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Förord 

Det här arbetet har gjorts på beställning av Nordic Light för att få mer kännedom om hur 

värmealstringen från deras belysningar påverkar kylsystemet ute i butikerna. Detta för att 

kunna svara på frågan om hur mycket som kan sparas ifall belysningseffekten dras ner. 

Jag skulle vilja tacka min handledare Henrik Lindström och hans kollega Nicklas Sköld på 

Nordic Light, och Lars Westerlund på Luleå Tekniska Universitet för svaren på frågor om det 

mesta. Björn Stegermark på VVS konsulterna tackar jag för förklaringar av saker och ting, och 

för hänvisning vidare till andra källor. Även ska Patrick Sundberg på Skebo ha ett stort tack 

för hjälpen. 
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Sammanfattning 

Företaget Nordic Light designar och tillverkar belysning till företag och butiker världen runt. I 

många butiker är det viktigt att ha rätt belysning för att visa upp de varor som ska säljas. I en 

klädesbutik kan elförbrukningen svara för ungefär 70 % av den totala elförbrukningen. 

Belysningen avger nästan lika mycket värme till omgivningen som effekten den förbrukar. 

Den värmer helt enkelt klädesbutikerna och många gånger lokalerna runtomkring. Oftast 

måste ett extra kylsystem utöver ventilationskylningen användas för att klara av att kyla 

butiken.  Sänks effekten på belysningen kan energi och därmed kostnader sparas in genom 

minskad elförbrukning för 

 Belysningen 

 Kylningen av lokalen med ett extra kylsystem och/eller ventilationen 

 

Genom att undersöka en klädesbutik som angränsade till omgivande lokaler i 

Stockholmstrakten, kunde kylbehovet beroende av belysningens värmealstring studeras. De 

delar som undersöktes var butikens 

 Värmeöverföring – transmission & infiltration 

 Värmetillförsel – belysning, personvärme, elektronisk utrustning & solstrålning  

 Ventilationskylning – CAV-system 

 Kylning med extra kyla – vattenburen kyla med kylbafflar 

 

Den nuvarande belysningen, med urladdningslampor, i dagligt tal lysrör på totalt 37 821 W, 

jämfördes med andra belysningsalternativ vilka var 

 LED – effektbehov på totalt 42 620 W 

 Urladdningslampor– fler i antalet, men med ett lägre effektbehov på 21 160 W 

Eftersom LED är möjligt att dimma utan att ljussammansättningen påverkas negativt 

testades även påverkan av procentuella ändringar av den nuvarande belysningen enligt 

 Procentuella minskningar på den nuvarande belysningen med ett 10 %-intervall från 

90 % till 50 % 

 En undersökning på ett års förbrukning med den totala elförbrukningen år 2013 



 

 
 

Den undersökta butiken betalade enbart för den extra kyla som producerades av en 

kylmaskin, varav besparingarna som tas upp enbart gäller denna. Resultatet för 

elförbrukningen för kylmaskinen enligt beräkningarna visade 

 LED – ingen besparing 

 Fler urladdningslampor  med lägre effekt – besparing på 5,07 kWh eller 3,84 W/m2 

 För varje 10 % minskning av nuvarande belysning  – besparing på 1,39 kWh eller 1,05 

W/m2 

 Årlig besparing med procentuella minskningar – 5000 kWh för varje 10 %  

Den totala årliga besparingen för kylmaskinens elförbrukningen inklusive 

belysningsförbrukningen beräknades vara 

 

                                     
  

Dagens LED-belysning på högre effekt drar mer energi än dagens urladdningslampor, och i 

den undersökta butiken bestod belysningen mest av 35 W urladdningslampor varav 

resultatet inte gav någon besparing. Däremot har LED-belysningen en högre ljusintensitet än 

urladdningslampor på lägre effekter, vilket gör att de kan 20 W urladdningslampor kan bytas 

mot 15 W LED. I det här fallet var urladdningslamporna av 20 W så få att enbart en minimal 

besparing skulle kunna göras. Dessa värden presenteras inte i rapporten. 

 

För att inte behov av extra värme ska uppstå då belysningens effekt minskas bör inte en 

större minskning än 20 % av belysningen göras för denna butik. Det kan däremot vara värt 

att måsta värma butiken under en kortare tid under vintern, då det går att spara mer på 

kylningen under de månader då det är varmare ute. 

  



 

 
 

Abstract 

Nordic Light designs and manufactures lights to companies and retail shops all around the 

globe, and it is important to keep the right light to get the right impression for our vision. In 

a retail shop for sale of clothes, the energy consumption for lighting can lie around 70 % of 

the total. The lighting gives off almost as much heat as the power it uses, which means it is 

heating the shop and the shops around it. Very often an extra cooling system needs to be 

installed when only the ventilation cooling is not enough to keep the shop cool. If the power 

of the lighting is lowered, both energy and costs can be saved through reduced energy 

consumption for  

 The lighting 

 The cooling of the shop with the extra cooling system and/or the ventilation system 

 

By examine a clothing shop nearby Stockholm, the need of cooling due to the heat input 

from the shop lighting could be studied. The shop was located in a shopping mall with 

adjoining shops and premises. The studied sections were 

 Heat transfer – transmission & infiltration 

 Heat input – lighting, heat of people, electronic equipment & solar radiation 

 The ventilation cooling 

 The extra cooling system – water-based cooling with chilled beams and a chiller 

 

The current lighting, with 37 821 W of high intensity discharge lamps, was compared to 

other alternatives of lighting which were 

 LED – total power of 42 620 W 

 High intensity discharge lamps – more in number but with a lower need of power 

with only 21 160 W 

 

With LED it is possible to dim without having any negative changes in the light composition, 

therefor testes were made with percentage changes of the current lighting. The energy 

saving was examined according to 

 Percentage reductions of the present lighting with an interval of 10 % from 90 % until 

50 % 



 

 
 

 An examination of the yearly energy consumption with percentage reductions. The 

energy consumption of the shop in 2013 was used for the calculations 

 

The examined shop paid only for the extra cooling from the chiller, which is why the savings 

considered in this report only applies for this one. The result of the calculations for the 

energy consumption showed that 

 LED – no saving 

 High intensity discharge lamps (lower power) – 5,07 kWh or 3,84 W/m2 

 Every percentage reduction of 10 % - 1,39 kWh or 1,05 W/m2 

 Yearly saving of percentage reduction – 5000 kWh for each 10 % reduction 

 

The yearly saving of the energy consumption of the extra cooling system and the lighting of 

the shop was calculated to be 

 

                                           
 

In the examined shop the most of the lighting was 35 W high intensity discharge lamps, and 

the considered LED lamps that have the matching light intensity need more energy to give 

off the same effect. That means that a direct change to LED would use more energy than the 

current lighting. 

Looking at LED lamps with a need of lower power the light intensity is much better than the 

high intensity discharge lamps. That means that the current lamps with 20 W could be 

changed into 15 W LED for energy saving. In this shop these lamps were so few that only a 

minimal change would be done. These values are not presented in the report.  

 

To make sure that no need of extra heating will emerge, no larger decrease than 20 % of the 

lighting should be done. It is needed to be considered that it might be worth to heat the 

shop during some times in the winter, because it might be cheaper than cooling the shop 

during the warmer months. 

 

 

  



 

 
 

Innehåll 

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

1.1. Syfte ......................................................................................................................................... 1 

1.2. Mål ........................................................................................................................................... 1 

1.3. Frågeställning .......................................................................................................................... 2 

1.4. Avgränsningar .......................................................................................................................... 2 

2. Teori................................................................................................................................................. 3 

2.1. Beteckningar ............................................................................................................................ 5 

2.2. Värmeöverföring ..................................................................................................................... 7 

2.2.1. Teori infiltration ............................................................................................................... 8 

2.2.2. Teori transmission ........................................................................................................... 9 

2.3. Värmetillförsel ....................................................................................................................... 10 

2.3.1. LED och urladdningslampor........................................................................................... 10 

2.3.2. Värmetillförsel från nuvarande belysning ..................................................................... 11 

2.3.3. Teori personvärme ........................................................................................................ 12 

2.3.4. Teori för värmealstringen av elektronisk utrustning ..................................................... 13 

2.3.5. Solstrålning .................................................................................................................... 13 

2.4. Kylning av lokal ...................................................................................................................... 14 

2.4.1. Luftens entalpi ............................................................................................................... 14 

2.4.2. Ventilationskylning ........................................................................................................ 16 

2.4.2.1. Kylning av ventilationens tilluft ............................................................................. 17 

2.4.3. Värmeväxlare ................................................................................................................. 18 

2.4.4. Kylbatteri ....................................................................................................................... 19 

2.4.5. Kylning med vattenburen kyla ....................................................................................... 20 

2.4.6. Produktion av kyla ......................................................................................................... 21 

3. Metod ............................................................................................................................................ 23 

3.1. Kylningsberäkning av lokal .................................................................................................... 23 

3.1.1. Kalkylblad ...................................................................................................................... 23 



 

 
 

3.1.2. Butiksunderlag ............................................................................................................... 24 

3.1.3. Värmeöverföring ........................................................................................................... 25 

3.1.3.1. Infiltration .............................................................................................................. 26 

3.1.3.2. Transmission .......................................................................................................... 27 

3.1.3.3. Sammanställning för värmeöverföring .................................................................. 29 

3.1.4. Värmetillförsel ............................................................................................................... 30 

3.1.4.1. Sammanställning värmetillförsel ........................................................................... 31 

3.1.5. Ventilationskylning ........................................................................................................ 32 

3.1.6. Kylning med kylmaskin .................................................................................................. 33 

3.1.7. Beräkning av olika belysningseffekter med beräkningskalkylen ................................... 36 

3.2. Årlig besparing ....................................................................................................................... 38 

4. Resultat .......................................................................................................................................... 40 

4.1. Kylningsberäkning av lokal .................................................................................................... 40 

4.2. Årlig besparing ....................................................................................................................... 42 

5. Diskussion ...................................................................................................................................... 43 

5.1. Kylningsberäkning av lokal .................................................................................................... 43 

5.2. Årlig besparing ....................................................................................................................... 44 

6. Referenser ..................................................................................................................................... 45 

Bilaga 1 – Trycktabell för mättad luftfuktighet vid specifika temperaturer. ........................................ i 

Bilaga 2 – lokalens dimensioner ...........................................................................................................ii 

Bilaga 3 – Beräkningsexempel för ventilationskylning ........................................................................ iii 

Bilaga 4 – Jämförelse mellan elförbrukning och kalkylbladet .............................................................. v 

 

  



 

1 
 

1. Inledning 

Nordic Light är ett företag som designar och tillverkar belysning, med stora företag såsom 

H&M och IKEA som kunder. Rätt ljussättning ökar det visuella intrycket, och inom handeln är 

det mycket viktigt att butikerna kan erbjuda en trevlig och attraktiv miljö för 

konsumenterna. 

 

Med stigande energipriser har energibesparingar blivit allt viktigare inom handeln, inte bara 

för de ekonomiska besparingarna som kan göras utan också för att konsumenter uppskattar 

en tydlig miljömedveten profil. Av energiförbrukningen i en butik står belysningen för en stor 

del, men då det satsas på att minska denna är det viktigt att det visuella intrycket inte 

försämras på något sätt. 

Light emitting diod (LED) är relativt nytt inom butiksbelysning. Belysningen medför 

möjligheter till energibesparingar eftersom den har ett högre ljusutbyte och för att 

kvaliteten på ljuset inte påverkas negativt av dimning. 

 

Ett högre ljusutbyte innebär: 

 Direkt minskad energiförbrukning 

 Ett minskat kylbehov i form av ventilation och annan kyla 

 

Möjlighet till dimning innebär: 

 Ett styrsystem med varierande ljusstyrka under dagen beroende av hur mycket ljus 

som behövs. 

 Möjlighet till minskad ljusstyrka då få kunder besöker butiken 
 

1.1. Syfte 

Ge en klarare bild av de ekonomiska besparingar som kan göras då belysning med lägre 

effekt används genom att uppskatta energiförbrukningen i en exempelbutik, och utformning 

av ett kalkylblad för framtida behov. 

 

1.2. Mål 
Visa hur energiförbrukningen kan förändras, då förslag på belysning med olika effekt 

användes som butiksbelysning.  

Delmål i detta var ett kalkylblad för beräkning med hjälp av information om butiken.  



 

2 
 

 

1.3. Frågeställning 

Hur mycket av kylmaskinens energiförbrukning kan butiken spara då belysningseffekten 

minskas och dimmas och därmed mindre kyla måste produceras? 

1.4. Avgränsningar 

Kalkylbladet behövde inte omfatta alltför specifika beräkningsmöjligheter om byggnaden, 

utan normer var tillräckligt. Det var för att ge en översiktlig bild över förbrukningen.  

Avgränsningar som gjordes i undersökningen var 

 Solstrålningens inverkan behandlades ej 

 Butikens kundtäthet undersöktes inte på grund av brist på uppgifter 

 Beräkningar för dörröppningar togs inte med då de omkringliggande lokalerna 

antogs ha samma temperatur som lokalen 
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2. Teori 

Denna del omfattar de faktorer som påverkar omfattningen för en butiks kylsystem. De 

teorier som behandlas är främst inriktade för det system som används i den studerade 

gallerian, och nämner bara kortfattat om andra system som kan användas. 

 

 

Inneklimatet i en lokal är beroende av många olika faktorer såsom värmeförluster genom 

t.ex. väggar, dörrar och tak. Värmetillförsel genom bland annat belysning, solstrålning, och 

även från oss människor kan ha en stor inverkan, och det gäller att allting balanseras rätt för 

att det varken ska bli för varmt eller för kallt. För detta finns det mer eller mindre 

avancerade system för att uppnå ett optimalt inomhusklimat, så att det inte känns 

obehagligt att vistas inomhus. 

 

Till skillnad från vanliga bostadshus som måste värmas under vintern, behöver butikslokaler 

istället ofta kylas ned, även under de kalla vinterdagarna då det är minusgrader utomhus. 

Detta beror ofta på att butiken måste ha en bra ljussättning, vilket leder till att den stora 

mängden belysning som finns alstrar mycket värme till lokalen. 
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I Figur 1 visas energibalansen för lokalen, och alla dessa delar som behövs för att 

inomhustemperaturen ska kunna hållas konstant. Ifall mer värme tillförs än det som förs 

bort kommer temperaturen att öka, vilket är något som bör hållas konstant i en butiksmiljö. 

 

Figur 1: Energibalansen för en butikslokal 

 

 

De olika delarna i energibalansen undersöktes och beräknades, vilka presenteras i följande 

avsnitt. Avsnitten delades in enligt butikens 

 Värmeöverföring 

 Värmetillförsel 

 Ventilationskylning 

 Kylning med extra kyla 
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2.1. Beteckningar 

Tabell 1 och Tabell 2 visar förklaringar och dimensioner för de olika beteckningar som finns i 

teoridelen. 

 

 

Tabell 1: Beteckningar och allmänna värden 

Beteckningar Beskrivning Värde Enhet 

         Luftens densitet 1,2 kg/m3 

   Luftens specifika värmekapacitet 1,01 kJ/kg∙K 

 

Tabell 2: Förklaring av beteckningar som använts i teoriavsnitten samt tillhörande enhet 

Beteckningar Beskrivning Enhet 

Värmeöverföring 

 ̇    Värmeöverföring via infiltration W 

 ̇             Infiltrationsvolym m3/s 

      Innetemperaturen :C 

     Utomhustemperaturen :C 

  Infiltrationsfaktor förändring/h 

       Lokalens volym m3 

 ̇             Värmeöverföring via transmission W 

   Värmeledningskoefficient W/m2 K 

   Area m2 

   Temperatur för angränsande lokaler eller ute :C 

Luftens entalpi 

 ̇        Tilluftens massflöde kg/s 

 ̇          Den torra tilluftens massflöde kg/s 

 ̇    Den fuktiga tilluftens massflöde kg/s 

         Tilluftens densitet kg/m3 

 ̇        Tilluftens volymflöde m3/s 

  Luftens entalpi kJ/kg∙K 

  Luftens temperatur :C 

  Relativ luftfuktighet % 

  Andel vatteninnehåll i luft kg/kg 

   Vattenångans aktuella tryck Pa 

    Mättat vattenångtryck Pa 

     Totala trycket, atmosfärstryck Pa 
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Ventilationskylning 

 ̇                    Energin ventilationen kyler W 

 ̇    Lokalens energi W 

 ̇        Tilluftsenergin W 

 ̇              Lokalens torra massflöde kgtorr luft/s 

 ̇        Tilluftens torra massflöde kgtorr luft/s 

     Lokalens entalpi kJ/kgtorr luft 

         Tilluftens entalpi kJ/kgtorr luft 

Värmeväxlare 

   Temperaturverkningsgrad - 

           
Temperaturen efter värmeväxlare (Heat 
Exchanger) 

:C 

     Utetemperaturen :C 

          Frånluftstemperaturen :C 

Kylbatteri 

 ̇           Kylning via kylbatteri W 

           Luftens entalpi efter värmeväxlaren  

         Tilluftens entalpi  

Produktion av kyla 

     Kylningskoefficienten - 

             
Den mängd energi som tas upp från luften 

( ̇          ) 
W 

            Kompressoreffekten W 

 

 

 

 

 

  



 

7 
 

2.2. Värmeöverföring 

Då yttertemperaturen eller den omgivande temperaturen skiljer sig från lokalens kommer 

energi att vandra genom bland annat väggar, dörrar, tak och golv. Detta sker genom 

 Infiltration 

 Transmission 

 

Infiltration, även kallad ofrivillig ventilation sker genom sprickor och andra små otätheter i 

en byggnad då luft vandrar in eller ut från byggnaden. Energiförluster sker även genom 

transmission, vilket beror på huskroppens förmåga att leda värme. Då det är kallt ute 

kommer byggnaden därför att ha en naturlig kylning genom de värmeförluster som uppstår 

genom infiltration och transmission. Ju varmare det blir ute desto mindre blir 

värmeförlusterna, och då det är varmare ute än inne kommer värmen att vandra in i 

byggnaden utifrån och leda till att kylbehovet ökar. Hur snabbt en byggnad påverkas av 

väderomslag är beroende av byggnadens värmetröghet.  

Figur 2 visar energiflödets riktning beroende av temperaturskillnaden mellan inne och ute. 

Detta gäller även för transmission för innerväggar då det finns temperaturskillnader. 

 

 

Figur 2: Visar riktningen på energiflödet beroende av temperaturskillnaden mellan inne och ute 

 

Vid beräkning av transmission och infiltration kommer negativa värden att kunna uppstå då 

det är kallare inne än ute. Det är då som värme tillförs lokalen från omgivningen istället för 

från lokalen till omgivningen. 
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2.2.1. Teori infiltration 

Infiltration sker i princip alltid i vanliga byggnader. Infiltrationen beräknas med 

 

 ̇       ̇               (          ) 

 

där infiltrationsflödet  ̇             beräknas med 

 

 ̇             
        
    

  

 

Storleken på faktorn   beror på takhöjden, eftersom värmen stiger mot taket och trycket 

därmed ökar gör att man brukar använda en större faktor för beräkning av infiltrationen 

(VVS-konsulterna). I Tabell 3 visas faktorn för den normala takhöjden 2,4 m i en vanlig 

byggnad och för högre takhöjder. Äldre byggnader brukar även kunna ha en högre 

infiltrationsfaktor då isoleringen av byggnader var tunnare och inte standardiserad som den 

är numera. 

 

Tabell 3: Infiltrationsfaktorn vid olika takhöjder 

 Normal takhöjd Hög takhöjd 

    [förändring/h] 0,1 0,2 

 

  

 
 
(1) 

 
(2) 
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2.2.2. Teori transmission 

Hur pass bra ett material leder värme avgör hur mycket energi som leds ut genom t.ex. 

dörrar, väggar och tak. En vägg består oftast av en sammansatt struktur av olika 

byggnadsmaterial, t.ex. en tegelfasad, luftspalt, isolering av något slag, reglar m.fl. Dessa 

olika material har en egen förmåga att leda värme, men tillsammans utgör de en 

värmeledningskoefficient kallad U-värde. Denna används då transmissionen beräknas vilket 

görs med 

 

 ̇             ∑      (        )  

 

i vilken index i står för värdena för de angränsande utrymmena eller utomhus. För 

transmission av värme till utomhus exempelvis blir Ti = utomhustemperaturen (Tute), Ai = 

väggarean som vetter mot utsidan av huset (Aute) och Ui = ytterväggens 

värmeledningskoefficient (Uute). 

  

(3) 
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2.3. Värmetillförsel 

Värmetillförsel i en butikslokal kan komma från bland annat belysning, människor, 

elektronisk utrustning, radiatorer och solinstrålning m.m. Ifall omkringliggande lokaler eller 

rum har en högre temperatur än lokalens tillförs energi även därifrån. 

 

2.3.1. LED och urladdningslampor 

Både LED- och urladdningslamporna har ett bra ljusutbyte gentemot den totala effekten de 

använder. För båda lamparmaturerna omvandlas ungefär 25 % av den använda elen till 

ljusstrålning, som i jämförelse med glödlampan bara omvandlar 5 %. 

 

LED-lampor är lysdioder som leder ström i en riktning varvid ljus alstras. Det finns ingen ren 

lysdiod som utstrålar det eftersträvade vita ljuset, men det kan framställas på två sätt. 

Det sätt som används av Nordic Light för att framställa det vita ljuset med LED-lampor 

görs genom att blå lysdioder täcks med ett fosforskikt. Då ljuset passerar genom 

fosforskiktet omvandlas delar av det blå ljuset till andra våglängder inom det synliga 

spektrumet, vilket blir till vitt ljus. 

RGB är ett annat sätt som kan framställa vitt ljus, vilket är en sammansättning av olika 

lysdioder, som med grundfärgerna gult, rött och blått framställer det vita ljuset. 

De vanligaste typer av urladdningslampor är lysrör och kompaktlysrör, vilka består av ett 

rör eller en glaskolv som är fyllda med antingen en gas eller metallånga. Då spänning tillsätts 

kommer en elektrisk urladdning att ske, vilket avger ljus. 

 

LED-belysningen är känslig för högre temperaturer vilket påverkar dess livslängd. Armaturen 

utformas därför på ett sätt som ska motverka att lampan överhettas. Det är därför till 

lampans fördel om det är kyligare runtomkring för både dess livslängd och att lampan avger 

en ännu bättre ljusintensitet. 

En stor fördel med LED är att de kan dimmas utan att ljussammansättningen påverkas 

negativt. Ifall urladdningslamporna dimmas kommer ljussammansättningen snabbt att 

ändras. Urladdningslamporna förlorar dessutom en del av sin ljusintensitet då de går mot 

slutet av sin livslängd. 
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2.3.2. Värmetillförsel från nuvarande belysning 

Värmetillförseln från belysningen beror på antalet lampor, dess energibehov och tiden de är 

igång. Enligt Henrik Lindström (Lindström, 2014) på Nordic Light omvandlas all den effekt 

lamparmaturerna med drivdon drar från elnätet till värme. Värmen tillförs således lokalen 

via 

 Transmission (värmeöverföringen direkt till luften från lampan och armaturen) 

 Strålning 

 

Luften värms direkt runtom lamporna, och det ljus som strålas ut och lyser upp butiken 

studsar mot kläder och annat, vilket till slut tas upp i butiken i form av värme. 

Det som kan tas i åtanke i fallet med strålning är att en del av ljuset kan komma att lämna 

butiken genom skyltfönster och dörröppningar. Därför görs en förenkling av värmetillförseln 

i denna studie och det antas att 

 All ljusstrålning stannar i butiken som värme 

 

 

Det innebär att värmealstringen från belysningen beräknas med 

 

 ̇                ∑              ̇            

 

där  ̇            är den effekt en armatur drar från elnätet.  

 

Olika lampor är märkta med olika effekter, vilket är effekten de matas med från drivdonet. 

Ett undantag är för 35 W lampor som alltid matas med 39 W från drivdonet (Lindström, 

2014). Själva effekten som dras från elnätet hamnar högre än märkningen eftersom det sker 

förluster i energiomvandling i drivdonet. Hur pass högt effekten hamnar beror på drivdonets 

prestanda. I Tabell 4 redovisas vad de olika lamporna med drivdon verkligen drar i effekt från 

elnätet för butiken. 

  

(4) 
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Tabell 4: Redovisar vad olika urladdnings lampor drar i effekt från elnätet med och utan drivdon. 

 
Effektmärkning 

[W] 

 ̇             

(med drivdon) 

Effekt/armatur [W] 

Urladdningslampor 
20 23 

35 44 

LED 
15 18,5 

35 50 

 

 

2.3.3. Teori personvärme 

Oavsett om en person håller på med en fysisk aktivitet eller bara vilar så avger en person 

kroppsvärme. Enligt VVS-installationer (VVS) sker detta genom strålning, transmission, 

avdunstning och ledning. I Tabell 5 visas några exempel på den värmealstring som sker vid 

olika fysiska aktiviteter. Värmealstringen är avsedd för en normal kroppsyta på 1,8 m2. 

 

Tabell 5: Värmealstring för en normal kroppsyta på 1,8 m2 

Aktivitet Värmealstring [W] 

Sömn 85 

Vila, sittande 105 

Skrivbordsarbete 125 

På- och avklädning 160 

 

Baserat på värdena i Tabell 5 har en uppskattning gjorts av kundernas värmealstring och de 

som arbetar där. Det är mer än vid skrivbordsarbete, men mindre än att byta om i 

omklädningsrummet och värmealstringen uppskattas till 140 W. 

Den värme som avges till lokalen från personer som vistas i den beräknas med 

 

 ̇                                       ̇               

 

  

 
(5) 
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2.3.4. Teori för värmealstringen av elektronisk utrustning 

I en vanlig klädesbutik brukar det finnas kassor, numera i form av datorer. En kontorsdator 

avger ungefär 70 W i värme till sin omgivning då den inte belastas, och ungefär 100 W vid 

belastning (Vattenfall, 2007) och multipliceras det med antalet datorer fås värmetillskottet 

från den elektroniska utrustningen. Mindre värmekällor bortses från då de antas vara få och 

har låg värmealstring. 

 ̇                       ∑               ̇              

 

2.3.5. Solstrålning 

Hur solstrålningen påverkar inomhusklimatet skiljer sig från byggnad till byggnad, och det 

kan vara viktigt att ha detta i åtanke då en energibalans ska göras även om det kan vara svårt 

att ta fram exakta siffror utan avancerade dataprogram och mätvärden. Enligt VVS-

installationer (VVS) så kan effekten av solvärme som per areaenehet träffar ett fönster bli 

drygt 750 W/m2, så finns glasrutor utan solskydd kan värmetillskottet till butiken bli stort. 

Värmen som släpps igenom fönstren beror också på solinstrålningens vinkel och på fönstrens 

transmittans (Petersson, 2009). Transmittans är hur mycket solljus och solvärme som 

fönstret släpper igenom, vilket varierar mellan olika typer av fönster. Det gäller också att ta i 

beaktning ifall det finns solskydd och markiser då detta spelar in på hur pass mycket värme 

som släpps igenom.   

Då man talar om solstrålningens påverkan kan den vara både direkt och diffus. Den direkta 

är i form av direkt solstrålning, medan den diffusa strålningen kommer reflektioner från t.ex. 

moln och omkringliggande mark. Under en solig dag består den diffusa strålningen av 10 %. 

Solstrålningen varierar också beroende på årstiderna, då solens strålar ligger på som mest 

på väst- och östsidan under sommaren, och på sydsidan under höst och vår. Även norrsidan 

påverkas under sommaren, och ytterst lite under vinter (Warfvinge & Dahlbom, 2010).  

Hur strålningen påverkar en byggnad beror också på solens läge under dagen. Ifall 

byggnaden har många fönster på östra sidan påverkar den byggnaden mest under 

förmiddagen under sommaren, eller ifall byggnaden har ett mörkt vertikalt tak så kan 

yttemperaturen stiga till 30 :C mitt på dagen under juni månad (Petersson, 2009). Färgen på 

taket har betydelse, såsom för resten av byggnaden, vilket även det är en faktor som 

påverkar. 
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2.4. Kylning av lokal 

De kylningsmetoder som behandlas är kylning via ventilation och vattenburen kyla. För att 

kunna beräkna och förstå hur energin för luften i ventilationen fungerar, presenteras här 

även teori för luftens entalpi. 

  

2.4.1. Luftens entalpi 

Luften omkring oss innehåller vanligtvis en del vatten. Relativ luftfuktighet, RH, beskriver hur 

mycket fukt luften kan bära innan den blir mättad, och innan kondens börjar falla ut. Luften 

kan inte bära stora mängder vatten vid kalla temperaturer, och blir därför snabbt mättad 

med en liten andel vatten. 80 % luftfuktighet är vanligt under vintern i Sverige (SMHI, 2014).  

Ju högre lufttemperaturen blir, desto mer fukt ”ryms” det i luften, vilket innebär att 80 % 

RH för varmare temperaturer innehåller en mycket större mängd vatten än för kallare 

temperaturer. Ett samband för luftmassan kan skrivas enligt 

 

 ̇         ̇           ̇     

 

där  

 

 ̇                  ̇         

 

Luftens entalpi beskriver hur mycket energi det finns i luften per kg torr luft. Att man räknar 

med kg torr luft innebär inte att energin man räknar med bara är för den torra luften, utan 

den består av både luftens och vattenångans energi. Det måste tillsättas en hel del energi till 

vatten för att det ska förångas och bli vattenånga. Detta innebär att ju mer vatten luften 

innehåller, desto högre är luftens energiinnehåll. För beräkning av luftens entalpi, 

energiinnehållet per kg torr luft, används 

 

 

           (           )  

 

 

Den torra luftens energi      Vattenångans energi 

 

(8) 

 

(6) 

 

(7) 
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I ekvation (9) är luftens specifika värmekapacitet 1,01 kJ/kg, och ångbildningsvärmet 2502 

kJ/kg, alltså den värme som är bunden till vattnet efter att det blivit till ånga. Eftersom 

referenstemperaturen har satts till 0 :C görs beräkning av ekvationen med den aktuella 

luftens temperatur t, mätt i grader Celsius.  

Luftens vatteninnehåll,  , är andelen vatten per torr luft och har enheten kgH20/kgtorr luft.  

Ekvationen för luftens vatteninnehåll är 

  
    

          
  

 

Trycket i luften förändras beroende på andelen vatten, och därför kan ekvationen för luftens 

vatteninnehåll skrivas beroende av trycket enligt 

 

        
  

       
  

 

För att beräkna lufttrycket kan ekvationen, 

 

  
  
   

      

 

för den relativa luftfuktigheten användas. Den skrivs då om till 

 

   
     
   

  

 

Det mättade vattenångtrycket     kan avläsas i en tabell, se Bilaga 1. Så länge inget nytt 

vatten tillförs till luften kommer dess vatteninnehåll att vara konstant, men däremot 

ändras den relativa luftfuktigheten med den torra luftens temperaturer.  

Eftersom beräkning av luftens entalpi är per kg torr luft måste luftmassan räknas om till 

torr luft. Detta kan göras med ekvation (7) och (10), vilken skrivs om till 

 

 ̇          
 ̇       

(   )
  

(11) 

 

  
(10) 

 
(9) 

(13) 

 

(12) 
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2.4.2. Ventilationskylning 

Kylning via ventilation sker genom att lokalen tillförs luft med lägre temperatur och energi 

än lokalens befintliga luft. Den kallare tilluften måste då värmas till rumstemperatur, vilket 

görs med värmen från t.ex. belysningen. På så sätt behöver inte överskottsvärme från 

lokalen kylas bort lika mycket t.ex. med en kylmaskin. Under vintern i Sverige uppstår inga 

extra kostnader för ventilationskylan då utomhustemperaturen till största del ligger under 

den tänkta tilluftstemperaturen, och luften måste värmas istället. Under sommaren kyls 

däremot tilluften på olika sätt. 

 

Det finns några olika system för kylning med ventilationen, men de stora huvudgrupperna är 

(Warfvinge & Dahlblom, 2010):  

 CAV-system – konstant luftflöde med en varierande temperatur 

 VAV-system – konstant temperatur med ett varierat flöde 

 DCV-system – behovsstyrt luftflöde 

 

Dessa system kan kyla lokalen till en stor del, men bara i en viss utsträckning. Det som 

hindrar VAV-systemet är att det inte får bli ett alltför stort luftflöde då drag kan uppstå. CAV-

systemet bör ha en temperatur som inte understiger 15 :C, då det kan kännas obehagligt att 

vara nära ventilationsventilerna, och luften ”faller” ner på besökarna (Wiklund, 2014). DCV-

systemet är ett system som brukar användas efter behov, främst i lokaler som inte behöver 

kontinuerlig ventilation, såsom konferensrum och liknande. 

För tillfället är CAV-systemen de vanligaste som används i butikslokaler, men vid nya 

byggnationer och byte av ventilationssystem har allt fler VAV-system börjat installeras. 

 

Genom att undersöka skillnaden mellan energiinnehållet på luftflödena som lämnar lokalen 

och tilluftens energiinnehåll kan man beräkna hur mycket ventilationen kyler. Detta görs 

med ekvationen 

 

 ̇                     ̇     ̇         ̇                    ̇                      

 

(14) 
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Eftersom lika mycket luft som kommer in i lokalen lämnar den via antingen ventilationen 

eller andra öppningar innebär det att luftflödena  ̇              ̇             , och 

eftersom entalpi räknas med torr luftmassa skrivs ekvationen som 

 

 ̇                     ̇         (             )  

 

Beräkning av  ̇          görs med ekvation (14), entalpierna för rum,     , och tilluftens 

entalpi,       beräknas med ekvation (9) som presenterades i föregående avsnitt, 2.4.1 

Luftens entalpi.  

 

 

2.4.2.1. Kylning av ventilationens tilluft 

För att kyla uteluften till den önskade temperaturen på tilluften kan kylbatterier och 

värmeväxlare av olika slag användas. En värmeväxlare tar upp energi från den varmare 

tilluften och avger den till den kallare frånluften, medan ett kylbatteri kyler luften med ett 

kylmedium. Kylbatteriet används endast då temperaturen före kylbatteriet överstiger den 

önskade tilluftstemperaturen. Under en svensk vinter måste för det mesta luften istället 

värmas till den önskade tilluftstemperaturen med ett värmebatteri. Figur 3 visar en överblick 

på kylningen av tilluften i ventilationssystemet. 

 

 

 

Figur 3: Överblick på kylningen av tilluften 

 

(15) 
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2.4.3. Värmeväxlare 

Användningsområdet av värmeväxlare på kallare breddgrader är främst uppvärmning av 

tilluften under vinterhalvåret, men under riktigt varma dagar kan den istället användas för 

att kyla luften. För att en värmeväxlare ska kunna kyla tilluften krävs det att uteluftens 

energiinnehåll är större hos tilluften än frånluften. Värmeväxlaren överför då energin från 

den mer energirika tilluften till frånluften, och därmed minskar temperaturen på den luft 

som är på väg in till butiken, se Figur 4. 

 

 

Figur 4: Enkel skiss på hur en värmeväxlare fungerar för kylning 

 

Det finns många olika sorters värmeväxlare med skilda verkningsgrader, vilka bland annat är: 

 Värmeåtervinningsbatteri – ca 50 % i temperaturverkningsgrad (Westerlund, 2014) 

 Roterande värmeväxlare – ca 60 – 70 %, eller uppemot 90 % i 

temperaturverkningsgrad med nyare varianter (Exotherm, 2014) 

 Plattvärmeväxlare 

 

För att beräkna hur mycket temperatursänkningen blir av värmeväxlaren kan ekvationen för 

temperaturverkningsgraden användas (Westerlund, 2014), 

 

   
               

              
 

vilken skrivs om till 

           (              )           

(16) 

(17) 



 

19 
 

2.4.4. Kylbatteri 

Ifall tilluften efter värmeväxlaren fortfarande har en för hög temperatur används kylbatterier 

för att sänka temperaturen till den önskade. Luftflödet passerar ett kylbatteri som tar upp 

värme från luften, vilken förs bort med köldmediet som finns i kylbatteriet, se Figur 5. 

 

 

 

Figur 5: Kylbatteri i ventilationssystemet 

 

 

 

 

Den energi som tas från luften beräknas med  

 

 ̇            ̇          (                   )  

 

För att beräkna den effekt som dras från elnätet då kylning sker med kylbatteriet, se avsnitt 

2.4.6 Produktion av kyla. 

   

(18) 
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2.4.5. Kylning med vattenburen kyla 

En metod som används för att kyla butiker är vattenburen kyla. Några av dessa rumskylare är 

(Warfvinge & Dahlblom, 2010) 

 Kylbafflar 

 Kylpaneler 

 Fläktkylkonvektorer 

 Vattenkylda bjälklag 

 

Kylt vatten förs till rumskylarna där värme tas upp från luften och sedan förs bort med 

vattnet genom rörsystemet. Då bland annat kylbafflar och kylpaneler placeras under taket är 

det viktigt att kylvattentemperaturen inte ligger under rumsluftens daggpunktstemperatur. I 

så fall skulle fukten kondensera och kunna droppa ner på kläder och besökare. Vanligtvis 

brukar kyltemperaturen för dessa vara 14:C och returtemperaturen 18:C (Warfvinge & 

Dahlblom, 2010). 

 

Temperaturen på vattnet som förs till rumskylarna varieras efter kylbehovet, men ett 

kylsystem brukar dimensioneras utifrån en viss utetemperatur, t.ex. 25:C i Sverige, och då 

får man helt enkelt acceptera att det blir varmare inne när utomhustemperaturen ibland 

överstiger denna (PQR, 2010). 
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2.4.6. Produktion av kyla 

Vattenburet köldmedium, se föregående avsnitt 2.4.5 Kylning med vattenburen kyla, måste 

kylas och det vanligaste sättet för detta är att använda kylmaskiner (Warfvinge & Dahlblom, 

2010). Kylbatterier fungerar på liknande sätt, och är ibland sammankopplade till samma 

system. 

 

I kylmaskiner används köldmedier med en låg kokpunkt, vilket innebär att det förångas vid 

låga temperaturer. Då ett ämne förångas behövs energi vilket tas från omgivning. Figur 6 

visar funktionen hos en kylmaskin. 

 

Figur 6: Skiss över hur en kylmaskin/värmepump fungerar 

 

Då köldmediet förångas i kylmaskinen överförs värme från tilluften till köldmediet, och 

därmed kyls ventilationsluften. Köldmediet går genom en kompressor som är eldriven, och 

det är kompressorns effekt som i princip avgör hur mycket som maskinen drar från elnätet. I 

kompressorn ökar trycket, vilket medför att kokpunkten för köldmediet ökar och det 

kondenserar till vätskeform under avgivande av värme. Det är detta värme som utnyttjas i 

en värmepump för uppvärmning. Efter att kondenseringen har skett tillåts trycket att 

minska, vilket medför att köldmediet ännu en gång börjar avdunsta och värme fortsätter att 
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tas upp från luften (Westerlund, 2014). Kompressorn använder således inte lika mycket 

energi som den värme som tas upp eller avges i en kylmaskin respektive värmepump.  

 

Det genomsnittliga värdet på verkningsgraden,     , för kylmaskiner ligger omkring 3 enligt 

Boverket (Boverket, 2014). 

En värmepump behöver exempelvis 1 W elenergi för att producera ca 3 W värme vid en 

högre temperatur, vilket innebär att kylmaskinen använder 1 W för att ta upp 2 W värme vid 

en lägre temperatur. För beräkning av      för en kylmaskin används (Warfvinge & 

Dahlblom, 2010) 

 

 

     
            

           
 

 

vilken skrivs om till 

            
            

    
 

 

för att beräkna belastningen på elnätet då      är känd. Så länge som ingen kondensering 

sker är 

 

 ̇                         

  

(19) 

(20) 

(21) 
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3. Metod 

I denna del presenteras metoden som gjordes för att kunna ta fram besparingar på 

elförbrukningen i kylmaskinen då effekten på belysningen varieras. Även en metod för att ta 

fram den årliga besparingen på annat sätt togs fram.  

 

3.1. Kylningsberäkning av lokal 

En butiks energibalans undersöktes för att kunna se hur mycket energi som tillförs som 

värme, och hur mycket värmeenergi som förs bort med kylsystemet eller försvinner genom 

väggar, tak m.m. 

 

Butiken som undersöktes ligger i en galleria i Stockholmstrakten. Det är en klädesbutik som 

kräver bra belysning för att deras produkter ska framställas i bästa dager. Genom kontakt 

med olika företag som varit inblandade i ombyggnationer, ventilations- och 

kylsystemsprojektering, och fastighetsförvaltningen med flera så togs information fram som 

behövdes för studien. 

 

3.1.1. Kalkylblad 

Eftersom det är många delar i beräkningarna som var beroende av utomhustemperaturen, 

framställdes en beräkningskalkyl i Excel, vilket gjorde det möjligt att bestämma kylbehovet 

utifrån fall där utomhustemperaturen varierades. Då kunde dessutom olika faktorer som 

påverkar inomhusklimatet testas, för att se vilken effekt de har på kylbehovet. På så sätt ges 

en större förståelse för hur ett kylsystem fungerar och underlag som kan användas vid beslut 

om att genomföra energibesparande åtgärder. 

Det utformade kalkylbladet presenteras inte i rapporten. 

 

I Excel-filen användes ekvationerna som beskrivs i kapitel 2. Där vissa värden måste avläsas i 

tabeller, användes en funktion som letar upp dessa värden. Denna kallas för LETAUPP. 

Genom att skriva in ett värde på t.ex. temperaturen kunde den leta upp lufttrycket vid just 

den temperaturen. 

Ett annat kommando som användes som funktion var OM. Det gav möjlighet att kunna 

beräkna t.ex. ”Om luftfuktigheten blir över 100 % kommer istället det här värdet för luftens 
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vatteninnehåll att användas”, eller ”Om kylbehovet understiger 0 kommer en text upp som 

säger Inget kylbehov”. 

 

3.1.2. Butiksunderlag 

Det som reglerar lokalens värme, så att inomhustemperaturen hålls konstant, är 

vattenburen kyla med kylbafflar i taket. Kylan produceras med en kylmaskin, och regleringen 

av detta styrs med hjälp av mätare, vilken bland annat mäter utomhustemperaturen och 

dess luftfuktighet. 

Lokalen kyls också med ventilationskylning, då tilluftsflödet har en lägre temperatur än 

lokalens. Det är ett CAV-system med konstant luftflöde, och tilluftstemperaturen varieras 

mellan två olika inställningar, 16 :C under sommarmånaderna och 18 :C under vintern. 

Butiken betalar inte för kylningen via ventilationen, endast för den vattenburna kylan. 

Butikens temperatur kan personalen själva reglera beroende på hur varm eller kall den 

upplevs. Denna variation sträcker sig över fyra grader, från 18 :C till 22 :C. Eftersom det inte 

finns någon statistik för inomhustemperaturen antogs den vara 20 :C. Detta gäller även för 

de omgivande lokalerna, förutom två mindre utrymmen som har givna temperaturer. 
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3.1.3. Värmeöverföring 

Byggnaden är en äldre byggnad från tidigt 1900-tal, vilket innebär att värmeförluster genom 

transmission och infiltration kommer vara större än i dagens byggnader genom att 

huskroppen är mer känslig för temperaturförändringar. Detta för att dåtidens isoleringar inte 

hade hunnit utvecklats och är mycket sämre i jämförelse med de täta byggnader som byggs 

idag. 

Lokalens värmeförluster, eller värmetillförsel då det är varmt ute, bestämdes genom 

beräkningar på transmission och infiltration med hjälp av ekvationer beskrivna i kapitel 2 och 

insamlade data. 

 

Vid projekteringen av byggnadens ventilations- och kylsystem, hade en sammanställning 

gjorts som visade lokalens olika U-värden, standardtemperaturer och en del av dess 

dimensioner (PQR, 2005). De dimensioner som inte gick att ta reda på via detta dokument, 

mättes från ritningar (Nyréns, 2005), och takhöjden antogs då taket är lätt sluttande och 

informationen skilde sig åt från källorna. De antaganden som gjordes var att 

 Butikens inomhustemperatur är 20 :C 

 De omgivande lokalernas temperatur är samma som butikens om inget annat anges, 

vilket innebär att ingen värmeöverföring sker mellan dem 

 Butikens takhöjd är 5,6 m (PQR, 2005) 

 Infiltration med 0,1 förändringar/h (PQR, 2005) 
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Figur 7: Översikt på den undersökta butiken 

3.1.3.1. Infiltration 

I Figur 7 visas en översikt på butiken med mått från ritningar, och lokalens volym användes 

för att beräkna lokalens infiltrationsflöde med ekvation (2), enligt 

 

 ̇             
        
    

 
            

    
             

 

Infiltrationen för lokalen kunde med infiltrationsflödet beräknas med ekvation (1), och 

eftersom utomhustemperaturen skulle varieras för undersökningen fördes den in i 

beräkningskalkylen, enligt 

 

 ̇                    (       )  
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3.1.3.2. Transmission 

Värmeöverföringen för lokalen beräknades, under förutsättning att 

 Ingen värmeöverföring till de omgivande lokalerna med samma temperatur ägde rum 

 Värmeöverföring till det kylda soprummet och ställverket skedde under konstanta 

temperaturer 

 Konstant värmeöverföring genom golv till marken under 

 Värmeöverföring genom tak och yttervägg var däremot beroende av 

utomhustemperaturen 

 

Marktemperaturen på ett visst djup förändras inte så mycket under året (Petersson, 

2012). Eftersom inget exakt djup i marken på byggnadens grundplan fanns tillgängligt antogs 

temperaturen vara konstant. Enligt ett dokument då byggnaden projekterades för 

vinterhalvåret är marktemperaturen under butiken 11 :C (PQR, 2005).  

I Figur 7 visas det att tre av lokalens väggar angränsar till omgivande lokaler, och eftersom 

det inte fanns några exakta värden för lokalernas temperaturer antogs dessa ha samma 

temperatur som den undersöka lokalen. Därför beräknades inga överföringar av värme till 

omgivande lokaler. 

Däremot fanns det enligt ett dokument (PQR, 2005) två utrymmen med skilda 

temperaturer, ett kylt soprum och ett ställverk med lägre temperatur. Därmed skedde 

värmeöverföring från lokalen till dessa. 

För de angränsande utrymmena som var kallare än lokalen användes ekvation (3) för att 

beräkna värmeförlusterna från denna. I Tabell 6 visas de värden som användes för 

beräkningarna och lokalens konstanta värmeförluster till de kallare utrymmena. 
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Tabell 6: Värden för beräkning av och värde på värmeöverföring i butiken via transmission till angränsande 

utrymmen 

Beteckning Del av lokal 
U-värde 

[W/m2·K] 

Area 

[m2] 

Temperatur 

*:C+ 

 ̇             

[W] 

1 
Kylt soprum 

(innervägg) 
0,5 7,2 5 54 

2 
Ställverk 

[innervägg) 
0,5 67,2 9 369,6 

3 
Golv mot 

mark 
0,17 1321 11 2 021,13 

∑ ̇             2 444,73 

 

De delar av butiken som påverkas då utomhustemperaturen ändras är ytterväggen och 

taket. Värmeöverföringen genom ytterväggen påverkas av att den har tre dörrar av samma 

storlek, och att ett ställverk med en annan temperatur än lokalens tar upp en del av 

väggarean. För att kunna beräkna värmeöverföringen genom väggen användes själva 

väggens UA med alla dess ingående komponenter. Dörrarnas area och ställverkets area mot 

ytterväggen räknades bort, och UA värdet för resterande del av väggen beräknas, se Tabell 

7. UA-värdet för ytor som vetter mot utsidan summerades.  

 

Tabell 7: Värden för beräkning av butikens värmeöverföring via transmission beroende av 

utomhustemperaturen 

Del av lokal 
U-värde 

[W/m2·K] 

Area 

[m2] 

UA-värde 

[W/K] 

Yttervägg (ställverk och dörrar borträknade) 0,23 202,9 46,67 

Ytterdörrar 1,2 9,9 11,88 

Tak 0,2 1321 264,2 

∑    322,75 
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Eftersom värmeöverföringen genom taket och ytterväggen var beroende av den varierande 

utomhustemperaturen användes UA-värdet från Tabell 7 i ekvation (3) och adderades till 

transmissionsförlusterna från Tabell 6. Då ekvationen var beroende av 

utomhustemperaturen skrevs denna in i beräkningskalkylen. 

 

 

3.1.3.3. Sammanställning för värmeöverföring 

Med hjälp av ekvationerna (1) & (2) framställdes en ekvation för infiltration till 

beräkningskalkylen med en varierande utomhustemperatur enligt  

 

 ̇                    (       )  

 

Med hjälp av ekvation (3) och värden från Tabell 6 och Tabell 7 skrevs ekvationen till 

beräkningskalkylen för lokalens transmissionsöverföringar beroende av 

utomhustemperaturen, enligt 

 

 ̇                    (       )            
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3.1.4. Värmetillförsel 

För att undersöka hur mycket energi som tillfördes i butiken behövdes information om 

 Belysningen 

 Elektroniska utrustningen 

 Antal besökare 

 

Då inget kundflöde fanns tillgängligt för just den butiken, så antogs det att det ständiga 

medeltalet besökare med personal var 20 personer. Eftersom värmealstringen från den 

elektroniska utrustningen i en butik är så pass liten i jämförelse med den från belysningen 

antogs den vara 400 W. 

 

Antaganden som gjordes var att 

 Det ständiga antalet personer i butiken var 20 st. 

 Att det fanns elektronisk utrustning på 400 W 

 

Underlag för den nuvarande belysningen togs fram av Nordic Light, (Lindström, 2014) och i 

denna fanns det också ett förslag att alla 35 W urladdningslampor i lokalens belysning skulle 

bytas till 20 W. För att få det rätta ljuset skulle enligt förslaget ett större antal lampor 

installeras, se Tabell 8. 

En uppskattning av föreslagna LED-armaturernas totala energikonsumtion gjordes av 

Nordic Light, se Tabell 8. Härmed kunde LED-lampornas energikonsumtion jämföras med de 

befintliga urladdningslamporna.  

 

Tabell 8: Visar förslag på och den nuvarande butiksbelysningen i försäljningsdel och omklädningsrum 

 
Typ av armatur Antal armaturer 

 ̇            

Effekt/armatur [W] 

Nuvarande belysning 
35 W 829 44 

20 W 47 23 

LED 
35 W 829 50 

15 W 47 18,5 

Förslag på belysning 20 W 959 23 



 

31 
 

 

Den totala butiksbelysningens energiförbrukning och värmealstring beräknades med 

ekvation (5), där antalet armaturer multiplicerades med hur mycket de drar från elnätet. 

Detta gjordes för de olika belysningsförslagen och den nuvarande. Den totala effekten 

dividerades med butiksarean för att ta fram energitillförseln per kvadratmeter. 

Antalet personer i butiken multiplicerades med personvärmealstringen på 140 W, enligt 

ekvation (6), och den totala värmetillförseln från människorna beräknades. 

 

 

3.1.4.1. Sammanställning värmetillförsel 

Sammanställningen av energiförbrukningen och värmetillförseln från de olika belysningarna 

visas i Tabell 9. Dessa beräknades med ekvation (5).  

 

Tabell 9: Visar värmetillförseln från butikens nuvarande belysning, samt undersökning för byte av 

effekt och armaturer 

 [kWh] [W/m2] 

Nuvarande belysning 37,821 28,63 

Total LED-belysning 42,62 32,36 

Förslag med 20 W urladd. 21,16 16,02 

 

 

Värmetillförseln från personer och den elektroniska utrustningen beräknades med ekvation 

(6) och resultatet visas i Tabell 10. 

 

Tabell 10: Värmetillförsel i butiken från elektronisk utrustning och från personer som vistas i den 

 [kWh] [W/m2] 

Personvärme 2,8 2,12 

Elektronisk utrustning 0,4 0,30 
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3.1.5.  Ventilationskylning 

Till denna del hör teoridelarna 2.4.1 Luftens entalpi och 2.4.2 Ventilationskylning samt 

2.4.2.1 Kylning av ventilationens tilluft. 

 

Systemet i byggnaden var enligt följande: 

 CAV-system med konstant luftflöde 

 Värmeväxlare – värmeåtervinningsbatteri med 0,5 i temperaturverkningsgrad 

 Kylbatteri 

 

Kylningen av tilluften görs med en värmeväxlare och ett kylbatteri. Värmeväxlaren som finns 

i system är ett värmeåtervinningsbatteri, och information om vilken verkningsgrad det hade 

gick inte att ta fram. Därför antogs det att den har en temperaturverkningsgrad på 0,5 

(Warfvinge & Dahlblom, 2010). 

Det blåses in 16 :C kyld luft under sommarmånaderna och 18 :C uppvärmd luft under 

vintern, i lokalen. Tilluftsflöde in till lokalen är jämförelsevis stort (5640 l/s) medan 

frånluftsflöde i skyltfönstret är litet. Det innebär att det mesta av lokalens uppvärmda luft 

lämnar den genom de öppna dörrarna. 

 

Luftens entalpi och det torra massflödet är beroende av luftens vatteninnehåll, den relativa 

luftfuktigheten kan påverka den energimängd som kommer in i butiken. Vid de flesta 

temperaturer i Sverige påverkas inte luftens vatteninnehåll genom sin väg i ventilationen, 

och inomhusluften har ungefär samma vatteninnehåll som luften utomhus. Detta eftersom 

den enda mängden fukt som tillförs i en vanlig klädesbutik kommer från människor som 

vistas i den, vilket är en mycket liten mängd(Westerlund, 2014). 

Det händer däremot ibland då det är varmt ute, att relativa luftfuktigheten på tilluften 

överstiger 100 % och kondensering av vattenånga sker pga av att luften avkyls. 

Ventilationskylningen beräknades ned hjälp av lokalens och tilluftens entalpi, samt luftens 

torra massflöde. Det är mycket i dessa beräkningar som är beroende av 

utomhustemperaturen, och dess inverkan fördes in i beräkningskalkylen.   

För att kunna förstå hur beräkningsmetoden fungerar och föra in ekvationerna på ett 

lämpligt sätt i beräkningskalkylen gjordes ett beräkningsexempel, se Bilaga 3 – 

Beräkningsexempel för ventilationskylning. 



 

33 
 

3.1.6.  Kylning med kylmaskin 

All den värme som inte kyls med ventilationskylning och försvinner genom väggar och tak 

som värmeförluster, måste kylas bort med kylmaskinen. 

Genom att ha energibalansen i åtanke, att lika mycket värme som kommer in i butiken 

måste lämna den för att temperaturen ska hållas på samma nivå, beräknades erfoderlig 

kylning från kylmaskinen. För att visa hur beräkningarna gjordes, visas ett exempel där 

följande betingelser för nuvarande belysning sattes till 

 Utomhustemp. 25 :C, RH 80 % 

 Inomhustemperaturen till 20 :C 

 COP-värdet var 2,73 

 Tilluftstemperaturen till 16 :C 

 Kunder och besökare, 20 pers. 

 Elektronisk utrustning 400 W 

 

Solens inverkan på en byggnad förklaras närmare i teoriavsnittet, 2.3.5. Solstrålning. Dess 

påverkan på energitillförsel och att det kan spela stor roll då lokalen måste kylas under soliga 

dagar behandlas där. Däremot tas inte detta med i beräkningarna beroende på av att lokalens 

enda yttervägg är placerad mot norrsidan. Den har inga fönster, men tre dörrar med solskydd 

mot den mindre mängden strålning de utsätts för. Norrsidans yttervägg kommer därför inte 

att påverkas mycket av solen. Det som kommer att påverkas mest är det mörka, vertikala 

taket. 

Med den information som fanns tillhanda var det svårt att ta fram hur stor värmemängd 

som faktiskt tillförs av solen, utan att ha hjälp av ett mer avancerat dataprogram. Därför 

gjordes valet att bortse från solens påverkan, och ha i åtanke att det behövs mer kylning än 

den beräknade kylningen då solen skiner. 
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Värdena för belysning, personvärme och elektronisk utrustning i energibalansen kommer från 

sammanställningarna i metoddelen av denna rapport (kapitel 3). För beräkningen av 

transmissionen och infiltrationen användes beräkningskalkylen enligt ekvationerna från 

3.1.3.3 Sammanställning för värmeöverföring enligt de förhållanden som beskrivs nedan. 

Ventilationskylningen beräknades med beräkningskalkylen, enligt beräkningarna i Bilaga 3. 

 

Energibalans 

 Belysning   37 821 W 

 Personvärme  2 800 W 

 Elektronisk utrustning  400 W 

 Solstrålning   (ej med i beräkning) 

± Transmission  831 W 

± Infiltration    

 

  Total tillförd värme  41 852 W 

 

- Ventilationskylning  27 595 W 

± Transmission   

± Infiltration   1 456 W 

 

  Total bortförd värme, kylning  28 840 W 

 

 Total tillförd värme  41 852 W 

- Total bortförd värme, kylning 28 840 W 

 

 Kylning med kylmaskin  13 012 W 

 

 

Enligt beräkningen ovan kommer kylmaskinen att måsta kyla 13 012 W då det är 25 :C varmt 

med en luftfuktighet på 80 %. 
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Genom att använda COP-värdet för kylmaskinen beräknades elförbrukningen för kompressorn 

i kylmaskinen. COP-värdet uppgavs vara 2,73 enligt ett flödesschema för kylmaskinen i 

byggnaden. Ekvation (21) användes vilket gav kompressorns effektförbrukning 
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3.1.7. Beräkning av olika belysningseffekter med beräkningskalkylen 

Butikens kylbehov undersöktes med hjälp av beräkningskalkylen för de olika belysningarna vid 

olika utomhustemperaturer. De värden som användes för beräkningarna av den totala 

kyleffekten och kyleffekten per kvadratmeter var 

 Utomhustemperatur på 25 :C och RH på 80 % 

 Tilluftstemperatur på 16 :C 

Temperaturen för när kylmaskinen slår igång för de olika effekterna bestämdes då 

tilluftstemperaturen var 18 :C, eftersom detta inträffar på vinterhalvåret. 

 

De olika belysningarna som testades var 

o Nuvarande butiksbelysning – 37 821 W 

o Byte till enbart LED-belysning – 42 620 W 

o Förslaget med bara 20 W urladdningslampor i butiken – 21 160 W 

Det gjordes även ett test med minskning av belysningen i ett 10 % intervall ned till 50 %, se 

Tabell 11. 

Tabell 11: Belysningens energiförbrukning vid procentuella minskningar 

Procentuella 

minskningar 

Total energi vid 

minskning [W] 

10 % 34 039 W 

20 % 30 257 W 

30 % 26 475 W 

40 % 22 693 W 

50 % 18 911 W 

 

Eftersom den undersökta butiken ligger i Sverige och det under vintertid blir kallt utomhus var 

det viktigt att undersöka hur mycket belysningen kunde dras ned innan det skulle behöva 

tillföras värme istället för kyla.  

Enligt SMHI (SMHI, 2014) ligger den normalt lägsta temperaturen i Stockholmstrakten på  
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– 9 :C. Genom att undersöka hur många procent som belysningen kunde dras ned innan 

värme skulle behövas då utomhustemperaturen var – 9 :C, togs ett värde fram på den 

procentuella minskningen. 
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3.2. Årlig besparing 

Det genomsnittliga antalet belysningstimmar ligger på ca 300 timmar per månad beräknat 

under ett år. Genom att använda sig av effekten på belysningen multiplicerat med antalet 

timmar på ett år, togs belysningens årsförbrukning fram. Enligt kapitlet 3.1.4.1 

Sammanställning värmetillförsel, var den nuvarande förbrukningen 37,821 kWh. Detta gav 

belysningens årsförbrukning enligt 

 

                                               

 

Den beräknade årsförbrukningen för belysningen jämfördes sedan med värdena för 2013 års 

totala årsförbrukning, se Figur 8. År 2012 stod belysningen för 70 % av hela årsförbrukningen, 

och 2013 för ca 78 %. Den övre delen på stapeldiagrammen är nämnd som övrigt, men kan i 

detta fall anses vara den el som går år till kylmaskinen. Detta eftersom en mycket liten del av 

den totala elförbrukningen går åt till annan elektronisk utrustning förutom belysningen. 

 

 

Figur 8: Butikens totala årsförbrukning av el från elnätet, med den blå andelen som är den beräknade 

årsförbrukningen och det övriga som drar energi i butiken, till största delen kylmaskinen. 

 

Den årliga besparingen hos kylmaskinen beräknades på två sätt. 

I det första sättet användes värden från resultatdelen, Kylningsberäkning av lokal 4.1. 

Värden för hur mycket kylmaskinens elförbrukning minskar för varje 10 % som dras ned på 
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belysningen beräknades. Detta värde multiplicerades med antalet belysningstimmar per år för 

att ta fram den årliga besparingen hos kylmaskinen. 

 

Ett annat beräkningssätt för att undersöka den årliga besparingen gjordes genom att beräkna 

hur mycket mindre värmetillförseln blir under ett års tid då effekten på belysningen 

procentuellt dras ned. Detta gjordes genom att ta den procentuella minskningen av 

belysningens årsförbrukning och sedan beräkna kylmaskinens minskning med ekvation (21) 

 

            
            

    
 
                  

    
               

 

Detta värde gäller så länge som kylmaskinen ständigt måste vara igång. 
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4. Resultat 

I denna del presenteras resultatet för kylningen med kylmaskin och den årliga besparingen. 

 

4.1. Kylningsberäkning av lokal 

I Tabell 12 och Tabell 13 visas resultatet för de olika belysningsalternativ som undersökts i 

kalkylbladet enligt 3.1.6 Kylning med kylmaskin och 3.1.7 Beräkning av olika belysningseffekter 

med beräkningskalkylen. 

Urladdningslamporna behövde mindre kylning än LED-lamporna, se Tabell 12. Dimning av 

nuvarande belysning ledde till minskning av kylbehov, se Tabell 13. 

 

Tabell 12:Kylbehov och kyleffektens beroende av föreslagna lamptyper 

 Extra kyla behövs då 

utomhustemperaturen 

överstiger(              ) 

Total kyleffekt  

[kWh] 

(              ) 

Kyleffekt/m2 

[W/m2] 

 (              ) 

Enbart LED-belysning – 30 :C  18,64 14,10 

Förslag till 20 W 

urladdningslampor 
6 :C Ingen kyla behövs Ingen kyla behövs 

 

 

Tabell 13: Kyleffekt i butiken då belysningen dimmas i ett intervall på 10 %. 

Nuvarande belysning 

med minskning av 

effekten 

Extra kyla behövs då 

utomhustemperaturen 

överstiger(              ) 

Total kyleffekt  

[kWh] 

(              ) 

Kyleffekt/m2 

[W/m2] 

 (              ) 

Nuvarande belysning – 23 :C 13,84 10,47 

10 % minskning – 17 :C 9,87 7,46 

20 % minskning – 10 :C 6,28 4,74 

30 % minskning – 4 :C 2,94 1,88 

40 % minskning 3 :C  Ingen kyla behövs Ingen kyla behövs 

50 % minskning 9 :C Ingen kyla behövs Ingen kyla behövs 
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Besparingen för byte av den nuvarande belysningen till förslaget med enbart 20 W 

urladdningslampor vid de givna förhållandena blev totalt 

         

och besparingen per kvadratmeter blev 

           

 

I Tabell 14 visas resultatet från beräkningskalkylen som beskriver betydelsen av dimning av 

urladdningslamporna med avseende på elförbrukningen. Kylmaskinens elförbrukning 

beräknades i beräkningskalkylen med ekvation (21) i avsnitt 2.4.6 och med värdena för 

kylmaskinens kyleffekt från Tabell 13. 

 

Tabell 14: Betydelse av dimning av urladdningslampor av typen 35 W och 20 W med avseende på effekt 

som dras från elnätet med kylmaskin. 

Nuvarande belysning med 

minskning av effekten i 

10 % - intervall 

Total elförbrukning  

[kWh] 

Elförbrukning 

[W/m2] 

Nuvarande belysning 5,07 3,84 

10 % 3,68 2,79 

20 % 2,30 1,74 

30 % 0,91 0,69 

 

Minskningen av total elförbrukning blev 1,39 kWh och 1,05 W per kvadratmeter för varje 

minskning av lampornas effekt med 10 %. 

Frågan var hur mycket belysningen kunde dras ned innan värme skulle behöva tillföras då 

lägsta utomhustemperaturen i Stockholm på vintern var – 9 :C. För att undvika ett 

värmebehov för denna butik bör enligt beräkningskalkylen den största procentuella 

minskningen inte vara mer än 20 % , se Tabell 13.  

Det är viktigt att tänka på är att det inte alltid är – 9 :C utomhus under vintern, och att det 

troligtvis går att minska belysningen ännu mer. Minskningen med 20 % med dimning gäller 
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bara för den kallare perioden, och det är möjligtvis värt att värma butiken lite än att måsta 

kyla resten av året. 

 

 

4.2. Årlig besparing 

Enligt ekvation (21) och metoden som beskrevs i avsnittet 3.2 Årlig besparing blev 

minskningen 5 000 kWh/år för varje 10 % minskning av belysningen. I Figur 9 visas 

minskningen av den årliga elförbrukningen ifall effekten för elförbrukningen dras ned. 

 

 

Figur 9: Den årliga elförbrukningen förutsatt att effekten på belysningen minskar i intervall av 10 % 

 
 
För varje minskning av belysningseffekten med 10 % minskar årlig elförbrukningen med 
18 000 kWh. Kylmaskinen representerar ca 5000 kWh och belysningseffekten 13 000 kWh av 
den minskade elförbrukning. 
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5. Diskussion 

5.1. Kylningsberäkning av lokal 

Kylningen i en butik påverkas av många faktorer, och för att ta reda på deras inverkan krävs 

djupare studier för att kunna ta fram exakta värden. Kalkylen bör därför användas som en 

vägledning för hur kylförbrukningen kan påverkas vid olika bylysningsalternativ, och inte ses 

som ett exakt verktyg för den besparing som kan göras. 

 

Att ingen kyla kommer att behövas då det är 25 :C varmt för 20 W urladdningslampor och 

minskning av belysningen på mer än 40 % är inte helt och hållet konfirmerat. Ingen direkt 

hänsyn till solpåverkan har tagits med i beräkningarna, inte heller att omgivande lokaler kan 

påverkas av solstrålningen som kan ge ett värmetillskott till butiken genom transmission och 

infiltration från dessa. 

En korrektionsfaktor skulle behövas för solpåverkan i kalkylbladet, vilket kan vara något att 

ta i åtanke ifall vidare studier kommer att göras. 

 

Det bör påpekas att solen ligger lågt under vintern i Sverige och därmed är infallande 

strålningsenergi jämförelsevis låg. Det gör att undersökningarna för vintertemperaturerna, då 

kylmaskinen börjar behövas, inte bör behöva justeras alltför mycket på grund av solen i just 

denna butik. Det finns däremot andra faktorer som kan påverka den utomhustemperatur då 

kylmaskinen börjar behövas. Det går troligtvis att minska belysningen mer än de 20 % som ges 

i beräkningskalkylen då det ofta är varmare ute än den temperatur som använts i 

beräkningarna. 

 

Genom att jämföra resultaten med elförbrukningen för butiken tex månadsvis kunde många 

olika faktorer urskiljas som kan ha stor betydelse för kylningen, se Bilaga 4 – Jämförelse mellan 

elförbrukning och kalkylbladet. 

Besöksantalet antogs vara konstant vilket är en faktor som i hög grad kan påverka på 

kylbehovet i byggnaden. Även den valda konstanta inomhustemperaturen är en viktig faktor 

då den i stor grad påverkar kylbehovet eftersom den kan varieras. Personalen kan själva ändra 

på temperaturen, och utan data för dessa förändringar är detta en stor osäkerhetsfaktor. 
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För framtida studier rekommenderas att mätdata för ventilation och kylmaskin finns 

tillgängligt, eller att mätningar kan göras på plats för att bestämma de olika faktorer som har 

inverkan på kylbehovet. Inverkan av andra faktorer än de som använts i beräkningarna , t.ex. 

transmission från omkringliggande utrymmen m.m. kan då infogas i beräkningsmodellen. 

 

5.2. Årlig besparing 

Minskningen på 18 000 kWh av den årliga elförbrukningen gäller ifall kylmaskinen är igång 

under hela året. Ifall det blir tillräckligt svalt i lokalen så att endast ventilationskylningen 

behövs kommer besparingen att minska hos kylmaskinen. I Sverige och på andra kalla 

breddgrader är det inte säkert att lokalen alltid måste kylas eftersom det är kallt, men i 

varmare länder är den siffran mer korrekt där kylningen i princip alltid behövs. 

 

En annan faktor att tänka på då den årliga besparingen studeras är lokalens värmebehov. Ifall 

det blir riktigt kallt utomhus kan ett värmebehov uppstå istället för kylbehov. Har då 

belysningens effekt och därmed värmetillförsel till lokalen minskats så kan det behövas 

mycket mer värme under vintern än tidigare. Frågan är då hur pass ofta detta sker och ifall det 

har någon större inverkan på den besparing som faktiskt görs med minskad effekt hos 

belysningen. 

 

Eftersom så många olika faktorer spelar in då man räknar på energi i en lokal eller byggnad, 

skulle mätningar från en lokal före och efter en förändring vara intressant för att ha verkliga 

data att gå efter. 
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Bilaga 1 – Trycktabell för mättad luftfuktighet vid specifika temperaturer. 
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Bilaga 2 – lokalens dimensioner 

Tabell 15 visar de värden för väggarna som berördes av värmeöverföring på grund av 

temperaturskillnader. Värden uppmätta från ritningar markeras i tabellen med en upphöjd 

etta1, de andra har tagits från kalkylbladet (PQR, 2005). 

 

Tabell 15: Butikslokalens dimensioner gällande för värmeöverföring 

 
Längd/bredd 

[m] 

Höjd  

[m] 

Area  

[m2] 

Yttervägg 441 5,6 246,4 

Ställverk (yttervägg) 61 5,6 33,6 

Innervägg (ställverk) 121 5,6 67,2 

Ytterdörr (3 st.) 1,5 2,2 9,9 

Innervägg (kylt soprum) 31 2,4 7,2 

Golv (mot mark) - - 13211 

Tak (mot ute) - - 13211 
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Bilaga 3 – Beräkningsexempel för ventilationskylning 

I exemplet sattes värden på utomhustemperaturen till 25 :C och den relativa luftfuktigheten 

till 80 %. I Figur 10 visas en översikt av systemet med de aktuella temperaturerna m.m. 

 

 

Figur 10: Översikt på exemplet för att beräkna luftfuktighetens påverkan vid höga temperaturer. 

 

Uteluftens mättnadstryck för 25 :C avlästes i trycktabellen, i Bilaga 1. Då luften hade en 

luftfuktighet på 80 % beräknades luftens ångtryck med ekvation (13) se avsnitt2.4.1 vilket 

gav 

 

   
     
   

 
       

   
            

 

Uteluftens vatteninnehåll,  , kunde då beräknas med ekvation (11) vilket gav 

 

        
  

       
       

      

             
        

 

 

I värmeväxlaren, HEX, beräknades temperaturminskningen genom att använda ekvation (18) 

för temperaturverkningsgraden. För att ta fram luftfuktigheten efter värmeväxlaren 

användes ekvation (11) och (13).  

Detta gav att temperaturen på den ingående luften hade sänkts 3 :C i värmeväxlaren, som 

då blev 22 :C. Luftfuktigheten var ca 96 %. Ingen kondens hade bildats och därmed hade 

luften fortfarande samma vatteninnehåll som uteluften. 
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I kylbatteriet skulle en temperatursänkning ske från 22 :C till 16 :C. Det mättade lufttrycket 

för tilluftens temperatur och den relativa luftfuktigheten togs fram på samma sätt som efter 

värmeväxlaren. Eftersom tilluftstemperaturen är känd kan även den extra energin som går åt 

till då det uppstår kondens i tilluften beräknas. Då vattnet kondenserar frigörs energi till 

luften, vilket innebär att det krävs mer energi för att kyla luften till den önskvärda 

temperaturen. Detta tas med i beräkningarna ifall man vill beräkna energin som går åt för att 

kyla luften med kylbatteri. 

Den relativa luftfuktigheten visade ett värde på över 100 %, vilket inte är möjligt. Därmed 

måste kondens ha bildats vilket medför att vatteninnehållet i luften minskade vid kylningen. 

Eftersom det rådde 100 % luftfuktighet behövdes endast det mättade trycket för 

vattenångan i luften då vatteninnehållet på tilluften beräknades med ekvation (11), 

 

        
    

           
       

 

Då tilluftens vatteninnehåll hade bestämts kunde entalpin beräknas för luften i rummet och 

från ventilationen, med ekvation (9) vilket gav entalpin för tilluften 

 

                       (            )             

 

och för rumsluften 

 

                   (            )            

 

Det torra massflödet beräknades med ekvation (14) vilket gav 

 

 ̇          
 ̇    

(   )
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Efter dessa beräkningar kunde ventilationskylningen beräknas med ekvation (16) som gav att 

 

 ̇                     ̇         (             )       (       )           
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Bilaga 4 – Jämförelse mellan elförbrukning och kalkylbladet 

Butikens totala energiförbrukning användes för att kontrollera kalkylbladet. I Figur 11 visas 

energiförbrukningen för 2012, 2013 och början av 2014. I den totala energiförbrukningen 

ingår elförbrukningen för  

 Belysningen (ca 70 % av totala förbrukningen 2012) 

 Kylmaskinen 

 Elektronisk utrustning 

 

Den största delen av energiförbrukningen i butiken går åt till själva belysningen, resten går 

till kylning av lokalen och annan elektronisk utrustning.  

 

Figur 11: Butikens energiförbrukning i kWh månad för månad under 2012 och 2013 

 

Genom att studera de olika kolumnerna kan variationen i butikens energikonsumtion 

varierar under de olika månaderna undersökas (Fig. 11). Att de kan skilja sig åt så pass 

mycket kan bero på många olika faktorer såsom 

 Antal besökare 

 Antal dagar per månad 

 Antal öppna timmar per månad 

 Tilluftstemperaturen 

 Luftfuktigheten 

 Rumstemperaturens inställning 

 Antalet soliga dagar (solstrålningens påverkan) 

 Antal regniga dagar (fler besökare, fuktig luft) 
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Eftersom den elektroniska utrustningen drar så pass lite i jämförelse med belysningen och 

kylmaskinen, så bortsågs betydelsen av den vid beräkningen av elförbrukningen. 

Tiden som belysningen är igång beräknades för några olika månader, och genom att 

multiplicera den med belysningseffekten togs månadsförbrukningen fram för dessa, se 

Tabell 16. 

 

Tabell 16: Antalet timmar belysningen är påslagen, hur många kWh belysningen drar per timme och 

månad, under några månaders tid 2013. 

Månad (2013) 
Belysningstimmar 

 [h/månad] 

Elförbrukning belysning 

[kWh] 

Månadsförbrukning belys. 

[kWh/månad] 

Februari 284 37,82 10741 

Mars 307 37,82 11611 

Juni 278 37,82 10514 

Juli 317 37,82 11989 

November 302 37,82 11422 

 

Månadsförbrukningen jämfördes med de totala energiförbrukningarna för de undersökta 

månaderna, se Figur 12. Den övre delen visar den övriga energiförbrukningen för butiken, till 

största del elförbrukning för kylmaskinerna, och den nedre belysningens. 

 

 

Figur 12: Visar den totala energiförbrukningen för några olika månader under 2013. Den övre delen 

av stapeln visar den övriga energiförbrukningen, varav det mesta är el till kylmaskiner. Den nedre 

delen av stapeln visar belysningens elförbrukning. 
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Sedan jämfördes detta med beräkningskalkylen. De värden som användes i denna var 

 Månadens medeltemperatur (SMHI) 

 En bestämd rumstemperatur på 20 :C 

 Tilluftstemperatur med 18 :C under vintern, och endast 16 :C under juni, juli och 

augusti (Atrium Ljungberg AB, 2014) 

 Antal besökande var 20 personer (beständigt antal under hela månaden) 

 RH = 80 % under vintermånaderna 

 

Beräkning utifrån den totala energiförbrukningen och med kalkylblad visade följande 

resultat, se Tabell 17. Kylförbrukningen var lägst i juni dock gav de olika 

beräkningsmodellerna olika resultat för månanden juli. 

 

Tabell 17: Visar jämförelsen för kylförbrukningen mellan beräkningskalkylen och elförbrukningen 

2013. 

Månad (2013) 

Kylförbrukning  

 [kWh/månad] 

Enligt elförbrukning Enligt kalkylbladet 

Februari 3752 1200 

Mars 3727 1780 

Juni 1112 940 

Juli 4470 1140 

November 1539 1680 

 

 

Medeltemperaturen för månaderna användes i kontrollen för kalkylbladets beräkningar, 

vilket kan vara det som gör att värdena inte stämmer. Detta gäller främst för de fall där 

dagstemperaturen ligger långt över medeltemperaturen. Som exempel kan det tas att 

medeltemperaturen i juli månad var 18,4 :C varmt, vilket gäller för både dag och natt (SMHI, 

2014). Högsta temperaturen var 29,3 :C och elva dagar var högsommardagar med 

maximitemperatur på minst 25 :C. Använder man en högre medeltemperatur för juli månad 

ökar kylbehovet markant. 
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