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Förord 
 
Föreliggande rapport har tagits fram med stöd från LÅGAN-programmet. 

 
 
LÅGAN-programmet (program för byggnader med mycket LÅG energiANvändning) är ett 
nationellt program som drivs av Sveriges Byggindustrier med ekonomiskt stöd av 
Energimyndigheten. LÅGAN syftar till att stimulera energieffektiv ny- och ombyggnad, synliggöra 
marknaden för byggnader med låg energianvändning och bidra till ett brett utbud av aktörer 
som erbjuder produkter eller tjänster för lågenergihus och trygga beställare av sådana produkter 
och tjänster. 
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Sammanfattning  

Syftet med projektet har varit att sammanställa kunskap om hur en befintlig livsmedelsbutik kan 

renoveras för att sänka dess energianvändning så att denna närmar sig noll. Resultatet från 

förstudien är tänkt att utgöra ett beslutsunderlag för att ta fram två konceptbutiker och 

identifiera minst tre lämpliga lågenergipaketlösningar för befintliga butiker, vilka minskar 

andelen köpt el-energi.  

 
Förstudien har utgått från två befintliga butiker – en butik A i en fristående byggnad och en butik 
B belägen i en större fastighet – vilka ska renoveras under 2014-2015. SP har tagit fram förslag 
på energieffektiviserande åtgärder för de två butikerna och har även räknat på återbetalningstid 
och besparing i driftsenergi för åtgärdsförslagen. Vilka åtgärder som butikerna beslöt att gå 
vidare med, samt vad det verkliga utfallet blev behöver verifieras genom uppföljande mätningar 
och omfattas inte av detta projekt. 
 
Enbart sett till investeringskostnaden är en Nära Noll Energi-livsmedelsbutik (NNE) alltid dyrare 
än en vanlig livsmedelsbutik i samma storlek. Den årliga energikostnaden under tiden butiken är 
i bruk kommer däremot att vara mycket lägre. Utformningen av en NNE-livsmedelsbutik ska 
därför alltid baseras på en livscykelkostnadsanalys (LCC).  
 
Den energi som köps in till en NNE-livsmedelsbutik ska vara till största delen förnybar och 
koldioxidneutral. Det självklara valet är att först och främst tillvarata den tillgängliga energin 
som finns i butiken, såsom kondensorvärme från kylanläggning. Denna kondensorvärme är 
många gånger fullt tillräcklig för att värma butiken.  
 
I en livsmedelsbutik står livsmedelskyla för en stor del av den energi som används. Kyl- och 
fryssystemen är i de flesta fall också direkt eller indirekt kopplade till resten av byggnadens 
tekniska system och installationer. Om livsmedelskylans energianvändning ökar kan det leda till 
en minskning av energianvändningen för byggnadens tekniska system och vice versa. Att 
utesluta butikskylans energianvändning kan alltså leda till en suboptimering vid utformningen av 
en NNE-livsmedelsbutik och denna bör därför ligga inom systemgränsen. 
 
Att hålla matvaror kylda och frysta i olika diskar står för en betydande del av en butiks 
energianvändning. Ett effektivt sätt att minska energiåtgången för kyl- och frysbehovet är att 
utrusta diskarna med dörrar eller lock. Den befintliga butikskylanläggningen kommer dock i 
många butiker att vara alldeles för stor för behovet efter ombyggnad, då dörrar sätts på diskar 
och sänker deras kylbehov, varför någon form av anpassning av kylsystemet kan vara lönsam att 
genomföra. Några enkla rekommendationer som kan ges, är att alltid sträva efter att införa:  
 

 Flytande kondensering, d.v.s. att kondenseringstemperaturen varierar beroende på 
utomhustemperaturen.  

 Flytande förångning, d.v.s. att förångningstemperaturen varierar beroende på 
kylbehovet i diskarna.  

 Bra dellastfunktion  

 Om möjligt eliminera alternativt behovs-styra avfrostningar 
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Utifrån de givna förutsättningarna rekommenderas i rapporten följande tre 
lågenergipaketlösningar: 
 
Paket 1: Livmedelskyla 

 Sätt dörrar på alla kyl- och frysdiskar för att sänka kylbehovet. 

 Justera kyl- och fryssystemet så att det anpassas efter det sänkta kylbehovet. 

 Inför flytande kondensering och flytande förångning 

 Se till att systemen har bra dellastfunktion med hjälp av frekvensstyrda kompressorer.  

 Inför behovsstyrd avfrostning. 

 Byt ut köldmedium med hög klimatpåverkan mot ett med låg påverkan, t.ex. CO2 eller 
propan. 

 Inför frekvensstyrda pumpar 
 

Paket 2: Ventilation och uppvärmning 

 Inför recirkulation av luft för att minska uppvärmningskostnaderna. 

 Behovsstyr cirkulations- och uteluftsflöden. 

 Återvinn värme från butikskylmaskinerna med hjälp av en eller flera frekvensstyrda 
värmepumpar. 

 Projektering av nytt värme- och ventilationssystem måste ske samordnat med 
projektering av åtgärder på butikskylan. 

 Styr- och övervakningssystem måste utformas för en optimal samverkan mellan 
butikskyla-, värme- och ventilationssystem. 

 
Paket 3: Belysning 

 Minska installerad belysningseffekt till totalt måltal 15 W/m². 

 Låt en extern belysningsexpert med förståelse för livsmedelsbutikers belysningsbehov 
genomföra en belysningsrevison. 

 Belysningen ska bestå av lågenergilysrör och/eller LED-belysningssystem. 

 Undvik onödig belysningsanvändning, t.ex. genom att installera närvarosensorer i 
personalutrymmen och genom att göra nattvandringar regelbundet. 

 
 
Tabell 1 Energibesparingspotential om samtliga föreslagna åtgärder för livsmedelsskyla och ventilation och 
uppvärmning som föreslås i bilaga A och B genomförs, och om installerad belysningseffekt minskas till 15 W/m². 

 

Energianvändning  

UTAN åtgärder 

(MWh) 

Energianvändning  

EFTER åtgärder 

(MWh) 

Besparing 

(%) 

Butik A B A B A B 

Paket 1: Livsmedelskyla 600 824 140 215 76 % 74 % 

Paket 2: Ventilation och uppvärmning 437 185 161 33 63 % 82 % 

Paket 3: Belysning 372 277 225 189 40 % 32 % 

Totalt 1409 1286 526 437 63 % 66 % 
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1 Ordlista 
 
Avfrostning   Kylbatterierna i kyl/frys diskar och rum måste avfrostas för att inte is 

ska byggas upp på batteriet och försämra funktionen. Avfrostningen 

sker ofta med bestämda intervall men kan också styras av 

diskens/rummets behov. 

Butikskyla   Kyla som används för att kyla varor. I denna rapport samma betydelse 

som livsmedelskyla. 

Dellast   Systemet dimensioneras för maxbehov, när behovet är lägre går 

systemet på dellast. 

Bra dellastverkningsgrad  Så lite elenergi som möjligt används vid en given last.   

Direkt system  Värme förs bort från kyl- och frysdiskar genom direkt värmeöverföring 

till köldmediet i köldmediekretsen, i vilken kyl- och fryskompressorer 

ingår. 

Indirekt system  Värme förs från kyl- och frysdiskar genom en sekundär krets, 

köldbärarkretsen, mellan kyl- och frysdiskarna och köldmediet i 

köldmediekretsen. 

Frysmöbel   Frysdisk eller frysgondol, som lagrar matvaror som ska hållas frysta. 

Flytande förångning Förångningstemperaturen varierar beroende på kylbehovet i diskarna. 

Flytande kondensering Kondenseringstemperaturen varierar beroende på 

utomhustemperaturen. 

Förångning  Den del i den kyltekniska processen där värme hämtas från kyl/frys 

diskar och rum till köldmediekretsen. Kondenseringsförhållandet 

beskrivs i tryck eller i temperatur. 

HC Chillers  Kylmaskin med förångare och sluten köldmediekrets. Köldmedie i detta 

fall är kolväte (propan) 

Kaskadkoppling Kylaggregaten i maskinrummet jobbar i serie. T.ex. kan 

kaskadaggregatet kylas av fryssystemet. 

Kondensering  Den del i den kyltekniska processen där värme avges från 
köldmediekretsen. Kondenseringsförhållandet beskrivs i tryck eller i 
temperatur. 

Kondensorkylare Ofta fläktar på butikens tak som kyler bort överskottsvärme från 
butikskylasystemet.  

Komfortkyla  Kylning av luften inne i butiken, sker ofta med hjälp av AC-aggregat. 
Kylbatteri   Värmeväxlare i kyl- och frysdiskar, som för bort värme från diskarna för 

att kunna kyla de livsmedelsvaror som lagras i diskar. 

Kylbehov   Det behov av kyla som krävs för att upprätta önskvärd temperatur i 
diskar och lagerrum.  

Kylmöbel   Kyldisk eller kylgondol, som lagrar matvaror som ska hållas kylda. 

Köldmediumkrets  Krets i vilken värme från en värmekälla med låg temperarur överförs till 

en värmesänka med högre temperatur genom att trycksätta ett 

köldmedium.  

Köldmedium  Det medium som cirkulerar i köldmediekretsen, i vilken kyl- och 

fryskompressorer ingår. I ett direkt system går köldmediet ut i rör till 

kyl- och frysdiskarna och för bort värme från dem. I ett indirekt system 
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finns ett köldbärarmedium mellan köldmediekrets och kyl- och 

frysdiskarna, se Figur 5.  

Köldbärare   Det medium som i ett indirekt system tar upp värme från kyl- och 

frysdiskar och avger den till köldmediekretsen, se Figur 5. 

Livsmedelskyla  Kyla som används för att kyla varor. I denna rapport samma betydelse 

som butikskyla. 

Luftridå   Det kalla luftflöde i diskens framkant eller överkant som fungerar som 

en barriär mellan kyld luft inne i disken och den varmare 

omgivningsluften utanför kylmöbeln. 
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2 Inledning 
Idag ser man en tydlig trend av lågenergibyggnader och användning av förnybar energi i nya 
byggnader. En anledning är EUs direktiv för byggnaders energiprestanda (2010/31/EU) som säger att 
alla nya byggnader inom EU ska vara så kallade nära-noll-energi (NNE) byggnader år 2021. En nära-
noll-energi byggnad ska kunna generera så mycket förnybar energi att det täcker behovet för en 
ettårsperiod. Det är dock inte alltid möjligt eller ens önskvärt att täcka hela byggnadens behov i 
anslutning till byggnaden, utan energibehovet utöver det egenproducerade kan köpas in utifrån så 
länge den köpta energin till största delen består av förnybar energi. [1] 
 
När det i denna rapport beskrivs hur en NNE livsmedelsbutik ska utformas är det framförallt med 
avseende på verksamhetsdriften d.v.s. att kyla varor, som ska vara energieffektiv och använda såväl 
förnybar som koldioxidfri energi. Energianvändningen som ingår är byggnadens tekniska system – 
såsom installationer för livsmedelskyla. Energianvändningen och koldioxidutsläppen vid själva 
renoveringen ingår inte i denna studie. Inte heller energi till och utsläpp från transporter av varor och 
annat gods ingår. Att designa en NNE livmedelsbutik utifrån verksamheten kan reduceras till följande 
steg: 
 

 Minimera energianvändningen under butikens livstid 

 Producera förnybar energi utan koldioxidutsläpp on-site 

 Köp förnybar energi utan koldioxidutsläpp som produceras off-site 
 

2.1 Syfte  
Syftet med projektet var att sammanställa kunskap om hur en befintlig livsmedelsbutik kan 
renoveras för att sänka dess energianvändning så att den närmar sig noll. Resultatet från förstudien 
är tänkt att utgöra ett beslutsunderlag som påskyndar processen att verkställa två konceptbutiker 
och identifiera minst tre lämpliga lågenergipaketlösningar för befintliga butiker som minskar på 
andelen köpt el-energi. Resultatet av studien ska spridas till bl.a. BeLivs som är Energimyndighetens 
Beställargrupp för livsmedelslokaler, www.belivs.se.  
Förstudien ska bidra till ökad kunskap och ge underlag till beslut för beställare att få till en 
konceptbutik med lågenergi vilket bidrar till att öka andelen livsmedelslokaler med lågenergieffektivt 
byggande. 
 

2.2 Genomförande 
Energianvändningen hos de installationer och system som finns i butik A och B, d.v.s. all tillförd el, 
uppvärmning, komfortkyla, ventilation och livsmedelskyla, har setts över och lämpliga mer 
energieffektiva alternativ har föreslagits tillsammans med beräkningar på återbetalningstid och 
energibesparingspotential. Även butikernas klimatskal samt möjligheterna att använda 
egenproducerad förnybar energi har undersökts. I förstudien har utgåtts från två olika typer av 
befintliga butiker – butik i större fastighet t.ex. i ett köpcentrum samt fristående butik. På det viset 
kan vi presentera och visa inverkan av klimatskalet för NNE livsmedelsbutiker. Förstudien, har bestått 
av i huvudsak tre moment:  
 

 Insamling av fakta om och inventering av två studerade butiker 

 Sammanställning av fakta och framtagande av minst tre lämpliga lågenergipaketlösningar som 
kan genomföras vid totalrenoveringen av de två konceptbutikerna. 

 Slutrapport och kunskapsspridning. 
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2.3 Avgränsningar 
Verkligt utfall av de åtgärdsförslag som tagits fram i denna förstudie behöver mätas upp för att kunna 
verifieras, sådana mätningar har inte ingått i förstudien.  
Investeringskostnader för åtgärdsförslag för värme och ventilation i de två butikerna har inte gått att 
få tag i, därför har återbetalningstid för dessa åtgärdsförlag inte varit möjliga att beräkna. 
 

2.4 Butikerna 
Två livsmedelsbutiker butik A i en fristående byggnad och butik B belägen i en större fastighet, ska 
renoveras under 2014-2015. SP har tagit fram förslag på energieffektiviserande åtgärder för de två 
butikerna och även räknat på återbetalningstid och besparingen i driftsenergi för åtgärdsförslagen. 
Rapporten beskriver generella åtgärder som kan användas av de flesta livmedelsbutiker som vill 
minska sin energianvändning. I bilagorna ges specifika förslag på åtgärder för de två utvalda 
konceptbutikerna.    
 
Tabell 2 Data från butiker 

 Butik A Butik B 

Placering I fristående byggnad I större fastighet 

Byggår 1991 70 eller 80-talet 

Köpt el (kWh/år) 1 296 000 1 343 552 

Köpt fjärrvärme (kWh/år) 207 800 Nej 

Värmesystem Värme i tilluft Värme i tilluft 

Uppvärmning i butik Fjärrvärme Fjärrvärme 

Total yta, Atot (m²) 2065 2687 

Försäljningsyta, Asälj (m²) 1700 1655 

Volym luft i butik, Vsälj (m³) (försäljningsytan) 5610 5130 

Antal kunder per dygn (st/dygn) (betalande kund x2) 1418 1934 (snitt 2014) 

 
Tabell 3 Jämförelse av butikernas system för butikskyla 

 Butik A Butik B 

Kalla sidan, kyl   

Antal kompressorer 4 2 

System Indirekt Indirekt 

Köldmedium R404A R404A 

Köldbärare Glykol Glykol 

Värmeåtervinning kyla Nej Ja 

Nattäckning kyla Ja, på några Ja, på några 

Kalla sidan, frys   

Antal kompressorer 3 4 

System Direkt, kaskad Direkt 

Köldmedium CO2 R404A 

Värmeåtervinning frys Nej Ja 

Nattäckning frys Lock Dörrar på frysskåp, ej lock 
på gondoler 

Varma sidan   

Kondensor kylning (kylmedelkylare) Ja Ja  

Kylmedel Glykol Glykol 

Ventilation   

Värmeåtervinning till ventilationsluft Nej Ja 
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2.4.1 Butik A 
Butik A är belägen på nedre plan i en fristående byggnad. Lokalerna på övre plan hyrs av annan 
hyresgäst. Butiken har enligt hyreskontraktet en totalyta på ca 2 065 m2 och enligt uppgift en säljyta 
på ca 1 700 m2. Årsmedeltemperaturen för Stockholm har angetts till 8 °C. 
 
Butiken hade vid genomgången för energirapporten, som gjordes av ett externt företag 2012, 
elförbrukning redovisad enligt nedan. Butiken som ingått i denna studie hade som önskemål att 
minska på sin elförbrukning som enligt energirapporten var hög framförallt beroende på: 
- Mycket låg verkningsgrad på kylproduktion. 
- Låg verkningsgrad på fläktar i kyldiskar samt avsaknad av karmvärmestyrning i frysdiskar. 
- Stor andel plug-indiskar. 
- Extremt hög installerad belysningseffekt. 
- Mycket belysning som aldrig släcks. 
 

 
Figur 1 Uppskattning av elförbrukning i butik A, 2012 [2] 

 

2.4.2 Butik B 
Butik B är belägen i en större fastighet som även inhyser lokaler som används av andra butiker, 
restaurang, bibliotek och tandvård. Butiken ska byggas om totalt, de ska flytta entrén och bygga om 
förbutiken, säljytan ska dessutom bli större då de ska ta över en butikslokal vägg i vägg. Idag har 
butiken en säljyta på 1655 m², 404 m² lager på entreplan och 628 m² lager och personalutrymmen i 
källaren. I Figur 2 visas elförbrukningen i butik B, beräknad av det externa företag som gjorde en 
energirapport 2013 på uppdrag av butiken. Årsmedeltemperaturen för Göteborg har angetts till 6 °C. 
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Figur 2 Teoretisk förbrukning (kWh) i verksamheten beräknad på nominella effekter och på beräknade drifttider i Butik B 
2013 [3] 

 

3 Fastighets- och verksamhetsenergi 
I en livsmedelsbutik står livsmedelskyla för en stor del av den energi som används, kyl- och 
fryssystemen är i de flesta fall också direkt eller indirekt kopplade till resten av byggnadens tekniska 
system och installationer. Om livsmedelskylans energianvändning ökar kan det leda till en minskning 
av energianvändningen för byggnadens tekniska system och vice versa. Att utesluta butikskylans 
energianvändning kan alltså leda till en suboptimering vid utformningen av en NNE livsmedelsbutik 
och bör därför ingå i systemgränsen. 
 
I byggnadens systemgräns finns två undersystemgränser, systemgränsen för använd energi och 
systemgränsen för behövd energi. Systemgränsen för använd energi innefattar alla byggnadstekniska 
system som levererar den värme, komfortkyla och elektricitet som byggnaden behöver, se Figur 3. 
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Figur 3 Byggnadens systemgräns innefattar två undersystemgränser: energianvändning och energibehov för byggnaden 
[1]  

3.1 Byggnadens behov 
Butiksbyggnadens grundläggande behov är inte ett visst antal kilowattimmar till uppvärmning, 
komfortkyla, belysning och utrustning. De grundläggande behoven är istället rätt temperaturer för 
olika sorters kyld och fryst mat, en acceptabel termisk komfort och bra luftkvalitet, tillräckligt ljus, 
etc. Det kan ibland bli konflikter vid utformningen då olika system och aktörer har olika behov, 
exempelvis kan butikspersonal och kunder ha olika uppfattning om vilken termisk komfort som är 
den mest optimala. Energieffektivitet innebär att möta alla dessa behov med minimal tillförsel av 
energi. De mest självklara grundläggande behoven är 
 
• Inneklimat och komfort, för både personal och kunder 
• Luftkvalitet 
• Ljuskvalitet 
• Ljudmiljö 
• Temperatur på kyld och fryst mat 
 
Dessutom för denna typ av verksamhet förutsätts att man uppfyller Miljö och Hälsa.  
 

3.2 Egenproducerad energi 
Det finns flera möjliga källor för att producera förnybar energi on-site. Vilken metod eller källa som är 
lämplig får avgöras beroende på butikens läge och omgivningar. Det självklara valet är att först och 
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främst tillvarata den tillgängliga energin som finns i butiken, såsom kondensorvärme från 
butikskylanläggning. Denna kondensorvärme är många gånger fullt tillräcklig för att värma butiken.  
 
Solfångare används i huvudsak för att värma tappvarmvatten och endast delvis till uppvärmning av 
byggnader. Effektiviteten är relativt hög (50-70 %) men livsmedelsbutiker har ett lågt värmebehov 
och klarar sig ofta med den spillvärme som alstras i butiken. Solcellsmoduler producerar elektricitet 
och är i de flesta fall ett bättre val av solenergi för en livsmedelsbutik, även om effektiviteten är 
förhållandevis låg (15-20 %) i förhållande till solfångare. Elektricitet är nästan alltid en bättre 
energiform för en livsmedelsbutik, särskilt under perioder med hög solinstrålning då tillgången på 
energi sammanfaller med efterfrågan. Elektriciteten kan användas i alla typer av elektrisk utrustning 
t.ex. belysning, fläktar, pumpar, datorer mm.  
Det är dock inte alltid möjligt för butiker att utnyttja solenergi. Optimal lutningsvinkel och 
takorientering är i Sverige 45° och söderriktning. Har byggnaden ett platt tak mot öst/väst/norr är 
det ofta möjligt att ställa upp moduler/solfångare och orientera/luta dem optimalt, men har 
byggnaden både ”fel” orientering och ett lutande tak så kan det vara svårt att uppnå optimal 
placering [4]. Byggnaden kan också vara helt eller delvis skuggad eller så är antalet soltimmar helt 
enkelt för få för att det ska vara lönsamt. 
 
Mindre vindkraftverk i anslutning till butiken är en annan källa till förnybar energi. Små vindkraftverk 
anpassade för on-site produktion av el är dock inte alls lika effektiva som stora vindkraftverk. Små 
vindkraftverk kan också ge upphov till oönskade vibrationer i byggnaden och ljud som stör 
omgivande byggnader. För att få bygga ett litet vindkraftverk på max 20 meter räcker det med en 
anmälan till kommunen medan större gårdsverk kräver bygglov. 
 
Värmeenergi som tas från mark, luft och vatten är ofta ett användbart alternativ när man vill 
producera koldioxidfri energi till värme och komfortkyla. Beroende på temperaturbehovet kan dessa 
källor användas antingen direkt eller med hjälp av värmepumpande teknik. Värmepumpar och 
kompressorer drivs vanligen av elektricitet men skulle lika gärna kunna drivas med förnybara 
drivmedel, t.ex. biogas.  
 

3.3 Lagra och exportera energi 
En NNE livsmedelsbutik kommer under större delen av året ha ett överskott av spillvärme. Är butiken 
dessutom utrustad med solceller kommer det ofta finnas ett överskott av elektricitet. När det finns 
ett överskott av egenproducerad energi finns det möjlighet att antingen exportera eller lagra energi. 
 
Värmeenergi till uppvärmning kan lagras i ackumulatortankar, vanligtvis som varmvatten men även 
olja och sten kan användas. Om det finns ett fjärrvärmenät i närheten är det möjligt att exportera 
värmeenergi dit. Det kan även möjligt att exportera värme via fjärrkylanätets returledning.   
 
Energi i form av kyla och lågtempererad värmeenergi kan också lagras i ackumulatortankar, men i så 
fall under kortare tidspann från timmar till några dagar. Kyla och lågtempererad värme går även att 
lagra i längre perioder, upp till flera månader, i berggrunden under byggnaden. Det finns ibland 
möjlighet att exportera kyla till fjärrkylanätet, även om det inte är särskilt vanligt.  
 
Om butiken har ett överskott på egenproducerad elenergi kan energin antingen lagras i batterier 
eller omvandlas till värme eller kyla som sedan lagras eller exporteras. Ett annat alternativ är att 
använda elenergin till att producera vätgas som sedan kan förvaras i tankar. Det finns ofta möjlighet 
att exportera elenergin ut på det vanliga elnätet, men det är inte alltid det lönar sig ekonomiskt. Det 
är därför viktigt att undersöka villkoren för export till elnätet innan man investerar i en kraftkälla som 
levererar stora överskott t.ex. solceller.  
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3.4 Köpt energi 
Den energi som köps in till en NNE livsmedelsbutik ska vara till största delen förnybar och 
koldioxidfri. Om energin är närproducerad är det enklare att kontrollera att den verkligen är förnybar 
t.ex. hur blandningen av olika bränslen i ett kraftvärmeverk ser ut. Förnybar och koldioxidfri energi 
kan komma i form av värme, kyla, elektricitet och bränsle. Elektricitet kan komma från vattenkraft, 
bioeldade kraftvärmeverk, bio-bränslen, vindkraft och solceller.  
 
 

4 Lagar och regler 
Inom EU pågår flera initiativ och omfattande arbete för att minska på energianvändningen. Uppsatta 
delmål är att: år 2020 ska det ha blivit 20 % minskning (gäller hela EU) och år 2050 vill Sverige att 
energianvändningen ska ha minskat med 50 % (svenskt nationellt mål). För att nå dit förutsätts att 
det skapas ett systemtänk och lösningar som bidrar till minskad energianvändning och minskad 
klimatpåverkan. Ett krav som sätts på komponenter/produkter är EUs ekodesignkrav (2005/32/EC) 
[5]. Byggnaders energikrav EPBD (2010/31/EC) [6] sätter minimumkrav för ny- och ombyggnationer 
av byggnader. Därutöver påverkas miljön av användningen på kölmedier. Användningen av 
köldmedier med stark negativ påverkan på klimatet skall regleras av nu gällande och reviderade F-gas 
direktivet (F-gas Regulation No 842/2006) [7]. Kyl- och frystutrustning innefattas i ekodesign samt 
innehåller många gånger de köldmedier som skall fasas ut inom F-gas direktivet.  
 
EUs direktiv uppdateras och revideras kontinuerligt. Energieffektiviseringsdirektivet [8] skall 
övergripande innebära att energieffektivisering ökar genom att visa befintliga och bidra med 
ytterligare incitament.  
 
Kommersiella lokaler där livsmedel förvaras har en speciell utformning och kraven skiljer sig från 
övriga typer av lokaler då det vistas tre olika grupper med motstridiga krav och önskemål att ta 
hänsyn till – varor, personal och kunder. Krav och önskemål kan sättas för varor och personal. Det är 
inte lika tydligt för kunder.  
 
Kyld mat förvaras i butik i kyl- och frysenheter eller temperade utrymmen. Livsmedelslagstiftningen 
fastställs på EU-nivå (såsom EG 178/2002, 852/2204, 853/2004) som sedan varje land tolkar. I Sverige 
tolkas den av Livsmedelsverket och återfinns i respektive förordning. Personalens villkor regleras via 
arbetsvillkoren, arbetsmiljöverket.  
 
 

5 Vara, kund och personal i butik 
Även om en NNE livsmedelsbutik är en ganska komplex byggnad behöver den fortfarande vara 
designad så att den kan användas och skötas av vanliga människor. Det är positivt om kunderna görs 
uppmärksamma på att det är en NNE livsmedelsbutik men det får inte vara krångligare för dem att 
handla sina varor där än i en vanlig butik. Personalen måste trivas i sin arbetsmiljö och de som sköter 
driften måste kunna göra det utan specialutbildning. Butiken och dess tekniska system måste 
dessutom vara relativt enkla att underhålla. En ledstjärna vid utformningen av en NNE 
livsmedelsbutik bör vara att den ska vara enkel att använda för både kunder och personal. 
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6 Kostnadskalkyl 
Det är ganska enkelt att designa en NNE livsmedelsbutik om ingen hänsyn behöver tas till ekonomin. 
Enbart sett till investeringskostnaden är en NNE livsmedelsbutik alltid dyrare än en vanlig 
livsmedelsbutik i samma storlek. Den årliga energikostnaden under tiden butiken är i bruk kommer 
däremot vara mycket lägre. Utformningen av en NNE livsmedelsbutik ska därför alltid baseras på en 
livscykelkostnads analys (LCC). En fullständig LCC analys innefattar alla investeringar, utgifter och 
inkomster under den beräknade perioden samt restvärden vid periodens slut. Viktiga faktorer till en 
sådan analys är: 
 
• Beräkningsperiod och livslängder för investeringar 
• Investeringskostnader och restvärden 
• Energikostnader och trender för energipriser 
• Drift- och underhållskostnader 
• Kalkylränta 
 
Analysen ska även innehålla en känslighetsanalys av alla faktorer. En lösning som är mindre känslig 
för osäkra faktorer kan väljas framför en lösning med lägre LCC. Det finns flera olika sätt att utforma 
en NNE livsmedelsbutik, och alla alternativ måste genomgå en LCC analys.  
 

6.1 Beräkning av energi- och kostnadsbesparing för 
konceptbutikerna 

Energi- och kostnadsbesparingar för de två konceptbutikerna har baserats främst på rapporterna 
från de energigenomgångar som gjort för respektive butik [2, 3, 9]. Från dessa rapporter har hämtats 
uppgifter om butikernas energianvändning. En uppskattning av energibesparingen har sedan gjorts 
för de föreslagna åtgärderna, uppskattningen är baserad på erfarenheter och tidigare mätningar som 
genomförts.  
 

6.1.1 Livsmedelskyla 
För beräkningar har tabeller använts som anger beräkningsmetodiken, se Tabell 5 i bilaga A och 
Tabell 8 i bilaga B. Det finns även hänvisningar till mätningar i butik i BeLivs-projekt [10] och till en 
doktorsavhandling av Jaime Arias [11] främst för att verifiera det direkta sambandet mellan fuktighet 
i butik och kylbehov. 
Kort metodbeskrivning vid beräkningarna: 

 Maximalt kylbehov i diskarna erhålls från diskleverantör vid av kund eller leverantör valt ISO 
klimat. Detta kylbehov skalas mot butiksklimatets fuktighet för att få olika dellaster 

 Absolut fuktighet antas lika inne och ute, vilket ger ett för högt värde inomhus p.g.a. 
avfuktning i diskar. 

 Ett antal driftspunkter ansätts: 5000 timmar vid årsmedeltemperatur ute och övriga 3700 
timmar delas lite godtyckligt vid högre temperaturer.  

  Vid dessa driftpunkter ansätts rimliga kondenserings- och förångningstemperaturer med 
avseende på systemets reglerfunktioner. 

 Kylaggregatdata hämtas från leverantör för varje driftpunkt. Förluster vid on-off drift antas 
vara noll p.g.a. korta driftstider. 

 Kylbehov, driftspunkter, drifttider och aggregatdata ger drivenergibehov. Till detta läggs data 
för fläktar och pumpar. 

 Driftkostnad erhålls med butikens elpris 

 Investeringskostnader hämtas från offerter från butikernas installatörer. Service och 
underhåll har inte medräknats i kalkylen.  
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Beslutsfattare i butiksrenoverings-projekt förstår och använder själva som ett första urval rak pay-off, 
d.v.s. utan tidsinverkan med räntor. Med rådande ränte- och inflationsläge är dessutom denna 
inverkan försumbar i förhållande till andra osäkerheter. Hur dessa osäkerheter fördelar sig som plus 
och minusfaktorer i främst driftkostnadskalkylen är troligen tidsberoende p.g.a. möjlig 
driftsförsämring vid endast avhjälpande underhåll.  
 

7 Livsmedelskyla 
Den viktigaste slutsatsen är att det finns väldigt mycket driftkostnad att spara genom att se på hela 
systemet för livsmedelskyla. Befintliga installationer är och kommer att vara den stora mängden av 
installerade kylsystem i Sverige och satsningar måste göras för sänka energibehovet i dessa. 
 
Att hålla matvaror kylda och frysta i olika diskar står för en betydande del av en butiks 
energianvändning. Ett effektivt sätt att minska kyl- och frysbehovet är att utrusta diskarna med 
dörrar eller lock [10]. Denna åtgärd minskar även konflikten mellan en behaglig temperatur för 
personal och kunder och den temperatur som maten max får uppnå. En annan positiv effekt är att 
temperaturvariationerna i kyl- och frysdiskarna minskar så att medeltemperaturen i disken kan höjas 
utan att riskera försämrad kvalitet på den kylda eller frysta maten. Den befintliga 
butikskylanläggningen kommer dock i många butiker att vara alldeles för stor för behovet efter 
ombyggnad, då dörrar sätts på diskar och sänker deras kylbehov, varför någon form av anpassning på 
kylsystem kan vara lönsam att genomföra. De enkla rekommendationer som kan ges, är att alltid 
sträva efter att införa:  
 

 Flytande kondensering  

 Flytande förångning  

 Bra dellastfunktion  

 Om möjligt eliminera alternativt behovs-styra avfrostning 
 

Den flytande förångningen har två syften. Dels att minska temperatursteget mellan temperaturen i 
förångaren och i kondensorn, som kompressorn måste skapa, och att eliminera behovet av 
avfrostningar. Höjs förångningstemperaturen kan temperaturen på köldbäraren, som går ut till 
kyldiskarna, hållas uppe och minska eller helt eliminera påfrysning av is och frost på kylbatterierna i 
diskarna. 
 
Den flytande kondenseringens enda syfte är att minska driftkostnaden i kompressorsystemet, genom 
att minska det temperatursteg som kompressorn måste skapa mellan förångning och kondensering. 
För att detta skall fungera bör de termostatiska expansionsventilerna i köldmediekretsen bytas ut 
mot elektroniska. Elektroniska expansionsventiler har ett betydligt större reglerområde, och tillåter 
en stor variation i kondenseringstemperatur mellan sommar och vinter. 
 
Förbättringen av dellastverkningsgrad kan uppnås genom att byta ut några få stora kompressorer 
mot flera mindre kompressorer med varvtalsstyrning. [10] 
 
Avfrostningen skall helst vara behovsstyrd, och kan lämpligen baseras på inomhusluftens fuktighet. 
 
Belysning inuti kyl- och frysdiskar kan i vissa fall vara nödvändig för att kunderna tydligare ska kunna 
se varorna, belysningen ska i dessa fall vara så energieffektiv som möjligt samtidigt som ljuskvaliten 
uppfyller kraven. LED belysning fungerar bättre än fluorescerande belysning vid låga temperaturer 
och är därför ett bättre val vid placering inuti kylar och frysar. [12] 
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Den interna luftkonvektionen i kyl- och frysdiskar ska utformas så att behovet av ingående el-energi 
blir så litet som möjligt, d.v.s. effektiva pumpar och fläktar och så få onödiga tryckfall som möjligt.  
 
Kylar och frysar av Plug-in typ släpper ifrån sig värme som åtminstone sommartid måste kylas bort 
via ventilationsanläggningen, det innebär en sekundär energilast utöver plug-in möbelns egen 
energianvändning. I centrala kylsystem släpps värmestrålningen från kylmaskinerna inte ut i butiken 
utan där den gör större nytta eller är till mindre besvär. 
 

7.1 Dimensionering av kylsystem 
Klimatdata är standardiserade data för inneklimatet i butiken. ISO 2 är 22°C med fuktigheten 65 % 
medan ISO 3 är 25°C och 60 %. Genom att välja ett maxvärde på klimatet/fuktigheten i butiken som 
hela systemet dimensioneras för, kommer kylsystemet alltid att klara att hålla önskad 
varutemperatur vilket skapar säkerhet för butiken avseende kapacitet. Nästa steg blir att 
dimensionera kylsystemet, och bygga om det med sådana komponenter att den önskade kapaciteten 
säkert erhålls.  
 
Om systemet inte dimensioneras för ekonomisk drift kan ett dellastproblem uppstå, exempelvis kan 
driftsäkerheten försämras med kompressorer vars driftstid on-off blir väldigt kort. Normalt är 
ackumuleringsförmågan i systemen liten i förhållande till kapaciteten. Vanligtvis brukar installatörer 
välja att installera kompressorer som är ungefär 35 % för stora. 
 
 

7.2 Dörrars betydelse 
I öppna kyldiskar utan dörrar är upp mot 70 % av lasten beroende av luftutbyte med butiken. Detta 
luftutbyte minskar med dörrar installerade på kyldiskarna. På marknaden finns många olika typer av 
dörrar till kyldiskar som sluter tätt i varierande grad. Dörrar som består av en enkel glasskiva utan 
karm minskar förstås luftutbytet sämre än helt tätslutande dörrar med karm som minskar luftutbytet 
drastiskt. Förhoppningsvis kommer kunder att öppna dörrarna ofta, varför inte hela luftutbytet 
försvinner. [13]  

7.3 Inomhustemperatur 
Kunderna påverkar sin klädsel beroende av uteklimatet, på sommaren har de mindre kläder jämfört 
med vintern. Personalen som vistas i butiken hela dagen kan påverka sin klädsel för att anpassa sig 
utefter det klimat som man har i butiken när de jobbar. En utvärdering och analys av upplevd och 
uppmätt termisk komfort [14] visade en systematisk överensstämmelse hos kunderna i butik. På 
sommaren var det dock mera obehag från kunderna, då det även var kallare.    
 
Med dörrar på alla diskar kommer inomhustemperaturen att öka sommartid eftersom mindre kyla 
läcker ut från diskarna, medan färre plug in-diskar ger lägre värmelast och sänker 
inomhustemperatur i butiken. Sammantaget kommer det troligen uppstå behov av AC sommartid, 
framförallt där icke kylda varor med krav på förvaringstemperatur t.ex. choklad förvaras. Vintertid 
kan mängden energi till uppvärmning minskas eftersom utkylningen från diskarna blir mindre när de 
förses med dörrar.  
 

7.4 Kylbehov 
Kylbehovet anses här vara mest beroende av luftens fuktighet. Erfarenheten från mätningar på 
tidigare studie i butik i Borås pekar på en totalt oberoende kyllast [10]. Dessa mätningar är utförda 
över ett stort inneklimatområde med många diskar och mjölkridå på 20 meter med dörrar och ett 
antal kylrum. Mätningar är dock inte utförda över hela året varför det finns osäkerhet för de högsta 
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belastningarna. Butiken har stor genomströmning av kunder. Om den av klimatet oberoende lasten 
verkligen gäller i alla butiker och med all utrustning är högst osäkert. 
 
 

8 Belysning 
Generellt skall en belysningsanläggning motsvara specificerade belysningskrav för en miljö utan 
energislöseri och utan avkall på ljuskomfort. För att uppnå en sådan anläggning krävs noggrann 
planering med överväganden avseende lämpliga synförhållanden och synuppgifter, färgåtergivning, 
belysningssystem, utrustning, styrsystem samt användning av dagsljus. Belysningen i en 
livmedelsbutik ska uppfylla framför allt två kriterier: kunder och personal ska ha ett bra allmänljus 
och varorna i hyllor och diskar ska lyftas fram så att de ser attraktiva ut. Samtidigt får inte 
belysningen dra mycket el eller bidra till uppvärmning i utrymmen man vill ska vara kylda. Det är 
därför viktigt att butikens personal tillsammans med en belysningsexpert med kunskap om 
livsmedelsbutikers speciella belysningsbehov planerar belysningen så att den blir både tilltalande och 
energieffektiv. För att belysningen ska bli så bra, prisvärd och effektiv som möjligt är det nödvändigt 
att den kommer in så tidigt som möjligt i planeringsprocessen när en butik ska byggas eller 
renoveras. [15] 
 
Belysningens syfte: 

 få butiken se ljus, attraktiv och öppen ut 

 att framhäva utställda produkter på ett attraktivt och rättvisande sätt i naturliga färger 

 att belysa kylda och frysta varor utan att höja temperaturer 

 att minimera mängden distraherande synintryck så att kundernas ögon dras till varorna 

 att avge ett behagligt ljus som inte bländar kunder och personal 

 att använda minimalt med energi 

 att minimera antalet olika ljuskällor och underhåll 
 

För att ytterligare spara energi på belysningen bör butiken ha ett styrsystem som anpassar 
belysningen efter ljusnivån utomhus, ljusinsläpp och butikens öppettider. Mycket kan styras via 
styrsystemet men en del åtgärder kräver ändringar i personalens rutiner för att fungera. Några 
exempel på hur belysningen kan anpassas: 
 

 Vid dagsljus. All belysning i butiken, allmänljus och accentbelysning, är tänd.  

 När det är mörkt. Tidigt på morgonen vintertid och när solen gått ner släcks hälften av 
armaturerna i allmänbelysningen. Detta styrs lämpligen av fotoceller placerade utomhus. 

 Efter stängning. All accentbelysning släcks och endast allmänbelysningen är tänd så länge 
personalen är kvar i butiken. 

 Nattetid. När sista personalen går hem släcks allt utom nödbelysningen. 
 
När det är mörkt utomhus kan belysningen inne i butiken dämpas utan att kunderna upplever 
butiken som mindre upplyst eftersom deras ögon redan är vana vid mörkret utanför. På detta sätt 
blir ljuset i butiken behagligare för kunderna och man sparar samtidigt in på energikostnaden för 
belysningen. [16] 
 
Att använda dagsljusinsläpp kan vara ett sätt att minska energianvändningen till belysning. Fönster är 
ganska ovanliga i livmedelsbutiker men det finns goda möjligheter att styra belysningsnivån efter 
dagsljusinsläpp och på så sätt minskas energianvändningen. Det ska dock sägas att även det bäst 
isolerade fönstret är dåligt isolerat jämfört med en väl isolerad vägg. Dessutom kan solintrålning höja 
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temperaturen i butiken och öka kylbehovet. En avvägning måste alltså göras mellan minskad energi 
till belysningen och minskad energi till uppvärmning/luftkonditionering.  
 
I en NNE livsmedelsbutik bör endast lågenergilysrör av typ T8 och LED belysningssystem användas. 
LED belysning är fungerar bättre än lysrör vid låga temperaturer och är därför att föredra inuti 
kyldiskar eller utomhus. Både lysrör och LED-belysning går att dimra för en ännu lägre 
energianvändning t.ex. med dagsljusstyrning eller närvarosensorer. Trots att lågenergilysrör och LED 
belysning drar lite el bör de ändå släckas helt när de inte behövs t.ex. nattetid. 
 
 

9 Byggnadens tekniska system  
I en livmedelsbutik är byggnadens olika tekniska system komplext och beroende av varandra. 
Systemgränsen för energianvändningen innefattar alla delar i byggnadens tekniska system som 
levererar byggnadens behov av värme, ventilation, luftkonditionering mm. Energin som levereras till 
byggnadens tekniska system konverteras ofta till andra energiformer som byggnaden behöver och 
energiförluster är ofta omöjliga att helt undvika, men kan minimeras genom att utforma systemet på 
ett genomtänkt sätt.  
 

 
Figur 4 På bilden visas växelverkan framför en kyldisk genom mötet mellan det varma omgivande inneklimatet och 
kyldiskens kalla temperatur. 

 

9.1 Värme 
Värmebehovet i NNE-livsmedelsbutiker är lågt och i stort sätt obefintligt i varmare klimat. Att värma 
med direktverkande el bör i det längsta undvikas då det i de flesta fall finns sätt som är både billigare 
och mer effektiva. Spillvärme från kylsystemet kan i många fall vara mer än tillräckligt för att fylla 
butikens uppvärmningsbehov, om värmen kan fördelas där den behövs vill säga.  
 
Varmvattensystemet ingår också i butikens värmesystem. Om vattnet värms av ett centralt 
värmesystem brukar ett cirkulationssystem användas för att säkerställa rätt temperatur vid 
tappställena, både för att undvika skållning och tillväxt av bakterier. Om varmvattenbehovet är 
mycket litet kan små vattenvärmare som använder direktel för att värma vattnet vid varje tappställe 
vara den mest energieffektiva lösningen. Detta eftersom värmeförlusterna från cirkulationssystemet 
annars kan bli så höga att de överstiger vinsten av ett centralt varmvattensystem. Om 
varmvattenanvändningen å andra sidan är mycket hög kan ett system för återvinning av värme från 
avloppsvattnet vara en energibesparande lösning.  
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9.2 Ventilation och luftkonditionering 
Det är viktigt att en NNE livsmedelsbutik har ett väldigt välisolerat och lufttätt klimatskal. Det betyder 
att ventilationsbehovet inte kommer täckas av luftläckage genom väggar och tak. För att minimera 
förluster av värme och kyla från ventilationen ska en NNE livsmedelsbutik vara utrustad med 
mekanisk till- och frånluftsventilation med ett värmeåtervinningssystem.  
 
Recirkulation av luft används ofta i livsmedelsbutiker såväl för uppvärmning och komfortkyla som för 
att omdistribuera värme och kyla inom byggnaden. [17] Trots fördelen med att kunna använda kall 
utomhusluft till att kyla luften i butiken är det sällan det mest energieffektiva alternativet att 
använda luftburen kyla. Eftersom luft har så låg värmekapacitet måste luftflödena vara stora vilket 
kräver mycket energi till att driva fläktar och/eller stora och dyra ventilationskanaler. Om det är 
möjligt bör kylsystemet i en NNE livsmedelsbutik vara vattenburet. Ett vattenburet system tar liten 
plats och ger möjlighet att få individuell styrning av temperaturen i olika delar av bygganden.  
 
 

10 Utformning av styrning och underhåll 
För att kunna optimera byggnadens tekniska system i en NNE livsmedelsbutik är det nödvändigt att 
ha ett energistyrsystem för fastigheten och butiken. Ett sådant system fungerar som en förlängning 
av byggnadens styrsystem. Med energistyrsystemet ska det vara möjligt att övervaka 
energianvändningen, både övergripande i hela butiken och för de olika undersystemen. På så sätt är 
det möjligt att upptäcka avvikelser från den förväntade prestandan och var problemet uppstått. 
Energistyrsystemet bör även ha något slags automatiskt system för att upptäcka och diagnostisera 
fel. Med hjälp av energistyrsystemet och byggnadens styrsystem skall det vara möjligt att kontrollera 
och ställa in temperaturer, belysning, luft- och vattenflöden efter de behov som finns runt om i 
butiken.   
 
Det är viktigt att under ombyggnaden av en livmedelsbutik till en NNE livsmedelsbutik designa 
utformningen av alla tekniska system så att det är möjligt att driva och underhålla butiken på ett 
effektivt och ekonomiskt sätt. Det vill säga välja komponenter med lång förväntad livslängd och att 
all utrustning är lättåtkomlig och möjlig att underhålla.   
 
 

11 Byggnadens klimatskal 
Även om byggnadens klimatskal inte är lika viktigt för livsmedelsbutiker som det är för bostadshus, är 
det ändå väldigt viktigt för att uppnå NNE status på en livsmedelsbutik. Nedan sammanfattas några 
punkter som är viktiga att tänka på vid utformning av klimatskalet på en NNE byggnad: 
 

 Optimera isoleringen 

 Minimera värmeförluster genom fönster 

 Minimera antalet köldbryggor 

 Se till att klimatskalet får en fuktsäker design 

 Förebygg ofrivillig ventilation 

 Optimera byggnadens form (om möjligt) 
 
Att byggnaden är korrekt isolerad är nödvändigt för att minimera värmeförluster vintertid och för att 
minska värmeöverskottet sommartid. Väl isolerade fönster är dock viktigare än välisolerade väggar 
för att undvika överhettning sommartid. Hur välisolerad en byggnad är har inte bara att göra med 
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hur tjock isolering som använts utan lika mycket hur isoleringen byggts in i konstruktionen. Det är av 
viktigt att så långt som möjligt undvika köldbryggor i konstruktionen. Köldbryggor uppstår vanligtvis i 
skarvar mellan olika byggelement, exempelvis där vägg och tak möts.  
 
När klimatskalet ska designas är det även viktigt att tänka på fuktsäkerhet, annars kan följden bli 
fuktskador med mögelpåväxt i klimatskalet. 
 
En NNE livsmedelsbutik måste vara lufttät för att minska känsligheten för vind och överventilation. 
Om byggnadsskalet är lufttätt har det mekaniska ventilationssystemet goda möjligheter att 
kontrollera luftflödena i byggnaden och att använda värmeåtervinningssystemen på ett effektivt sätt. 
Lufttäthet kan uppnås på olika sätt, betongväggar är normallt väldigt lufttäta i sig själva medan 
träkonstruktioner vanligtvis behöver tätas med plastfilm för att bli helt lufttäta. Det är framför allt i 
skarvarna mellan byggnadens olika delar som det kan vara svårt att få det helt tätt t.ex. mellan tak 
och vägg. Även vid genomföringar av exempelvis rör och ventilationstrummor kan medföra 
svårigheter när byggnaden ska göras lufttät.  
 
I NNE livsmedelsbutiker är det extra viktigt att vara uppmärksam på ofrivillig ventilation genom 
entrédörrar och vid lastbryggor. Genom att använda klokt utformade luftgardiner och luftslussar kan 
stora mängder energi sparas.   
 
 

12 Slutsatser och rekommendationer 
Baserat på diagrammen i Figur 1 och Figur 2 kan man se att fastighetselen utgör en mycket liten del 
av den totala elenergianvändningen i butikerna. Därför är det viktigt att ta hänsyn till verksamheten 
vid utformning av en NNE livsmedelsbutik. 
 

12.1 Lågenergipaketlösningar 
Utifrån kriterierna och önskemål för definition NNE och livsmedelsbutik rekommenderas under dessa 
givna förutsättningar i rapporten följande tre Lågenergipaketlösningar (paketlösningar och åtgärder 
specifikt för Butik A och B finns i bilaga A och B): 
 
Paket 1: Livmedelskyla 
Sätt dörrar på alla kyl- och frysmöbler för att sänka kylbehovet 
Justera kyl- och fryssystemet så att det anpassas efter det sänkta kylbehovet. 
Inför flytande kondensering och flytande förångning 
Se till att systemen har bra dellastfunktion m.h.a. frekvensstyrda kompressorer  
Inför behovsstyrd avfrostning 
Byt ut köldmedium med hög klimatpåverkan mot ett med låg t.ex. CO2 eller propan. 
Frekvensstyrda pumpar 

 
Paket 2: Ventilation och uppvärmning 
Inför recirkulation av luft för att minska uppvärmningskostnaderna 
Behovsstyr cirkulations och uteluftsflöden 
Återvinn värme från butikskylmaskinerna med hjälp av en eller flera frekvensstyrda värmepumpar  
Projekteringen av nytt värme- och ventilationssystem måste ske samordnat med projekteringen av 
åtgärder på butikskylan. 
Styr- och övervakningssystem måste utformas för en optimal samverkan mellan butikskyla-, värme- 
och ventilationssystem. 
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Paket 3: Belysning 
Minska mängden installerad belysningseffekt till totalt måltal 15 W/m². 
Låt en extern belysningsexpert med förståelse för livsmedelsbutikers belysningsbehov genomföra en 
belysningsrevison. 
Belysningen ska bestå av lågenergilysrör och/eller LED belysningssystem. 
Undvik onödig belysning, t.ex. genom att installera närvarosensorer i personalutrymmen och genom 
att göra nattvandringar regelbundet. 
 

12.2 Mätning av energianvändning 
För att i ett nästa steg kunna verifiera utfallet krävs mätningar. Följande mätningar föreslås: 
 

1. Temperaturmätning i diskar [18]  
2. Inneklimat – torr lufttemperatur och relativ luftfuktighet på ett flertal platser i butiken. 
3. Utomhustemperatur, kan antingen mätas upp eller så används uppgifter om 

årsmedeltemperatur från SMHI. Tag även hänsyn till den våta temperaturen som påverkar 
livsmedelskylan.  

4. Elenergi – elleverantörens debiteringsmätare och/eller butikens egen elmätning 
5. Värmeenergi – fjärrvärmeleverantör eller butikens eget mätsystem 
6. Kylbehov  

- temperatur på köldbärare till och från maskinrum 
- flöde köldbärare 
- förångningstryck köldbärare 

 
Tabell 4 Mätplan för mätning av elenergi i butik 

Elanvändare Kontinuerlig/Momentan Mätmetod 

Kompressor för kylda 
livsmedel 

Kontinuerlig Energimätare 

Kompressor för frysta 
livsmedel 

Kontinuerlig Energimätare 

Köldbärarpump Kontinuerlig Energimätare 

Avfrostning Kontinuerlig/ Momentan Val av metod beror på reglerstrategi och 
avfrostningsmetod 

Kylmedelspump Kontinuerlig Energimätare 

Fläktar till kyldmedelkylare Kontinuerlig Energimätare 

Interna elvändare i diskar Momentan Tillverkardata 

 
 
 

13 Fortsatt arbete 
I ett fortsatt arbete vore det önskvärt att mäta och verifiera åtgärderna för att se på verkliga utfallet 
baserat på de rekommendationer som delgivits butikerna i paketlösningarna. Vid mätningen skall 
hänsyn tas till hela fastigheten och dess installationer.  
En ytterligare viktig aspekt är att ta hänsyn till och se över inverkan av köldmedier med avseende på  
F-gas förordningen.  
Redovisa nyttan i att se över energieffektivitet i samband med köldmediebyte och medföljande 
ombyggnationer – dubbel vinst om två viktiga aspekter innefattas samtidigt 
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Bilaga A: Butik A (fristående byggnad) 
 

Livsmedelskyla 
 
Bakgrund 
Butik A har två stora kylaggregat med köldmediet R 404, ett mindre frysaggregat av typen CO2 kaskad 
och en CO2 kondensor i kyl- köldbäraren. Den tillåtna trycknivån i CO2 aggregatet är inte känd men 
här antas att den inte klarar höga framledningstemperaturer (upp mot 0°C i köldbäraren). De 
befintliga kylaggregaten fungerar bra så länge de arbetar mot det höga kylbehovet från de öppna 
kyldiskarna och med överhettning från förångaren ställd ner mot 0°C.  
 
Tabell 5 Beskrivning av befintligt kylsystem i Butik A 

Kalla sidan, kyl 

Antal kompressorer 4 

System Indirekt 

Köldmedium R404A 

Köldbärare Glykol 

Värmeåtervinning kyla Nej 

Nattäckning kyla Ja, på några 

Kalla sidan, frys 

Antal kompressorer 3 

System Direkt, kaskad 

Köldmedium CO2 

Värmeåtervinning frys Nej 

Nattäckning frys Lock 

Varma sidan 

Kondensor kylning (kylmedelkylare) Luftkylare utomhus på tak 

Kylmedel Glykol 

Ventilation/uppvärmning 

Värmeåtervinning till ventilationsluft Nej 

 
 
Förslag på åtgärder 
Butik A har bestämt att samtliga kyldiskar skall förses med dörrar. Detta betyder att kylbehovet 
kommer att minska drastiskt i butiken efter ombyggnationen. Om kylbehovet minskar kommer det 
befintliga kylsystemet inte längre fungera optimalt, och flera åtgärder behövs för att förbättra driften 
och sänka energianvändningen.  
 
Val av köldmedium 
1 januari 2015 träder F-gaslagstiftningen i kraft, det betyder att köldmedier med hög klimatpåverkan 
t.ex. R404 kommer att börja fasas ut för att på sikt helt förbjudas. Butik A rekommenderas därför att 
redan nu byta till ett annat köldmedium i kylsystemet. Det befintliga fryssystemet med CO2 fungerar, 
och det finns inga skäl med avseende på lagar att byta till något annat köldmedium i detta system. 
Butiken kan exempelvis välja ett kylaggregat med propan som är ett mycket bra köldmedium 
kombinerat med ett indirekt system. 
 
Frys 
Fryssystemet bör byggas om för att få bättre drift och bli mer energieffektivt. Genom att bygga om 
till pumpad CO2 skulle den väldigt låga förångningstemperaturen på -38°C kunna höjas 10°C. 
Driftvinsten skulle i så fall bli 20-30 % på årsförbrukningen för CO2. Butiken bör även byta till mindre 
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och frekvensstyrda kompressorer för CO2. Vinsten av en sådan lösning skulle bli bättre drift och i snitt 
några grader högre förångning.  
 
Kyl 
De befintliga kylaggregaten med R404 bör bytas ut mot minst tre stycken varvtalsstyrda 
propanaggregat(med suggas-värmeväxlare frekvensomformare och elektronisk expansionsventil) 
som kopplas in i serie alltefter behov.  
 
Framledningstemperaturen ställs högre än vad systemet klarar med funktionen i diskarna att den 
disk som inte blir kall nog ska be maskinrummet om lägre framledningstemperatur. Systemet 
kommer då alltid att gå vid högsta möjliga förångning. Troligen kommer det vid låga laster innebära 
kanske 8°C högre förångning än vid säkerhetsdriften med en trasig CO2-kaskad. Aggregaten blir då vid 
låglast upp mot dubbelt så stora som vid den andra extremen. Vid låglast skall det fortfarande finnas 
varvtalsstyrning kvar i det aggregat som går. 
 
Kaskad koppling frys 
Sätt in en separat HC chiller (med suggasvvx, frekvensomformare och elektronisk expansionsventil) 
för att kyla en egen liten krets för CO2 kondensorn. Reservdriften för denna blir att sänka hela 
köldbäraren för kyl den nivå som behövs för att hålla frysen dvs troligen -8°C. Detta kräver att hela 
kylsystemet dimensioneras för samma framledningstemperatur. 
 
KMK 
Köldmediekretsen bör helst bytas ut helt och hållet, åtminstone bör de befintliga fläktarna bytas ut 
mot EC fläktar. Det skulle även förbättra effektiviteten att införa frekvensstyrning av befintliga 
fläktar. Frekvensstyrningen ställs in så att fläktarna alltid är i drift, ner till den lägsta tillåtna 
hastigheten för motorerna. 
 
Kylmedelkretsen, som är gemensam för alla HC aggregat, styrs på differensen mellan temperaturen 
på utgående kylmedel och utelufttemperaturen. Någonstans kring ΔT= 8-10°C brukar vara bra. Nedåt 
begränsas temperaturen av lägsta tillåtna kondensering för HC kompressorer. Kylmedlets temperatur 
kan sättas till några grader under lägsta tillåtna kondenseringstemperatur. 
 
Pumpar 
Dessa skall vara frekvensstyrda och arbeta med en ΔT kring 3-5°C. 
 
Karmvärme 
Skall karmvärme installeras måste dess temperatur styras på fuktnivån i butiken. Personalen får 
prova sig fram till vilken temperaturinställning det bör vara för att undvika både dagg och frysning på 
karmarna. 
 
Avfrostning 
Avfrostningen skall helst vara behovsstyrd. Antalet avfrostningar per dygn kan i så fall baseras på 
inomhusluftens fuktighet. 
 
Beräkning av energibesparing 
Det är möjligt att sänka driftkostnaderna väsentligt i butik A. Den åtgärd som har störst betydelse är 
att minska kylbehovet med dörrar på alla kyldiskar. Detta kommer att ge en högre temperatur i 
butiken sommartid som troligen behöver justeras med AC. Vintertid kommer värmebehovet att 
minska med mindre utkylning. Utkylningen har varit större än allt bidrag från plugg-in diskar.  
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Beräkningarna är baserade på ett lite torftigt underlag som ger energianvändning i maskinrum 
inklusive pumpar och KMK i storleksordningen 140 MWh.  
 
För att få lite perspektiv på storleksordningen kom man i energirapporten från 2012 fram till att 
butiken före ombyggnad drog 600 MWh till butikskyla, där troligen även fläktarna i kyldiskarna i 
butiken är med. Med effektivisering skulle det kunna bli en halvering, 300 MWh. Detta då troligen 
utan dörrar på kyldiskar. Med dörrar borde energirapportens skattning ha hamnat kring 150 MWh. 
 
Tabell 6 energi till livsmedelskyla i Butik A 

Energi till butikskyla 2012 

(MWh) 

Energi till butikskyla efter åtgärder 

(MWh) 

Förändring 

(%) 

600 140  - 23 % 

 
Klimatdata kylbehov 
Klimatdata är standardiserade data för inneklimatet i butiken. ISO 2 är 22°C med fuktigheten 65 % 
medan ISO 3 är 25°C och 60 %. Diskarna i butik A är enligt konstruktionsunderlaget från butikens 
kylfirma inställda enligt ISO 3 och avrundade uppåt, vilket är en helt normal inställning i svenska 
butiker. Om man utgår från att fuktigheten inomhus väl följer den utomhus kommer ISO 3 fuktighet 
att inträffa 60 timmar per år.  
 
Kylbehov 
Kylbehovet anses här vara mest beroende av luftens fuktighet. Erfarenheten från mätningar på en 
butik i Borås pekar på en totalt oberoende kyllast [10]. Dessa mätningar är utförda över ett stort 
inneklimatområde med många diskar och mjölkridå med dörrar och ett antal kylrum. Mätningar är 
dock inte utförda över hela året varför det finns osäkerhet för de högsta belastningarna. Butiken har 
stor genomströmning av kunder. Om den av klimatet oberoende lasten verkligen gäller i alla butiker 
och med all utrustning är högst osäkert. 
 
Medellasten uppmätt i Boråsbutiken efter ändringen med dörrar var 13 % av angivet maxbehov 
under signifikanta luftdata utom de högsta. Utomhus årsmedel temperatur i Borås och Stockholm är 
ganska lika kring 6°C. Fläktarna i de nya diskarna ger ett litet bidrag till kylbehovet.  
 Det är lämpligt att kylsystemet skall klara 10 % av maxlast med bra dellastverkningsgrad.  
Den parameter som förutom omgivning, dörröppningar och fläktar styr kylbehovet för en given disk 
är inlastning av varma varor. 
 
Utifrån varaktighetsdiagram och en ren gissning ansätt för kyl och frys: 
5000 drifttimmar med 20 % av max kylbehov  
2000 drifttimmar med 40 % av max kylbehov  
1000 drifttimmar med 60 % av max kylbehov 
700 drifttimmar med max kylbehov 
 
Kraftbehov kompressorer 
Kompressorenas kraftbehov styrs av tre parametrar: 

- Kylbehov 
- Förångningstryck 
- Kondenseringstryck 

 
Kylbehovet anses vara känt.  
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Förångningstrycket beror på hur systemen byggs upp och styrs.  
 
Ansett till CO2 kaskad ett aggregat som bara kyler dess kondensor vid -8°C framledning av köldbärare. 
Aggregatet anses ha suggasvvx och en trolig förångning vid -11°C. Kylsystemet kommer att kunna 
arbeta vid framledning -1°C under 5000 timmar. Maxlasten kräver i en disk -6°C ansätt 60 % -4° och 
40% -2°. Sätt förångningen 4°C lägre i samtliga fall. 
 
Kondenseringstrycket kommer att under 5000 timmar kunna hållas på 15°C eller tillåtet lägsta. Både 
40 % och 60 % last bör kunna arbeta med 20°C. Sätt 75 % och högre till 40°C    
 
Beräkning av driftskostnad 
I beräkningen av driftkostnaden har bara kompressordriften beräknats. Åtgärder som ersättning av 
KMK och styrning av pumpar har inte medräknats. En gissning är att dessa efter injustering bidrar 
med ytterligare 30-40 % av energiförbrukningen. Däremot har full inverkan av att förse alla kyldiskar 
med dörrar tagits med. 
 
Tabell 7 

System Driftläge 
(%) 

Drifttid 
(h) 

Förång. 
(°C) 

Kond. 
(°C) 

Kylbehov 
(kW) 

COP Kraftbehov 
(kW) 

Energi 
(kWh) 

Total energi 
(kWh) 

Kyl 
 

20 5000 -5 15 22 6,8 3,23 16176 

61728 

40 2000 -6 20 44 6 7,33 14667 

60 1000 -8 20 65 5,5 11,81 11810 

100 700 -10 40 109 4 27,25 19075 

frys 20 5000 -38 -5 4,9 3 1,63 8167 

25326 

40 2000 -38 -5 9,8 3 3,27 6533 

60 1000 -38 -5 14,7 3 4,91 4910 

100 700 -38 -5 24,5 3 8,17 5716 

Kaskad frys 
 

20 5000 -11 15 6,7 6 1,11 5583 

18405 

40 2000 -11 20 13,1 4,5 2,91 5822 

60 1000 -11 20 19,8 4,5 4,4 4400 

100 700 -11 40 32,7 3 10,9 7630 

summa 105459 

 
Osäkerheter i beräkningar 
Hur kylbehovet i diskarna varierar med butikens inneklimat är egentligen inte känt för dessa diskar. 
Tillverkaren av diskarna är tillfrågand men har inte något färdigt beräkningsprogram. Detta visar 
tydligt att frågan om årsenergi i livsmedelsbutiker inte är någon efterfrågad storhet! 
 
Hur butikens inneklimat varierar med utomhusklimatet, främst avseende luftfuktighet, vet man inte 
mycket om men likhetstecken mellan inre och yttre absolut fuktighet kan anses vara en möjlig 
approximation.  
 
Kylbehovets variation över året är även det en approximation men med viss övervärdering av 
absolutvärdena. Troligtvis är kylbehovet lägre, men kunskap saknas om möjliga faktorer som kan 
påverka kylbehovet t.ex. ilastning av varma varor. 
 
Övriga data är baserade på kommersiella data för kompressorer och aggregat. 
 
Jämförelse med tidigare konsultrapport avseende energi 
I denna förstudie har bara kompressordriften beräknats. Åtgärder som ersättning av KMK och 
styrning av pumpar har inte medräknats. Dessa är inte heller med i redovisningen. En gissning är att 
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dessa efter injustering bidrar med ytterligare 30-40 % av energiförbrukningen. Däremot har full 
inverkan av att förse alla kyldiskar med dörrar tagits med. Detta var inte förutsett i den energirapport 
som gjorts tidigare. Dörrinstallationen innebär ungefär en halvering av kylbehovet och i princip en 
halvering av den bästa uppskattningen i energirapporten. I förstudien har data pressats ytterligare 
genom att utgå från användning av ett bättre köldmedium (propan i stället för R 404) och ytterligare 
höja framledningstemperaturen till diskar och rum vid låglast. Låglast är det helt dominerande 
driftläget. 
 
Lönsamhet 
En beräknad investering på ca 1,7 miljoner SEK för de ovan föreslagna åtgärderna och de angivna 
beräkningarna för driftskostnadsvinst ger en rak pay-off tid på ca 4 år. 
 
Beräkningarna baseras på följande underlag: 

- Lista från butikens anlitade kylkonsult på befintliga system och diskar efter ombyggnad 

- Lista från disktillverkare på de nya diskarna med data för klimat ISO 2 och3 från ISO 23953-2 

- HC aggregat 

- Varaktighetsdiagram fuktighet utomhus i Stockholm 

- Budget pris på kompressorer mm från leverantör av kylsystem/anläggning 

- Energigenomgång butik från 2012, från butikens anlitade energikonsult [2] 

 

Belysning 
 
Elen till butikens innerbelysning ingår i butikens elabonnemang, liksom delar av 
parkeringsbelysningen. Ytterbelysningen ingår i fastighetens elabonnemang.  
 
En grundlig energiutvärdering har gjorts i butiken och i rapporten framgår att belysningen utgör 20 % 
av butikens nuvarande energianvändning, vilket motsvarar ca 370 MWh per år [2]. Butik A har hög 
installerad belysningseffekt, ca 28 W/m² varav allmänbelysningen utgör 20 W/m². Att 
belysningseffekten är så hög beror delvis på äldre lysrör av typen T8 men framför allt på en mycket 
tät belysningsinstallation. Antalet armaturer i butiken är känd efter energiutvärderingen, men 
rapporten säger inget om hur belysningen upplevs av kunder och personal.  
 
Idag lyser mycket av butikens belysning fastän butiken är stängd och personalen har gått hem. Vid 
energiutvärderingen gjordes en nattvandring för att ta reda på vilken belysning som är igång nattetid. 
Det fanns såväl allmänbelysning som accentbelysning i både butik, lager och personalutrymmen som 
var tänd hela nätterna. [2] 
 
Förslag på åtgärder 
Belysningsrevison som utförs av en extern belysningsexpert med förståelse för livsmedelsbutikers 
belysningsbehov. Butikens nuvarande belysning d.v.s. antalet armaturer är känd efter 
energiutvärderingen, men rapporten säger inget om hur belysningen upplevs och fungerar. 
Belysningsrevisionen bör lägga tyngdpunkten på att kartlägga butikens belysningsbehov, framför allt 
ute i butiken men även i personal- och lagerutrymmen. Målet är att belysningen ska vara 
energieffektiv (totalt måltal 15 kW/m²) men utan att arbetsmiljö eller försäljning påverkas negativt.  
 
I utrymmen som där människor inte alltid befinner sig t.ex. personalutrymmen, toaletter, lager och 
kontor kan belysningen med fördel styras av närvarosensorer som antingen dimrar eller släcker 
belysningen när rummet stått tomt en viss period.  
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I det nya belysningssystemet ska endast lysrör av typ T5 användas, alla T8 lysrör ska tas ur bruk.  
 
För att undvika att delar av belysningen är igång nattetid i onödan bör det nya belysningssystemet 
göra det möjligt att släcka hela butikens belysning med en central brytare.  
 
Om möjligt, dimra belysningen till önskad ljusnivå. 
 
Butik A har en totalyta på 2065 m² och en installerad belysningseffekt på 28 W/m². Om den 
installerade effekten skulle minskas till 15 W/m² och belysningen skulle vara tänd 15 h/dygn skulle 
det betyda en energibesparing på ca 147 MWh/år.  

 
Ventilation och uppvärmning  

Bakgrund 
Butik A har idag varmhyra med ”driftstillägg”. Byggnadens värmecentral och värmesystem, liksom 
styrsystem och stora delar av ventilationssystemet är gemensamt för butiken och lokalen på plan två. 
Det är i dagsläget svårt att separera ut butikens energianvändning till värme och ventilation från 
energianvändningen i lokalen på plan två. Enligt energiutredningen [2] som gjorts går ventilationen i 
fastigheten långtifrån optimalt. Behovsstyrning och/eller återluft/cirkulationsluft saknas. Aggregaten 
är dessutom gamla och uppskattad elförbrukning indikerar mycket höga SFP-värden (ca 3 kW/(m3/h) 
för enskilda fläktar. 
 
Förslag på åtgärder 

 Byt ut ventilationsaggregaten till nya med eleffektiva frekvens-/kapacitetsstyrda fläktar. 
Enskilda fläktar bör ha ett SFP-värde < 1 kW/(m3/s). 

 Separera (om möjligt) ventilationen av butiken och lokalen på plan två. 

 Sannolikt behöver befintliga kanalsystem bytas ut helt eller delvis. Orsaker: 1) För att få ut 
värme och komfortkyla på ett effektivt sätt måste kanalerna vara tillräckligt täta och 
isolerade. 2) För att klara ovanstående krav på SFP-värde får tryckfallen inte vara för stora 

 Inför återluft/cirkulationsluft. Observera dock enligt utdrag ur BBR21, Avsnitt 6:2525: 
”Återluft till rum ska ha så god luftkvalitet att negativa hälsoeffekter undviks och besvärande 
lukt inte sprids. Återföring av frånluft från kök, hygienrum eller liknande utrymmen får inte 
ske. Allmänt råd: Återluftsflödet bör kunna stängas av vid behov.” Detta gäller enligt Avsnitt 
6:9242 även vid ombyggnad av ventilationssystem som ursprungligen saknar återluft. 

 Behovsstyr cirkulations och uteluftsflöden (CO2, temperatur, etc.).  

 Värme- och kylåtervinning med roterande värmeväxlare mellan avluft och uteluft. 

 Använd filter av klass M5 för att skydda värmeväxlare från försmutsning. 

 Föreslagna butikskyleåtgärder innebär att ingen komfortkyla behövs i butiken. 
(Däremot kan detta fortfarande behövas i kontorsdelar och andra angränsande utrymmen). 

 Ventilationsaggregatens flödesområden måste anpassas till butikens nya värme- och 
ventilationsbehov. 

 Ventilationsaggregatens värmebatterier måste anpassas till butikens nya värme- och 
ventilationsbehov. Enligt energiutredningen kan värme- och effektbehovet i tilluftsbatterier 
öka något jämfört med idag då eleffektiv belysning införs och all spillvärme från plug-in 
diskarna tas bort. 

 Återvinn värme från butikskylmaskinerna med hjälp av en eller flera frekvensstyrda 
värmepumpar. Större delen av hela fastighetens värme- och varmvattenbehov kan täckas 
med denna återvinning. Inte bara butikens utan även den andra lokalens behov kan till stor 
del täckas. 



 
 

 

www.laganbygg.se  32 
 
 
 
 

 Befintliga radiatorsystem behöver byggas om och/eller injusteras för optimal drift i 
kombination med värmepump(ar). 

 Samtliga cirkulationspumpar ska vara A-klassade och möjliga att styra på frekvens eller 
kapacitet. 

 Utred om det är lönsamt att överhuvudtaget behålla fjärrvärmeinkopplingen. Ett alternativ 
kan vara att installera ett elbatteri som back-up. Ett annat alternativ är att borra ett eller 
flera borrhål som extra värmekälla. Detta/dessa borrhål kan då eventuellt även användas för 
andra ändamål (underkylning av en kylmaskin, förvärmning av uteluft, frikyla till kontor, etc.).  

 Projekteringen av det nya värme- och ventilationssystemet måste ske samordnat med 
projekteringen av de föreslagna åtgärderna på avseende butikskylan. Detta då förändringar 
av butikskylan har en direkt inverkan på utformningen av ett energieffektivt värme- och 
ventilationssystem. 

 Även styr- och övervakningssystem måste utformas för en optimal samverkan mellan 
butikskyla, värme- och ventilationssystem. Man måste se butikskyla, värme- och 
ventilationssystem som delar i ett system. Optimal styrning av butikskylan bör dock vara 
prioriterad och överordnad styrningen av värme- och ventilationssystemet. Detta då 
butikskylan även efter föreslagna åtgärder är den dominerande energiförbrukaren. Risk finns 
annars för suboptimering.  

 Energiförbrukningen hos befintligt VVC-system bör utredas. Beroende på cirkulationsflödets 
storlek, hur stora värmeförlusterna är, var värmeförlusterna sker och hur stor 
varmvattenförbrukningen är kan olika åtgärder vara nödvändiga. Eventuellt räcker det att 
justera in flödet och/eller byta cirkulationspumpen. Om värmeförlusterna är stora behövs 
andra åtgärder. Ett alternativ är att (om möjligt) tilläggsisolera VVC-rören. Om förbrukningen 
av varmvatten är låg i hela eller delar av VVC-systemet kan man helt eller delvis stänga av 
VVC-cirkulationen i dessa delar. Mindre lokala elberedare kan här vara energieffektivare än 
en central. För vissa tappställen kanske det räcket att ha tillgång till kallvatten.  Det bör dock 
noteras att om varmvattnet produceras genom återvinning av värme från kylmaskiner med 
en värmepump så är denna värme mycket billigare än dagens fjärrvärme. Värmeförlusterna i 
VVC-kretsen kan dessutom bidra till nödvändig basvärme i utrymmen där kyldiskar finns. 

 Förse ventilationsaggregat och eventuella värmepumpar med separata elmätare. 

 Förse tilluftsbatterier med separat värmemängdsmätare.  

 Utred möjligheten till separat mätning och debitering av energianvändning för ventilation, 
värme och varmvatten för butiken respektive lokalen på plan två.  

 
Uppskattad energi- och kostnadsbesparing 
Enligt energiutredningen och en grov uppskattning av föreslagna åtgärder fås följande: 
 
Tabell 8 

 Idag Efter åtgärder Förändring 

MWh/år kkr/år * MWh/år kkr/år * MWh/år kkr/år * 

Fläktar 102 102 51 51 -51 -51 

Pumpar 25 25 10 10 -15 -15 

Fjärrvärme 300 180 0 0 -300 -180 

Luftkonditionering 10 10 0 0 -10 -10 

Värmepump 0 0 100 100 +100 +100 

Totalt 437 317 161 161 -276 -156 

*) Energipriser: El 1000 kr/MWh, Fjärrvärme 600 kr/MWh 
 
En besparing på lite drygt 150 kkr per år kanske är svårt att motivera om man ser det avskilt från allt 
annat. Men vi ser det snarare som en nödvändighet för att få helheten att fungera. Värme- och 
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ventilation står redan från början för en lite del av den totala energianvändningen, det är därför inte 
så konstigt att besparingsutrymmet också är mycket mindre än för butikskyla och belysning. 
 
Återvinner man inte värmen från kylmaskinerna med en värmepump utan forsätter värma med 
fjärrvärme (och skickar ut värmen från kylmaskinerna på taket) så ökar istället de årliga 
driftskostnaderna för värme- och ventilation något. Orsaken är ökat värmebehov när alla plug-in-
diskar tas bort och man byter till eleffektiv LED-belysning. Med värmepumpar kan man dessutom 
värma grannlokalen på våningen över billigare än idag. 
 
Med fortsatt varmhyra kommer ”vinsten” att hamna hos fastighetsägaren, så vida man inte 

omförhandlar priset för varmhyra. Å andra sidan kanske fastighetsägaren behöver ”vinsten” om det 

är de som ska investera i nya ventilationsaggregat och värmepump(ar). Men >20 år gamla aggregat 

borde snart bytas ändå, så det kanske bara är investeringen i värmepump(ar) som ska tas med i den 

kalkylen. 

Sammanfattning Butik A 

Tabell 9 Sammanfattning av energibesparingspotential i Butik A om samtliga åtgärdsförslag för livsmedelsskyla och 
ventilation och uppvärmning som genomförs, och den installerade belysningseffekten minskas. 

Butik A 

Energianvändning  

UTAN åtgärder 

(MWh) 

Energianvändning  

EFTER åtgärder 

(MWh) 

Besparing 

(%) 

Livsmedelskyla 600 140 76 % 

Ventilation och uppvärmning 437 161 63 % 

Belysning 372 225 40 % 

Totalt 1409 526 63 % 
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Bilaga B: Butik B (i större fastighet) 
 

Livsmedelskyla 
 
Konsultbolaget som butiken anlitade för genomgång kom i sin energirapport fram till att butikens kyl- 
och fryssystem inklusive fläktar i diskarna drar 824 MWh. Det är dock möjligt att sänka 
driftkostnaderna för butikskyla i butik B väsentligt. De två åtgärder som har störst betydelse är: att 
minska kylbehovet genom att sätta dörrar på alla kyldiskar och att införa flytande kondensering. 
Detta kommer att ge en högre temperatur i butiken sommartid som troligen behöver justeras med 
AC. Vintertid kommer värmebehovet att minska med mindre utkylning. Utkylningen från de öppna 
kyldiskarna har alltid varit större än allt bidrag från plugg-in diskar.  
 
Tabell 10 Beskrivning av befintligt system för butikskyla i Butik B 

Kalla sidan, kyl 

Antal kompressorer 2 

System Indirekt 

Köldmedium R404A 

Köldbärare Glykol 

Värmeåtervinning kyla Ja  

Nattäckning kyla Ja, på några 

Kalla sidan, frys 

Antal kompressorer 4 

System Direkt 

Köldmedium R404A 

Värmeåtervinning frys Ja 

Nattäckning frys Dörrar på frysskåp, ej lock på 
gondoler 

Varma sidan 

Kondensor kylning (kylmedelkylare) Ja 

Kylmedel Glykol 

Ventilation/uppvärmning 

Värmeåtervinning till ventilationsluft Ja 

 
Förslag på åtgärder 
 
Val av köldmedium 
I befintlig kyl- och frysanläggning används genomgående R 404, liksom i huvuddelen av alla större 
butiker i Sverige idag. Det mediet kommer att bli förbjudet att fylla på vid service från 2020. Andra 
HFC medier bör även de undvikas eftersom det är fastställt en utfasning av alla HFC medier med 
GWP >150 under 2020-2030. Butiken rekommenderas därför att byta köldmedium i kylsystemet i 
samband med renoveringen. 
 
Frys 
Fryssystemet är ett direkt/indirekt system med R 404 på varma sidan, se Figur 5. 
 
Fryssystemet bör byggas om till indirekt pumpat CO2. Som köldmedium i fryssystemet kan då väljas 
antingen propan eller CO2. Normalt är propan det bättre mediet men båda valen är bra. Kaskad CO2 
ger en värmeväxling mindre men kräver ett högre tryck. 
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Skälet till att inte välja DX CO2 är den sämre driftkostnaden. Så som systemen byggs idag ger DX 
ungefär 10°C lägre förångning beroende på avsaknaden av suggasvvx i diskar. Kostnadsmässigt skall 
en pump + avskiljare + förångarkondensor jämföras med elektroniska expansionsventiler ute i 
diskarna. Det är här viktigt att den chiller som byggs för frys inte arbetar utan suggasvvx eller 
möjligen riktig avskiljare på köldmediesidan som tillåter avsaknad av överhettning. Oljeåterföring blir 
här ett lite nytt problem för kommersiell butikskyla. 
 

 
Figur 5 Till vänster en schematisk bild på ett fullt indirekt kylsystem, där en köldbärare går ut till kyldiskarna. Till höger 
ett direkt/indirekt fryssystem där köldmedium går ut till frysdiskarna. [19] 

 
Kyl 
Butik B har ett fullt indirekt kylsystem (se Figur 5) både på varma och kalla sidan med R 404 chiller i 
maskinrummet. Det indirekta systemet på kyl- och kylmedelsystemet på varma sidan bör behållas, 
eftersom det skapar en frihetsgrad att välja köldmedium. Butiken bör välja ett kylaggregat med 
propan som är ett mycket bra köldmedium kombinerat med ett indirekt system. 
 
Befintliga kylrum anpassas för framledning -1°C med 4°C i rummen detta innebär en väsentlig 
utökning av kylytor. Även nya diskar väljs med den specifikationen. De diskar som skall hålla lägre 
temperatur (2°C) anpassas helst för -2°C framledning.  
 
Köldbärarsystemet skall kunna arbeta med högsta möjliga framledningstemperatur och diskarna skall 
kunna kommunicera med maskinrummet så att om behov uppstår att sänka temperaturen i någon 
disk skall framledningstemperaturen sänkas. Framledningstemperaturen skall efter några timmar 
höjas tills temperaturen blir för hög i någon disk.  
Över hela dellastområdet skall de nya aggregaten kunna arbeta med varvtalsstyrning.  
 
Pumpar 
Pumparna i både köldbärare- och kylmedelsystem byts till frekvensstyrning. Köldbärarpumpen ska 
vara tryckstyrd, medan styrningen till kylmedelpumpen exempelvis kan lösas med konstant 
temperaturändring över kondensor. 
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Karmvärme 
All karmvärme skall styras på lokalluftens fuktinnehåll. På försök kan även avfrostningen kopplas in 
med fuktstyrning. Vilka värden som skall gälla måste utprovas under drift.  
 
Avfrostning 
Avfrostningen skall helst vara behovsstyrd. Antalet avfrostningar per dygn kan i så fall baseras på 
inomhusluftens fuktighet. 

 
Beräkning av energibesparing 
Nedan följer ungefärliga beräkningar av energianvändningen efter en ombyggnation då alla 
föreslagna åtgärder genomförts:  

 Energianvändning i maskinrum, exklusive pumpar och KMK, skulle hamna på i 
storleksordningen 114 MWh.  

 Om KMK förses med EC frekvensstyrning skulle det innebära ungefär en halvering av 
energianvändningen till 21 MWh.  

 Om kyldiskarna förses med dörrar och pumparna förses med frekvensstyrning kan 
energianvändningen reduceras till hälften av dagens värde eller ca 55 MWh.  

 Butiken har idag flera plugg-in diskar som tillsammans drar 175 MWh. De flesta plugg-in 
enheterna borde kunna tas bort och ersättas med diskar kopplade till det centrala 
kylsystemet, varför energianvändningen för plugg-in diskar borde bli noll efter ombyggnad.   

 Sätt resterande energianvändning i kyl- och fryssystemet till 25 MWh.  
 
En lite skakig siffra skulle då bli 114 + 21 + 55 + 25 = 215 MWh. Jämfört med dagens 
energianvändning till butikskyla på 824 MWh skulle det alltså innebära en minskning med ca 600 
MWh. Detta då med dörrar på kyldiskar.  
 
Tabell 11 Energi till livsmedelskyla i Butik B 

Energi till butikskyla 2013 

(MWh) 

Energi till butikskyla efter åtgärder 

(MWh) 

Förändring 

(%) 

824 215 - 26 % 

 
Klimatdata kylbehov 
Klimatdata är standardiserade data för inneklimatet i butiken. ISO 2 är 22°C med fuktigheten 65 % 
medan ISO 3 är 25°C och 60 %. Eftersom AC saknas i butik B väljs klimatdata enligt ISO 3. Om man 
utgår från att fuktigheten inomhus väl följer den utomhus kommer ISO 3 fuktighet att inträffa några 
få timmar per år. De befintliga diskarna förses med dörrar.  
 
Kylbehov 
Kylbehovet anses här vara mest beroende av luftens fuktighet. Erfarenheten från mätningar på butik 
i Borås pekar på en totalt oberoende kyllast. Mätningar är utförda över ett stort inneklimatområde 
med många diskar och mjölkridå med dörrar och ett antal kylrum. Medellasten uppmätt i 
Boråsbutiken efter ändringen med dörrar var 13 % av angivet maxbehov under signifikanta luftdata 
utom de högsta. Utomhus årsmedel temperatur i Borås och där Butik B ligger är ganska lika, kring 
6°C.  
 
Fläktarna i de nya diskarna i Butik B ger ett litet bidrag till kylbehovet. Det är lämpligt att kylsystemet 
skall klara 10 % av maxlast med bra dellastverkningsgrad. Den parameter som förutom omgivning, 
dörröppningar och fläktar styr kylbehovet för en given disk är inlastning av varma varor. 
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Utifrån varaktighetsdiagram och en ren gissning ansätt för kyl: 
5000 drifttimmar med 25 % av max kylbehov 
1200 drifttimmar med 40 % av max kylbehov  
1600 drifttimmar med 60 % av max kylbehov 
900 drifttimmar med 100 % max kylbehov 
 
För frys kommer drifttiden med högt kylbehov att bli längre än för kyl, då verklig variation är mindre 
känd. 
 
Kraftbehov kompressorer 
Kompressorenas kraftbehov styrs av tre parametrar: 

- Kylbehov 
- Förångningstryck 
- Kondenseringstryck 

 
Kylbehovet anses vara känt. 
 
Förångningstrycket beror på hur systemen byggs upp och styrs. Ansett till CO2 eller propan kaskad att 
dess kondensor kyls vid 0°C framledning av köldbärare. Kylsystemet kommer att kunna arbeta vid 
framledning -1°C under 5000 timmar. Maxlasten kräver i en disk -6°C ansätt 60 % -4°C och 40 % -2°C. 
Sätt förångningen 4°C lägre i samtliga fall. 
 
Kondenseringstrycket kommer att under 5000 timmar kunna hållas på 15°C eller tillåtet lägsta. Både 
40 % och 60 % last bör kunna arbeta med 20°C. Sätt 75 % och högre till 40°C.    
 
Beräkning av driftskostnad 
 
Tabell 12 

System Driftläge 
(%) 

Drifttid  
(h) 

Förång. 
(°C) 

Kond. 
(°C) 

Kylbehov 
(kW) 

COP Kraftbehov 
(kW) 

Energi 
(kWh) 

Total 
energi 
(kWh) 

kyl 25 5000 -5 15 27+12=39 6,8 5,7 28500 

88410 

40 1200 -6 20 44+12=56 6 9,5 19000 

60 1600 -8 20 67+26=93 5,5 16,9 16900 

100 900 -10 40 111+26=137 4 34,3 24010 

frys 25 1500 -30 0 6 3,2 1,9 9500 

20540 

40 1200 -30 -1 10 3,3 3 6000 

60 3700 -30 -3 16 3,45 4,6 4600 

100 2200 -30 -5 26 3,6 7,2 5040 

summa 113550 

 
 
Osäkerheter i beräkningar 
Hur kylbehovet i diskarna varierar med butikens inneklimat är egentligen inte känt för dessa diskar. 
Tillverkaren av diskarna är tillfrågand men har inte något färdigt beräkningsprogram. Detta visar 
tydligt att frågan om årsenergi i livsmedelsbutiker inte är någon efterfrågad storhet! Dessutom har 
data för ett antal befintliga diskar gissats och även belastningen för kyl och frysrum är en tumregel.  
 
Hur butikens inneklimat varierar med utomhusklimatet, främst avseende luftfuktighet, vet man inte 
mycket om men likhetstecken mellan inre och yttre absolut fuktighet kan anses vara en möjlig 
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approximation. Även varaktighetsdiagram över absolut fuktighet utomhus visar sig vara en bristvara 
som inte ens SMHI har haft efterfrågan på. 
 
Kylbehovets variation över året är även det en approximation men med viss övervärdering av 
absolutvärdena. Troligtvis är kylbehovet lägre, men kunskap saknas om möjliga faktorer som kan 
påverka kylbehovet t.ex. ilastning av varma varor. 
 
Övriga data är baserade på kommersiella data för kompressorer och aggregat. 
 
Jämförelse med tidigare konsultrapport avseende energi 
I denna förstudie har bara kompressordriften beräknats. Åtgärder som ersättning av KMK och 
styrning av pumpar har inte medräknats. Dessa är inte heller med i redovisningen. En gissning är att 
dessa efter injustering bidrar med ytterligare 30-40 % av energiförbrukningen. Däremot har full 
inverkan av att förse alla kyldiskar med dörrar tagits med. Detta var inte förutsett i den energirapport 
som gjorts tidigare. Dörrinstallationen innebär ungefär en halvering av kylbehovet i diskarna.  
 
Genom att inte fortsätta driften av värmeåtervinningen kan kylsystemet köras med lägsta möjliga 
kondenseringstryck. Dessutom har data pressats ytterligare genom att använda ett bättre 
köldmedium (propan i stället för R 404) och ytterligare höja framledningstemperaturen till diskar och 
rum vid låglast. Låglast är det helt dominerande driftläget. 
 
Lönsamhet 
En beräknad investering på ca 2,5 miljoner SEK för de ovan föreslagna åtgärderna och de angivna 
beräkningarna för driftskostnadsvinst ger en rak pay-off tid på ca 4,5 år. 
 
Beräkningen baseras på följande underlag: 

- Energirapport från 2013, från butikens anlitade energikonsult [3] 

- Lay out för butik efter ombyggnad, daterad 8 maj 2014 

- Lista från disktillverkare på de nya diskarna med data för klimat ISO 2 och3 från ISO 23953-2 

- HC aggregat 

- Varaktighetsdiagram fuktighet utomhus i Göteborg 

- Muntlig skattning av kylbehov för befintliga diskar, kyl och frysrum från butikens anlitade 

kylkonsult 

Belysning 
 
Allmänbelysningen fyller sin funktion väl och består till största delen av T5 armaturer och spotlights. 
Det är väldigt mycket belysning installerat och en översyn bör göras för att sedan minska mängden 
installerad effekt. Belysningen står idag för ca 22 % av butikens energianvändning, det vill säga ca 277 
MWh/år, detta är en väldigt hög siffra för en butik i denna storlek. Framförallt är det den stora 
mängden spotlights och dubbel belysning i form av hyllbelysning som är orsaken till den höga 
energianvändningen. Installerad belysningseffekt i  butiken är ca 21 kW/m².  
 
Förslag på åtgärder 
Belysningsrevison som utförs av en extern belysningsexpert med förståelse för matbutikens 
belysningsbehov. Butikens nuvarande belysning d.v.s. antalet armaturer är känd efter 
energiutvärderingen, men rapporten säger inget om hur belysningen upplev och fungerar. 
Belysningsrevisionen bör lägga tyngdpunkten på att kartlägga butikens belysningsbehov, framför allt 



 
 

 

www.laganbygg.se  39 
 
 
 
 

ute i butiken men även i personal- och lagerutrymmen. Målet är att belysningen ska vara 
energieffektiv (totalt måltal 15 kW/m²) men utan att arbetsmiljö eller försäljning påverkas negativt. 
 
I utrymmen som där människor inte alltid befinner sig t.ex. personalutrymmen, toaletter, lager och 
kontor kan belysningen med fördel styras av närvarosensorer som antingen dimrar eller släcker 
belysningen när rummet stått tomt en viss period.  
 
I det nya belysningssystemet ska endast lysrör av typ T5 användas, alla T8 lysrör ska tas ur bruk.  
 
För att undvika att delar av belysningen är igång nattetid i onödan bör det nya belysningssystemet 
göra det möjligt att släcka hela butikens belysning med en central brytare.  
 
Om möjligt, dimra belysningen till önskad ljusnivå. 
 
Butik B har en totalyta på 2687 m². Om den installerade belysningseffekten minskas från 21 kW/m² 
till 15 kW/m² och belysningen beräknas vara tänd 15 timmar per dygn skulle butiken spara ca 88 
MWh/år.  
 

 
Värme, ventilation och luftkonditionering 

Bakgrund 
Systemet för värme, ventilation och central luftkonditionering ägs och sköts av fastighetsägaren. Det 
finns ett nyskrivet 3-årigt avtal mellan Butik B och fastighetsägaren. Butiken har ett eget 
elabonnemang. Den uppvärmda och ventilerade golvytan är enligt uppgift sammanlagt 2682 m2, 
varav 1655 m2 är butiksyta. Övrig yta är lager, kontor och omklädning. Bedömningen av systemet är 
baserad på en energideklarationsrapport från en av fastighetsägaren anlitad konsultfirma [9] och en 
energirapport från ett av butiken anlitat konsultföretag [3]. Det har även gjorts ett studiebesök i 
fastigheten.  
 
De två ventilationsaggregat som försörjer Butik B är av fabrikat PM-Luft. De är ca 10 år gamla och 
fläktarna är utrustade med frekvensstyrda motorer. Det större aggregatet som har ett flöde på 4135 
l/s försörjer butik och lager. Det mindre aggregatet som har ett flöde på 540 l/s försörjer kontor och 
omklädning. Båda aggregaten har roterande värmeväxlare vilka vanligen har en maximal 
värmeåtervinning på ca 80 %. I det stora aggregatet finns även ett system för återvinnig av värme 
från kylmaskinerna. Denna fungerar idag inte bra. Både SP och kylfirman butiken brukar anlita ser 
dock stora möjligheter att förbättra denna värmeåtervinning till ventilationen så att den går bättre 
och effektivare.  Energideklarationsrapporten indikerar att ventilationsaggregaten är relativt 
eleffektiva. Separat mätning saknas på de aggregat som försörjer butiken men deklarationen för hela 
fastighten indikerar en elförbrukning för fläktar på ca 30 MWh/år. Man har precis bytt till ett nytt 
styrsystem vilket för närvarande är tryckstyrt. Ventilationen går med konstant luftflöde närmare 15 h 
per dygn. Övrig tid avstängt. Det nya styrsystemet och de frekvensstyrda fläktmotorerna möjliggör 
att man relativt enkelt kan börja använda behovsstyrd ventilation. Ventilationssystemets el och 
värmeanvändning skulle då kunna minskas ytterligare. Ingen återluft sker via det centrala 
ventilationssystemet. Däremot finns det i butiken ett antal mindre fläktar för cirkulationsluft. Att 
bygga om befintligt system till återluft bedöms i nuläget inte vara kostnadseffektivt. 
 
Det centrala värmesystemet försörjs med fjärrvärme. Där finns några cirkulationspumpar av äldre 
modell som borde bytas till moderna och eleffektiva. Detta skulle minska elanvändningen för 
samtliga verksamheter i fastigheten med ca 1 MWh/år. Eftersom man har varmhyra och ingen 
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separat mätning av butikens värmeanvändning görs är det svårt att bestämma hur stor den är och 
hur mycket den totalt sett skulle kunna minskas. När det gäller behovsstyrning av ventilationen 
bedöms dock utifrån energideklarationsrapporten att bara den skulle spara ca 50 MWh/år. 
Energieffektivare butikskyla innebär dock att den via ventilationssystemet tillförda värmemängden 
kan behöva vara större än idag.  Denna värmemängd behöver dock inte vara köpt fjärrvärme. Även 
vid byte till en mycket energieffektiv butikskyla bedöms att återvinning av värme från kylmaskiner 
mer än väl skulle täcka butikens värmebehov och även bidra till att värma övriga ytor i fastigheten. 
 
Förslag på åtgärder 

 Inför behovsstyrning av ventilationsaggregaten (CO2, temperatur, etc.), vilket det finns goda 
möjligheter till med det nyligen installerade styr- & övervakningssystemet. Kontrollera och 
injustera luftflöden och tryckfall så att behovsstyrning kan fungera på ett bra sätt. Kan 
eventuellt innebära behov av att installera balanserings- och/eller reglerspjäll, samt 
tryckgivare på strategiska punkter i kanalsystemet. 

 Bygg om värmeåtervinningen från butikens kylsystem till ventilationssystemet så att den 
fungerar bättre och effektivare. Återvinn värmen med hjälp av en eller flera frekvensstyrda 
värmepumpar. Större delen av hela fastighetens värme- och varmvattenbehov kan täckas 
med denna återvinning, inte bara butikens lokaler. 

 Projekteringen av det nya värme- och ventilationssystemet måste ske samordnat med 
projekteringen av de föreslagna åtgärderna på avseende butikskylan. Detta då förändringar 
av butikskylan har en direkt inverkan på utformningen av ett energieffektivt värme- och 
ventilationssystem. Värme- och effektbehovet i tilluftsbatterier kan öka något jämfört med 
idag då eleffektiv belysning införs och spillvärme från plug-in diskar försvinner. Föreslagna 
butikskyleåtgärder innebär att ingen komfortkyla behövs i butiken, förutom frikyla med 
uteluft via ventilationsaggregaten. 

 Även styr- och övervakningssystem måste utformas för en optimal samverkan mellan 
butikskyla, värme- och ventilationssystem. Man måste se butikskyla, värme- och 
ventilationssystem som delar i ett system. Optimal styrning av butikskylan bör dock vara 
prioriterad och överordnad styrningen av värme- och ventilationssystemet. Detta då 
butikskylan även efter föreslagna åtgärder är den dominerande energiförbrukaren. Risk finns 
annars för suboptimering. 

 Byt ut de äldre och ineffektiva cirkulationspumpar som finns mot nya A-klassade med 
möjlighet till frekvens-/kapacitetsreglering. 

 Förse ventilationsaggregat och eventuella värmepumpar med separata elmätare. 

 Förse tilluftsbatterier med separata värmemängdsmätare. 
 
Uppskattad energi- och kostnadsbesparing 
En grov uppskattning av föreslagna åtgärder ger följande: 
 
Tabell 13 

 Idag Efter åtgärder Förändring 

MWh/år kkr/år * MWh/år kkr/år * MWh/år kkr/år * 

Fläktar 30 30 15 15 -15 -15 

Pumpar 5 5 3 3 -2 -2 

Fjärrvärme 150 90 0 0 -150 -90 

Värmepump 0 0 15 15 +15 +9 

Totalt 185 125 33 33 -153 -98 

*) Energipriser: El 1000 kr/MWh, Fjärrvärme 600 kr/MWh 
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En besparing på knapp 100 kkr per år kanske är svårt att motivera om man ser det avskilt från allt 
annat. Men vi ser det snarare som en nödvändighet för att få helheten att fungera. Värme- och 
ventilation står redan från början för en lite del av den totala energianvändningen, det är därför inte 
så konstigt att besparingsutrymmet också är mycket mindre än för kyla och belysning. 
 
Återvinner man inte värmen från kylmaskinerna med en värmepump utan forsätter värma med 
fjärrvärme (och skickar ut värmen från kylmaskinerna på taket) så ökar istället de årliga 
driftskostnaderna för värme- och ventilation något. Orsaken är ökat värmebehov när plug-in-diskar 
tas bort och man byter till eleffektiv LED-belysning. Med värmepumpar kan man dessutom värma 
övriga lokaler i fastigheten billigare än idag.  
 

Sammanfattning Butik B 
 
Tabell 14 Sammanfattning av energibesparingspotential i Butik B om samtliga åtgärdsförslag för livsmedelsskyla och 
ventilation och uppvärmning som genomförs, och den installerade belysningseffekten minskas. 

Butik B 

Energianvändning  

UTAN åtgärder 

(MWh) 

Energianvändning  

EFTER åtgärder 

(MWh) 

Besparing 

(%) 

Livsmedelskyla 824 215 74 % 

Ventilation och uppvärmning 185 33 82 % 

Belysning 277 189 32 % 

Totalt 1286 437 66 % 
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LÅGAN (program för byggnader med mycket LÅG energiANvändning) är ett samarbete mellan 
Energimyndigheten, Boverket, Sveriges Byggindustrier, Västa Götalandsregionen, Formas, 

byggherrar, entreprenörer och konsulter med syfte att öka byggtakten av lågenergibyggnader. 
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