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Sammanfattning 
I detta projekt kartläggs elanvändningen vid Säffle Verkstadsbolag AB. Projektet undersöker 

även olika effektiviserande elåtgärder, samt effektiviserande värmeåtgärder på 

kontorslokalen. De frågor som projektet svarar på är: 

1. Hur ser företagets elanvändning ut i dagsläget?  

2. Hur stor energibesparing kan uppnås genom de undersökta effektiviseringsåtgärderna 

på elanvändningen? 

3. Hur stor energibesparing kan uppnås genom de undersökta effektiviseringsåtgärderna 

på kontoret i form av värme? 

4. Hur påverkas CO2-utsläppen genom de utförda energibesparingarna? 

Syftet med arbetet är att företaget ska få en inblick i vart den köpta elen används och vilka 

effektiviseringar det kan vara värt att satsa på ur energi- och miljösynpunkt. Den del av 

arbetet som undersöker potentiella effektiviseringsåtgärder på värmen i kontoret, gjordes 

också på grund av att det fanns ett problem med för låga temperaturer i lokalen vintertid. 

 

Metoden som har använts vid elkartläggningen är studier av timvärden över 

energianvändningen, mätningar av effekt och inventering av märkeffekter på undersökta 

områden. Förslag till el- och värmeeffektiviserande åtgärder har gjorts utifrån vetskap om hur 

företagets olika system fungerar, frågor och diskussioner med personal, rundvandringar på 

företaget och framförallt litteraturstudier. Vissa av åtgärderna identifierades på grund av den 

inblicken som erhölls under den spenderade tiden på företaget. För att beräkna besparingen 

som de olika åtgärderna genererar har energianvändningen före och efter jämförts. Hur CO2-

utsläppen påverkas har beräknats med hjälp av data från utsläppen vid tillverkning av elen och 

värmen. 

 

Elkartläggningen resulterade i att 7 % av elanvändningen används till ventilations-el,16 % till 

belysnings-el, 25 % till bas-el, 2 % till kontors-el, 26 % till verkstads-el och 24 % till övrig el. 

 

De eleffektiviserande åtgärder som undersökts är byte till LED-belysning, borttagning av 

elelement, annan kylning av server, annan uppvärmning i verkstaden, tryckluftstätning och 

styrning av ventilation. Utöver detta har också driftstiden på tryckluftskompressorerna, 

ventilationsflöden och SFP-värden undersökts. Åtgärderna som undersökts på värmen i 

kontorslokalen är förbättringar av klimatskalet samt byte av ventilationssystem. 

 

Med de besparingsåtgärderna som undersökts finns det potential att spara ca 57 000 kWh el/år 

och ca 40 000-45 000 kWh värme/år beroende på vilka åtgärder som väljs. Detta motsvarar en 

besparing på ca 57 000 kg CO2/år på grund av elbesparingarna och ca 1200 kg CO2/år på 

grund av värmebesparingarna. 
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Abstract 
This project surveyed the use of electricity in Säffle Verkstadsbolag AB. The project also 

examines various efficiency improvements on the electricity use, and thermal efficiency 

improvement measures in the office premises. The questions this project answers are: 

1. How is the company's electricity use in the current situation? 

2. How much energy savings can be achieved because of the surveyed efficiency 

measures on the use of electricity? 

3. How much energy savings can be achieved because of the surveyed efficiency 

measures in the office in form of heat? 

4. How will the CO2 emissions vary because of the energy savings?  

The purpose with this project is that the company will get an insight in where the purchased 

electricity is used and which efficiency measure it may be worth investing in, from an energy 

and environmental point of view. The part of the project which examines potential efficiency 

measures on the heat in the office were also made because there were problems with low 

temperatures during winter there.  

 

The methods used when the survey of the electrical use was done are studies of hourly values 

of the energy use, measurement of output and inventory of significant effects on the areas 

surveyed. Proposal to improvements on the electricity and heat use was made based on the 

knowledge of how the company´s various system work, questions and discussions with the 

staff, tours in the facilities and especially literature studies. Some of these measures were 

identified on the basis of the insight that obtained during the time spent at the company. To 

calculate savings of the various measures the energy use before and after have been 

compared. How the CO2 emissions are affected have been calculated using data from the 

emissions in the production of electricity and heat. 

 

The survey of electricity use resulted in that 7 % of the electricity consumption is used for 

ventilation electricity, 16 % to lighting electricity, 25 % to basic electricity, 2 % to office 

electricity, 26 % to manufacturing electricity and 24 % to other electricity. 

 

The efficiency measures examined on the electricity are switching to LED lighting, removal 

of electric radiators, another cooling of the server, other heating in the workshop, pressure air 

sealing and other controlling of ventilation. In addition was also the operating time of air 

compressors, air flows in ventilation systems and SFP- values investigated. The measures 

investigated on the heat in the office are improvements to the buildings envelope and 

replacement of ventilation system. 

 

With the saving measures that were examined the company have potential to save about 

57 000 kWh electricity/year and 40 000-45 000 kWh heat/year depending on the measure 

chosen. This represents a saving of about 57 000 kg CO2/year due to electricity savings and 

about 1200 kg CO2/year due to heat savings.  
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Nomenklatur 
 
P  Effekt [W]   

E  Energi [J, Wh] 

t  Tid [h] 

U  Värmegenomgångskoefficient [W/(m
2
*K)] 

A  Area [m
2
] 

T  Temperatur [
0
C] 

Vflöde  Volymflöde [m
3
/s] 

ρ  Densitet [kg/m
3
] 

Cp  Specifik värmekapacitet [J/(kg*K)] 

ηT  Temperaturverkningsgrad 

SFP  Specific Fan Power [kW/(m
3
/s)] 

qmax  Den största av till och frånluftsflöden [m
3
/s]  

A inställd tång  Inställning säkringsstorlek på strömtång [A] 

% ström datalogger Uppmätt värde [%] 

Spänning matad Matad spänning till fas [V] 

Cos (φ)  Effektfaktor 

R  Värmemotstånd i ett material/skikt [m
2
K/W] 

L  Längd i värmetransportens riktning [m] 

K  Värmekonduktivitet för ett material [W/mK]



 

 

vi 

 

Innehållsförteckning 

 

1. Inledning ............................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund .......................................................................................................................... 1 

1.2 Företaget ........................................................................................................................... 1 

1.3 Syfte och mål .................................................................................................................... 2 

1.4 Andras arbeten inom fältet ............................................................................................... 3 

1.5 Avgränsningar .................................................................................................................. 3 

2. Teori ....................................................................................................................................... 5 

2.1 Energieffektivisering och energibesparing ....................................................................... 5 

2.2 Energi och effekt .............................................................................................................. 5 

2.3 Värmeläckage i byggnader ............................................................................................... 5 

2.4 Miljöpåverkan från värme- och elanvändningen ............................................................. 5 

2.5 Belysning .......................................................................................................................... 6 

2.6 Specific Fan Power (SFP) ................................................................................................ 6 

2.7 Normalvärden på temperaturen i Säffle ........................................................................... 7 

3.  Metod .................................................................................................................................... 8 

3.1 Genomförande .................................................................................................................. 8 

3.2 Elkartläggning .................................................................................................................. 9 

3.2.1 Bas-el ......................................................................................................................... 9 

3.2.2 Verkstads-el ............................................................................................................... 9 

3.2.3 Kontors-el .................................................................................................................. 9 

3.2.4 Belysning kontor ....................................................................................................... 9 

3.2.5 Belysning verkstad .................................................................................................. 10 

3.2.6 Ventilations-el ......................................................................................................... 10 

3.2.7 Övrig el .................................................................................................................... 11 

3.2.8 Effektuttag en medeldag .......................................................................................... 11 

3.2.9 Vad ingår i de olika områdena i elkartläggningen ? ................................................ 11 

3.3 Eleffektivisering ............................................................................................................. 11 

3.3.1 Effektivisering belysning ........................................................................................ 12 

3.3.2 Elelement ................................................................................................................. 12 

3.3.3 Kylning av server .................................................................................................... 13 

3.3.4 Ventilation för varmhållning verkstad .................................................................... 13 

3.3.5 Tryckluft .................................................................................................................. 13 

3.3.6 Styrning ventilation omklädningsrum ..................................................................... 14 

3.3.7 Storlek på ventilationsflöden och SFP-värden. ....................................................... 14 

3.3.8 Vilka effektiviseringar hör till vilka områden inom elkartläggningen? .................. 15 



 

 

vii 

 

3.4 Värmeförluster kontor .................................................................................................... 15 

3.4.1 Ventilation ............................................................................................................... 15 

3.4.2 Väggar ..................................................................................................................... 16 

3.4.3 Fönster ..................................................................................................................... 16 

3.4.4 Tak ........................................................................................................................... 17 

3.4.5 Golv ......................................................................................................................... 17 

3.4.6 Luftläckage .............................................................................................................. 17 

3.5 Värmeeffektiviserande åtgärder på kontoret .................................................................. 18 

3.5.1 FTX-Ventilation ...................................................................................................... 18 

3.5.2 Byte/igensättning av fönster .................................................................................... 18 

3.5.3 Tilläggsisolering vägg ............................................................................................. 18 

3.5.4 Tilläggsisolering tak ................................................................................................ 18 

3.5.5 Tilläggsisolering golv .............................................................................................. 19 

3.5.6 Tätare klimatskal ..................................................................................................... 19 

3.6 CO2-utsläpp .................................................................................................................... 19 

3.6.1 Värmeåtgärder ......................................................................................................... 19 

3.6.2 Elåtgärder ................................................................................................................ 19 

4. Resultat ................................................................................................................................ 20 

4.1 Elkartläggning ................................................................................................................ 20 

4.2 Eleffektivisering ............................................................................................................. 22 

4.3 Värmeeffektivisering kontor .......................................................................................... 23 

4.4 Påverkan på CO2-utsläpp ............................................................................................... 24 

5. Diskussion ........................................................................................................................... 25 

5.1 Resultat ........................................................................................................................... 25 

5.2 Metod ............................................................................................................................. 26 

5.3 Felkällor ......................................................................................................................... 27 

5.4 Referenser ....................................................................................................................... 28 

5.5 Fortsatt arbete ................................................................................................................. 29 

6. Slutsatser ............................................................................................................................. 30 

Källförteckning ....................................................................................................................... 31 

Bilaga 1: Planritning över företagets byggnad. ......................................................................... a 

Bilaga 2: Värmeförluster genom kontorets klimatskal och ventilation samt känslighetsanalys 

på U-värden. ............................................................................................................................... b 

Bilaga 3: Mätning ventilations-el. ............................................................................................. c 

 

Nyckelord: Elkartläggning, energibesparing, energieffektivisering, verkstadsbolag.



1 

 

1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
I dagens samhälle har befolkningsökningen och konsumtionen i den rika världen ökat trycket 

på miljön. En stor del av vår miljöpåverkan uppstår på grund av vår dagliga 

energianvändning. Här spelar industrin en väsentlig roll för att motverka miljöproblemen. 

Företag jobbar generellt med energi- och miljöfrågor och det gör de vid sidan av regeringar 

och konsumenter. För att samhället ska utvecklas mot det hållbara krävs optimerade 

energisystem och en energianvändning som är effektiv. För att företag ska vara 

konkurrenskraftiga krävs det också att de håller nere driftskostnaderna. Energi kostar företag 

pengar, så med effektivisering följer kostnadsbesparingar i form av minskade driftskostnader. 

Företagen blir då mer konkurrenskraftigt samtidigt som samhället utvecklas mot det hållbara, 

med mindre påverkan på miljön. Dessa faktorer är de som ligger bakom den del av arbetet 

som behandlar kartläggning av företagets elanvändning med uppföljande effektiviserings 

förslag. Verkstadsföretag använder oftast mycket elenergi då de har många elkrävande 

maskiner. Genom att kartlägga elanvändningen får företaget större förståelse över sin 

elanvändning och med förslag på effektiviserande åtgärder minskar företagets driftskostnader 

och dess miljöpåverkan. Då företaget är medvetet om hur den egna elanvändningen ser ut kan 

de även på egen hand enklare identifiera olika områden där effektiviseringar är möjliga. 

 

För att de anställda på företaget ska må bra och vara tillfreds med sin arbetsplats krävs ett bra 

inomhusklimat. De som jobbar i kontorslokalen på företaget upplever att temperaturen under 

vintertid är för låg. Detta är ett komfortproblem som leder till missnöje bland de anställda. För 

att få bukt med problemet har elfläktar använts och framledningstemperaturen på värmen 

höjts. Dessa åtgärder är inte bra då elanvändningen ökar samt att förhöjd 

framledningstemperatur leder till större förluster i resterande värmesystem som inte har ett 

lika stort behov av värme. Dessa åtgärder räcker ändå inte till när utetemperaturen sjunker 

lågt. Effektivare värmeanvändning leder också till minskad påverkan på miljön och 

kostnadsbesparingar. Därför kommer den andra delen av arbetet handla om att ge förslag på 

hur företaget kan effektivisera sin värmeanvändning i kontorslokalen. Detta för att få tillgång 

till mer värme, eller spara energi i form av värme.  

 

För att företaget ska få en uppfattning om vad de olika åtgärderna innebär kommer en 

beräkning eller uppskattning på de olika föreslagna åtgärderna att göras. Detta för att visa hur 

mycket energi i form av värme och el respektive åtgärd kan spara. För att företaget även ska 

vara medvetna om hur åtgärderna påverkar miljön kommer en beräkning på hur CO2-

utsläppen påverkas av åtgärderna göras. 

1.2 Företaget 
Säffle Verkstadsbolag AB är ett företag i Säffle som är en legotillverkare inom mekanisk 

bearbetning. Verksamheten omfattar plåtbearbetning, svetsning, skärandebearbetning och 

service. Företaget har 32 medarbetare och är uppdelat i två sammanhängande byggnader. Den 

ena är verkstaden och den andra är kontors- och omklädningsrumslokal. Ritning över 

företagets lokaler kan ses i bilaga 1. I verkstaden finns en maskinpark som består av: 

- Laserskärmaskin. 

- CNC- och supportsvarvar. 

- Kantpressar. 

- Fleroperationsmaskiner. 

- Sågar. 

- Svetsar. 
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- Fräsar.  

Företagets uppvärmningssystem är kopplat till Säffles fjärrvärmenät. Verkstaden har i sitt 

ventilationssystem två tilluftsfläktar som tillför friskluft i kanaler i golvet och två 

frånluftsfläktar som suger ut avluften. I ventilationen finns också värmeväxlare samt 

värmebatterier. Värmeväxlaren återvinner värme ur avluften och värmebatteriet tillför värme 

till tilluften och är kopplat till fjärrvärmen. Detta tillsammans med en värmeridå över porten 

är det enda värmedistributionssystem som finns i verkstaden. Förutom denna ventilation finns 

det också ett antal processventilationer som suger ut kraftigt förorenad luft som uppstått vid 

någon process som t.ex. svetsning. I verkstaden används tryckluft som levereras av två 

skruvkompressorer. Dessa är anslutna till en tryckluftsbehållare och en kyltork som förhindrar 

kondensbildning. Någon kylanläggning finns inte utan på sommaren används ”korsdrag” för 

att försöka hålla temperaturen på en normal nivå. Belysningen i verkstaden består till största 

del av T5-lysrör. Någon större vattenanvändning förekommer inte. 

 

Kontoret rymmer 7 kontorsplatser, lunchrum, förråd, sammanträdesrum och omklädningsrum. 

Maskinparken i kontoret består av kontorsapparater, vitvaror och en server med kylning. 

Värmen distribueras med hjälp av radiatorer under fönstren samt ett värmebatteri i 

ventilationen. Ventilationen består av en tilluftsfläkt samt en frånluftsfläkt i kontoret. I detta 

system finns det även ett kylbatteri. Kylbatteriet är kopplat till en kylmaskin på taket och 

värmebatteriet till fjärrvärmen. Ingen värmeåtervinning finns på avluften. Belysningen i 

kontoret är en blandning av olika sorters ljuskällor. 

 

Omklädningsrummet har även det ett eget ventilationssystem. Det är uppbyggt på samma sätt 

som det i kontoret men saknar kylbatteri. Värmen distribueras också här även med radiatorer. 

 

I kontoret har man problem med för låga temperaturer på vinterhalvåret och i verkstaden 

uppstår problemet med för höga temperaturer på sommarhalvåret.  

 

Företaget har idag gjort några enklare effektiviseringar på värmesidan där de återvinner värme 

från kompressorerna vintertid och är noga med att stänga av värmen då den inte behövs. På 

elsidan har man installerat mer energieffektiv belysning i vissa delar av lokalerna samt att 

man är noga med att inte ha någon onödig drift under längre perioder utan verksamhet, som 

semester enligt Andrén
1
. Ägare och VD i företaget är Evert Andrén. Han har ett genuint 

intresse av energifrågor överlag och är den som har ansvaret för drift och styrning av de olika 

systemen vid företaget. Han har också bidragit till effektiviseringar på värme- och elsidan 

inom företaget. 

1.3 Syfte och mål  
Syftet med arbetet är att göra en kartläggning av företagets elanvändning och undersöka vilka 

åtgärder som kan göras för att minska denna. Detta för att företaget ska få en inblick i vart 

elen används och vilka effektiviseringsåtgärder det är värt att satsa på. Förslag på hur 

värmeanvändningen kan effektiviseras ska ges, så man kan få tillgång till mer nyttig värme 

eller minska värmeanvändningen i kontoret under vintertid. Detta för att företaget har problem 

i kontorslokalen med för låga temperaturer under vintertid. Hur mycket de föreslagna 

åtgärderna på el- och värmesidan kan minska energianvändningen och CO2-utsläppen ska 

beräknas. 

 

 

                                                 
1
 Evert Andrén VD Säffle Verkstadsbolag AB, samtal februari – maj 2012. 
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Målsättningen är att projektet ska besvara följande frågor: 

 

1. Hur ser företagets elanvändning ut i dagsläget?  

2. Hur stor energibesparing kan uppnås genom de undersökta effektiviseringsåtgärderna 

på elanvändningen? 

3. Hur stor energibesparing kan uppnås genom de undersökta effektiviseringsåtgärderna 

på kontoret i form av värme? 

4.  Hur påverkas CO2-utsläppen genom de utförda energibesparingarna? 

1.4 Andras arbeten inom fältet 
Energimyndigheten är en statlig myndighet som skapar villkoren för en hållbar och 

effektiv energianvändning i olika samhällssektorer. De ansvarar också för den svenska 

energiförsörjningen. Detta för att säkerställa tillgången på el och annan energi till 

konkurrenskraftiga villkor. Energimyndigheten har lagt ner arbete på att utforma metoder 

och ge ut information om hur företag kan få överblick på sin egen energianvändning. De 

har även mycket information om hur företag kan gå tillväga vid energieffektiviseringar. 

Två skrifter som har vart till stor nytta i projektet är ”Energikoll i små och medelstora 

företag” och ”Minska företagets energikostnader nu!”. Båda dessa har publicerats av 

Energimyndigheten. Den förstnämnda skriften är en form av handbok som vänder sig till 

företag som vill lära sig mer om hur man kan arbeta med att effektivisera 

energianvändningen. Skriften har tagits fram för att fungera som ett stöd i 

energieffektiviseringsarbetet och tyngdpunkten ligger på att få arbetet att vara långsiktigt 

och inte enbart vara några tekniska punktinsatser. Den andra skriften vänder sig i första 

hand till personer med ledande befattningar i företag och visar på vilka frågor som är 

viktiga att beakta när arbetet med energieffektivisering påbörjas. Målet med skriften är att 

motivera företagsledningar att starta arbete som leder till effektivare energianvändning. I 

skriften finns det också exempel på företag som energieffektiviserat på ett framgångsrikt 

sätt. Utöver dessa två skrifter så finns det artiklar m.m. på energimyndighetens hemsida 

som även de behandlar detta ämnesområde. 

 

En annan rapport som har varit till hjälp inom projektet är Energieffektivisering i ett 

verkstadsföretag skriven av Åsa Forsberg. Hennes examensarbete har gett mig inblick i 

hur man kan kartlägga ett verkstadsföretags elanvändning. 

 

Jens Beirons skrift ”Energiberäkning” har legat till grund för den undersökning och 

effektiviseringsanalys som utförts på värmen i kontorslokalen. Dess syfte är att beskriva 

principer för hur man kan modellera en byggnads energibehov.  

 

Alla dessa skrifter har gett idéer till hur detta projekt genomförts och har varit den stora 

delen av litteraturstudien.   

1.5 Avgränsningar 
- Kartläggningen av elanvändningen delas upp i bas-el, verkstads-el, kontors-el, 

belysning verkstad, belysning kontor, ventilations-el och övrig-el. Det tas inte hänsyn 

till värmen i kartläggningen. 

- Eleffektiviseringsanalysen behandlar enbart vissa åtgärder inom utvalda områden. 

Dessa områden är belysning, tryckluft, ventilation och annan användning som inte gör 

någon nytta eller lätt kan ersättas. 
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- Värmeeffektiviseringen på kontorsbyggnaden behandlar också enbart vissa åtgärder. 

De områden som undersöks är förbättring av klimatskal och ventilation. 

- Energibesparingen beskrivs enbart som sparad kWh värme och kWh el för företaget. 

- Påverkan på CO2-utsläppen vid värmeåtgärderna beräknas utifrån den mängd CO2 

som släppts ut vid transport av bränslet samt förbränningen av bränslet. Vid påverkan 

från elåtgärderna har det räknats med den CO2 som släppts ut från brytning av råvaran 

till producerad el. 

- Det har inte tagits någon hänsyn till vattenanvändningen. 

  



 

 

5 

 

2. Teori 

2.1 Energieffektivisering och energibesparing 
Energieffektivisering är ett sätt att uppnå samma nytta med mindre mängd tillförd energi. 

Detta kan ske med någon form av teknikutveckling som leder till t.ex. bättre verkningsgrad på 

en motor. Det kan också ske genom beteendemässiga eller ekonomiska förändringar. 

Energieffektivisering kan också vara att man får större nytta av den tillförda energin, men 

energianvändningen är den samma [1]. 

 

Energibesparing är en mängd sparad energi som mäts och/eller uppskattas genom att 

dokumentera användningen före och efter en eller flera åtgärder. Dessa åtgärder är då 

energieffektiviserande och de yttre förhållandena som påverkar energianvändningen har 

normaliserats [1]. 

2.2 Energi och effekt 
Energi är effekt som använts över en viss tid. Effekt är det momentana värdet av 

energianvändningen och för att få energi krävs det att tiden då effekten används är känd. Hur 

sambandet mellan energi och effekt hänger ihop ses i ekvation 1 [2]. 

 

  (1) 

2.3 Värmeläckage i byggnader 
Byggnaders värmeläckage kan delas upp i fem poster, dessa är [3]: 

- Värmetransport genom byggnadsdelar = Pt.   [W] 

- Värmetransport genom platta på mark, yttre zon = Pgy.  [W]  

- Värmetransport genom platta på mark, inre zon = Pgi.  [W] 

- Värmetransport genom luftläckage i byggnaden = Pl.  [W] 

- Värmetransport genom ventilation = Pv.   [W] 

 

Ekvationerna för att beräkna värmeläckaget är [3]: 

    (2) 

    (3) 

    (4)  

  (5) 

  (6) 

 (7) 

Ekvation 6 gäller för ett ventilationssystem som har till- och frånluft utan värmeväxling och 

ekvation 7 gäller när värmeväxling finns [3]. 

2.4 Miljöpåverkan från värme- och elanvändningen 
Vid miljöbedömningar av värme kan flera olika metoder användas. Oftast används dock den 

metod som visar det ”bästa” resultatet för undersökningen. Vid miljövärdering av värme kan 

man t.ex. räkna på hur mycket själva värmetillverkningen (ofta förbränningen) släpper ut. Det 

går också att räkna hur mycket det släppts ut totalt vid utvinning, tillverkning, transport och 

förbränning av bränslet eller vad bränslet kunde ha ersatt. Beroende på hur man räknar visar 

det stora skillnader i resultat. För att få det mest rättvisande resultatet ska man vid 

förändringar räkna med den faktiska förändringen som åstadkoms på systemet, även kallad 

marginaleffekten [4]. 
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Vid miljöbedömningar av elanvändning används oftast två olika sätt. Det ena är att räkna med 

den genomsnittliga påverkan från ett begränsat produktionsområde. Det andra är att räkna på 

marginalel där man beräknar den faktiska miljöpåverkan som uppstår vid en förändring på 

elanvändningen. Marginalel är den el som påverkas då elanvändningen ökar eller minskar. 

Det är eltillverkningen som har den högsta rörliga kostnaden som då är marginalel. 

Förnyelsebar energi har ofta höga investeringskostnader men låga driftskostnader. Därför 

kommer inte dessa att ligga på marginalen. Det som i dagsläget ligger på marginalen för 

Sverige är kolkondenskraft. Dessa anläggningar har höga rörliga kostnader och är därför de 

som hamnar på marginalen. Minskar/ökar elanvändningen så minskar/ökar 

kolkondenskraften. Även i detta fall tenderar många att räkna på det som gynnar 

undersökningen mest. Dock är det samma på el- som på värmesidan, mest rättvisande resultat 

vid en förändring fås när man räknar med marginaleffekten [4].  

2.5 Belysning 
För att veta hur stor eleffekt som belysningen motsvarar ska märkeffekten på ljuskällan 

identifieras. Märkeffekten står tryckt på ljuskällan. Då det är lysrör eller urladdningslampor 

tillkommer effektförluster i driftdonet. Är driftdonet konventionellt (magnetiskt) ska 25 % 

extra läggas till på energianvändningen, är det ett elektriskt driftdon ska 10 % extra läggas till 

på energianvändningen [5]. 

 

Det finns flera typer av lysrör. De lysrör som är vanligast i dagsläget är T8 och T5. T8 är 

namnet på det lysrör som är vanligast i äldre anläggningar. Dessa lysrör passar tillsammans 

med både konventionella och elektriska driftdon. T5 är namnet på de nyare typerna av lysrör, 

och passar enbart med elektriska driftdon. T8 lysrören är grövre än T5, är ofta monterade i 

större armaturer och är sämre ur energisynpunkt. Vanliga lysrör har en livslängd på ca 20 000 

h [6]. 

 

LED är en teknik som snabbt går framåt i utvecklingen och har många fördelar. LED är en 

förkortning av light emitting diode. Som namnet antyder är det, istället för glödande trådar i 

lampor eller fluorescerande lysrör, dioder som avger ljus. Tekniken omvandlar el till ljus 

bättre än ”vanliga” ljuskällor då ingen ir- eller uv-strålning uppstår. LED är också tålig mot 

skakningar, har en livslängd på ca 100 000 h och innehåller inga skadliga tungmetaller [7]. I 

dagsläget finns det LED-lysrör som kan sättas in i befintliga T5 och T8 armaturer. Eftersom 

LED-lysrören omvandlar samma mängd el till mer nyttigt ljus erhålls en lägre installerad 

effekt med LED-lysrören än med de vanliga T5 och T8 lysrören. 

2.6 Specific Fan Power (SFP) 
SFP är ett mått på eleffektiviteten hos ett ventilationssystem. Ju lägre SFP 

ventilationssystemet har desto mindre eleffekt krävs det per luftflöde i ventilationssystemet. 

SFP beror alltså inte enbart på hur effektiv fläkten är utan också hur ventilationskanaler och 

luftbehandlingsaggregat är utformade. SFP räknas ut med hjälp av ekvation 8 [8]. 

  (8) 

För att få en uppfattning om vad bra respektive dåligt SFP är på olika typer av 

ventilationssystem finns följande värden, som inte bör överskridas [9]: 

- Från- och tilluft med värmeåtervinning SFP = 2,0.  

- Från- och tilluft utan värmeåtervinning SFP = 1,5.  

- Frånluft med värmeåtervinning  SFP = 1,0.  

- Frånluft   SFP = 0,6.  
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2.7 Normalvärden på temperaturen i Säffle 
För att kunna beräkna värmeförluster har utetemperaturen antagits till de normalvärden, som 

finns som statistik på SMHI, över varje månad. Dessa normalvärden är medelvärdet på 

temperaturen under den senaste 30-årsperioden där varje sådan period ska sluta på en nolla 

[10]. Den period som använts i projektet är den senaste som var mellan 1961-1990. De 

temperaturer som uppmäts till normaltemperaturer och använts i projektet är [11]: 

- Januari  -3°C.  

- Februari  -5°C.  

- Mars   -1°C.  

- April  5°C.  

- Maj  9°C.  

- Juni  15°C. 

- Juli  16°C. 

- Augusti 15°C. 

- September 11°C. 

- Oktober 7°C.  

- November 3°C.  

- December -1°C. 
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3.  Metod 

3.1 Genomförande 
Vid elkartläggningen har stor vikt lagts vid de 

timvärden över energiförbrukningen som 

erhållits av Vattenfall och som kan ses i figur 

1. Delar av kartläggningen har erhållits enbart 

genom att studera data på användningen från 

2011-01-01 till 2012-01-31. Elkartläggningen 

har delats upp i sju olika områden, dessa är: 

- Bas-el. 

- Verkstads-el. 

- Kontors-el. 

- Belysning kontor. 

- Belysning verkstad. 

- Ventilations-el. 

- Övrig-el. 

 

Bas-elen, verkstads-elen och kontors-elen 

kartlades med hjälp av timvärdena. 

Belysnings-elen kartlades med hjälp av en 

inventering över ljuskällorna. För att 

kartlägga storleken på ventilations-elen har mätningar gjorts på de aktuella 

ventilationsfläktarna. Övrig-el området kartlades genom att ta den totala elanvändningen 

subtraherat med den totala kartlagda elen. Området är den del som valts att inte titta närmare 

på under projektet. 

 

Effektiviseringsåtgärderna som undersökts i projektet har de flesta framkommit med hjälp av 

litteraturstudier. Vissa av dem, och då framförallt den elanvändningen som inte gör någon 

nytta eller lätt kan ersättas, har identifierats med hjälp av den tid som tillbringats vid företaget. 

Under projektet har motsvarande 4 veckors arbetstid spenderats vid företaget. Förslag till 

eleffektiviserande åtgärder har då gjorts utifrån den vetskap som erhållits om hur företagets 

olika system fungerar, frågor/diskussioner med personal och rundvandringar i företaget.  

 

Detsamma gäller för åtgärderna som undersökts i kontorslokalen på värmesidan. Här 

användes även en värmekamera för att lättare kunna identifiera brister i konstruktionen. Då 

data över företagets värmeanvändning studerades framgick det att den största 

värmeanvändningen sker under oktober till och med april enligt Andrén
2
. Under de resterande 

månaderna är värmeanvändningen betydligt mindre och därför antas att det här istället finns 

ett kylbehov. Åtgärderna på värmen i kontoret har därför enbart räknats för dessa månader. 

  

För att beräkna hur stor energibesparingen blev vid de olika åtgärderna på el- och värmesidan 

har jämförelser på energianvändningen före och efter åtgärden gjorts. Hur 

energianvändningen sett ut innan har kartlagts, uppmäts eller beräknats. Detta för att få något 

att jämföra med, så besparingen på grund av åtgärden kunde beräknas. I vissa fall har el-

åtgärderna resulterat i att användningen helt upphört och man har på så sätt fått besparingen 

direkt, utan att jämföra med något. De åtgärder som har identifierats på elen och genererat i en 

teoretisk energibesparing har antagits ingå i de olika områdena i elkartläggningen. Detta för 

                                                 
2
 Evert Andrén VD Säffle Verkstadsbolag AB, samtal februari – maj 2012. 

Figur 1. Timvärden över företagets energianvändning. 
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att få en bild av hur företaget kunde ha sett ut med åtgärderna inkluderade i kartläggningen. 

Värmebesparingsåtgärderna har enbart beskrivits och redovisats med sin teoretiska 

energibesparing som erhållits med hjälp av en jämförelse mot nuvarande energiförluster. 

 

För att beräkna hur CO2-utsläppen påverkades på grund av åtgärderna har information om 

utsläppen från marginalel och fjärrvärmen tagits fram. De framtagna data om CO2-utsläppen 

har då lett till att energibesparingen vid de olika åtgärderna har kunnat räknas om till 

minskade CO2-utsläpp. 
 

3.2 Elkartläggning 

3.2.1 Bas-el 
Vid kartläggningen av bas-elen har tidskorten med instämplade arbetstimmar studerats och de 

dagar med noll instämplade timmar valts ut. Dessa dagar har sedan markerats i 

timvärdesdokumenten över energianvändningen. De markerade dagarnas energianvändning 

har därefter summerats och en genomsnittlig användning per dag räknats ut. För att få fram 

den genomsnittliga bas-effekten har ekvation 1 använts där den summerade energin delats 

med det antal timmar som användningen har räknats ut på. Bas-elen har antagits vara konstant 

över året med samma energianvändning årets alla dagar dygnet runt. Med hjälp av ekvation 1 

kan då även totala energianvändningen räknas ut. 

3.2.2 Verkstads-el 
Vid kartläggningen av verkstads-elen granskades den ökning på elanvändningen som 

verkstaden åstadkommer då arbetet börjar. Ordinarie arbetstider på företaget är enligt 

Andrén
3
:  

- Verkstaden 06;30-16;00 (Mån-Tor) och 06;30-12;50 på fredagar. 

- Kontoret 08;00-17;00 (Mån-Tor) och 08;00-15;00 på fredagar. 

Genom att ta skillnaden för energianvändningen, varje vanlig arbetsdag under den undersökta 

perioden, från timme 6 till timme 8 fås en ökningen av energianvändningen. Denna sker på 

grund av verkstaden, ventilationen och belysningen. För att få den genomsnittliga ökningen 

räknades ett medelvärde ut på de undersökta dagarna. För att sedan beräkna ökningen som 

enbart beror på verkstads-elen tas den erhållna medelökningen mellan timme 6 och timme 8 

och subtraheras med ventilations-elen och belysnings-elen. Verkstads-elen antogs ha 

driftstiden som de ordinarie arbetstiderna i verkstaden, 45 veckor om året. Energianvändning 

och effekten som verkstaden kräver räknades ut med ekvation 1. 

3.2.3 Kontors-el 
På samma sätt som verkstads-elen har kontors-elen räknats fram genom att undersöka 

ökningen mellan två olika timmar. För att få ökningen som beror på kontoret har 

användningen mellan timme 8 och timme 9 studerats. Samma dagar som i undersökningen om 

verkstads-elen har använts och en medelökning har även här beräknats. För att beräkna 

energianvändningen som beror på kontoret har driftstiden antagits till de ordinarie 

arbetstiderna för kontoret, 45 veckor om året och ekvation 1 använts.   

3.2.4 Belysning kontor 
I kontoret inventerades all belysning och effekten på de olika ljuskällorna noterades. De 

ljuskällor som var av typen lysrör sorterades in i typerna T5 och T8. När alla ljuskällor 

                                                 
3
 Evert Andrén VD Säffle Verkstadsbolag AB, samtal februari – maj 2012. 
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räknats summerades lampor för sig, T8 lysrör för sig och T5 lysrör för sig. De olika 

gruppernas märkeffekt summerades och multiplicerades med driftstiden. För lysrören togs 

även hänsyn till förlusterna i driftdonen. Det antagande som gjordes var att alla T8 lysrören 

hade konventionella driftdon. Driftstiden på alla de olika ljuskällorna sattes till 2250 h/år [5]. 

3.2.5 Belysning verkstad 
Verkstadens belysning inventerades även den och vid inventeringen framkom det att nästan 

alla ljuskällor var lysrör av sorten T5 med märkeffekten 48 W. Därför gjordes antagandet att 

alla ljuskällor var av sorten T5 med märkeffekten 48 W i verkstaden. Ljuskällorna räknades 

och dess märkeffekt summerades. Driftstiden på ljuskällorna sattes till 2700 h/år [5]. Hänsyn 

till förluster i driftdon togs och när energianvändningen beräknades användes ekvation 1. 

3.2.6 Ventilations-el 
För att få fram ventilations-elen gjordes 

elmätningar på alla ventilationsfläktar. 

Under mätningarna användes 

dataloggern Mitec AT40g med 

tillhörande strömtänger HIOKI 9010, se 

figur 2. Alla ventilationsfläktar var 

trefas kopplade och matade med 400 V 

enligt Andrén
4
. Säkringarna bestod av 

proppar som var märkta med 10 A eller 

16 A. Vid mätningarna skruvades alla 

proppar ur och propphusen ersattes med 

nya som strömtängerna kunde fästas i. 

De skruvades sedan tillbaka och fläkten 

gick som vanligt. På strömtängerna 

ställdes storleken på säkringen in. Var 

säkringen på 10 A ställdes strömtången 

på 10 A. Var säkringen 16 A ställdes 

strömtången på 20 A. Detta för att 16 A 

inte fanns som alternativ på 

strömtången och om så var fallet skulle 

närmast över väljas. Via dataloggern 

erhölls andelen ström som gick genom 

varje fas. För att beräkna effekten på 

var och en av faserna användes ekvation 

9 enligt Forsberg
5
. 

 

 (9) 

 

Cos (φ) som är effektfaktorn [12] stod märkt på motorerna. På företaget var det väldigt svårt 

att komma åt dessa. Märkningen på en fläktmotor lyckades dock identifieras, se figur 3. På 

grund av att det inte gick att komma åt alla märkningar antogs alla motorer ha samma cos (φ) 

som den identifierade fläktmotorn.  

                                                 
4
 Evert Andrén VD Säffle Verkstadsbolag AB, samtal februari – maj 2012. 

5
 Jan Forsberg universitetsadjunkt, avd för energi-, miljö- och byggteknik Karlstad universitet, samtal april 2012. 

Figur 2. Mätning på ventilationsfläkt. 
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När effekten på alla faserna var känd togs ett 

medelvärde av dem för att få ut den verkliga 

effekten på ventilationsfläkten enligt 

Forsberg
6
. Eftersom ventilationsfläkten har 

samma volymflöde varje gång den går så 

mättes enbart effekten momentant. 

Driftstiderna på ventilationen är enligt 

Andrén
7
: 

- Verkstad 06;30-16;30. 

- Kontor 06;30-17;00. 

- Omklädningsrum 06;30-17;00. 

Dessa tider gäller enbart vardagar, under 

semester eller dylikt stängs ventilationen 

av manuellt enligt Andrén
8
. För att beräkna energianvändningen antogs även i detta fall att 

ventilationen går dessa driftstider 45 veckor om året. Energianvändningen erhölls då med 

hjälp av ekvation 1. Det förekommer även forcerad ventilation vid olika stationer och även då 

verkstaden behöver värme. Denna ventilation har valts att inte läggas på området ventilations-

el. 

3.2.7 Övrig el 
Den övriga elen räknades fram genom att ta den verkliga elanvändningen subtraherat med alla 

de andra kartlagda elanvändningsområdena. Den totala verkliga användningen erhölls från 

fakturorna på elen. 

3.2.8 Effektuttag en medeldag 
För att få ut hur effekten varierade över dagen vid företaget valdes 4 st vanliga arbetsdagar 

(inte fredagar) ut för varje månad under den undersökta perioden. Med timvärdena över 

energiförbrukningen sammanställdes energianvändningen för varje timme dag för dag. När 

alla dagar var sammanställda togs ett medelvärde på energiförbrukningen för varje timme, 

som även är medeleffekten på den valda timmen. Då medeleffekten per timme under 

medeldagen var känd, gjordes ett diagram över detta där de kartlagda effekterna på de olika 

områdena lades in.  

3.2.9 Vad ingår i de olika områdena i elkartläggningen? 
För att få en bild över vad som ingår i de olika områdena inom kartläggningen, och då 

framförallt i bas-el, har flera inspektionsrundor gjorts på företaget. Vid ett tillfälle gjordes 

även en kvällsvandring när verkstaden stod stilla. Detta är ett bra sätt att få reda på vart all 

bas-el används och hitta ”onödig” användning [13]. Belysningen i kontoret har antagit tändas 

då de verkstadsanställda börjar enligt ordinarie arbetstider. Antagandet gjordes då en av 

kontorsarbetarna alltid kommer tidigt till kontoret och för att verkstadspersonalen vistas i 

kontoret under morgonen enligt anställda
9
.  

 

3.3 Eleffektivisering 
Områdena som undersökts är belysning, ventilation, tryckluft och elanvändning som inte gör 

någon nytta eller lätt kan ersättas. De tre förstnämnda områdena identifierades genom 

                                                 
6
 Jan Forsberg universitetsadjunkt, avd för energi-, miljö- och byggteknik Karlstad universitet, samtal april 2012. 

7
 Evert Andrén VD Säffle Verkstadsbolag AB, samtal februari – maj 2012. 

8
 Evert Andrén VD Säffle Verkstadsbolag AB, samtal februari – maj 2012. 

9
 Anställda Säffle Verkstadsbolag AB, samtal februari – maj 2012. 

Figur 3. Märkning fläktmotor. 
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litteraturstudier [14]. Den ”onödiga” användningen identifierades med hjälp av 

frågor/diskussioner med personal och genom den tid som spenderades på företaget. Detta för 

att en känsla för hur saker fungerar samt påverkar varandra erhölls under tiden. Idéer inom 

effektiviseringsområdet erhölls också under arbetet med elkartläggningen. De delar som 

undersökts inom dessa fyra större områdena har även de uppkommit under den tid som 

spenderats på företaget då iakttagelser på nuvarande funktioner och system gjorts. 

3.3.1 Effektivisering belysning  
På belysningen har åtgärden att byta ut befintliga ljuskällor till LED undersökts. För att veta 

vilken effekt som behövs på LED-ljuskällorna för att ersätta de befintliga har tabell 1 använts 

[15]. När de nya effekterna var kända gjordes samma uträkning som de i avsnitten belysning 

kontor och belysning verkstad. De antaganden som gjordes var att om det inte fanns något 

LED-lysrör som ersatte de befintliga skulle den totala ersatta effekten vara lika med den 

nuvarande installerade effekten. Alltså blev det i vissa fall mer LED-lysrör än vad det finns 

lysrör i dagsläget, t.ex. ersätter 4 st LED-lysrör på 12 W 3 st nuvarande T5-lysrör på 48 W. 

Ersatt effekt blir då lika med nuvarande installerad effekt. LED-lysrören antogs också ha en 

förlust i driftsdonet motsvarande den för ett elektriskt driftdon. För att få fram hur stor 

besparing bytet skulle innebära i energi togs skillnaden mellan den befintliga elanvändningen 

för belysningen och den nya då de tänkta LED-ljuskällorna är installerade. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

3.3.2 Elelement 
I badrummen i kontoret sitter det 2 st 

elelement på vardera 400 W/st. 

Toaletterna är belägna mitt i kontoret 

utan ytterväggar. Det sitter ett 

frånluftsdon som suger ut luft i taket 

och överluft kommer genom dörren. På 

grund av att överluften kommer från 

kontoret så är den rumstempererad. 

Trots detta var det kallt på toaletterna 

och av den anledningen hade elelement 

satts in enligt Andrén
10

. Då en 

undersökning av toaletten gjordes 

upptäcktes springor i väggen som gick 

rakt upp i taket, se figur 4. Genom 

dessa springor sögs kall uteluft in på 

                                                 
10

 Evert Andrén VD Säffle Verkstadsbolag AB, samtal februari – maj 2012. 

Tabell 1. Ersättande effekt vid utbyte till LED-ljuskällor [15]. 

Figur 4. Springor i vägg kontorstoalett. 
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toaletten och därför blev det ett kallras rakt ned på toalettstolen. Utan dessa springor antogs 

att inga elelement skulle behövas då överluften som sögs in var rumstempererad och inga 

ytterväggar fanns. En tätning av dessa springor skulle då leda till att elelementen kunde 

stängas av helt. 

 

Vid beräkning av besparingen som då skulle kunna göras antogs att elelementen gick på full 

effekt dygnet runt december, januari och februari. För att beräkna besparingen som då görs 

vid avstängning användes ekvation 1, där E blir den totala energibesparingen. 

3.3.3 Kylning av server 
I dagsläget kyls servern av en 

kylmaskin som monterats på 

väggen, se figur 5. Kylmaskinen är 

kopplad till ett 230 V uttag och är 

märkt: 

- Kyl effekt 1,1 kW. 

- Värme effekt 1,05 kW. 

- Max effekt 1,5 kW. 

Kylmaskinen använder el och är 

igång dygnet runt trots att det är 

vinter. Besparingen som här 

identifierats är att istället för att 

kylmaskinen ska vara på så kan en 

friskluftsventil sättas in i väggen 

bakom servern som är en yttervägg. 

Det som har antagits är att 

friskluftsventilen kan ersätta 

kylmaskinen oktober till maj, och att den i dagsläget går 12 h/dygn under denna period med 

en effekt på 1 kW. För att räkna ut energibesparingen under denna period används ekvation 1, 

där E är energibesparingen.      

3.3.4 Ventilation för varmhållning verkstad 
När verkstaden under vinterhalvåret behöver värme måste tilluftsfläktarna startas för att hämta 

värme ur värmebatterierna. Fläktarna cirkulerar då luften i verkstaden genom 

värmebatterierna. Besparingsmöjligheten på elsidan som identifierats är då att istället 

installera radiatorer eller liknande för att slippa energianvändningen som ventilationsfläktarna 

kräver. Vid energibesparingsberäkningen antogs att ventilationen för varmhållning behövde 

gå december, januari och februari mellan klockan 17;00 – 06;30. Effekten på de båda 

fläktarna erhölls genom elmätningen och med dessa data kan energibesparingen räknas ut 

med hjälp av ekvation 1, där E är den totala energibesparingen. 

3.3.5 Tryckluft 
Läckage i tryckluftsystem är också något som kan kosta företag mycket pengar. För att 

uppskatta hur mycket ett läckage kan kosta i energi har tabell 2 använts [16]. Då 

kvällsvandringen genomfördes identifierades 4 större luftläckage vid kopplingar eller dylikt. 

Detta gav grund till antagandet, då energianvändningen på grund av läckage skulle beräknas, 

att 5 hål med diametern 1 mm kan tätas över en årsperiod. För att då få ut totala 

energibesparingen per år användes ekvation 1 där E är den totala energibesparingen. P erhålls 

ur tabell 2 och driftstiden erhölls från gångtimsavläsningarna på kompressorn (2271 h/år). 

 

  

Figur 5. Server med kylmaskin. 
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Då tryckluften undersöktes gjordes en beräkning av 

antalet driftstimmar per arbetsdag för att få en 

uppfattning om hur mycket kompressorerna är 

igång. Detta gjordes för att se så ingen onödig 

gångtid på kompressorerna fanns, som resulterar i 

större energianvändning. 2011-02-08 hade antal 

driftstimmar på de båda kompressorerna avlästs till 

totalt 36 657 h enligt anställda
11

. 2012-02-10 

gjordes en ny avläsning på timräknaren, som kan 

ses i figur 6, och gångtiden var då 38 928 h. Genom 

antagandet på 45 veckors arbete per år och 5 dagar 

per vecka erhölls en driftstid per arbetsdag genom 

att ta skillnaden mellan driftstimmarna och dividera 

med antal arbetsdagar på ett år. 

3.3.6 Styrning ventilation omklädningsrum 
En effektiviseringsmöjlighet som identifierats på ventilationen är effektivare styrning av 

omklädningsrumsventilationen. Enligt driftstiderna så går ventilationen 06;30-17;00 en vanlig 

arbetsdag i omklädningsrummet. Genom att styra denna effektivare med t.ex. manuell on-off 

reglering skulle driftstiden minska. De antaganden som gjordes var att driftstiden med denna 

åtgärd skulle sjunka från 10,5 h/dag till 4 h/dag. Ventilationen är igång alla vardagar 45 

veckor om året. Energianvändningen räknades ut med ekvation 1 där P är den uppmätta 

effekten på omklädningsrumsventilationen och E är den använda energin. Besparingen fås 

genom att ta skillnaden mellan energianvändningen före och efter åtgärden. 

3.3.7 Storlek på ventilationsflöden och SFP-värden. 
Då ventilationen undersöktes gjordes en beräkning på hur mycket ventilation som kontoret 

och omklädningsrummet kräver enligt krav- och praxisvärden. Detta för att kontrollera att 

ingen onödig ventilation sker i lokalerna som kan leda till större elanvändning och även större 

värmeförluster. SFP för alla ventilationssystemen räknades också ut för att få en uppfattning 

om hur eleffektiva de är.  

 

Kontorets takhöjd uppmättes till 2,5 m och det innehåller 2 st toaletter, kontorslandskap på 

437,5 m
3
 och en matsal på 140 m

3
. Omklädningsrummet innehåller 4 st toaletter, 3 st duschar 

och omklädningsrumsvolym på 210 m
3
. Takhöjden var även här 2,5 m. De krav/praxis värden 

som följdes i uträkningen var [8]: 

                                                 
11

 Anställda Säffle Verkstadsbolag AB, samtal februari – maj 2012. 

Tabell 2. Energianvändning vid läckage. Tabellen 

gäller vid 7bar = 8bar (a). Effektbehovet baseras 

på 0,1kWh/m3 [16]. 

Figur 6. Timräknare 

tryckluftskompressorer. 
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- Toaletter/dusch = 10 l/s.  

- Kontorsrum = 3 omsättningar/h. 

- Sammanträdesrum = 5 omsättningar/h. 

De antaganden som gjordes var att matsalen och omklädningsrummen var sammanträdesrum. 

För att få fram det totala ventilationsflödet som behövs enligt dessa krav summerades antal 

toaletter och duschar och multiplicerades med kraven. Dessa adderades sedan med kravet i de 

olika rummen multiplicerat med den totala volymen på dem. Omklädningsrummet räknades 

för sig och kontoret räknades för sig. Då alla rum är medräknade fås det totala volymflödet 

som är baserat på praxis/krav värden.  

 
För att undersöka hur eleffektiva de olika ventilationssystemen var räknades ett SFP ut för 

varje system. Detta gjordes med hjälp av ekvation 8. Pfrånluft och Ptilluft erhölls från 

ventilationsmätningarna. Volymflödet i de olika ventilationssystemen som sattes till qmax var 

enligt Andrén
12

: 

- Kontor 0,611 m
3
/s. 

- Omklädningsrum 0,361 m
3
/s. 

- Verkstad 5 m
3
/s. 

3.3.8 Vilka effektiviseringar hör till vilka områden inom elkartläggningen? 
De åtgärder som undersökts i projektet har antagits påverka olika områden inom 

elkartläggningen, fördelning är: 

- Belysningseffektiviseringen i verkstaden påverkar ”Belysning verkstad”. 

- Belysningseffektiviseringen i kontoret påverkar ”Belysning kontor”. 

- Elelement påverkar ”Bas-elen”. 

- Kylning av server påverkar ”Bas-elen”. 

- Ventilation för varmhållning verkstad påverkar ”Bas-elen”. 

- Tryckluft påverkar ”verkstads-elen”. 

- Annan styrning av ventilationen i omklädningsrummet påverkar ”ventilations-elen”. 
 

3.4 Värmeförluster kontor 
De åtgärder som undersökts för värmen i kontoret har erhållits genom litteraturstudier. För att 

beräkna den teoretiska besparingen som görs vid åtgärderna i form av värme har förlusterna 

genom det nuvarande klimatskalet och ventilationen beräknats. Detta för att få något att 

jämföra med, före och efter åtgärden. Värmeförlusterna har beräknats med hjälp av 

ekvationerna 2-6. Månaderna som det antagits vara värmeförluster för var oktober till och 

med april. Detta för att det enligt fjärrvärmefakturorna enbart var dessa månader som hade en 

betydande värmeanvändning. Resultatet av alla beräkningar över nuvarande förluster kan ses i 

bilaga 2. 

3.4.1 Ventilation 
Beräkningen av värmeförlusten genom ventilationen räknades ut med hjälp av ekvation 6. I 

beräkningarna antogs ρluft, Cpluft och Ti vara konstanta. ρluft sattes till 1,2 kg/m
3
, Cpluft sattes 

till 1005 J/kgK [17] och Ti sattes till 21 
0
C. Tu antogs till normalvärden på 

månadsmedeltemperaturen. Ventilationsflödet i kontoret var 0,611 m
3
/s. Uträkningen gjordes 

månadsvis och de månader som ingick i beräkningen var oktober till och med april. Med 

ekvation 6 erhölls den effekt som går ut genom ventilationssystemet. För att beräkna hur 

mycket energi som förlorades användes ekvation 1 där t sattes till drifttiden på ventilationen 
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multiplicerat med antal vardagar i respektive månad. För att få fram all den förlorade energin 

per år genom ventilationen summerades energiförlusten för varje månad. 

3.4.2 Väggar 
På de befintliga väggarna fanns det inga ritningar över hur de var uppbyggda. Genom en 

mätning erhölls tjockleken på väggarna som var ca 12 cm. För att få fram ett U-värde på 

väggen antogs den bestå av (utifrån och in) följande: 

- Plåt som fasad. 
- Vindskyddsduk. 
- Luftspalt 10 mm. 
- Isolering 100 mm. 
- Diffusionsspärr. 
- Gips 13 mm. 

Genom att anta denna uppbyggnad kunde ett U-värde beräknas. I beräkningen antogs väggen 

vara helt perfekt och inte innehålla några träreglar. De material i väggen som togs med i 

beräkningen var luftspalten, isoleringen och gipsen. De andra antogs ha obetydlig inverkan på 

U-värdet. För att beräkna U-värdet användes ekvation 8 [17].  

  (8) 

Väggens area erhölls genom mått på ritningen (som kan ses i bilaga 1) och en mätning av 

takhöjden som var 2,5 m. För att enbart få vägg arean subtraherades också den erhållna arean 

med den totala fönster arean. För att beräkna Rtot användes ekvation 9 och 10 [17].  

  (9) 

 (10) 

Rsi och Rse är det inre och det yttre motståndet mot värmetransport som finns på väggens in 

och utsida. Dessa sattes till 0,13/Avägg respektive 0,04/Avägg. K-värdet för de olika materialen 

som är tabellerade värden sattes till Kluft = 0,02364 W/mK, Kiso = 0,036 W/mK och Kgips = 

0,81 W/mK [17]. 

 

När U-värdet var känt beräknades hur stor effekt som går genom väggen med hjälp av 

ekvation 2. Denna beräkning gjordes månadsvis och inkluderade månaderna oktober till och 

med april. Ti sattes till 21 
0
C och Tu sattes till normalvärdet för respektive 

månadsmedelstemperaturen. För att beräkna energiförlusten användes ekvation 1 som också 

räknades månadsvis och t sattes till 24 h varje dag i månaden. För att få ut den totala 

energiförlusten per år summerades energiförlusten för varje månad. 

 

För att få en form av känslighetsanalys gjordes även en uträkning av energiförlusten genom 

väggen då U-värdet antogs till 0,5 W/m
2
K. Detta gjordes då beräkningen av U-värdet för den 

befintliga väggen visar en perfekt isolerad vägg utan reglar. Väggen är inte så i verkligheten 

och därför är det intressant att se hur stor skillnaden blir vid ett förhöjt U-värde. Resultatet av 

känslighetsanalysen kan även det ses i bilaga 2. 

3.4.3 Fönster 
Fönstren i kontoret är gamla och av sorten tvåglas med luftspalt. För att ta reda på den totala 

fönsterytan i lokalen gjordes mätningar på höjd och bredd på alla fönster och en total area 

räknades ut.  

 

Förlusterna genom de nuvarande fönstren beräknades med hjälp av ekvation 2. U-värdet för 

tvåglasfönster med luftspalt sattes till 2,8 W/m
2
K [18]. Arean erhölls genom mätning och var 
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44 m
2
, detta sattes i ekvationen till totalarean då alla fönster var av samma sort. Ti sattes till 

21 
0
C och Tu sattes till normalvärden för månadsmedeltemperaturen. Denna beräkning gjordes 

månadsvis och inkluderade månaderna oktober till och med april. Med ekvation 2 erhölls den 

effekt som förlorades genom fönstren. Genom att använda ekvation 1 erhölls energin som 

förlorades genom fönstren. Den tid som användes i ekvation 1 sattes till 24 h varje dag i 

månaderna. För att få den totala förlorade energin per år summerades den totala 

energiförlusten för varje månad. 

3.4.4 Tak 
Taket i kontoret antogs ha samma U-värde som det 

beräknade för väggen. Arean erhölls från ritningen i bilaga 1. 

På samma sätt som uträkningarna för väggens energiförluster 

räknades takets, enda skillnaden var arean. 

 

För att även här få en form av känslighetsanalys, då taket har 

brister som kan ses i figur 7, beräknades också takets 

energiförluster med det antagna U-värdet 0,5 W/m
2
K. 

Resultatet av känslighetsanalysen kan även det ses i bilaga 2. 

3.4.5 Golv 
Golvets energiförluster delas upp i två delar. Dessa är 

golvets yttre zon som räknas som den area som finns 1 m 

från yttervägg och en inre zon vars area räknas som den 

area som befinner sig mer än 1 m från yttervägg [3]. Den 

totala golvarean sattes lika med takarean. Det fanns inga 

ritningar på hur golvet var byggt så därför antogs U-värdet 

till 0,5 W/m
2
K, då figur 8 visar på större värmeförluster från 

plattan än från väggen. Den inre zonens effektförlust 

räknades ut med hjälp av ekvation 4 och den yttre zonens 

effektförlust räknades ut med hjälp av ekvation 3. Den yttre 

zonens energiförlust beräknades på samma sätt som väggens 

energiförlust. Enda skillnaden var arean och U-värdet. Den 

inre zonens energiförlust sker till en konstant marktemperatur 

som sattes till 5 
0
C som är årsmedeltemperaturen enligt den 

senaste normalperioden i Säffle [19]. Energiförlusten 

beräknades på samma sätt som golvets yttre zon, enda 

skillnaden är att Tm är konstant över året. De båda zonerna 

räknades enbart på samma månader som de andra 

värmeförlusterna då förlusten de övriga månaderna antogs som nyttig. För att få den totala 

energiförlusten genom golvet summerades förlusterna för den yttre och den inre zonen. 

 

Även här gjordes en enkel känslighetsanalys då golvets förluster beräknades vid ett U-värde 

på 0,8 W/m
2
K. Resultatet av detta ses i bilaga 2. 

3.4.6 Luftläckage 
Beräkningen av värmeförlusten genom luftläckage, som kan ses som ofrivillig ventilation, 

beräknades med hjälp av ekvation 5. Luftläckaget antogs vara 1,6 l/sm
2
 vid en tryckskillnad 

på 50 Pa, där arean motsvarar den totala omslutningsarean. Äldre krav som Boverket ställde 

på byggnader var 0,8 l/sm
2
 för bostäder och 1,6 l/sm

2
 för andra utrymmen vid 50 Pa [20]. 

Detta ligger till grund för antagandet. För att få fram det luftläckage som sker vid verkliga 

förhållanden tas 5 % av det antagna luftläckaget vid 50 Pa [21]. Beräkning utfördes 

Figur 8. Bild från IR-kameran tagen 

utifrån, plattan är det som är varmast på 

bilden. 

Figur 7. Bild från IR-kamera på 

innertak. 
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månadsvis och samma värden som i uträkningen på den befintliga ventilationen användes. 

Enda skillnaden var luftflödet och att läckaget antas ske hela tiden. Den totala 

omslutningsarean erhölls genom att addera golv-, vägg-, fönster- och takarean i kontoret. 

 

För att få en form av känslighetsanalys gjordes en beräkning med luftläckaget 2 l/sm
2
 för att 

se hur värmeförlusten varierar med olika läckage. Resultatet av känslighetsanalysen kan även 

det ses i bilaga 2. 
 

3.5 Värmeeffektiviserande åtgärder på kontoret 

3.5.1 FTX-Ventilation 
En utav åtgärderna som undersökts är värmeväxling mellan till- och frånluft i ventilationen. 

För att få ut hur mycket energi som skulle förlorats genom ett ventilationssystem med 

värmeväxling användes ekvation 7. Samma värden användes i denna ekvation som vid 

beräkningarna på det befintliga ventilationssystemet. ηT antogs till 80 % då detta är ett vanligt 

värde på en effektiv ny värmeväxlare [8]. Driftstiderna på detta system sattes till samma som i 

det befintliga systemet och beräkningen utfördes månadsvis. 

 

Den energibesparingen som fås genom att installera en värmeväxlare i ventilationssystemet 

räknades ut genom att ta skillnaden mellan förlusterna i det befintliga systemet och det tänkta 

systemet med värmeväxling.  

3.5.2 Byte/igensättning av fönster 
Åtgärden att byta ut eller sätta igen hälften av nuvarande fönster undersöktes också. 

Igensättning undersöktes då det i kontorslokalen bedömdes vara rimligt med hälften av de 

nuvarande fönstren. Då med fortsatt bra ljusinsläpp och utsikt. Vid beräkningen av den nya 

värmeförlusten genom fönstren var enda skillnaden mot beräkningen på de nuvarande U-

värdet som nu antogs till 0,9 W/m
2
K. Detta är ett krav på fönster i passivhus enligt FEBY 

(Forum för Energieffektiva Byggnader) och ligger till grund för antagandet [22]. För att få ut 

den totala energibesparingen togs skillnaden mellan de nuvarande förlusterna och förlusterna 

med fönster som har passivhusstandard. 

 

Beräkningen då åtgärden att sätta igen fönster undersöktes utfördes också på samma sätt som 

uträkningen med de befintliga fönstren. Skillnaden nu var att halva arean istället beräknades 

med U-värdet 0,3 W/m
2
K. Det är samma U-värde som på den antagna ”perfekta väggen”. 

Denna analys gjordes på två sätt, igensättning av hälften av fönstren och behålla de gamla, 

samt igensättning av hälften av fönstren och utbyte av de gamla till nya med 

passivhusstandard. Båda dessa nya förluster jämfördes med förlusterna från de nuvarande 

fönstren och skillnaden blev energibesparingen vid respektive åtgärd. 

3.5.3 Tilläggsisolering vägg 
En annan förbättringsåtgärd som undersökts var att tilläggsisolera väggen så ett U-värde på 

0,1 W/m
2
K uppnåddes. Detta är ett vanligt värde på ytterväggar i dagens passivhus och ligger 

till grund för antagandet [22]. Energiförlusten med det nya U-värdet beräknades på samma 

sätt som uträkningen på den befintliga väggen gjordes, enda skillnaden var U-värdet. 

Energibesparingen blev skillnaden mellan de två förlusterna. 

3.5.4 Tilläggsisolering tak 
För att göra en effektivisering här antogs att taket kunde tilläggsisoleras till ett U-värde som 

motsvarar den förbättrade väggen på 0,1 W/m
2
K. Beräkningen på den nya förlusten gjordes 
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på samma sätt som innan förbättringen, enda skillnaden var U-värdet. Den totala besparingen 

blev då skillnaden i förluster mellan det befintliga taket och det förbättrade taket. 

3.5.5 Tilläggsisolering golv 
Förbättringsmöjligheten i golvet har även det vart att tilläggsisolera. 10cm extra isolering som 

har samma K-värde som väggisoleringen motsvarar ett nytt U-värde på ca 0,2 W/m
2
K. Detta 

beräknades genom att beräkna Rtot för golvet, vid U-värdet 0,5 W/m
2
K, med utlösning av Rtot 

ur ekvation 8. Det extra motståndet som isoleringen utgör beräknades med ekvation 9 och ett 

nytt Rtot räknades ut med ekvation 10. Det nya Rtot användes sen igen i ekvation 8 för att få 

fram det nya U-värdet. Energiförlusten ur det tilläggsisolerade golvet beräknades på samma 

sätt som det befintliga golvet med antagna U-värdet 0,5 W/m
2
K, enda skillnaden var just U-

värdet. För att få fram hur stor energibesparingen blev togs skillnaden mellan förlusterna 

innan och efter tilläggsisoleringen. 

3.5.6 Tätare klimatskal 
När de andra förbättringarna på klimatskalet utförs på korrekt sätt antogs att klimatskalet 

också blir tätare. Förbättringsmöjligheten som undersöktes blev då att täta klimatskalet när de 

andra åtgärderna utförs. Vid en tätning antogs det nya läckaget vid 50 Pa till 0,8 l/sm
2
. Den 

nya förlusten räknades ut på samma sätt som den nuvarande, enda skillnaden var läckaget, 

och besparingen blev skillnaden i förluster mellan dessa. 

3.6 CO2-utsläpp 

3.6.1 Värmeåtgärder 
För att beräkna hur mycket CO2-utsläpp som de olika besparingsåtgärderna motsvarar har 

kontakt tagits med Säffle fjärrvärmeverk. Enligt deras miljörapport var under 2011 utsläppen 

från spillvärmen, förbränning av olja/pellets och transport av bränslet 116,8 kg CO2/MWh 

såld värme [23]. Under hösten 2011 hade dock en nyinstallation av två pelletseldade pannor 

gjorts, så 23 mars 2012 var utsläppen nere i 28,4 kg CO2/MWh såld värme enligt Lindholm
13

. 

På grund av nyinstallationen ansågs det i projektet att det mest rättvisande resultatet av 

påverkan på CO2-utsläppen skulle erhållas med värdet 28,4 kg CO2/MWh såld värme. För att 

beräkna påverkan på utsläppen togs besparingen vid varje värmeåtgärd och multiplicerades 

med 28,4 kg CO2/MWh såld värme. 

3.6.2 Elåtgärder 
För att beräkna påverkan på CO2-utsläppen från de besparingsåtgärder som identifierats på 

elen har resonemanget om marginalel använts. Utsläppen från marginalelen, som för Sverige 

är kolkondens, är 1000 kg CO2/MWh el. I denna siffra ingår allt från brytning av kolen till 

den slutliga förbränningen [24]. För att beräkna påverkan på utsläppen vid åtgärderna har 

besparingen för varje åtgärd multiplicerats med 1000 kg CO2/MWh el.      

                                                 
13

 Carina Lindholm verksamhetsutvecklare Värmevärden AB, E-post 2012-03-23. 
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4. Resultat 

4.1 Elkartläggning 
Företagets effektuttag varierar under en medeldag som kurvan i figur 9 visar. Effekten då 

arbetet är igång under dagen variera mellan 100 – 120 kW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I figur 10 har de kartlagda effekterna på respektive område lagts till under kurvan och de 

omarkerade (vita fälten) under kurvan motsvarar övrig-el området. Ytan på de olika områdena 

motsvarar energin de kräver. 

 

 

Figur 10. Effektuttag över en ”medeldag” på företaget med de kartlagda effekterna under kurvan. Höjden motsvarar 

områdets effekt och längden dess dagliga driftstid. Vitt område under kurvan motsvarar effekten på övrig-el.  

Figur 9. Effektuttaget över en ”medeldag” på företaget. 
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Företagets totala elanvändning under perioden 2011-01-01 till 2012-01-31 uppgick till 397 

770kWh. All denna el används inom de olika områdena som kartlagts i projektet. Figur 11 

visar resultatet av kartläggningen i form av elanvändningen på de olika områdena under den 

undersökta perioden. Den procentuella andelen områdena utgör av den totala elanvändningen 

ses också över pilarna. 

 

 

Det som ingår i de olika områdena i elkartläggningen är följande. 

I Bas-el ingår: 

- Dataserver med kylning. 

- Kaffemaskin. 

- Kylskåp. 

- Larm och nödbelysning. 

- Maskiner på standby som skrivare, fax, kopiator och telefonladdare. 

- Truckladdning.  

- Elelement för varmhållning av verkstadsmaskiner. 

- Drift av cirkulationspumpar. 

Andra faktorer som påverkar bas-elen är även: 

- Ventilation för varmhållning. 

- Anställdas användning av verkstaden på fritiden. 

- Två elelement på toaletten. 

I verkstads-elen ingår ökningen som verkstaden åstadkommer på totala effektuttaget räknat på 

ordinarie arbetstider och 45 veckor om året. Det som åstadkommer ökningen är alla maskiner 

och processer i verkstaden. 

 

I kontors-elen ingår ökningen som kontoret åstadkommer räknat på ordinarie arbetstider 45 

veckor om året. I denna el antas alla kontorsmaskiner som startas när personalen kommer 

ingå. 

 

I Belysning kontor ingår alla de ljuskällor som finns i kontoret. 

 

I Belysning verkstad ingår alla de ljuskällor som finns i verkstaden. 

Figur 11. Företagets totala elanvändning uppdelat på de olika områdena enligt elkartläggningen under perioden 

2011-01-01 – 2012-01-31. 
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Ventilations-elen är den el som alla till- och frånluftsfläktar använder då de är igång ordinarie 

driftstider.  

 

Övrig-el är den del som i projektet valts att inte undersöka närmre. I övrig-el posten ingår allt 

övertidsarbete som förekommit under den undersökta perioden. Det kan även här ingå 

fritidsarbeten, ventilation för varmhållning av verkstaden, forcerad ventilation och 

processrelaterad användning. Detta inträffar när något av de nämnda använder el en dag där 

instämplade timmar varit mer än noll. 

4.2 Eleffektivisering 
I tabell 3 har alla identifierade effektiviseringsåtgärder sammanställts med sina respektive 

besparingspotentialer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

De undersökta åtgärderna som inte lett till någon besparing men som är intressanta för 

undersökningen ändå är driftstiden på kompressorerna, ventilationsflödena och SFP-värdena. 

 

Resultatet av drifttidsundersökningen hos kompressorerna resulterade i att en kompressor 

alltid går 10,1 h/arbetsdag. Behovet av tryckluft kan vara stort och övertidsarbete är inte 

medräknat. Det kan också vara ett tecken på att luftläckage förekommer. Detta behöver 

undersökas närmare, besparingen bedömdes i projektet till 0 kWh/år.  

 

Undersökningen på ventilationsflödena resulterade i att enligt krav/praxis värden kräver:  

- Kontoret 579 l/s. 

- Omklädningsrummet 362 l/s. 

Resultaten stämmer bra överens med de befintliga flödena. Ingen besparingspotential 

bedömdes då finnas och besparingen blev 0 kWh/år. 

 

Resultatet av SFP beräkningarna blev 

- Verkstad = 1,81. 

- Kontor = 1,21. 

- Omklädningsrum = 2,66. 

Verkstaden och kontoret är under de siffror som inte bör överskridas. Omklädningsrummets 

ventilation överskrider de SFP-värdena som bör erhållas i ventilationssystemet. Detta valdes 

Tabell 3. Identifierade effektiviseringsåtgärder med respektive besparingspotential 
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dock att inte tas upp som någon åtgärd med besparingspotential och besparingen blev då 0 

kWh/år. 

 

I figur 12 kan man se hur företagets elanvändning skulle kunna se ut med alla 

effektiviseringsåtgärderna på elen medräknade i kartläggningen. 

4.3 Värmeeffektivisering kontor 
I tabell 4 har alla identifierade effektiviseringsåtgärder sammanställts med sina respektive 

besparingspotentialer.  

 

Figur 12. Företagets totala elanvändning uppdelat på de olika områdena enligt elkartläggningen över perioden 

2011-01-01 – 2012-01-31 med effektiviseringsåtgärderna medräknade. 

Tabell 4. Identifierade effektiviseringsåtgärder med respektive besparingspotential.  
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4.4 Påverkan på CO2-utsläpp 
I tabell 5 ses den påverkan som alla åtgärder på värmesidan har på CO2-utsläppen och i tabell 

6 ses påverkan från åtgärderna på elsidan. 

 

 

 

 

 

Tabell 5. CO2-besparingen på grund av åtgärderna på värmesidan. 

Tabell 6. CO2-besparingen på grund av åtgärderna på elsidan. 
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5. Diskussion 

5.1 Resultat 
Resultaten från elkartläggningen visade att de största elanvändarna var bas-el, verkstads-el 

och övrig-el. Att verkstads-el var en av de största posterna var inte så förvånande men att 

övrig-el och framförallt bas-el var så stora var något som förvånade. Övrig-el är en post som 

inte valts att undersökas närmare i projektet. Detta för att den innehåller många faktorer som 

det inte fanns eller gick att erhålla information om inom den givna tidsramen. Dessa faktorer 

var fritidsarbete, övertidsarbetet (skiftgång och nattarbete), forcerad ventilation samt 

processrelaterad användning. Verkstads-elen och kontors-elen är de resultat som känns som 

mest osäkra då de är grundade på att arbetet är helt igång tidigt på morgonen och att de 

anställda följer de ordinarie arbetstiderna. Resultaten från de andra undersökta områdena 

känns som säkra. Resultaten från el-kartläggningen är garanterat inte helt sanna men de ger en 

bra överblick över elanvändningen och kan användas för att närmare beskriva företagets 

elanvändning.  

 

I projektet framgår det att besparingspotential finns på både el- och värmesidan. På elsidan 

kan företaget med alla de undersökta åtgärderna spara ca 57 MWh el per år och på 

värmesidan kan de spara ca 40-45 MWh värme per år. Detta är resultat som var väntade då 

det nästan alltid finns effektiviseringspotential hos företag. Resultaten som erhållits i projektet 

är alla uträknade med någon form av antagande. Dessa antaganden har varit nödvändiga då 

det inte har funnits ritningar eller information om de undersökta objekten. Alla antaganden är 

framdiskuterade med VD eller personal vid företaget. Under uträkningarna har det medvetet 

valts att räknas lågt på besparingarna så undersökningen inte överskattar 

besparingspotentialen. Detta visar sig i projektet främst genom att räkna med och anta ett bra 

klimatskal. Resultaten känns av denna anledning fullt möjliga att uppnå vid ett verkligt 

genomförande av åtgärderna. 

 

Påverkan på CO2-utsläppen är enbart en påbyggnad av besparingsresultaten. Om alla åtgärder 

vidtas så minskar utsläppen med ca 57 000 kg CO2/år på grund av elåtgärderna och med ca 

1100-1300 kg CO2/år på grund av värmeåtgärderna. Att elbesparingar ger en större reducering 

är inget oväntat då det har räknats med marginalel som är kolkondens och släpper ut stora 

mängder CO2. Dessa resultat gäller då det vid eltillverkningen tagits med påverkan från 

brytning av kol till levererad el. På värmeåtgärderna ingår enbart transporten av bränslet samt 

förbränningen. Därför kan resultatet vara något missvisande om man jämför 

utsläppsbesparingarna på el- och värmeåtgärderna. 

 

Det som är värt att satsa på i de olika områdena är framförallt de åtgärder på elen som inte 

kräver någon större ombyggnation men ger en besparing. Exempel på dessa områden är 

- Elelement toaletter kontor. 

- Tryckluftstätning. 

- Annan kylning av server. 

Dessa kräver inte någon större arbetsinsats och kan totalt spara ca 9000 kWh el/år. Vill man 

göra större investeringar ska det satsas på LED-belysning för att minska elanvändningen. På 

värmesidan finns det inte lika enkla åtgärder men de som är enklast och värda att satsa på är: 

- Tilläggsisolera tak. 

- Igensätta hälften av fönstren och byta ut resterande. 

Dessa två åtgärder är de som är enklast att utföra praktiskt. De har också valts då de kommer 

leda till att klimatskalet blir tätare. Fönstren är även de oerhört många och gamla så ett utbyte 

av dessa kommer förmodligen ändå ske inom en snar framtid. Med dessa två åtgärder kommer 
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ca 17,7 MWh värme/år sparas eller göras tillgänglig. Ska man satsa rejält på att spara värme 

ska värmeåtervinning i ventilationen skaffas då det är där som den största förlusten av värme 

sker. Besparingen på grund av värmeåtervinning i ventilationen uppgår till 18,8 MWh 

värme/år med de antaganden som gjorts. 

 

För att påverka CO2-utsläppen ska det först och främst satsas på att minska elanvändningen. 

Resultaten visar på att utsläppen från eltillverkningen är ca 35 gånger större. Detta beror till 

viss del på att undersökningen inte tagit med utsläppen vid brytning av råvaran i 

värmetillverkningen. 

 

Att tilläggsisolera golvet är inte aktuellt i dagsläget då detta kräver mycket arbete. Det togs 

med i analysen enbart för att en uppfattning om besparingspotentialen även där skulle fås. Att 

spara 40-45 MWh värme i kontorslokalen varje år är stora besparingar. Detta beror på att det i 

projektet valts att förbättra till passivhusstandard och att det ventileras mycket. Nästan hälften 

av den totala besparingen erhålls med installation av FTX-ventilation. Den näst största 

besparingen erhålls med byte/igensättning av fönster. Här kan upp till 10 MWh värme/år 

sparas. Därför blir totala besparingen stor. 

 

Resultaten som har framkommit under denna studie gällande effektiviseringsåtgärderna gäller 

enbart vid de antaganden som gjorts under projektets gång. Det är därför sannolikt att vid ett 

utförande av en åtgärd så kommer besparingen inte bli exakt den som framkommit i arbetet. 

Resultaten ska fungera som ett beslutsunderlag då de ger en överblick om hur stora 

besparingar som är möjliga med olika åtgärder. 

5.2 Metod 
Den metod som använts då elkartläggningen gjorts har fungerat bra. Den största osäkerheten 

finns i kontors-, verkstads-, och övrigt-elen. Övrigt-elen för att så många faktorer som inte 

kunde tas hänsyn till fanns med i denna post. I de två andra posterna ligger osäkerheten i att 

undersökningen utgått från att de anställda arbetar ordinarie arbetstiderna, samt att arbetet är i 

full gång tidigt på morgonen. Trots att hänsyn tagits till övertidsarbeten blir det ändå en 

osäkerhet då anställda kan komma och gå tidigare eller senare. Bas-elen känns som en säker 

post då den undersökts de dagar då det varit noll instämplade arbetstimmar. Det har också 

varit lätt att utskilja effekten på timvärdena då det inte varit någon aktivitet. De andra posterna 

som undersökts har inventerats eller mätts fram, så dessa känns betydligt säkrare. Det som 

kan ses som en osäkerhet här är felavläsningar. 

 

Besparingsmöjligheterna är framtagna med främst litteraturstudier, men diskussioner med 

personal och egna tankar kring företaget har också lett till vissa undersökta åtgärder. Metoden 

som de har identifierats på fungerade bra. Osäkerheten i metoden finns i alla de antaganden 

som gjorts. I de fall det inte har funnits en driftstid har antaganden gjorts i samverkan med 

personal och VD vid företaget. Dessa tider får då ses som osäkra då det inte finns några mer 

grunder än uppskattningar på vissa driftstider. Vid beräkningar på värmeåtgärderna har den 

begränsningen gjorts att det ses som värmeförluster oktober till och med april. Detta 

antagande gjordes då det enligt företagets fjärrvärmeanvändning enbart skedde någon 

betydande värmeanvändning dessa månader. Temperaturerna som använts i uträkningarna har 

varit normaliserade värden som antagits vara konstanta hela månaden. På grund av 

variationerna i temperatur under månaderna har detta ansetts som den metod som ger det mest 

rättvisande resultatet vid denna typ av beräkningar. Vissa dagar under de medräknade 

månaderna finns det antagligen ett värmeöverskott, som beror på solinstrålning. Då det finns 
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ett värmeöverskott under de medräknade månaderna blir det en felbedömning i 

besparingsberäkningarna, värmeförlusterna är då ”nyttiga”. 

 

När det inte fanns tillgång till ritningar över hur väggarna, taket eller golvet var uppbyggda 

fick en uppskattning göras. Det uträknade U-värdet på den ”perfekta väggen” är garanterat för 

lågt. Brister fanns i väggen och reglar är inte medräknade. Därför gjordes det en 

känslighetsanalys på alla U-värdesberäkningar för att se hur mycket resultatet kan skilja. 

Återigen ville inte undersökningen överskatta hur stor besparing som kan uppnås utan valde 

att räkna med det låga U-värdet. U-värdet i taket sattes lika med den perfekta väggen och 

golvet sattes till ett något större. Då förbättringsåtgärderna undersöktes antogs det att delar av 

klimatskalet vid en ombyggnation kan få passivhusstandard. Detta innebär höga 

isoleringskrav och kan kanske vara svårt att uppnå, men krav på byggnader och energipriser 

kommer förmodligen att göra det lönsamt att bygga med dessa standarder. 

 

Vid beräkningen av påverkan på CO2-utsläppen användes den metod som beskriver 

förändringen på marginalen vid elåtgärderna. Det togs då hänsyn till utsläppen från brytning 

av råvaran till levererad el. Dessa resultat visar på den verkliga förändringen och är därför bra. 

Vid beräkningen av påverkan på CO2- utsläppen vid värmebesparingar var det svårt att få 

fram hur mycket som en förändring verkligen påverkar. Detta för att det var både olje-, 

pellets- och spillvärme som levererades från fjärrvärmeverket. Det blir då svårt att få fram 

siffror på hur stora utsläppen var från brytning till levererad värme då så många olika bränslen 

använts. Av denna anledning valdes det att enbart tas med utsläpp från transport av bränslet 

till levererad värme. 

 

Begränsningar i undersökningen har medfört att framförallt kartläggningen av elanvändningen 

blivit hanterbar. Utan denna uppdelning hade förmodligen projektet aldrig kunnat kartlägga 

all elanvändning då det är en stor komplexitet i alla de olika systemen som använder el på 

företaget. Att begränsa undersökningen av effektiviserande åtgärder gjordes för att göra 

analysen hanterbar. Det finns mer åtgärder att undersöka än de som beskrivits i projektet. Val 

av områden gjordes också då det enligt litteraturstudien framgick att dessa områden kunde 

vara energianvändare med stor effektiviseringspotential. Vattenanvändningen undersöktes 

inte, då det inte fanns någon större vattenanvändning på företaget mer än den vanliga 

”hushållsanvändningen”.  

5.3 Felkällor 
Problem under arbetets gång har varit att vid denna typ av undersökningar är det många 

parametrar som skulle behöva mätas över en längre tid. Exempel på detta är värme- och 

elanvändningen i de olika delarna av lokalen. Med dessa mätningar hade en säkrare analys 

erhållits. Det har nu inte varit möjligt att mäta med den behörigheten och begränsade 

kunskapen jag haft. Istället har detta problem lösts genom uppskattningar/antagningar och 

beräkningar på de olika områdena. Timvärdena över elanvändningen har varit värdefulla vid 

urskiljningen av de olika elområdena, men dess äkthet har aldrig diskuterats. Därför litar 

undersökningen på att dessa siffror är riktiga. Vid besparingsberäkningarna har också 

antaganden gjorts. Dessa har mest handlat om driftstider och vissa U-värden. Dessa 

antaganden känns ändå relativt säkra och verklighetstrogna då de har diskuterats fram med 

personal och VD vid företaget. Som nämnts innan har också projektet försökt att inte 

överskatta någon effektiviseringsåtgärd. 

 

De saker som använder el i bas-el är inte alltid samma. Ventilation för varmhållning, 

anställdas användning av verkstaden på fritiden och elelementen på toaletterna är faktorer 



 

 

28 

 

som ibland är medräknade. De är av den sorten att undersökningen inte kan ta hänsyn till om 

de är medräknade eller inte. Eftersom bas-elen grundar sig på dagar med noll instämplade 

arbetstimmar kan dessa faktorer ändå vara med i bas-elen då de inte syns i instämplade 

timmar. De kan alltså använda el både då arbetet är igång och då det inte är någon ordinarie 

verksamhet. Detta är en felkälla i projektet. 

 

I undersökningen att ersätta befintliga ljuskällor med LED-ljuskällor har jämförelsen gjorts i 

effekt. Här borde också nyttan i belysningen (mäts i lux) jämförts då ljusmängden ska vara 

den samma. Den källa som använts beskrev ersättningen i effekt så därför gjordes antagandet 

att ljusmängden var den samma. Detta kan vara en felkälla som påverkar resultatet. 

 

Då åtgärden att byta värmesystem i verkstaden undersöktes togs inte hänsyn till att den el som 

fläktarna använder till viss del blir värme i ventilationsluften. Denna elen är då med och 

bidrar till minskad fjärrvärmeanvändning. Det är dock bättre att använda fjärrvärme till 

uppvärmning, men det kan ses som en mindre felkälla. Om fläktarna ersätts med någon annan 

typ av uppvärmning så måste hänsyn tas till det termiska klimatet i verkstaden. Vid 

installation av t.ex. element kanske omblandningen i luften inte blir tillräcklig och 

värmespridningen blir dålig. Detta har inte tagits hänsyn till i projektet. 

 

När stora energimängder el sparas blir den alstrade internvärmen mindre. Det kan då istället 

för el behöva användas mer värme för att hålla inomhustemperaturen på normala nivåer. 

Alltså kan minskad elanvändning leda till ökad värmeanvändning på vinterhalvåret. Det blir 

dock motsatt effekt på sommaren då det inte behövs lika mycket kyla i kontorslokalen. Då 

minskar alltså elanvändningen. Detta har projektet inte tagit hänsyn till. 

 

I undersökningen om värmeförluster i kontoret har hänsyn ej tagits till solinstrålning. Detta 

kan under den undersökta perioden vara ett stort tillskott av värme som gör att kontoret får ett 

värmeöverskott. Då undersökningen gått ut på att det enbart är ett värmeunderskott oktober 

till och med april blir detta en felkälla. 

 

Vid en installation av ett FTX-system kommer fläktarna att använda mer el då det blir ett 

större motstånd i ventilationssystemet. Detta har inte tagits hänsyn till i undersökningen. 

 

Vid beräkningar av värmeförluster har normalvärdena på månadsmedeltemperaturen använts. 

Denna har antagits vara konstant varje dag i månaden. Då perioden som använts för att 

bestämma månadsmedeltemperaturen är gammal kan det skilja något i resultat om åtgärderna 

utförs. Strålning har heller inte medräknats och kan också ses som en felkälla. 

 

Känslighetsanalysen på värmeförlusterna beroende på U-värdena visar att de kan skilja 

ganska mycket i värmeförluster beroende på vilket U-värde som används i beräkningen. De 

värden som använts i projektet har alltid varit lågt satta så de besparingar som har uppnåtts i 

resultatet är fullt möjliga i verkligheten. Känslighetsanalysen visar att det är ett proportionellt 

samband mellan U-värde och resultat. Detta visar även att det kan bli stora skillnader i resultat 

beroende på U-värdet.  Med rätt utfört arbete går det antagligen spara ännu mer vid utförande 

av de undersökta åtgärderna på värmen. Detta för att U-värdena för det befintliga klimatskalet 

har valts till låga. 

5.4 Referenser 
Av de referenser som använts i undersökningen är de flesta tillförlitliga. Den som anses ha 

störst sannolikhet att innehålla felaktiga uppgifter är källa 15 (www.energi-tek.se). Denna 

http://www.energi-tek.se/
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källa är inte vetenskaplig eller från en myndighet/institut. Den är heller inte opartisk då dess 

syfte är att sälja LED-belysning. Källan har använts då ingen annan källa har hittats på just 

detta område. Alla andra källor har vetenskaplig bakgrund, är en myndighet/institut eller 

någon form av kurslitteratur. Därför anses de som tillförlitliga. Då källorna är från personer 

finns det alltid en risk att missförstånd har uppstått vid konversationen. Källorna anses annars 

som säkra då det enbart är personer med erfarenhet eller stor kunskap inom det undersökta 

området som har bidragit med fakta till projektet. 

5.5 Fortsatt arbete 
För att utveckla och fortsätta arbetet krävs det att flera mätningar på värmen och elen görs. 

Detta för att få en tydligare bild av hur fördelningen på de båda ser ut. Övrig-el området borde 

utvecklas och bli mer indelat i olika små områden. Något som skulle ingå i dessa är 

framförallt övertidsarbete. För att lättare få beslutsunderlag till att utföra åtgärderna skulle en 

undersökning av sparade kronor jämfört med investerade kronor göras. Denna analys skulle 

kunna göras med en enkel LCC-analys för att se så investeringen är lönsam. För att ha med 

alla väderförhållandena ute i beräkningarna skulle en modell i t.ex. Simulink vara nödvändig. 

Tillsammans med en granskning av uppbyggnaden av väggar, tak och golv skulle modellen ge 

ett mer rättvisande resultat över värmeförlusterna i kontoret. CO2-utsläppen från 

värmetillverkningen skulle också ha inkluderat påverkan från brytning av råvaran till 

producerad värme. Det finns också mer åtgärder för värmen och elen att undersöka men detta 

kräver en mer detaljerad studie.
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6. Slutsatser 
Genom projektet har svar på de ställda frågorna erhållits. 

 

- Hur ser företagets elanvändning ut i dagsläget? 

Elanvändningen är fördelad enligt följande. 7 % används till den vanliga ventilationen, 2 % 

till belysning kontor, 14 % till belysning verkstad, 25 % till bas-el, 2 % till kontors-el, 26 % 

till verkstads-el och 24 % används till övrig-el. De största områdena är alltså verkstads-, bas- 

och övrig-el. 

 

- Hur stor energibesparing kan uppnås genom de undersökta effektiviseringsåtgärderna 

på elanvändningen? 

De åtgärder som undersökts under projektets gång och resulterat i en teoretisk besparing är 

utbyte av den befintliga belysningen till LED-belysning, borttagning av elelement, kylning 

med utomhusluft av server, annan uppvärmning verkstad, tätning av tryckluft och annan 

styrning av ventilationen i omklädningsrummet. Dessa kan ge en total besparing på ca 57 000 

kWh el/år.  

 

- Hur stor energibesparing kan uppnås genom de undersökta effektiviseringsåtgärderna 

på kontoret i form av värme? 

De åtgärder som undersökts i kontorslokalen under projektet är tilläggsisolering och tätning 

av klimatskalet, byte och igensättning av fönster samt installation av värmeåtervinning i 

ventilationen. Dessa åtgärder kan ge en besparing på ca 40 000-45 000 kWh värme/år 

beroende på vilka åtgärder som utförs med fönstren. 

 

- Hur påverkas CO2-utsläppen genom de utförda energibesparingarna? 

Om alla de undersökta åtgärderna för elen utförs kan en besparing på ca 57 ton CO2/år 

uppnås, räknat med marginalel. Om alla åtgärderna som undersökts på värmen utförs kan en 

besparing på mellan ca 1,2 ton CO2/år uppnås. 
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Bilaga 1: Planritning över företagets byggnad.  (m) 
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Bilaga 2: Värmeförluster genom kontorets klimatskal och 

ventilation samt känslighetsanalys på U-värden. 
I tabell B1 ses resultatet av beräkningarna på värmeförlusten genom kontorets nuvarande 

klimatskal och ventilation. Dessa är baserade på de antaganden och beräkningssätt som 

beskrivits i metoden. 

 

 

 

 

 

 

I tabell B2 ses resultatet av den känslighetsanalys som gjorts på värmeförlusterna genom 

vägg, tak och golv. 

Tabell B2. Skillnad i förlust vid olika U-värden och luftläckage. 

 

  

Tabell B1. Nuvarande värmeförluster. 
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Bilaga 3: Mätning ventilations-el. 
 

I tabell B3 ses resultatet av mätningen på ventilationsfläktarna i verkstaden. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tabell B4 ses resultatet av mätningen på ventilationsfläktarna i kontoret. 

 

 

 

 

  

Tabell B3. Resultat från mätningen av ventilationen i verkstaden. 

Tabell B4. Resultat från mätningen av ventilationen i kontoret. 



 

 

d 

 

I tabell B5 ses resultatet av mätningen på ventilationsfläktarna i omklädningsrummet. 

 

 

 

 

 

  

Tabell B5. Resultat från mätningen av ventilationen i 

omklädningsrummet 


