
EXAMENSARBETE

Energieffektivisering i ridanläggningen i
Råneå

Stina Bäckström
2014

Högskoleingenjörsexamen
Arena jordens resurser

Luleå tekniska universitet
Institutionen för teknikvetenskap och matematik



1 
 

Förord 

Detta examensarbete omfattar 15 högskolepoäng och avslutar min 

högskoleingenjörsutbildning på Arena jordens resurser med inriktning Uthålliga 

energisystem vid Luleå tekniska universitet.  
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Sammanfattning 

Om man vill minimera behovet av köpt energi är det bästa sättet att se till att så lite 

värme och luft som möjligt läcker ut ur byggnaden. En betydande del av värmen i 

byggnader med normal standard går förlorad genom det omgivande klimatskalet, det 

vill säga genom tak, väggar, fönster, dörrar och golv. Hög lufttäthet i en byggnad ger 

bättre lönsamhet genom att den skapar en bättre inomhusmiljö och ger lägre 

energianvändning.   

Det krävs normalt tillskott av energi för att balansera energiförluster av olika slag. En 

byggnads energianvändning är den energi som köps in för normalt brukande under 

ett normalår och fastighetsenergi. För att byggnaden ska vara i balans måste den 

tillförda energin vara lika med förlusterna.  

Transmissionsförlusterna för ridhuset är uppskattningsvis 140 000 kWh och för stallet 

uppskattningsvis 130 000 kWh. Ventilationsförlusterna för ridhuset är 

uppskattningsvis 140 000 kWh och för stallet uppskattningsvis 130 000 kWh. 

Energianvändningen för hela ridanläggningen var 340 100 kWh (2011).  

Värmeanvändningen var 270 200 kWh. Då man räknar bort de onödiga förlusterna 

blir användningen 170 000 kWh. Värme för byggnaderna erhålls via vattenburen 

golvvärme (inte i ridhuset) som värms av en el-patron på 9 kW samt elektriska 

luftvärmare, personalutrymmena värms av elektriska radiatorer. Tappvarmvatten 

bereds i el-varmvattenberedare. Värmeåtervinning på ventilation finns i 

personalutrymmena. Stallet har ett FT system med en central frånluft och två 

tilluftsfäktar. 

Jag har tagit fram ett antal förslag till förbättringar som innefattar att: Förbättra/byta ut 

befintlig isolering. Byta ut befintliga motorvärmarstolpar till timerstyrda. Byta ut 

innebelysningen i stallet till närvarostyrd belysning. Ha utomhusbelysningen släckt 

under vissa delar av dygnet. Sänka värmen på radiatorer i de utrymmen man inte 

direkt använder, som fika rum/kök och hålla portarna stängda. Byta ut befintliga 

radiatorer till mer energisnåla. Byta ut befintligt värmesystem till bergvärme, vindkraft, 

förbränning av hästgödsel (Sewbo Bio Therm panna). Jag har också gjort 

ekonomiska beräkningar med nuvärde metoden.   
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Abstract 

If you want to minimize the need for purchased energy the best way is to ensure that 

as little heat and air as possible escapes from the building. A significant amount of 

heat in buildings with normal standard is lost through the surrounding envelope that 

is through the roof walls, windows, doors and floors. High air tightness of a building 

improves profitability by creating a better indoor environment and lower energy 

consumption. It normally requires addition of energy to balance the energy losses of 

various kinds. A building's energy is the energy that is purchased for normal use 

during a normal property and energy. For the building to be in balance have the 

energy to be equal to the losses. 

Transmission losses for the arena is approximately 140 000 kWh and for the stable 

approximately 130 000 kWh. Ventilation losses for the arena are approximately 140 

000 kWh and for the stable 130 000 kWh. 

The energy consumption for the entire horse riding centre was approximately 340 

100 kWh (2011). Heat consumption is approximately 270 200 kWh. When you 

subtract the unnecessary losses the consumption is approximately 170 000 kWh. 

Heat for the buildings are obtained through under floor heating, (not in the riding hall) 

heated by an electric cartridge of 9 kW and electric air heaters, staff areas are heated 

by electric radiators. Domestic hot water is prepared in electric water heaters. Heat 

recovery on ventilation is in the staff areas. The stall has an FT system with a central 

exhaust and two supply fan. 

I have developed a number of suggestions for improvement comprising: Improve / 

replace existing insulation. Replace existing heater poles for cars, to time-controlled. 

Replace the interior lighting in the riding hall to motion sensor lighting. Have the 

outdoor lights turned off during certain times of day. Lower the heat to radiators in 

those areas that are not directly used like coffee room / kitchen and keep the gates 

closed, Replace the existing radiators to more energy efficient ones. Replace existing 

heating system to geothermal heating, wind power, combustion of horse manure 

(Sewbo Bio Therm boiler). I have also made financial calculations.  
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1. Inledning 

Energieffektivisering handlar om att man försöker effektivisera befintlig 

energiomvandling genom att antingen minska energianvändningen eller att få ut mer 

av den energi man har. Detta kan man göra genom att t.ex. använda fjärrvärme, 

lågenergilampor. Man kan alltså få tillgång till mer energi i samhället utan att öka 

energiproduktionen och därmed hushålla bättre med både naturresurser, kapital och 

miljö. En effektivare energianvändning är en förutsättning för att Sverige ska nå de 

16 miljömålen som man har satt upp och skapa ett hållbart energisystem.  

Energi är viktigt för samhället, men det påverkar också miljön på ett negativt sätt 

genom utsläpp av koldioxid som förstärker växthuseffekten som leder till att vår 

atmosfär värms upp och medeltemperaturen på jorden ökar. Det gäller därför att 

använda energin på ett smart sätt. Minskad energianvändning kan ge lägre utsläpp 

av koldioxid och kan uppnås genom energieffektivisering och genom 

beteendeförändringar. Effektivisering kan åstadkommas genom bland annat bättre 

isolering, välja mer energieffektiva installationer och apparater och utbildning av 

personal. Ny teknik kan ge samma prestanda, men använder mindre el eller värme. 

Både regeringar och myndigheter runt om i världen har satt upp långsiktiga mål att 

minska utsläppen av växthusgaser (koldioxid). EU:s mål är att minska utsläppen med 

20 % till 2020.  Man har också inom EU satt ett mål att minska energianvändningen 

med 20 % till 2020.  

Byggnader ska vara utformade så att energianvändningen begränsas genom låga 

värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv värme och kylanvändning och effektiv 

elanvändning. Energianvändningen för uppvärmning av byggnader utgör en stor del 

av den totala energianvändningen i landet. Att minska energianvändningen i 

byggnader är en viktig miljöfråga. Genom att ställa höge krav på byggnadens 

klimatskal och installationer kan energianvändningen minskas kraftigt. Apparater som 

minskar energianvändningen är under ständig utveckling samtidigt som kravnivåerna 

på klimatskalet har förändrats långsamt. Ett viktigt tillvägagångssätt för att minska 

behovet av köpt energi är att välja lufttäta och välisolerade klimatskiljande 

konstruktioner. I byggnad med lufttäta och välisolerade klimatskal minimeras 

värmeförlusterna. En kombination av välisolerade konstruktioner och energisparande 

apparater, t.ex. värmeåtervinning av ventilationsluften är den mest optimala 

lösningen.   

Råneåbygdens ridklubb bildades 1989, stallet uppfördes 1992 och ridhuset 2002. 

Stallet består av 20 boxar, sadelkammare, spolspilta, hovslagarspilta, skåp/klädrum, 

kök, toalett, hö och spånutrymme. Ridhuset består av en ridyta på 60*20 meter, en 

läktare som rymmer ungefär 120 åskådare, domarrum/teorisal samt en fikaavdelning. 

För ungefär ett år sedan anmälde ridanläggningen i Råneå sitt intresse att delta i ett 

energibesparingsprojekt. Anledningen var att Luleå kommun sett att 

energianvändningen var hög om man jämför med andra stall.  
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2. Problembeskrivning 

Energianvändningen i ridanläggningen är i jämförelse med andra stall i Sverige 

väldigt hög. Detta beror framförallt på att man under vinterhalvåret måste ha 18 

grader varmt i ridhuset. En av anledningarna är att portarna isar igen om man inte 

har tillräckligt varmt i ridhuset. Det är fuktigt, men man har en luftavfuktare som 

arbetar för fullt på grund av värme och man spolar ridbanan med brandslang. Att ha 

ett så varmt ridhus är varken bra för hästarna eller för byggnaden.  

Syfte 

Syftet med exjobbet är att göra en energikartläggning innehållande energiflöden, 

balansberäkning, identifiering av större energislukare och förslag på åtgärder och 

driftoptimering. Dessutom ska en utredning av underlaget i ridhuset göras. Men 

huvudsyftet är att utreda alternativ till uppvärmning eftersom ridanläggningen idag 

värms upp med el, utredningen ska innehålla LCC-kalkyl. 

Mål 

 Göra en energikartläggning av ridanläggningen. 

 Ge förslag på åtgärder om hur energianvändningen kan minskas och ge 

förslag på uppvärmning. 

Avgränsningar 

För att minska energianvändningen i ridanläggningen i Råneå kan man genomföra 

besparingar både genom åtgärder i klimatskalet och sänka energianvändningen i 

verksamheten. Detta exjobb behandlar enbart energianvändningen i verksamheten. 

När det gäller elenergianvändningen avgränsas rapporten till uppvärmning. 

Mätningar på enskilda energislukare kommer inte att göras, beräkningar och 

uppskattningar kommer att tas fram. 

3. Material och metod 

Jag har samlat in data och information genom intervjuer och platsbesök och gjort en 

litteraturstudie innehållande information om energihushållning och hur man går till 

väga då man kartlägger en byggnads energianvändning och klimatskal. 

Litteraturstudien innefattar också information om stall/ridhus, vinden, vindkraft, 

bergvärme och förbränning av hästgödsel. 

Jag har använt mig av Excel för att kartlägga ridanläggningens klimatskal och 

energianvändning. Jag har också fotat med värmekamera för att lokalisera om och 

var i klimatskalet det finns brister när det gäller trasmissionsförluster. En 

värmekamera visar exakt var problemen finns så att man korrekt kan diagnostisera 

områden med energiförluster. Byggnader kan skannas snabbt och utförligt med en 

värmekamera som identifierar problemområden som inte kan upptäckas av det 

mänskliga ögat. Med värmekameran upptäcks problemkällan utan stora ingrepp. 
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Onödigt luftläckage kan svara för upp till hälften av den energi som går åt för att 

värma eller kyla byggnader. Med en värmebild går det lätt att identifiera och åtgärda 

problemområden för att stoppa energiförlusten omedelbart. 

4. Litteraturstudie 

Denna del innehåller information om energihushållning och hur man går till väga då 

man kartlägger en byggnads energianvändning och klimatskal och information om 

stall/ridhus, vinden, vindkraft, bergvärme och förbränning av hästgödsel. 

Stall/ridhus 

Det ska vara ljust, frisk luft och trivsamt före både människor och hästar. Det är viktigt 

med god ventilation, som ska föra bort förorenad luft och tillföra frisk luft. 

Ventilationssystemet ska dimensioneras för att alla hästar är inne. Luftvolymernas 

storlek hänger ihop med hästarnas storlek, stora hästar kräver mer luft, medan 

ponnyer kräver mindre luftomsättning. Luftomsättningen bör inte underskrida 

100m³/häst/timme på vintern och den bör uppgå till 350m³ på sommaren. Ett bra sätt 

när det gäller ventilation är att använda undertryck, som gör att varm, fuktig luft stiger 

upp i en isolerad trumma och förs ut. Det kommer in frisk luft genom 

ventilationshålen, placerade högt upp i boxarna. En utsugsfläkt förstärker självdraget 

och gör ventilationen effektivare. Utformningen på byggnaden påverkar ventilationen. 

I en långsmal byggnad där hästarna står mot ytterväggen är det lätt att ordna en bra 

ventilation.1   

Det behövs tillskottsvärme för att kunna ventilera bort dålig luft och ändå hålla rätt 

temperatur. Hästarna står i regel för huvuddelen av värmeproduktionen men i vår del 

av landet behövs det tilläggsvärme under vinter. Vanliga värmekällor är radiatorer 

och varmluftsfläktar.2 

Underlag i Ridhus 

Enligt svenska ridsportförbundet bör underlaget bestå av fyra lager. Det första lagret 

består av ca 20 cm makdam tätad med bergskross. Det andra lagret består av ca 10-

15 cm ihop packat krossmaterial och en väggmatta. Det tredje lagret består av en 

blandning av sand. Det fjärde och sista lagret består av ca 3-5 cm sågspån, gärna 

grovt, alternativt kutterspån eller klenflis. 3 

Energihushållning 

Energihushållning innebär att man inte i onödan använder större kvantitet energi och 

inte heller högre kvalitet på energin än vad som behövs. För bostadsuppvärmning 

behövs endast lågkvalitativ energi, t.ex. varmvatten från en solfångare eller varmluft 

                                                           
1
 Svenska Ridsport Förbundet Bygga för häst Ulf Wikèn Strömsholm augusti 2008 

2
 Svenska Ridsport Förbundet Bygga för häst Ulf Wikèn Strömsholm augusti 2008 

3
 Svenska Ridsport Förbundet Bygga för häst Ulf Wikèn Strömsholm augusti 2008 
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från en värmepump. Kvantitativt är direktverkande elvärme mycket effektiv, det sker 

bara omvandling från el till värme. Kvalitativt är elvärme dålig exergihushållning. El 

har kvalitetsfaktor, av energin utgör 100 % exergi. Bostadsuppvärmning kräver bara 

ungefär 10-20  % exergi. Man slösar alltså bort ca 80-90 % av exergin till ingen nytta 

med direktverkande elvärme. För att hushålla med energikvaliteten bör man därför 

välja energikälla med en kvalitetsfaktor som är anpassad till energianvändningen.4  

Om man vill minimera behovet av köpt energi är det bästa sättet att se till att så lite 

värme och luft som möjligt läcker ut ur byggnaden. En betydande del av värmen i 

byggnader med normal standard går förlorad genom det omgivande klimatskalet, det 

vill säga genom tak, väggar, fönster, dörrar och golv. Hög lufttäthet i en byggnad ger 

bättre lönsamhet genom att den skapar en bättre inomhusmiljö och ger lägre 

energianvändning.5   

Energikartläggning av byggnad 

Energikartläggning är en systematisk metod för att hitta fel och brister i byggnader 

med avseende på energianvändning och inomhusklimat. Genom att minska 

energianvändningen minskar samtidigt inverkan på miljön. Genom en 

energikartläggning ökar kunskapen om energianvändningen i byggnaden och 

relaterade kostnader. Därmed kan mest kostnadseffektiva åtgärder sättas in för att 

effektivisera energianvändningen och minska kostnaderna, med bibehållet eller 

förbättrat inomhusklimat.6 

Energiflöden 

Det krävs normalt tillskott av energi för att balansera energiförluster av olika slag. En 

byggnads energianvändning är den energi som köps in för normalt brukande under 

ett normalår och fastighetsenergi. För att byggnaden ska vara i balans måste den 

tillförda energin vara lika med förlusterna.7 

För att beräkna energibalansen används följande formel:  

QE + QP + QS = Qventilation + QTransmission [1] 

QE = Energitillskott el (kWh) 

QP = Energitillskott värme (hästar) (kWh) 

QS = Energitillskott solinstrålning (kWh) 

QV = energiförlust ventilation (kWh) 

                                                           
4
 Miljöfysik; ISBN: 91-44-03587-X Mats Areskoug; Studentlitteratur 

5
 Byggnaders klimatskärm Fuktsäkerhet, energieffektivitet, beständighet ISBN: 978-91-44-082837 

Bengt-Åke Petersson Studentlitteratur 2012 
6
 Passivhus en handbok om energieffektivt byggande ISBN: 978-91-7333-523-2 Lars Andrèn AB 

Svensk Byggtjänst 
7 http://www.energieffektivisering.se/PageFiles/433/%C3%85F_Energikartl%C3%A4ggning.pdf 

http://www.energieffektivisering.se/PageFiles/433/%C3%85F_Energikartl%C3%A4ggning.pdf
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QT = energiförlust transmission (kWh) 

QL = energiförlust luftläckage (kWh)8 

 

Solinstrålningen genom fönstren bidrar till att värma upp byggnaden.  

För att beräkna solinstrålning används följande formel: 

Qs = Sin ˣ A fönster ˣ G [2] 

Qs = Totala instrålade soleffekten (W) 

Sin = Solinstrålningseffekt (800 W/m²) 

A fönster = Area (m²) 

G = Fönstrets förmåga att släppa in sol (0,8)9 

Klimatskal 

För att beräkna transmissionsförluster används följande formel, där U-värdet är ett 

generellt värde för en byggnad baserat på material, taget från Frico.10 Jag har valt att 

använda det därför att de ritningar jag har på stall och ridhus inte innehåller uppgifter 

om isolering. Den dimensionerande ute temperaturen för Luleå är - 28°C.11 

Inomhustemperaturen i stallet är 10 °C.12 Mått på de två byggnaderna, stall och 

ridhus är tagna av ritningar från Luleå kommun. 

För att beräkna transmissionsförluster används följande formel: 

Q = U x A x (Dout-tin) [3] 

Q = Värmeförlust (W) 

U = Koefficient för värmeöverföring (W/m²/°C) 

A = Area (m²)  

Dout = Dimensionerad ute temperatur (°C) 

Tin = Inne temperatur (°C)13 

Ventilationsförlusterna är beroende av inne- ute temperatur och luftflödet. 

För att beräkna ventilationsförluster används följande formler: 

                                                           
8
 http://www.energieffektivisering.se/PageFiles/433/%C3%85F_Energikartl%C3%A4ggning.pdf 

9
 Värmeöverföring ISBN: 91-44-00087-1 Bengt Sunden Studentlitteratur 2006 

10
 http://www.frico.se/sv/Var-kunskap/effektberakning/ 

11
 http://www.temperatur.nu/ranea-egen_graf.html?submit=yes 

12
 Ritningar Tekniska förvaltningen Luleå kommun 

13
 Kursmaterial; Värme och ventilationsteknik; Indoor climate formula assemble 

http://www.energieffektivisering.se/PageFiles/433/%C3%85F_Energikartl%C3%A4ggning.pdf
http://www.frico.se/sv/Var-kunskap/effektberakning/
http://www.temperatur.nu/ranea-egen_graf.html?submit=yes
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Q ventilation = p* Vfrånluft * Cp * Tin – p * Vtilluft * Cp *Tut [4] 

Q ventilation = Ventilationsförlust (W) 

p = Luftens densitet (1,25 kg/m³) 

Cp = Luftens specifika värmekapacitet (1,006 J/kg,°C) 

Vt = Tilluftsflöde (m3/s)  

Vf = Frånluftsflöde (m3/s) 

Tin = Innetemperatur (°C)   

Tout = Utetemperatur (°C)   

Dout = Dimensionerad utetemperatur (°C)14  

För att beräkna byggnadens specifika energianvändning använda följande formel: 

Den specifika energianvändningen är den maximalt tillåtna energianvändningen per 

uppvärmd golvarea.  

Q specifik energi = Q energi/A temp [5] 

Q energi (kWh) 

Atemp (m2)15 

 Alternativ uppvärmning 

Här beskrivs tre olika alternativ till uppvärmning, vindkraft, bergvärme (geotermisk 

energi) och förbränning av hästgödsel (bioenergi). Alla alternativen är förnybar 

energi. Vindkraft är inte enbart en källa för el, utan kan även användas som källa till 

uppvärmning. 

Vind 

Vind är luft som rör sig. Vindarna uppkommer genom att luftmassor rör sig från 

områden med högt lufttryck till områden med lägre lufttryck. Geostrofisk vind är vind 

som är ostörd, det vill säga vind som är opåverkad av markens topografi den ligger 

på ungefär 1000 m över marken. Den geostrofiska vinden har en medelhastighet 

över Sverige på 10 m/s och den varierar över året från 8 m/s under sommaren till 12 

m/s under vintern. På grund av markfriktionen kommer vindens hastighet skilja sig på 

olika höjd. Om man vet vindhastigheten på en bestämd höjd kan man med hjälp av 

logaritmlagen beräkna hastigheten på en annan höjd. Det är viktigt att man i 

                                                           
14

 Kursmaterial; Värme och ventilationsteknik; Indoor climate formula assemble 
15

 Passivhus en handbok om energieffektivt byggande ISBN: 978-91-7333-523-2 Lars Andrèn AB Svensk 
Byggtjänst 



12 
 

beräkningen gör en bedömning av terrängen, som delas upp i olika så kallade 

råhetsklasser.16    

v = vref×ln(z/z0)/ln(zref/z0) [6] 

vref = känd vindhastighet (SMHI; 5,5 m/s)17 

z = höjden där man vill veta vindhastigheten (10 m) 

zref = nav höjd 

z0 = råhetslängd 

Tabell 1 Råhetsklasser18 

Terräng Råhetslängd Z0 (mm) 

Väldigt slät is eller lera 0,01 

Lugnt, öppet hav 0,02 

Vågigt hav 0,5 

Snöyta 3 

Gräsmatta 8 

Grov betesmark 10 

Obrukad mark 30 

Sädesfält 50 

Några träd 100 

Många träd, häckar och några byggnader 250 

Skog och skogsmark 500 

Tätorter 1500 

Stora städer med höga byggnader 3000 

 

Vindens effekt 

Ett vindkraftverk utnyttjar vindens rörelseenergi och den del av rörelseenergin som 

utnyttjas beror på luftens densitet, vindens hastighet och rotorns sveparea.  

Effekten man kan få ut ur vinden beror av massflödet och vindhastigheten.  

P = 1/2×pAv3 [7] 

p = densitet, 1,25 kg/m3 (vid havsytan, d.v.s. vid 1 bar och 9°C) 

A = rotorns sveparea 

v = vindhastighet (1-25 m/s)19 
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 Vindkraft i teori och praktik; ISBN: 978-91-44-02660-2 Tore Wizelius; Studentlitteratur 
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18
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13 
 

Betzgräns 

Betsgräs är den teoretiskt maximala andelen av den ostörda vindens effekt som kan 

utnyttjas och den är 59,3 %.  

Vindresurser 

Enligt SMHI:s vindkarta (Bilaga 1) är medelvindhastigheten i Luleå omnejd 5,5 m/s. 

Vindens fördelning 

Man kan göra en så kallad Rayleigh fördelning av olika vindhastigheter, för att visa 

sannolikheten för t.ex. att det blåser 6,8 m/s ca 30 % av tiden.  

P(v) = ᴫ/2×v/Ṽ3×exp×[-ᴫ/4×(v/Ṽ)2] [8] 

Ṽ = medelhastigheten (5,5 m/s) 

v = vindhastighet (1-25 m/s)20 

Placering och turbulens 

När vinden stöter på markfriktion och hinder i sin väg uppstår det luftvirvlar eller 

vågor. När man mäter vinden visar sig dessa virvlar/vågor som korta variationer i 

vindhastigheten (turbulens). Olika hinders påverkan beror av deras höjd, bredd och 

porositet. Om man har en möjlighet att bestämma vart man ska placera ett 

vindkraftverk bör man tänka på att undvika turbulens och placera verket på ett 

område där det är öppet och på en höjd (inte för brant). 

När vinden blåser genom ett vindkraftverks rotor uppstår det också kraftig turbulens. 

Den virvlande luften på läsidan om ett vindkraftverk kallas vindvak och påverkar 

vindens hastighet p till tio rotordiametrar bakom verket.21  

Verk, torn och fundament 

Det finns två olika typer av vindkraftverk horisontalaxlade och vertikalaxlade. 

Vindkraftverk med horisontell axel har rotorn och generatorn placerade i ett vridbart 

torn, högst upp i ställningen. Detta möjliggör att tornet kan vridas så att rotorn pekar 

mot vindriktningen. För mindre modeller styrs ofta vridningen av en vinge som är 

riktad bakåt från rotorn sett. Likt en vindflöjel följer den vindens riktning och håller 

rotorn riktad mot vinden. Stora kraftverk har ett styrsystem för vridningen, bestående 

av en vindmätare och en servomotor. De flesta har oftast två eller tre blad även om 

modeller med fler blad förekommer. Kraftverk med tre blad och med två blad 

producerar i stort sett lika mycket elektricitet. Fördelen med tre blad är bland annat 

jämnare kraftpåverkan och därmed mindre påfrestningar i kullagren och att 

                                                                                                                                                                                     
19

 Vindkraft i teori och praktik; ISBN: 978-91-44-02660-2 Tore Wizelius; Studentlitteratur 
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 Vindkraft i teori och praktik; ISBN: 978-91-44-02660-2 Tore Wizelius; Studentlitteratur 
21

 Vindkraft i teori och praktik; ISBN: 978-91-44-02660-2 Tore Wizelius; Studentlitteratur 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Rotor
http://sv.wikipedia.org/wiki/Generator
http://sv.wikipedia.org/wiki/Vindfl%C3%B6jel
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skuggningseffekten från trebladsverk är mindre. En del modeller tål inte att stå stilla 

på grund av tyngdkraftens inverkan på en stillastående vinge deformerar denna. 

Dessa verk drivs runt av en elmotor när de är avstängda. Vindkraftverk med vertikalt 

placerad rotoraxel kräver beroende på utförande lite större bladyta och dessutom 

extra bärarmar jämfört med horisontell rotoraxel, men behöver å andra sidan inte ett 

system som ser till att bladen alltid är vända mot vinden för maximal energiutvinning. 

Vertikal rotoraxel kan därför möjliggöra en enklare konstruktion. Vertikalaxlade 

turbiner påstås bullra mindre än horisontalaxlade. Savonius och Darrieus är två typer 

på vertikalaxlade rotorer.22 

De flesta fabrikat använder koniska rortorn av stål, men det finns de som använder 

betong. När det gäller småskalig vindkraft är används så kallade fackverkstorn, de 

kräver till skillnad från övriga mindre material, väger mindre och har därför betydligt 

billigare än rörtorn. Dom släpper också igenom vinden vilket minskar belastningar på 

verket.23  

Fundamentet som verket monteras på fyller två funktioner, bära upp verkets tyngd 

och fungera som motvikt så att verket inte välter. Fundamentets konstruktion 

anpassas till markens beskaffenhet. På vanlig mark grävs en 2-3 meter djup grop 

som fylls med armeringsjärn ut i lager med distansklossar emellan. I mitten formas en 

pelare upp till marknivå som fungerar som sockel för verket.24   

Miljöpåverkan 

 Naturpåverkan på mark växter och djur. 

 Landskapsbild 

 Ljud, skuggor, reflexer25 

Bergvärme 

Geotermisk energi är värme som finns lagrad i berggrunden. Värmen kan antingen 

ha lagrats redan när jorden bildades, eller så bildas den vid radioaktivt sönderfall i 

jordens inre och fylls ständigt på. Man kan ta tillvara på denna energi som finns 

lagrad i form av ånga eller hett vatten genom att borra djupt. Genom att pumpa ner 

kallt vatten till det heta vattnet kan det kalla vattnet värmas upp och återföras till ytan 

för användning, i detta fall till uppvärmning.26          
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 Vindkraft i teori och praktik; ISBN: 978-91-44-02660-2 Tore Wizelius; Studentlitteratur 
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 Vindkraft i teori och praktik; ISBN: 978-91-44-02660-2 Tore Wizelius; Studentlitteratur 
26

 Kursmaterial; Förnyelsebar energi; Small ground-source heat pump 
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Bild 1 visar ett bergvärmesystem.27      

                                    

Berggrunden i Luleå är granit. Den vanigaste diametern på borrhålet i Sverige är 

0,115 mm. När det gäller volymflödet är det vanligaste flödet 0,0006 m3/s per 

borrhål.28   

För att beräkna lämpligt bergvärmesystem används ett data program, EED (Earth 

Energy designer).29  

Miljöpåverkan 

Miljöpåverkan för bergvärme är mycket begränsad, det som kan förekomma är att för 

djup geotermi kan vattnet i vissa fall innehålla salter och gaser som måste avskiljas 

och behandlas.30 

Förbränning av hästgödsel 

Bioenergi är idag en av de viktigaste energikällor vi har på jorden. Det är en 

koldioxidneutral och effektiv men framförallt förnyelsebar energi. Hästgödsel kan 

användas som biobränsle. Möjligheten att utvinna energi från hästspillning, är något 

som fram tills nu inte varit miljömässigt möjligt. Hästspillning och strömaterial från 

stallboxarna eller spiltorna blandas och eldas som vilket vanligt biobränsle som helst, 

ända upp till en fuktighetsgrad av 50 %.31  

Miljöpåverkan 

 Utsläpp av NOx 

 Utsläpp av N2
32 

 

                                                           
27

 http://www.varmia.se/bergvarme.php 
28

 Kursmaterial; Förnyelsebar energi; Small ground-source heat pump 
29

 EED Version 2.0 (October 15, 2000), license for BO NORDELL, P. Eskilson, G. Hellstrom, J. 
Claesson, T. Blomberg, B. Sanner 
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 Kursmaterial; Förnyelsebar energi; Small ground-source heat pump 
31

 http://www.björkängsförsäljning.se/varme/swebo%20bioterm/swebo_biotherm_hast_A4_webb.pdf 
32

 Miljöfysik; ISBN: 91-44-03587-X Mats Areskoug; Studentlitteratur 
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5. Beskrivning av anläggningen 

Elanvändningen i ridanläggningen är uppskattningsvis 17 005 kWh/häst och man har 

20 hästar i stallet, så den totala elanvändningen 2011 var 340 100 kWh.33  

Underlaget i ridhuset 

Det jag såg och uppmärksammade när det gäller underlaget i ridhuset så består det 

till största delen av sand/grusbädd och det dammade mycket från det. Enligt ritningar 

tagna från Luleå kommun består golvet i ridhuset av en grusbädd. På grund av att 

det dammar mycket från underlaget är man tvungen att vattna ofta, vilket leder till 

hög luftfuktighet som i sin tur leder till att portarna isar under vinterhalvåret. Man har 

en avfuktare som går på för fullt och man är tvungen att ha en alldeles för hög 

temperatur (för att portarna inte ska isa), en temperatur som inte är hälsosam för 

hästarna.34  

     6. Resultat 

Denna del är baserat på beräkningar, intervjuer och platsbesök. Här finns också  

LCC-kalkyl. 

Energikartläggning  

Energianvändningen för hela ridanläggningen var uppskattningsvis 340 100 kWh 

(2011).35  All energi på anläggningen ingår inte i KYAB:s mätningar, endast den 

delen av energin som verksamheten själva kan påverka, (verksamhets el) 

Tabell 2 visar mätarställning augusti 2013 (kWh)36 

Total 189343   

Ridhus Paddock Stallet 

145 367 16 302 27 674 

Andel av 
totalen     

77% 9% 15% 

Enligt tabellen det är tydligt att det går åt mest energi i ridhuset, 77 %, vilket beror på 

att munteraggregatet finns det och att man är tvungen att ha hög värme inne i 

ridhuset under vinterhalvåret. 

 

 

 

                                                           
33

 Tekniska förvaltningen; Luleå kommun 
34

 Platsbesök 
35

 Tekniska kontoret Luleå kommun 
36

 Kimmo Yliniemi ; Kyab 
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Tabell 3 El användning (uppskattningsvis) 

Uppvärmning 270 200 kWh 

Munteraggregat 127 020 kWh 

Hushållsel 6 051 kWh 

Inomhusbelysning i 
ridhus 41 000 kWh 

Utomhusbelysning 7 000 kWh 

Motorvärmare 560 kWh 

Summa  450 000 kWh 

Dessa värden är överslagsberäkningar enligt texten under. 

Diagram 1 visar el användning i kWh för ridanläggningen (2011) 

 

Fläktar 

Jag har kunnat få på tag på någon information om hur mycket energi som går till 

fläktar. Stallet har ett FT system med en central frånluft och två tilluftsfäktar.37 

Frånluftfläkten byttes ut i 2011 och levererar 775 liter/sekund.38 

Drifttider aggregat + fläktar 
TA1 (avfuktare)/FF1 (frånluftsfläkt) personalutrymmena, drifttid 8 760 
TF (tilluftsfläkt)1,2/FF (frånluftsfläkt), drifttid 8 76039 

Munteraggregat 

Munteraggregatet är en stor energislukare som går på 24h alla dagar. Den avfuktar, 

men värmer också. Johan Bohman har mätt upp munteraggregat och den genererar 

14 500 W momentant vilket skulle motivera en användning på 348 kwh/dygn, alltså 

uppskattningsvis 127 020 kwh/år.40 

Hushålls el 

                                                           
37

 Torbjörn Körlof; Tekniska förvaltningen; Luleå kommun 
38

 Johan Bohman; Tekniska förvaltningen; Luleå kommun 
39

 Torbjörn Körlof; tekniska förvaltningen; Luleå kommun 
40

 Johan Bohman; Tekniska förvaltningen; Luleå kommun 

60% 
28% 

1% 9% 2% 0% 

El användning 

Uppvärmning Munteraggregat 

Hushållsel Inomhusbelysning i ridhus 

Utomhusbelysning Motorvärmare 
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Enligt boverket går det i mindre fastigheter med verksamhet ungefär 6 051 kWh/år till 

hushålls el, och det gäller även stall.41  

Inomhusbelysning Ridhus 

Inomhusbelysningen i ridhuset består av enligt de uppgifter jag har av 63 stycken 
lysrörsarmaturer, det är tre rader i taket med 20 lysrörsarmaturer/rad plus tre stycken 
vid läktaren.42  
Stor belysningseffekt är installerad i ridhusets manege.43  Då jag inte har någon 
uppgift på effekten har jag uppskattat den till 75 W (energimyndigheten)44 
 
Enligt de uppgifter som jag har och det jag uppmärksammat under mitt platsbesök 
har jag gjort en uppskattning att belysningen är påslagen 12h/dygn. 
 
Energianvändningen till inomhusbelysningen i ridhuset om de lyser 12h/dygn per år 
(4 380h) uppskattas till: 
 

 41 000 kWh 

 
Inomhusbelysning stall 
 
Man har lysrör i taket, men jag har tyvärr inte hittat sifferuppgifter om deras 
elförbrukning. 
 

Utomhusbelysning 

Utomhusbelysningen består av: 

4 stycken fasadbelysningar, kvicksilverarmaturer:45  
1 stycken belysningsmast med 4 stycken strålkastare, metallhalogen lampor:46  
5 stycken belysningsstolpar (trä) runt hästhage, kvicksilverlampor:47  
 
Om man antar att utomhusbelysningen lyser halva tiden av året, blir det 2 190h. En 

vanlig fasadbelysning med kvicksilverarmatur har en uppskattad effekt på 80 W. En 

vanlig belysningsmast med halogenlampor har en uppskattad effekt på 400 W. En 

vanlig belysningsstolpe med kvicksilverlampor har en uppskattad effekt på 250 W.  

Energianvändningen till utomhusbelysningen om de lyser under halva tiden av året (2 

190h) uppskattas till: 

 700 kWh för fasadbelysningen med kvicksilverarmaturer. 
 3 500 kWh för belysningsmasten med metallhalogenlampor. 

                                                           
41

 http://www.boverket.se 
42

 Tekniska förvaltningen; Luleå kommun 
43 Tekniska förvaltningen; Luleå kommun 
44

 http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Din-ovriga-energianvandning-i-

hemmet/Hembelysning/Information-pa-lampforpackningen/Fran-watt-till-lumen/ 
45

 Tekniska förvaltningen; Luleå kommun 
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 Tekniska förvaltningen; Luleå kommun 
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 Tekniska förvaltningen; Luleå kommun 
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 2 700 kWh för belysningsstolparna med kvicksilverlampor. 
 

Motorvärmare 

Motorvärmare 2st: Normal effekt på 500 W. Om man antar att man använder sig av 
motorvärmare under vintermånaderna, det vill säga november, december, januari 
februari och mars och man använder dem 8h/dygn blir det uppskattningsvis 560 
kWh.  
 

Uppvärmning 

270 200 kWh går till uppvärmning och man använder sig idag av direkt el från Luleå 

energi48. 

Värme för byggnaderna erhålls via vattenburen golvvärme (inte i ridhuset) som värms 

av en el-patron på 9 kW samt elektriska luftvärmare, personalutrymmena värms av 

elektriska radiatorer. Tappvarmvatten bereds i el-varmvattenberedare. 

Värmeåtervinning på ventilation finns i personalutrymmena i stallet.49 

Inne i stallbyggnaden så värms spolspiltan upp med elstrippor i tak, stalldelen med 

aerotemprar placerade vid var sin gavel (styrs via Frico termostat placerad mitt i 

stallet på vägg) inställd på 10 °C.50  

Tabell 3 visar värmeanvändningen i ridhuset 2011, uppdelat på månader.51  

Värmeanvändning 
Ridhus (2011)  Mvh  kWh 

Jan 32,2 32 200 

Feb 36,9 36 900 

Mar 34,9 34 900 

Apr 26,8 26 800 

Maj 19,5 19 500 

Jun 8,2 8 200 

Jul 7,5 7 500 

Aug 6,5 6 500 

Sep 15,1 15 100 

Okt 22 22 000 

Nov 22,6 22 600 

Dec 38 38 000 

Tot  270,2 270200 
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 Torbjörn Körlof; Tekniska förvaltningen; Luleå kommun 
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Diagram2 visar värmeanvändningen i % uppdelat på månader.52 

 

Enligt diagram 2 är det tydligt att värmeanvändningen är högst under vinterhalvåret 

januari, februari, mars, oktober, november och december och det stämmer bra 

eftersom det är under vinterhalvåret man behöver hög värme i ridhuset för att 

portarna inte isar. 

Energiflöden 

Då man räknar bort de onödiga förlusterna, vilket är transmissionsförluster 

(uppskattningsvis 140 000 kWh för ridhuset och uppskattningsvis 130 000 kWh för 

stallet) ventilationsförluster (uppskattningsvis 140 000 kWh för ridhuset och 

uppskattningsvis 130 000 kWh för stallet) och luftläckage (uppskattningsvis 2 150 

kWh för stall och ridhus), blir energianvändningen uppskattningsvis 170 000 kWh.  

Energitillskott el är uppskattningsvis 340 100 kWh, från hästarna uppskattningsvis 2 

000 kWh53, från solinstrålningen uppskattningsvis 50 kWh.  

Tabell 4 visar energibalansen för ridanläggningen (2011). 

Energi IN     

QEnergitillskott el 340 100 kWh 

QEnergitillskott från hästar 2 000 kWh 

QEnergitillskott från 

solinstrålning 50 kWh 

Total  342 150 kWh 

Energi UT     

QEnergiförlust transmission 170 000 kWh 

QEnergiförlust ventilation 170 000 kWh 

QEnergiförlust luftläckage 2 150 kWh 

Total  342 150 kWh 
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När man räknar solinstrålningen genom fönstren på ridanläggningen får man fram att 

det är ungefär 50 kWh. Solinstrålningseffekten för norra Sverige är ungefär 800 

W/m2.  

Tabell 5 visar inputvärden till beräkning av solinstrålning genom fönster. Det är 

standardvärden taget från Svensk Byggtjänst.54        

Qs Totala 

instrålade effekten 50 (kWh) 

Sin 

Solinstrålningeffekt 800 W/m² 

A area 21,6 m² 

G konstant 0,8 konstant 

 

Tabell 6 visar inputvärden till beräkning av transmissions och ventilationsförluster för 

ridanläggningen U-värden som är standardvärden taget från frico.55 

A area ridhus 889,8 m² 

A area stall 3733,3 m² 

A temp uppvärmd area 1743 m² 

Tilluftsflöde stall 0,72 (m³ / s) 

Frånluftsflöde stall 0,77 (m³ / s) 

Tilluftsflöde ridhus 0,83 (m³ / s) 

Frånluftsflöde ridhus 0,41 (m³ / s) 

Dout Dimensionerad ute temperatur -28 °C 

Inne temperatur stall 10 °C 

Inne temperatur ridhus 18 °C 

U-värde stall       

Tak  0,24 (W/m²°C) 

Fönster (2-glas)  2,7 (W/m²°C) 

Port  1,7 (W/m²°C) 

Golv  0,2 (W/m²°C) 

Vägg  0,27 (W/m²°C) 

U-värde ridhus     

Tak  0,24 (W/m²°C) 

Fönster (2-glas)  1,2 (W/m²°C) 

Port  3,2 (W/m²°C) 

Golv  0,2 (W/m²°C) 

Vägg  0,22 (W/m²°C) 

 

                                                           
54

 Passivhus en handbok om energieffektivt byggande ISBN: 978-91-7333-523-2 Lars Andrèn AB 
Svensk Byggtjänst 
55

 http://www.frico.se/sv/Var-kunskap/effektberakning/ 
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Diagram 3 visar luftläckage för ridanläggningen. 

 

Luftläckaget för ridhus och stall är uppskattningsvis 2 150 kWh och kan bero på 

otätheter.  

Diagram 4 Visar ventilationsförluster på ridanläggningen. 

 

Ventilationsförlusterna är beräknade med formel 4 med input värden från tabell 6. 

Ventilationsförlusterna för ridhuset är ungefär 140 000 kWh och för stallet ungefär 

130 000 kWh, vilket visas i diagrammet ovan. Ventilationsförlusterna är något större i 

ridhuset än i stallet. Värmeåtervinning på ventilation finns i personalutrymmena i 

stallet.  

Diagram 5 Visar transmissionsförluster på ridanläggningen 

 

Transmissionsförlusterna är beräknade med formel 3 med input värden från tabell 6. 
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Transmissionsförlusterna för ridhuset är uppskattningsvis 140 000 kWh och för stallet 

ungefär 130 000 kWh, vilket visas i diagrammet ovan. Transmissionsförlusterna är 

något större i ridhuset än i stallet vilket kan betyda att det är tätare och bättre 

isolering i stallet än i ridhuset.  

Tabell 7: förtydligar bild 1-3 nedan, och visar transmissionsförlusterna för ridhuset 

som är resultatet av de beräkningar som jag har gjort. Det är i detta arbete svårt att 

exakt uppskatta läckageförlusterna. 

Byggnadsdel kWh 

Tak 56 

Fönster (3-glas) 2 066 

Port  57 062 

Golv 47 229 

Vägg 30 967 

Transmissionsförlusterna är beräknade med hjälp av formel 3 med input värden från 

tabell 6. 

Bilderna nedan visar var i klimatskalet i ridhuset som värmen läcker ut. Jag riktade 

värmekameran kameran mot den bakre porten i ridhuset, mot ett av fönstren i 

ridhuset och mot en av väggarna på långsidan av ridhuset för att se om och vart det 

läcker ut värme. Det är tydligt att isoleringen, framförallt runt dörrar och fönster är 

bristfällig, men även väggar och golv och detta ger hög energianvändning och 

förhöjda energikostnader. De blå områdena på bilderna nedan är kalla och de gula 

områdena har högre temperatur.  

 

Bild 2 fotografi värmekamera (port, ridhus)56 

 

Denna bild visar att porten är en förlustkälla av värme, vilket man kan se i tabell 7, 

som säger att transmissionsförlusterna i port är uppskattningsvis 57 000 kWh. Detta 

kan bero på att porten är otät och det läcker ut värme i gliporna.   
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Bild 3 fotografi värmekamera (fönster, ridhus)57 

 

Denna bild säger att även fönstren är en förlustkälla av värme, dock inte så stor enligt 

tabell 7, uppskattningsvis 2 000 kWh. Transmissionsförlusterna kan bero på att 

listerna runt fönstren är otäta.  

Bild 4 fotografi värmekamera (vägg, ridhus)58 

 

Denna bild visar att det även läcker ut värme genom golv och väggar. Det 

överensstämmer med tabell 7 som säger att transmissionsförlusterna genom väggar 

är uppskattningsvis 30 000 kWh och uppskattningsvis 47 000 kWh genom golv. 

Bilder visar att det verkar vara i skarven mellan golv och vägg det läcker mest värme 

och inte i själva väggen och golvet. Detta kan bero på att det är otätt och dålig 

isolering. All värme i ridhuset verkar samlas i taket. Lamporna var dock på vilket kan 

ha inverkan på att det verkar vara varmt uppe i taket.   

7. Förslag till besparingsåtgärder  

Den största delen av energianvändningen är i ridhuset, 77 %. Energianvändningen i 

stallet är bara 15 %.  

Inomhusbelysning i Ridhus 

Enligt de uppgifter som jag har och det jag uppmärksammat under mitt platsbesök 

har jag gjort en uppskattning att belysningen är påslagen 4 380h/år. När det gäller 

inomhusbelysningen kan man använda sig av närvarostyrd belysning i ridhuset, då 

lamporna oftast är på fast ingen befinner sig där. Om man antar att detta skulle ge en 

minskning med 20 % av tiden (3 504h/år) skulle det bli uppskattningsvis 33 000 

kWh/år alltså en besparing på uppskattningsvis 8 200 kWh/år.  

                                                           
57

 Platsbesök 
58

 Platsbesök 



25 
 

Utomhusbelysning 

Det man kan göra åt utomhusbelysning för att spara energi är att ha dom släckta viss 

del av dygnet. Om man antar att man släcker 80 % av lamporna under 20 % av tiden 

sparas uppskattningsvis 1 500 kWh.  

Motorvärmare 

Enligt de uppgifter jag har om motorvärmarstolparna finns det ingen timerstyrning på 

dom. Ett sätt att spara energi är att byta ut de befintliga stolparna mot stolpar med 

timerstyrning och därmed minska tiden med 1,5 h/dygn blir det 392 kWh, alltså en 

minskning med 170 kWh. 

Hushållsel 

När det gäller hushållsel kan man byta till energisnålare apparater. 

Fläktar 

Jag har inte kunnat få på tag på någon information om hur mycket energi som går till 

fläktar och har därför inte tittat på vad man kan göra för att minska 

energianvändningen.  

Munteraggregat 

Munteraggregatet finns i ridhuset och är en stor energislukare (uppskattningsvis 127 

020 kWh) som man skulle kunna få bort om man byter underlaget i ridhuset, det 

baserar jag på de uppgifter och den information jag fått genom min litteraturstudie 

och mitt platsbesök. Skulle underlaget bestå av sågspån,  kutterspån eller klenflis 

skulle man inte ha problem med att det dammar från underlaget så man måste spola 

det med vatten slang som gör att det blir fuktigt i luften och man blir tvungen att ha 

avfuktaren.  

 2011 var energianvändningen vara 340 100 kWh, kan man ta bort detta aggregat 

sparar man uppskattningsvis 40 % 

Uppvärmning 

När det gäller att minska transmissionsförlusterna kan man byta ut de 2-glasfönster 

som man har idag i stallet till 3-glas. Man sparar då uppskattningsvis 55 % (2 300 

kWh/år) av de onödiga förlusterna genom fönster.  

Enligt diagram 5 och bild 2-4 är transmissionsförlusterna stora i ridhuset vilket kan 

bero på dålig isolering och att det är otätt runt fönster och port. Om man preliminärt 

antar att t.ex. hälften av transmissionsförlusterna skulle kunna sparas genom 

förbättrad isolering i väggar och tätning runt fönster och port skulle det 

uppskattningsvis bli 70 000 kWh/år. 
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När det gäller uppvärmningen idag går det åt hel del energi, uppskattningsvis 270 

200 kWh. Det man kan göra utan att behöva byta värmekälla är att ta ner 

temperaturen i ridhuset, den temperatur man har idag under vinterhalvåret är inte bra 

för hästarna. Det man också kan göra är att inte låta radiatorerna gå på för fullt i 

utrymmen som man inte direkt använder, här syftar jag på det köks- fikarum som 

man har i stallet. Då jag var där under vintern gick elementet på för fullt, vilket är 

onödigt. Man kan också se till att hålla portar i stall och ridhus stängda. Man kan 

också byta ut befintliga radiatorer till mer energisnåla. 

Jag har tre förslag som kan minska på energianvändningen till uppvärmning och som 

även är ett mer energieffektivt alternativ till den direkt el man använder sig av idag. 

Byter man ut det system man har idag till bergvärme är det system jag föreslagit 

baserat på en besparing på 10 %. Kvalitativt sett är det inte effektivt att använda 

direkt el till uppvärmning, utan man bör använda en energikälla med en 

kvalitetsfaktor som är anpassad till energianvändningen, i detta fall geotermisk energi 

(som har en låg energifaktor) till uppvärmning. Bergvärme är lätt att installera, 

pålitligt, är beprövad teknik och har låg kostnad. 

Enligt det jag har fått fram är det inte lönsamt att förbränna hästgödsel därför att den 

energi man får ut genom att bränna det räcker inte till att värma upp hela 

ridanläggningen, därför anser jag att det inte är lönsamt.  

Tabell 8 visar de man uppskattningsvis sparar i kWh om man genomför ovanstående 

förslag på besparingsåtgärder. 

Uppvärmning 70 000 kWh 

Munteraggregat 127 020 kWh 

Inomhusbelysning i 
ridhus 8 200 kWh 

Utomhusbelysning 1 500 kWh 

Motorvärmare 170 kWh 

Summa  200 000 kWh 

Dessa värden är överslagsberäkningar enligt texten ovan. 

Förslag på gårdsvindsnurror 

Vindkraft är ett miljövänligt el-alternativ (även uppvärmning) och ett småskaligt 

vindkraftverk passar för ridanläggningen i Råneå. Det handlar helt enkelt om att man 

köper och ställer upp ett relativt litet vindkraftverk på gården och att det sedan 

ansluts till elnätet på den egna sidan om elmätaren. Framför allt passar en sådan här 

lösning ridanläggningen då den ligger utanför tätbebyggt område. Helst ska man ha 

150-300 meter till närmsta granne, vilket man har i Råneå.59  

                                                           
59

 Vindkraft i teori och praktik; ISBN: 978-91-44-02660-2 Tore Wizelius; Studentlitteratur 



27 
 

Jag räknat på följande gårdsverk: Windon 3060.  

Diagram 6 Visar fördelning av vindhastigheter vid 4 olika navhöjder för Windon 30 

 

Tabell 9 visar producerad energi vid de olika navhöjderna för Windon 30 

Energiproduktion/år: 18 m 43 034 kWh 

Energiproduktion/år: 25,6 m 37 662 kWh 

Energiproduktion/år: 31,6 m 34 868 kWh 

Energiproduktion/år: 37,6 m 32 763 kWh 

Bild 5 visar totaleffektkurva för navhöjd 18m  

 

Pbetz är maximal rotor effekt.  
Pvind är total effekt av vinden. 
Pel är praktisk rotor uteffekt. 
 

 

 

 

 

                                                           
60

https://www.natverketforvindbruk.se/Global/N%C3%A4ringsliv/Marknads%C3%B6versikt%20sm%C
3%A5%20vindkraftverk%202011-10-19.pdf 
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Bild 6 visar totaleffektkurva för navhöjd 25,6 m  

 

Pbetz är maximal rotor effekt.  
Pvind är total effekt av vinden. 
Pel är praktisk rotor uteffekt. 
 

Bild 7 visar totaleffektkurva för navhöjd 31,6 m  

 

Pbetz är maximal rotor effekt.  
Pvind är total effekt av vinden. 
Pel är praktisk rotor uteffekt. 
 

Bild 8 visar totaleffektkurva för navhöjd 37,6 m   

 
Pbetz är maximal rotor effekt.  
Pvind är total effekt av vinden. 
Pel är praktisk rotor uteffekt. 
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Installationskostnad/vinst 

Tabell10 Visar installationskostnad/vinst för windon 3061 

 
Gårdsvindsnurra Windon   

Kalkylränta  7,0% nominell 

Kalkylperiod                                         5 år 

Unerhållskostnad (prisutveckling/år) 4,0% nominell 

Energislag  El kWh 

Energipris rörligt             0,69 kr per kWh 

Energiprisutveckling/år 4,0% nominell 

   

 
Före åtgärd Efter åtgärd 

Investeringskostnad (kr)  0 370 000 

Underhållskostnad (kr/år)     

   
Energianvändning (kWh/år) 270 200,0 171 919,0 

Energikostnad (kr/år) 186 438 118 624 

   Summa nuvärde, investering och underhåll 250 000 370 000 

Summa nuvärde, energikostnader 853 831 543 264 

Summa nuvärde, alla kostnader 1 103 831 913 264 

  Differens: 190 568  

Besparingskostnad (kr/kWh) 0,00 Kan vara lönsamt 

 

Miljöpåverkan 

Miljöpåverkan för ridanläggningen är ljud. 

Ljud 

Tabell 11 Visar ljudnivåer (dB) för Windon 3062 

  100m 150m 200m 250m 300m 350m 400m 450m 500m 
 

dB 31,581 28,783 26,549 24,67 23,057 21,645 20,391 19,261 18,187 
 

 
550m 600m 650m 700m 750m 800m 850m 900m 950m 1000m 

dB 17,287 16,412 15,596 14,832 14,113 13,433 12,788 12,174 11,589 11,029 
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 Investerings bedömning en introduktion; ISBN: 978-91-47-06009-2 
62

 Kursmaterial; Lokalisering av vindkraft; Exempel på Ljudberäkningar 



30 
 

Förslag på bergvärmesystem 

Bergvärmesystemet är ett förslag på hyr systemet skulle kunna se ut för 

ridanläggningen. Det föreslagna systemet är beräknat med hjälp av Earth energy 

designer och består av ett så kallat U-rör. Se bilaga 2.63 

Installationskostnad/vinst 

Tabell 12 Visar installationskostnad/vinst för bergvärmesystem64 

 
Bergvärme   

Kalkylränta  7,0% nominell 

Kalkylperiod                                         5 år 

Unerhållskostnad (prisutveckling/år) 4,0% nominell 

Energislag  El kWh 

Energipris rörligt             0,69 kr per kWh 

Energiprisutveckling/år 4,0% nominell 

   

 
Före åtgärd Efter åtgärd 

Investeringskostnad (kr)  0 150 000 

Underhållskostnad (kr/år)     

   
Energianvändning (kWh/år) 270 200,0 243 180,0 

Energikostnad (kr/år) 186 438 167 794 

   
Summa nuvärde, investering och underhåll 250 000 150 000 

Summa nuvärde, energikostnader 853 831 768 448 

Summa nuvärde, alla kostnader 1 103 831 918 448 

  Differens: 185 383  

Besparingskostnad (kr/kWh) 0,00 Kan vara lönsamt 

 

Miljöpåverkan 

Miljöpåverkan för bergvärme är mycket begränsad, det som kan förekomma är att för 

djup geotermi kan vattnet i vissa fall innehålla salter och gaser som måste avskiljas 

och behandlas.65 

 

 

                                                           
63

 EED Version 2.0 (October 15, 2000), license for BO NORDELL, P. Eskilson, G. Hellstrom, J. 
Claesson, T. Blomberg, B. Sanner 
64

 Investerings bedömning en introduktion; ISBN: 978-91-47-06009-2 
65

 Kursmaterial; Förnyelsebar energi; Small ground-source heat pump applications  
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Förbränning av hästgödsel 

Ett bra och miljövänligt alternativ till uppvärmning är att utvinna värme ur hästgödsel. 

SWEBO BioTherm är en förbränningskammare som utvinner energi från 

hästspillning. SWEBO BioTherm fungerar som vilken värmepanna som helst och 

man eldar med det man har mockat ut ur boxarna och det bygger på ett slutet 

gödselsystem så att det bildas inget lakvatten som riskerar att hamna i grundvattnet. 

En normalstor häst producerar gödselbränsle som ger 4kW kontinuerlig uteffekt om 

man eldar bränslet. När det gäller ridanläggningen i Råneå kan man genom att 

förbränna hästgödsel få ut 80 kW ren effekt. Med det kan man värma upp ca 1250 

m2.66    

Installationskostnad/vinst 

SWEBO BioTherm Gen 3 är den bästa brännaren därför att den kan bränna 

hästgödsel med upp till 50 % fukthalt vilket gör att man inte behöver torka gödslet. 

Den ekonomiska vinsten blir stor, då man slipper köpa elenergi till uppvärmning.67  

Miljöpåverkan 

De miljöproblem som uppkommer i ridanläggningen vid förbränning av hästgödsel är 

utsläpp av N2 och NOx.68 
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 http://www.swebo.com/uploads/media/im_biotherm_sv_2012.pdf 
67
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7. Rekommendation 

 

 Med tanke på de höga transmissionsförlusterna i ridhuset anser jag att man 

ska förbättra befintlig isolering eller byta ut den. Man kan minska 

energianvändningen genom att minska på de onödiga 

transmissionsförlusterna.  

 

 Jag anser också att man ska byta underlag i ridhuset till sågspån, kutterspån 

eller klenflis för att få bort problemen med hög ventilationsförlust på grund av 

fuktigheten, de isande portarna, höga värmen och munteraggregatet. 

 

 Byta ut befintliga motorvärmarstolpar till timerstyrda 

 

 Byta ut innebelysningen i ridhuset till närvarostyrd belysning. 

 

 Ha utomhusbelysningen släckt under viss del av dygnet. 

 

 Sänka värmen på radiatorer i de utrymmen man inte direkt använder, som fika 

rum/kök och hålla portarna stängda, alternativt byta ut dom till mer 

energisnåla. 

 

 Byta ut befintligt värmesystem till vindkraft, bergvärme eller Sewbo Bio Therm. 

 

8. Diskussion 

Det problem som man har i ridanläggningen i Råneå är att energianvändningen är 

mycket högre jämfört med andra ridanläggningar 

Ventilationsförlusterna är väsentligt större än de 25 % som ofta anses normalt. Detta 

beror antagligen på att man är tvungen att ha 18°C i ridhuset under vinterhalvåret på 

grund av att portarna isar och att man ofta har dem öppna för att vädra ut fukten.  

Detta beror i sin tur på att det är hög luftfuktighet som beror på att man är tvungen att 

ofta vattna underlaget därför att det är torrt och dammar. Detta är troligen den 

viktigaste orsaken till problemen Därför anser jag genom den litteraturstudie som jag 

gjort att man kan bli av med problemet genom att byta underlag i ridhuset. 

Jag anser att man kan få ner energianvändningen ganska mycket genom att byta 

underlag i ridhuset, då det är en orsak till den höga fuktigheten som medför att 

munteraggregatet går på för fullt (8 760h) för att få bort fukten. En annan orsak till 

den höga energianvändningen är att belysningen i stall/ridhus oftast är på, fast ingen 

befinner sig där. De höga tranmissionsförlusterna är också en bidragande orsak till 

den höga energianvändningen. När jag fotade med värmekameran i ridhuset och 

riktade den mot dörrarna visade den på minusgrader, allt från -1°C till -6°C. Normalt 

ska inte värmekameran visa på minusgrader, vilket kan bero på dålig isolering och att 
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det är glipor runt fönster och dörrar. Det finns mycket som man kan göra för att 

minska på energianvändningen och använda energin på ett mera effektivt sätt, både 

mindre och större åtgärder. De mindre och inte så omfattande åtgärderna är att se 

över befintlig belysning, inne och ute, hålla portar stängda, förbättra eller byta ut 

befintlig isolering. Med dessa mindre åtgärder skulle man uppskattningsvis kunna 

spara 200 000 kWh. De mera omfattande åtgärderna är att byta ut värmesystem, till 

bergvärme, förbränning av hästgödsel gårdsvindsnurra. När det gäller bytet av 

värmesystem anser jag att bergvärme är det bästa alternativet därför att det är en 

beprövad teknologi, låg kostnad, lätt att installera, pålitligt och energieffektivt. När det 

gäller förbränning av hästgödsel har jag fått fram att det inte skulle vara lönsamt 

eftersom den mängd gödsel som de 20 hästarna uppskattningsvis producerar inte 

räcker till att värma upp hela ridanläggningen. Detta är bara förslag, vad jag tycker 

och har kommit fram till, fastighetsägare, kommun och anläggningen kanske anser 

något annat.   

Energianvändningen stämmer inte riktigt då jag räknat ihop det, vilket kan bero på 

att: en del värden kan vara från olika år. Energiförbrukningen på munteraggregatet 

vekar enligt de uppgifter som jag har vara ett beräknat värde vilket betyder att det 

värdet är vad som kan väntas och det kan skilja mellan mätt förbrukning. De värden 

på energianvändning som jag har fått fram vid de beräkningar som jag har gjort är 

uppskattade värden enligt uppgifter som jag fått från personer på tekniska 

förvaltningen på Luleå kommun och vad jag uppfattat vid mitt platsbesök. De värdena 

är vad som kan förväntas och är därför inte exakta värden. Skillnaden mellan 

ingående energi och beräknade förbrukningstal kan bero på dessa osäkerheter 

och/eller läckage som inte ingår i beräknade ventilationsförluster. Energibalansen i 

Tabell 4 har räknats under antagande att ett sådant läckage förklarar differensen. 

     9. Slutsatser 

Den största delen av energin, 77 % går till ridhuset. Det är tydligt att problemen till 

den höga energianvändningen är just där. I ridhuset finns munteraggregatet. 

Eftersom man är tvungen att ha en temperatur här på +18 C° under vinterhalvåret 

går det en hel den till uppvärmning. Det är tydligt att transmissionsförluster är stora i 

ridhuset vilket beror på dålig isolering och glipor runt fönster, portar.  

Det finns en del att arbeta med för att minska energianvändningen, se över befintlig 

belysning, hålla portar stängda, förbättra eller byta ut befintlig isolering, byta ut 

underlaget i ridhuset och byta värmesystem till gårdsvindsnurra, bergvärme eller 

förbränning av hästgödsel. Alla de mindre och enklare förslagen sparar också en del 

energi och man kan åtgärda dem relativt snabbt och enkelt.  

Genomför man de åtgärder som jag föreslagit kan man spara uppskattningsvis 

200 000 kWh. Byter man ut och förbättrar isolering och man antar att detta skulle 

spara hälften av transmissionsförlusterna blir det uppskattningsvis 70 000 kWh, får 

man bort munteraggregatet skulle man uppskattningsvis spara 127 020 kWh. Om 
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man byter till närvarostyrd belysning i ridhuset och antar att det skulle spara 20 %, 

blir det uppskattningsvis 8 200 kWh. Om man släcker 80 % av utomhusbelysningen 

under 20 % av tiden skulle man uppskattningsvis spara 1 500 kWh. Byter man ut 

befintliga motorvärmarstolpar till timerstyrda och därmed minskar med 1,5h skulle 

man uppskattningsvis spara 170 kWh. 

När det gäller bytet av värmesystem anser jag att bergvärme är det bästa alternativet 

därför att det är en beprövad teknologi, låg kostnad, lätt att installera, pålitligt och 

energieffektivt. När det gäller förbränning av hästgödsel har jag fått fram att det inte 

skulle vara lönsamt eftersom den mängd gödsel som de 20 hästarna 

uppskattningsvis producerar inte räcker till att värma upp hela ridanläggningen. Man 

kan enbart värma upp ca 1250 m² och den tempererade arean för ridanläggningen är 

ca 1734 m².  
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A4_webb.pdf 

http://www.swebo.com/uploads/media/im_biotherm_sv_2012.pdf 

http://www.swebo.com/uploads/media/broschyr_biotherm_2012_sv_04.pdf 

http://www.varmia.se/bergvarme.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.boverket.se/
http://www.energieffektivisering.se/PageFiles/433/%C3%85F_Energikartl%C3%A4ggning.pdf
http://www.energieffektivisering.se/PageFiles/433/%C3%85F_Energikartl%C3%A4ggning.pdf
http://www.björkängsförsäljning.se/varme/swebo%20bioterm/swebo_biotherm_hast_A4_webb.pdf
http://www.björkängsförsäljning.se/varme/swebo%20bioterm/swebo_biotherm_hast_A4_webb.pdf
http://www.swebo.com/uploads/media/im_biotherm_sv_2012.pdf
http://www.swebo.com/uploads/media/broschyr_biotherm_2012_sv_04.pdf
http://www.varmia.se/bergvarme.php
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Bilagor 

Bilaga 1 Vindkarta Sverige 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

Bilaga 2 Bergvärmesystem 

 

D E S I G N    D A T A 

 ====================== 

 GROUND 
  Ground thermal conductivity            3.400 W/m,K 
  Ground heat capacity                 2160000 J/m³,K 
  Ground surface temperature              3.60 °C 
  Geothermal heat flux                  0.0450 W/m² 
 
 BOREHOLE 
  Configuration:   1 : single 
    - g-function No.                   0 
  Borehole depth                         130.58 m 
  Borehole spacing                        10.00 m 
  Borehole installation              SINGLE-U 
  Borehole diameter                       0.114 m 
  U-pipe diameter                         0.040 m 
  U-pipe thickness                       0.0037 m 
  U-pipe thermal conductivity             0.420 W/m,K 
  U-pipe shank spacing                   0.0600 m 
  Filling thermal conductivity            0.600 W/m,K 
  Contact resistance pipe/filling        0.0000 K/(W/m) 
 
THERMAL RESISTANCES 
 
 Borehole thermal resistances are calculated. 
 Number of multipoles               1 
 Internal heat transfer between upward and downward channel(s) is considered. 
 
 HEAT CARRIER FLUID 
 
  Thermal conductivity                    0.480 W/m,K 
  Specific heat capacity                   3795 J/kg,K 
  Density                                  1052 kg/m³ 
  Viscosity                            0.005200 kg/m,s 
  Freezing point                          -14.0 °C 
  Flow rate per borehole               0.000600 m³/s 
 
 BASE LOAD 
 
  Annual heating load                        21.20 MWh 
  Annual cooling load                         0.00 MWh 
 
  Seasonal performance factor (heating)       3.00 
  Seasonal performance factor (cooling)       2.00 
 
  Monthly energy profile 
  Month      Heat load     Cool load    (MWh) 
   JAN        0.1550         0.0000 
   FEB        0.1480         0.0000 
   MAR        0.1250         0.0000 
   APR        0.0990         0.0000 
   MAY        0.0640         0.0000 
   JUN        0.0000         0.0000 
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   JUL        0.0000         0.0000 
   AUG        0.0000         0.0000 
   SEP        0.0610         0.0000 
   OCT        0.0870         0.0000 
   NOV        0.1170         0.0000 
   DEC        0.1440         0.0000 
          ----------     ---------- 
   Total      1.0000         0.0000 
 
 PEAK LOAD 
 
  Monthly peak powers (kW) 
  Month      Peak heat     Duration     Peak cool    Duration 
   JAN       32200.00         0.0           0.00        0.0 
   FEB       36900.00         0.0           0.00        0.0 
   MAR       34900.00         0.0           0.00        0.0 
   APR       26800.00         0.0           0.00        0.0 
   MAY       19500.00         0.0           0.00        0.0 
   JUN        8200.00         0.0           0.00        0.0 
   JUL        7500.00         0.0           0.00        0.0 
   AUG        6500.00         0.0           0.00        0.0 
   SEP       15100.00         0.0           0.00        0.0 
   OCT       22000.00         0.0           0.00        0.0 
   NOV       22600.00         0.0           0.00        0.0 
   DEC       38000.00         0.0           0.00        0.0 
 
   Number of simulation years 25 
   First month of operation   SEP 
 
                 C A L C U L A T E D    V A L U E S 
           ================================== 
 
  Total borehole length                   130.6 m 
 
 
THERMAL RESISTANCES 
 
  Borehole therm. res. internal          0.5455 K/(W/m) 
 
  Reynolds number                          4741 
  Thermal resistance fluid/pipe          0.0096 K/(W/m) 
  Thermal resistance pipe material       0.0775 K/(W/m) 
  Contact resistance pipe/filling        0.0000 K/(W/m) 
 
  Borehole therm. res. fluid/ground      0.1577 K/(W/m) 
 
  Effective borehole thermal res.        0.1596 K/(W/m) 
 
 SPECIFIC HEAT EXTRACTION RATE (W/m) 
 
  Month           Base load    Peak heat    Peak cool 
   JAN              22.98    164400.58        -0.00 
   FEB              21.94    188396.93        -0.00 
   MAR              18.53    178185.72        -0.00 
   APR              14.68    136830.29        -0.00 
   MAY               9.49     99559.36        -0.00 
   JUN               0.00     41865.99        -0.00 
   JUL               0.00     38292.06        -0.00 
   AUG               0.00     33186.45        -0.00 
   SEP               9.04     77094.68        -0.00 
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   OCT              12.90    112323.38        -0.00 
   NOV              17.35    115386.74        -0.00 
   DEC              21.35    194013.10        -0.00 
 
 BASE LOAD: MEAN FLUID TEMPERATURES (at end of month) 
 
  Month       Year 1      Year 2      Year 5     Year 10     Year 25 
   JAN         4.46       -4.12       -4.60       -4.80       -5.00 
   FEB         4.46       -3.91       -4.36       -4.56       -4.75 
   MAR         4.46       -2.82       -3.25       -3.44       -3.64 
   APR         4.46       -1.51       -1.91       -2.11       -2.30 
   MAY         4.46        0.31       -0.07       -0.26       -0.45 
   JUN         4.46        3.67        3.31        3.13        2.94 
   JUL         4.46        3.86        3.52        3.34        3.15 
   AUG         4.46        3.97        3.64        3.46        3.27 
   SEP         1.33        0.91        0.60        0.42        0.24 
   OCT        -0.14       -0.51       -0.82       -0.99       -1.17 
   NOV        -1.83       -2.16       -2.45       -2.62       -2.80 
   DEC        -3.38       -3.68       -3.96       -4.12       -4.31 
 
  BASE LOAD: YEAR 25 
  Minimum mean fluid temperature       -5.00 °C   at end of JAN 
  Maximum mean fluid temperature        3.27 °C   at end of AUG 
 
 
 PEAK HEAT LOAD: MEAN FLUID TEMPERATURES (at end of month) 
 
  Month       Year 1      Year 2      Year 5     Year 10     Year 25 
   JAN         4.46       -4.12       -4.60       -4.80       -5.00 
   FEB         4.46       -3.91       -4.36       -4.56       -4.75 
   MAR         4.46       -2.82       -3.25       -3.44       -3.64 
   APR         4.46       -1.51       -1.91       -2.11       -2.30 
   MAY         4.46        0.31       -0.07       -0.26       -0.45 
   JUN         4.46        3.67        3.31        3.13        2.94 
   JUL         4.46        3.86        3.52        3.34        3.15 
   AUG         4.46        3.97        3.64        3.46        3.27 
   SEP         1.33        0.91        0.60        0.42        0.24 
   OCT        -0.14       -0.51       -0.82       -0.99       -1.17 
   NOV        -1.83       -2.16       -2.45       -2.62       -2.80 
   DEC        -3.38       -3.68       -3.96       -4.12       -4.31 
 
  PEAK HEAT LOAD: YEAR 25 
  Minimum mean fluid temperature       -5.00 °C   at end of JAN 
  Maximum mean fluid temperature        3.27 °C   at end of AUG 
 
 
 PEAK COOL LOAD: MEAN FLUID TEMPERATURES (at end of month) 
 
  Month       Year 1      Year 2      Year 5     Year 10     Year 25 
   JAN         4.46       -4.12       -4.60       -4.80       -5.00 
   FEB         4.46       -3.91       -4.36       -4.56       -4.75 
   MAR         4.46       -2.82       -3.25       -3.44       -3.64 
   APR         4.46       -1.51       -1.91       -2.11       -2.30 
   MAY         4.46        0.31       -0.07       -0.26       -0.45 
   JUN         4.46        3.67        3.31        3.13        2.94 
   JUL         4.46        3.86        3.52        3.34        3.15 
   AUG         4.46        3.97        3.64        3.46        3.27 
   SEP         1.33        0.91        0.60        0.42        0.24 
   OCT        -0.14       -0.51       -0.82       -0.99       -1.17 
   NOV        -1.83       -2.16       -2.45       -2.62       -2.80 
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   DEC        -3.38       -3.68       -3.96       -4.12       -4.31 
 
  PEAK COOL LOAD: YEAR 25 
  Minimum mean fluid temperature       -5.00 °C   at end of JAN 
  Maximum mean fluid temperature        3.27 °C   at end of AUG 
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Bilaga 3 Frågor till Torbjörn Körlof; Tekniska förvaltningen  

1. Hur stor är den totala energianvändningen i ridanläggningen? 

 

2. Hur stor del av energianvändningen går till ventilation? 

 

3. Hur stor del av energianvändningen går till uppvärmning? 

 

4. Hur stor del av energianvändningen går till hushållsel? 

 

5. Hur stor del av energianvändningen går till fastighets el? 

 

6. Hur stor är effekten och luftflödet för fläktar, tilluftsdon och munteraggregatet? 

 

7. Vad är drifttiden för fläktar, tilluftsdon och munteraggregatet? 
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Bilaga 4 Frågor till Kimmo Yliniemi; Kyab 

1. Vilka är de exakta energivärdena för ridanläggningen i Råneå? 

 

 

 

 

 

 


