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ABSTRACT 
Hard competition among grocer’s stores has forced shops in rural areas to close. Rural stores often 

have an important role in their community, giving inhabitants access to services such as a drug 

store and post office. Shutdowns of these should therefore, if possible, be avoided. Decreased 

expenses on energy can increase a stores chance to survive. The aim of the project was to suggest 

measures to reduce energy usage in four grocer´s stores in the Stockholm archipelago. An energy 

model of the stores was developed to simulate the energy usage before and after implementation of 

the measures. Using a life cycle cost analysis the profitability of the packages was estimated.  

Both statistics and results from the simulations indicate that the largest energy user in a grocer´s 

store is the refrigeration system. Thus most of the measures were aimed at reducing the energy 

usage of this system, but measures aimed at other areas were also suggested. Simulations showed 

that many measures were available; two of the best were installation of doors on open refrigerating 

counters and a centralization of the cooling system. In order to reduce the amount of bought 

electricity, PV panels showed quite good potential for one of the stores. 

The results show that the profit of the measures is dependent on factors such as the original energy 

usage, the expected rise of the electricity price and the design of the store. In the studied stores the 

energy usage was low from the start. Combined with high investment costs this resulted in long 

payback times for many of the measures. The possibility of subsidies can therefore be essential if 

measures are to be implemented or not. The project showed that many energy saving measures are 

available and in stores with higher energy usage than the studied ones the potential is greater. 
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SAMMANFATTNING 
Många butiker i glesbygden har tvingats lägga ned på grund av hård konkurrens från större butiker i 

städer och handelscentrum. De har dock ofta en samhällviktig roll som exempelvis ombud för 

apotek och post och en nedläggning bör om möjligt undvikas. Minskade energikostnader resulterar 

i att butikers chanser att överleva ökar. Projektets syfte var att föreslå åtgärder som kan reducera 

energianvändningen i fyra butiker i Stockholms skärgård. En energimodell för butikerna 

utvecklades för att simulera energianvändningen samt effekter av åtgärder, enskilt och i paket. För 

åtgärdspaketen bedömdes lönsamheten genom en livscykelkostnadsanalys.   

Statistik visar att den enskilt största energiposten i en butik är butikskylan (kyl- och frysdiskar samt 

kylrum), vilket bekräftas av resultat från simuleringarna av butikerna. Därför fokuserade 

åtgärdsförslagen på detta, men även åtgärder inom andra områden föreslogs. Många åtgärdsförslag 

var möjliga och de två med störst energibesparingspotential var installation av lock och dörrar på 

kyldiskar samt centralisering av kylsystemet. Även solelsproduktion visade bra resultat för 

reducering av köpt energi.  

Resultaten visar att vinsten av en energieffektivisering avgörs av faktorer som energianvändningen 

från början, den förväntade elprishöjningen och butikens utförande. I de butiker som undersöktes 

var energianvändningen låg. Detta i kombination med höga investeringskostnader gav långa 

återbetalningstider för många av åtgärdspaketen och möjligheten till bidrag kan därför spela en 

avgörande roll för att realisera effektiviseringarna. Åtgärderna för energibesparingar var dock 

många och i småbutiker med en högre elanvändning är energieffektiviseringspotentialen större. 
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1 INTRODUKTION 
I en butik är det viktigt att tillgodose ett flertal behov och krav. Kunden skall ha möjlighet att 

handla de varor hon vill till ett rimligt pris, men hon skall också trivas med inomhusklimatet i 

butiken. Samtidigt skall god kvalité och regelriktig hantering av varor som säljs upprätthållas. För 

att uppfylla detta krävs energi. Energianvändningen inom livsmedelshandeln har under de senaste 

åren ökat, till skillnad från många andra sektorer. Denna trend behöver brytas. Med Sveriges 

miljömål; att till 2020 ha en 20 % lägre energianvändning, krävs förändring för att uppfylla målet 

(Naturvårdsverket, 2012). Detta gäller även livsmedelshandeln. En utmaning livsmedelsbutiker står 

inför är därför hur de ska reducera energianvändningen, samtidigt som kundernas, varornas samt 

personalens krav och behov uppfylls.  

De positiva följderna av en minskad energianvändning i butiker är många. Förutom den uppenbara 

energibesparingen uppnås också ekonomiska fördelar då mindre energi behöver köpas. I mindre 

butiker på landsbygden kan denna fördel vara extra viktigt. Under senare delen av 1900-talet och in 

på 2000-talet har många glesbygdsbutiker tvingats lägga ner på grund av ett bristande kundunderlag, 

vilket resulterat i minskade intäkter (Lundström, 2007). Om butikerna minskar sin 

energianvändning är det möjligt för dem att spara pengar och öka möjligheterna att överleva och 

fortsätta bedriva sin verksamhet. En verksamhet som i många fall är en viktig knytpunkt i 

glesbygdssamhällen då butikerna även agerar post, apoteksombud och systemombud.  

En minskning i köpt energi behöver inte enbart vara ett resultat av energieffektiviseringar i butiken. 

Utöver detta kan en reducering uppnås med teknik för att producera el på plats, exempelvis med 

solceller.   

En typ av landsbygdsbutiker, vilka har en mycket speciell situation jämfört med många andra 

butiker i landet, är de som är belägna på öar i skärgården. De upplever en mycket intensiv säljperiod 

under sommarmånaderna för att sedan få ett kraftigt minskat kundunderlag under resterande delar 

av året. Den största delen av årets inkomst måste tjänas under sommaren för att butiken skall gå 

runt och marginalerna är oftast små. En sänkt energianvändning, resulterande i en minskning av 

köpt energi, vore i dessa fall mycket fördelaktig. Butikerna kan då både förbättra sina ekonomiska 

förutsättningar och samtidigt minska klimatpåverkan.  

1.1 Syfte och mål 

Projektets syfte är att presentera förslag för minskade energikostnader i livsmedelsbutiker belägna i 

skärgården. Detta med avsikten att förbättra butikernas ekonomi och samtidigt minska 

klimatpåverkan.  

Projektet är uppdelat i tre delmål. Första målet är att hitta kostnadseffektiva 

energibesparingsåtgärder för att minska energianvändningen i butiken samt klimatpåverkan från 

denna. Dessutom undersöks potentialen av förnyelsebar energi med målet att minska behovet av 

köpt energi och den årliga energikostnaden ytterligare. Till sist presenteras förslagen till 

besparingsåtgärder i butikerna, både skriftligt och muntligt, för att sprida kunskapen till berörda 

parter.  
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1.2  Avgränsningar 

Studien begränsades till att undersöka fyra butiker i Stockholms skärgård (Tabell 1). Butikerna på 

Svartsö och Grinda studerades mer utförligt medan de två övriga analyserades översiktligt. Arbetet 

fokuserade på fyra huvudområden för energieffektiviseringar; butikskyla, komfortkyla, 

komfortvärme samt belysning. Två lokala förnyelsebara energikällor undersöktes; solenergi för 

produktion av elektricitet samt havsvattnet för kylning.  

Tabell 1: De fyra butiker som har undersökts i projektet. 

Butik, Ö Total area Öppettider 

Svartsö Lanthandel, Svartsö 230 m2 Året om 

Grinda Lanthandel och Café, Grinda 115 m2 Sommaröppet 

Finnhamns Sommarbutik, Finnhamn 100 m2 Sommaröppet 

Gällnö Handelsbod, Gällnö 113 m2 Sommaröppet 

1.3 Metod 

Projektet delades in i fem faser enligt Avsnitt 1.3.1 till 1.3.5 nedan; första, andra och sista fasen är 

gemensamma för alla fyra butiker. Butikerna på Svartsö och Grinda analyserades grundligt i fas tre 

och fyra. Butikerna på Finnhamn och Gällnö analyserades endast översiktligt enligt fas fyra.  För att 

tydligt kunna följa en butik genom hela arbetet, presenteras arbetet och resultatet butiksvis och inte 

direkt enligt fasernas ordning.  

1.3.1 Fas ett - Litteraturstudie 

Den första fasen omfattade en litteraturstudie med syfte att ge en tydligare bild över ämnesområdet. 

Denna innefattade studier av vad som gjorts tidigare inom energianvändning i butiker, vad som är 

speciellt med butiker i glesbygdsområden, tekniker som kan bli aktuella samt viktiga nyckeltal för 

arbetet. Med hjälp av litteraturstudien utarbetades en arbetsmall, utformad som en checklista för 

vad som avsåg undersökas i inventeringarna av butikerna (Bilaga A).  

1.3.2 Fas två – Studiebesök  

Den andra fasen innebar studiebesök i de aktuella butikerna. Under besöken användes den 

framtagna checklistan. Genom att undersöka butikerna på plats och prata med personalen om 

rutiner och utrustning i butiken kunde stora delar av frågorna på checklistan besvaras.  

1.3.3 Fas tre – Modellering 

Den insamlade informationen om butikerna användes till att modellera dem i fas tre. Syftet var att 

kartlägga vad energin används till i butikerna, för att på så vis etablera fokus för energibesparingar. 

En egen energimodell av butikerna utvecklades i programmet Microsoft Excel. Den byggdes upp 

från grunden och anpassades för att möjliggöra användning av informationen som framkommit 

från studiebesöken i butikerna. Läs mer om modellen i Kapitel 3. 

1.3.4 Fas fyra – Åtgärdsförslag 

Fas fyra inleddes då studiebesöken var klara och modellen färdigställd. Olika typer av åtgärdsförslag 

utreddes med avseende på både reducerad energianvändning, minskad klimatpåverkan och 

kostnader. En del av åtgärderna var generella och andra individuella för varje butik. Beräkningar av 

energibesparingar utfördes i energimodellen och kostnader studerades genom både beräkningar för 

återbetalningstid och en livscykelkostnadsanalys. Fas fyra innefattade också en utredning av 
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potentialen för de förnyelsebara energikällorna. För att beräkna potentialen för sol användes en 

beräkningsgång enligt ASHRAE standard.   

1.3.5 Fas fem - Sammanställning 

Sista fasen innefattade sammanställning samt presentation av resultaten för skärgårdshandlare i 

Stockholm. Detta för att på bästa sätt sprida kunskapen om att butikerna kan spara pengar på att 

energieffektivisera och hur de kan göra detta. En artikel kommer också att skrivas för att nå ut till 

handlare i mindre butiker även utanför Stockholms skärgård.  
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[Denna sida har avsiktligen lämnats tom] 
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2 LITTERATURSTUDIE 

2.1 Glesbygdsbutiker 

Butiker på glesbygden konkurrerar på en tuff marknad och den övergripande trenden sedan sista 

halvan av 1900-talet har varit att butiksantalet minskat för varje år. Butikerna tvingas stänga till 

förmån för större butiker i städer eller handelscentrum (Lundström, 2007). Sedan 1996 har antalet 

små och mindre dagligvarubutiker i hela Sverige minskat med över 67 %. Dock har nedgången 

börjat mattas av och under 2010-2011 var motsvarande siffra 2,7 %. För glesbygd i storstadsnära 

regioner, vilket skärgården kan räknas till, har antalet butiker minskat med 14,3 % sedan 1996 

(Tillväxtanalys, 2011).  

När en butik läggs ned påverkas naturligtvis kunderna som handlar i butiken. För dem är butiken 

mycket viktig för tillgången till dagligvaror, speciellt för äldre människor samt de som saknar bil 

(Konsumentverket, 2008). I vissa fall kan de, som resultat av en nedläggning av den lokala butiken, 

även förlora närheten till apotek, post samt ombud för systembolaget. Detta är förödande för 

aktiviteten i området butiken är belägen i. 

2.2 Energianvändning i butiker 

Mellan 2005 och 2010 genomförde Energimyndigheten ett projekt kallat Energianvändning i lokaler 

(STIL2) inom vilket inventeringar av varierande typer av lokaler gjorts. Projektet är en fortsättning 

av en studie som genomfördes 1990 av Vattenfall, kallad STIL. Syfte var att ge en uppfattning av 

lokalsektorn och dess energianvändning. I inventeringarna som genomförts under STIL2 

undersöktes hur elen i lokaler används, vilka som är de största konsumtionsposterna och hur stor 

elanvändningen är för en genomsnittlig lokal av en viss typ. Under 2009 besiktigades handelslokaler 

och de resultaten finns att läsa i rapporten Energianvändning i handelslokaler (Energimyndigheten, 

2010a).  

Enligt STIL2 är den totala specifika elanvändningen inom livsmedelshandeln 309 kWh/m2 eller  

321 kWh/m2 och år, exklusive respektive inklusive elenergi för uppvärmning. Om detta jämförs 

med resultatet från STIL, 257 kWh/m2 per år exklusive el för uppvärmning, ses att elanvändningen 

inom livsmedelshandeln har ökat med ungefär 20 %, . Orsaken bakom ökningen tros vara att 

dagens sortiment innefattar fler varor som behöver kylas eller frysas jämfört med tidigare samt att 

fler typer av apparater, exempelvis bake-off ugnar och grillar, är tillgängliga idag 

(Energimyndigheten, 2010a).  

Den för livsmedelsbutiker största enskilda posten för elanvändning är livsmedelskyla där 

genomsnittet för en butik i landet har beräknats till 145 kWh/m2 per år. Efter detta kommer 

belysning med 90 kWh/m2 per år och sedan fläktar med 24 kWh/m2 per år. I Figur 1 ses 

fördelningen av den specifika elanvändningen (kWh/m2 och år) för livsmedelsbutiker. Studien 

konstaterar också att de lokaler som har högst elanvändning per area är mindre livsmedelsbutiker 

(Energimyndigheten, 2010a). 
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Figur 1: Fördelning av den specifika elanvändningen i livsmedelsbutiker (Energimyndigheten, 2010a).  

2.2.1 Butikskyla 

Begreppet butikskyla inkluderar de system som behövs för att förvara kylda eller frysta matvaror i 

en butik; kyldiskar, frysdiskar samt kylrum. Fyra viktiga faktorer som påverkar hur mycket energi 

som behövs till butikskylan är listade nedan (Axell, et al., 2004). 

 Det omgivande klimatet i butiken; utomhusklimatet samt utformning av systemen för 

värme, ventilation och komfortkyla.  

 Prestandan för kyl- och frysdiskarna.   

 Krav på temperatur i matvarorna, vilket regleras enligt lag. 

 Design av system för butikskyla. 

Det omgivande klimatet har en stor inverkan på driften av kylaggregat och kyldiskar. Exempelvis 

leder hög luftfuktighet i butiken till att det bildas mer is i maskinerna, vilket i sin tur leder till högre 

energibehov. Även en hög omgivningstemperatur gör att energianvändningen ökar.  

2.2.1.1 Livsmedelslagstiftning 

Livsmedelslagstiftningen i Sverige reglerar hur livsmedel får förvaras och bygger på förordningar 

från EU och beslut från riksdagen. Utifrån dessa har branschriktlinjer tagits fram som tolkar och 

förtydligar lagstiftningen. En del i lagstiftningen behandlar vid vilka temperaturer livsmedel bör 

förvaras. I första hand skall förvaringsanvisningarna på produktens förpackning följas, för kylda 

animaliska produkter gäller generellt temperaturer mellan 2 till 8 oC. För lagring av djupfrysta 

produkter bör temperaturen generellt sett vara maximalt -20 oC (Djupfrysningsbyrån, 2011). 

För frukt och grönsaker finns inga satta riktlinjer för temperaturer. Beroende på vara skall de hålla 

en temperatur från någon plusgrad upp till +15 oC (Livsmedelsverket, 2007). Viktigt är också att 

förvara frukt och grönsaker separat från övriga livsmedel (Svensk Dagligvaruhandel, 2009).  

Andra delar som nämns i branschriktlinjerna är att flödena i butiken skall vara fungerande, sett till 

både ett hygieniskt och arbetsmässigt perspektiv. Exempelvis flöden i personalens arbete eller 
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varornas väg in och ut ur butiken (Svensk Dagligvaruhandel, 2009). Lager- och exponeringsytor 

skall vara utformade så att principen ”Först In – Först Ut” upprätthålls på bästa sätt, det vill säga 

att de äldsta varorna skall vara de som är tillgängliga för kunden. Det nämns också att kyl- och 

frysmöbler skall placeras så de inte utsätts för direkt solljus eller andra faktorer som kan påverka 

dess kapacitet negativt (Djupfrysningsbyrån, 2011) samt att dörrar mot kyl- och frysrum skall ha 

täta lister (Svensk Dagligvaruhandel, 2009).  

2.2.1.2 Indirekta och direkta system för butikskyla 

De vanligaste systemen för butikskyla kan delas upp i två huvudgrupper, direkta och indirekta 

system. I direkta system sker inga ytterligare värmeväxlingar utöver de mellan köldmediet i 

förångaren och luften som skall kylas samt mellan köldmediet i kondensorn och mediet till vilken 

den avger sin värme. Köldmediet går i en krets mellan kompressorn, vanligen placerad i ett 

maskinrum, till kondensorn i kyl/frysdiskarna ute i butiken och sedan till kondensorn, som 

exempelvis kan placeras på taket (Figur 2). Direkta system kan även bestå av flera diskar 

sammankopplade till ett centralt system, förångaren utgörs då av flera mindre förångare i varje disk 

(Arias, et al., 2004).  

 

Figur 2: Principskiss över ett direkt system för butikskyla. 

I indirekta system transporteras kylan från kylmaskinen till kyldisken med hjälp av en köldbärare 

(Figur 3). Detta innebär att en extra värmeväxling sker på förångarsidan mellan köldmediet och 

köldbäraren.  Det är vanligt med ett centralt indirekt system med flera kyldiskar eller kylrum 

sammankopplade. Med hjälp av en pump förs köldbäraren ut till kylenheterna där den kyler luften. 

Ett fullständigt indirekt system har ytterligare en värmeväxling på kondensorsidan vilket gör det 

möjligt att återvinna värmen för att exempelvis värma tilluften i butiken. En värmebärare 

transporterar värmen från kondensorn till en värmeväxlare med luft eller annat medium (Arias, et 

al., 2004). Det är även möjligt att i ett indirekt system kyla kondensorn med frikyla eller fjärrkyla. 

Frikyla kan ibland ersätta kylmaskinen helt under vissa perioder, kylmaskinens driftstid minskar då 

och därmed dess slitage och energianvändning (Axell, 2001).  
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Figur 3: Principskiss över ett indirekt system för butikskyla.  

Det går inte generellt att säga att ett system är överlägset det andra. Vad som lämpar sig bäst beror 

bland annat på behov av kyla och värme, temperaturnivåer och kostnadsläge. I Tabell 2 görs en 

jämförelse mellan direkta och indirekta system där fördelar och nackdelar tas upp.  

Tabell 2: Jämförelse mellan direkta och indirekta kylsystem (Arias, et al., 2004). 

 Direkta System Indirekta System 

Fördelar Få värmeväxlingar ger bra 
verkningsgrad 
Färre komponenter än indirekta system 
ger lägre investeringskostnader 
Kräver ingen pumpenergi 

Mindre köldmediemängder än i direkta 
system 
Större flexibilitet vid val av köldmedium 
Enklare att underhålla 

Nackdelar Stora köldmediemängder 
Stor läckagerisk 

Flera värmeväxlingar ger sämre 
verkningsgrad än ett direkt system 
Kräver pumparbete 
Flera komponenter ger en högre 
investeringskostnad 

Ett specialfall av en direkt disk är plug-in disken som har alla nödvändiga delar inbyggda; en 

kylmaskin är monterad i disken, köldmediet kyler luften i disken och värmer luften utanför disken 

(Figur 4). 

 

Figur 4: Principskiss över en plug-in disk.  
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2.2.1.3 Kyl- och frysmöbler 

För handlaren är en viktig aspekt vid val av kyl- och frysdisk att varorna på bästa sätt kan exponeras 

för kunden och därmed locka till köp. Det är därför förklarligt att den vanligaste typen av disk är 

den vertikala disken med vilken det är möjligt att skylta många varor för kunderna på en relativt 

liten yta. Vertikala diskar finns både med eller utan dörrar, öppna respektive stängda. Nackdelen 

med den öppna disken är att värmeförlusten via infiltration från omgivningen är stor. För att 

reducera läckage av kyla är luftridåer installerade i framkant av disken för att verka som en barriär 

mellan den och omgivningen (Axell, et al., 2004). Luftridån ger dock inte ett fullgott skydd mot 

läckage av kalluft, enligt Axell, Fahlén och Tuovinen (1999) orsakas 60 - 70 % av förlusterna i en 

vertikal kyldisk av infiltration från den varma omgivningen.  

Stängda vertikala diskar kallas dörrdiskar och har genomskinliga dörrar som kunderna kan öppna 

för självbetjäning. Trots att förlusterna från dessa diskar är mindre än från öppna föredrar många 

handlare de öppna diskarna då de anser att dörrarna kan uppfattas som ett hinder mot att handla 

(Axell, 2001). En studie har dock visat att montering av dörrar på kyldiskar i butiker inte påverkar 

försäljningen av varor, men det poängteras att ytterligare undersökningar bör göras i denna fråga. 

Det fastslås också att det termiska klimatet framför diskarna blir bättre och att både kunder och 

personal uppfattar det som mer behagligt efter att dörrarna installerats. Detta i sig kan ses som ett 

bra argument för att installera dörrar (Lindberg, et al., 2008).  

Det finns även horisontella diskar, gondoler, där varorna plockas ut uppifrån av kunden. Dessa har 

en horisontell luftridå för att förhindra läckage. På grund av att den kalla luften i gondolen är tyngre 

än den varma luften utanför faller den naturligt ner i gondolen och på så vis minskar infiltrationen 

jämfört med vertikala diskar (Axell, 2001). 

2.2.1.4 Åtgärder för minskad energianvändning inom butikskyla 

I tidigare studier och undersökningar har ett flertal förslag till åtgärder för att minska 

energianvändningen inom området för butikskyla tagits fram. En sammanställning av de viktigaste 

åtgärderna listas nedan.  

 Övertäckning av kyl- och frysdiskar under natten för att förhindra kyla läckage kan spara upp till 

50 % av energin till diskarna (Arias, et al., 2007).  För maximal effekt är det viktigt 

övertäckningen håller tätt även vid kanterna på diskarna.  

 Installera lock eller dörrar på öppna kylmöbler. Detta för att, precis som nattäckningen, minska 

värmetillskottet från infiltrerande luft men här även under dagtid. Det råder delade 

meningar om hur stor energibesparing som kan uppnås med denna åtgärd. För horisontella 

frysdiskar sägs den hamna mellan 45 % (Tryma Termoprodukter, 2012) och 50 % 

(Zetterqvist, 2012). För vertikala kyldiskar varierar siffran mellan 30-60 % (SCHOTT 

Termofrost, 2012) och enligt Norpe AB (2012) är den 50 %. I horisontella kyldiskar kan 

upp till 30 % av energin sparas (Zetterqvist, 2012). 

 Kombinera kyl- och frysmöbler i system beroende på förångningstemperatur, koppla samman de som 

har liknande temperaturer. En hög förångningstemperatur minskar energiförbrukningen. 

En höjning av temperaturen med 1 K motsvarar ca 3 % minskning i energiförbrukningen 

(Axell, 2001). 

 Återvinning av kondensorvärme till värmebehov i butiken. Med värmeåtervinnig kan man ta tillvara 

kondensorvärmen som annars går till spillo och på så sätt minska kostnaderna för 
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uppvärmning av butiken. Värmeåtervinning kräver dock en hög kondenseringstemperatur 

vilket ökar energianvändningen i kylmaskinerna (Arias, et al., 2004). 

 Flytande kondenseringstemperatur. Istället för att ha en fast kondenseringstemperatur låter man 

den variera med utetemperaturen. Energianvändningen i kylmaskinerna minskar vid låga 

kondenseringstemperaturer och systemen gynnas därför vid låga utomhustemperaturer.  

1 K lägre kondenseringstemperatur ger en minskning av energianvändningen med runt 3 % 

(Axell, 2001). 

 ECO-pumpen är en lösning som kombinerar både värmeåtervinning och flytande 

kondensering och kopplar samman flera olika kylsystem i en butik. Hur många 

kondensorer som används för värmeåtervinning styrs av värmebehovet i butiken. De 

kondensorer som inte behövs för värmeåtervinning kan köras med en låg 

kondenseringstemperatur. Detta sparar energi till uppvärmning men också till kylsystemen 

då flytande kondensering används (Arias, et al., 2007).   

 Avfrosta diskar vid behov och inte med ett satt intervall. Under sommaren är det fuktigare än 

under vintern vilket gör att kylbatterierna lättare fryser igen. Avfrostningsbehovet är därför 

större under sommaren än vintern. Energianvändningen ökar både om det går för lång 

eller kort tid mellan avfrostningarna (Axell, et al., 2004).  

 Inte lasta in för varma varor i diskarna då de inte är gjorda för att sänka varornas temperatur 

(Axell, 2001). 

 Inte överlasta diskarna, överlastning kan dels förstöra varorna som lastas utöver maxgränsen 

(där disken ej klarar av att hålla temperaturen) men också fördärva kylningen i disken då 

varorna stör luftströmmen. Dock är en fullastad disk bra då luftströmmarna är gjorda för 

detta (Axell, 2001). 

 Täta dörrar till kyl- och frysrum som inte håller tätt för att minska läckage av kylan (ÖNET, 

2000).  

2.2.2 Belysning 

Belysningen är en viktig del av inredningen i en butik. Med hjälp av ljussättningen kan vissa varor 

och utrymmen göras extra spännande och exponeras mycket, medan andra delar kan tonas ned. 

Den har även en stor roll i en butiks elanvändning, enligt STIL2 (Energimyndigheten, 2010a) utgör 

el till belysning drygt en fjärdedel av butikselen. Slutsatsen är att belysningen, både hur den ser ut 

och vilken teknik som används, är en betydelsefull aspekt att titta närmare på när elanvändningen i 

en butik undersöks.  

I STIL2 (Energimyndigheten, 2010a) ingår en grundlig undersökning av belysningen i butiker och 

det har utretts hur mycket installerad belysning en genomsnittlig butik har. Resultatet visade att 

butikerna i genomsnitt använde 17 W/m2 för belysning i livsmedelsbutikslokaler. Det undersöktes 

också vilken typ av belysning som är installerad och i Tabell 3 ses en förteckning över vanliga 

ljuskällor i livsmedelsbutiker.  
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Tabell 3: Sammanställning av butiksbelysning (Energimyndigheten, 2010a). 

Ljuskälla Installerad effekt [W/m2] Andel [%] 

Lysrör, konventionella drivdon 5,4 32 % 

Metallhalogenlampor 4,2 25 % 

T5-lysrör 3 18 % 

T8-lysrör med HF-don 1,7 10 % 

Halogenlampor 1,5 9 % 

Glödlampor 0,2 1 % 

Övrigt 1 6 % 

Utav den totala kostnaden för ett belysningssystem utgörs ca 70 % av elkostnaden, 

investeringskostnaderna står för 10 % och drift och underhåll för 20 % (ÖNET, 2005). Det betyder 

att ett val av belysning som baseras på låga inköpskostnader inte nödvändigtvis är det billigaste 

alternativet sett till systemets hela livslängd. Energieffektiv belysning kan ge en större total 

besparing trots en eventuellt högre initial kostnad, vilket bör beaktas vid val av belysningstyp. 

Nedan följer en sammanställning av för- och nackdelar med olika typer av belysning (Tabell 4). 

2.2.2.1 Åtgärder för minskad energianvändning inom butiksbelysning 

För att minska användningen av elektricitet till belysning i en butik kan flertalet åtgärder vidtas, 

nedan följer en lista med åtgärder som föreslagits i ett tidigare projekt (ÖNET, 2000). 

 Minska antalet lampor som är tända utanför butikens öppettider. 

 Ersätt lysrör och glödlampor med lågenergilampor som har energisnåla ballaster. 

 Använd inte överflödig belysning. 

 Installera närvarostyrd belysning i utrymmen som inte används kontinuerligt, exempelvis 

lager och kylrum. Att belysningen i kylda rum släcks ger en besparing i både el för lampor 

men även i kyla då den alstrade värmen från belysningen ej behöver kylas bort.  

Om belysningen är i behov av att ersättas är det en bra möjlighet att göra den nya belysningen så 

energieffektiv som möjligt.  
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Tabell 4: Jämförelse av ljuskällor. 

Ljuskälla Fördelar Nackdelar 

Glödlampor1 Lågt inköpspris Blir mycket varma 

Bra färgåtergivning av ljuset Energiineffektiva 

Tänder direkt Kort livslängd, 1000 h 

 Lågt ljusutbyte, 12 lm/W 

 Fasas ut ur EU 

Halogen-
glödlampor2 

Samma sockel som glödlampor Blir mycket varma 

Tänder direkt Känsliga för spänningsförändringar 

Längre livslängd än glödlampan,  
upp till 5000 h 

 

Högre ljusutbyte än glödlampan, 35 
lm/W 

 

Lysrör3 Stor driftsäkerhet Långa lampor 

Bra färgåtergivning Stora armaturer 

Lågt pris Kräver ett förkopplingsdon för att tända 

Lång livslängd Bäst funktion vid omgivningstemperatur av 35oC, 
ej effektiva i kylrum och utomhus 

Högt ljusutbyte  

T5: energieffektiva  

Kompaktlysrör4 Små lysrör Kan bara användas i speciella armaturer 

Högt ljusutbyte, 40 – 85 lm/W  

Lång livslängd, 6 000 – 15 000 h  

En del kan ljusregleras  

Lysrörslampor4 Små lysrör Går ej att ljusreglera 

Kan ersätta glödlampor Dröjer tills full ljusstyrka uppnås 

Högt ljusutbyte, 40 – 85 lm/W  

Lång livslängd, 6 000 – 15 000 h  

Lysdiodlampor5 
(LED) 

Högt ljusutbyte, 80-200 lm/W Lysrör fortfarande bättre vid allmänbelysning 

Lång livslängd, upp emot 100 000 h Värmer upp armaturen, kan kräva kylning 

Låg UV- och IR-strålning, lämpar 
sig för livsmedel 

Dyrare än traditionell belysning 

Bra ljusreglering  

Innehåller ej kvicksilver  

Stor driftsäkerhet  

1 (Ljuskultur, 2009a) 2 (Ljuskultur, 2009b) 3 (Ljuskultur, 2009c) 4 (Ljuskultur, 2009d) 5 (Ljuskultur, 2011) 
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2.3 Förnyelsebar energi 

Förnyelsebara energikällor har inte enbart fördelen av minskad miljö- och klimatpåverkan, de har 

dessutom potential att sänka energikostnader då energin kan hämtas direkt från omgivningen, från 

källor som i sig är kostnadsfria. För elproduktion kan solkraft vara ett lämpligt alternativ och för att 

tillgodose butiker med kyla och värme kan sjökyla respektive sjövärme vara passande.   

2.3.1 Energi i havsvattnet 

Med hjälp av en värmeväxlare och eventuellt en värmepump kan värmen eller kylan som finns 

lagrad i sjö- eller havsvatten utnyttjas, antingen för att värma eller kyla. Exempelvis kan den 

användas till att värma upp små hus, eller för komfortkyla i kontorslokaler. Det finns flera sätt på 

vilket vattenvärmen kan tillgodogöras och de kan delas upp i två grupper, direkta och indirekta.  

I direkta anläggningar används sjövattnet direkt i en värmeväxlare för att kyla eller värma ett 

köldmedium. Positivt med direkt växling är att man inte förlorar temperatur i extra värmeväxlare. 

En nackdel är att havsvattnet kan sätta igen värmeväxlaren, speciellt organismer i havet är svåra att 

få bukt med. Då måste värmeväxlaren och filtren rengöras ofta för att inte tryckförlusterna i 

systemet skall blir för stora. Problem med igenväxning uppstår främst när man försöker kyla ut 

värme mot sjön. Problem med isbildning uppstår när man försöker hämta värme ur för kallt 

sjövatten.  

Indirekta system involverar en köld- eller värmebärare som kyls eller värms genom en värmeväxling 

med vattnet. I ytterligare en värmeväxling kyler eller värmer köld- eller värmebäraren köldmediet i 

en värmepump. Indirekta system kan delas in i ytterligare olika typer beroende på vilken teknik för 

värmeväxling mellan köldbärare och vatten som används.  

En typ av indirekt system är de som utnyttjar en kollektorslang som värmeväxlare. En lång slang 

placeras på botten av sjön eller havet i ett antal slingor. För att fixera slangen förankras den med 

betongtyngder som skall förhindra att den rör sig i sidled eller flyter. Mellan vattnet och huset grävs 

ett dike i vilket slangen läggs ned. Systemet passar bra på platser där botten är jämn och gärna 

sumpig, utan skarpa stenar eller berg mot vilka slangen kan skava och skadas. Viktigt är att märka ut 

området där kollektorslangen lagts ut för att förhindra aktivitet på platsen som kan skada slangen, 

exempelvis ankring eller fiske. Tekniken liknar delvis anläggningar för berg och jordvärme till 

utförandet, men då det inte är nödvändigt att gräva eller borra lika mycket är priset för installation 

lägre (Widman, 2010). 

En annan typ av indirekt system är när en mindre värmeväxlare används istället för en lång 

kollektorslang, i en studie gjord av Adomas Uselis (2007) har potentialen för detta undersökts 

vidare. Målet med studien var att utvärdera en Plate&Shell värmeväxlare (PSHE) för att ta tillvara 

värmen i vattnet, det vill säga utnyttja sjövärmen. En av slutsatserna Uselis kommer fram till är att 

problem uppstår under vinterhalvåret när vattentemperaturen är runt 0 oC.  Det första problemet är 

att det bildas is och värmeväxlaren fryser igen när temperaturen på köldbäraren understiger -3 oC. 

Det andra problemet är att den naturliga cirkulationen i vattnet inte räcker till för att få en tillräcklig 

effekt från värmeväxlaren när vattentemperaturen understiger 18-20 oC. En propeller eller pump 

behövs för att få en tillräcklig rörelse i vattnet och driva det igenom växlaren. Värmeväxlaren bör 

dock fungera bra då man avger värme till vattnet istället för att ta upp värme. När man utnyttjar 

sjön för kylning vill man kyla värmebäraren. Då värms vattnet upp vilket förhindrar isbildning och 
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samtidigt kan en bättre cirkulation uppnås (eventuellt egenkonvektion). Uselis sammanfattar sitt 

arbete med att bedöma denna typ av värmeväxling med havs- eller sjövatten som effektivare, 

flexiblare och mer lättinstallerat än tekniken med en kollektorslang. En principskiss över ett 

kylsystem med en sjövärmeväxlare ses i Figur 5. 

 

Figur 5: Principskiss över ett indirekt system där havet kyler kondensorn (Eureftec AB, 2005).  

Möjligheterna för placering av denna typ av värmeväxlare ger den en fördel jämfört med 

kollektorslangen. De är möjliga att montera i ett stativ på botten men kan även hängas under en 

brygga eller i en boj. De kräver betydligt mindre utrymme än kollektorslangen som läggs ut över 

botten och genom att hänga dem under exempelvis befintliga bryggor kan de skyddas från risker 

förbundna med ankring och fiske.  

En viktig parameter för hur väl en sjövärmepump fungerar är temperaturen i vattnet. Denna 

varierar naturligt över året och beror på vattendjupet. Temperaturen varierar även med väder och 

vindar och därmed också mellan platser. Att mäta och föra statistik över vattentemperaturer på 

olika djup är dock inte vanligt och det finns ingen data för platserna där de aktuella butikerna ligger. 

För att få en ungefärlig temperatur och se hur trenden för temperaturförändringar ser ut under ett 

år har data från SMHI´s mätstation på norra Landsort studerats. I Figur 6 ses variationen i 

vattentemperatur under ett år och enligt statistiken är den maximala temperaturen vid mätpunkten 

20,7 oC. Data för de första månaderna saknas på grund av is. Figur 7 visar hur temperaturen varierar 

under en dag, de dagliga temperaturvariationerna är mycket små. Temperaturen är mätt på 1 m 

djup. Landsort är den sydligaste ön i Stockholms skärgård och ligger knappt 10 mil ifrån de aktuella 

butikerna.  
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Figur 6: Dagsmedeltemperaturen vid mätstationen på norra Landsort (Ekwall, 2012). 

 

Figur 7: Variation i havstemperaturen under en sommar- och en vinterdag (Ekwall, 2012). 

Mätdata ger en bild av hur vattentemperaturen ändras över året. Under slutet av mars och april 

börjar temperaturen stiga från några få grader alternativt 0oC och is, för att under sommaren ligga 

kring 18oC till 20oC.  

2.3.2 Solenergi 

Solstrålningen som träffar jordens yta kan konverteras till elektrisk energi med hjälp av solceller. 

Hur mycket el som kan produceras beror på en rad faktorer, bland annat solstrålningens intensitet 

och verkningsgraden för cellerna. Solcellerna är arrangerade i moduler, då en enskild cell endast kan 

leverera en liten effekt, men i större samlingar kan de leverera en betydande eleffekt. De största 

begräsningarna är oftast tillgänglig yta för installation och investeringskostnad.  

Det finns olika sorters solcellstekniker på marknaden, men de vanligaste utföranden tillgängliga är 

poly- eller monokristallina kiselskivor samt tunnfilmsteknik. Solceller är under konstant utveckling, 

men i dagsläget är en typisk verkningsgrad för en modul med de skivbaserade kiselcellerna mellan 

12-15 % medan tunnfilmsmoduler ligger runt 7-11 %. Genomsnittet på marknaden är omkring  
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13 % (Energimyndigheten, 2010b). Det är viktigt att särskilja verkningsgraden för en enskild cell 

och en modul. Den enskilda cellen har oftast en högre verkningsgrad än modulen, men modulen 

krävs för att öka den totala effekten. I ett enkelt räkneexempel för Sverige en molnfri dag med 

mycket sol, är instrålningen cirka 1000 W/m2 (Energimyndigheten, 2010b). Med en 

solcellsmodulverkningsgrad på 13 % kan 130 W/m2 erhållas, vilket innebär att det behövs knappt 

7,7 m2 för att producera 1 kW eleffekt vid de rätta väderförhållanden.  

Enligt data från SMHI (2009), baserat på en mätperiod mellan år 1961-1990, infaller cirka  

975 - 1 000 kWh/m2 globalsolstrålning över Stockholmsområdet på ett år. Av dessa så infaller cirka 

130 kWh/m2 i augusti och cirka 180 kWh/m2 i juli. I Figur 8 kan man se data från NASA (2011) 

som visar den månadsvis genomsnittliga globalstrålningen över Stockholm baserad på en  

22-års period, som dessutom stödjer SMHIs data. 

 

Figur 8: Månadsvis genomsnittlig globalstrålning över Stockholm baserad på en 22-års period (NASA, 2011). 

En stor fördel med elkraft från solceller är att det är relativt enkelt att integrera tekniken i 

byggnader. En viktig del av en byggnad, förutom dess funktion, är dess utseende och därför är 

integration en viktig punkt. Lämpligast är att ta med solcellssystemet redan i begynnelsefasen vid 

nyproduktion av byggnader, men det går även bra att installera dessa system i existerande 

byggnader. Flera utförande finns, exempelvis kan solcellerna installeras som mönster på fasader, 

balkongfronter, solavskärmare, rader på taket eller integrerade direkt på fasaden 

(Energimyndigheten, 2005). Vid installation är det dock mycket viktigt att hänsyn tas till vinkeln 

mellan solcellsmodulen och solen under året för att kunna uppta så stor andel instrålande sol som 

möjligt (Bansal & Zobaa, 2011).  En lutning på 45 grader och med placering mot söder är en 

optimal placering för att fånga upp så mycket solinstrålning som möjligt. Dock kan nämnas att 

skillnaden mot optimal placering är obetydlig om dessa istället placeras inom sydost till sydväst med 

lutningar mellan 20 grader till 60 grader (Energimyndigheten, 2010c). 

System med solkraft finns i två utföranden, där den viktigaste komponenten självklart är 

solcellsmodulen. Den första typen av system är nätanslutet och den andra är icke-nätanslutet, även 

kallade stand-alone. Den främsta fördelen med stand-alone system är att dessa kan användas i 

svåråtkomliga områden där anslutningsmöjligheter är komplicerade eller som backup-system. I 

systemen krävs dock ofta energilagring, exempelvis batterier, för att kompensera under tider 
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solcellssystemet inte producerar tillräckligt med el eller under natten. Nätanslutna system har 

fördelen av att batterier oftast inte är ett krav då elnätet används när solkraftsystemet inte är i drift. 

Dessa system måste däremot konkurrera med den låga kostnaden för el som elnätet kan leverera. 

Därför lämpar sig detta system bra om elbehovet är så att den största lasten är under dagtid, då el 

från elnätet är som dyrast och solkraftsystemet kan producera som mest (Bansal & Zobaa, 2011). 

Nätanslutna system kan mata ut eventuella överskott, beroende på avtalet med nätägaren. Om så är 

fallet kan detta reducera återbetalningstiden för system och sänka driftkostnader 

(Energimyndigheten, 2010c). 

En viktig aspekt när det gäller solceller är underhållet av dem. Exempelvis rengöring av moduler, 

avlägsnande av snö, kontroll av elsystemet invändigt och kontroll av modulmontage 

(Solelprogrammet, 2012a). De två förstnämnda kategorierna är de mest uppenbara, men 

undersökningar visar att effekterna av en smutsig solcellsyta är mindre än vad man tidigare trott. I 

studien uppmättes en minskning i uteffekt på endast 7 %. Är dessutom vinkeln på solcellsmodulen 

tillräckligt stor och solen skiner, brukar eventuella snötäcken glida av (Energimyndigheten, 2005). 

Studier visar också att mycket solel kan levereras även utanför högsommarmånaderna. En dag i 

både mars och september kan leverera lika mycket solel som en sommardag i juni, så länge 

snötäcket är borta (Energimyndigheten, 2010c). 

Solenergin kan också nyttjas i form av värme, för exempelvis värmning av varmvatten. Det går även 

att utnyttja solstrålningen för att producera kyla, då används teknik som thermosyphons, vilka är 

värmedrivna värmepumpar som kan användas som kylmaskiner.  

2.4 Nyckeltal 

Nyckeltal används här som ett sätt att jämföra olika system och hur de förändras. De två viktiga 

nyckeltalen för denna studie är de som jämför energianvändning och beskriver klimatpåverkan från 

butikerna.  

2.4.1 Jämförelse av energianvändning 

Ett vanligt nyckeltal när energianvändningen i varierande typer av lokaler jämförs är relationen 

mellan den totala tillförda elenergin per år och den totala ytan av lokalen. För butiker kan det även 

vara intressant att titta på elanvändningen i relation till försäljningsarean. Detta nyckeltal kan visa 

huruvida butikerna använder sina ytor mer eller mindre effektivt (Axell, et al., 2004).  

I projektet Energieffektivisering i livsmedelsbutiker (ÖNET, 2000) har 12 butiker i Örebro län undersökts 

för att finna åtgärder som kan minska elanvändningen i butikerna. Butikernas storlek varierade 

mellan 200 m2 upp till 2 800 m2 och de var belägna centralt, vid stormarknader samt på 

landsbygden. Nyckeltal har undersökts även i detta projekt och en förteckning har gjorts över 

energianvändningen per yta. I enighet med STIL2 (Energimyndigheten, 2010a) fastställs det i 

projektet att energianvändningen skiljer sig mellan stora och mindre butiker och därför har 

nyckeltal ställts upp för olika storlekar på butiker. I Tabell 5 kan energianvändningen per 

kvadratmeter för olika butiksstorlekar ses.  
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Tabell 5: Nyckeltal för varierande butiksstorlekar (ÖNET, 2000). 

Butiksstorlek [m2] Energianvändning [kWh/m2] 

– 600 520 

600 – 1 000 470 

1 000 – 1 500 440 

1 500 – 2 000 420 

2 000 – 5 000 360 

5 000 – 290 

2.4.2 Klimatpåverkan 

Flera delar i en butik bidrar till påverkan på jordens klimat, denna studie kommer att ta upp 

inverkan av elanvändningen i butiken samt av de köldmedier som används i butikens kylsystem.  

2.4.2.1 Elanvändning 

En minskning av elbehovet i en anläggning leder till att den löpande kostnaden för dess energi går 

ned, men också till att klimatpåverkan från anläggningen minskar. För att kunna beräkna den 

minskade klimatpåverkan som följer av en minskad elanvändning kan koldioxidintensitet användas. 

Detta innebär att den använda energin räknas om till gram koldioxid som släpps ut per 

kilowattimme och de minskade koldioxidutsläppen kan därmed beräknas. Med hjälp av detta 

nyckeltal kan de totala utsläppen innan och efter en energieffektivisering jämföras. 

Koldioxidintensiteten från elproduktion varierar beroende på vilket företag som säljer elektriciteten 

samt vilket elavtal som används. Många företag har olika avtal där kunderna kan välja avtal som 

endast innehåller elektricitet från en viss typ av energislag, exempelvis förnybar energi eller 

kärnkraft. Sverige har en elmix med låg koldioxidintensitet jämfört med Europa då de dominerande 

kraftslagen, vattenkraft och kärnkraft, har låga utsläpp av koldioxid. I Europa i stort utgörs en stor 

andel av energin till produktion av elektricitet av fossilt bränsle. I en rapport från International 

Energy Agency redovisas koldioxidintensiteten för produktion av elektricitet för enskilda länder i 

Europa samt kontinenten i stort. I Tabell 6 ses en förteckning över koldioxidintensiteten för 

elektricitet köpt från olika elleverantörer i Sverige samt ett snitt för Sverige och Europa. För att 

beräkna hur stort utsläpp användning av en viss mängd energi gett multipliceras 

koldioxidintensiteten med mängden använd elektricitet. 

Tabell 6: Koldioxidintensitet för olika elleverantörer 

Elleverantör Koldioxidintensitet 

E.ON, avtal utan miljöval 320 g CO2/kWh 1 

E.ON, miljöval 0 g CO2/kWh 1 

Vattenfall 2,1 g CO2/kWh 2 

Fortum, avtal utan miljöval 320 g CO2/kWh 3 

Fortum, miljöval 0 g CO2/kWh 3 

Sverige 41 g CO2/kWh 4 

Europa 356 g CO2/kWh 4 

1 (E.ON, 2010) 2 (Vattenfall, 2012)  3 (Fortum, 2011) 

4 (International Energy Agency, 2011) 
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Koldioxidintensiteten för E.ON och Fortum kan tyckas väldigt hög jämfört med Vattenfall och den 

totala Svenska elmixen. Detta beror på att de köper el till icke produktionsspecificerade avtal på den 

nordiska elbörsen Nordpool där elen kan ha köpts in från andra länder med annorlunda 

energimixer.  

2.4.2.2 Kylsystem 

Ytterligare en källa till negativ klimatpåverkan i en butik har sitt ursprung i kylsystemen. 

Kylsystemen innehåller köldmedier som vid läckage är skadliga för naturen och bidrar till 

växthuseffekten. För att förenkla jämförelsen mellan olika system räknas effekten av utsläppen om 

till kilogram utsläppt koldioxid. Detta görs genom faktorn ”Global Warming Potential” (GWP) 

som beskriver hur många kilogram koldioxid ett kilogram av det valda köldmediet motsvarar 

(Naturvårdsverket, 2012). Tabell 7 visar GWP-värden för några vanliga köldmedier.  

Tabell 7: GWP för olika köldmedium (Naturvårdsverket, 2011) 

Köldmedium GWP 

R22 1700 

R134a 1300 

R290 <10 

R404A 3260 

R407C 1525 

R410A 1725 

För att beräkna det koldioxidutsläpp som läckage av köldmediet motsvarar, CO2,kylsystem, används 

Ekvation 1. Massan av köldmediet i systemet multipliceras då med procentandelen läckage (fläckage) 

och med GWP-värdet för det aktuella kylmediet.  

                                                 Ekvation 1 

Hur mycket köldmedium som läcker ut från ett system beror på hur systemet är utformat, 

exempelvis om det är ett direkt eller indirekt system eller om det har många skarvar. Läckage av 

köldmedium från plug-in diskar är nära 0 %, så länge systemet inte har öppnats i exempelvis 

reparationssyfte (Rhiemeier, et al., 2009). Direkta system har högre läckagerisk och beroende på 

vilken källa som refereras kan läckagets storlek variera. En studie som gjorts på över 400 svenska 

butiker visade att läckage av köldmedium från större centraliserade system ligger kring 8-14 % per 

år (Arias, et al., 2004).  

Köldmediumläckage sker också från system med värmepumpar, så som luftvärmepumpar för att 

kyla eller värma luften i en lokal. Läckaget från dessa system är mellan 2-4% per år (Zottl, et al., 

2011).   
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3 BERÄKNINGSMODELLER 

3.1 Energimodell för en butik 

För projektarbetet fanns inga lämpliga program för simulering av små livsmedelsbutiker tillgängliga. 

De program som undersöktes är anpassade till större butiker där exempelvis andelen plug-in diskar 

är mindre. Genom att utveckla en egen energimodell i Microsoft Excel kunde bättre hänsyn tas till 

butikernas storlek, butikskylasystem och varierande driftsförhållanden mellan årets säsonger. 

Modellen byggdes upp kring en värmebalans av butiken, under varje timme i ett år. Utifrån denna 

balans beräknades energianvändningen och delades upp i sju sektorer. Information om butiken och 

dess drift var känt från fas två och i Bilaga B listas alla parametrar som använts i modellen.  

Modellen utför beräkningar i ett antal huvuddelar, vilka redovisas nedan. En viktig hörnsten är 

vilken månad och dag det är på året samt vad klockan är på dagen. Utefter detta styrs olika 

parametrar efter scheman anpassade efter butiken som modellerats. Klimatdata för solinstrålning, 

utomhustemperatur samt relativ fuktighet utomhus hämtades från Stockholms och Uppsala läns 

luftvårdsförbund (2012).  

Driftsfall 

I modellen är två driftsfall för butiken möjliga, vinter- [V] och sommardrift [S]. Vilket driftsfall som 

gäller styrs av på dag på året samt ett inmatat schema för driften av butiken.   

Öppettider 

För varje timme avgör modellen om butiken är öppen eller stängd, detta görs i enighet med ett 

inmatat schema för butikens öppettider under de två driftsfallen.  

Relativ fuktighet 

Beräkningarna av den relativa fuktigheten inomhus [        baseras på antagandet att 

vatteninnehållet [    i luften är detsamma inne som ute. Ekvation 2 till Ekvation 5 används för att 

först räkna ut vatteninnehållet i luften baserat på den relativa fuktigheten i utomhusluften [      

och utomhustemperaturen [      (Jonsson, et al., 2009). Samma ekvationer används sen för att 

beräkna den relativa fuktigheten i butiken baserat på det uträknade vatteninnehållet i luften och 

inomhustemperaturen [      . I ekvationerna står   
   för mättnadstryck av vatten i luft,    för 

partialtryck av vatten i luft och      det totala trycket som antas vara konstant och lika med 

atmosfärstrycket, 101325 Pa. I modellen begränsas den minsta och den maximala relativa 

fuktigheten inomhus till 15 % respektive 80 %. Den lägre begränsningen kompenserar för det 

faktumet att produkter i butiken bidrar med ett visst vatteninnehåll till butiken. Den övre baseras på 

vad den relativa luftfuktigheten inomhus bör vara enligt socialstyrelsen (Socialstyrelsen, 2005).  

 

  
           

    
           Ekvation 2 

  
     

       
       
        

 
         

 
Ekvation 3 

       
    Ekvation 4 
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Ekvation 5 

Inomhustemperatur 

Inomhustemperaturen i butiken beräknas genom en iterativ process vilken tar hänsyn till ett 

transient temperaturförlopp. Byggnadens U-värde [ ] och tidskonstant [   ] har antagis och 

används i beräkningarna, se Ekvation 6 till Ekvation 8 (Jonsson, et al., 2009). U-värdena uppskattades 

baserat på byggreglerna för året då butiken byggdes. Första timmen antas en inomhustemperatur 

som används för beräkningar av värmelaster i butiken under timme ett. Utifrån värmelasterna 

beräknas en ny inomhustemperatur som korrigerar för byggnadens termiska tröghet och blir indata 

för timme två. Därefter upprepas proceduren för varje timme under året.  

                
           

  Ekvation 6 

               
       Ekvation 7 

         
  

 
 Ekvation 8 

Personer i butiken 

Antal personer i butiken beror på om butiken är öppen eller stängd, driftsfall samt hur 

besökarantalet är fördelat över dagen. Utifrån detta antal beräknas värmelasten från människorna i 

butiken, en människa antas ha en värmeeffekt om ca 132 W (Jonsson, et al., 2009).  

Värme från solen 

För att ta hänsyn till solens inverkan på värmebalansen i butiken samt bedöma potentialen för 

solenergi gjordes en modell för att beräkna hur stor solinstrålningen mot butiksbyggnaden är. De 

tillgängliga strålningsdata gav den horisontella globalstrålningen, men strålningen som värmer upp 

en butik genom dess fönster är den vertikala globalstrålningen. I förenklingssyfte konverterades den 

horisontella strålningen till vertikal strålning med en antagen förhållandefaktor. Faktorn baserades 

på äldre solinstrålningsdata där bägge varianter fanns presenterade.  All strålning som träffar ett 

fönster konverteras inte till värme i butiken då en del strålning reflekteras. Därför antas det i 

modellen att 90 % av den vertikala strålningen blir en värmelast i butiken (Jonsson, et al., 2009).    

Tappvarmvatten 

Den energi som varje år går åt till tappvarmvatten i butikerna baseras på siffror från Sveby (2010). 

För livsmedelsbutiker antas energibehovet till 10 kWh/m2 per år och om butiken även driver en 

caféverksamhet görs ett tillägg på 0,3 kWh per cafébesökare.  

Belysning och utrustning 

Värmetillskottet från belysning och utrustning i butiken antas vara lika med effekten som dessa 

kräver. Effekterna varierar beroende på om butiken är öppen eller stängd samt om det är vinter- 

eller sommardrift. 

Plug-in diskar 

Värmetillskottet från plug-in diskarna antas vara detsamma som den tillförda eleffekten till diskarna. 

Energin som krävs för diskarna beror på tre faktorer: 



BERÄKNINGSMODELLER 

 

23 
 

 temperaturen i butiken 

 temperaturen i disken  

 fuktigheten i butiken  

Diskarnas energianvändning beräknas genom att för varje timme multiplicera effekten för varje disk 

med en faktor som beror av de ovan nämnda delarna. För att räkna ut faktorn används 

beräkningsgången beskriven av Arias (2005), kortfattat beskrivet nedan. 

Effektbehovet i diskarna antas bero på omgivningstemperaturen [       med ett linjärt samband, 

individuellt för varje disk. Detta samband ger en temperaturfaktor [           ] enligt Ekvation 9 

där k och m är konstanter.  

                       Ekvation 9 

Sambandet mellan diskarnas effektbehov, luftfuktigheten i butiken och temperaturen i disken kan 

beskrivas med Ekvation 10 där D, E, F och G är konstanter.  

                                   
         

   Ekvation 10 

Temperaturen i disken antas i modellen vara konstant. Ekvation 10 ger en faktor [          ] 

vilken beskriver andelen av diskens märkeffekt som används beroende på luftfuktighet, med 

förutsättningen att disken är klassad för 55 % luftfuktighet. Då vissa diskar har en annan klassad 

luftfuktighet beräknas ytterligare en faktor [              ] där den klassade fuktigheten används 

som indata till Ekvation 10. Faktorerna kombineras till en total faktor [       för att visa hur 

effekten påverkas av luftfuktigheten (Ekvation 11). Faktorn blir ett om disken arbetar i dess klassade 

luftfuktighet. 

      
          

              
 Ekvation 11 

De två faktorerna [                   multipliceras ihop till en faktor, som sedan multipliceras 

med diskens märkeffekt för att beräkna energin som används i disken under varje timme. På så sätt 

tar modellen hänsyn till omgivande lufts temperatur och fuktighet och hur de faktorerna påverkar 

effekten till diskarna. I beräkningarna antas att temperaturen i frysdiskarna är -20 oC och 

temperaturen i kyldiskarna 5 oC. Den totala energin som krävs till plug-in diskarna varierar mellan 

vinter- och sommardrift då vissa av diskarna är avstängda under vintern. 

Direkta diskar 

De direkta diskarna påverkar klimatet i butiken genom att de kyler omgivningsluften. Baserat på en 

värmebalans över en öppen vertikal kyldisk (Arias, 2005) antogs det i utvecklingen av modellen att 

ungefär 60 % av kyleffekten bidrar till nedkylning av butiksluften [        . Den nödvändiga 

kyleffekten till de direkta diskarna beror, som för plug-in diskarna, på temperaturen och fuktigheten 

i butiken samt temperaturen i diskarna. Samma faktor som för plug-in diskarna används även för de 

direkta diskarna.  
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För att beräkna den elektriska effekt som krävs för att förse diskarna med krävd kyleffekt divideras 

den nödvändiga kyleffekten med diskens köldfaktor. Till denna effekt tillkommer dessutom effekter 

för fläktar, lampor, karmvärme och avfrostning. Avfrostning antas ske två gånger per dygn i ca 12 

minuter.  

Kylrum 

Kylrummen antas inte påverka balansen i butiken utan endast behovet av elektricitet. Behovet av 

kyleffekt till kylrummen beräknas med en balans över kylrummet (Figur 9). Rummen skall hålla en 

fast temperatur och värme tillförs genom ledning från omgivningen, infiltration av varmare luft 

samt från belysning. Kylbehovet antas i beräkningarna vara detsamma som värmen som tillförs 

rummet. Behovet av elektricitet [         räknas ut genom att dividera kylbehovet [     ] med 

köldfaktorn för värmepumparna som förser rummen med kyla [           ] (Ekvation 12).  

 

Figur 9: Värmebalans över ett kylrum.  

        
     

           
 

 

Ekvation 12 

Infiltrationen till kylrummen beräknas med hjälp av en metod beskriven av Granryd (2005). 

Infiltrationen uppskattas med hjälp av volymen på kylrummet samt studier som tidigare gjorts. 

Ledning genom väggarna i rummet beräknas på samma sätt som ledning genom butikens väggar, se 

nedan.  

Ledning, ventilation, infiltration 

För att beräkna värmeeffekten som transporteras ut eller in i butiken genom ventilation, infiltration 

och ledning genom dess klimatskal används metoden beskriven av Jonsson et al. (2009).  För 

ledningsberäkningarna tas hänsyn till klimatskalets U-värde, area samt temperaturer inomhus och 

utomhus. För ventilation används luftflödet, luftens densitet och värmekapacitet samt 

temperaturskillnaden inomhus och utomhus som indata.   

Normalt leder infiltration till både sensibla och latenta värmeförluster. I denna modell blir den 

latenta förlusten noll på grund av antagandet att vatteninnehållet i luften är detsamma utomhus som 

inomhus. De sensibla värmeförlusterna beräknas på samma sätt som förlusterna genom 

ventilationen. Då det är svårt att uppskatta det luftflöde som sker via infiltration antas ett visst antal 

luftutbyten per timme [    , det vill säga hur många gånger hela luftvolymen i byggnaden byts ut 

per timme på grund av infiltrationen. 
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Komfortvärme och komfortkyla 

Komfortvärmen och komfortkylan i butiken beräknas genom en värmebalans över butiken. 

Balansen illustreras i Figur 10 samt Ekvation 13. Genom en omskrivning av Ekvation 13 fås  

Ekvation 14 med vilken komfortvärmen/komfortkylan beräknas. Balansen kan dock ge att butiken 

kyls/värms med mer effekt än vad som är möjligt med den komfortutrustning som finns i butiken. 

Därför sattes villkor upp så att komfortvärmen/kylan inte kan vara större än vad som var möjligt 

för butiken. En begränsning sattes också så att butiken inte kyls på vintern och inte värms på 

sommaren. Utöver detta styrs värmen och kylan av inomhustemperaturen som begränsades att 

hållas inom ett visst intervall. Över- eller underskrids intervallet kyler respektive värmer 

komfortsystemet till max tills temperaturen är inom intervallet igen. Intervallet kan sättas 

individuellt för varje butik. 

 
I Figur 10 illustrerar pilar in i butiken värmelaster och pilar ut är poster som kyler butiken. Vissa 

pilar är riktade både in och ut från butiken vilket betyder att posten både kan värma och kyla 

butiken, beroende på situation. 

 

Figur 10: Värmebalans över butiken.  

                                                     

                                              

          

Ekvation 13
 

          

                                                      

                                                  

Ekvation 14 
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Den elektriskeffekt [   som behövs till komfortvärmen samt komfortkylan kylan beräknas med 

värmefaktorn [COP1] respektive köldfaktorn [COP2] för utrustningen i butiken, se Ekvation 15 och 

Ekvation 16.  

              
             

              
 

 

Ekvation 15 

             
            

              
 

 

Ekvation 16  

Summering 

Tillsist beräknas den elektriska energi som behövs i butiken, uppdelat på nio områden; 

komfortvärme, komfortkyla, plug-in diskar, direkta diskar, kylrum, belysning, utrustning, 

varmvatten och övrigt. Den totala elanvändningen erhålls genom att summera alla nio delars 

energianvändning, Ekvation 17.  

                                                      

                               

                     

Ekvation 17 

3.2 Modell för kostnadsberäkningar 

I utvärderingen av vilka åtgärder som är bäst att genomföra i butikerna måste också kostnaderna 

för dem undersökas. Två analyser av kostnaderna för de olika åtgärdsförslagen har gjorts, dels av 

återbetalningstiden men också av livscykelkostnaden (LCC). Återbetalningstid ger en enklare analys 

än livscykelkostnaden då den endast tar hänsyn till åtgärdens första investeringskostnad samt den 

årliga besparing som kan uppnås (Ekvation 18).  

                  
                   

                
 Ekvation 18 

En beräkning av livscykelkostnaden för en åtgärd är mer omfattande då aspekter som ränta, 

inflation, elprishöjning samt underhållskostnader inkluderas. I en livscykelkostnadsanalys beräknas 

nuvärdet av de kostnader som uppkommer under en produkts livscykel. Ekvation 19 har använts för 

att beräkna nuvärdet [Cpn] av underhållskostnader [Cn] som uppstår n antal år framåt i tiden. För att 

beräkna nuvärdet [RCpn] av den energi som köps [RCn] under n antal år framåt har Ekvation 20 

använts. I ekvationerna betecknar i nominell ränta och p inflationen eller elprisökningen i fallen där 

nuvärdet av energikostnader beräknas.  

    
  

          
 Ekvation 19 

         
            

     
 Ekvation 20 
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Den nominella räntan har antagits till 6 % och inflationen till 2 %. En avgörande faktor för 

resultaten av beräkningarna av livscykelkostnaderna är vilket värde elprisökningen antas till. 

Beräkningar för olika värden har därför utförts.   

Utvärdering av åtgärderna sinsemellan har gjorts genom att jämföra vinsten över två valda 

livslängder, 10 och 20 år. Vinsten beräknas som skillnaden mellan besparingen och kostnaden över 

den valda tiden. Ett åtgärdspaket med större vinst anses mer fördelaktigt än ett med läge vinst. 
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4 SVARTSÖ LANTHANDEL 
Svartsö ligger i Stockholms mellersta skärgård. Ön är 8 km lång och 1 km bred och är därmed en av 

de största öarna i sitt område. Omkring 65 personer är i dagsläget fastboende på ön och under 

sommaren ökar invånarantalet till runt 800 personer. Svartsö Lanthandel är beläget i Alsvik, på öns 

sydvästra del. Butiken sedd utifrån ses i Figur 11. 

 

Figur 11: Svartsö Lanthandel.  

Förutom ett brett livsmedels sortiment agerar lanthandeln även ombud för post, apotek, 

betalservice och systembolaget. Butiksarean är ca 165 m2 och den totala arean, inklusive lager och 

personalutrymmen uppgår till 230 m2. Under 2005 totalrenoverades butiken och byggdes ut så att 

dess yta dubblerades. Belysningen i butiken ersattes med mer energisnåla lampor och 

butikskylasystemen uppgraderades.  

Butiken har öppet året runt; under sommaren mestadels mellan 9-18 och under vintern 9-12. En 

uppfattning om hur många kunder som vistas i butiken varje dag fås från antal inslag i kassan.  

Dessa varierar från mellan 10-40 inslag under en vinterdag till upp till mellan 300-400 inslag under 

en dag i juli. Ytterligare detaljer angående öppettider och besöksstatistik för butiken finns i Bilaga C. 

4.1 Butiken idag 

För att kunna föreslå energibesparingsåtgärder för framtiden är det viktigt att det finns en tydlig 

bild av hur situationen i butiken ser ut idag. Nedan följer en redogörelse för hur dagens system för 

exempelvis butikskyla och komfortvärme och kyla ser ut, tillsammans med en sammanställning av 

butikens energianvändning. Noteras bör att undersökningen av butiken gjordes under vintern 2012 

och systemen kan ha ändrats sedan dess.  

4.1.1 Butikskyla  

Butiken har ett flertal olika butikskylasystem. I Figur 12 visas en principskiss över butiken där 

placering av kyldiskar, frysdiskar samt kylrum kan ses. K betecknar en kylmöbel och F en 

frysmöbel. Fyra öppna vertikala diskar finns för kött, ost, fisk och grönsaker. Dessa täcks med 

draperier under nätterna. Butiken har även två kylrum, ett för mejeriprodukter och ett för grönsaker 

(Figur 13). Mejerikylrummet samt ostdisken ingår i samma kylsystem, övriga diskar och 
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grönsakskylrummet har egna system för kyla. De nämnda kylsystemen är direkta och kompressorer 

samt kondensorer sitter monterade på baksidan av butiksbyggnaden, Figur 14. Baksidan är relativt 

skyddat från direkt sol och starka vindar då den ligger i norrläge mot en brant bergsvägg. 

Köldmediet (R404A), leds i rör till förångarna i diskarna i butiken. Grönsakskylrummet ser något 

annorlunda ut då det har två mindre kylmaskiner monterade på väggen, dessa är troligtvis de äldsta 

kylsystemen i butiken. Det finns också tre plug-in kylar för dricka och snus, levererade från 

leverantörerna av dessa varor.  

 
Figur 12: Principskiss över Svartsö Lanthandel. 

 

 

Figur 13: Kylsystemen i Svartsö Lanthandel. Till vänster ses kyldiskar och till höger kylrummet för grönsaker. 
 

 

Figur 14: Baksidan av Svartsö Lanthandel, längs byggnadens vägg sitter kompressorer och kondensorer för 
kylsystemet monterade, samt även två av luftvärmepumparna.  
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I butik och lager finns totalt sju frysdiskar för livsmedel, samtliga är horisontella plug-in diskar med 

lock. Två av dem står på lagret och är gamla diskar från en glassleverantör. En frys står i 

beredningsdelen i butiken och innehåller bland annat bake-off bröd. I två större diskar från 

företaget Iarp finns kött, fisk, grönsaker och färdigrätter. De två återstående frysarna är från en 

glasstillverkare. 

Under renoveringen 2005 byttes en stor del av kylsystemen i butiken ut och begagnade diskar 

köptes in. Ostdisken var vid köptillfället ca 10 år gammal och de andra direkta diskarna något 

yngre. Många av frysdiskarna är glassdiskar som sparats då leverantören skickat nya och därför är 

de också relativt gamla.  

Under sommaren då kundbeläggningen är som störst är alla kylar och frysar igång. När antalet 

kunder minskar under lågsäsong stängs några av kylmöblerna av; en av frysarna på lagret, de båda 

drickakylarna, snuskylen samt fiskdisken.  

4.1.2 Belysning  

Då butiken renoverades 2005 uppgraderades också belysningen. Allmänbelysningen i butiken består 

till största del av kompaktlysrör, för specifik belysning över exempelvis området med frukt och 

grönt används spotlights med både LED och halogenlampor. På lagret och i personalutrymmen 

används lysrör av både T8 och T5 modell. I de flesta kyldiskar sitter T8-lysrör. All belysning, med 

undantag för ett kompaktlysrör i en drickahylla, släcks när personalen går hem för dagen. Totalt har 

butiken en installerad effekt för belysning på omkring 2,9 kW, eller 13 W/m2.  

4.1.3 Komfortkyla och värme 

I butiken finns tre luftvärmepumpar installerade vilka under sommaren används för att kyla 

butiken, och under vintern för att värma den. En är placerad på postkontoret på väggen mot 

framsidan och två är placerade på väggen mot baksidan. Trots dessa blir temperaturen ofta väldigt 

hög på postkontoret under sommaren då fönstret ligger i söderläge. Under vintern uppstår problem 

med de två värmepumparna som sitter mot baksidan då de fryser igen och måste stängas av när det 

blir låga temperaturer ute. En möjlig anledning till det är att köldmedium har läckt från systemen, 

det kan åtgärdas genom att ta ut en kyltekniker som kan fylla på systemen.  

Det finns även en liten plug-in värmefläkt som används när personalen upplever det vara alldeles 

för kallt i butiken på vintern. Dock har de ofta en relativt låg inomhustemperatur under vintern, ca 

15 - 16oC.  

4.1.4 Övriga system 

Den totala installerade effekten för övrig elektroniskapparatur i butiken är ungefär 12,3 kW, eller 

53,5 W/m2. Energiposten utgörs av elektriska apparater så som exempelvis mikrovågsugnar, 

datorer, kassor, skrivare och bake-off ugnar. Det kan tyckas vara en mycket hög installerad effekt, 

dock utgör de två ugnarna 3000 W styck vilket kan förklara det höga totala värdet. Eftersom 

ugnarna används kort tid blir deras elförbrukning i kWh/m2 mycket lägre än vad effekten leder en 

till att tro.  

Butiken har inget ventilationssystem, endast en avfuktningsanläggning i grunden av byggnaden. 

Vattenförbrukningen är låg då vatten enbart används till handtvätt, städning samt diskning. Ingen 

vattentoalett finns. De har en varmvattenberedare på 35 liter och får sitt vatten från en 
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avsaltningsanläggning vilken vägföreningen i området äger. De två bake-off ugnarna används 

främst under sommaren.  

4.1.5 Energianvändning 

Svartsö Lanthandels elanvändning varierar, som väntat, från år till år beroende på faktorer som 

exempelvis utomhusklimat. Ett snitt för butikens årliga energianvändning baserat på elräkningar 

från juli 2010 till mars 2012 visar att butiken använder knappt 60 900 kWh elektricitet per år, eller 

265 kWh/m2 och år. Hur användningen varierade mellan vintern 2010 och våren 2012 visas i  

Figur 15. Figuren visar att användningen är som högst under sommarmånaderna, vilket är att vänta 

då det är mest försäljning i butiken under denna period. En topp kan också ses i elanvändningen 

under vintern 2010-2011. Detta beror på att det var en mycket kall period och att mycket energi 

krävdes för att värma butiken. Det kan jämföras med siffrorna för vintern 2011-2012 som inte 

indikerar en sådan topp i energianvändningen. Under den tidiga våren (februari till april) används 

minst el.  

 

Figur 15: Svartsö Lanthandels elanvändning mellan juli 2010 och mars 2012. 

Svartsö Lanthandel köper idag sin el från företaget E.ON och kostnaden består i avgifter för elnätet 

och för elhandeln. För elnätet betalar de en abonnemangsavgift på 5 412 kr per år samt en 

överföringsavgift på 10,40 öre per kWh. För elhandeln betalar de en årsavgift på 384 kr, en 

energiskatt på 29 öre per kWh samt ett rörligt elpris (öre/kWh). Utöver detta tillkommer 25 % 

skatt. Snittet för elpriset under de månader data varit tillgänglig (höst 2011 till vår 2012) var 1,12 kr 

per kilowattimme. Butiken har inget speciellt avtal för val av energikälla. 

Den utvecklade energimodellen användes för att uppskatta fördelningen mellan de energikrävande 

posterna. Resultat från modellen gav en energianvändning på 66 700 kWh, vilket är knappt 10 % 

skillnad från den verkliga energianvändningen. Den månadsvisa energianvändningen beräknad med 

modellen ses som en separat stapel i Figur 15. Energifördelningen enligt modellen visas i Figur 16. 
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Figur 16: Elfördelningen i Svartsö Lanthandel. 

Simuleringen av butiken visar att en majoritet av elanvändningen går till att kyla matvarorna i 

butiken. Sammanlagt utgör plug-in diskar, direkta system samt kylrum 65 % av elanvändningen. 

Övriga stora poster är belysning, utrustning samt komfortvärmen. Elektricitet till varmvatten och 

komfortkyla utgör endast mindre delar av den totala användningen.  

4.2 Åtgärdsförslag för reducering av köpt energi 

Med den kända energifördelningen i åtanke föreslogs nio åtgärder för att minska behovet av köpt 

el. Då mest energi används till butikskylan lades fokuserades åtgärdsförslagen på denna energipost. 

Antingen direkt genom att åtgärda systemen i sig, eller indirekt genom att påverka faktorer som i 

sin tur påverkar kylsystemen. Åtgärder riktade mot belysning och komfortvärme undersöktes också. 

Till sist utfördes beräkningar för potentialen av solceller och hur mycket den köpta elen kan 

minskas genom egenproduktion av elektricitet. De åtgärder som studerades ses nedan. Observera 

att förslagen inte är ordnade efter besparingspotential.  

 Installation av dörrar till tre av kyldiskarna 

 Byta ut lamporna i kyldiskarna 

 Föra bort värme från plug-in diskarna 

 Solskydd för fönstren 

 Ny belysning på lager och i personalutrymmen 

 Återvinning av kondensorvärme till att värma butiken 

 Sänkning av kondenseringstemperaturen via luftkylning under vintermånaderna 

 Sänkning av kondenseringstemperaturen under vår, höst och vinter via sjökylning 

 Egen produktion av elektricitet med hjälp av solceller på butikstaket 

Åtgärderna lades till i butiksmodellen och ett flertal simuleringar gjordes för att se effekterna av 

varje åtgärd individuellt men också av flera åtgärder i olika paket. Utförliga förklaringar av varje 
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åtgärd samt resultaten från de olika simuleringarna redovisas nedan. Endast posterna som påverkas 

mest visas i presentationen av resultaten. De procentuella besparingarna har avrundats till heltal och 

energibesparingarna till tiotal. Posterna komfortvärme och komfortkyla betecknar elen som behövs för 

att värmepumparna skall ge nödvändig värme eller kyla.  Positiva värden betyder att användningen 

ökar medan negativa värden betyder att den minskar. 

4.2.1 Individuella åtgärder 

Nedan redovisas varje åtgärd individuellt samt resultatet av installation av enbart den åtgärden.  

4.2.1.1 Åtgärd 1 – Dörrar till kyldiskar 

En majoritet av butikens kylkapacitet utgörs av vertikala kyldiskar utan dörrar. Infiltration av varm 

luft till dessa diskar är hög vilket gör att mycket energi används till annat än att kyla varorna i 

disken. Denna energi reduceras genom att installera dörrar. Enligt litteraturstudien kan installation 

av dörrar på vertikala kyldiskar resultera i en besparing på 50 % av elanvändningen till 

kompressorn. Denna faktor användes i modellen och genom att applicera den på den beräknade 

kyleffekten för kyldisken kunde energireduceringen uppskattas. Dörrar föreslås installeras på fisk-, 

ost- och köttdisken medan grönsaksdisken lämnades öppen. Effekterna av åtgärden visas i Tabell 8.  

Tabell 8: Energibesparing av att installera dörrar på tre av kyldiskarna i Svartsö Lanthandel. 

Direkta kylsystem Komfortvärme Komfortkyla Total elanvändning 

– 29 % – 25 % 165 % – 9 % 

– 5 480 kWh – 1 170 kWh 1 020 kWh – 5 460 kWh 

Resultaten visar att energianvändningen i de direkta diskarna minskar med nästan 29 % och den 

totala elanvändningen med 9 %. Det framgår också att behovet av el till komfortkylan ökar med 

165 %. Detta är ett resultat av att kylningen av butiksluften minskar då dörrarna installeras. Luft 

som tidigare kylts via disken måste nu kylas med komfortkylan, vilket gör att den posten ökar.  

Användningen av el till komfortkylan är dock så pass liten att det totala resultatet blir en besparing. 

Av samma anledning som komfortkylan ökar minskar också komfortvärmen.  

4.2.1.2 Åtgärd 2 – Lampor i kyldiskar 

I dagsläget sitter det mellan 70 W – 140 W installerad effekt för belysning i de fyra stora 

kyldiskarna. Dessa lampor värmer upp luft som kylts av disken. För att åtgärda detta kan lamporna i 

disken tas bort och ersättas med nya energisnåla lampor. I detta fall har beräkningar gjorts för 

LED-slingor på utsidan av disken. För bästa resultat bör de placeras utanför luftridån eller 

dörrarna. Resultaten av denna åtgärd ses i Tabell 9.  

Tabell 9: Energibesparing för byte av lampor i diskar, Svartsö Lanthandel. 

Direkta kylsystem Komfortvärme Komfortkyla Total elanvändning 

- 3 % - 2 % 13 % -1 % 

- 490 kWh - 90 kWh 80 kWh - 490 kWh 

 

Som resultaten visar kan åtgärden spara ungefär 3 % av energin som behövs till de direkta 

kylsystemen. Av samma anledning som för åtgärd 1 ökar och minskar komfortkylan respektive 

komfortvärmen. Resultatet på den totala elanvändningen är en minskning på knappt 1 %. 
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4.2.1.3 Åtgärd 3 – Föra bort värme från plug-in diskar 

Den kondensorvärme som skapas i en plug-in disk avges direkt till diskens omgivning, det vill säga 

ut i butiken. Då Svartsö Lanthandel har ett flertal plug-in diskar placerade i samma område är en 

intressant idé att föra bort värmen som dessa diskar producerar. Genom att bygga en luftkanal 

bakom diskarna med utsug precis vid kondensorerna, kan den varma luften föras ut ur butiken 

istället för att hamna i den. Luften förflyttas med hjälp av en fläkt i änden av kanalen. Kanalen 

förses också med ett spjäll mot uteluften som stängs under kallare perioder av året då byggnaden 

behöver värmas upp och värmen från plug-in diskarna är önskvärd.  

För beräkningar av den värme som kan föras bort samt energin som behövs för att driva fläkten i 

systemet antogs att hälften (50 %) av den varma luften som produceras i plug-in diskarna kan föras 

bort. Storlek på fläkt valdes efter beräkningar av nödvändiga luftflöden samt uppskattningar av 

tryckfall i kanalen. Beräkningar utfördes med bland annat Ekvation 21. Den uppvärmda luften 

antogs ha en temperatur på 30 oC och tryckfallet i kanalen beräknades enligt beräkningsgången 

beskriven av Jonsson (2008).  

   
  

       
 Ekvation 21 

Med hjälp av den valda fläktens fläktkurva uppskattades energibehovet från fläkten för olika 

volymflöden. Resultatet från åtgärden ses i Tabell 10. 

Tabell 10: Energibesparing vid bortförsel av värme från plug-in diskar, Svartsö Lanthandel. 

Plug-in diskar Direkta kylsystem Kylrum Komfortkyla Total elanvändning 

- 0,3 % - 1 % - 4 % - 90 % - 1 % 

- 70 kWh - 250 kWh - 30 kWh - 550 kWh - 800 kWh 

Som tabellen visar påverkar åtgärden indirekt energianvändningen för butikskylan eftersom det 

bidrar till att sänka temperaturen i butiken, vilket gynnar diskarna samt kylrummen som sänker sina 

energibehov. Resultaten visar också att komfortkylan minskar då värmelasten i butiken minskar, 

denna minskning är dock osäker. I beräkningarna för åtgärden har en förenkling gjorts; i ett verkligt 

fall kommer lika mycket luft som förs bort också tillföras utifrån, detta är dock inte inkluderat i 

beräkningsmodellen. Förenklingen påverkar ändringen av komfortkylan, om uteluften som förs in 

är varmare än butiksluften kan mer energi för komfortkyla krävas, om uteluften istället är kallare 

behövs mindre energi till komfortkylan. Eftersom plug-in disksvärmen enbart förs bort under de 

varma perioderna under året påverkas inte komfortvärmen.  

4.2.1.4 Åtgärd 4 – Solavskärmning 

Temperaturen på postkontoret och utrymmena med fönster ut mot vattnet (i söderläge) upplevs 

mycket hög under sommaren. Därför undersöktes effekterna av att installera solavskärmning i form 

av markiser. Åtgärden bör leda till en förbättrad komfort vid fönstren då den direkta 

solinstrålningen tas bort, men också till att behovet av komfortkyla minskar då den instrålade 

värmen från solen gör det.  

För att se hur stor del av ett fönster som skuggas av en solavskärmning behöver solinstrålningens 

riktning beräknas för alla timmar under ett år. Beräkningsgången för uppskattning av solinstrålning 
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samt hur stor del av ett fönster som skuggas erhölls från standarden ASHRAE Clear Sky Model, 

beskriven av McQuiston et al. (2005). Denna modell kräver indata om hur stor del av året ett 

område är molntäckt. Värdet för det antagandet sattes till 65 %, baserat på data om medelmolnighet 

för Sverige från SMHI (2012).  Alla relevanta vinklar som påverkar solinstrålningens värde beräknas 

och används för att uppskatta hur stor den diffusa och direkta strålningen som träffar en yta är. 

Hänsyn tas till ytans lutning mot det horisontella planet samt dess vinkel mot norr. Det antas att 

den yta som skuggas av solavskärmningen enbart träffas av diffus strålning medan den resterande 

ytan träffas av både diffus- och direktstrålning. Längden på solavskärmningen sattes till 1,5 m. En 

genomsnittlig månadsfaktor för andelen av den totala strålningen som träffar fönstret kunde 

därmed beräknas. Faktorn användes för att korrigera den vertikala solinstrålningen i energimodellen 

och på så sätt visa hur värmebelastningen från solen påverkas vid installation av solavskärmning. 

Resultaten från simuleringen av butiken med solavskärmning ses i Tabell 11. 

Tabell 11: Energibesparing från solavskärmningsåtgärd, Svartsö Lanthandel. 

Värme från solen Komfortvärme Komfortkyla Total elanvändning 

- 31 % 1 % - 36 % - 0,4 % 

- 1 440 kWh 60 kWh - 220 kWh - 270 kWh 

Med solavskärmning framför fönstren i butiken minskar solens bidrag till värme i butiken med lite 

drygt 30 % och med det följer en reducering av komfortkylan med 36 %. Komfortvärmen ökar 

något. Trots den stora procentuella minskningen av komfortkyla är minskningen av det totala 

energibehovet mycket litet. Detta på grund av att komfortkylan i sig utgör en så pass liten del av det 

totala energibehovet. Vad som dock inte syns i siffran är effekten på komforten i butiken, och 

framförallt personalutrymmena. Rimligt är att anta att rummen upplevs som behagligare under 

sommaren då den direkta solinstrålningen nu inte längre når fram till fönstren.  

4.2.1.5 Åtgärd 5 – Effektivare belysning 

En effektivare belysning leder inte enbart till en lägre elanvändning för belysningsutrustning utan 

även till en lägre värmelast och därmed reduceras behovet av komfortkyla. Dock kan 

komfortvärmebehovet öka under uppvärmningssäsongen. Då Svartsö Lanthandel redan är utrustad 

med en relativt effektiv belysning appliceras denna åtgärd endast på de T8-lysrör som finns på 

lagret och i personalutrymmen. Förslagsvis ersätts dessa med den nyare modellen av lysrör, T5 med 

högfrekvensdon. Totalt simulerades det att 12 lysrör ersattes med den effektivare modellen, varav 

fyra hade kapacitet på 58 W och åtta på 30 W. Inkluderat med magnetiskt drivdon var den 

sammanlagda effekten för dessa 1540 W. Efter bytet kunde 308 W besparas, vilket gav en ny 

specifik effekt på 11,46 W/m2 för butiken.  Resultaten för detta ses i Tabell 12. 

Tabell 12: Energibesparing från installation av ny effektivare belysning i Svartsö Lanthandel. 

Belysning Komfortvärme Komfortkyla Total elanvändning 

- 11 % 2 % - 11 % - 1 % 

- 820 kWh 100 kWh - 70 kWh - 830 kWh 

Denna åtgärd minskar behovet av elektricitet till både belysning och komfortkyla med runt 11 % 

vardera. Komfortvärmen ökar något, vilket var förväntat. Den totala elanvändningen minskar med 

drygt 1 % över ett år.  
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4.2.1.6 Åtgärd 6 – Värmeåtervinning 

Då värme idag avges till uteluften på baksidan av byggnaden, trots att det finns ett värmebehov i 

butiken under kalla delar av året, har en lösning med värmeåtervinning från kondensorer 

undersökts. En vätskekyld delkondensor monteras till tre av de fyra stora kylsystemen på baksidan 

av byggnaden. Vid värmebehov kan de användas till att värma en värmebärare som förs till en 

luftkonvektor i butiken, där värmen avges till luften. En principskiss över systemet ses i Figur 17. 

 

Figur 17: Principskiss för värmeåtervinning. 

Beräkningarna för denna åtgärd baseras på ett antal antaganden: 

 90 % av den avgivna kondensorvärmen kan återvinnas. 

 Kondenseringstemperaturen är 40 oC. 

 Temperaturskillnaden mellan köldmediet och värmebäraren på väg ut från delkondensorn 

är 2 oC och mellan köldmediet och värmebäraren på väg in till delkondensorn är 6 oC. 

 Vatten används som värmebärare. Dess termodynamiska egenskaper antas ej variera med 

temperaturen, värdena som använts visas i Bilaga B. 

 Lämplig pump för att förflytta värmebäraren i systemet har valts genom att beräkna 

nödvändigt vattenflöde med hjälp av Ekvation 20 och tryckförluster i systemet med hjälp av 

beräkningsgången beskriven av Jonsson (2008). Utifrån den valda pumpens pumpkurva har 

nödvändig energi för att förflytta värmebäraren beräknats. 

 Värmeåtervinningen används mellan oktober och april månad. 

 Värmen från tre av de fyra kondensorerna återvinns, den fjärde är avstängd under vintern 

när värmeåtervinningen är på. 

Hur värmeåtervinningen påverkade den simulerade energianvändningen i butiken ses i Tabell 13. 

Tabell 13: Energibesparing från implementering av värmeåtervinning i butiken på Svartsö.  

Övrigt Komfortvärme Total elanvändning 

- - 87 % - 6 % 

611 kWh - 4 060 kWh - 3 510 kWh 
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Som väntat sjönk komfortvärmebehovet, men åtgärden resulterar också i en ”övrigt” post i form av 

den elektricitet som krävs för att driva pumpen för värmeåtervinningen. Den totala besparingen i 

elektricitet som kan uppnås blev cirka 6 % av den totala använda elektriciteten.    

4.2.1.7 Åtgärd 7 – Sänkning av kondenseringstemperaturen med luftkyla 

Genom att sänka kondenseringstemperaturen i kylmaskinerna kan energi sparas då de arbetar 

effektivare. Ett förslag är att utnyttja den kalla lufttemperaturen på vintern. I dagsläget kör 

maskinerna med samma kondenseringstemperatur året runt, den antogs vara kring 40 oC. I åtgärden 

har det undersökts vad effekten av en 10 oC sänkning av kondenseringstemperaturen under de 

kallare månaderna (oktober till april) blir. Här bör också noteras att åtgärden endast applicerats på 

tre av de fyra diskarna då en av dem är avstängd under vår-, höst- och vintermånaderna. 

För beräkningarna antas att ändringen av köldfaktorn [COP2] förhåller sig till 

kondenseringstemperaturen enligt Ekvation 22 där k1 och k2 är konstanter och T1 är 

kondenseringstemperaturen (Nowacki, 2012). Konstanterna beräknades genom interpolation med 

tre förhållanden mellan köldfaktorn och kondenseringstemperaturen kända. Konstanten -k2 antas 

visa med hur många procent köldfaktorn ändras per grad höjd kondenseringstemperatur. Då de 

fyra kylsystemen har olika kompressorer fås något varierande ändringsfaktorer, ett medelvärde av 

dessa beräknas till -2,84 % per höjd oC och används i modellen.  

         
      Ekvation 22 

För att systemen skall kunna ha olika kondenseringstemperaturer föreslås befintliga 

expansionsventiler ersättas med elektriska expansionsventiler som klarar av olika 

kondenseringstemperaturer. Resultaten av en sänkning av kondenseringstemperaturen via 

luftkylning ses i Tabell 14. 

Tabell 14: Energibesparing från en sänkning av kondenseringstemperaturen med luftkylning på Svartsö. 

Direkt kylsystem Total elanvändning 

- 9,0 % - 3 % 

- 1 700 kWh - 1 700 kWh 

En sänkning av kondenseringstemperaturen påverkar direkt energianvändningen i de direkta 

systemen, den sänks med 9 %. Åtgärden berör endast de direkta systemen, därmed påverkas inget 

av de övriga systemen i butiken. Sänkningen av den totala elanvändningen uppgår till nästan 3 %. 

4.2.1.8 Åtgärd 8 – Sänkning av kondenseringstemperaturen med sjökyla 

En sänkning av kondenseringstemperaturen, till 30 oC, genom utnyttjande av kylan i havsvattnet 

har undersökts. En principskiss för ett sådant system ses i Figur 18. En värmeväxlare i vattnet 

kopplas samman med delkondensorer som monteras till tre av fyra befintliga kylsystem.  
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Figur 18: Principskiss för sjökyla av kondensorer. 

För beräkningar har följande antagits: 

 För värmeväxling i havet används vattenkollektorer från företaget Suncore (2012). För att 

avgöra antalet kollektorer som krävs har kollektorernas effekt jämförts med den 

värmeeffekt som behöver kylas bort.  

 Två temperaturskillnader i systemet har antagits enligt Tabell 15. 

Tabell 15: Antagna temperaturskillnader för sjökylaberäkningar.   

Temperaturskillnad Värde [oC] Beteckning 

I havsvattnet som strömmar genom kollektorn 1,5       

I värmebäraren som strömmar genom delkondensorn 5    

 Värmebäraren antas vara vatten. Dess termodynamiska egenskaper antas ej variera med 

temperaturen, värdena som använts visas i Bilaga B. 

 En pump krävs för att förflytta värmebäraren mellan de två värmeväxlarna i systemet. För 

att beräkna pumpens storlek och energibehov har Ekvation 23 använts, tillsammans med 

beräkningsgången för tryckfall beskriven av Jonsson (2008). 

              
  

       

 
 Ekvation 23 

I Ekvation 23 står   
  för den värme som avges från kondensorerna. Beteckningarna   och 

   står för densiteten respektive den specifika värmekapaciteten för värmebäraren. Med 

hjälp av flödet för värmebäraren samt tryckfallet i systemet avgörs pumpens storlek och en 

vald lämplig pump ger dess energiåtgång.  

 Havsvattentemperaturerna antas vara enligt mätdata från Landsort, se Avsnitt 2.3.1. 

 Havsvattnet är generellt kallare än luften vilket ger att åtgärden kan användas längre än 

luftkylning, beskrivet i Åtgärd 7. Sjökylningen antas vara igång från september till april.  

 Förändringen i köldfaktor på grund av den ändrade kondenseringstemperaturen beräknas 

på samma sätt som i Åtgärd 7, med hjälp av Ekvation 22. 

Resultaten från sjökylning av kondensorerna presenteras i Tabell 16. 
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Tabell 16: Energibesparing från sänkning av kondenseringstemperaturen genom sjökyla, Svartsö Lanthandel. 

Övrigt Direkt kylsystem Total elanvändning 

- - 17 % - 4 % 

790 kWh - 3 160 kWh - 2 440 kWh 

Jämfört med luftkylning av kondensorerna gav detta en större sänkning i energi till det direkta 

systemet, då detta system möjliggör en längre period av sänkt temperatur. Däremot så tillkommer 

energi till pumpen som förflyttar värmebäraren och därmed värmen mellan kondensorer och 

kollektorn i havet. Slår man ihop dessa två delar resulterar det i en reducering av den totala 

elanvändningen på 4 %. 

4.2.1.9 Åtgärd 9 – Solceller på butikstaket 

Genom att producera en del av den behövda elektriciteten själva kan butiken minska sin andel 

köpta energi. Då långsidan av butiken vetter mot söder utan träd eller andra skuggande föremål 

framför är dess tak mycket lämpligt för placering av solceller.  

För att uppskatta solinstrålningen som träffar en viss takyta användes samma beräkningsgång 

nämnd under Åtgärd 4 (solavskärmning), det vill säga ASHRAE Clear Sky Model. 

Verkningsgraderna för solcellsmoduler och växelriktare antogs vara 15 % respektive 95 %. 

Termiska cellförluster som beror på omgivningstemperatur antogs vara 5 %. Dessa verkningsgrader 

baserades delvis på diskussion med Hans Kilander (2012) angående system med kristallina solceller 

samt en översiktlig undersökning av data från återförsäljare. I beräkningarna var solcellsmodulerna 

lutade 45 grader och riktade åt söder. För att reducera risken för beräknad överproduktion under 

vintertid på grund av eventuell snötäckning antogs att systemet inte producerade el under 

december, januari och februari. Den beräknade solelproduktionen jämfördes med resultat från 

datorprogram som levererar liknande uppskattningar. Jämfört med datorprogrammet Solekonomi 

1.0 från Solelsprogrammet (2012b) var årsproduktionens resultat inom 7 %. Resultat från 

simulering visas i Tabell 17. 

Tabell 17: Minskning av köpt elektricitet genom solcellsystem på Svartsö Lanthandel. 

12 kW system 6 kW system 

- 21 % - 10 % 

- 12 700 kWh - 6 400 kWh 

4.2.2 Kombinationer av åtgärder 

För att få en större reducering av köpt elektricitet kan en kombination av ett flertal åtgärder vara 

aktuell. Nedan redovisas tio paket med olika kombinationer av åtgärder samt deras effekt på 

energianvändningen i butiken. En sammanfattning av paketen och vilka åtgärder de inkluderar ses i 

Tabell 18 där en etta (1) står för att åtgärden används och en nolla (0) betyder att den inte används. I 

alla paket utom nummer 10 ingår installation av solceller som en åtgärd. Beroende på hur stort 

solcellssystem som installeras varierar reduceringen av köpt energi enligt resultatet från ovan (Kapitel 

4.2.1.9) och detta tillkommer till besparingen resulterande från åtgärderna. Resultat visas i  

Tabell 19. 
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Tabell 18: Åtgärdspaket för Svartsö Lanthandel.  

Paket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Installation av dörrar på kyldiskar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Byta ut lampor i diskar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Föra bort värme från plug-in diskarna 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

Sänkt kondenseringsteperatur, luftkylning 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 

Värmeåtervinning från kondensorerna 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 

Sänkt kondenseringstemperatur, sjökylning 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Solavskärmning 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

Delvis ny belysning butiken 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

Solceller på taket 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

 
Tabell 19: Energibesparing för olika besparingspaket för Svartsö Lanthandel. 

Energipost Diff. 
Paket 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Värme från 
solen 

% - 31 -31 -31 -31 -31 - - - - - 

kWh -1440 -1440 -1440 -1440 -1440 - - - - - 

Belysning 
% -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 

kWh -810 -810 -810 -810 -810 -810 -810 -810 -810 -810 

Plug-in diskar 
% - - - - - - -1 - - - 

kWh - - - - - - -138 - - - 

Direkt 
kylsystem 

% -44 -39 -46 -40 -33 -33 -32 -33 -39 -33 

kWh -8220 -7330 -8630 -7530 -6220 -6170 -5960 -6170 -7280 -6170 

Komfort- 
värme 

% -24 -24 -24 -82 -24 -83 -27 -25 -25 -25 

kWh -1130 -1130 -1130 -3840 -1130 -3870 -1240 -1150 -1150 -1150 

Komfortkyla 
% -24 -24 -24 -24 -24 -15 173 -15 -15 -15 

kWh -150 -150 -150 -150 -150 -90 1070 -90 -90 -90 

Övrigt kWh 1000 210 820 1260 210 830 0 210 220 210 

Reducerad 
elanvändning 

% -15 -15 -17 -18 -13 -16 -10 -13 -15 -13 

kWh -9360 -9190 -10100 -11140 -8090 -9940 5940 -7780 -8880 -7780 

Inklusive 12 
kW solelsystem 

% -36 -36 -38 -39 -34 -37 -31 -34 -36 - 

kWh -21910 -21910 -23130 -23730 -20700 -22520 -18870 -20700 -21910 - 

Inklusive 6 kW 
solelsystem 

% -25 -25 -27 -28 -23 -26 -20 -23 -25 - 

kWh -15210 -15210 -16430 -17040 -14000 -15820 -12170 -14000 -15210 - 
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4.2.3 Kostnader 

För att avgöra om en åtgärd är värd att investera i eller inte krävs, förutom en uppskattning av hur 

mycket åtgärden kan spara, också en analys av dess kostnad. Analysen kan utföras på ett flertal sätt, 

i detta projekt har återbetalningstiden samt livscykelkostnaden för varje paket av åtgärder 

undersökts. 

De investeringskostnader som använts för varje åtgärd ses i Tabell 20. Kostnaderna är baserade på 

uppgifter från Rebab Fakta Underhållskostnader (Incit AB, 2012), undersökningar med leverantörer 

samt diskussioner inom projektgruppen. I kostnaderna ingår material samt arbetskostnader, 

exklusive moms. Repab Fakta Underhållskostnader är en bok där siffror för en mängd olika 

underhålls-, ombyggnations-, och reparationskostnader har sammanställts. De åtgärder som direkt 

berör kondensorerna i kylsystemen delar på en del av materialet och om de kombineras kommer 

därför kostnaden för dem tillsammans minska jämfört med om kostnaden för dem enskilt skulle 

läggas ihop. Värdena är uppskattningar och inför en investering bör en mer detaljerad analys av 

valda åtgärder genomföras.  

Tabell 20: Investeringskostnader för åtgärderna aktuella för Svartsö Lanthandel.  

Åtgärd Kostnad [kr] 

Installation av dörrar på diskar 43 000 

Ny belysning till diskarna 3 000 

Värmebortförsel från plug-in diskarna 18 000 

Sänkning av kondenseringstemperaturen, luftkylning 22 000 

Värmeåtervinning 78 000 

Sänkning av kondenseringstemperaturen, sjökylning 145 000 

Solavskärmning 17 000 

Ny belysning i delar av butiken 9 000 

Solenergi 
12 kW installerad effekt 180 000 

6 kW installerad effekt 90 000 

4.2.3.1 Återbetalningstid 

I Tabell 21 visas beräkningar av återbetalningstiden för de tio undersökta åtgärdspaketen. I tabellen 

redovisas den totala investeringskostnaden och besparingen i kronor per år, avrundat till närmaste 

tusental, samt återbetalningstiden i år. Då beräkningarna för återbetalningstiden enbart räknar med 

nuvärdeskostnader ingår inte påverkan från elprishöjningar och återbetalningstiden blir densamma 

oavsett vilket värde elprishöjningen antas till. 
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Tabell 21: Återbetalningstid för de tio åtgärdspaketen installerade i Svartsö Lanthandel. 

 6 kW installerad effekt solel 12 kW installerad effekt solel 

Paket 
Investering 

[kr] 
Besparing 

[kr/år] 
Återbetalningstid 

[år] 
Investering 

[kr] 
Besparing 

[kr/år] 
Återbetalningstid 

[år] 

1 324 000 18 000 18,4 414 000 25 000 16,8 

2 201 000 17 000 11,5 291 000 25 000 11,9 

3 257 000 19 000 13,8 347 000 26 000 13,5 

4 349 000 20 000 17,8 439 000 27 000 16,4 

5 179 000 16 000 11,1 269 000 23 000 11,6 

6 240 000 18 000 13,2 330 000 25 000 12,4 

7 135 000 14 000 9,8 225 000 21 000 10,8 

8 163 000 16 000 10,3 253 000 23 000 11 

9 184 000 17 000 10,8 274 000 24 000 11,3 

Ej solcellsystem 

10 73 000 9 000 8,3 - - - 

Paket 10 har den kortaste återbetalningstiden, detta paket inkluderar inget solcellsystem vilket 

resulterar i en lägre investeringskostnad. Den låga kostnaden i kombination med en 13 % besparing 

av elektricitet ger att återbetalningstiden blir kort. Efter paket 10 kommer paket 7, 8 och 9 som alla 

har en återbetalningstid på ungefär 11 år. Gemensamt för dessa är att de inkluderar dörrar till 

kyldiskar samt ändrad belysning i kyldiskar och ingen av dem inkluderar solavskärmning, sjökylning 

av kondensorer eller värmeåtervinning. De längsta återbetalningstiderna har paketen som innehåller 

sjökylning av kondensorerna, nummer 1 och 4. Denna åtgärd är mycket kostsam vilket gör att 

återbetalningstiden blir lång.  

4.2.3.2 Livscykelkostnad 

För att beräkna vinsten, som resulterar från åtgärdspaketen, över en viss tidsperiod för Svartsö 

Lanthandel har följande antagits: 

 Två tidsperioder har undersökts; 10 år och 20 år.  

 Två olika elprishöjningar har studerats; 4 % och 7 %. Elprishöjningar är svåra att förutse 

och därför är det viktigt att påvisa åtgärdsförslagens känslighet mot just denna osäkerhet. 

Efter diskussion inom projektgruppen ansågs värdena 4 % och 7 % vara representativa för 

denna studie, delvis också baserat på Statistiska Centralbyråns sammanställning av perioden 

2001 till 2011 elprishöjningar (Statistiska centralbyrån, 2012). 

 Energipriset idag antas vara 1,12 kr/kWh (inkl. skatter). Detta antagande är baserat på 

elfakturor från butiken och vad de faktiskt har betalat under sommar och höst 2011 samt 

vinter 2012.  

 Butikens energianvändning efter åtgärderna implementerats har beräknats genom att 

applicera den procentmässiga besparingen från åtgärderna på butikens verkliga 

energianvändning enligt elräkningar.  

Resultaten från livscykelanalysen för de två elprishöjningarna ses i Tabell 22 och Tabell 23. I 

tabellerna är kostnaderna avrundade till närmaste 1000-tal och de visar också resultaten för de två 

olika storlekarna på solcellssystemet.   
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Tabell 22: Livscykelanalys av åtgärdspaketen till butiken på Svartsö, årlig elprishöjning: 4 %.  

 
6 kW installerad effekt solceller 12 kW installerad effekt solceller 

Paket Besparing 
Vinst  

10 år [kr] 
Vinst  

20 år [kr] 
Besparing 

Vinst  
10 år [kr] 

Vinst  
20 år [kr] 

1 26 % - 167 000 - 56 000 36 % - 193 000 - 38 000 

2 26 % - 46 000 64 000 36 % - 72 000 82 000 

3 27 % - 91 000 28 000 38 % - 117 000 45 000 

4 29 % - 174 000 - 48 000 39 % - 200 000 - 31 000 

5 24 % - 35 000 66 000 34 % - 61 000 83 000 

6 27 % - 78 000 39 000 37 % - 104 000 56 000 

7 20 % - 13 000 70 000 31 % - 39 000 88 000 

8 23 % - 22 000 77 000 34 % - 48 000 94 000 

9 25 % - 32 000 75 000 36 % - 58 000 93 000 

 Ej solcellsystem 

10 13 % 5 000 68 000 - - - 

Tabell 23: Livscykelanalys av åtgärdspaketen till butiken på Svartsö, årlig elprishöjning: 7 %.  

 6 kW installerad effekt solceller 12 kW installerad effekt solceller 

Paket Besparing 
Vinst  

10 år [kr] 
Vinst  

20 år [kr] 
Besparing 

Vinst 
10 år [kr] 

Vinst  
20 år [kr] 

1 26 % - 139 000 48 000 36 % - 154 000 108 000 

2 26 % - 18 000 167 000 36 % - 33 000 227 000 

3 27 % - 62 000 138 000 38 % - 76 000 197 000 

4 29 % - 143 000 68 000 39 % - 158 000 127 000 

5 24 % - 9 000 161 000 34 % - 24 000 221 000 

6 27 % - 49 000 146 000 37 % - 63 000 206 000 

7 20 % 9 000 152 000 31 % - 6 000 211 000 

8 23 % 4 000 170 000 34 % - 11 000 230 000 

9 25 % - 5 000 176 000 36 % - 20 000 236 000 

Ej solcellsystem 

10 13 % 18 000 119 000 - - - 

Livscykelanalysen visar att oavsett elprishöjning är paket 10 det mest lönsamma sett över en 10-års 

period. Övriga paket i topp tre för 10-årsanalysen är nummer 7 och 8, oberoende av elprishöjning. 

Det visar sig dock att en stor majoritet av alla paket inte hinner betala tillbaka sig och därmed inte 

går med vinst över denna period.  

Sett över 20 år skiljer sig resultaten åt mellan fallen för de två elprisändringarna. För en ändring av  

4 % ligger paket 8, 9 och 7 i toppen över de mest lönsamma paketen medan motsvarande paket för 

en 7 % elprishöjning är nummer 9, 8 och 2. Ännu en skillnad från 10-årsanalysen är att paket 10 

placerar sig betydligt lägre ned på listan över de åtgärder som genererar mest vinst. 
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Resultaten visar också att de paket som innehåller sjökylning av kondensorerna (nummer 1 och 4) 

hamnar bland de minst lönsamma, detsamma gäller för paketen som innehåller värmeåtervinning 

(nummer 3, 4 och 6). De paket som innehåller luftkylning av kondensorerna visar sig ge ett bättre 

resultat. Paket 2 och 9 hamnar bland de övre i listan sett till 20 år och inkluderar båda luftkylning av 

kondensorerna. Det som skiljer dem åt är solavskärmning och paket 9 som inte inkluderar 

avskärmningen är bättre än paket 2. Även för paket 5 och 8 är det endast solavskärmning som 

skiljer dem åt. Liknande det tidigare exemplet är paket 8, som inte inkluderar solavskärmning, bättre 

än paket 5.  

Utifrån dessa resultat har paket 8, 9 och 10 valts ut som de bästa. Nummer 10 då det är det bästa 

alternativet sett över en 10 års period och nummer 8 och 9 eftersom de är de två bästa sett över 20 

år. Då resultaten visar att elprishöjningen är en viktig faktor, som bland annat avgör vilken av paket 

8 eller 9 som ger mest vinst efter 20 år, undersöks dessa tre åtgärder ytterligare för ett större spann 

av elprisökningar. För att kunna jämföra återbetalningstiden för dem enligt 

livscykelkostnadsberäkningarna har de ritats in i en graf, se Figur 19. I figuren visas det 

ackumulerade kassaflödet över en 20-års period. Figuren innehåller nio kurvor som skall illustrera 

hur de olika paketen står sig mot varandra över tidsperioden och med olika elprishöjningar. Den 

visar också efter hur många år vinsten från en åtgärd blir större än vinsten för en annan. De första 

åren är värdena negativa, då har butiken inte hunnit tjäna in summan som investerats i åtgärderna. 

När linjerna korsar x-axeln och värdena blir positiva har åtgärderna betalats tillbaka. Därefter blir 

besparingarna en ren vinst för butiken. För en större figur se Bilaga D. 

 

Figur 19: Jämförelse mellan åtgärdspaket 8, 9 och 10 för Svartsö Lanthandel.  

Grafen visar att en större elprishöjning ger en brantare lutning på kurvorna, de korsar x-axeln 

tidigare och därmed blir återbetalningstiden kortare. En åtgärd blir bättre än en annan när dess 
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kurva korsar den andres kurva, när det sker påverkas också av elprishöjningen. Med en ökning på 

10 % korsar kurvorna för paket 8 och 9 kurvan för paket 10 efter ungefär 10 år, därefter tjänar 

butiken mer på dessa paket än paket 10.  

Valet mellan vilken av paket 8 och 9 som är bäst styrs också av elprishöjningen. Med en ökning på 

10 % korsar paket 9 kurvan för paket 8 efter ca 12-13 år, motsvarande siffra för en ökning på 7 % 

är runt 16 år och för en 4 % ökning sker det aldrig inom den studerade 20-års perioden.  

4.3 Valt förslag Svartsö Lanthandel 

Utifrån de energi- och kostnadsanalyser som gjorts valdes åtgärdspaket 8 till det mest lämpliga och 

är det paket som butiken föreslås investera i. Paketet inkluderar dörrar och ny belysning till 

kyldiskarna, bortförsel av värme från plug-in diskar, delvis ny belysning i butiken samt en 

installation av 12 kW solceller på butikstaket. Detta paket valdes framför paket 9 eftersom det ger 

ett enklare system. Paket 9 innehåller, utöver 8:ans åtgärder, en sänkning av 

kondenseringstemperaturen med hjälp av luftkylning. Enkelheten minskar risken för fel och 

oförutsedda kostnader och är därför att föredra. Denna anledning tilläts vara avgörande då paketen 

i övrigt är så pass lika varandra, deras kurvor är snarlika och efter 20 år är det enda som skiljer 

vinsten mellan dem att paket 9:s vinst är 6 000 kr större än för paket 8. 

Paket 10 valdes bort då det ger en så pass mycket lägre vinst över en längre period jämfört med de 

två andra paketen. Är det däremot så att återbetalningstiden är den största avgörande faktorn är 

detta paket att föredra då det har den klart kortaste återbetalningstiden.  

Om butiken kan få bidrag till en del av de investeringar som kan göras kommer kurvorna för det 

ackumulerade kassaflödet att förflyttas uppåt i y-led och återbetalningstiden, för butiken, att bli 

kortare. I Figur 20 ses det ackumulerade kassaflödet för det valda paketet 8 med ett bidrag på 50 % 

av investeringskostnaden. Som ses i figuren förkortas återbetalningstiden till 4-6 år från 9-13 år 

(enligt Figur 19), beroende på elprishöjningen. Utan bidragsstöd kan återbetalningstiden anses bli 

väldigt lång, men kan ekonomisk uppbackning på exempelvis 50 % erhållas reduceras den med 

hälften. Detta leder till att åtgärdspaketet blir mer intressant ur både kostnads- och energisynpunkt, 

vilket ökar sannolikheten att genomföra denna förändring i praktiken. 
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Figur 20: Ackumulerat kassaflöde för Svartsö Lanthandel vid 50 % investeringsbidrag. 

4.4 Reducerad klimatpåverkan 

Genom att Svartsö Lanthandel minskar mängden köpt elektricitet minskar de också sin påverkan på 

klimatet och utsläpp av koldioxid, som är en följd av produktionen av elektricitet. Med paket 8 

inklusive 12 kW installerad effekt solceller kommer de att minska sin köpta mängd elektricitet med 

20 700 kWh per år. Butiken har E.ON som elleverantör och ett elavtal utan särskilda miljöval. 

Därmed kommer de minska sin klimatpåverkan med ca 6 600 kg koldioxid per år, motsvarande 

ungefär 495 mils bilkörning eller plantering av 165 träd (Motormännen, 2008). 

4.5 Andra scenarion för Svartsö Lanthandel 

Svartsö Lanthandel är en speciell butik ur många avseenden. Därför har ytterligare undersökningar 

för denna butik gjorts där tre olika parametrar har ändrats; inomhustemperaturen, klimatdata samt 

energianvändningen. Detta för att sätta butiken i ett större sammanhang då den blir mer lik en 

genomsnittlig småbutik i glesbygden.  

4.5.1 Höjd inomhustemperatur 

Inomhustemperaturen i Svartsö Lanthandel är relativt låg, framför allt under vintertid. Därför är det 

intressant att se vad för effekt detta har på energianvändningen i butiken. För att undersöka detta 

simulerades Svartsö Lanthandel med en högre inomhustemperatur. Genomsnittstemperaturen 

höjdes med steg om en (1) grad i modellen och resultatet av detta visas i Figur 21, där inverkan på 

elanvändningen för hela butiken totalt, komfortvärmen samt butikskylans poster visas.  
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Figur 21: Påverkan av inomhustemperaturökning för Svartsö Lanthandel 

Enligt resultaten ökar elanvändningen proportionellt mot temperaturökningen i butiken. Den totala 

elanvändningen följer det direkta kylsystemets elanvändningskurva nästan exakt. Komfortvärmens 

elanvändning får som väntat den största procentuella höjningen, men butikskylan har störst 

inverkan på den totala elanvändningen. Detta eftersom butikskylan utgör den största postern i 

energifördelningen. Den totala elanvändningen för Svartsö Lanthandel uppskattas öka med ungefär 

1,5 % för varje grad ökad inomhustemperatur. 

Om temperaturen sänks från en högre inomhustemperatur i butiken, skulle den beräknade 

höjningen av energianvändningen istället motsvara en reducering. Detta medför att det finns 

besparingspotential av att sänka inomhustemperaturen i butiker och åtgärden kan därför 

rekommenderas att genomföras där det är möjligt. Termisk komfort i butiken behöver utredas, men 

oftast är en temperatursänkning av endast en grad inte lätt att känna av för personal samt kunder.  

4.5.2 Varierande klimatdata 

Klimatet är en avgörande faktor för energianvändningen i en byggnad. Därför är det av intresse att 

se hur modellen samt energibesparingsåtgärderna påverkas av detta. Klimatdata för Lund, Karlstad 

samt Luleå matades in i modellen för butiken på Svartsö. Basfallet samt åtgärdspaket 8 exklusive 

installation av solceller simulerades och i Tabell 24 visas besparingen som kan uppnås på respektive 

ort. Inga andra ändringar genomfördes annat än ändrad utomhustemperatur, luftfuktighet samt 

solinstrålning 

Tabell 24: Resultat av att teoretiskt flytta Svartsö Lanthandel till andra orter. 

Plats Svartsö Malmö Luleå Karlstad 

Reducerad elanvändning - 13 % - 13 % - 12 % - 13 % 

Resultaten visar att den reducerade elanvändningen knappt skiljer orterna åt och indikerar därmed 

att liknande besparingar kan uppnås oavsett på vilken av dessa fyra platser Svartsö Lanthandel 

placeras. Slutsatsen blir därför att för den totala besparingen av elektricitet verkar en viss skillnad i 

klimatet inte ha stor inverkan på resultatet från modellen med besparingspaket 8.  Dock bör noteras 
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att vid djupare analys för hur enskilda energiposter påverkas måste klimatdata närmare analyseras, 

för att ge en mer korrekt bedömning av vad som faktiskt sker i butiken. 

4.5.3 Högre energianvändning 

Under arbetet med Svartsö Lanthandel har det flera gånger diskuterats hur bra butiken är sett ur en 

energisynpunkt. Butiken har en låg energianvändning per kvadratmeter, 265 kWh/m2 och år, vilket 

kan jämföras ett medelvärde på 520 kWh/m2 för butiker mindre än 600 m2 enligt litteraturstudien. 

Som tidigare diskuterats ger detta en relativt låg besparingspotential i kronor och därmed en lång 

återbetalningstid. Det ansågs därför intressant att undersöka resultaten om butiken haft en 

energianvändning i linje med många andra småbutiker i Sverige. Den totala använda energin ökades 

därför från ca 61 000 kWh (265 kWh/m2) till 119 000 kWh (520 kWh/m2). Den tidigare beräknade 

besparingspotentialen för paket 8 (34 %) användes och det ackumulerade kassaflödet beräknades 

med en elprishöjning på 4 %. Resultat för detta ses i Figur 22. Noteras bör att kostnaderna för 

åtgärderna har hållits konstanta och den ökade elanvändningen antas kunna bero på exempelvis 

längre öppettider i butiken och en större belastning från kunder.  

 

Figur 22: Ackumulerat kassaflöde för Svartsö Lanthandel med olika energianvändning, paket 8. 

Resultaten ger en betydligt kortare återbetalningstid än med dagens energianvändning. Figuren visar 

tydligt hur stor betydelsen för potentiella energibesparingar och efterföljande ekonomiska 

besparingar den nuvarande energianvändningen har. Med en låg användning kan mindre energi, sett 

till kilowattimmar, sparas och ekonomin i åtgärderna blir sämre jämfört med om 

energianvändningen är högre. Att det är svårt att få till bra ekonomiska åtgärder för butiken på 

Svartsö är därför inte överraskande. 
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5 GRINDA LANTHANDEL OCH CAFÈ  
På norra Värmdö, något söder om Södra Ljusterö, ligger Grinda. Ön är cirka 1,72 km2 stor och ägs 

av Skärgårdsstiftelsen, vilka arrenderar ut mark och byggnader till verksamheter så som värdshus, 

stuguthyrning, restaurang, och lanthandel. Grinda trafikeras dagligen av reguljär båttrafik från 

Waxholmsbolaget (Skärgårdsstiftelsen, 2012). Sammantaget under 2011 hade Grinda kring 9 300 

gästdygn, vilket inkluderar antal personer i egen fritidsbåt som stannar över natten och personer 

som stannar över på öns vandrarhem, i stugor samt campingtält (Hjertstrand, 2012).  

Grinda Lanthandel och Café är beläget ett hundratal meter från Gästhamnen, nedanför Grinda 

Wärdshus. Lanthandeln har en yta på cirka 115 2, varav ungefär 42 m2 utgörs av lager och 

personalutrymmen. I butiken säljs livsmedel och andra produkter som skärgårdsbesökare 

efterfrågar. Utsidan på Grinda Lanthandel och Café visas i Figur 23. Besöksstatistik för butiken 

finns tyvärr inte tillgänglig.   

   

Figur 23: Grinda Lanthandel och Café 

Butiken är öppen under sommaren. Under maj, juni och september har butiken endast helgöppet, 

medan i juli och augusti är den öppen dagligen. Öppettider för kunder är cirka 8:30–19:00, men 

personal finns oftast närvarande cirka två timmar före öppning och en timme efter stängning. 

5.1 Butiken idag 

Genom studiebesök och intervjuer med ansvariga för butiken under vintern 2012 har butiken 

kartlagts. Nedan presenteras de viktigaste delarna i butikens verksamhet sett ur en energisynpunkt.  

5.1.1 Butikskyla  

Grinda Lanthandel har ett stort antal kyl- och frysdiskar, vars placering ses i Figur 24. Totalt finns 

tio stycken plug-in kyldiskar och sju stycken plug-in frysdiskar. Kyldiskarna är av olika sorter och 

inkluderar sju vertikala diskar, en horisontell disk för smörgåsar och cafémat, en liten vertikal disk 

för snus och en för metmask. Samtliga plug-in kyldiskar har dörrar som kan stängas. Plug-in 

frysdiskarna inkluderar fyra horisontella glassboxar med lock (varav en är placerad i utomhuslagret), 

en öppen frysgondol samt två frysboxar med lock för lagerföring av varor.  
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Figur 24: Principskiss av Grinda Lanthandel. 

Butiken har tillgång till två kylrum, ett i butiksbyggnaden och ett i form av en kylcontainer på 

baksidan av butiken. Kylrummet i butiken och en öppen vertikal kyldisk är bägge kopplade till ett 

gemensamt direkt kylsystem, vars kondensor är placerad i det tidigare nämnda utomhuslagret. De 

två öppna diskarna, en frysdisk och en kyldisk, täcks under nätterna. I Figur 25 ses ett urval av de 

olika system som finns. Kylsystemen använder sig antingen av köldmedium R404a eller R134a, där 

R134a används i samtliga plug-in kyldiskar. Systemen för kylrummet, kyldisken samt kylcontainern 

använder R404a och det gör ungefär hälften av plug-in frysarna också.  

    

Figur 25: Kylsystem i butiken på Grinda. Till vänster ses ett flertal vertikala kylar, till höger en öppen 
frysgondol. 
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5.1.2 Belysning 

Belysningen utgörs till största del av T8 lysrör med magnetiska ballaster, men enstaka 

kompaktlysrör och glödlampor förekommer. Den totala installerade effekten, ballaster inräknade, är 

ungefär 1 900 W toppeffekt, eller cirka 17 W/m2.  

5.1.3 Komfortkyla och värme 

I byggnaden finns en 9 kW AC av märket McQuay installerad. Förångaren är placerad precis 

ovanför de stora glassboxarna på insidan, medan kondensorn är placerad utomhus nära marken. 

När denna undersökning genomfördes var apparaten ur funktion efter att ha havererat i slutet på 

2011 års säsong. 

5.1.4 Övriga system 

Ett ventilationssystem med till- och frånluft samt ett värmebatteri finns i byggnaden. I dagsläget är 

systemet dock trasigt och används inte.  

Förutom belysning, kylsystem och ventilationssystem finns en del elektrisk kringutrustning. 

Exempel på dessa är två kassaapparater, en fläkt, en mikrovågsugn, en kaffeapparat samt en bake-

off ugn. Den installerade effekten är cirka 7 kW, vilket innebär att det finns drygt 60 W/m2 

installerad elektrisk kringutrustning i butiken.  

5.1.5 Energianvändning 

Elförbrukningsstatistik för Grinda Lanthandel & Café är tyvärr inte tillgänglig då ingen enskild 

elmätare finns för lokalen utan flera byggnader delar på samma mätare. Verksamheten köper el från 

E.ON och har inget speciellt avtal vad gäller energikällor. 

Elanvändningen simulerades för att användas som basfall vid jämförelse med åtgärderna. Resultat 

för uppskattad elförbrukningsstatistik från modellen visas i Figur 26. Den årliga elförbrukningen 

2011 uppskattas till 32 000 kWh och de två mest förbrukande månaderna är juli och augusti.   

 

Figur 26: Den simulerade elanvändning för Grinda Lanthandel och Café. 
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På samma sätt som för Svartsö Lanthandel, beräknades även elfördelningen här, resultat ses i Figur 

27. Den största posten är plug-in diskar med 59 % av elanvändningen, följt av 13 % för 

komfortkyla och 10 % för direkta kylsystem. Sammanlagt utgör butikskyla drygt 70 % av 

elanvändningen. Då butiken endast är öppen under ett fåtal månader per år i anknytning till 

sommaren, är komfortvärmebehovet i stort sett obefintligt.  

 

Figur 27: Elfördelning i Grinda Lanthandel och Café. 

5.2 Åtgärdsförslag för reducering av köpt energi 

Energifördelningen visar att de energiposter som kan behöva ses över främst är butikskyla, 

komfortkyla samt belysning. Sex förslag lades fram som berör dessa punkter, varav fem av dem 

också var föreslagna för Svartsö Lanthandel. Den åtgärd som skiljer sig från Svartsö Lanthandel är 

förslag nummer fem vars mål är att reducera det idag stora antalet plug-in diskar i butiken. De 

åtgärder som studerades var: 

 Installation av dörr på den vertikala kyldisken och lock på den horisontella frysdisken 

 Byta ut lamporna i kyldisken 

 Föra bort värme från plug-in diskarna 

 Ny effektiv belysning i stor del av lokalen 

 Centralisering; minska antalet plug-in diskar genom byggnation av ett kylrum  

 Egen produktion av elektricitet genom solceller på taket till butiken. 

Åtgärderna lades till i butiksmodellen som anpassades efter Grinda Café och Lanthandel. Flertalet 

simuleringar genomfördes för att påvisa effekterna av varje åtgärd individuellt men också av flera 

åtgärder i olika paket. 
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5.2.1 Individuella åtgärder  

Utförliga förklaringar av varje åtgärd samt resultaten från simuleringarna av dem redovisas nedan. 

5.2.1.1 Åtgärd 1 – Dörrar till kyldiskar 

Mycket av energin som används i öppna kyl- och frysdiskar kan sparas genom installation av dörrar 

eller lock. Denna åtgärd har utvärderats även för butiken på Grinda och beskrivning av 

beräkningsgång och bakomliggande tankar återfinns i motsvarande avsnitt för Svartsö (Avsnitt 

4.2.1.1). I detta fall var det två möbler med möjlighet att få en dörr eller ett lock installerad; en 

horisontell plug-in frysdisk och en vertikal kyldisk i det direkta systemet. Resultat från simuleringen 

visas i Tabell 25. 

Tabell 25: Energibesparing av att installera dörrar eller lock på två av diskarna i butiken på Grinda.  

Plug-in diskar Direkt kylsystem Total elanvändning 

-9 % -46 % -10 % 

-1 720 kWh -1 420 kWh -3 060 kWh 

Den procentuella besparingen för plug-in diskarna är betydligt lägre än för det direkta kylsystemet. 

Detta beror på att plug-in frysdisken endast är en av många plug-in diskar medan kyldisken den 

enda i sitt system. Sett till besparing i kilowattimmar är skillnaden mellan resultaten betydligt 

mindre.  

5.2.1.2 Åtgärd 2 – Lampor i kyldiskar 

Då det finns lampor installerade i det direkta systemets kyldisk, föreslogs att de tas bort. Detta på 

grund av samma anledningar beskrivet i Avsnitt 4.2.1.2. Även här byts diskens lampor ut mot en 

LED-slinga på utsidan av disken. Resultat från åtgärden visas i Tabell 26. 

Tabell 26: Energibesparing av att ta bort en lampa i en kyldisk i butiken på Grinda. 

Direkt kylsystem Total elanvändning 

-1,0% -0,1% 

-30 kWh -20 kWh 

Resultatet visar att åtgärden i detta fall har en väldigt liten inverkan. Uppskattningsvis minskar det 

enbart 1 % av elanvändningen i det direkta kylsystemet och den totala elbesparingen blir knappt  

0,1 %. Åtgärden kommer också ha en liten inverkan på komfortkylan, vilken i sin tur påverkar plug-

in diskarna samt kylrummen, detta är orsaken till att de två minskningarna i kilowattimmar inte 

överensstämmer. 

5.2.1.3 Åtgärd 3 - Föra bort värme från plug-in diskar  

Som tidigare nämnts använder butiken ett stort antal plug-in diskar vilket leder till en hög värmelast 

i butiken. På samma sätt som för Svartsö kan denna reduceras genom att föra bort en del av den 

varma luften som avges. Samma beräkningsgång som för Svartsö används (Avsnitt 4.2.1.3) och 

resultaten för åtgärden implementerad på Grinda ses i Tabell 27. 
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Tabell 27: Energibesparing från bortförsel av värme från plug-in diskar, Grinda Lanthandel och Café.  

Övrigt Plug-in diskar Direkt kylsystem Kylrum Komfortkyla Total elanvändning 

- - 1 % - 2 % - 2 % - 18 % - 2 % 

330 kWh - 140 kWh - 60 kWh - 20 kWh - 710 kWh - 600 kWh 

Resultaten visar att störst effekt har åtgärden på komfortkylan, som minskar med 18 %. Ett flertal 

andra system minskar också sitt energibehov, men endast mycket lite. En ny post, kallad övrigt, 

tillkommer dock för energi till den fläkt som behövs för att föra bort den varma luften.  

5.2.1.4 Åtgärd 4 – Effektivare belysning 

Som diskuterades för Svartsö Lanthandel, se Avsnitt 4.2.1.5, finns det flera fördelar med effektiv 

belysning. Grinda Café och Lanthandel är utrustad med ett stort antal T8-lysrör. I detta förslag 

ersätts dessa med en mer effektiv belysning, modell T5-lysrör. Totalt föreslogs att 30 stycken lysrör 

byts ut, samt dess armaturer. Den installerade effekten för belysningen reducerades från  

1 900 W/m2 till 1 240 W/m2, då toppeffekten minskade med 660 W. Resultatet av åtgärden visas i 

Tabell 28.  

Tabell 28: Energibesparing av att byta till ny effektivare belysning i Grinda Lanthandel och Café. 

Belysning Komfortkyla Total elanvändning 

- 35 % - 5 % - 3 % 

- 750 kWh - 220 kWh - 970 kWh 

Som väntat minskar behovet av energi för belysningssystemet och komfortkylan. Då butiken inte 

har något behov av komfortvärme påverkas inte den posten. Den totala besparingen i elanvändning 

blir 3 %. 

5.2.1.5 Åtgärd 5 – Centralisering av kylmöbler 

Antalet plug-in diskar i butiken på Grinda är mycket hög vilket inte är fördelaktigt under sommaren 

då de bidrar till att värma upp butiken, när den egentligen behöver kylas. Ett sätt att minska på 

antalet plug-in diskar är att ersätta dem med ett kylrum. Kylrummet skulle då förslagsvis byggas 

som en förlängning från det befintliga kylrummet längs ena långsidan, där plug-in kylarna är 

placerade idag. Denna centralisering av butikskylan ska minst ha samma kapacitet som de kylmöbler 

de ersätter, med fördelen att värmen avges på utsidan av butiken och med en teoretisk bättre 

köldfaktor för systemet än vad plug-in diskarna har. 

Beräkningarna för det nya kylrummet görs i butiksmodellen på samma sätt som för de övriga 

kylrummen. De antaganden som gjorts för detta kylrum är: 

 Kylrummets area är ca 11 m2 

 Temperaturen i kylrummet är 4 oC  

 Längs hela väggen ut mot butiken sitter 1,5 m höga glasdörrar med U-värdet 3 W/m2K  

 Övriga väggars U-värde är 0,2 W/m2K  

 Köldfaktorn för kylmaskinen som försörjer rummet med kyla är 2,9  

 I kylrummet är lampor om totalt 100 W installerade 

Hur det nya kylrummet påverkar energisystemen i butiken ses i Tabell 29. 
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Tabell 29: Energibesparing från byggnad av ett nytt kylrum i butiken på Grinda.  

Plug-in diskar Direkt kylsystem Kylrum Komfortkyla Total elanvändning 

- 35 % - 100 % 174 % - 16 % - 27 % 

- 6 690 kWh - 3 110 kWh 1 620 kWh - 640 kWh - 8 820 kWh 

Resultaten visar att denna åtgärd ger betydande effekter på flera system i butiken. Den direkta 

disken kommer att försvinna helt då även den ersätts av kylrummet, därför är dess reducering  

100 %. Ett flertal plug-in diskar tas bort och därför minskar elbehovet för dem. På grund av att 

plug-in diskarna blir färre kommer värmelasten i butiken att minska och eftersom det är en 

sommaröppen butik med kylbehov minskar också komfortkylan. Den totala reduceringen av 

elanvändningen blir nästan 30 %. Utöver den reducerade elanvändningen kan ett kylrum leda till att 

personalens arbete förenklas då de kan fylla på varor inifrån kylrummet och transportsträckan från 

lager till hylla blir kortare. Personalen behöver heller inte trängas med kunderna vid påfyllning vilket 

gör att kundens upplevelse i butiken blir bättre. 

5.2.1.6 Åtgärd 6 – Solceller på butikstaket 

Grinda Lanthandel och Café har ett stort tak vars långsida vetter mot söder och utan några större 

störande föremål framför, det är därmed en lämplig plats för solceller för att minska mängden köpt 

energi. Samma beräkningsgång som för solcellerna på Svartsö Lanthandels tak har använts, se 

Avsnitt 4.2.1.9. Endast den elektricitet som produceras då butiken är i drift, mellan maj och 

september, har räknats med. Under övriga månader använder butiken ingen elektricitet och de kan 

därmed inte tillgodose sig den elektricitet som kan produceras då. I Tabell 30 visas uppskattad 

insparad köpt el vid installation av solcellsystem.  

Tabell 30: Minskning av köpt el genom solcellssystem på Grinda Lanthandel och Café.  

12 kW system 6 kW system 

- 26 % - 13 % 

- 8 340 kWh - 4 170 kWh 

5.2.2 Kombinationer av åtgärder 

Då de enskilda åtgärderna har olika styrkor och svagheter, undersöktes likt för Svartsö Lanthandel, 

potentialen av att kombinera åtgärderna till besparingspaket. I  

Tabell 31 visas de olika testade kombinationerna, där en etta (1) står för att åtgärden används och en 

nolla (0) betyder att den inte används. Åtgärden där belysningen i kyldisken byts ut kan inte 

kombineras med centraliseringsåtgärden eftersom disken tas bort när det nya kylrummet byggs.  
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Tabell 31: Åtgärdspaket för Grinda Lanthandel och Café. 

Paket 1 2 3 4 5 6 7 8 

Installation av dörr och lock på diskar 1 1 0 1 0 1 1 1 

Byta ut lampor i en disk 0 0 0 1 0 0 0 1 

Föra bort värme från plug-in diskarna 1 1 1 1 1 0 0 1 

Centralisering av kylmöbler 1 1 1 0 0 0 0 0 

Ny belysning i butiken 1 1 1 1 1 0 1 1 

Solceller på taket 1 0 1 1 0 0 0 0 

I Tabell 32 visas resultatet för åtgärdspaketen. Observera att paket ett och två har samma 

besparingsåtgärder, men tvåan har inte solelsproduktion inkluderat. Samma relation råder mellan 

paket fyra och åtta. 

Tabell 32: Energibesparing för olika besparingspaket för Grinda Lanthandel och Café. 

Paket Diff. 1 2 3 4 5 6 7 8 

Belysning 
% -35 -35 -35 -35 -35 - -35 -35 

kWh -750 -750 -750 -750 -750 - -750 -750 

Plug-in diskar 
% -45 -45 -36 -10 -1 -9 -9 -10 

kWh -8450 -8450 -6700 -1870 -140 -1720 -1720 -1870 

Kylrum 
% 163 163 166 -2 -2 - - -2 

kWh 1510 1510 1540 -19 -19 - - -19 

Direkt 
kylsystem 

% -100 -100 -100 -48 -2 -46 -47 -48 

kWh -3110 -3110 -3110 -1490 -63 -1420 -1460 -1490 

Komfortkyla 
% -30 -30 -24 -21 -20 2 -2 -21 

kWh -1210 -1220 -980 -860 -830 85 -85 -860 

Övrigt kWh 82 82 170 360 290 - - 360 

Reducerad 
elanvändning 

% -37 -37 -31 -14 -5 -10 -13 -14 

kWh -11940 -11940 -9830 -4620 -1510 -3060 -4040 -4620 

Inklusive 12 kW 
solelsystem 

% -63 - -57 -40 - - - - 

kWh -20270 - -18340 -12870     

Inklusive 6 kW 
solelsystem 

% -50 - -44 -27 - - - - 

kWh -16100 - -14160 -8690 - - - - 

Resultaten visar att om alla de ovan föreslagna åtgärderna kombineras tillsammans med en 

installation av ett 12 kW solcellssystem på butikstaket kan butikens behov av köpt energi minskas 

med 60 % (paket 1). Resultaten visar också att besparingar kring drygt 10 % kan uppnås med 

mindre förändringar i butiken och utan installation av solceller (paket 6-8).   
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5.2.3 Kostnader 

Simuleringarna av butiken med åtgärder visar att mycket av den köpta energin kan sparas och 

frågan som då följer är om det är lönsamt att genomföra alla dessa åtgärder. De 

investeringskostnader som används för att beräkna huruvida ett åtgärdspaket är lönsamt eller inte 

ses i Tabell 33. Som var fallet för Svartsö är kostnaderna baserade på uppgifter från Rebab Fakta 

Underhållskostnader (Incit AB, 2012), undersökningar med leverantörer samt diskussioner inom 

projektgruppen. Material och arbetskostnader, exklusive moms, ingår i priserna. Kostnaderna har 

avrundats till hela tusental och är uppskattningar som används jämförelsesyfte. Ska en investering 

göras krävs en mer utförlig kostnadsanalys.  

Tabell 33: Investeringskostnader för åtgärder i butiken på Grinda. 

Åtgärd 
 

Kostnad [kr] 

Installation av dörr och lock på diskar 10 000 

Byta ut lampor i en disk 1 000 

Föra bort värme från plug-in diskarna 20 000 

Centralisering av kylmöbler 193 000 

Ny belysning butiken 23 000 

Solenergi 
12 kW installerad effekt 180 000 

6 kW installerad effekt 90 000 

5.2.3.1 Återbetalningstid 

Återbetalningstiden för varje paket har beräknats och redovisas i Tabell 34. Återbetalningstiden är 

en enkel analys för åtgärdskostnaderna som inte tar med förtjänster i framtiden eller en förväntad 

framtida elprishöjning. Den ger dock en indikation på hur paketen står sig i förhållande till 

varandra. 

Tabell 34: Återbetalningstider för åtgärdspaketen till Grinda Lanthandel och Café.  

 6 kW installerat solcellssystem 12 kW installerad solcellssystem 

Pak
et 

Investering 
[kr] 

Besparing 
[kr/år] 

Återbetalningstid 
[år] 

Investering 
[kr] 

Besparing 
[kr/år] 

Återbetalningstid 
[år] 

1 337 000 18 000 19 427 000 23 000 19 

3 327 000 16 000 21 417 000 20 000 21 

4 162 000 10 000 16 252 000 15 000 17 

Ej solcellsystem 

2 248 000 13 000 19 - - - 

5 44 000 2 000 26 - - - 

6 27 000 3 000 8 - - - 

7 50 000 4 000 11 - - - 

8 72 000 5 000 14 - - - 

Analysen av återbetalningstiderna för de olika paketen visar att ett flertal av paketen har en 

återbetalningstid närmare 20 år eller mer. Detta beror dels på höga investeringskostnader, paketen 

som inkluderar någon av åtgärderna att bygga ett nytt kylrum och solenergi blir dyra. Den längsta 
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återbetalningstiden har dock paket 5, vilken inte inkluderar någon av de två dyraste åtgärderna. 

Detta visar att en stor bidragande faktor till de långa återbetalningstiderna är att butiken endast 

används en relativt liten del av året. Energianvändningen totalt sett är relativt låg och därför blir 

besparingarna, i kilowattimmar och kronor, små trots att de procentuella besparingarna är stora. De 

årliga besparingarna skulle bli större om butiken var öppen året om och då skulle 

återbetalningstiden också minska. Den korta användningstiden för butiken gör också att en låg 

investeringskostnad krävs för att få en kort återbetalningstid; åtgärdspaketen med kortast 

återbetalningstid är paket 6 och 7.  

5.2.3.2 Livscykelkostnad 

Även livscykelkostnaden kommer att påverkas av butikens korta säsong. Beräkningarna av 

livscykelkostnader och vinster har gjorts med samma antaganden som för Svartsö Lanthandel 

(Avsnitt 4.2.3.2). I Tabell 35 och Tabell 36 ses resultaten av en livscykelanalys för åtgärdspaketen med 

en antagen elprishöjning på 4 % respektive 7 %.  

Tabell 35: Livscykelanalys av åtgärdspaketen till butiken på Grinda, årlig elprishöjning: 4 %.  

 
6 kW installerad soleffekt 12 kW installerad soleffekt 

Paket Besparing 
Vinst 10 år 

[kr] 
Vinst 20 år 

[kr] 
Besparing 

Vinst 10 år 
[kr] 

Vinst 20 år 
[kr] 

1 50 % - 175 000 - 51 000 63 % - 223 000 - 70 000 

3 44 % - 186 000 - 80 000 56 % - 234 000 - 99 000 

4 27 % - 74 000 - 11 000 40 % - 122 000 - 30 000 

Ej solcellssystem 

2 37 % - 127 000 - 28 000 - - - 

5 5 % - 29 000 - 16 000 - - - 

6 10 % 4 000 29 000 - - - 

7 13 % - 10 000 24 000 - - - 

8 14 % - 26 000 12 000 - - - 

Tabell 36: Livscykelanalys av åtgärdspaketen till butiken på Grinda, årlig elprishöjning: 7 %.  

 
6 kW installerad soleffekt 12 kW installerad soleffekt 

Paket Besparing 
Vinst 10 år 

[kr] 
Vinst 20 år 

[kr] 
Besparing 

Vinst 10 år 
[kr] 

Vinst 20 år 
[kr] 

1 50 % - 146 000 55 000 63 % - 187 000 64 000 

3 44 % - 161 000 13 000 56 % - 202 000 22 000 

4 27 % - 58 000 47 000 40 % - 99 000 56 000 

Ej solcellssystem 

2 37 % - 105 000 51 000 - - - 

5 5 % - 26 000 - 6 000 - - - 

6 10 % 9 000 49 000 - - - 

7 13 % - 3 000 50 000 - - - 

8 14 % - 18 000 43 000 - - - 
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Av samma anledning som återbetalningstiderna blir långa för åtgärdspaketen tar det lång tid för 

butiken att gå med vinst efter en investering i paketen enligt livscykelanalysen. Efter 10 år har 

butiken inte fått tillbaka pengarna de investerat för sju av åtta paket för en elprishöjning på både  

4 % och 7 %. Efter 20 år med en elprishöjning på 4 % är det endast tre av åtta paket som har tjänat 

in dess egen investeringskostnad, medan för en elprishöjning på 7 % är det endast ett paket som 

inte har det.  

Sett till vilket åtgärdspaket som är mest lönsamt varierar det mycket beroende på vilken 

elprishöjning som antas samt över hur många år analysen görs. För en låg elprishöjning är det enda 

paket som går med vinst efter 10 år paket 6. Efter 20 år är fortfarande paket 6 bäst men också paket 

7 och 8 har gett en vinst. Med den högre elprishöjningen ser resultatet detsamma ut över tio år som 

för den lägre elprishöjningen, paket 6 är det enda med vinst.  

Efter 20 år samt högre elprishöjning är resultatet dock helt annorlunda. Paket nummer 1 är då mest 

lönsamt. Det följs av paket 2 och 4 för 6 kW installerad effekt solceller och paket 4 och 2 för 12 

kW solceller. Detta kan förklaras med att dessa paket har en hög investeringskostnad vilket gör att 

tiden det tar innan de betalat tillbaka sig blir längre, men de har också en högre besparingspotential 

vilket gör att när de börjat gå med vinst växer denna mycket snabbare än för paket med en lägre 

besparingspotential.  

Då paket 6 visat sig mest lönsamt i tre av fyra fall väljs detta för fortsatt analys. Även paket 1 och 2 

studeras vidare då de visade sig bra på längre sikt och med en hög elprisförändring. Paket 2 

innehåller ett nytt kylrum men inga solceller, anledning till att detta valdes framför paket 4 var att ur 

ett praktiskt perspektiv för butiken är ett kylrum mer behövligt än solceller då det kan förenkla 

personalens arbete och förbättra kundernas upplevelse i butiken.  

För paket 1 väljs ett solcellsystem på 12 kW. Investeringskostnaden är cirka 90 000 kr mer än för 

ett 6 kW system och vinsten över 20 år vid 7 % elprishöjning är endast 8 000 kr mer, men 

solcellsystemet kommer med största sannolikhet hålla längre än så. Därför kommer den högre 

energibesparingen av det dyrare 12 kW systemlösningen ge bättre ekonomiskt resultat om längre 

sikt tas hänsyn till. Klimatpåverkan reduceras dessutom mer med det större solcellsystemet, vilket 

bör beaktas vid investeringsval. För de tre utvalda åtgärdspaketen undersöktes det ackumulerade 

kassaflödet vid olika elprishöjningar, se Figur 28. En större bild av figuren finns i Bilaga E. 
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Figur 28: : Jämförelse mellan åtgärdspaket 1, 2 och 6 för Grinda Lanthandel och Café. 

Brantare kurvor i figuren ger en större förtjänst per år. Lutningen påverkas dels av åtgärdens 

besparingspotential som tidigare beräknats, men också av vilken elprishöjning som antas. En högre 

elprishöjning ger en större besparing och figuren tydliggör den avgörande roll som elprisökningen 

spelar i detta fall. 

Om kurvorna för paket 6 studeras ses att lutningen för de tre kurvorna för varierande 

elprishöjningar är relativt lika, jämfört med de andra paketen. Detta kan tolkas som att paket 6 är ett 

stabilt alternativ och är relativt okänslig påverkas av elprishöjningen. Självklart kommer vinsten att 

bero på den men återbetalningstiden för paketet är ungefär detsamma oavsett elprisökning. Är 

elprishöjningen mycket osäker kan detta paket därför vara tryggt att satsa på.   

Med en elprishöjning på 7 % per år är vinsten från de tre paketen ungefär lika stor efter 20 år. Är 

den större ökar dock vinsten från paket 1 och 2 snabbare än för det sista paketet då dess kurvor är 

brantare. Är elprishöjningen mindre blir återbetalningstiden för paket 1 och 2 mycket lång och om 

den är allt för låg går de inte med vinst över huvud taget på 20 år. Är elprishöjningen säkerställd att 

vara hög och en lång återbetalningstid är acceptabel kan paket 1 och 2 därför vara av intresse, dock 

innebär de en större risk om elprisändringen inte är säkerställd.  

En aspekt som kan påverka livscykelkostnaden för åtgärdspaket 1 positivt är om den elektricitet 

som produceras i solcellerna utanför de dagar då butiken är öppen kan ändå kan användas. 

Elektriciteten kan inte nyttjas i butiken under vår och höst men då butiken är en del av en större 

verksamhet på ön kan den producerade elen sannolikt användas i övrig verksamhet. Kan denna 

kostnadsbesparing också räknas in i besparingarna för butiken får kurvorna för paket 1 en brantare 

lutning och därmed en kortare återbetalningstid och större vinst.  
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En ytterligare möjlighet att få ett bättre resultat för både paket 1 och 2 är om investeringskostnaden 

för det nya kylrummet kan sänkas genom att det byggs av begagnade delar samt av arbetskraft som 

redan finns på ön, istället för att helt nya delar köps och arbete behöver göras med personal som 

skall ut med båt från fastlandet. Om det antas att kostnaderna för kylrummet kan sänkas från 

193 000 kr till 100 000 kr och all elektricitet producerad från solcellerna under hela året blir en 

besparing av köpt elektricitet ser det nya ackumulerade kassaflödet ut enligt Figur 29. En större bild 

av figuren finns i Bilaga E. Kurvorna för paket 6 är desamma som i Figur 28 medan kurvorna för 

paket 1 och 2 har förskjutits uppåt i y-led och kurvorna för paket 1 har också blivit brantare.  

 

Figur 29: Ackumulerat kassaflöde för butiken på Grinda, med sänkt kostnad för nytt kylrum samt ökad 
besparing från solenergi. 

Figuren visar att under dessa förutsättningar har vinsten av paket 1 vuxit stort. Sett över 20 år är 

vinsten för paket 1 bättre än vinsten för paket 2 och 6 oavsett hur stor elprishöjningen är. Det som 

skiljer dem år är återbetalningstiden där paket 6 fortfarande har den kortaste återbetalningstiden. 

För paket 1 har den ändrats mycket och är som mest 15 år (för 4 % elprishöjning) och med en 

elprishöjning på 10 % kommer den ned till 10 år. 

Den slutsats som kan dras är att om återbetalningstiden är avgörande är fortfarande paket 6 det 

lämpligaste valet. Är det däremot möjligt att godta en något längre återbetalningstid och då välja 

paket 1 kan vinsten bli betydligt större, speciellt om elprishöjningen är större än 4 %. 

5.3 Valt förslag för Grinda Lanthandel och Café 

På grund av den osäkra elprisutvecklingen i framtiden samt ett antagande om att återbetalningstider 

över maximalt 10 år inte är att föredra föreslås åtgärdspaket 6 för butiken på Grinda. Detta paket 

inkluderar endast installering av dörrar och lock på två av kylmöblerna. Paketet väljs baserat på de 

antaganden om kostnader och besparingar som gjorts.  
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Det bör dock påpekas att om det är möjligt att bygga kylrummet billigare, utnyttja all producerad 

elektricitet från solen samt ha en längre återbetalningstid än 10 år kan paket ett vara 1 fördelaktigt 

val. Detta paket kommer inte bara generera en högre vinst utan det kommer också ge ett mervärde 

till butiken i form av ett enklare arbete för personalen samt en smidigare och trevligare upplevelse 

för kunderna. Utöver detta kan solcellerna på taket ge ett PR-värde då kunderna ser att butiken 

tänker på miljön, vilket kan anses viktigt när man är på en skärgårdsö där naturen är en av 

huvudattraktionerna.  

5.4 Reducerad klimatpåverkan 

Om energieffektiviseringsåtgärder utförs i butiken på Grinda kommer de att minska sina utsläpp av 

koldioxid och därmed butikens inverkan på klimatet. Med paket 6 reducerar de sin mängd köpt 

elektricitet med 3 100 kWh per år. Butiken köper el från E.ON och har ett avtal utan särskilda 

miljöval. Detta ger att de kommer minska sin klimatpåverkan med 1 000 kg koldioxid per år. Det 

motsvarar ungefär 75 mils bilkörning eller plantering av 25 träd (Motormännen, 2008). Skulle 

butiken istället välja att satsa på paket 1 minskar de sin köpta elektricitet med ungefär 20 300 kWh 

per år vilket innebär en reducerad klimatpåverkan med 6 500 kg koldioxid per år. För beräkningar 

av paket 1 har hänsyn tagits till läckage av köldmedium (R404A) från kylsystemen för det nya 

kylrummet.  
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6 YTTERLIGARE UNDERSÖKTA BUTIKER 
Ytterligare två skärgårdsbutiker har granskats och en enklare analys av dem gjorts. De har inte 

modellerats och simulerats, men med hjälp av slutsatser och kunskap från butikerna på Svartsö och 

Grinda föreslås möjliga åtgärder för vidare undersökning och eventuell implementering. Eftersom 

de inte simulerats kommer inga siffror för möjliga energibesparingar att presenteras. 

6.1 Finnhamns sommarbutik 

Finnhamn är en ögrupp i Stockholms mellersta skärgård, på gränsen till ytterskärgården. Området 

ägs helt av skärgårdsstiftelsen vilka arrenderar ut mark och byggnader för verksamheter så som 

krog, vandrarhem, jordbruk och en sommarbutik (Figur 30). På ön finns sju fastboende men under 

sommaren är antalet besökare stort. Det finns flera övernattningsmöjligheter på ön; vandrarhem, 

stugor, camping och möjlighet att lägga till med egen båt. Det totala antalet gästnätter på ön under 

2011 uppskattades till 59 000 (Hjertstrand, 2012). Utöver detta tillkommer även ett stort antal 

dagsgäster. 

 

Figur 30: Finnhamns sommarbutik under vintern. 

Sommarbutiken har ett relativt stort livsmedelssortiment och är apoteksombud för enklare 

receptfria varor. De säljer även kaffe, bullar och kulglass genom en lucka på utsidan. Byggnadens 

totala area uppgår till 100 m2, varav drygt 40 m2 utgörs av butiksyta och resten är lager.  

Butiken är öppen under juni, juli och augusti månad. De två första och sista veckorna på säsongen 

har de öppet mellan nio och tre. Övriga veckor, under högsäsong, öppnar de klockan nio och 

stänger klockan sex. Säsongen under sommaren är kort, men tack vare de många gäster som 

besöker ön under högsommaren är trycket på butiken mycket högt, speciellt under de helger då det 

är fint väder. Tyvärr finns ingen detaljerad besöksstatistik att tillgå. 

6.1.1 Butiken idag 

Information om de viktigaste energianvändande systemen i butiken återfinns nedan.  

6.1.1.1 Butikskyla 

Alla kyl- och frysdiskar som används i butiken är plug-in diskar. I Figur 31 visas en principskiss över 

butiken där det kan ses var kylmöblerna är placerade. K betecknar en kylmöbel och F en frysmöbel. 

De sex frysdiskarna är av olika storlekar och alla, med undantag av en vertikal frysmöbel, kommer 

från två vanliga glasstillverkare. Tre större öppna vertikala kyldiskar används för mejeri, fisk och 

charkprodukter, dessa har gardiner som dras ned för öppningen på natten. Två drickakylar med 
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dubbla skjutdörrar används och en mindre vertikal öppen kylmöbel finns för färdigrätter. Det finns 

även två mindre kylenheter för metmask och snus. På fyra ställen bakom kyl- och frysdiskarna har 

hål tagits upp genom väggen med förhoppningen att värmen som kyls bort från disken skall föras 

ut istället för in i butiken.  

 

Figur 31: Principskiss över Finnhamns Sommarbutik.  

Kylrummet på lagret förses med kyla från ett direkt system med en kompressor- och 

kondensorenhet på baksidan av huset. R134A används som köldmedium i systemet och man 

strävar efter att hålla en temperatur på ca 6 oC i det kylda utrymmet.  

6.1.1.2 Belysning 

Belysningen utgörs till största del av T8-lysrör med magnetiska ballaster. Den totala installerade 

effekten för belysning är drygt 2,1 kW, eller 21 W/m2. 

6.1.1.3 Komfortkyla och värme 

Det finns inget system för komfortkyla i butiken. Ventilationssystemet bidrar till en behagligare 

temperatur i butiken under varma dagar då det för ut delar av den varma luften från butiken. Under 

för och eftersäsong då det är kallare ute används ibland elradiatorer för komfortvärme, två stycken 

på lagret och en på personaltoaletten.  

6.1.1.4 Övriga system 

Ventilationssystemet i butiken består av ett frånluftsuttag monterat i taket över kyldiskarna i den 

vänstra delen av butiken. Denna används konstant under sommaren för att föra bort varm luft från 

butiken. Man ställer också upp de fönster som finns på butikens norrsida för att få ett större 

luftflöde med förhoppning om en lägre temperatur i butiken.  

Två ugnar används för att grädda bake-off bröd och bullar under sommaren. Dessa används 

mycket, i snitt under högsommaren är en av dem ständigt igång mellan 9-18 varje dag. Bullarna säljs 

tillsammans med kaffe vilket bryggs i en stor bryggare som även den är igång större delen av dagen. 
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I övrigt finns kontorsutrustning så som dator, skrivare, router och självklart en kassaapparat. Den 

installerade effekten för denna övriga elektronik är ungefär 12 kW, eller 118 W/m2.  

6.1.1.5 Energianvändning 

Butiken, Finnhamns Café och Krog samt vandrarhemmet på ön delar alla på en gemensam 

elmätare. Det har därför inte varit möjligt att ta fram statistik över elanvändningen för butiken. 

Verksamheten köper sin el från Telge Energi vilka enbart använder vind- och vattenkraft i sin 

produktion.  

6.1.2 Åtgärdsförslag 

Butiken på Finnhamn har inte simulerats och därmed kan inga värden för energibesparingar till 

följd av olika åtgärder ges. Istället resoneras det kring vilka möjligheter som kan tänkas finnas för 

butiken.  

Även i denna butik utgör plug-in diskarna en stor majoritet av butikskylan. Endast ett kylrum förses 

med kyla från ett direkt kylsystem. Plug-in diskarna kräver mycket energi och leder till värmelaster 

som höjer temperaturen i butiken, därför bör fokus läggas på dessa i ett eventuellt 

förbättringsarbete. Två riktningar kan väljas när dessa ska åtgärdas, antingen kan de ersättas med 

kyla från ett direkt system, via antingen nya kyldiskar eller kylrum. Eller så kan åtgärder för att 

förbättra de befintliga diskarnas prestanda göras.  

Att byta ut plug-in diskarna mot nya diskar som drivs av ett direkt system leder till ett flertal 

fördelar. För det första kommer värmen från diskarna att avges på utsidan av byggnaden och 

därmed inte värma upp inomhusluften. Det gör att diskarna kommer att arbeta bättre och klimatet 

för både personal och kunder i butiken kommer med stor sannolikhet att bli bättre. Diskar i ett 

direkt kylsystem arbetar också vanligtvis effektivare än plug-in diskar vilket gör att mindre 

elektricitet kommer att användas för samma kylning av varor. Ett annat alternativ med kyla från ett 

direkt system är att bygga ett kylrum, det skulle exempelvis kunna placeras längs kortsidan av 

butiken där flera av diskarna står idag. Kunderna skulle då kunna plocka varor från rummet genom 

glasdörrar inifrån butiken och personalen kan i sin tur gå in i kylrummet bakom hyllorna som 

kunderna plockar från och fylla på, utan att behöva trängas i butiken. Båda dessa alternativ skulle 

troligen ge en stor potential för energibesparing i butiken, men de innebär också mycket höga 

investeringskostnader. Samma problematik med återbetalningstid och lönsamhet som sågs i fallet 

med butiken på Grinda uppkommer även här. Sett till kilowattimmar borde energianvändningen i 

butiken vara låg, då den endast är öppen på sommaren. Därför blir de minskade utgifterna för köpt 

elektricitet också små och det tar lång tid innan butiken kan gå med vinst efter en sådan stor 

investering.  

Det andra alternativet till att förbättra kylsystemet är att arbeta med de kylmöbler som redan finns. 

Förslagsvis monteras dörrar på diskarna och ersätta belysningen i dem ersätts med en energisnålare 

variant, exempelvis LED-slingor. Detta är en billigare åtgärd som ändå kan ge relativt stora 

energibesparingar och därmed en kortare återbetalningstid, vilket setts i resultaten för både 

butikerna på Grinda och Svartsö.  

Ytterligare en källa till värme i butiken är bake-off ugnarna. Belastningen på dem är hög, speciellt 

under varma dagar då många gäster vill fika i solen. För att minska deras inverkan på temperaturen i 

butiken kan ett punktutsug installeras i anslutning till dem för att föra bort den varma luften. Det är 
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rimligt att anta att temperaturen i lagerdelen av butiken då skulle minska och med den även 

energianvändningen för plug-in diskarna på lagret som inte behöver jobba lika hårt i en lägre 

omgivningstemperatur. Ett argument mot detta förslag är att luften från bake-off ugnarna för med 

sig doften av nybakat som bidrar till merförsäljning. Denna doft kommer dock inte att försvinna, 

utan rättare sagt omfördelas lite. All luft kommer inte att kunna fläktas bort och därmed stannar en 

del av doften kvar i butiken, medan en del avges på utsidan vilket troligtvis snarare är en fördel än 

en nackdel då det eventuellt kan locka fler kunder in i butiken.  

Precis som i fallet för butiken på Grinda utgörs huvudbelysningen i butiken på Finnhamn av  

T8-lysrör, därför är ett förslag att ersätta dessa med effektivare belysning som T5-lysrör. Då butiken 

är sommaröppen kommer inte värmebidraget från lamporna behöva ersättas med komfortvärme, 

utan resultatet blir enbart ett något minskat behov av komfortkyla och elanvändning från 

belysningen. Den procentuella besparingen blir sannolikt inte så stor, baserat på erfarenheter från 

de tidigare simuleringarna. Dock kan denna åtgärd vara intressant om den kombineras med andra 

åtgärder i ett paket, då dessa tillsammans sänker livcykelkostnaden för en investering.  

6.2 Gällnö Handelsbod 

Gällnö är omkring 500 hektar stort och ligger utanför Sollenkroka i mellanskärgården. Blandskog, 

odlad mark samt beteshagar utgör den största delen av ön, med den gamla skärgårdsbebyggelsen väl 

bevarad. En gård som driver lantbruk finns dessutom på ön (Gällnö Vandrarhem, 2012). 

Ungefär 1 km från ångbåtsbryggan ligger Gällnö Handelsbod (Figur 32), som är både en affär och 

ett café. För besökare med egen fritidsbåt finns en brygga strax nedanför handelsboden. I 

handelsboden erbjuds kunden det mesta som behövs för en vistelse i skärgården. Bland annat säljs 

det mejeriprodukter, grönsaker, godis, frysvaror, kött, tidningar samt läsk.   

  

Figur 32: Gällnö Handelsbod. 

Gällnö Handelsbod har sommaröppet mellan 1:a juni och 30:e augusti, men personal är på plats för 

att förbereda inför säsongen från mitten av maj och lämnar butiken för säsongen mot slutet av 

september. Öppettiderna för kunder är mellan 11 och 18, men personal arbetar oftast mellan 9 och 

21.  

Gällnö har ett 30-tal åretruntboende, varav de flesta veckopendlar till sina arbeten. Skolbarnen åker 

till Svartsö med skolbåten för undervisning, skolan på Gällnö har varit stängd sedan 1966 (Gällnö 
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Vandrarhem, 2012). Antalet gästdygn för Gällnö var strax under 21 000 för år 2011, baserat på 

antal gäster som stannar över natten i egna fritidsbåtar, skärgårdsvandrarhem samt campingtält, 

vilket alltså inte inkluderar dagsgästerna (Hjertstrand, 2012).  

6.2.1 Butiken idag 

Information om energisystemen i butiken idag redovisas i följande avsnitt. 

6.2.1.1 Butikskyla  

En principbild över butiken och dess kylsystem ses i Figur 33. Som visas på principskissen är 

butiken uppdelad i två våningar, varav nedre våningen utgörs av lager och delvis krogverksamhet. 

Kylsystemen i butiken består av ett kylrum med ett direkt system och totalt 14 plug-in diskar, varav 

tio stycken är frysdiskar och fyra stycken är kyldiskar. En av dessa kyldiskar är en horisontell 

kylgondol. De flesta frysdiskar är glassboxar av märkena Triumf och GB Glace. Kylrummets 

kylmaskin är för närvarande ur funktion, men denna arbetar med R134a som köldmedium. Bland 

plug-in enheterna är R134a och R404a de dominerande köldmedierna som används, men det 

förekommer dessutom R290 och R12. Oklart är det dock om de kylskåp som använder R12 är i 

funktion och om de används för butikssyften. Förutom standarddiskarna som används för 

butikssyfte återfinns även bland annat en vinkyl och två kylskåp i byggnaden som troligtvis används 

för krogsyften. Den installerade effekten för kylsystemets plug-in enheter uppskattas till drygt 4 kW 

eller 35 W/m2, enheter som troligtvis används för krogsyften har räknats bort.  

 

Figur 33: Principskiss over Gällnö Handelsbod. 

6.2.1.2 Belysning 

Största delen av belysningen i Gällnö Handelsbod utgörs av T5-lysrör men det finns också 

glödlampor både vid kassan och i källarlagret. Den totala installerade effekten uppskattas till  

ca 880 W eller 8 W/m2. Det är främst de energieffektiva T5-lysrören samt det ringa antalet lampor 

installerade totalt som ger det låga värdet på installerad eleffekt. Gällnö Handelsbod är en liten 

butik, vilket är lätt att belysa med ett fåtal lampor.  

6.2.1.3 Komfortkyla och värme 

Komfortkyla i butiken kommer från en portabel luftkylare från FASETT med en kyleffekt på  

ca 2 000 W och en eleffekt mellan 780 – 960 W. Under sommaren går komfortkylan på högvarv 

och klarar under de varmaste dagarna inte av att kyla hela butiken, det rapporteras om bland annat 
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smälta chokladprodukter i butiken. På en av väggarna där de flesta plug-in kylarna för butiken står 

har ägarna gjort en öppning i väggen för att på så sätt transportera bort en del av värmen från 

diskarna. Öppningen är dock inte optimalt placerad och det är oklart hur stor värmeeffekt som kan 

föras bort genom den.  

6.2.1.4 Övriga system 

Butiken har en liten frånluftsfläkt monterad på en av väggarna. Fläktens effekt uppges vara ca 6 W. 

I övrigt är den enda extrautrustningen på plats en telefonfax, en våg och en kassaapparat. Den 

installerade effekten för dessa samt fläkten uppskattas till 76 W eller 0,7 W/m2. Att siffran är låg 

jämfört med de andra studerade butikerna beror på att Gällnö Handelsbod varken har bake-off 

ugnar eller stora kaffebryggare, dessa drar upp värdet mycket.  

6.2.1.5 Energianvändning 

Elförbrukningen för Gällnö Handelsbod under perioden maj 2010 till december 2011 visas i  

Figur 34. Som framgår i figuren är Gällnös toppförbrukning under juli månad, följt av juni och 

augusti. Under 2010 och 2011 förbrukades cirka 16 MWh respektive 14,7 MWh under perioden maj 

till september. 

 

Figur 34: Elanvändningen för Gällnö Handelsbod. 

Elhandel och elnät tillhandahålls av Vattenfall. För elnätet gäller en abonnemangsavgiften på  

3 096 kr per år med en elöverföringsavgift på 9,20 öre/kWh. För elhandel gäller en årsavgift på 360 

kr per år, energiskatt på 28 öre/kWh, elpris (lågpris) på 75 öre/kWh och elcertifikatsavgift på 7,7 

öre/kWh. Utöver detta tillkommer moms med 25 %. 

6.2.2 Åtgärdsförslag 

Det stora antalet plug-in diskar i butiken i kombination med att den installerade effekten av övrig 

utrustning och belysning är mycket låg gör det rimligt att tro att i en energifördelning av butiken 

blir kakan för kylsystemen mycket stor, större än för butikerna på både Svartsö och Grinda. 

Samtidigt är möjligheten till komfortkyla i butiken liten då endast en AC med relativt låg kyleffekt 

finns tillgänglig. Detta leder till att temperaturen blir så hög att chokladen smälter under varma 
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sommardagar. En betydande orsak till de höga temperaturerna är troligtvis de stora värmelasterna 

från plug-in diskarna. Också solinstrålningen genom butikens fönster i söderläge bidrar sannolikt 

delvis till inomhustemperaturen. Som tidigare nämnts leder den höga omgivningstemperaturen 

kring plug-in diskarna till en högre energianvändning i dem.  

Målet för energibesparingsåtgärder bör därför vara att minska energibehovet för plug-in diskarna 

samt att sänka temperaturen i butiken under varma dagar. För detta kan exempelvis 

värmebortförsel från plug-in diskarna, en centralisering av kylsystemet samt solavskärmning vara 

aktuellt.  

Som setts i fallen med för butikerna på Grinda och Svartsö ger en bortförsel av värme från plug-in 

diskarna ett minskat behov av komfortkyla. Genom denna åtgärd kan alltså värmelasten i butiken 

minska vilket dock inte behöver leda till att energin till komfortkylan minskar då den idag inte är 

tillräcklig för den värmelast som finns i butiken. Även om inte komfortkylan minskar kommer 

temperaturen i butiken att minska vilket gör att diskarna kan arbeta effektivare och därmed kan 

energi sparas. Denna åtgärd kan även vara värdefull för personal och kunder i butiken som kan få 

en behagligare miljö att vistas i som inte är så varm. 

Som en fortsättning på tanken att föra bort värme från diskarna kan en möjlighet också vara att 

byta ut den lilla frånluftsfläkten och ersätta den med en större. I butiken på Finnhamn finns en 

större frånluftsfläkt installerad och enligt personalen i butiken bidrar den mycket till att hålla 

temperaturen i butiken på en godtagbar nivå, är den inte ingång blir det mycket varmt under soliga 

dagar. Utsuget i butiken på Finnhamns är placerat över området med flest plug-in diskar, detta bör 

även has i åtanke på Gällnö om en ny fläkt blir aktuell. Dagens fläkt sitter i ett hörn där inga diskar 

står, en ny fläkt ger troligtvis ett bättre resultat om del placeras i ett mer plug-in disk intensivt 

område. Precis som bortförsel av värme från plug-in diskarna skulle denna åtgärd bidra till en lägre 

inomhustemperatur, med fördelar för både energianvändningen i diskar och personerna som vistas 

i butiken.  

En centralisering av kylsystemet genom att ersätta ett antal kyldiskar med ett kylrum kan, enligt 

resultaten från simuleringarna av butiken på Grinda, ge betydande minskningar i 

energianvändningen. Butiken på Gällnö har idag redan ett mindre kylrum från vilket en utbyggnad 

kan vara möjlig och en majoritet av plug-in kyldiskarna i butiken kan då ersättas med kylrummet. 

Samtidigt som energi sparas genom att ersätta diskarna med ett kylrum minskar värmelasterna i 

butiken och fördelar för både personal och kunder uppnås. De positiva aspekterna av en 

centralisering är alltså flera, men till detta bör även tas i beaktande att det krävs en stor investering 

för att genomföra förändringen. Gällnö är en liten butik vilket gör att chanserna för att det finns 

ekonomi för att genomföra denna storlek på åtgärd antas vara relativt små. 

Ett annat alternativ för centralisering är att bygga ett frysrum för lager i källaren av butiken. En stor 

del av utrymmet i källaren tas upp av frysboxar. Maten som förvaras i dem kan rymmas på ett 

mindre utrymme om den staplas i ett frysrum, vilket också gör det lättare för personalen att nå den. 

Ett antal plug-in diskar kan då tas bort och energianvändningen för dessa är sannolikt högre än 

energianvändningen för kylrummet som ersätter dem. Samma kostnadsaspekt som för en 

utbyggnad av kylrummet på butiksytan gäller även här då investeringskostnaderna blir höga. Med 

ett kylrum kan dock en del golvyta frigöras vilket kan ge större plats för krogverksamheten som 
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sköts från källaren. På så sätt kan åtgärden vara av större värde utöver minskad energianvändning 

och mer personalvänlig lagerhållning av varor.  

Med en extern solavskärmning för fönstren på södersidan av butiken kan värmelasten från solen 

minska. Detta utan att störa utsikten från fönstren som kan vara viktig för kundernas känsla av att 

vara i en skärgårdsbutik. Enligt simuleringen av butiken på Svartsö kan dock förtjänsten av 

solavskärmning på den totala energianvändningen vara liten och en grundlig undersökning av 

huruvida de kan löna sig i Gällnö handelsbod måste förstås göras. Troligtvis är energibesparingen 

något högre än för Svartsö Lanthandel då butiken har mindre golvyta och många fönster. Om även 

trivsel för de som vistas i butiken läggs till bedömningen blir solavskärmning troligtvis mer lönsamt 

då det ofta är uppskattat att inte vistas i direkt sol inomhus.  
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7 SAMMANSTÄLLNING ÅTGÄRDSFÖRSLAG 
I detta kapitel återfinns en sammanställning av de åtgärder som undersökts i projektet, men också 

av åtgärder som uppkommit men inte undersökts vidare av olika anledningar. Kapitlet är menat för 

butiksägare som planerar att energieffektivisera sin butik och vill ha idéer och tips på vad som kan 

göras. Åtgärderna skall ses just som allmänna möjligheter i butiker och inte som åtgärder som 

garanterat ger ett lönsamt resultat. Alla butiker ser olika ut och har olika förutsättningar, det går 

därför inte att säga att en åtgärd är garanterat lönsam. Effekten av en åtgärd beror på den aktuella 

butiken och bäst är om butiken kan simuleras för att se hur olika åtgärder påverkar dess olika 

system samt energianvändning.  

7.1 Undersökta åtgärder 

Nio olika åtgärder har undersökts och modellerats i detta projekt. Sammanfattningar av dem ses 

nedan, för mer ingående beskrivningar av vad åtgärderna innebär och hur beräkningarna för dem 

utförts hänvisas till respektive åtgärds avsnitt i Kapitel 4 och Kapitel 5. 

7.1.1 Dörrar och lock till kylmöbler 

Att installera dörrar och lock på kyl- och frysdiskar visade sig vara en av de bästa individuella 

åtgärderna för både butiken på Grinda och butiken på Svartsö. Öppna diskar görs då om till 

stängda vilket avsevärt minskar infiltrationen av varm luft och därför reduceras 

energianvändningen. Att tänka på om detta genomförs är att systemet som förser diskarna med kyla 

måste anpassas till det nya kylbehovet och den eventuellt sänkta lufttemperaturen i disken. Den 

sannolikt största faktorn som talar emot installation av dörrar och lock är att kyldiskarna i en butik 

kan vara gamla och det kan vara problematiskt att hitta passande dörrar. Alternativet är att köpa nya 

diskar, vilket kan bli dyrt, eller att låta specialtillverka dörrar som passar. Att specialtillverka dörrar 

kan dock vara svårt då det är viktigt att de inte stör den luftridå som finns i disken. Sker det kan 

kondens och även is bildas på rutorna, vilket ser tråkigt ut för kunden som skall handla. Detta 

väcker funderingar kring om det är möjligt att etablera en marknad för specialanpassade dörrar för 

att sänka kostnaderna och förenkla installationen. 

7.1.2 Lampor i kyldiskar 

Detta är en enkel åtgärd, som ändå kan ge en viss energibesparing till en låg kostnad. Butikerna på 

Grinda och Svartsö har få kyldiskar där detta kan appliceras, men i en butik med fler diskar finns 

potential för en större besparing. Rekommendationen är oavsett att demontera lampor i kyldiskar 

då dessa utgör en värmelast i kyldisken. Lamporna behöver eventuellt inte ersättas av annan 

belysning då det ofta förekommer bra belysning utanför disken. Behöver ny belysning installeras på 

en annan plats för att kompensera för demonteringen föreslås att detta görs med energisnåla 

lampor.  

7.1.3 Föra bort värme från plug-in diskar 

En stor andel värme tillförs butiken från plug-in diskarna, värme som under sommarmånaderna 

måste kylas bort med komfortkyla. Genom att föra bort en del av värmen under sommaren 

behöver inte komfortkylan arbeta lika hårt, det blir enklare att hålla en bra temperatur i butiken och 

kyldiskarna kan arbeta effektivare om temperaturen kan sänkas något. Åtgärden har därmed 

potential för energibesparing inom flera områden i butiken, utan att vara allt för komplicerad att 

utföra. Med en fläkt kan den varma luften förflyttas ut ur butiken genom kanaler på baksidan av 

diskarna. 
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7.1.4 Effektivare belysning 

En effektivare belysning leder i första hand till en besparing av elektricitet till lamporna. Ytterligare 

ett resultat är en potentiellt reducerad komfortkyla då mindre värme alstras i butiken och mindre 

värme behöver därför kylas bort under sommarsäsongen. Däremot kan åtgärden också leda till ett 

ökat behov av komfortvärme under vintern för att väga upp för den minskade värmealstringen från 

lamporna. Det behöver dock inte vara en nackdel eftersom värme tillförd från 

komfortvärmesystemet är mer effektiv än värme alstrad i lamporna och den är också enklare att 

styra jämfört med värmen från belysningen. För att ytterligare förbättra belysningssystemet kan det 

kompletteras med närvarodetektorer i rum som endast används tidvis under dagen, exempelvis 

kylrum eller toaletter.  

7.1.5 Centralisering av kylmöbler 

En centralisering av kylsystemet innebär att plug-in diskar ersätts med ett kylrum med glasdörrar 

från vilket kunderna kan plocka varor. Enligt de simuleringar som gjorts i projektet har åtgärden 

potential att resultera i en betydande minskning av den använda energin, då ett kylrum är mer 

energieffektivt än plug-in diskar. Inte bara kan en centralisering leda till en mindre 

energianvändning, utan också till en bättre arbetsplats för personalen och en trevligare butiksmiljö 

för kunderna. Det blir lättare för personalen att upprätthålla principen ”Först In – Först Ut” och 

flödena av varor in och ut ur butiken blir bättre då kunder och personal inte behöver trängas med 

varandra när varorna ska fyllas på, detta kan i ett kylrum göras bakifrån. Åtgärden är dock dyr och 

har störst potential i åretruntöppna butiker där butikskylasystemet används mer och besparingarna 

kan bli större än i säsongsöppna butiker. 

7.1.6 Solavskärmning 

Med solavskärmning för fönstren, exempelvis genom markiser, kan den tillförda värmen från solen 

till butiken minska vilket leder till ett reducerat behov av komfortkyla. Solavskärmning kan också 

upplevas som positiv ur personal- och kundperspektiv då den direkta solinstrålningen genom 

fönstret, vilken kan vara störande att vistas i, tas bort. Eventuellt direkt solljus som träffar kyl- och 

frysdiskar minskar också, vilket kan öka deras kapacitet. I butiker med fönster mot söder är 

potentialen för åtgärden störst.  

7.1.7 Värmeåtervinning 

I åretruntöppna butiker kan värmeåtervinning från kondensorerna på vintern vara en möjlig 

energieffektiviseringsåtgärd. Värme som i vanliga fall avges till utomhusluften kan istället tas tillvara 

och användas till komfortvärme i butiken. Genom denna åtgärd får man en effektivare 

energianvändning; mer av den energi som används i butiken kan utnyttjas och behovet av 

ytterligare energi för komfortvärme minskar. Åtgärden kräver en viss ombyggnation av systemen 

för butikskyla samt komfortvärme men i en butik med sort behov av komfortvärme och ett 

kylsystem som avger mycket värme finns potential för att åtgärden kan bli lönsam.  

7.1.8 Sänkning av kondenseringstemperaturen 

En sänkning av kondenseringstemperaturen i kylsystemen i butiken leder till att kylmaskinerna 

arbetar effektivare och därmed använder mindre energi. Sänkningen kan genomföras på olika sätt, i 

detta projekt har en sänkning genom att utnyttja den kalla utomhusluften under vintermånaderna 

eller genom att använda kylan i havet undersökts. För butiker utan närhet till vatten kan kyla från 
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ett borrhål i berget användas istället för från havet. Beroende på hur kylmaskinerna ser ut blir denna 

åtgärd olika kostsam. En individuell bedömning för den aktuella butiken är därför mycket viktig.  

Temperatursänkningen har i detta projekt genomförts i ett steg så att kondenseringstemperaturen 

varierar mellan två värden beroende på säsong. En förbättring av åtgärden är istället att använda 

flytande kondensering då kondenseringstemperaturen hela tiden följer omgivningsluftens eller 

sjövattnets temperatur. Mer energi kan då sparas, men troligtvis till en högre investeringskostnad.  

7.1.9 Solceller på butikstaket 

Att placera solceller på taket innebär att butiken får möjlighet att producera sin egen elektricitet och 

därmed minska mängden köpt elektricitet. För bästa effekt skall butiken ha ett tak i söderläge utan 

några större hinder framför så att solen kan lysa obehindrat på taket. Ett system med solceller 

innebär en stor investering, men när den väl betalat tillbaka sig kommer nästan all minskad köpt 

energi att bli en vinst, då underhållskostnaderna av systemet är mycket små. Livslängden för 

solceller är ganska lång, oftast räknas det med runt 20 år men enligt branschexperter visar det sig att 

de kan hålla upp till 30 år (Svensk Solenergi, 2012). 

7.2 Ytterligare åtgärder 

Utöver de åtgärder som undersökts och modellerats i projektet har fler förslag på åtgärder kommit 

upp. Alla var inte aktuella för de undersökta butikerna men då de kan vara av intresse för 

energieffektiviseringsprojekt i andra butiker följer nedan korta sammanfattningar av dem.  

7.2.1 Rengöring av kondensorpaket 

En mycket enkel åtgärd som alla butiker med plug-in diskar bör genomföra en gång per år är att 

rengöra kondensorpaketen i plug-in diskarna. Dessa sitter ofta nära golvet och värmeväxlaren som 

utgör kondensorn fylls lätt med damm och annan smuts. En igensmutsad kondensor försämrar 

värmeväxlingen betydligt och gör att effektiviteten för kylmaskinen minskar. Med en enkel 

dammsugning av värmeväxlaren kan detta undvikas och energi sparas.  

7.2.2 Placering av plug-in diskar 

En enkel åtgärd som smart placering av plug-in diskar kan ge effekt på hur mycket energi som går 

åt i dem. Genom att undvika att placera dem så att en disk avger sin varma luft mot intaget till en 

annan disk möjliggörs en mer effektiv energianvändning i diskarna. Om diskarna placeras som 

beskrivet innebär det att de diskar som tar in den varma, avgivna luften från en annan disk får 

arbeta mot en betydligt högre omgivningstemperatur än lufttemperaturen i butiken. Deras 

energianvändning ökar därmed. Detta är en relativt enkel åtgärd att ha i åtanke. Besparingen blir 

troligtvis inte väldigt stor, men kostnaden för åtgärden borde heller inte det och därför har den 

potential att vara lönsam. 

7.2.3 Ta bort lampor i plug-in diskar 

På samma sätt som att ett borttagande av lampor i direkta diskar ger en energibesparing kan ett 

borttagande av lampor i plug-in diskar spara energi. Denna åtgärd är också enkel att utföra, har 

potential att ge en relativt stor besparing och behöver inte innebära några större kostnader. I bästa 

fall är det möjligt att ta bort lamporna utan att ersätta dem med nya då belysningen i butiken i 

övrigt kan vara tillräckligt stark för att belysa diskarna också. För nyfikna butiksägare med flera 

plug-in diskar av samma sort kan två enkla energimätare köpas in och sättas på två av diskarna 

varav lamporna skruvas ur den ena. Skillnaden mellan mätarställningen på de två mätarna kan då ge 
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en indikation på besparingen av att ta bort lamporna i en av diskarna. Det bör dock påpekas att det 

är viktigt att veta att diskarna är likadana innan resultaten jämförs, detta kan exempelvis göras 

genom att mäta på dem utan att göra några ändringar och se om de använder lika mycket energi.  

7.2.4 Punktutsug vid bake-off ugn 

Många småbutiker använder sig av bake-off ugnar för att kunna sälja färskt bröd. När dessa är igång 

avges mycket värme som under sommaren inte är önskvärd i butiken. Genom att placera ett 

punktutsug med frånluft ovanför ugnarna är det möjligt att föra bort en del av den avgivna värmen 

och därmed minska värmelasten i butiken.  

7.2.5 Luftsluss 

En källa till läckage av luft från butiken är in- och utgång. När kunder kommer och går genom 

dörrarna läcker luft från butiken ut och ersätts av utomhusluft. Denna nya luft måste kylas eller 

värmas beroende på årstid och detta kräver det energi. För att minska effekten av dörröppningarna 

kan en luftsluss, eller en förstuga, byggas vid dörrarna. Kunderna behöver då passera två dörrar 

som verkar som en buffert mellan utomhusluft och inomhusluft. Detta buffertutrymme kan också 

vara användbart för butiken på fler sätt än att endast minska luftläckaget, exempelvis kan automater 

för pant eller postboxar placeras där.  

7.2.6 Ändrad inomhustemperatur 

Genom att ändra inomhustemperaturen är det möjligt spara energi. Om den under vintern sänks 

någon grad kan energi till komfortvärme sparas såväl som energi till butikskylasystemet då det kan 

arbeta mot en lägre omgivningstemperatur. En sänkning av temperaturen under vintern 

rekommenderas därför där möjligt. Om temperaturen i butiken under sommaren tillåts vara något 

högre kan energi till komfortkylan minskas, detta måste dock vägas mot att kylsystemen behöver 

arbeta hårdare med en högre omgivningstemperatur.  

7.2.7 Frikyla 

I Sverige är klimatet under vintrarna kallt, vilket öppnar upp för användning av frikyla. Med frikyla 

menas att kylan utomhus används till kyla varorna i butiken, istället för att producera kyla med hjälp 

av energikrävande kylmaskiner. När utomhustemperaturen tillåter kan kylrum kylas genom att luft 

utifrån förs in i rummet, genom ett reningssteg med filter etc. Ett reglersystem används för att hålla 

rätt temperatur i kylrummet och styra hur mycket utomhusluft som tas in. Endast energi till en fläkt 

samt reglersystemet krävs, istället för energi till en kylmaskin. Ett annat sätt att utnyttja 

utomhustemperaturen är att ha en värmeväxlare utomhus, i vilken en köldbärare kyls direkt av 

utomhusluften och som sedan via ytterligare en värmeväxlare i kylrummet kyler luften. Med detta 

system skulle även kyldiskar kunna kylas med frikyla, genom att köldbäraren även passerar diskarna. 

För att få systemet lönsamt lämpar sig åtgärden troligtvis bäst för större butiker där besparingarna 

kan bli högre.  

7.2.8 Klimatzoner i butiken 

Genom att möblera butiken så att kyl- och frysdiskar står tillsammans finns en möjlighet att skapa 

klimatzoner och få en lägre temperatur i området kring diskarna än i övriga butiken, utan att 

behöva kyla butiken ytterligare. Eftersom diskarna bidrar till en kylning av luften runtomkring dem 

kan lufttemperaturen sänkas något. För att vara säker på att luften blir kallare krävs att diskarna 

förses av ett kylsystem som inte avger värme på plats, exempelvis ett direkt system. De bör alltså 

inte vara plug-in diskar. Konceptet används ofta i större butiken men är ovanligare i mindre butiker, 
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vilket delvis kan bero på att mindre butiker i många fall har en stor andel plug-in diskar.  

Möjligheten bör dock has i åtanke om en butik skall göras om, exempelvis om plug-in diskar skall 

ersättas av ett direkt kylsystem. Positivt med klimatzoner är att om temperaturen kring kyldiskarna 

kan hållas några grader under den normala rumstemperaturen kommer de att arbeta effektivare. 

7.2.9 Komfortkyla med hjälp av sjökyla eller borrhål 

För Svartsö Lanthandel undersöktes möjligheten att kyla inomhusluften med sjökyla. Detta kan ske 

med hjälp av ett indirekt system som överför kyla från havsvattnet till en luftkonvektor som i sin 

tur kyler butiksluften. Då delarna för ett sådant system är dyra och komfortkylan utgör en mycket 

liten del av denna butiks totala energibehov visade sig åtgärden inte vara lönsam i för butiken på 

Svartsö. Däremot kan åtgärden vara mer fördelaktig i en butik med andra förutsättningar och större 

behov av komfortkyla än Svartsö butiken.  

För att utnyttja sjökyla är det förstås viktigt att butiken har nära till havet eller en sjö. Samma 

princip kan dock användas i butiker som inte har närhet till vatten, genom att de istället utnyttjar 

kylan från ett borrhål i berget. En fördel med detta framför sjökyla är att temperaturen i ett borrhål 

är mer konstant över ett år jämfört med temperaturen i havet och den är lägre än i havet under 

sommaren då som mest kyla behövs. En nackdel är att borrhål leder till högre kostnader jämfört 

med sjökyla. 

7.2.10 Kombinera solceller med solfångare 

Om solceller installeras i närheten till en butik, exempelvis på dess tak, kan dessa kombineras med 

solfångare på baksidan av solcellsmodulerna. En solfångare utnyttjar solens energi till att värma 

exempelvis vatten. På så sätt kan butikens varmvattenanvändning, helt eller delvis, täckas av energi 

från solen. För de fyra butikerna i detta projekt var varmvattenanvändningen låg och för dessa är 

det därför oklart om en åtgärd som denna kan löna sig med en återbetalningstid som inte är allt för 

lång. Däremot finns det säkerligen andra butiker med högre varmvattenanvändning än dessa fyra 

och för dem är chansen större att en investering i solfångare blir lönsam. 
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8 DISKUSSION 
Projektet består av många olika delar och kan därför diskuteras ur flera synvinklar. Konkreta 

resultat av modelleringarna och simuleringarna av butikerna på Svartsö och Grinda är intressanta 

att ta upp för diskussion. Det är även de mer generella tipsen för energieffektivisering och hur de 

konkreta resultaten i mindre butiker står sig mer allmänt. Till sist är även validiteten av modellen av 

intresse att diskutera utifrån de möjliga felkällor som finns.  

8.1 Resultat av simuleringar 

Resultaten från simuleringarna av butikerna på Grinda och Svartsö visar att det finns potential för 

energibesparingar och ett flertal åtgärder för detta är möjliga. Däremot visar kostnadsberäkningarna 

också att vissa av besparingsåtgärderna innebär en hög investeringskostnad vilket kan resultera i att 

den ekonomiska lönsamheten för en viss åtgärd, sett över 20 år, ändå blir liten. Två avgörande 

faktorer för lönsamheten har visat sig vara den totala elanvändningen i butiken från början samt 

elprisökningen i framtiden. 

Som tidigare påpekats är Svartsö Lanthandels energianvändning låg jämfört med en genomsnittlig 

butik i Sverige, 265 kWh/m2 respektive 321 kWh/m2. Den genomsnittliga butiken är dessutom 

betydligt större än Svartsö Lanthandel och för mindre butiker är snittet högre, omkring  

500 kWh/m2. En anledning till de stora skillnaderna är troligtvis att Svartsö är en butik med väldigt 

skilda säsonger. Under sommaren passerar många kunder butiken och omsättningen av varor är 

stor, medan vintern kännetecknas som en betydligt lugnare period med en tiondel så många kunder 

och betydligt kortare öppettider. Hur energianvändningen på Grinda ser ut jämfört med en 

genomsnittlig butik är svårt att uppskatta eftersom butiken endast är öppen en del av året.  

För båda butikerna är det däremot möjligt att se en stor skillnad i hur energin som används är 

fördelad. Butikskylan står för en klar majoritet av energin som används, 65 % respektive 72 % för 

Svartsö och Grinda, till skillnad från en genomsnittlig butik där den utgör 46 %. Då de undersökta 

butikerna har relativt korta öppettider; Grinda endast helgöppet maj, juni och september och 

Svartsö korta dagar under vintern, är det naturligt att de system som är igång oavsett om butiken är 

öppen eller stängd utgör de största posterna i energianvändningen. Sådana system utgörs 

framförallt av butikskylan. Utöver korta öppettider kan en orsak till den stora andelen butikskyla 

vara att de mindre butikerna har mer installerad kyla per area jämfört med större butiker. I mindre 

butiker utgör kylda varor en större andel av det totala sortimentet än i större butiker där mycket 

kringvaror även säljs.  

Belysning i butikerna utgör en mindre andel av den totala energin jämfört med STIL2. I butiken på 

Svartsö går 13 % av energin till belysning och på Grinda 7 %, genomsnittet är 28 %. Den lägre 

installerade effekten per area i Svartsö Lanthandel jämfört med genomsnittsbutiken, samt de 

generellt kortare driftstiderna, är troligtvis en orsak till att dess andel är lägre, 13 W/m2 jämfört med 

17 W/m2. Grinda Lanthandel och Café har samma installerade effekt för belysning som 

genomsnittet. Trots det är belysningens energiandel lägre än genomsnittet vilket sannolikt beror på 

att lamporna är avstängda mer än i genomsnitt för en butik i Sverige.  

8.2 Värdet av energieffektivisering  

En låg energianvändning i en butik leder till att de årliga besparingar som är möjliga att uppnå 

genom energieffektiviseringsåtgärder blir små, sett i ett ekonomiskt värde eller kilowattimmar. För 
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att en åtgärd ska bli lönsam inom ett rimligt tidsperspektiv krävs därför att investeringskostnaderna 

hålls nere, vilket i sin tur kan leda till att endast de minsta och billigaste åtgärderna har en chans att 

genomföras. För mindre butiker med låg omsättning kan bidrag för investering vara essentiellt för 

att genomföra flera av åtgärdspaketen.  

Effekten på lönsamheten om energianvändningen i butiken är högre undersöktes genom att öka 

Svartsö Lanthandels energianvändning för att överrensstämma med snittet för mindre butiker i 

Sverige. De procentmässiga besparingarna som erhållits från resultaten för Svartsö Lanthandel 

användes för den simulerade mer energikrävande butiken, vilket ledde till att reduceringen i antal 

köpta kilowattimmar ökade betydligt. Det gav att besparingarna varje år blev större och 

återbetalningstiden för paket 8 minskade från ungefär 13 år till 6 år. Detta visar på det faktum att 

potentialen för energieffektiviseringar är som störst i butiker som idag har en hög 

energianvändning. Det är svårare att få en effektivisering lönsam om energianvändningen redan är 

låg. 

Elprisökningen är en faktor som också har stort inflytande på lönsamheten och återbetalningstiden 

för en åtgärd. Ett lågt antaget värde ger en lägre lönsamhet och längre återbetalningstid än ett högre 

antaget värde. Det är dock mycket svårt att förutse hur priset på elektricitet kommer att utvecklas i 

framtiden då det påverkas av många faktorer. Är en grundläggande förutsättning för en investering 

att den ska ge en säker vinst bör beräkningar göras för ett lågt elprisvärde. Kan dock risker tillåtas, i 

form av en längre återbetalningstid och lägre vinst, kan valet av en åtgärd göras utifrån beräkningar 

med en högre elprisökning. För att kunna ta rätt beslut är det därför mycket viktigt att vara 

medveten om vilken elprisökning beräkningar för lönsamheten av en åtgärd är baserade på. För 

denna undersökning jämfördes kostnadsberäkningar baserade på elprishöjningar på 4 %, 7 % 

respektive 10 % för att ge en inblick i hur resultaten kan variera.  

Den låga energianvändningen i de undersökta butikerna leder till att beräkningarna för olika 

åtgärdspaket i de flesta fall ger långa återbetalningstider, ofta över 10 år. En vanlig riktlinje för 

livsmedelsbutiker är att investeringar måste ha en återbetalningstid av maximalt 7 år. Med detta krav 

är det få av de undersökta åtgärderna som kan anses lönsamma om inte bidrag till investeringarna 

kan erhållas. Däremot är det möjligt att höja lönsamheten av en åtgärd om fler aspekter än endast 

den ekonomiska vägs in. Många åtgärder kan ge ett mervärde till butiken i form av en mer trivsam 

shoppingupplevelse för kunden, bättre hantering av livsmedlen och ett bättre arbetsklimat för 

personalen. Genom att satsa på energieffektivisering och egen produktion av elektricitet kan 

butiken också profilera sig som en ”grön” butik med liten påverkan på miljön. I skärgårdsmiljö och 

annan glesbyggd där naturen och miljön lockar besökare finns potential för att konceptet ”grön” 

butik kan uppskattas mycket av kunderna och ge butiken ett gott anseende. Det kan vara mycket 

viktigt i den hårda konkurrensen inom branschen.   

En åtgärd som typiskt kan ge ett mervärde till butiken utöver minskade kostnader för köpt energi är 

solavskärmning. Solavskärmning med markiser har visat sig medföra låga energibesparingar vad 

gäller total elanvändning. Ett stort skäl till detta är att komfortkylan utgör en liten del av den totala 

elanvändningen i de simulerade butikerna. Denna åtgärd kan dock vara värdefull utöver 

energieffektiviseringen då den termiska komforten i byggnaden kan förbättras. En bättre komfort 

bidrar till att kunder känner sig mer benägna att stanna i butiken och handla samt att personalen 
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kan bli effektivare i sitt jobb och bidra till ökad lönsamhet. Tas mervärdet för termisk komfort med 

i beslutet för investering kan detta därför vara en bra lösning ändå.  

8.3 Klimatpåverkan 

Sista delen för energiutvärderingen av butikerna var att studera hur mycket de kan minska sitt  

CO2-utsläpp genom energieffektiviseringsåtgärderna. Detta är inte enbart intressant ur 

klimatpåverkansynpunkt, utan också för butikens image om de vill anses vara en ”grön” butik. Det 

finns som tidigare nämnt ett mervärde för butiken av att vara miljövänlig och resultaten visar att det 

är en nämnvärd andel CO2 utsläpp som kan reduceras, speciellt för Svartsö Lanthandel. Detta trots 

att energianvändningen i butiken visat sig vara relativt låg jämfört med andra butiker i Sverige, vilket 

indikerar att nationellt sett finns det möjligheter att avsevärt reducera butikers klimatpåverkan. En 

viktig aspekt att ta hänsyn till vid beräkning klimatpåverkan är valet av elleverantör. 

Undersökningen visar att CO2 utsläppen från elproduktionen varierar kraftigt mellan olika 

elleverantörer och framförallt olika elavtal. De studerade butikerna hade inte gjort ett aktivt val att 

köpa ”grön” el och elen de köper leder därför till relativt stora utsläpp jämfört med el från ”gröna” 

avtal. Om butikerna ytterligare vill minska sin klimatpåverkan utöver de resultat som fås från 

energieffektiviseringen kan en bra möjlighet vara att de i samband med åtgärderna också byter 

elavtal till ett som enbart innebär el från förnybara energikällor. 

8.4 Åtgärder 

Faktorer som påverkar resultaten av besparingsåtgärderna som simulerats i projektet är de 

förenklingar och antaganden som gjorts vid beräkningarna. En förenkling som gjorts är att vid 

beräkningar för bortförsel av värme vid plug-in diskar har temperaturen för den omkringliggande 

luften antagits vara densamma som genomsnittstemperaturen i butiken. Detta är inte helt sant, då 

mikroklimatet precis vid kondensorerna bör ha en något högre temperatur. Vid mer utförliga 

beräkningar för åtgärden är det troligt att besparingspotentialen kan bli högre än vad resultaten från 

denna studie visar. Det leder till att förtjänsten av åtgärden kan öka. Intressant är också att tanken 

med värmebortförsel redan testats i flera av de undersökta butikerna. Detta genom att de tagit upp 

hål i väggarna bakom plug-in diskarna. Om hålen uppfyllt sitt syfte är dock oklart då den motsatta 

effekten, att luft istället sugs in i butiken, också kan inträffa. 

Antagandet om att vattentemperaturen utanför butiken på Svartsö överensstämmer med den från 

mätstationen på en meters djup vid Landsort påverkar resultatet av åtgärden som involverar 

sjökylning av kondensorerna. Temperaturen är lägre vid större djup och om kollektorn placeras på 

djupare vatten kan resultaten från denna åtgärd visa sig vara mer gynnsamma än de som här 

presenterats. Potentialen för att åtgärden ska bli verklighet för butiker nära sjöar och hav kan på så 

vis öka. 

För åtgärden att installera lock och dörrar på diskar finns två faktorer som kan påverka resultatet av 

beräkningarna. Det första problemet kan vara att diskarna är gamla vilket gör det svårt att hitta 

passande lock eller dörrar. En möjlighet är att de specialbeställs men kostnaden för detta måste då 

undersökas. Den andra faktorn är att besparingen i kyleffekt som uppnås genom installation av 

dörrar eller lock har antagits till ett värde, medan litteraturstudien visade att den kan variera mellan 

olika värden. Beroende på detta antagande varierar den totala besparingen, studier av hur stort fel 

detta kan ge har dock inte gjorts.  
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Även antaganden om kostnader för åtgärder påverkar resultaten. De kostnader som använts är 

uppskattningar gjorda utifrån undersökningar hos bland annat leverantörer och de kommer 

garanterat att ändras vid en eventuell offertförfrågan. Uppskattningarna bör dock ge en ungefärlig 

bild av vad kostnaderna kan bli och hur lång återbetalningstiden för ett förslag ungefär kan antas 

vara. I vissa fall kan det även vara möjligt att genomföra en åtgärd på ett annat sätt än vad om 

föreslagits, vilket påverkar kostnaderna för åtgärden. Exempelvis kan en sänkt 

kondenseringstemperatur med hjälp av den kalla utomhusluften på vintern eventuellt uppnås 

genom att installera varvtalsstyrda kondensor fläktar istället för nya expansionsventiler. 

8.5 Resultatets betydelse utanför de undersökta butikerna 

Undersökningarna av butikerna och resultaten från dessa är specifika för just dem och kan inte 

direkt appliceras på andra butiker. En intressant tanke var dock att studera effekten av att flytta 

butikerna till andra orter i Sverige för att se hur resultaten påverkas av klimatet och därmed få en 

uppfattning av hur åtgärderna kan stå sig i andra delar av Sverige än i Stockholms skärgård. Detta 

gjordes för Svartsö Lanthandel som även placerades i Luleå, Karlstad och Malmö. Placeringarna 

utfördes genom att variera klimatdata (solinstrålning, utomhustemperatur samt luftfuktighet 

utomhus). Vid simuleringarna hölls övriga butiksparametrar oförändrade och ett basfall jämfördes 

med besparingar från paket 8, utan solceller. Som resultaten visar (Tabell 24) har klimatpåverkan 

väldigt liten effekt på besparingspotentialen av den totala elanvändningen för paket 8. Paketet 

innehåller några åtgärder som direkt påverkar kylsystemen samt en åtgärd som påverkar belysning. 

Svartsö Lanthandel är en glesbygdsbutik placerad i Stockholms skärgård, men då modellens resultat 

inte påverkas nämnvärt av klimatet leder det till tanken att åtgärderna enligt paket 8 är möjliga för 

liknande butiker på andra orter i Sverige. För glesbygdsbutiker som har likheter med Svartsö 

Lanthandel, exempelvis stort antal plug-in diskar, lampor i kyldiskar och säsongsbetonat kundantal 

kan detta åtgärdspaket därför vara värt att undersökas. Som nämnts tidigare är dock lösningarna 

samt dess besparingspotential starkt kopplade till butikens utförande och en ny studie för den 

aktuella butiken är därför nödvändig.  

Rent generellt är de flesta undersökta åtgärder troligtvis anpassningsbara till butiker på olika platser 

i landet, men vissa förändringar från de förslag som presenteras för exempelvis Svartsö Lanthandel 

kan vara nödvändiga. Sjökylning av kondensorer är ett förslag som endast fungerar med butiker i 

direkt anknytning till sjöar eller hav. För butiker utan denna närhet till öppet vatten finns andra 

tänkbara möjligheter till exempel att värmeväxla med djupa borrhål istället för havet. 

Skärgårdsbutiker har den lite speciella möjligheten som närhet till öppet vatten innebär och därför 

var sjökylning intressant för studien. 

Vissa åtgärder är mer generella än andra. Exempelvis har alla åretruntöppna butiker i Sverige ett 

värmebehov och värmeåtervinning från tillgängliga kondensorer är därmed en lösning som har stor 

potential att leda till energibesparingar. Solavskärmning, däremot, är starkt beroende av placering av 

butiksbyggnaden; om denna är skuggad och i vilket väderstreck dess fönster är placerade. Detta gör 

att det är mycket svårt att generalisera och säga något om potentialen för åtgärden i allmänhet.  

8.6 Felkällor 

En felkälla som påverkar resultaten är noggrannheten i energimodellerna som byggts upp för de två 

butikerna. Syftet med beräkningsmodellen var att se hur väl energisystemet uppskattas prestera, 

samt att identifiera fokus för besparingsåtgärder. Modellen anses ha uppfyllt sitt syfte då den gav en 
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bild av hur energifördelningen i butiken såg ut samt beräknade den totala energianvändningen för 

butiken. Beräkningarna baseras på en timvis värmebalans över butiken och tar hänsyn till många av 

de olika parametrar som påverkar denna, exempelvis laster från elektrisk apparatur, laster från 

människor och solen samt infiltration och ledning genom klimatskalet. För Svartsö Lanthandel 

visade sig den beräknade totala energianvändningen differentiera med nästan 10 % från verklig 

data. Det anses vara godkänt då projektets syfte var att ta fram flertalet potentiella 

energibesparingsförslag för butikerna och göra preliminära uppskattningar för dessa, inte att 

etablera en exakt energimodell av butikerna. Vid beräkning av besparingspotentialen för butikerna 

applicerades de från modellen framräknade procentsatserna på den verkliga energianvändningen. 

Detta med syfte att om möjligt minska inverkan av felet för antalet insparade kilowattimmar 

elektricitet som kan uppnås.  

En aspekt som inte tagits hänsyn till i modellen är varornas temperatur när de lastas in i kylrum och 

kyldiskar. När de levereras har de sannolikt en något högre temperatur än de ska förvaras i och 

behöver därför kylas ned, vilket kräver energi. Att bortse från detta leder till att energianvändning i 

diskar och kylrum blir lägre än i verkligheten. Det bör även påpekas att de diskar som finns i 

butikerna inte är gjorda för att sänka temperaturen i varorna, utan endast för att hålla dem vid en 

låg temperatur. Även andra delar i modellen så som infiltration, byggnadens termiska tröghet och 

ledning genom klimatskalet är svårt att uppskatta och kan leda till fel i modellen.  

8.7 Förslag till fortsatt arbete 

En fortsättning på projektet kan vara att implementera åtgärderna som rekommenderas och 

bedöma den verkliga effekten av dem. Första steget är att utföra noggranna mätningar av 

energianvändningen i butiken för att verifiera den beräknade energianvändningen och 

energifördelningen. När åtgärderna installerats mäts energianvändningen ytterligare en gång och 

jämförs med det uppmätta basfallet. Därmed kan de verkliga besparingarna beräknas och jämföras 

med resultaten från modellen. Utifrån de verkliga resultaten kan modellen vidareutvecklas. En mer 

utvecklad modell kan sedan användas till att utforma ett generellt program för beräkning av 

energianvändning i småbutiker.  

En annan inriktning för fortsatta studier kan vara att undersöka en småbutik med högre 

energianvändning jämfört med Svartsö Lanthandel. Butiken på Svartsö har en låg energianvändning 

vilket försvårar en lönsam energieffektivisering. Därför är det intressant att undersöka åtgärdernas 

påverkan i en mindre energieffektiv småbutik. Genom att beräkna åtgärdernas potential i mer 

energikrävande butiker kan resultaten göras mer generella då energieffektiviteten i butiker varierar.  
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9 SLUTSATSER 
Energisimuleringar visar att Svartsö Lanthandel kan, med valt åtgärdspaket, reducera sin 

energianvändning med ungefär 34 %. Återbetalningstiden för åtgärderna blir 12-13 år baserat på en 

4 % elprishöjning. Grinda Lanthandel och Café kan, med valt åtgärdspaket, minska sin 

energianvändning med 10 % med en återbetalningstid mellan 8-9 år. De minskade utsläppen av 

koldioxid till följd av en reducerad energianvändning blir 7 300 kg och 1 600 kg för butiken på 

Svartsö respektive butiken på Grinda. Av de åtgärdspaketen som undersökts anses dessa vara mest 

lämpliga ur ett ekonomiskt perspektiv, dock finns flertalet andra möjligheter föreslagna. Kan bidrag 

erhållas blir återbetalningstiden kortare vilket ökar chansen att investeringar genomförs i praktiken. 

Arbetet visar tydligt att de butiker med störts potential för lönsamma energibesparingsåtgärder är 

de som idag har en hög energianvändning och vill sänka denna. Studier och simuleringar pekar på 

att det mest energikrävande systemet i livsmedelsbutiker är butikskylan och naturligt är därför att 

många av de åtgärder som ger bäst resultat är de som riktar sig mot just denna energipost, direkt 

eller indirekt. Ett flertal åtgärder som berör butikskylan har därför föreslagits. Exempelvis finns en 

stor besparingspotential för åtgärder som installation av dörrar på kyldiskar eller centralisering av 

kylsystemet. Även ett flertal andra åtgärder som inte direkt kan kopplas samman med butikskylan 

har studerats. Studien visar att det finns många möjligheter till energibesparingar i butiker, men 

individuella kartläggningar måste genomföras för att utreda förutsättningarna för en enskild butik.  
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BILAGA A – INVENTERINGSMALL 

Butiken/byggnaden 

Finns det data för elförbrukning? (elräkningar) 
 

 

Öppettider för butiken? Säsongsöppet? 
 

 

Aktivitet för butiken (vad säljs) 
 

 

När är det som mest kunder på dygnet?  
 

 

Finns besöksstatistik för året? 
 

 

Finns det en ritning för butiken? 
 

 

Finns det dokument över de olika systemen? 

Exempelvis kylar och frysar.  

 

 

Finns det solavskärmning, exempelvis markiser? 

Om inte, särskild orsak? 

 

 

Är dörrar, fönster, tak och väggar i acceptabelt 

skick? Eller finns det hög risk för infiltration? 

 

 

Vem äger tomten där butiken står? Vattnet 

utanför? 

 

 

Belysning 

Allmän inventering av belysningen i butiken 

Var (butiken, lager...) Lampmodell Antal Effekt 

    

    

    

    

Allmänna frågor om belysning 

Drifttider för lampor 
 

 

Finns lampor som är tända på nätterna? 
 

 

Finns det lampor i kyl/frysboxarna? (Watt, antal) 
 

 

Har det skett renovering/uppgradering? När? 
 

 

Finns det timerstyrd belysning? 
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Finns det närvarosensorer för belysning? 
 

 

Tänds alla lampor på samma gång eller finns 

sektionsindelad belysning? 

 

 

Kyl- och frysdiskar 

Allmän inventering av butiken. Ta bilder på samtliga etiketter, om möjligt. 

Typ (kyl/frys) Beteckning Kompressoreffekt Temperatur 

    

    

    

    

    

Allmänna frågor om kyl- och fryssystem 

Finns det kyl/frysar utan dörr/lock?  
 

 

Hur ser tätningslister ut för dörrar och lock? 
 

 

Hur gamla är kylmöblerna? 
 

 

Har det skett renovering/uppgradering? 
 

 

Finns det planer på att byta ut någon/några 

kylmöbler? 

 

 

Finns det planer på att renovera kylrummen? 
 

 

Drifttider, finns det vissa kylmöbler som är 

avstängda under vissa perioder/tider? 

Exempelvis läskkylar. 

 

Sker avfrostning i kyl/frysdiskar automatiskt eller 

manuellt? Intervall? 

 

 

Underhåll av frys/kylar? 
 

 

Finns återvinning av värme/kyla? 
 

 

Kondenserings- och förångningstemp? 
 

 

Rörläggning, rörisolering?  
 

 

Har aggregaten flytande 

kondenseringstemperatur? 
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Komfortvärme/kyla 

Allmän inventering 

Typ (AC, elradiator) Beteckning Effekt 

   

   

   

   

Allmänna frågor om komfortvärme/kyla 

Vad är den ”normala” temperaturen i butiken 

under de olika årstiderna? 

 

 

Drifttider? 
 

 

Finns det komfortkyla? Vilken typ? 
 

 

När är komfortkylan igång? 
 

 

Finns det komfortvärme? Vilken typ? 
 

 

När används komfortvärmen? 
 

 

Är radiatorer/kylare väl placerade? 
 

 

Vilka temperaturer är dessa inställda på? 
 

 

Finns återvinning av värme/kyla? 
 

 

Underhåll? 
 

 

Har de ett gemensamt styrsystem eller finns det 

risk för samtidig värmning och kylning av 

lokalen?  

 

Är det manuella eller automatiska termostater?  
 

 

Rörförläggning, rörisolering?  
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Varmvatten 

Hur får lokalen varmvatten? 

(Varmvattenberedare?)  

 

 

Om VVB, vad är det för modell? Ålder? Effekt? 
 

 

Placering av VVB? 
 

 

Finns data för vattenkonsumtion? Finns data för 

VV-konsumtion? 

 

 

Drifttider? 
 

 

Vad är det för temperatur på VV? 
 

 

Underhåll? 
 

 

 

Övrigt  

Ventilationssystem 

Vilken typ? (AHU, endast fläkt, självdrag) 
 

 

Antal fläktar? 
 

 

Fläkteffekter? 
 

 

Drifttider? 
 

 

Finns CO2 sensor? 
 

 

Är nattvärme/kyla på? 
 

 

Luftflöden? 
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Bake-off ugnar 

Antal? 
 

 

Effekt? 
 

 

Modell? 
 

 

Användningsstatistik? 
 

 

Planeras den att bytas ut? 
 

 

 

Datorer 

Antal datorer? 
 
 

Modell? 
 
 

Effekt? 
 
 

Drifttider? 
 
 

Energibesparingsåtgärder? (skärmsläckning etc.) 
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BILAGA B – PARAMETRAR TILL EXCELMODELLEN 
 
Tabell 37: Butiksspecifika parametrar, indata till energimodellen. 

Område Parameter Enhet 

Byggnad Golvarea m2 

Klimatskalets area (golv, väggar, tak) m2 

Byggnadens volym m3 

Klimatskalets U-värde W/m2K 

Fönsterarea, i olika riktningar m2 

Luftväxling Infiltration ACH 

Ventilation öppet l/ m2/s 

Ventilation stängt l/ m2/s 

Ventilation per person l/s 

Komfortvärme/kyla COP värmepump - 

Styrning av komfortvärme oC ute samt årstid 

Styrning av komfortkyla oC ute samt årstid 

Maximal komfortvärme W 

Maximal komfortkyla W 

Inomhustemperatur vid olika årstider oC 

I butiken Utrustning vid öppet/stängt W 

Belysning vid öppet/stängt W 

Besökare per dag st 

Fördelning av kunder under dagen - 

Personal utanför öppettider st 

Öppettider - 

Driftsfall Dag det slår om mellan sommar och vinter dags nummer 

Plug-in diskar Klassning för varje disk - 

Maximal effekt för varje disk W 

Typ av disk; kyl/frys, horisontell/vertikal - 

Driftstid; hela året eller viss säsong  - 

Direkta diskar Typ av disk; kyl/frys, horisontell/vertikal - 

Klassning för varje disk - 

Kyleffekt W 

COP - 

Effekt för avfrostning W 

Effekt för belysning W 

Effekt för fläkt och karmvärme W 

Driftstid; hela året eller viss säsong  - 

Kylrum Dimensioner m 

Temperatur oC 
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COP värmepump - 

Belysning W 

Omgivningstemperatur oC 

U-värde på väggar W/ m2K 

Driftstid; hela året eller viss säsong  - 

Tabell 38: Generella parametrar, indata till energimodellen. 

Område Parameter Värde Källa 

Vatten (vid 25 oC) Cp 4180 J/kgK (Wolfram Alpha, 2012) 

Densitet 1000 kg/m3 (Wolfram Alpha, 2012) 

Dynamisk viskositet 0,00089 Pas (Wolfram Alpha, 2012) 

Luften (vid 25 oC) Cp 1006 J/kgK (Jonsson, 2008) 

Densitet 1,2 kg/m3 (Jonsson, 2008) 

Byggnad Soltransmission genom fönster 0,9 (Jonsson, et al., 2009) 

Butikskyla Kylfaktor från direkta diskar 0,6  - 

I butiken Värmealstring människor 132 W/person (Jonsson, et al., 2009) 
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BILAGA C – SVARTSÖ LANTHANDEL 
Mer detaljerade öppettider för Svartsö Lanthandel ses i Tabell 39.  

Tabell 39: Detaljerade öppettider för Svartsö Lanthandel. 

Period Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 

Vinter 9-12, 16-17 9-12 9-12 9-17 9-12 10-13 - 

Tidig sommar 9-18 9-18 9-18 9-18 9-20 10-15 10-15 

Sommar 9-18 9-18 9-18 9-18 9-20 10-18 10-18 

Sensommar 9-18 9-18 9-18 9-18 9-20 10-15 10-15 

Höst 9-12, 16-17.30  9-12 9-12 9-17.30 9-12, 19-20 10-14 10-14 

I Figur 35 ses statistik över antal inslag under 2011. Då kundantalet ofta varierar mellan olika dagar 

visas statistiken som ett spann av värden inom vilket antalet inslag normalt brukar vara. Under 

augusti och september månad skiljer sig också antalet mycket åt mellan olika delar av månaden. 

Därför har dessa två månader delats upp i två perioder.  

 

Figur 35: Besöksstatistik för Svartsö Lanthandel under 2011. 
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BILAGA D – ACKUMULERAT KASSAFLÖDE SVARTSÖ 
En mer tydlig bild av Figur 19, som visar en jämförelse mellan åtgärdspaket 8, 9 och 10 för Svartsö 

Lanthandel.



 

 
 

[Denna sida har avsiktligen lämnats tom] 



BILAGA E 

 

 
 

BILAGA E – ACKUMULERAT KASSAFLÖDE GRINDA 
En större bild av Figur 28, där ackumulerat kassaflöde för tre paket med olika värden på den 

framtida elprishöjningen visas för Grinda Lanthandel och Café. 

En större bild av Figur 29, där ackumulerat kassaflöde för paket ett, två och sex med sänkt kostnad 

för nytt kylrum samt ökad besparing från solenergi för Grinda Lanthandel och Café visas.  
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