag till fortsatta studier tycker jag att man bör se över potentialen till 
tilläggsisolering av såväl ytterväggar som tak. Detta eftersom att 
transmissionsförlusterna är den näst största energikonsumenten. Man skulle även kunna 
undersöka tätningar runtom fönster och portar i fastigheten. 
 
De 47 MWh/år som inte kartlades antogs vara transmissionsförluster genom öppna 
portar. Vid platsbesök på fordonsutbildningen stod portarna ofta öppna utan anledning, 
även under vintern. Detta utgör stora förluster då värmesystemet tvingas värma upp ny 
kall utomhusluft. Att uppskatta hur pass mycket energi man kan spara på att installera 
fjärrstyrda portar är väldigt svårt, men man kan absolut förvänta sig en relativt stor 
besparing då de inte kommer stå öppna i onödan. Därav uppskattades en besparing på 
drygt hälften av de 47 MWh/år vid installering av fjärrstyrda portar åt 
fordonsutbildningen.  
 
Byte till LED belysning kommer att öka fjärrvärmeanvändningen en aning eftersom 
denna typ av armatur inte avger lika mycket värme som de nuvarande T8 ljusrören. 
Detta har inte tagits hänsyn till i rapporten. 
 
Syftet med examensarbetet var att genom en energikartläggning framställa en 
handlingsplan som, om utförd, kommer sänka fastighetens energianvändning. Vid 
utförd handlingsplan görs en besparing på 119 MWh/år och en energipris besparing på 
56 800 kr/år. Detta ger en återbetalningstid på ca nio år.  
 
Examensarbetets noggrannhet anser jag vara relativt hög. Det som eventuellt säger emot 
detta är transmissionsberäkningarna. Samtliga U-värden har blivit uppskattade. Utöver 
detta tycker jag att resten av energiberäkningarna anses rimliga. Man bör även se de 
ekonomiska beräkningarna mer som en budget, och inte en exakt prisindikation, då 
många av de angivna priserna är baserade på uppskattningar. De antaganden och 
uppskattningar som gjorts under arbetets gång är gjorda tillsammans med personer med 
erfarenhet inom respektive område.  
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Appendix 1. Ritning Kylaren hus B. 
 

Figur 8: Stor ritning "Kylaren hus B". 
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Appendix 2. Beräkning av klimatskalets 
transmissionsförluster 
 
ICON Studios: 
 
Tabell 3: Tabell över data för transmissionsberäkning för ICON Studios. 

 Area [m2] Uppskattat U-värde [W/m2,°C] UA [W/°C] 
Yttervägg 125,01 0,22 27,52 
Tak 144 0,16 23,04 
Golv 108 0,26 28,08 
Ytterdörr 9,63 1,80 17,34 

Balkongdörr 2,41 1,80 4,34 
Fönster 24,20 1,80 43,56 
Port 30,66 1,80 55,19 
  199,06 

Fönster: 0,985*0,985*21 + 0,985*0,485*8 = 24,20 m2 

Port: 4,5*4,2 + 4,2*2,8 = 30,66 m2 
Dörr: 4*1,110*2,170 + 1,11*2,17 = 12,04 m2 
Yttervägg: 6*6,5*4 + 6*3*2 – 24,197 – 30,66 – 12,044 = 125,10 m2 
Golv: 108 m2 
Tak: 144 m2 

Qå# = 	 𝑈𝐴 + 𝜌*+,% ∗ 𝑉.',.*%#&%./' ∗ 𝐶1 ∗ 𝑆 − 𝑄(/* − 𝑄.'%4#'6ä#34

= 199,06 + 1,2 ∗ 	
0,5 ∗ 810
3600 ∗ 1010 ∗ 140400 − 6590806,50

− 2194250 = 38,32	𝑀𝑊ℎ/å𝑟 
 
Lundgrens:  
 
Tabell 4: Tabell över data för transmissionsberäkning för Lundgrens. 

 Area [m2] Uppskattat U-värde [W/m2,°C] UA [W/°C] 
Yttervägg 104,19 0,22 22,92 
Tak 157,50 0,16 25,20 
Golv 157,50 0,26 40,95 
Ytterdörr 7,23 1,80 13,01 
Balkongdörr  1,80  
Fönster 13,58 1,80 24,45 
Port 37,50 1,80 67,5 
   194,03 

Fönster: 0,985*0,985*14 = 13,58 m2 
Port: 4,5*4,2*2 = 37,50 m2 
Dörr: 3*1,110*2,170 = 7,23 m2 
Yttervägg: (12+5,7+7,3)*6,5 – 13,583 – 37,5 – 7,226 = 104,19 m2 
Golv: (3*12) + (12*3/2)*2 + (3*12) + (6*6) + (1,5*6/2) + (1,5*6) = 157,50 m2 
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Tak: 157,50 m2 
 

𝑄å# = 	 𝑈𝐴 + 𝜌*+,% ∗ 𝑉.',.*%#&%./' ∗ 𝐶1 ∗ 𝑆 − 𝑄(/* − 𝑄.'%4#'6ä#34

= 194,028 + 1,2 ∗ 	
0,5 ∗ 1024
3600 ∗ 1010 ∗ 140400 − 7219971

− 2406470 = 41,82	𝑀𝑊ℎ/å𝑟 
 
MECA: 
 
Tabell 5: Tabell över data för transmissionsberäkning för MECA. 

 Area [m2] Uppskattat U-värde [W/m2,°C] UA [W/°C] 
Yttervägg 15,69 0,22 3,45 
Tak 27 0,16 4,32 
Golv 40,50 0,26 10,53 
Ytterdörr  1,80  
Balkongdörr  1,80  
Fönster 2,91 1,80 5,24 
Port 18,90 1,80 34,02 
   57,56 

Fönster: 0,985*0,985*3 = 2,91 m2 
Port: 4,5*4,2 = 18,90 m2 
Yttervägg: (4,5*6,5) + (3,3*2,5) - 2,911 – 18,9 = 15,69 m2 
Golv: (4,5*6) + 13,5 = 40,50 m2 
Tak: 4,5 *6 = 27 m2 
 

Qå# = 	 𝑈𝐴 + 𝜌*+,% ∗ 𝑉.',.*%#&%./' ∗ 𝐶1 ∗ 𝑆 − 𝑄(/* − 𝑄.'%4#'6ä#34

= 57,561 + 1,2 ∗ 	
0,5 ∗ 220
3600 ∗ 1010 ∗ 140400 − 1858631

− 619499 = 10,80	𝑀𝑊ℎ/å𝑟 
 
J-O Almqvist: 
 
Tabell 6: Tabell över data för transmissionsberäkning för J-O Almqvist. 

 Area [m2] Uppskattat U-värde 
[W/m2,°C] 

UA [W/°C] 

Yttervägg 33,31 0,22 7,33 
Tak 44 0,16 7,04 
Golv 44 0,26 11,44 
Ytterdörr 2,41 1,80 4,34 
Balkongdörr  1,80  
Fönster 3,88 1,80 6,99 
Port 18,90 1,80 34,02 
   71,15 

Fönster: 0,985*0,985*4 = 3,88 m2 
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Port: 4,5*4,2 = 18,90 m2 
Dörr: 1,11*2,17 = 2,41 m2 
Yttervägg: (3*6,5) + (6*6,5) – 3,881 – 18,9 – 2,409 = 33,31 m2 
Golv: (12*3) + 8 = 44 m2 
Tak: 44 m2 
 

Qå# = 	 𝑈𝐴 + 𝜌*+,% ∗ 𝑉.',.*%#&%./' ∗ 𝐶1 ∗ 𝑆 − 𝑄(/* − 𝑄.'%4#'6ä#34

= 71,150 + 1,2 ∗ 	
0,5 ∗ 286
3600 ∗ 1010 ∗ 140400 − 2344284

− 781415 = 13,63	𝑀𝑊ℎ/å𝑟 
Mewell: 
 
Tabell 7: Tabell över data för transmissionsberäkning för Mewell 

 Area [m2] Uppskattat U-värde [W/m2,°C] UA [W/°C] 
Yttervägg 77,35 0,22 17,017 
Tak 102 0,16 16,32 
Golv 102 0,26 26,52 
Ytterdörr 2,41 1,80 4,34 
Balkongdörr  1,80  
Fönster 11,64 1,80 20,96 
Port 18,90 1,80 34,02 
   119,17 

Fönster: 0,985*0,985*12 = 11,64 m2 
Port: 4,5*4,2 = 18,99 m2 
Dörr: 1,11*2,17 = 2,41 m2 
Yttervägg: (8,5*6,5*2) – 11,643 – 18,9 – 2,409 = 77,35 m2 
Golv: 12*8,5 = 102 m2 
Tak: 102 m2 
 

Qå# = 	 𝑈𝐴 + 𝜌*+,% ∗ 𝑉.',.*%#&%./' ∗ 𝐶1 ∗ 𝑆 − 𝑄(/* − 𝑄.'%4#'6ä#34

= 119,170 + 1,2 ∗ 	
0,5 ∗ 663
3600 ∗ 1010 ∗ 140400 − 4534615

− 1511544 = 26,36	𝑀𝑊ℎ/å𝑟 
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Fordons stora: 
 
Tabell 8: Tabell över data för transmissionsberäkning för Fordons stora. 

 Area [m2] Uppskattat U-värde [W/m2,°C] UA [W/°C] 
Yttervägg 116,50 0,22 25,63 
Tak 160,25 0,16 25,64 
Golv 160,25 0,26 41,67 
Ytterdörr 7,44 1,80 13,39 
Balkongdörr  1,80  
Fönster 10,31 1,80 18,56 
Port 56,70 1,80 102,06 
   226,95 

Tak: 9*12 + 9,5*5,5 = 160,25 m2 
Golv: 160,25 m2 
Port: 4,2*4,5*3 = 56,70 m2 
Dörr: 1,78*2,09*2 = 7,44 m2 
Fönster: (0,685*0,685)*7 + (1,185*1,185)*5 = 10,31 m2 
Väggar: (9*6,5) +(12*6,5) + (5,5*3,3) + (3,3*9,5) + (1*3,3) + (3,3*0,5) – 10,31 – 7,44 
– 56,7 = 116,50 m2 
 

Qå# = 	 𝑈𝐴 + 𝜌*+,% ∗ 𝑉.',.*%#&%./' ∗ 𝐶1 ∗ 𝑆 − 𝑄(/* − 𝑄.'%4#'6ä#34

= 226,945 + 1,2 ∗ 	
0,5 ∗ 1042
3600 ∗ 1010 ∗ 140400 − 7906186

− 2635393 = 45,94	𝑀𝑊ℎ/å𝑟 
Fordons lilla: 
 
Tabell 9: Tabell över data för transmissionsberäkning för Fordons lilla. 

 Area [m2] Uppskattat U-värde [W/m2,°C] UA [W/°C] 
Yttervägg 91,60 0,22 20,15 
Tak 24,50 0,16 3,92 
Golv 24,50 0,26 6,37  
Ytterdörr 3,72 1,80 6,70 
Balkongdörr  1,80  
Fönster 10,28 1,80 18,50 
Port  1,80  
   55,64 

Tak: 24,50 m2 
Golv: 24,50 m2 
Dörr: 1,78*2,09 = 3,72 m2 
Fönster: (0,985*1,185*7)+(0,485*1,185*2)+(0,485*0,985*2) = 10,28 m2 
Väggar: (2,5*3,3)+(3,5*3,3*2)+(4,5*5,5*2)+(0,5*2*5,5)+(3,5*5,5)-3,72-10,28 = 91,60 
m2 
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Qå# = 	 𝑈𝐴 + 𝜌*+,% ∗ 𝑉.',.*%#&%./' ∗ 𝐶1 ∗ 𝑆 − 𝑄(/* − 𝑄.'%4#'6ä#34

= 55,64 + 1,2 ∗ 	
0,5 ∗ 116
3600 ∗ 1010 ∗ 140400 − 1476549

− 492167 = 8,58	𝑀𝑊ℎ/å𝑟 
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Appendix 3. Beräkning av ventilationsvärme 
 
Tabell 10: Tabell över data för ventilationsaggregat, hämtat från vardera aggregats befintliga 
mätare. 

Aggregat 
[Beteckning, 
typ av VVX] 

Luftflöde 
tilluft 
[m3/s] 

Luftflöde 
frånluft 
[m3/s] 

Temperatur 
tilluft 
[°C] 

Temperatur 
frånluft 
[°C] 

Drifttider 
[timmar/
dygn] 

Åter-
vinning 
[%] 

TA01/FA01 
Vätskekopplad 
VVX 

2,2 
 

2,2 17 20 9,5 50 

TA02/FA02 
Roterande 
VVX 

0,5 0,7 17 
 

20 10,5 65 

TA03/FA03 
Vätskekopplad 
VVX 

3,1 
 

3,4 18 20 12 50 

TA04/FA04 
Roterande 
VVX 

0,4 
(1,6) 

0,5 
(1,6) 

18 20 11 80 

LA01/FA01 
Roterande 
VVX 

0,3 
 

0,3 18 20 11 77 

 
Den energi som använts till att värma ventilationsluften, 𝑄64'%.*&%./'	349	::;, bestämdes 
genom att först beräkna energibehovet utan att ta hänsyn på värmeåtervinning via 
värmeväxlare, 𝑄64'%.*&%./'	+%&'	::;. Detta görs med hjälp av luftens densitet, 𝜌*+,%, 
tilluftsflödet, 𝑉%.**+,%, ventilationsluftens specifika värmebehov, ℎ6=>, antal driftsdagar 
per vecka, X, samt antal driftstimmar per dygn, Y, se ekvation 5. 

 
Q64'%.*&%./'	+%&'	::; = 	𝜌*+,% ∗ 𝑉%.**+,% ∗ ℎ6=> ∗

;
_
∗ `
=>
	 	 [5]	

 
Ventilationsluftens specifika värmebehov, ℎ6=>, erhålls från tabell i ”Formelsamling 
F0034T, värme och ventilation” där man tar avseende på årsmedeltemperaturen 3 °C 
samt ventilationens tilluftstemperatur, 𝑇%.**+,%. 

 
När man sedan tar hänsyn på värmeåtervinningen via värmeväxlare behövs den 
termiska verkningsgraden, 𝜂@, se ekvation 6. 

 
𝜂@ =

@PLOOaNPb@aPScdae

@NQåMOaNPb@aPScdae
	 	 	 	 [6]	

 
Den termiska verkningsgraden används sedan tillsammans med tilluftstemperaturen, 
𝑇%.**+,%, för att bestämma energikvoten, 𝐸C, genom avläsning i tabell från 
”Formelsamling F0034T, värme och ventilation” 

 
Ventilationsenergin i form av värme beräknas avslutningsvis med ekvation 7. 
 

Q64'%.*&%./'	349	::; = 	Q64'%.*&%./'	+%&'	::; ∗ 𝐸C		 	 [7]	
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Tabell 11: Tabell över beräkningsresultat för ventilationen. 

Aggregat 
[Beteckning] 

Qventilation utan vvx 
[kWh/år] 

EQ vid 3°C 
 

Qventilation med vvx 
[kWh/år] 

TA01/FA01 
 

99722,86 0,44 43878,06 

TA02/FA02 
 

25050 0,277 6938,85 

TA03/FA03 
 

177497,16 0,44 78098,75 

TA04/FA04 
 

20994,29 0,113 2372,35 

LA01/FA01 
 

15745,72 0,111 1747,77 

   133035,78 
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Appendix 4. Beräkningar varmvattenberedning 
 
Den årliga kallvattenförbrukningen för fastigheten är 669 m3. 
 
Vid beräkning av varmvattenberedning har inkommande kallvatten temperatur 
uppskattats till 9°C och varmvattnet till 56°C samt att 40% av kallvattnet värms till 
varmvatten (5). 
 
För att bestämma den årliga energiförbrukningen som går till varmvattenberedning har 
mängden energi för att värma 40% av kallvattnet med temperaturdifferensen 47°C 
beräknats enligt ekvation 8. 
 
Q6&#36&%%4' =

f,>f∗	:h∗ihRPPjM∗kl∗(@hRQchRPPjMb@gROOhRPPjM)
opff

  [8] 
 
Där varmvattnets energiförbrukning, 𝑄6&#36&%%4', har beräknats med hjälp av årliga 
kallvattenvolymen, Vkv, vattnets densitet, 𝜌6&%%4', vattnets specifika värmekapacitet, 𝑐1, 
samt varmvatten temperaturen, 𝑇6&#36&%%4' och kallvatten temperaturen, 𝑇D&**6&%%4'. 
Detta divideras sedan med 3600 för att omvandlas till enheten Wh. 
 
Insättning av värden i ekvation 8 ger: 
 

Q6&#36&%%4' =
0,40 ∗ 669 ∗ 998 ∗ 4181 ∗ (56 − 9)

3600 ≈ 15	𝑀𝑊ℎ/år 
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Appendix 5. Beräkning av ventilationens 
elförbrukning. 
 
Vid beräkning av ventilationens elförbrukning har beräkningar gjorts på 
ventilationsfläktar samt pumpar till värmebatterier. 
 
Elförbrukningen för ventilationen , 𝑄4*,64'%.*&%./', beräknas med hjälp av märkeffekten, 
P, driftstiden per år, 𝑡9#.,%, samt användningsgraden, n, se ekvation 9. 
 
Q4*,64'%.*&%./' = 	𝑃 ∗ 𝑡9#.,% ∗ 𝑛   [9] 
 
Tabell 12: Tabell över data för ventilationens elförbrukning samt beräkningar. 

Aggregat 
[Beteckning] 

Fläkt/pump 
[Beteckning] 

P 
[kW] 
 

tdrift 
[timmar] 

n 
[%] 

Qår,ventilation 
[kWh/år] 

TA01/FA01 
 

F1 
F2 
P1 
P2 

7,5 
7,5 
0,075 
0,120 

2280 
2280 
8760 
8760 

26 9336,60 

TA02/FA02 
 

F1 
F2 

1,5 
1,5 

2520 
2520 

29 2192,40 

TA03/FA03 
 

F1 
F2 
P1 
P2 

22 
37 
0,55 
2,2 

2880 
2880 
8760 
8760 

33 80163,60 

TA04/FA04 
 

F1 
F2 

3,6 
3,6 

2640 
2640 

30 5702,40 

LA01/FA01 
 

F1 
F2 

0,55 
0,55 

2640 
2640 

30 871,20 

     98266,20 
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Appendix 6. Beräkning belysning 
 
Utomhus: 4241 mörkertimmar (12) 
 
Tabell 13: Tabell över data samt beräkningar för belysning utomhus. 

Typ av armatur Antal Märkeffekt 
[W] 

Drifttid 
[timmar/år] 

Elförbrukning 
[kWh/år] 

Stolparmatur 2 35 4241 296,87 
Metallhalogen 10 70 4241 2968,7 
   Summa elf. 3265,57 

 
ICON Studios: 2160 timmar (9 timmar om dagen) 
 
Tabell 14: Tabell över data samt beräkningar för belysning för ICON Studios. 

Rum Typ av armatur Antal Märkeffekt 
[W] 

Drifttid 
[timmar
/år] 

Elförbruknin
g [kWh/år] 

Hall 1 Ledplattor 4 40 2160 345,6 
Kontor 1 Ledplattor 2 40 2160 172,8 
Garage 2x T8 ljusrör 8 2x58 2160 2004,48 
Studio 1 2x T8 ljusrör 16 2x58 2160 4008,96 
Studio 2 2x T8 ljusrör 25 2x58 2160 6264,0 
Lager 2x T8 ljusrör 4 2x58 2160 1002,24 
Hall 2 Ledplattor 5 40 2160 432,0 
Studio-
övervakning 

Ledplattor 2 40 2160 172,8 

Kontor 2 2x T8 ljusrör 8 2x30 2160 129,6 
    Summa 

elf. 
14532,48 

 
Lundgrens: 2160 timmar 
 
Tabell 15: Tabell över data samt beräkningar för belysning för Lundgrens. 

Rum Typ av 
armatur 

Antal Märkeffekt 
[W] 

Drifttid 
[timmar/år] 

Elförbrukning 
[kWh/år] 

Lager 2x T8 
ljusrör 

38 2x58 2160 9521,28 

Kontor  2x T8 
ljusrör 

6 2x30 2160 777,6 

    Summa elf. 10298,88 
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Mewell: 2160 timmar 
 
Tabell 16: Tabell över data samt beräkningar för belysning för Mewell. 

Rum Typ av 
armatur 

Antal Märkeffekt 
[W] 

Drifttid 
[timmar/år] 

Elförbrukning 
[kWh/år] 

Verkstad 2x T8 
ljusrör 

33 2x58 2160 8268,48 

Kontor 2x T8 
ljusrör 

2 2x30 2160 259,2 

Fikarum Glödlampa 3 40 2160 259,2 
    Summa elf. 8786,88 

 
Fordons stora: 2160 timmar 
 
Tabell 17: Tabell över data samt beräkningar för belysning för Fordons stora. 

Rum Typ av 
armatur 

Antal Märkeffekt 
[W] 

Drifttid 
[timmar/år] 

Elförbrukning 
[kWh/år] 

Korridor 2x T8 ljusrör 6 2x30 2160 777,6 
Fikarum Glödlampor 4 40 2160 345,6 
Verkstad 2x T8 ljusrör 36 2x58 2160 9020,16 
Kontor 2x T8 ljusrör 10 2x30 2160 1296,0 
    Summa elf. 11439,36 

 
Fordons lilla: 2160 timmar 
 
Tabell 18: Tabell över data samt beräkningar för belysning för Fordons lilla. 

Rum Typ av 
armatur 

Antal Märkeffekt 
[W] 

Drifttid 
[timmar/år] 

Elförbrukning 
[kWh/år] 

Kontor 2x T8 
ljusrör 

6 2x30 2160 777,6 

Lektionssal 2x T8 
ljusrör 

6 2x30 2160 777,6 

    Summa elf. 1555,2 
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MECA: 2160 timmar 
 
 
Tabell 19: Tabell över data samt beräkningar för belysning för MECA. 

Rum Typ av 
armatur 

Antal Märkeffekt 
[W] 

Drifttid 
[timmar/år] 

Elförbrukning 
[kWh/år] 

Kontor 2x T8 
ljusrör 

6 2x30 2160 777,6 

Verkstad 2x T8 
ljusrör 

12 2x58 2160 3006,72 

    Summa elf. 3784,32 
 
J-O Almqvist: 2160 timmar 
 
 
Tabell 20: Tabell över data samt beräkningar för belysning för J-O Almqvist. 

Rum Typ av 
armatur 

Antal Märkeffekt 
[W] 

Drifttid 
[timmar/år] 

Elförbrukning 
[kWh/år] 

Kontor 2x T8 
ljusrör 

6 2x30 2160 777,6 

Verkstad 2x T8 
ljusrör 

16 2x58 2160 4008,96 

    Summa elf. 4786,56 
 
Total inomhus: 55183,68 kWh/år 
Totalt inomhus + utomhus: 58449,25 kWh/år 
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Appendix 7. Beräkning av övrig elförbrukning 
 
Fjärrvärmens pumpars elförbrukning beräknas enligt: 
 
Q4* = 	𝑃 ∗ 𝑡9#.,% 
 
Tabell 21: Tabell över data för fjärrvärmepumparna. 

Pump P [kW] tdrift [timmar] Qel 
[kWh/år] 

Tvillingpump 0,55 8760 4818 
Batteripump 0,072 8760 630,72 
Tankpump 0,55 8760 4818 
   10266,72 

 
Motorvärmarstolparnas elförbruknings är beräknade enligt: 
 
Q4* = 	𝑃 ∗ 𝑡9#.,% ∗ 𝑛  
 
Där användningsgraden, n, uppskattats till 0,5. 
 
Tabell 22: Tabell över data för motorvärmarstolparna samt beräkningar. 

Motorvärme P [kW] tdrift [timmar] n  Qel 
[kWh/år] 

19 st utan 
tidsinställning 

0,6 640 0,5 3648 

6 st med 
tidsinställning 

0,6 160 0,8 461 

    4109 
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Appendix 8. Beräkning över åtgärdsförslag. 
 
Åtgärd 1: Fläktbyte TA01 och TA02 från remdrivna till direktdrivna. Energibesparing 
på 50% vardera antas (13). 
 
Tabell 23: Beräkning åtgärd 1. 

Aggregat 
[Beteckning] 

El 
Förbrukning 
[kWh/år] 

El besparing 
[%] 

Total el 
förbrukning 
[kWh/år] 

TA01 
(fordonsutb.) 

9300 50 4650 

TA02 
(fordonsutb.) 

2200 50 1100 

   5750 

 
Besparing el: 5750 kWh/år  
 
Utöver elförbrukningens besparing, slipper man rembyten på fläkten vilket kostar 
uppemot 1200kr/fläkt,år (16). 
 
Total besparing för åtgärd 1: 5,8 MWh/år. 
 
Kostnad: ca 40 000 kr per aggregat (16). 
 
 
 
Åtgärd 2: Styra ventilationen med spjäll till J-O Almqvist eftersom det är oftast 
obemannat. 
Antar att J-O Almqvist lokal behöver ventileras i snitt 2 timmar dagligen baserat på 
intervju med Jan-Olov Almqvist.  
 
J-O Almqvists lokal utgör 1/6 av arean som TA03 ventilerar.  
 
1/6 av totala TA03 värmeförbrukning ger en värmebesparing på 13016,46 kWh/år. 
 
1/6 av totala TA03 elförbrukning ger en elförbrukningsbesparing på 13360,60 kWh/år. 
 
Total besparing för åtgärd 2: 26,4 MWh/år. 
 
Kostnad:  
Dimension av ventilationskanal är uppskattat då det inte finns några 
ventilationsritningar. Kontor dim. 315, 3tim. (556kr/tim.) = 12196 kr 
Verkstad dim. 600, 3tim. (556kr/tim.), skylift (halvdag 700kr) = 22180 kr 
Total kostnad för spjäll samt installation baserad på ref (8): 34376 kr 
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Åtgärd 3: Ställa in drifttid på TA03 till 06:00 – 16:00 (från 06:00 – 18:00), resterande 
tid styrs med timer. 
 
Värmeförbrukning: 
TA03 körs 2 timmar kortare på eftermiddagen, resten styrs med timer, 6:00-16:00. 
 
Tabell 24: Beräkning åtgärd 3. 

Aggregat 
[Beteckning] 

Qvent1 utan vvx 
[kWh/år] 

EQ vid 3°C 
 

Qvent1 med vvx 
[kWh/år] 

Qventilation 
[kWh/år] 

TA03 
(Stora) 

147914,29 0,44 65082,29 65082,29 

 
Besparing med 13 MWh/år i värme. 
 
Elförbrukning: 
TA03 körs 2 timmar kortare på eftermiddagen, resten styrs med timer, 6:00-16:00. 
 
Tabell 25: Beräkning åtgärd 3. 

Aggregat 
[Beteckning] 

Fläkt/pump 
[Beteckning] 

P 
[kW] 
 

tdrift 
[timmar] 

N  
[%] 

Qår,ventilation 
[kWh/år] 

TA03/FA03 
 

F1 
F2 
P1 
P2 

22 
37 
0,55 
2,2 

2400 
2400 
8760 
8760 

33 70818,00 

 
Besparing med 9 MWh/år i elförbrukning. 
 
Total besparing för åtgärd 3: 22 MWh/år. 
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Åtgärd 4: Byta ut alla T8 ljusrör till T8 LED ljusrör. 
 
22W LED ljusrör ersätter 58W T8 ljusrör. 
13W LED ljusrör ersätter 30W T8 ljusrör.  
 
Tabell 26: Beräkning åtgärd 4. 

Armatur Antal Märkeffekt [W] Drifttid 
[timmar/år] 

Elförbrukning 
[kWh/år] 

2x58 T8 
ljusrör 

188 2x58 2160 47105,28 

2x30 T8 
Ljusrör 

56 2x30 2160 7257,6 

2x22 T8 
ledljusrör 

188 2x22 2160 17867,52 

2x13 T8 
ledljusrör 

56 2x13 2160 3144,96 

     
 
Elförbrukning med LED istället för ljusrör, 21833,28 kWh/år inomhus. 
54362,88 – 21833,28 = 32529,6 kWh/år 
 
Total besparing för åtgärd 4: 32,5 MWh/år 
 
Tabell 27: Beräkning åtgärd 4. 

Ljusrör kostnad 150kr/st 36600 kr 
Arbetstid 50 timmar 26550 kr 
Skylift tid 6 dagar 9000 kr 
  72150 kr 

 
Kostnad: 72150 kr. 
 
Åtgärd 5: Byta till fjärrstyrda portar fordons. 3 stycken. 
 
Uppskattas att drygt hälften av de 47 MWh/år ”övrigt” kan besparas på detta. Alltså 30 
MWh/år. Denna uppskattning bygger på platsbesök och intervju samt Torverks 
riktlinjer (11), under vintertid står portar ofta öppna i onödan. 
 
65000kr/port (15), Totalt 195000kr.  
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Åtgärd 6: Byta till tidsinställbara motorvärmare. 19 stycken stolpar. 
 
Tabell 28: Beräkning åtgärd 6. 

Motorvärme P [kW] tdrift [timmar] n  Qel 
[kWh/år] 

19 st utan 
tidsinställning 

0,6 640 0,5 3648 

19 st med 
tidsinställning 

0,6 160 0,5 912 

 
Besparing på 2,7 MWh/år. 
Totalt ca 4500 kr/stolpe (14). 
4500 * 19 = 85500 kr  
 
Åtgärd 7: Byta till ställdon med elektrisk givare. 
 
5 stycken ventiler. 
 
Tabell 29: Beräkning åtgärd 7. 

 Pris Totalt pris 
5 st ställdon 315 kr/st 1575 kr 
Lyft 5 dagar 1500 kr/dygn 7500 kr 
Arbete 5 dagar 1062 kr/tim två man 42480 kr 
Arbete skåp 1 dag 775 kr/tim 6200 kr 
1 dag programmering 1000 kr/tim 8000 kr 
  65755 kr 

 
  



 35 

Appendix 9. Energikartläggning Kylaren hus B. 

 
 
 
 
 

 
Energikartläggning 
Kylaren hus B 
 
William Flodin 

 
 
 
 
 
 
 

Examensarbete 2016 



 

 

1 Värmesystem 
Fastigheten har fjärrvärme för uppvärmning fördelat på radiatorer och takvärmare. 
Fjärrvärmen distribueras ut i fastigheten med hjälp av två tvillingskopplade pumpar, 
samt en mindre pump som förser ventilationens två värmebatterier med fjärrvärme.  
 
Fjärrvärmens energiförbrukning för basåret 2015 uppgick till 380 MWh enligt 
Skellefteå Krafts dokumentation över energianvändning, den står för nästan 70% av 
fastighetens totala energiförbrukning. 
 
Takvärmarna vid ICON Studios regleras med ett ställdon med elektrisk givare, övriga 
lokaler regleras med kapillärgivare.  
 
Vid kartläggning av värmesystemet så har beräkningar på transmissionsförlusterna, 
ventilationsvärme samt uppvärmning av varmvatten utförts.  
 
Se figur 9 för processchema över fjärrvärmen. 
	

 
Figur 9: Processchema över fjärrvärmen. 
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2 Ventilation 
Fastigheten ventileras med fem stycken ventilationsaggregat. Beräknad elförbrukning 
för att driva ventilationens fläktar och batteripumpar är ca 98 MWh/år och 
värmeförbrukningen beräknades till 133 MWh/år, se bilaga 4 respektive 2. 
 
TA01/FA01 Fordonsutbildning, verkstad och lektionssalar: 
 
Aggregatet är placerat i ett ventilationsrum tillsammans med TA02, dessa ligger intill 
fordonsverkstaden. Till aggregatet ingår en vätskekopplad värmeväxlare. 
Ventilationsluften drivs av remdrivna F-hjulsfläktar. Schemalagda drifttider måndag – 
fredag mellan klockan 07:00 – 16:30, övrig tid styrs med timer. Se figur 10 för 
processchema för TA01. 
 

 
Figur 10: Processchema för TA01. 
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TA02/FA02 Fordonsutbildning, verkstad och lektionssalar: 
 
Placerat i samma ventilationsrum som TA01. Till aggregatet ingår en roterande 
värmeväxlare. Ventilationsluften drivs av samma typ av fläkt som TA01. Schemalagda 
drifttider måndag – fredag mellan klockan 06:00 – 16:30, övrig tid styrs med timer. Se 
figur 11 för processchema för TA02. 
 

 
Figur 11: Processchema för TA02. 

LA1 Fordonsutbildning, kontor och lektionssalar: 
 
Aggregatet är placerat i ett ventilationsrum på vinden. Ventilationsluftens 
värmeåtervinning sker med en roterande värmeväxlare och luften drivs av direktdrivna 
fläktar med B-hjul. Schemalagda drifttider måndag – fredag är mellan klockan 06:30 – 
17:30, övrig tid styrs med timer. 
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TA03 Stora aggregatet, verkstad och kontor: 
 
Stora aggregatet är placerat i ett ventilationsrum i centrum av fastigheten. Detta 
aggregat förser företagen J-O Almqvist Traktor, MECA, Mewell och Lundgrens med 
ventilation. Till aggregatet ingår en vätskekopplad värmeväxlare. Ventilationsluften 
drivs av direktdrivna fläktar med B-hjul. Schemalagda drifttider måndag – fredag 
mellan klockan 06:00 – 18:00, övrig tid styrs med timer. Se figur 12 för processchema 
för TA03. 
 

 
Figur 12: Processchema för TA03. 

TA04 Filmstudio, kontor och studio: 
 
Aggregatet är placerat i ett ventilationsrum intill filmstudion. Detta aggregat förser 
företaget ICON Studio med ventilation. Ventilationsluften värme växlas med en 
roterande värmeväxlare och drivs med direktdrivna fläktar med B-hjul. Drifttiderna är 
mellan klockan 07:00 – 18:00, övrig tid styrs med timer. 

	
	
	

  



 40 

3 Klimatskal 
Klimatskalet är i relativt bra skick då fastigheten byggdes år 1991, bortsett från 
fordonsutbildningens utbyggnad som byggdes år 2005.  
 
Samtliga väggar antas vara isolerade med 45 millimeter mineralull, förutom ICON 
Studios ena studioutrymme som har blivit tilläggisolerad med ytterligare 45 millimeter 
mineralull i såväl tak som vägg, detta är dock i huvudsak för att minska ljudnivån från 
omgivningen.  
 
Fönsterna är av 3-glas typ och finns i en väldigt liten variation av storlekar. I fastigheten 
finns 85 stycken fönster. 
 
Fastigheten innehar 10 stycken portar (4500x4200), varav en är av mindre storlek 
(2800x4200).  
 
Transmissionsförlusterna genom klimatskalet beräknades till 185 MWh/år, se appendix 
2. 
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4 Belysning 
Belysningen utomhus består utav tio stycken armaturer på fasaden, belägna ovanför 
portarna, samt två stycken gatlyktor, se figur 13. Samtliga är av typ metallhalogen på 70 
W respektive 35 W. 
 

 
Figur 13: Utomhusbelysning. 

Inomhus varierar belysningen marginellt. Den vanligaste armaturen är T8 ljusrör 2x58 
W som det finns ca 188 stycken av. Det finns även ca 59 stycken 30 W T8 ljusrör samt 
någon glödlampa. 
 
Belysningens elanvändning beräknas till 58,5 MWh/år förutsatt att all belysning är aktiv 
under verksamheternas arbetstider, se appendix 6. 

	
5 El 
Det finns 25 motorvärmarstolpar på fastigheten. Sex stycken av dessa har 
tidsinställning. Vid platsbesök och intervju med hyresgästerna så dras slutsatsen att 
användningsgraden på motorvärmarna är låg. Dess energiförbrukning beräknades till 
4,1 MWh/år, se appendix 7. 
 
Fjärrvärmens pumpar går kontinuerligt, dess elförbrukning beräknades till 10,3 
MWh/år, se appendix 7. 
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6 Energikartläggningen omfattning 
Energikartläggningen över Kylaren hus B omfattar ventilationssystemet, 
värmesystemet, klimatskalets stora delar såsom ytterväggar, tak, golv, fönster, dörrar 
samt dess elanvändning och belysning.  
 
7 Fastighetsuppgifter 

 
Tabell 30: Byggnaden – identifikation. 

Län 
Västerbotten 

Kommun 
Skellefteå 

Fastighetsbeteckning 
Kylaren hus B 

Egen beteckning 
Kylaren hus B 

Adress 
Plåtvägen 6 

Postnummer 
98654 

Postort 
Skellefteå 

Benämning 
 

Byggår 
1991 

 
8 Byggnads- och verksamhetsbeskrivning 

 
Tabell 31: Byggnad – verksamhet. 

Användningsområde Area 
[m2] 

Takhöjd 
[m] 

Volym 
[m3] 

Personaldel 427 2,7 1153 
Verkstad 2123 6,5 13800 
Studio 598 3,0 1793 
Personal 2 plan 150 3,0 450 
Soprum 10 2,2 22 
Totalt 3308  17218 
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9 Aktuell energianvändning 
Den totala energiförbrukningen för basåret 2015 är 565682 kWh, fördelat på 379710 
kWh fjärrvärme och en elförbrukning på 185972 kWh, hämtat från Skellefteå Krafts 
dokumentation över energianvändning. 
 
9.1 Statistik från Skellefteå Kraft 
Nedanstående figurer, figur 14-19, visar fjärrvärme- respektive elförbrukning 
månadsvis för vardera verksamhet. Statistik över Lundgrens AB samt ICON Studios 
visas ej då de inte ville dela ut den informationen. 
 

 
Figur 14: Statistik över fjärrvärmeförbrukningen för hela fastigheten år 2015, från Skellefteå 
Kraft. 
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Figur 15: Statistik över elförbrukningen för polaris fast. år 2015, från Skellefteå Kraft. 

 

 
Figur 16: Statistik över elförbrukningen för fordonsutb. år 2015, från Skellefteå Kraft. 
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Figur 17: Statistik över elförbrukningen för Mewell år 2015, från Skellefteå Kraft. 

 
Figur 18: Statistik över elförbrukningen för MECA år 2015, från Skellefteå Kraft. 
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Figur 19: Statistik över elförbrukningen för J-O Almqvist år 2015, från Skellefteå Kraft. 
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10 Fördelning av energianvändning, nuläge 
 

 
Figur 20: Diagram över fjärrvärmeförbrukningens fördelning, nuläge. 

 

 
Figur 21: Diagram över elförbrukningens fördelning, nuläge. 

 
 
 
 
 
 
 

49%

35%

4%
12%

Fjärrvärmeförbrukning	380	MWh,	nuläge

Transmission	185	MWh Vent.värme	133	MWh Varmvatten	15	MWh Övrigt	47	MWh

53%

8%

31%

6% 2%

Elförbrukning	186	MWh,	nuläge

Ventilation	98	MWh Verksamhet	och	övrigt	15,1	MWh

Belysning	58,5	MWh FJV	pumpar	10,3	MWh

Motorvärmare	4,1	MWh
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11 Åtgärdsförslag 
 
Tabell 32: Åtgärdsförslag. 

Åtgärd Beskrivning 
1 Fläktbyte TA01 och TA02 från remdrivna F-hjuls till 

direktdrivna B-hjuls. 

2 Forcering till J-O Almqvist ventilation. 
 

3  Justera drifttid på TA03 till 06:00 – 16:00 (från 06:00 – 
18:00), resterande tid styrs med timer. 
 

4 Byta ut alla T8 ljusrör till T8 LED ljusrör. 
 

5 Fjärrstyrda portar till fordons, tre stycken. 
 

6 Tidinställningsbara motorvärmarstolpar. 
 

7 Installera ställdon med elektrisk givare till takvärmen. 
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12 Optioner (Ej med i kostnads- eller besparingskalkyl) 
 

A. Undersöka klimatskalet. Se över tätningar samt möjligheten att tilläggsisolera. 
 

B. Undersöka om det går att säkra ner huvudsäkringen genom att avlägsna några 
motorvärmarstolpar eftersom flera av dessa aldrig används. 

 
C. J-O Almqvist gillar inte idén att ventilera mindre. Detta eftersom att hans 

maskiner ibland blir blöta utomhus och torkar sedan inte inomhus om 
ventilationen inte är påslagen. Jag föreslår hellre en sorptionsavfuktare, som 
torkar maskinerna utan att måsta slösa energi på ventilationen. 
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13 Fördelning av energianvändning, börläge 
 

 
Figur 22: Diagram över fjärrvärmeförbrukningens fördelning, börläge. 

 
Figur 23: Diagram över elförbrukningens fördelning, börläge. 

  

56%32%

5% 7%

Fjärrvärmeförbrukning	331	MWh,	börläge

Transmission	185	MWh Vent.värme	107	MWh Varmvatten	15	MWh Övrigt	23	MWh

59%

12%

20%

8% 1%

Elförbrukning	128	MWh,	börläge

Ventilation	75,6	MWh Verksamhet	och	övrigt	15,1	MWh

Belysning	26	MWh FJV	pumpar	10,3	MWh

Motorvärmare	1,4	MWh



 51 

14 Lönsamhetskalkyl 
Åtgärderna är relativt svåra att prissätta men en prisindikation för samtliga åtgärder är 
532 500 kr, med en kalkylerad besparing på 119 MWh/år och en energipris besparing på 
56 800 kr/år. 
 
Återbetalningstiden blir därmed nio år. 
 
Tabell 33: Tabell över prisuppgifter baserade på fakturor från Skellefteå Kraft daterade 2016-
03-05. 

Energipris, fjärrvärme 0,41 kr/kWh 
Energipris, el 0,49 kr/kWh 
Årsavgift säkringsab. 63A 16020 kr/år 
Kostnad rembyte 1200 kr/år 

 


