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Abstrakt  

Arbetet handlade om att utreda energibehovet till följd av en industriport mellan ett fryslager 

och en utlastningsterminal, samt utreda om anläggningens golvvärme kan arbeta med sänkt 

temperatur för att minska uppvärmingen av fryslagret, båda delarna med syftet att identifiera 

energiförluster och kunna sänka energiåtgången. 

Energiförlusten till följd av porten identifierades genom uppmätning av luftflöden för att 

sedan beräknas över ett år med hjälp av en teoretisk modell. För att undersöka golvvärmens 

driftsparametrar gjordes en litteraturstudie för att bestämma ifall det vore tillrådligt att sänka 

dess arbetstemperatur. 

Slutsatsen blev att portens öppetvarande under år 2016 resulterade i omkring 145MWh i rent 

termisk energiförlust. Anläggningens vattenburna golvvärme drivs vid cirka 10-12°C vilket är 

enligt praxis och att en förändring av temperaturen därför inte kan rekommenderas. 
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Abstract  

This thesis was examining the energy demand due to an industrial gate dividing a freezer 

warehouse and it’s adjacent loading bay, as well as determining whether the facility’s sub-

floor heating could be operated at a lower temperature setting in order to decrease the heat 

transfer into the freezer, both of which with the purpose to identify energy losses and 

possibly lower the total energy demand. 

The energy losses due to the gate were identified by measuring airflow and then calculate the 

loss over a whole year by means of a theoretical model. To examine the operating 

parameters of the sub-floor heating, a literature study was conducted in order to determine 

whether it would be feasible to lower its temperature. 

The conclusion was that the opening of the gate during year 2016 resulted in about 145MWh 

of purely thermal energy loss. The facility’s waterborne sub-floor heating is operated at 

around 10-12°C, which is according to practice, and a change of temperature cannot be 

recommended. 
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1 Inlédning 

1.1  Bakgrund 

Freezing Food AB är ett företag som bedriver verksamhet inom fryshantering av livsmedel. 

Företaget disponerar ett fryslager i Nybro uppfört 2011 med en kapacitet om 12000 EUR-

pallar samt infrysningskapacitet om 45 ton per dygn (ca 240 pallar/dygn). Verksamheten 

förbrukar i dagsläget omkring 2 miljoner kWh per år och har ett ungefärligt elpris på cirka 1 

SEK/kWh. Kylan åstadkoms med två lågtrycks- och två högtryckskompressorer med 

ammoniak som köldmedium där en vatten/glykol-blandning  kyler den komprimerade 

ammoniaken och för värmen till luftkylare på taket. Inne i de kylda utrymmena finns 

kylaggregat med fläkt. Fryslagret har fem lastbilsterminaler till en utlastningsterminal där 

varor eventuellt packas om för att föras in till antingen lager eller infrysningstunnel. Mellan 

delarna i byggnaden (se appendix 1) finns portar för att separera utrymmen med olika 

temperatur. Byggnaden är även utrustad med vattenburen golvvärme där spillvärme används 

för att undvika permafrost, vilket kan leda till sättningar i marken under byggnaden. 

I fryslagret önskas en temperatur av -23°C, i infrysningstunneln ner till -40°C och i 

utlastningsterminalen 4°C. 

 

Verksamheten är energikrävande och för att identifiera eventuella besparingsmöjligheter har 

företaget tagit fram ett uppdragsdirektiv vars mål är att fastställa förluster kopplade till en 

port mellan två temperaturzoner samt hela anläggningens golvvärme. Till följd av detta skrivs 

denna rapport. 

 

1.1.1 Porten 

Alla produkter som ankommer anlänningen och skall direkt in på fryslagret körs med 

elektriska truckar (två höglyftande, fyra låglyftande) från utlastningsterminalen, genom en 

sluss och in på lagret. Slussen består av en korridor, och i änden som leder till 

utlastningsterminalen finns ett draperi som slutar över två meter ovan golvet. I änden mot 

fryslagret finns en rullgardinsport (se fig. 1 nedan) och en isolerad dörr som stängs nattetid. 

Rullgardinsporten öppnas automatiskt med hjälp av en fotocell på vardera sidan, eller 

manuellt med ett snöre. Efter öppnande är porten i öppet läge under 30 sekunder. 

Verksamhetens omfattning leder till att porten ibland är öppen uppemot 30 minuter per 

timme, och kylan som rör sig ut i den varmare utlastningsterminalen gör så att det även 

sommartid ofta är minusgrader även i utlastningsterminalen. Utöver den omedelbara 

energiförlusten så hindrar detta företaget från att hantera kylvaror eftersom 

utlastningsterminalen kyls ned av den utströmmande luften, samt att kylan utgör ett 

arbetsmiljöproblem. 
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Vidare för luftväxlingen med sig varmare luft in i fryslagret, där nedkylningen leder till 

kondensutfällningar (frostbildning) på både varor, utrustning, väggar, tak och kylaggregat 

vilket i sin tur blockerar luft från att effektivt flöda genom kylaggregaten.  

 

Målsättningen är att ta fram en modell för att kunna beräkna energiförlusternas omfattning. 

 
Figur 1: Rullgardinsporten mellan utlastningsterminalen och fryslagret. 

 

1.1.2 Golvvärmen 

Golvet i fastigheten är uppbyggt på en gjuten bottenplatta av betong försedd med slingor av 

plaströr för vattenburen golvvärme. Ovanpå bottenplattan ligger ett högdensitets isolerskum, 

och slutligen ett innergolv av gjuten betong. Golvet värms med hjälp av två vattenpumpar 

som pumpar runt en vatten/glykol-blandning på ca 10-12°C i slingorna. Genom att värma 

bottenplattan hindras fryslagrets kyla att tränga genom golvet ner i marken. Utan denna 

värmebarriär skulle permafrost bildas under byggnaden vilket kan leda till frostsprängning av 

bottenplattan ifall frosten skulle nå vätskeansamlingar i markskikten. 

  

2 
m 

4,70 
m 
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1.2 Syfte 

Uppdragsdirektivet (appendix 2) mynnar ut i syftet att identifiera energiförluster samt dess 

omfattning på två olika delar av anläggningen. Dels har det konstaterats att porten mellan 

utlastningsterminal och frys släpper ut kall luft och uppdragsgivaren undrar hur stor förlusten 

är och dels huruvida anläggningens golvvärme kan justeras för att minska värmeöverföringen 

in i fryslagret genom golvytan. 

 

1.2.1 Frågeställningar 

Detta leder till följande frågeställningar: 

- Hur stora är energiförlusterna till följd av porten? 

- I vilken utsträckning kan golvets temperatur minskas? 

1.3 Avgränsningar 

Arbetet är avgränsat till att undersöka de termiska förluster som uppstår på grund av 

luftväxlingar i porten mellan fryslagret och utlastningsterminalen, samt om golvvärmen kan 

justeras nedåt för att leda en mindre mängd värme upp igenom innergolvet. Rapporten tar 

inte ställning till kylanläggningens verkningsgrad. Hänsyn tas ej heller till förändringar som 

görs i anläggningen gällande inredning och andra parametrar som kan påverka resultatet. 

Författarna avsäger sig allt ansvar för eventuella förändringar som utförs på anläggningen. 
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2 Téöri 

I detta kapitel redogörs för den teoretiska bakgrund vilken beräkningsmodellen grundas på. 

2.1 Termisk drivkraft 

Anledningen till att det sker luftväxling i byggnadens slutna utrymme (fryslager med 

utlastningsterminal) är den termiska drivkraften. Termisk drivkraft uppstår då det finns en 

differens i temperatur mellan två skilda luftmassor. Ju högre temperatur luften har desto 

lägre blir densiteten i den bestämda luftvolymen enligt gasernas allmänna tillståndslag 

(Alvarez 2006 s.258). I en given luftpelare leder detta till ett lägre tryck vid en högre 

temperatur respektive ett högre tryck vid en lägre temperatur, vilket leder till en 

tryckdifferens som kan förklaras med nedanstående formel (Bankvall, 2013):  

 

∆p=(ρ2−ρ1)∗g∗h 

 

där p är trycket (Pa), ρ densiteten (kg/m3), g tyngdaccelerationen (m/s2) och h höjden på 

luftpelaren (m).  

 

Bankvall (2013, s. 51) ger följande förenklade samband för ”normala temperaturer”: 

 

Ekv. 1:  ∆p=0,04∗∆T∗h  

  

där 0,04 är en konstant som tillsammans med differenstemperaturen ∆T  (grader Kelvin) och 

höjden h (m) ska motsvara densitet och tyngdacceleration.  

 

Enligt Bankvall (2013) leder detta till att då byggnaden är tät i tak kommer den termiska 

drivkraften att driva ut den kallare luften nertill i byggnaden och strömma ut där en 

öppning finns, motsvarande en port. Den luft som strömmar ut ersätts med en lika stor 

mängd inströmmande luft, och mellan dessa luftströmmar finns ett gränsskikt på en viss höjd. 

2.2 Luftens hastighet  

Luftens hastighet är direkt proportionell mot hur stor tryckskillnaden är mellan de skilda 

luftvolymerna (Bankvall 2013 s.68). Exponenten varierar mellan 0,5-1 beroende på om det 

råder laminär eller turbulent strömning. I formeln nedan är k en konstant vilken anpassas 

efter storleken på läckaget under rådande omständigheter, v är hastigheten (m/s) och p 

trycket (Pa). 

 

Ekv. 2: v=k∗∆p^1/2 
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2.3 Massflöde  

Massflödet (ṁ) på mängden luft som passerar genom porten ligger till grund för efterföljande 

energiberäkningar. Saker som tas i beaktning vid massflödesberäkning är luftens hastighet 

(m/s), utströmningsarean (m2) och luftens densitet (kg/m3). 

 

Ekv. 3:  ṁ=v∗A∗ρ 

2.4 Energiberäkning  

För att energiförlusten Q (J) ska kunna beräknas krävs den specifika värmekapaciteten 

Cp (J/kg*K) i den luftmängd som passerat ut genom utströmningsarean under en bestämd 

tid (t), vilket Alvarez (2006 s.264) beskriver med följande formel:  

 

Ekv. 4: Q=ṁ∗Cp∗∆T∗t 

 

 

2.5 MATLAB 

MATLAB är ett datorprogram som kan användas vid olika typer av beräkningar. Programmet 

används till beräkning och presentation av stora datorserier eftersom inmatning och 

utmatning av data kan göras både på vektorform och matrisform, vilket gör det smidigt då 

många beräkningar skall utföras under en körning (Rao V, 2008). 

En vektor är en serie tal inmatade antingen som kolonnvektor eller radvektor. En enda vektor 

kan således innehålla ett oändligt antal enskilda element, vilka kan användas individuellt i 

programoperationer. Exempelvis kan en vektor anropas i ett programsteg, och då utförs 

samma programsteg på varje element i vektorn. 

En matris är ett antal element ordnade i en m*n-struktur, och kan användas av programmet 

på samma sätt som vektorer. Skillnaden är att en matris är tvådimensionell och en vektor är 

endimensionell.  

En skalär är en skalningsfaktor som kan ansättas till en vektor eller matris, för att skala upp 

eller ned dess storlek. Detta kan göras för hela vektorn eller matrisen, såväl som elementvis. 
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3 Métöd 

I detta kapitel beskrivs och motiveras genomförandet av de mätningar och beräkningar som 
utförts. 

3.1 Mätningar 

3.1.1 Flödeshastighet 

Flödeshastigheten mättes genom att släppa ut rök som sedan klockades efter att ha fortskridit en 

meter i horisontalplanet. Tidsavdrag gjordes för en reaktionstid på 0,2 s (Bra Böckers Lexikon, 2000) 

eftersom den person som skötte tidstagningen inte reagerar momentant.  Mätningen gav hastigheten 

i s/m. Flödeshastigheten mättes en kort stund efter portens öppnande för att luftflödet skulle hinna 

stabiliseras och ge ett representativt värde.  

 

I samband med uppmätning av hastigheten släpptes rök ut i porten för att bekräfta turbulent 

strömning (se fig. 5). Vidare uppmättes den höjd där gränsskiktet mellan inströmmande och 

utströmmande luftmassa låg. Denna höjd mättes vid två tillfällen, och medelvärdet användes för att 

dela upp porten i en utströmnings- och inströmningsdel. Endast utströmningsdelen var föremål för 

mätning eftersom den alltid håller en konstant temperatur; dess tillstånd är känt och stabilt vilket gör 

det enkelt att med god noggrannhet räkna ut luftmassan. 

 

När höjden för den utströmmande luftkorridoren var fastslagen gjordes en uppdelning för att mäta 

strömningshastigheten. Portens utströmningsdel delades upp i 9 fyrkantiga segment, där 

mätpunkterna placerades i centrum på respektive segment. 

 

Antalet mätpunkter begränsades till 9 stycken eftersom det inte var praktiskt att i en stor port med 

turbulent flöde ha många mätpunkter, då röken som användes för mätningen skingrades och en 

korrekt mätning med endast centimeters avstånd mellan mätpunkterna blir omöjlig. För position av 

mätpunkterna se mätprotokoll i appendix 4 och 5. 

 

Mätmetoden valdes för att luftflödena var så långsamma. Den anemometer som fanns tillgänglig vid 

mätningarna hade en noggrannhet som var för dålig för att ge tillförlitliga värden.  

Vid varje mättillfälle uppmättes flödeshastigheten två gånger i var och en av portens uppdelade 

segment.  Genom att utföra mätningarna flera gånger i varje punkt fick mätningen en 

ökad repeterbarhet och reliabilitet. 

  

3.1.2 Temperaturmätning  

Temperaturerna noterades varje onsdag klockan 12 eftersom tidpunkten infaller mitt i en normal 

arbetsvecka, och därför ger en så verklighetstrogen återgivning som möjligt av temperaturen under de 

veckodagar som simuleras i beräkningsmodellen. 

 

 



8 
 

Placeringen av anläggningens många temperaturgivare analyserades. Givaren (LKFGT4) som 

valdes att representera fryslagrets temperatur var positionerad långt in i lagret och på så vis 

fluktuerade inte temperaturen på grund av till exempel att porten var öppen då mätvärden 

noterades.  

Givaren (LKKGT1)som representerar temperaturen i utlastningsterminalen bedömdes ge det 

mest reliabla värdet då den sitter centralt i utrymmet, och det var också den givare som 

valdes.  

För jämförelse noterades även högsta temperatur under onsdagsdygnet varje vecka, för att 

kunna styrka att portens faktiska utsläpp av kalluft från fryslagret har påverkan. 
 

3.1.3 Differenstryck  

Skillnaden i lufttryck mellan fryslagret och utlastningsterminalen mättes genom att föra en 

luftslang genom en liten öppning i porten som kommunicerar mellan frystunnel och 

utlastningsterminal.  

Då mätning av differenstrycket inte uppnådde god noggrannhet (fluktuerande värde) 

användes ett framräknat värde för fortsatt mätvärdesbehandling (se 3.2 Beräkningar och 

databehandling). 

 

3.1.4 Öppettid 

Portens öppettid mäts månadsvis av företaget, vilket gjorde att datan måste anpassas för 

beräkningsmodellen som är veckovis baserad. Datan (se appendix 6 Kolumn ”Öppet tid i 

min/tim” samt ”Tim/mån”) bearbetades därför enligt formeln nedan för att ge öppettid per 

vecka, där t är medelvärdet i minuter per timme för respektive månad och at är antalet 

arbetade timmar under månaden.  

 

  Ekv. 5: 𝑡𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎 ∗
𝑎𝑡

4
= ö𝑝𝑝𝑒𝑡𝑡𝑖𝑑 𝑖 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎  

 

3.2 Beräkningar och databehandling 

För att kvantifiera energiförlusterna i porten skapas en beräkningsmodell i MatLab 2013. 

MatLab användes eftersom programmet gjorde det praktiskt genomförbart att behandla 

långa dataserier på ett smidigt vis, jämfört med alternativet miniräknare. Målet med 

beräkningarna var att utifrån företagets egen statistik över temperaturer och öppettid få fram 

en representativ bild över energiförluster i porten under ett års tid. Den färdiga 

programkoden presenteras i appendix 8. 
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3.2.1 Indata 

Indata utgjordes av temperatur i fryslager och utlastningsterminal inmatade på vektorform. 

Vektorform valdes för att enkelt kunna beräkna hela dataserien i en beräkning men samtidigt 

få individuella resultat för varje element (i detta fall ett resultat för varje vecka), samtidigt 

kombinerades vektorformen med skalärer och matriser (formler för beräkning ansattes till 

vektorerna som skalärer). Indata för lufthastighet i porten matades in i 3*3-matriser. 

Lufthastigheten inverterades till m/s, och ett medelvärde för varje enskilt segment samt för 

hela porten beräknades fram. Medelhastigheten för varje segment var av intresse för att ge 

en bild för vilken del av porten som gav upphov till störst förlust och medelvärdet för hela 

den utströmmande delen användes för vidare beräkningar. 

 

3.2.2 Beräkning av lufthastighet 

Uppmätt lufthastighet användes i enlighet med teorin för att få fram sambandet (konstanten 

k) mellan tryckdifferens och lufthastighet enl. ekv. 2. Detta kombinerades med ekv. 1, vilken 

beskriver tryckdifferensen (termiska drivkraften) som funktion av temperaturdifferensen. Ekv. 

1 är en förenkling som enligt Bankvall (2013) är giltig under ”normala temperaturer”, och 

korrigerades därför mot ett temperaturintervall om -20°C-0°C för att uppnå bättre precision i 

rådande temperaturintervall. Korrigering av Bankvalls (2013) förenklade formel gjordes med 

hjälp av den ursprungliga formeln enligt nedan: 

 

∆p=(ρ2−ρ1)∗g∗h=konstant∗∆T∗h  ⇒ (1,394−1,290)∗9,81=konstant∗20 ⇒  

Ekv. 6:  ∆p=0,05∗∆T∗h  

Noggrannheten blir bättre efter korrigering av den förenklade formeln (ekv 1) med 

konstanten 0,05 istället för den av Bankvall (2013) angivna 0,04 (för ”normala 

temperaturer”). 

 

Efter detta steg fås ett samband mellan lufthastighet som funktion av temperaturskillnad, 

vilken beräknades genom att ta absolutbeloppet av fryslagrets temperatur subtraherat 

utlastningsterminalens temperatur.  

 

3.2.3 Beräkning av massflöde 

Den beräknade lufthastigheten och arean för luftens utflödeskorridor sattes in i ekv. 3 som 

beskriver massflödet som funktion av lufthastigheten, arean och densiteten. Densiteten som 

användes var för luft (-23°C). Denna densitet valdes eftersom temperaturen på utflödande 

luft är -23°C och dess tillstånd alltså är väl känt och konstant. Resultatet är en funktion som 

beskriver massflödet ut genom porten som funktion av temperaturdifferensen mellan 

fryslagret och utlastningsterminalen. 
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3.2.4 Energiberäkning 

Sattes det framräknade massflödet in i ekv. 4 fås en funktion som gav energiförlusten i Joule 

som funktion av temperaturdifferensen. I ekv. 4 återkom en multiplikation med 

temperaturdifferensen, detta kom av att den luft som flödade ut måste ersättas med luft som 

flödade in i fryslagret från utlastningsterminalen med en viss temperatur. Denna luft skulle 

kylas ned från sin dagsaktuella temperatur till fryslagrets stabila temperatur kring -23°C. Det 

var i denna nedkylning som energiförlusten låg, men med energiförlust som begrepp avses 

den förlust som den nedkylda, kostsamma, luften som lämnar fryslagret. 

För att påtagliggöra resultatet konverterades enheten från Joule till kilowattimmar. 

3.3 Golvvärme 

3.3.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudie utfördes för att undersöka konstruktions- och driftsparametrar för golvvärme 
i fryshus, för att därigenom se ifall en förändring är tillrådlig. Sökning genomfördes i 
sökmotorn www.google.se den 17-02-2017 med sökfras ”subfloor heating refrigeration”. 
Urval gjordes genom att läsa de första 20 titlarna och sedan granskades 3 publikationer som 
hade mest relevanta titlar: 

- Freezer Floor Heaving and solution  

- Underfloor Heating Design Considerations-Industrial Refrigeration 

- Frost Heave - Sub Floor Manual – Devex Systems 

Granskning av dessa resulterade I följande träff: 
 
Industrial Refrigerations Consortium, Daniel Dettmers (2004). Design Considerations for 
Underfloor Heating Systems. https://www.irc.wisc.edu/export.php?ID=71 [17/2/2017] 
 
Denna publikation refererade till ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-
Conditioning Engineers). 
 Studie av ASHRAE handbok 1993, 1994 och 1995 gjordes. 
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4 Résultat 

Resultatet fås ifrån MatLab-beräkningen vars utfall presenteras i appendix 9. 

4.1 Portens inverkan på temperaturen 

Under varje onsdagsdygn var den högsta uppmätta temperaturen under morgonen, precis 

innan den dagliga verksamheten påbörjades. Se (fig. 2) för uppmätta temperaturer. Siffrorna 

presenteras i appendix 3.

 

4.2 Portens öppettid 

I diagrammet nedan visar hur öppettiden varierar under årets månader. Statistik från 

företaget presenteras i appendix 6, och värden tabellen baseras på i appendix 7.
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Figur 2: Grafen visar uppmätta temperaturer kl 12,00 samt högsta uppmätta temperatur under varje onsdagsdygn. 

Figur 3: Tid porten är öppen varje vecka, i sekunder 
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4.3 Luftrörelser 

4.3.1 Gränskikt 

Gränsskiktet där luften bytte riktning uppmättes till 2,07 m se (fig. 4). 
𝑣 = 0.783 𝑚/𝑠 

  

Figur 4: Portens mått, samt höjd för gränsskiktet mellan in- och utströmmande luft. 

4.3.2 Turbulens 

I bilden (fig. 5) nedan framgår att luftflödet är turbulent (se fig. 5). 

 
Figur 5: turbulent luftflöde 
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4.3.3 Uppmätt lufthastighet 

Figur 6 nedan visar uppmätt medelhastighet i de olika segmenten av porten. 

Sammanslaget fås ett medelvärde som representerar hela portens utströmningsdel: 

 

 
Figur 6: Uppmätt lufthastighet i de olika segmenten av porten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<0,8 m/s 

0,8-1,0 m/s 

>1,0  m/s 
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4.4 Volymflöde 

I diagrammet (fig. 7) presenteras hur stort luftflödet i genomsnitt var för varje vecka under 

ett års tid (plottade punkter, trendlinje baserad på fyra veckor).  Det nådde sin topp under 

sensommarmånaderna och dalade som mest när det var som kallast ute. Som referens visar 

blå linje storleken på volymflödet, om +4°C i utlastningsterminalen. Siffrorna presenteras i 

appendix 10. 

 

4.5 Energiförlust 

Diagrammet (fig. 8) visar hur stor energiförlusten är för varje vecka under året ((plottade 

punkter, trendlinje baserad på fyra veckor). Som referens visas även förlustens omfattning 

om temperaturen i utlastningsterminalen hade varit konstant +4°C (blå linje). Siffrorna 

presenteras i appendix 11. 

 
Figur 8: Diagram över storleken på effektförlustens medelvärde samt hur stor förlusten hade varit om temperaturen hade 
varit konstant +4°C (MWh/vecka) 
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Figur 7: Diagram över volymflödet över året jämfört med om det alltid vore +4°C (m3/s) 
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4.5.1 Total effektförlust 

145,1 𝑀𝑊ℎ 

Den simulerade effektförlusten över hela den uppmätta tidsperioden (Appendix 9 

Programresultat). 

4.6 Golvvärme 

ASHRAE (1994) angav att fryshus med bottenplatta av betong med vattenburen värmning I 

slingor skulle hållas på en vattentemperatur av 10-21°C. 
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5 Diskussiön 

5.1 Metoddiskussion 

5.1.1 Luftmätningar 

Metoden som användes för att bestämma luftens hastighet innebar en risk för felkällor. 

Luftflödet var turbulent, vilket innebar att röken som användes skingrades relativt fort. Detta 

begränsade sträckan som kunde mätas. Därför mättes rökens rörelse över en meter, och då 

en kort sträcka används blir mätningen känsligare för störningar, som till exempel 

reaktionstid och våra kroppars inverkan på strömningen, jämfört med om en längre sträcka 

använts. Det går inte att frångå reaktionstid på 0,2 sekunder oberoende på om beredskap 

finns eller ej. (Bra Böckers Lexikon, 2000). För att minimera störkällornas inverkan skulle det 

behövts en längre mätsträcka, vilket som nämnts inte var möjligt. Det optimala hade varit att 

kunna använda en väldigt fint kalibrerad anemometer eller ett pitotrör för så säkra mätningar 

som möjligt, där används luftens dynamiska tryck istället för rök i en turbulent luftström, 

vilket kanske skulle ge bättre reliabilitet. 

 

De instrument som fanns tillgängliga uppfyllde inte mätbehovet av flera anledningar: för det 

första var lufthastigheten för låg för den tillgängliga anemometern, varmtrådsgivaren som 

fanns tillgänglig kunde inte användas vid dessa låga temperaturer och pitotrörsinstrumentet 

(som i själva verket är en differentialtrycksgivare) visade sig vara högst instabilt. Möjligen är 

ett pitotrör inte lämpligt för turbulenta flöden. 

 

För att mäta lufthastighet i en fyrkantig kanal finns riktlinjer över mängd och placering av 

mätpunkter. Dessa riktlinjer är dock inte praktiskt tillämpbara på en port av denna karaktär 

då antalet mätpunkter och tätheten mellan dessa är anpassade för exakt bestämning av 

luftflöde i lufttrummor. Storleken på porten skulle leda till flera hundra mätpunkter vilket inte 

är rimligt att genomföra. Vi begränsar oss till 9 mätpunkter eftersom det ger tillräckligt god 

noggrannhet för ändamålet. 

 

De elektroniska instrument som inledningsvis provades var dessutom inte kalibrerade på lång 

tid (över ett år för det instrument som var kalibrerat senast) och eftersom detta är instrument 

som används i utbildningssyfte utan överinseende är det en rimlig tanke att instrumenten kan 

ha brukats på icke avsett vis, och inte kan förväntas prestera resultat med fullgod reliabilitet. 

Därför bestämdes differenstrycket genom använda teoretiska beräkningar för uträkning av 

trycket på var sida om porten, för att sedan jämföra skillnaden och på så vis hålla en hög 

reliabilitet.  
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När den elektroniska differentialtrycksgivaren användes för att mäta tryckskillnad mellan de 

olika utrymmena var instrumentet lika instabilt och kunde inte prestera ett tillförlitligt värde, 

möjligen beror detta fenomen på ett validitetsproblem där luftströmmar runt instrumentets 

mätslangar påverkar. För att mäta tryckskillnaden är det möjligt att en kalibrerad 

skeppsbarometer skulle vara ett fullgott instrument om mätningar utförs med samma 

barometer långt in i respektive utrymme i tät följd. 

 

 

5.1.2 Vår modell 

Modellen som tagits fram har en central roll för undersökningen, för att genom den statistik 

företaget har tillhands lyckas att kvantifiera den termiska energiförlusten som kommer av 

portens öppetvarande. Modellen bygger på teori om termisk drivkraft som följd av 

temperaturskillnad mellan två separerade utrymmen, och är utformad som en ekvation med 

ett antal in-parametrar vilka användes för att beräkna ett resultat. Ekvationen måste dock 

kalibreras mot minst ett känt testresultat, därför görs fyra mätningar av lufthastighet i porten. 

Vid de tillfällen vi mätte var det snarlika förhållanden på grund av att arbetet har fortlöpt över 

endast en säsong (vinter). Modellen hade fått en säkrare kalibrering ifall möjlighet funnits att 

utföra mätningar både en varm sommardag och en kall vinterdag, vilket alltså inte varit 

möjligt. Trots detta bör modellen ge en god noggrannhet eftersom den bygger på välgrundad 

teori och fysiska lagar, dock skulle noggrannheten stärkas om företagets statistik haft bättre 

upplösning. 

 

Genom att utföra alla beräkningar i MatLab erbjuds möjligheten att använda väldigt långa 

dataserier och rent teoretiskt skulle energiförlusten kunna beräknas timme för timme, istället 

för veckovis. Vår beräknings upplösning innebär ett antagande om att förhållandena som 

råder under en dag mitt i veckan skall representera hela veckan, vilket inte är en självklarhet. 

Även om mätvärden och modell är korrekta så kan det finnas en felmarginal till följd av 

upplösningen. 

5.2 Resultatdiskussion 

5.2.1 Säsongsbetoning 

Ur grafer i resultatet kan en säsongsbetoning utläsas, där de varma månaderna på 

sensommaren (ca v. 35-40) ger de största energiförlusterna. Detta beror sannolikt främst på 

att lastbilsterminalerna inte är hermetiskt tillslutna och varmluft lyckas ta sig in. Notera att 

när temperaturen stiger i utlastningsutrymmet så ökar luftflödet i porten mellan utrymmena. 

Utöver detta är förlusten direkt kopplad till hur länge porten är i öppet läge, vilket kan ses i 

resultatet. Visserligen varierar öppettiden något från månad till månad, men säsongsbetoning 

framgår ändå. För att relatera förlusterna till säsong tydligare skulle utomhustemperaturen 

egentligen ha behövt tas med; ett tillkortakommande i rapporten. 
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5.2.2 Turbulens 

Som framgår i figur 5 råder turbulent strömning i porten, vilket i enlighet med teorin innebär 

att sambandet mellan hastighet och tryck är ett samband med exponenten 0,5. För helt 

laminär strömning är exponenten 1. I kombinerade fall är exponenten någonstans mellan 0,5-

1. Eftersom det har rått hög flödeshastighet och turbulent strömning vid mättillfällena har vi 

ansatt exponenten 0,5. Hade mätning utförts en dag med långsammare strömning hade det 

möjligen varit en kombination av turbulent och laminär strömning, och detta är potentiellt ett 

reliabilitetsproblem. 

 

5.2.3 Hastighetsskillnader i portens olika delar 

Vid granskning av luftens hastighet i olika delar av porten visar resultatet tydligt hur 

hastigheten varierar. I ovankant av den utströmmande luftkorridoren är flödet långsammare 

vilket är helt naturligt eftersom luftmassorna i olika riktningar kommer att påverka och 

bromsa varandra nära gränsskiktet. Likväl gäller att den något högre hastigheten i portens 

nedre del kan förklaras med det något högre tryck som råder vid golvnivå än två meter upp 

från golvet. 

 

Att luftflödet är större i portens högra sida kan bero på luftens möjlighet att strömma ut i 

utrymmet mellan öppningen och väggen vid sidan om porten, vilket skulle kunna minska 

friktionen mellan luft och väggyta jämfört med den vänstra sidan av porten där väggen är 

direkt intill öppningen och på så vis bromsar luften mer. 

 

5.2.4 Storlek på förlusten 

För att ha en referens, något slags jämförelsetal, beräknas förlusterna över samma tidsperiod 

och med samma indata förutom att temperaturen i utlastningsterminalen ansätts som +4°C. 

Denna temperatur hade företaget från börjat tänkt upprätthålla här för att på så sätt kunna 

hantera även kylvaror. När detta ansätts i beräkningsprogrammet fås endast ett värde på 

strömningshastigheten, vilket beror på att det endast är ett statiskt förhållande som 

beräknas. Detta i sin tur innebär att den enda parameter som påverkar förlustens storlek vid 

referenstemperatur är portens öppettid. Sammantaget ses detta i resultatet som att grafen 

av referensförlusterna har ett annat utseende än vad de faktiska förhållandena ger upphov 

till. 

 

Resultatet visar att vid rådande förhållanden var den termiska förlusten i porten ca 145 MWh 

det gånga året, om referenstemperatur skulle råda blir motsvarande siffra ca 201 MWh. 

Skulle anläggningen ha en verkningsgrad på 100 %, vilket naturligtvis inte är fallet, innebär 
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detta att ca 7-8% av företagets elkonsumtion kan härledas hit. I verkligheten är det mer 

eftersom anläggningen har en verkningsgrad mindre än 100 %. 

5.3 Golvvärme 

Företaget undrade ifall det går att sänka temperaturen för att på så sätt minska 

värmeöverföringen upp genom golvet, men eftersom slingorna ligger med ett visst avstånd 

och är inbäddade i betong (som är en dålig värmeledare) så innebär inte en vattentemperatur 

på 10°C att bottenplattan faktiskt håller 10°C, utan att temperaturen precis i rörets närhet 

håller denna temperatur. 

 

Byggnadens bottenplatta och golvvärme med isolering är byggt precis så som ASHRAE (1994) 

anger att det bör byggas. Eftersom ASHRAE sätter temperaturen på vattnet till 10-21°C och 

företaget håller ca 10-12°C såg vi inte något utrymme att justera värmen nedåt. Därför valde 

vi att inte heller fortsätta vår forskning gällande golvvärmen. 

 

Att hålla en så pass hög vattentemperatur kan vara nödvändigt för att få tillräckligt stor 

värmeöverföring till bottenplattan för att undvika minusgrader under husgrunden. 

Detta skulle innebära att värmeöverföringen genom golvet inte är så stor som tidigare befarat 

eftersom bottenplattans temperatur inte är lika med vattentemperaturen, och förlusten 

därför inte enkelt kan beräknas. 

 

För att kunna minska temperaturen på golvvärmen utan att riskera frostsprängningar under 

byggnaden, skulle termometrar behöva sättas in under byggnadens bottenplatta för att 

säkerställa att plusgrader råder året om. 
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1 Appendix Planlösning 

 
Figur 9: 1 visar portens placering, 2 visar temperaturgivarens placering i fryslagret och 3 visar tempetaturgivarens 
placering i utlastningsterminalen. 
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2 Appéndix Uppdragsdiréktiv 
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3 Appéndix Uppma tta témpératurér 

 

Vecka Datum 

Tempera
tur 
fryslager 
(LKFGT4) 
12:00 
(°C) 

Temperatur 
Utlastningsutrymme 
(LKKGT1)12:00  (°C) 

Temperatur 
utlastningsutrymme 
(LKKGT1)08:00  (°C) 

1 02-dec -23,30 -5,8 2,5 

2 09-dec -23,40 -4,4 0 

3 16-dec -23,30 -8 -4,5 

4 23-dec -23,10 -6,2 0,2 

5 30-dec -23,30 -5,4 -2,8 

6 06-jan -23,30 -3,3 -3,3 

7 13-jan -23,20 -7,5 -2,2 

8 20-jan -23,20 -8,8 -4,4 

9 27-jan -23,40 -4,9 -1,4 

10 03-feb -23,20 -4,4 3,2 

11 10-feb -23,20 -4 0,4 

12 17-feb -23,30 -5,2 0,5 

13 24-feb -23,10 -3,8 1 

14 02-mar -23,30 -5,7 -1,6 

15 09-mar -23,40 -5,4 -0,8 

16 16-mar -23,40 -4,7 -1,3 

17 23-mar -23,20 -4,5 -0,6 

18 30-mar -23,20 -1,6 3,1 

19 06-apr -23,40 -2,6 2,6 

20 13-apr -23,20 -5,4 0,6 

21 20-apr -23,20 -3,3 4,4 

22 27-apr -23,10 -4,5 0,4 

23 04-maj -23,50 -2,2 2,9 

24 11-maj -23,20 -1,9 4 

25 18-maj -23,40 -3,5 2,4 

26 25-maj -23,30 -1,7 4,6 

27 01-jun -23,40 -0,4 4,9 

28 08-jun -23,30 -1,7 4,3 

29 15-jun -23,40 -2,8 3,5 

30 22-jun -23,10 -0,3 4,1 

31 29-jun -23,10 -1,4 3,9 

32 06-jul -23,20 -1,2 3,4 

33 13-jul -23,30 0,7 5,1 
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34 20-jul -23,40 1 4,9 

35 27-jul -23,10 -0,6 4,5 

36 03-aug -23,30 0,5 4 

37 10-aug -23,40 -1,3 3,6 

38 17-aug -23,40 0,8 4 

39 24-aug -22,90 0 4,2 

40 31-aug -23,20 -0,7 3,4 

41 07-sep -23,40 -1,4 3,7 

42 14-sep -23,30 0,3 5,2 

43 21-sep -23,40 -1,7 2,9 

44 28-sep -23,40 -1,3 2,8 

45 05-okt -23,10 -4,1 1,3 

46 12-okt -23,20 -5,1 0,5 

47 19-okt -23,30 -4,1 0,7 

48 26-okt -23,40 -6 -0,7 

49 02-nov -23,30 -3,6 0,6 

50 09-nov -23,20 -6 -2,5 

51 16-nov -23,20 -4,4 -1,5 

52 23-nov -23,20 -4 0,8 

53 30-nov -23,20 -6,4 -1,7 

54 07-dec -23,40 -7,2 -3,6 
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4 Appéndix Ma tprötököll 25/11/2016 

 

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 
Tryckdifferens: 5 Pa  Temperatur Mottagningshall: -6,3°C 
Utetemperatur:3,4 °C  Temperatur Frystunnel: 26,3°C 
Temperatur Fryslager: -23,4°C  

1,64 s/m 
1,44 s/m 
 

1,80 s/m 
1,65 s/m 
 

1,60 s/m 
1,80 s/m 
 

1,24 s/m 
1,27 s/m 
 

1,27 s/m 
1,37 s/m 
 

1,10s/m 
1,14 s/m 
 

1,1,38 s/m 
1,29 s/m 
 

1,40 s/m 
1,32 s/m 
 

1,10 s/m 
1,20 s/m 
 

1,87 
m 

1,04 
m 

0,21 
m 

2,05 
m m 

0,40 m 0,40 m 

1 m 
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5 Appéndix Ma tprötököll 2/12/2016 

 
   

 
   

 
   

    

 
 
 
 
 
Tryckdifferens:   5 Pa Temperatur Mottagningshall: -7,3°C 
Utetemperatur: 2°C Temperatur Frystunnel: -29,5°C 
Temperatur Fryslager: -22,8°C  
 
 

1,52 s/m 
1,29 s/m 

1,10 s/m 
1,55 s/m 

1,89 s/m 
1,60 s/m 

1,42 s/m 
1,30 s/m 

1,18 s/m 
1,25 s/m 

0,86 s/m 
0,79 s/m 

1,30 s/m 
1,01 s/m 

1,25 s/m 
1,12 s/m 

1,10 s/m 
1,14 s/m 

1 m 
0,40 m 

0,40 m 

2,10m 

1,04 
m 

0,21 
m 

1,87 
m 
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6 Appéndix Ö ppéttid fö r pört 
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7 Appéndix Utra knad ö ppéttid pér vécka 

Öppettid per vecka (s) Månad veckor 

78136,00 December 1-5 

77400,00 Januari 6-9 

85680,00 Februari 10-13 

86461,20 Mars 14-18 

80715,60 April 19-22 

89838,00 Maj 23-26 

81169,20 Juni 27-31 

75600,00 Juli 32-35 

86774,40 Augusti 36-40 

90103,20 September 41-44 

80640,00 Oktober 45-48 

82051,20 November 49-53 

79752,00 December 54 
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8 Appéndix Prögramköd 

Förklaring: Text som börjar med % utgör förklaring till programkoden, och deltar inte i själva 
exekveringen. 

 

vnr = [1:1:54]; 

% Veckonummer med början 2/12/2015, alltid onsdag och avslutning 7/12/2016 

tf = -1.*[23.3 23.4 23.3 23.1 23.3 23.3  23.2 23.2 23.4 23.2 23.2 23.3 23.1 23.3 23.4 23.4 23.2 

23.2 23.4 23.2 23.2 23.1 23.5 23.2 23.4 23.3 23.4 23.3 23.4 23.1 23.1 23.2 23.3 23.4 23.1 23.3 

23.4 23.4 22.9 23.2 23.4 23.3 23.4 23.4 23.1 23.2 23.3 23.4 23.3 23.2 23.2 23.2 23.2 23.4]; 

% Temperatur långt in i frysrummet (givare LKFGT4) kl 12,00 för aktuell onsdag 

tk = -1.*[5.8 4.4 8.0 6.2 5.4 3.3 7.5 8.8 4.9 4.4 4.0 5.2 3.8 5.7 5.4 4.7 4.5 1.6 2.6 5.4 3.3 4.5 2.2 

1.9 3.5 1.7 0.4 1.7 2.8 0.3 1.4 1.2 -0.7 -1.0 0.6 -0.5 1.3 -0.8 0.0 0.7 1.4 -0.3 1.7 1.3 4.1 5.1 4.1 

6.0 3.6 6.0 4.4 4.0 6.4 7.2]; 

% Temperatur i utlastningsterminal (givare LKKGT1) kl 12,00 för aktuell onsdag 

tkh = [2.5 0.0 -4.5 0.2 -2.8 -3.3 -2.2 -4.4 -1.4 3.2 0.4 0.5 1.0 -1.6 -0.8 -1.3 -0.6 3.1 2.6 0.6 4.4 

0.4 2.9 4.0 2.4 4.6 4.9 4.3 3.5 4.1 3.9 3.4 5.1 4.9 4.5 4.0 3.6 4.0 4.2 3.4 3.7 5.2 2.9 2.8 1.3 0.5 

0.7 -0.7 0.6 -2.5 -1.5 0.8 -1.7 -3.6]; 

% Högsta temperatur i utlastningstemperatur (givare LKKGT1) under aktuellt 

% onsdagsdygn 

 

 

 

 

v1 = ([1.64 1.80 1.60; 

      1.24 1.27 1.10; 

      1.38 1.40 1.10]-0.2).^(-1); 

v2 = ([1.44 1.65 1.80; 

      1.27 1.37 1.14; 

      1.29 1.32 1.20]-0.2).^(-1);     

dp1 = 5; 
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% Lufthastighet och tryckskillnad uppmätt i porten, två mätningar vid ett 

% tillfälle (25/11/2016, kl 11,30-12,00, korrigerat 0,2 s för reaktionstid 

v3 = ([1.52 1.10 1.89; 

      1.42 1.18 0.86; 

      1.30 1.25 1.10]-0.2).^(-1); 

v4 = ([1.29 1.55 1.60; 

      1.30 1.25 0.79; 

      1.01 1.12 1.14]-0.2).^(-1); 

dp2 = 5; 

% Lufthastighet (m/s) och tryckskillnad (Pa) uppmätt i porten, två 

% mätningar vid ett tillfälle (2/12/2016, kl 11,30-12,00), 

% korrigering 0,2 s för reaktionstid   

   

vm = (v1+v2+v3+v4)/4; 

% Flödeshastigheten i de olika mätpunkterna, medel över de fyra mätningarna 

disp('Medelhastighet i respektive segment, uppmätta värden (m/s:'); 

vm 

% Redovisa segmentvis medelhastighet 

 

v = sum(sum(vm))/9; 

disp('Medelhastighet i porten, uppmätta värden (m/s):'); 

v 

% Redovisa medelhastighet 

 

 

 

dP = 0.05*17.5*13 

k = v/(dP^0.5); 

 

% k är en konstant som beskriver förhållandet mellan tryckskillnad och 
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% flödeshastighet, beräknad utifrån mätdata, där dP = 11.4 utifrån vid 

% mätning uppmätt differenstemperatur om 17.5C ( uträknad pga 

% dålig mätkvalitet av differenstryck.) 

disp('Uträknad flödeskonstant, baserat på uppmätta värden'); 

k 

% Redovisa k 

 

 

 

 

dt = tf-tk;  

% Temperaturdifferens mellan frysrum och utlastningsterminal 

volflow = k.*((0.05.*abs(dt).*13).^0.5).*(2.0*2.075); 

% Volymflöde baserat på flödeskonstant samt uppmätta temperaturer, 

% 11=takhöjd (m), 2.0=portens bredd (m), 2.075=höjd för portens 

% utflödeskorridor (m). Flöde per sekund. 

disp('Volymflöde ut ur frys för varje onsdag (kbm/s)'); 

volflow 

 

cp = 1005; 

% Luftens specifika värmekapacitet (J/kg*K) 

roh = 1.395; 

% Luftens densitet vid -23 grader C (kg/kbm) 

mc = cp.*roh.*abs(dt); 

% Energiskillnad per kg luft mellan frysrum/utlastningsterminal, för varje 

% onsdag (J/kbm) 

 

time=[78136 78136 78136 78136 78136 77400 77400 77400 77400 85680 85680 85680 

85680 86461 86461 86461 86461 86461 80716 80716 80716 80716 89838 89838 89838 

89838 81169 81169 81169 81169 81169 75600 75600 75600 75600 86774 86774 86774 
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86774 86774 90103 90103 90103 90103 80640 80640 80640 80640 82051 82051 82051 

82051 82051 79752]; 

Qj = volflow.*mc.*time; 

% Energimängd i J som gått i förlust, per vecka 

Qkwh = Qj/(3.6*10^6); 

%Energiförlust i kWh 

disp('Energiförlust per vecka, i kWh:'); 

Qkwh 

 

TotkWh = sum(Qkwh); 

%Summerar hela årets förluster 

disp('Total beräknad energiförlust, summerat över helår (kWh):') 

TotkWh 

%Redovisar hela årets summerade förlust 

 

 

 

volflow_ref = k*((0.05*27*11)^0.5)*(2.0*2.075); 

% För att ha en referens, ansätts en temperaturdiff om 27 grader (+4C i 

% utlastningsutrymmet). 

disp('Volymflöde ut ur frys vid referenstemperatur +4C (kbm/s)'); 

volflow_ref 

 

mc_ref = cp*roh*27; 

% Energiskillnad per kg luft mellan frysrum/utlastningsterminal, vid referenstemperatur 

(J/kbm) 

 

Qj_ref = volflow_ref*mc_ref*time; 

% Energimängd i J som gått i förlust, om referenstemperatur hade rått 

Qkwh_ref = Qj_ref/(3.6*10^6); 
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%Energiförlust i kWh, om referenstemperatur 

disp('Energiförlust per vecka, om referenstemperatur i kWh:'); 

Qkwh_ref 

 

TotkWh_ref = sum(Qkwh_ref); 

%Summerar hela årets teoretiska förluster, om referenstemperatur 

disp('Total beräknad energiförlust om referenstemperatur, summerat över helår (kWh):') 

TotkWh_ref 

%Redovisar hela årets summerade förlust, om referenstemperatur 
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9 Appéndix Prögramrésultat 

Förklaring: Detta är resultatet, med tillhörande förklaring, som fås med exekvering av 
programmet. 

 

Medelhastighet i respektive segment, uppmätta värden (m/s: 

vm = 

 

    0.7940    0.7916    0.6613 

    0.9062    0.9405    1.3463 

    0.9771    0.9414    1.0715 

 

Medelhastighet i porten, uppmätta värden (m/s): 

v = 

    0.9367 

dP = 

   11.3750 

 

Uträknad flödeskonstant, baserat på uppmätta värden 

k = 

    0.2777 

 

Volymflöde ut ur frys för varje onsdag (kbm/s) 

volflow = 

  Columns 1 through 11 

 

    3.8871    4.0503    3.6346    3.8199    3.9313    4.1555    3.6818    3.5261    3.9967    4.0289    

4.0716 

 

  Columns 12 through 22 
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    3.9532    4.0822    3.8982    3.9423    4.0182    4.0182    4.3186    4.2378    3.9203    4.1451    

4.0074 

 

  Columns 23 through 33 

 

    4.2885    4.2885    4.1451    4.3186    4.4563    4.3186    4.2174    4.4369    4.3285    4.3584    

4.5522 

 

  Columns 34 through 44 

 

    4.5899    4.4076    4.5331    4.3682    4.5711    4.4466    4.4076    4.3584    4.5141    4.3285    

4.3682 

 

  Columns 45 through 54 

 

    4.0503    3.9532    4.0716    3.8760    4.1242    3.8537    4.0289    4.0716    3.8086    3.7400 

 

Energiförlust per vecka, i kWh: 

Qkwh = 

   1.0e+03 * 

  Columns 1 through 11 

 

    2.0699    2.3417    1.6921    1.9644    2.1413    2.5052    1.7424    1.5305    2.2287    2.5273    

2.6084 

 

  Columns 12 through 22 

 

    2.3875    2.6288    2.3101    2.3893    2.5301    2.5301    3.1409    2.7708    2.1935    2.5929    

2.3430 
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  Columns 23 through 33 

 

    3.1958    3.1958    2.8859    3.2635    3.2399    2.9486    2.7463    3.1977    2.9691    2.8230    

3.2165 

 

  Columns 34 through 44 

 

    3.2973    2.9197    3.6459    3.2623    3.7382    3.4411    3.3513    3.3645    3.7381    3.2959    

3.3875 

 

  Columns 45 through 54 

 

    2.4167    2.2471    2.4550    2.1180    2.5962    2.1180    2.4203    2.4980    2.0445    1.8818 

 

Total beräknad energiförlust, summerat över helår (kWh): 

TotkWh = 

   1.4509e+05 

Volymflöde ut ur frys vid referenstemperatur +4C (kbm/s) 

volflow_ref = 

    4.4414 

Energiförlust per vecka, om referenstemperatur i kWh: 

Qkwh_ref = 

   1.0e+03 * 

  Columns 1 through 11 

 

    3.6490    3.6490    3.6490    3.6490    3.6490    3.6146    3.6146    3.6146    3.6146    4.0013    

4.0013 

 

  Columns 12 through 22 
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    4.0013    4.0013    4.0378    4.0378    4.0378    4.0378    4.0378    3.7695    3.7695    3.7695    

3.7695 

 

  Columns 23 through 33 

 

    4.1955    4.1955    4.1955    4.1955    3.7906    3.7906    3.7906    3.7906    3.7906    3.5305    

3.5305 

 

  Columns 34 through 44 

 

    3.5305    3.5305    4.0524    4.0524    4.0524    4.0524    4.0524    4.2078    4.2078    4.2078    

4.2078 

 

  Columns 45 through 54 

 

    3.7659    3.7659    3.7659    3.7659    3.8318    3.8318    3.8318    3.8318    3.8318    3.7244 

 

Total beräknad energiförlust om referenstemperatur, summerat över helår (kWh): 

TotkWh_ref = 

   2.0887e+05 
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10 Appéndix Tabéll béra knadé völymflö dén 

Vecka 
Volymflöde 
(m3/s) 

Volymflöde vid konstant +4°C 
(m3/s) °C 

1 3,9 4,4 

2 4,1 4,4 

3 3,6 4,4 

4 3,8 4,4 

5 3,9 4,4 

6 4,2 4,4 

7 3,7 4,4 

8 3,5 4,4 

9 4,0 4,4 

10 4,0 4,4 

11 4,1 4,4 

12 4,0 4,4 

13 4,1 4,4 

14 3,9 4,4 

15 3,9 4,4 

16 4,0 4,4 

17 4,0 4,4 

18 4,3 4,4 

19 4,2 4,4 

20 3,9 4,4 

21 4,1 4,4 

22 4,0 4,4 

23 4,3 4,4 

24 4,3 4,4 

25 4,1 4,4 

26 4,3 4,4 

27 4,5 4,4 

28 4,3 4,4 

29 4,2 4,4 

30 4,4 4,4 

31 4,3 4,4 

32 4,4 4,4 

33 4,6 4,4 

34 4,6 4,4 

35 4,4 4,4 

36 4,5 4,4 
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37 4,4 4,4 

38 4,6 4,4 

39 4,4 4,4 

40 4,4 4,4 

41 4,4 4,4 

42 4,5 4,4 

43 4,3 4,4 

44 4,4 4,4 

45 4,1 4,4 

46 4,0 4,4 

47 4,1 4,4 

48 3,9 4,4 

49 4,1 4,4 

50 3,9 4,4 

51 4,0 4,4 

52 4,1 4,4 

53 3,8 4,4 

54 3,7 4,4 
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11 Appéndix Tabéll béra knad énérgifö rlust 

Vecka 
Energiförlust 
(kWh/vecka) 

Energiförlust vid konstant 
temperatur (+4°C)) 
(kWh/vecka) 

1 2,1 3,6 

2 2,3 3,6 

3 1,7 3,6 

4 2,0 3,6 

5 2,1 3,6 

6 2,5 3,6 

7 1,7 3,6 

8 1,5 3,6 

9 2,2 3,6 

10 2,5 4,0 

11 2,6 4,0 

12 2,4 4,0 

13 2,6 4,0 

14 2,3 4,0 

15 2,4 4,0 

16 2,5 4,0 

17 2,5 4,0 

18 3,1 4,0 

19 2,8 3,8 

20 2,2 3,8 

21 2,6 3,8 

22 2,3 3,8 

23 3,2 4,2 

24 3,2 4,2 

25 2,9 4,2 

26 3,3 4,2 

27 3,2 3,8 

28 2,9 3,8 

29 2,7 3,8 

30 3,2 3,8 

31 3,0 3,8 

32 2,8 3,5 

33 3,2 3,5 

34 3,3 3,5 

35 2,9 3,5 

36 3,6 4,1 

37 3,3 4,1 
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38 3,7 4,1 

39 3,4 4,1 

40 3,4 4,1 

41 3,4 4,2 

42 3,7 4,2 

43 3,3 4,2 

44 3,4 4,2 

45 2,4 3,8 

46 2,2 3,8 

47 2,5 3,8 

48 2,1 3,8 

49 2,6 3,8 

50 2,1 3,8 

51 2,4 3,8 

52 2,5 3,8 

53 2,0 3,8 

54 1,9 3,7 
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