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1. Sammanfattning 

Swegon är ett internationellt företag som tillverkar och marknadsför ventilation och 

inneklimatsystem. I Sverige har Swegon fyra fabriker varav ett av dessa är beläget i den 

Värmländska staden Arvika. Arvikafabriken består av en stor verkstad, ett laboratorium och 

kontor på sammanlagt 18000 m
2
, här arbetar sammanlagt 116 anställda. 

I denna rapport görs en övergriplig energikartläggning över Swegons Arvikafabrik. Rapporten 

tar upp de största energiförbrukarna i fabriken och visar konkreta siffror på hur stora dessa 

förbrukare är. I rapporten tas även åtgärder upp som kan komma att minska Arvikafabrikens 

energiåtgång. På vissa av dessa åtgärder görs en närmare förklaring och en ekonomisk 

redovisning visar konkret hur mycket företaget tjänar på dessa åtgärder. Även 

livscykelkostnader görs på dessa åtgärder så att företaget konkret kan se återbetalningstiden 

och hur lång tid det tar att tjäna igen pengarna som man satsat i åtgärden. 

Vad resultatet visar i rapporten är att det finns en hel del pengar som kan tjänas in. Självklart 

kostar åtgärderna en del men dessa pengar tjänas igen efter några år. Rapporten tar även upp 

åtgärder som är möjliga att utföra men som inte rekommenderas av olika orsaker. 
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2. Abstract 

Swegon is an international company that manufactures ventilation and indoor climate 

systems. In Sweden, Swegon has four factorys, one of these are located in the city of Arvika 

in the province of Värmland. The factory in Arvika consists of a large workshop, a laboratory 

and offices for a total area of 18,000 m
2
, with a total of 116 employees. 

This report provides a comprehensive energy mapping of Swegons factory in Arvika. It 

outlines the major energy consumers in the factory and show specific figures on how big these 

consumers are. The report also proposes actions that may reduce the Arvika factorys energy 

consumption. Some of these measures have a more detailed explanation and a financial report 

showing how much money the company would save on these actions. Also life-cycle costs is 

made on these actions so that the company actually see the repayment period and how long it 

takes to earn back the money they invested on the specific action. 

As the report shows there are a lot of money that can be saved. Of course, some of these 

actions costs a lot but the invested money will be earned back after a few years. The report 

will also discuss possible actions that the company can perform, but who are not 

recommended for various reasons. 
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3. Använda beteckningar och förkortningar 

Här följer en lista på beteckningar och förkortningar som används i följande rapport. 

Ui = värmeövergångskoefficient [W/(m
2
*K)] 

Ai = Area [m
2
] 

c = luftens värmekapacitivitet [J/(kg*K)] 

vl = luftens lokala medelhastighet [m/s] 

Tu = turbulensgrad, sätts normalt till 40 % 

trum = rumstemperatur [
o
C] 

tute = temperaturen utomhus [
o
C] 

Vhus = byggnadens volym [m
3
] 

nvo = luftomsättning [oms/h] 

Cp = specifik värmekapacitivitet [kJ/kg*K] 

ρ = densitet [kg/m
2
] 

 = verkningsgrad för FTX [%] 

V = volym [m
3
] 

Tvatten = medeltemperatur på vatten [
o
C] 

Tvattenin = vattnets intemperatur [
o
C] 

Qt = tillförd energi [J] 

Qn = nyttiggjord energi [J] 

 

LCC = Livscykelkostnad 

SNI = Sveriges näringsindelning 

COMSOL = Datorprogram för att simulera olika fysikaliska fall 

ENORM = Datorprogram för att göra energibalansberäkning 

Systemgräns = Definierar den del av systemet som skall undersökas  

FT = Ventilationssystem med frånluft och tilluft 

FTX = Ventilationssystem med frånluft, tilluft och värmeväxling 

m
3
f = fast kubikmeter trä, en enhet som används när man pratar om flis (andra enheter är m

3
s 

= stjälp kubikmeter trä och m
3
t = travad ved) 
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4. Inledning 

4.1. Bakgrund 

Energifrågor är idag i stark fokus både på nationell och internationell nivå med tanke på dess 

påverkan på miljön och klimatet. Dagligen kan vi på nyheterna läsa och höra om hur 

mänskligheten sakta utplånar miljön genom sitt sätt att slösa energi. Efter mycket 

påtryckningar har en stor del av alla politiker och inflytelserika personer runt om i världen 

tagit informationen till sig och börjat agera för att få bukt med problemet. Även här i Sverige 

har politiker tagit ställning, bland annat genom att i riksdagen sätta upp miljökvalitetsmål. För 

att klarar dessa miljömål räcker det inte med att våra politiker gör något, utan alla måste dra 

sitt strå till stacken. (Riksdagen, 2009). 

 

Som Figur 1 visar så kommer cirka 30 % av den årliga energiförbrukningen i Sverige från 

industrin, bostäder står för nästan lika mycket. Undersökningar visar på att byggnadernas 

energianvändning skulle kunna minska med en femtedel genom energieffektivisering. 

(Energimyndigheten, 2009) 

 
Figur 1. Sveriges årliga energianvändning från 1970 till 2007. (Energimyndigheten, 2009) 

 

Många av dagens industrier använder sig av fossila bränslen för att värma upp sina lokaler. 

Detta är ett både omodernt och dyrt sätt att skapa behaglig temperatur inomhus då priserna på 

båda dessa uppvärmningssätt ständigt ökar. Inte bara är det priset som är en negativ faktor 

utan även dess miljöpåverkan. På senare tid har därför många företag låtit sina byggnader och 

verkstäder granskas för en så kallad energieffektivisering. Detta medför att företagen blir 

modernare, energieffektivare och kostar mindre i drift. Speciellt viktigt är detta för ett företag 

som Swegon AB i Arvika som själva är aktiva inom ventilationsbranschen. 

 

Swegon i Arvika är en av fyra fabriker som Swegon har i Sverige, och just Arvikafabriken, 

som har en yta på 18000m
2
, tillverkar vattenburna klimatsystem och ljuddämpare som sedan 

exporteras till hela världen. Arvikafabriken innehåller en stor verkstad, ett laboratorium samt 

kontorslokaler i tre plan. (se bilaga 1)  
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Arvikafabrikens lokaler består i princip av två byggnader som sitter ihop. Ena delen är 

kontorslokaler i tre våningar och den andra delen är verkstan. Kontorsdelen innehåller också 

omklädningsrum och duschar i källaren. Verkstan i sig består av olika delar som antingen 

byggts ihop eller byggts till senare. Olika delar av byggnaden har olika egenskaper och de 

olika delarna förbinds genom antingen PVC– stripes eller garageportar på olika ställen. (Figur 

2&3) 

 
Figur 2. Öppen garageport mellan en kall och en varm del av byggnaden 

 
Figur 3. PVC- stripes som skiljer av två delar av verkstan 

 

I Swegons Arvikafabrik är 116 personer anställda. 36 av dessa är tjänstemän och 80 personer 

jobbar i fabriken. Av dessa 80 jobbar ett 20-tal i skift. Tolv personer jobbar första skiftet som 

börjar klockan sex på morgonen och håller på fram till tre på eftermiddagen och tio personer 

arbetar andra skiftet som börjar tre på eftermiddagen och håller på fram till midnatt. Dessa två 

skift jobbar alla vardagar, det senare skiftet jobbar dock inte på fredagar.  
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Resterande personal jobbar från sju på morgonen till fyra på eftermiddagen, fredagar slutar 

man dock en timme tidigare. (Swegon 2009) 

 

Elnätet som Swegon använder är ägt av Arvika Elnät AB men elhandelsbolaget heter Bixia, 

tidigare Fyrstads kraft. Det betyder att Bixia hyr in sig på Arvika Elnäts elnät. Swegon betalar 

alltså elnätsavgift till Arvika Elnät och förbrukningsavgift till Bixia. Vad gäller elpriser så har 

Swegon AB haft avtal med Bixia. Den sammanlagda kostnaden för Swegons elanvändning 

per kilowattimme är 75 öre. Detta inkluderar energiskatter och andra avgifter. (Bixia 2010) 

Byggnaden värms upp med hjälp av flis och årets kallaste dagar används olja för att täcka upp 

behovet. Flispriset för Swegon är idag 0,22 kr/kWh och oljepriset bortses då det är en väldigt 

liten del olja som används per år. 
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4.2. Syfte 

Swegon AB vill i första hand minska sin totala energianvändning. Dagens årliga el- och 

uppvärmningskostnader är för höga och därmed inte hållbar. Går det att i samma veva minska 

sin miljöpåverkan är detta ett plus. En tårtgraf önskas för att kartlägga vilka de största 

energianvändarna är. Vilka energieffektiva åtgärder kan man ta för att spara in pengar 

samtidigt som man minskar sin miljöpåverkan och inom hur många år kommer man tjäna igen 

de pengar man satsat på dessa åtgärder? 

4.3. Mål 

 Skapa en sammanställning över stora energianvändare. 

 Ta fram besparingspotentialer för de största energianvändarna. 

 Se över byggnadens klimatskal och vattenanvändning för eventuella 

besparingspotentialer. 

 Ta fram åtgärder för att inte slösa bort energi genom kompressorn. 

 Ta fram idéer på hur företaget kan bli mer effektivt och miljövänligt genom att 

eventuellt byta eller kombinera olika uppvärmningssystem. 

 Bedöma hur energieffektivt företaget är i jämförelse med andra liknande 

industriverksamheter. 

4.4. Avgränsningar 

Det går att göra en lång lista över vad företag kan göra för att spara in på el- och 

uppvärmningskostnader. Alla åtgärder är kanske inte alltid effektiva eller så kostar åtgärden 

för mycket för att företagen ska investera i det. Därför behövs här göras avgränsningar för att 

arbetet inte skall bli alldeles för långt. För det första så kommer tyngdpunkten läggas på fyra 

delar: uppvärmning, byggnaden, kompressorn och ventilationssystemet.  

 

Angående byggnaden i sig kommer fokus främst ligga på verkstadsdelen och mindre på 

kontorslokalerna då besparingarna inte kommer bli så stor eftersom det redan idag är 

energieffektivt i denna del. Avgränsning kommer också göras när det gäller markgrunden då 

energieffektiviseringen inom detta område inte är speciellt lätt eller effektivt. 

 

Avgränsningar har även gjorts när det gäller pannrummet. Pannrummets klimatskal kommer 

inte att ingå i denna rapport då det är en avskild del av företaget. 

I resultaten avrundas allt till tre värdesiffror.  
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5. Teori och metod 

5.1. Byggnaden 

5.1.1. Beskrivning av byggnaden 

Eftersom verkstan i sig består av olika byggnader med olika klimatskärmsegenskaper så är det 

viktigt att skilja på de olika delarna. Om de olika delarna skiljs av på ett effektivt sätt kan 

företaget välja olika temperaturer i olika delar av byggnaden och på så sätt spara in 

värmeenergi i de delar som inte behöver ha lika hög temperatur eller de delar som inte 

behöver värmas upp. Att skilja av två delar av byggnaden är enkelt, detta görs med en 

garageport eller med PVC- stripes. Garageport kan användas mellan en uppvärmd och en 

ickeuppvärmd del. PVC- stripes kan användas mellan två delar av rummet som båda är 

tempererade. 

 

Med klimatskärm menas de delar av byggnaden som utgör en gräns till uteluften så som 

väggar, tak dörrar och fönster. Det är klimatskärmen som bestämmer en byggnads 

transmissionsförluster. Ju bättre isolerad byggnad ju mindre transmissionsförluster och 

därmed högre termisk komfort inomhus.  

 

Redan idag är kontoret delvis energieffektivt då alla dess fönster har byts ut till nyare och 

effektivare med lägre U-värde. Enligt fastighetsskötaren har de nya fönstren ett U-värde på 

1,2 W/(m
2
K) och på vissa av dessa fönster finns även ett lågemissionsskikt installerat som 

sänker U-värdet ännu mer. Ett lågemissionsskikt är en så kallad selektiv beläggning som 

används på glasytan för att minska värmegenomsläppligheten samtidigt som den kortvågiga 

strålningen, alltså dagsljuset, reduceras måttligt. Det finns idag fönster som har så låga U-

värden som 0,5 W/(m
2
K). (SP fönster 2009) 

 

Verkstadens klimatskärm är dåligt eller inte alls isolerat på många ställen och värme 

försvinner ut både genom både väggar och fönster men framför allt genom taket, speciellt på 

vintern. Verkstaden håller en temperatur på cirka 18
o
C inomhus. 

 

En del av verkstaden är byggt för kallförråd men i dagsläget värms denna yta upp och 

temperaturen här har mätts upp till 21 
o
C (Figur 4). Härifrån finns även två garageportar utan 

luftsluss och vid varje öppning försvinner en stor mängd energi ut ur byggnaden. 

 
Figur 4. Värmesystemets element som värmer kallförrådet.  
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Dagens väggar består, i vissa delar av byggnaden, av betong som har U-värde 0,4 W/m
2
K och 

i vissa delar av byggnaden är det 2-stenstegel där U-värdet ligger på 0,8 W/m
2
K (Figur 5 & 

6). Genom att tilläggsisolera väggarna kan man sänka U-värdet rejält. (Adelberth K. & 

Wahlström Å. 2007) (se bilaga 2) 

 

 
Figur 5. Delar av verkstan sett från utsidan, denna del av byggnaden består av betongväggar. 

 
Figur 6. Andra delen av verkstan där ytterväggen består av 2- stenstegel. 
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Taket är den del av klimatskalet där den mesta av värmen försvinner ut. Detta beror på att 

taket inte alls är isolerat vilket är medvetet. Taket är inte sluttande, det betyder alltså att snö 

stannar kvar på vintern och detta är anledningen till att företaget inte isolerat taket, meningen 

är att värmen inifrån byggnaden ska smälta bort snön som ligger på taket. Om snön inte 

smälter bort kommer tyngden påverka taket och om det en vinter har snöat väldigt mycket kan 

taket i värsta fall brista. Om taket skall isoleras krävs också att man besiktar taket för att 

försäkra sig om att det inte finns någon rasrisk då en stor mängd snö stannar på taket. I dagens 

läge så består taket av lättbetong som är 200 millimeter med ett helklistrat tätskikt direkt på 

ovanytan som figur 7 visar. Tätskiktet består av polyester eller glasfiber som är förstärkt med 

modifierat asfalt, ovansidan har ett skikt av krossat skiffer. (Icopal AB 2010) Denna 

konstruktion har ett U-värde på 1,8 W/(m
2
K). (Paroc 2009) 

 

 
Figur 7. Bild över takets utseende i genomskärning (Adelberth K. & Wahlström Å. 2007) 

 

Takkonstruktionens U-värde efter eventuell tillägsisolering beräknas fram med följande 

ekvation: 

 

Unytt = 1/[(1/Ubef)+Rtillägsisolering] (Adelberth K. & Wahlström Å. 2007) 

 

Där:  

Rtillägsisolering finns tabellerat och Ubef är det befintliga U-värdet. 

 

För att få in lite ljus i verkstan då det inte finns så många fönster har byggnaden ett antal 

takfönster. Dessa är idag smutsiga och släpper knappt igenom något ljus, de släpper även ut 

en hel del värme.(Figur 8) 

 

 
Figur 8. Verkstans takfönster 
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Verkstaden består inte av så många fönster, just de som finns är omoderna och släpper ut en 

hel del värme. Dagens fönster är 2-glas i båge, dessa fönsters U-värde ligger kring 2,7 

W/(m
2
K). på vissa av dessa fönster har även ett tredje glas sats dit i efterhand och då blir det 

nya U-värdet i bästa fall 1,9 W/(m
2
K). Att byta fönster till 3-glasfönster med ett 

lågemissionsskikt och argongasfyllning kostar ganska mycket men  U-värdet för dessa fönster 

är 1,2 W/(m
2
K). Att byta fönster till ett med lägre U-värden ger också bättre inomhusklimat 

eftersom kallras och strålning reduceras. (Adelberth K. & Wahlström Å. 2007) 

 

Eftersom detta är en verkstadslokal finns det sex stycken stora garageportar som öppnas och 

stängas flera gånger om dagen för att släppa förbi truckar. Varje truck har en fjärrkontroll med 

en knapp, genom att trycka på knappen öppnas första porten och trucken kommer in i en 

luftsluss, när väl denna port stängts öppnas nästa port och på så vis släpps inte värmen ut. 

Dock saknas denna luftsluss vid två av garageportarna. Dessa två garageportar är belägna vid 

den del av verkstan som är byggt som kallförråd. Då dessa portar öppnas flödar kall luft in i 

byggnaden och skapar drag samtidigt som värmen från verkstan läcker ut och skapar en 

obehaglig temperatur. 

 

Även golvet har ett U-värde. Denna beräknas med hjälp av följande formel: 

 

 
 

Hur denna formel tas fram och vad de olika delarna betyder förklaras närmare i bilaga 11. 
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5.2. Simulering av tak 

Under besök på Swegons fabrik i Arvika klagades det från arbetarnas sida på 

inomhusklimatet. Det nya ventilationssystem som nyligen installerats täcker endast en 

fjärdedel av verkstan. Företaget har talat om att tre till likadana ventilationssystem kommer att 

installeras för att täcka upp hela verkstan och få bra luft och bra inomhusklimat i hela 

verkstan för alla arbetare. Men idag finns det alltså delar av verkstan som inte är ventilerade. 

Arbetarna klagar på att det är för kallt vintertid och för varmt sommartid. En av arbetarna 

berättar att: ”på sommaren kvävs man här inne, då går det nästan inte att vistas här”. På frågan 

angående vad de gör för att klara av värmen svarar hon: ”Vi öppnar två garageportar för att 

skapa drag”. 

 

Denna fråga undersöktes närmare för att se varför det blir så varmt sommartid och kallt 

vintertid. Vart fanns bristen? Vad kan företaget göra åt problemet och hur pass varmt 

respektive kallt blir det egentligen inomhus? 

För att få svar på dessa frågor simulerades verkstans tak i datorprogrammet COMSOL genom 

att måla upp en ritning av hur taket ser ut med dess olika materialskikt. COMSOL använder 

sig av finita element metoden för att beräkna ekvationerna som uppstår när man modellerar 

och simulerar ett problem. Tabell 1 visar materialdata som användes under simuleringen.  

 

Material Värmeledningsförmåga λ Densitet ρ Värmekonduktivitet Cp 

Betong 1,7 W/m*K 2400 kg/m
3
 880 J/kg*K 

Tätskikt 0,037 W/m*K 2200 kg/m
3 

1500 J/kg*K 

Tabell 1. Värden som användes för simulering av taket i datorprogrammet COMSOL 

 

I figur 9 återfinns bild från hur modellen ritades upp i simuleringsprogrammet och hur 

modellens nätstruktur såg ut. Nätstrukturen förfinas närmare utsidan för att få bättre och 

exaktare värden i detta område. 

Tre olika simuleringar skapades: 

 Temperaturmodell vintertid med -15 
o
C utomhus och ingen snö på taket 

 Temperaturmodell sommartid med 25 
o
C utomhus och solstrålning inräknat 

 Modell över värmeströmningen vintertid med -15
 o
C utomhus och ingen snö på taket 

Då vintertid modellerades togs det ingen hänsyn till snön eftersom snön i dagens läge smälter 

bort från taket.  

 

För beräkningarna krävs också ett emissivitetstal, ε. Emissiviteten är ett värde mellan noll och 

ett och beskriver ett materials förmåga att utsända elektromagnetisk strålning. Kort sagt 

beskriver det hur mycket materialet reflekterar ljuset och värmen. Talet bestäms av 

materialets komposition och ytbehandling. 90 % av alla material har emissivitetstal 0,95. 

Detta värde kommer att användas för taket. (Marelco, 2010) 
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Figur 9. Den övre figuren visar hur modellen ritades upp i COMSOL, den undre bilden visar 

rutnätet (mesh) som skapades för modellen 
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5.3. Uppvärmning 

För att kunna räkna på energiåtgärder behövs en energibalansberäkning för att se hur mycket 

energi som flödar, både i form av tillskott som exempelvis personvärmetillskott och interna 

värmetillskott och i form av förluster så som ventilationsförluster, transmissionsförluster och 

läckage. (Figur 10) 

Figur 10. Energibalans för en byggnad. (Boverket, 2009) 

 

För att få en noggrannare energibalansberäkning görs detta med hjälp av datorprogram som 

ger en precisare beräkning. Ett av de vanligaste programmen som används i detta syfte heter 

ENORM, dock är detta program anpassat för bostäder. Vare sig man gör balansberäkning för 

hand eller genom datorprogram så bygger båda på liknande grundformel. 
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5.3.1. Energibalansberäkning 

Grundformeln för byggnadens energibalans är ett samband mellan tillförd och bortförd energi 

och lyder: 

 

Qenergi = Qt + Ql + Qv + Qtvv + Qdr + Wf + Wh - Qvå – Qtillskott - Qsol 

 

Följande formel kan sättas in i ett beräkningsprogram som Excel för att på dags- eller 

måndagsbasis beräkna energibalansen för en byggnad. (Abel & Elmroth 2006). (se bilaga 5) 

Transmissionsförluster Qt 

Transmissionsförluster kallas de förluster som uppstår genom lokalens byggnadsdelar på 

grund av temperaturskillnader inomhus och utomhus. Förlusternas storlek beror på material 

och storleken på ytorna hos väggar, tak, fönster, golv och dörrar och beräknas enligt följande: 

 

 

Luftläckage Ql 

Då det råder stora temperaturskillnader inomhus och utomhus kan även tryckskillnader 

uppstå, om trycket utomhus är lägre än inomhus kommer byggnaden att läcka ut luft vilket 

benämns luftläckage och beräknas enligt:  

 

 

Värmebehov för ventilation Qv 

Ventilationflödets värmeförluster beräknas enligt: 

 

 

Värmebehov för tappvarmvatten Qtvv 

Andelen energi som behövs för att värma upp vattnet till rätt temperatur beräknas enligt 

följande: 

 

Qtvv = V*ρ*Cp*(Tvatten-Tvattenin)/3600 

När det gäller varmvattenanvändningen i lokalerna så finns färdiga schablonvärden som säger 

att varje person i ett hushåll använder sex kubikmeter vatten per år, dock är det svårt att hitta 

dessa schablonvärden för en verkstad. Om varmvattenanvändningen inte kan anges så går 

detta att beräkna fram genom andra metoder.  Lättaste sättet att räkna fram detta är genom att 

mäta värmeanvändningen sommartid då all värme går åt till att värma vattnet. 

Varmvattenanvändningen varierar självklart beroende på säsong. 

 

För att få varmvatten snabbare och slippa slösa så mycket på vattnet kan företaget installera 

något som kallas varmvattencirkulation, det betyder att varmvattnet får en egen pump som 

cirkulerar runt det varma vattnet, härmed finns alltid varmt vatten till hands. Detta är effektivt 

då många på företaget använder duscharna och måste stå och vänta på att vattnet skall bli 

varmt. 
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Distributions- och reglerförluster Qdr 

Friktionsförluster i ledningar och kanaler räknas till distributionsförluster och hit hör även 

värmeförluster från dessa. Storleken på dessa förluster beror på rörens och ledningars längd, 

utseende och isolering. Denna del av ekvationen räknas dock inte med då dessa förluster blir 

till värmetillskott i byggnaden. 

Driftel/ Fastighetsel Wf 

Detta behov fastställs ofta genom mätning av byggnadens pumpar, armaturer, el till eventuella 

hissar och liknande. I denna beräkning har data från elbolaget erhållits. (se bilaga 3) 

På sommaren är uppvärmningssystemet helt avstängt och istället går komfortkylan igång som 

fungerar med hjälp av en värmepump. Att använda sig av värmepumpar till kyla är smart då 

det är miljövänligt, modernt och har en relativt låg drift- och investeringskostnad. Principen är 

att man använder sig av ett borrhål i marken som sedan är kopplat till en värmepump och ett 

fläktelement. På sommaren kan man ur marken utvinna kyla och på vintern kan värme 

utvinnas ur borrhålet. Enda värmen som används är till att värma vattnet vilket görs med hjälp 

av elpatroner. Verkstadselen är i princip den el som går åt för alla elapparater som sitter i 

vägguttagen, även belysning räknas hit. Fastighetselen är den el som används till pumpar, 

fläktar och andra apparater som hör till fastigheten, hit räknas också komfortkylan. (IVT 

2009) 

Hushållsel/ Verkstadsel Wh 

Hushållselen är all el som går åt till apparater i hushållet, exempelvis TV, dator och liknande. 

Även belysning och armaturer räknas hit. I detta fall då det gäller en industrilokal så blir dessa 

värden höga då alla stora maskiner i verkstan går på el. I beräkningarna används data som 

samlats in från elbolaget. Belysning är ett av de områden som slukar mycket mer el än vad 

folk tror, ett sätt att minska kostnaderna är genom att installera närvarodetektorer så att 

belysningen tänds och släcks automatiskt.   

Återvunnen värme Qvå 

Eftersom delar av verkstan har ventilation med FTX- system, så beräknas här den återvunna 

värmen genom följande formel: 

 

 
 

Verkningsgraden för verkstans ventilationssystem är 80 %, detta kan avläsas på systemet. 

Värme från solinstrålning Qsol 

Solinstrålning är den mängd värme som tillkommer byggnaden genom glasytor i fastigheten. 

Denna typ av tillförd energi är uppskattat på vintern. På sommaren kan detta dock vara ett 

problem då inomhustemperaturen blir för hög och måste då kylas ner. Storleken på 

solinstrålningen beror på fastighetens omgivning, placering, tid på året och även fönstrens 

storlek och placering. För att bestämma solinstrålningen i vårt fall används ett 

beräkningsprogram, detta för att få ett noggrannare resultat.   

Kylbehov Qkyla 

Kylbehovet räknas här bort eftersom det inte finns någon kylprocess i verkstan utöver det som 

sker via ventilationssystemet.  
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Interna värmetillskott Qtillskott 

Interna värmetillskott består av värmeeffekten från maskiner, personer i byggnaden, belysning 

och liknande. Värmeeffekten beräknas helt enkelt genom att summera avgivningen från 

samtliga laster. Det är självklart svårt att uppskatta dessa interna värmelaster. Värmetillskott 

som till exempel personvärme och internvärme finns tabellerat. I denna verkstad där de flesta 

arbetar med lättare maskiner och verktyg så avger varje person cirka 250- 400 W. Eftersom 

verkstan innehåller en hel del energikrävande maskiner som går på el kan man räkna med att 

nästan all el som tillförs dessa maskiner omvandlas till energi i form av värme som blir 

tillskott för byggnaden. Schablonmässigt sägs det alltså att 80 % av all el blir till värme i 

byggnaden. Den enda elen som Swegon betalar för men som inte blir till värme i verkstan är 

elen som parkeringsplatsens motorvärmare drar. Det finns cirka 60 motorvärmare på 

parkeringsplatsen utanför, dessa går på timer som sätts på då temperaturen understiger en 

justerbar nivå. Detta sköts av fastighetsskötaren. 
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5.3.2. Skattning av flis- och oljeförbrukning 

Byggnadens uppvärmning sker idag till största delen med hjälp av flis. Vid dagar då 

temperaturen når under -15
o
C går även företagets oljepanna igång för att upprätthålla en 

behaglig temperatur inomhus. 

 

 
Figur 11. Pannrummet, härifrån levereras värme från oljepannan och flispannan. 

 

 
Figur 12. Värmedistributionssystemet i verkstan 
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Oljan och flisen omvandlas i en värmepanna från kemiskt bunden energi till värmeenergi som 

överförs till varmvatten och sedan går ut till byggnadens värmesystem (Figur 11 & 12). 

Hur mycket flis och olja som går åt är lätt att räkna ut med hjälp av följande formel: 

Köpt mängd vid senaste beställning + kvarvarande mängd vid senaste beställning – 

kvarvarande mängd vid nästa beställning 

Ur denna ekvation får man fram hur många kubikmeter olja respektive flis som har gått åt. 

Härigenom kan sedan energi som tagits ut räknas genom följande data: 

 

Bränsletyp Värmeinnehåll 

1m
3
 Eldningsolja 10 000 kWh 

1m
3
f skogsflis 2000 kWh 

Tabell 2. Värmeinnehållet för de två bränsletyper som används för att värma Swegons lokaler 

Den flis som används av Swegon är stamvedsflis från barrträd och har en relativt hög fukthalt, 

närmare 40 %. Ju högre fukthalt fliset har ju mindre är dess energivärde. På Swegon köps det 

in 1010 m
3
f flis per år vilket betyder cirka 1,8 GWh tillförd energi.  

 

För att räkna på hur effektiv en panna skall dess verkningsgrad beräknas. Verkningsgrad är ett 

mått på den del av den tillförda energi som omvandlas till nyttig energi under en viss tid. 

Omvänt kan det alltså också räkna ut hur stor del av den tillförda energin som går förlorat. 

Verkningsgraden kan tas fram genom denna formel: 

 
𝜂 = (Qn/Qt)*100 

 

Att bestämma tillförd och nyttiggjord energi är svårt, ett sätt att göra detta på är att titta på 

energibalansberäkningens förluster, detta blir den nyttiggjorda energin. Den tillförda energin 

är den energi som fås ut av den mängd olja eller flis som köpts in. Härur fås en ungefärlig 

verkningsgrad för respektive panna. 

 

För oljepannan bör verkningsgraden vara över 90 % när värmebehovet är fullt och för 

flispannan bör verkningsgraden vara över 80 %. Om mätningar visar på att pannans 

verkningsgrad är lägre ska åtgärder vidtas. I första hand skall service och injustering av 

brännarna göras. (Adelberth K. & Wahlström Å. 2007) 
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5.4. Kompressor 

Kompressorn som finns inom företaget är av märket Atlas Copco GA30 och används till att 

skapa tryckluft för de verktyg som finns vid varje arbetsplats. Problemet med denna metod är 

att en hel del tryckluft går till spillo då rören och slangarna från kompressorn fram till 

verktyget har en hel del läckage. Att försöka lokalisera och täta dessa läckage är ett 

tidkrävande arbete. Istället har företaget på sin senaste produktionslinje struntat i att använda 

tryckluft till verktygen, istället används batteridrivna verktyg med en verkningsgrad på 50 %. 

Då verktygen inte används sitter dessa i laddaren och varje verktyg har även två batterier så 

att det alltid finns minst ett batteri som är fulladdat. 

 

En kompressor är väldigt energikrävande. Just denna kompressor har en motorstorlek på 

30kW. Kompressorn står på året runt och är kopplad till en ackumulatortank, kompressorn 

känner av när ackumulatortanken behöver tankas och sätter då igång. Som figur 13 visar så 

kan nästan all energi som går åt när kompressorn arbetar fås tillbaka. I 

kompressionsprocessen så övergår stor del av energin till värme, endast 2 % blir 

strålningsvärme och 4 % är värme som följer med tryckluften. Så 94 % av den tillförda 

energin är möjlig att återvinna enligt kompressortillverkaren. Detta är någonting som utnyttjas 

idag inom företaget. Den energin som blir till värme från kompressorn skickas under 

vinterhalvåret tillbaka in i verkstan och värmer på så sätt upp luften. Under sommarhalvåret 

skickas dock denna värme ut till uteluften. (Atlas Copco, 2009) 

 

 
Figur 13. Procentuell fördelning av den tillförda energin till kompressorn (Atlas Copco, 

2009) 
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Men även om energin är återvinningsbar så är detta ett dyrt sätt att värma en lokal. En 

kompressor arbetar i två lägen, ett belastat läge och ett obelastat läge. I det belastade läget 

arbetar kompressorn för fullt och i det obelastade läget arbetar inte kompressorn och 

luftintaget är stängt, dock är inte kompressorn avstängd. I det obelastade läget kräver en 

kompressor cirka 60 % mindre energi än i det belastade läget (JPL Compressors, 2009). 

 

Atlas Copco som tillverkat kompressorn och levererat den till Swegon har under december 

2009 gjort en analys av kompressorn under en veckas tid. Analysen visar att när kompressorn 

jobbar i obelastat läge använder den 8,7 kW och när den jobbar i belastat läge använder den 

34,2 kW. Under en veckas tid går kompressorn i belastat läge 55,2 timmar och i obelastat läge 

112 timmar. 1,3 timmar är kompressorn avstängd, orsaken till detta är okänt. (se bilaga 4) 

Som figur 14 visar så är en kompressor väldigt energikrävande, inte minst på grund av all 

pysluft som läcker ut ur systemet och som alltså är outnyttjad energi. Varje hål kan skapa 

kostnader för tusentals kronor under ett år (se figur 15). 

 
Figur 14. Diagrammet visar procentuella livscykelkostnader för en kompressor 

(energimyndigheten 2009) 

 

 
Figur 15. Tabellen visar kostnader för pysläckage från kompressorn (Energimyndigheten 

2009) 
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Vad som också kan göras är att helt byta ut kompressorn mot annan teknik. Figur 16 visar 

skillnaden mellan att styra en skruvdragare med tryckluft eller med hjälp av ett batteri. 

 

Figur 16. Jämförelse mellan drift av verktyg via tryckluft eller el (energimyndigheten 2009) 

 

En jämförelse mellan verktyg drivna via tryckluft från kompressor och verktyg drivna via el 

visar hur stor besparingen skulle vara. Om verktygen används sammanlagt 55 timmar i 

veckan så blir energianvändningen för verktyg via tryckluft 44000 kWh/år och användningen 

för elverktygen endast 1375kWh/år. Det ger en besparing på cirka 32000 kronor per år.  
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5.5. Ventilationssystem 

Eftersom Swegon AB själv arbetar inom ventilationsbranschen så är även byggnadens 

ventilation effektiv. Just nu använder sig Swegon av ventilationssystem i form av FTX- 

system i de flesta delar av byggnaden. Återvinningen sker med hjälp av värmeväxlare på de 

delar i lokalen där detta finns, i andra delar av lokalen sker ingen värmeväxling. I verkstan 

finns idag ett ventilationssystem som räcker till en fjärdedel av lokalen, ytterligare tre 

liknande ventilationssystem kommer att byggas till för att täcka ventilationsbehovet för hela 

lokalen. Det befintliga ventilationssystem som finns idag är beläget i en senare tillbyggt del 

intill verkstan. Denna del byggdes på så sätt att den täcker för ett antal fönster i verkstan. 

(Figur 17) 

 

 
Figur 17. Väggen mellan verkstan och maskinrummet för ventilationssystemet. Längst upp 

finns det igentäckta fönster. 

 

Även i omklädningsrummet i källaren finns ett ventilationssystem. Detta är ett FT- system, 

alltså helt utan återvinning. Här försvinner idag stor mängd värme, inte minst från de duschar 

som dagligen används. 
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5.6. Alternativa energikällor 

Flis är en förnyelsebar energikälla och bränsleflisen produceras från råvaror som blir kvar i 

skogen samt ris och röjningsvirke. I första hand skall flis användas av fastigheter som har 

tillgång till skog och skogsmaskiner för att själva ta fram sin flis. Självklart går flis även att 

köpa och är ett relativt billigt bränsle. Nackdelarna är dock att det kräver en del eget arbete, 

som att fylla på pannan med flis då och då. Flis kan också skapa hälsoproblem då det kan 

bildas mögel i den blöta flisen.  Swegon använder sig av en silo där flisen matas in, en skruv 

matar sedan in flisen i förugnen automatiskt, detta är inte så arbetskrävande men systemet 

kräver ändå daglig tillsyn. Pannan måste även någon gång per år underhållssotas. 

Bränslekostanden ligger på cirka 20 öre/kWh och driftkostnaden är ungefär lika hög. 

 

Oljan som används vid låga utomhustemperaturer som en sekundär värmekälla, är ett fossilt 

bränsle och alltså inte förnyelsebart. I dagsläget beräknas råoljan räcka cirka 40 år till. När 

oljan förbränns skapas utsläpp av koldioxid som i sin tur bidrar till en ökad växthuseffekt. 

Oljeeldningen ger utsläpp på tiotusentals kilo koldioxid per år och fastighet. Det som är 

positivt med oljeeldning är att tekniken är väl beprövad och har en hög driftsäkerhet. Om 

pannan har 80 % verkningsgrad så ligger driftkostnaden på cirka 80 öre/kWh. 

 

Som figur 18 visar så finns det en hel del olika uppvärmningssätt som man kan använda sig av 

men alla har sina för- och nackdelar. Man kan dock inte helt gå efter denna tabell, självklart 

beror det på vad företaget föredrar, bekvämlighet, totalkostnad eller miljö. Tyvärr så 

motverkar dessa tre faktorer ofta varandra.  

 

I figur 18 så har fjärrvärme fått högst poäng när man ser till faktorer som bekvämlighet, 

kostnad och miljöpåverkan, men fjärrvärme är för Swegons fastigheter ingen möjlighet, detta 

eftersom ingen fjärrvärme är framdragen i dessa områden. För att Arvikas fjärrvärmebolag 

skall dra ledningar till området som Swegons fabrik ligger i krävs det att flera företag önskar 

detta och idag är detta inte aktuellt.  

 

Det vi kan se ur tabellen är att flisen som används som primärbränsle idag är billigt i drift och 

miljövänligt däremot att ha oljan som komplement är både dyrt i drift och har en negativ 

miljöpåverkan.  
 

 
Figur 18. Jämförelse mellan olika uppvärmningssätt (GDE- net 2010) 
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Swegon är i första hand intresserade av att sänka sina kostnader för uppvärmningen. Som 

figur 19 visar så skiljer sig olika bränsles kostnader mycket med varandra. 

 

 
Figur 19. Kostnadsjämförelse mellan olika uppvärmningssätt (GDE- net 2010) 

 

Ett av de mer moderna uppvärmningssätten är att använda sig av en värmepump. En 

värmepump är i princip en anordning som överför värme från en kall till en varm plats. Detta 

genom att tillföra energi. I en värmepump tillförs energin nästan uteslutande via elenergi. Den 

metod som används i värmepumpar kallas kompressorprocessen och består av fyra 

huvudkomponenter: förångare, kompressor, kondensor och strypanordning.  

Strypventilen används för att sänka vätskans tryck från ett högt tryck till ett lågt tryck, 

därefter skickas vätskan in i förångaren där värme tillförs från ett kylt utrymme och vätskan 

förångas, ångorna passerar sedan kompressorn där det mediet komprimeras till ett högre tryck 

och skickas sedan till kondensorn, här kondenseras mediet och övergår till vätskeform och det 

är vid detta förlopp som det frigörs värme som måste bortföras. Det är denna värme som 

används hos värmepumpar. Vätskan eller mediet som ofta används i en värmepump är 

ammoniak. En värmepumps verkningsgrad mäts i något som kallas COP- värde. COP- värdet 

visar på hur mycket värmeenergi som genereras per tillförd elenergi. Om en värmepump har 

COP 4 betyder detta att av 1kWh el har man fått ut 4 kWh värmeenergi. 
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Det finns flera olika sorters värmepumpar. Markvärmepump använder den värme som lagras i 

marken. I denna teknik lägger man ut en slang som fångar upp värmen på någon meters djup. 

Denna typ av värmepump lämpar sig bäst för fastigheter med hög energiförbrukning. Det 

negativa med värmepump är att investeringskostnaden är relativt hög. Dock har man en låg 

driftkostnad och knappt någon miljöpåverkan. 

 

Hur stor markvärmepump man ska använda sig av går att räkna på olika sätt men det lättaste 

sättet är att utgå från den uppvärmda ytan.  

 

Uppvärmd yta * 50 W/m
2
 = beräknad maxeffekt 

Storleken på värmepumpen: 60 – 70 % av maxeffekten 

 

Ett annat värmesystem som både är modernt och nästan helt gratis i drift är solvärmesystem. 

Ett solvärmesystem används oftast till att värma upp byggnadens tappvarmvatten men om 

tillräckligt mycket energi kan utvinnas ur systemet kan också värmen användas för delar av 

uppvärmningen av fastigheten. Är systemet väldimensionerat kan den stå för nära 70 % av 

varmvattenuppvärmningen under sommartid. Dock kräver detta en ganska stor 

ackumulatortank där energin kan lagras. Om en ackumulatortank finns kan cirka 30 % av 

tappvarmvattenanvändningen produceras av solvärmesystemet under hela året. Normalt från 

en sådan här anläggning får man ut 300-400 kWh/m
2
 solfångare och eftersom arean på 

Arvikafabrikens tak är ganska stor kan en hel del energi utvinnas men all energi kan inte 

heller lagras om inte tillräckligt stor ackumulatortank finns. Ett komplett system kostar cirka 

5000 kr/m
2
 solfångare. 100 m

2
 solfångare på Swegons tak skulle kunna ta in cirka 46500 kWh 

per år. Installationskostanden för systemet ligger runt en halv miljon kronor men 

driftkostnaderna är låga. 
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5.7. Ekonomiska kalkyler 

För att jämföra olika investeringsalternativ används i denna rapport en metod som kallas 

Livscykelkostnad, LCC. Fördelen med LCC är att den tar hänsyn till alla kostnader så som 

investering, drift och underhåll under anläggningens hela livslängd.  

Formeln för LCC lyder: 

 

LCC = summan av (Cic + Cin + Ce + Co + Cm + Cs + Cenv + Cd) 

 

Där: 

Cic = initialkostnaden, inköpspriset för utrustningen 

Cin = installationskostnaden och driftsättningskostnader 

Ce = energikostnader 

Co = driftkostnad 

Cm = underhålls och reparationskostnader  

Cs = kostnad för stillestånd (produktionsstop) 

Cenv = miljökonstnad (föroreningar) 

Cd = kostnad för urdrifttagande 

 

I beräkningar måste också en del ekonomiska beräkningar göras, dessa beräkningar tar hänsyn 

till förväntad årlig real energiprisökning beroende på inflation, real kalkylränta, dagens 

energipris och brukstid för anläggningen. Denna ekonomiska del av LCC beräknas med hjälp 

av nusummefaktornsom tar hänsyn till brukstid, inflation och kalkylräntan. 

 

I rapportens beräkningar sätts kalkylräntan till 6 %, den förväntade årliga energiprisökningen 

på grund av inflation sätts till 4 % och brukstiden för anläggningarna sätts till 20 år. 
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5.8. Referenser 

För att kunna bedöma om de värden som tas fram i denna rapport är rimliga kommer värdena 

jämföras med andra industrier. Härigenom kan man bedöma om de värden som tas fram hos 

Swegon är bra eller dåliga värden. Energimyndigheten släppte år 2007 rapporten ”Industrins 

årliga energiförbrukning” där en hel del statistik för olika industrier har tagits fram. Swegon 

AB går under branschindex 28 enligt Svenska näringsindelningen. 

 

SNI 2004 2005 2006 2007 

28 Tillverkning av övriga maskiner 56 53 53 55 

Tabell 3. Industrins årliga energianvändning per anställd i MWh.(Energimyndigheten, 

2009) 

De framtagna värdena kan också jämföras med riktvärden från Boverkets författningssamling 

BFS 2007:4. I BFS 2007:4 finns en formel som beskriver hur man tar fram referensvärden för 

hur mycket energi en lokal bör använda sig av. 

Formeln lyder: 

EPref  = (Euppv*Xkommun * Xbyggnadstyp +Evv) * Xvärmekälla + Efastighetsel + Ekyla      [kWh/m2, år] 

 

Där: 

Euppv+vv   Finns tabellerat, sätts till 115 kWh/m2 och år 

Efastighetsel   Finns tabellerat, sätts till 85 kWh/m2 och år 

Xkommun  Justering för kommun, finns tabellerat, sätts till 1,1 

Xvärmekälla   Justering för värmekälla, finns tabellerat, för flis sätts detta till 1,3 

Xbyggnadstyp   Justering för byggnadstyp, finns tabellerat, sätts till 1,0 

 

Med värden insatta fås referensvärdet EPref till 249 kWh/m
2
, år. Andra källor hänvisar till 

lägre referensvärden. (Figur 20) 

 

 
Figur 20. Lokaler som är byggda på 60-talet har ett värmebehov på cirka 165kWh/(m

2
*år). 

(Abel, E. & Elmroth, A. 2006) 
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6. Resultat 

6.1.  Resultat från energibalansberäkning 

Energibalansberäkningen för Swegons verkstad har gjorts manuellt i programmet Excel. Här 

har klimatdata från Karlstad år 2004 används. Årsmedeltemperaturen för detta år låg cirka två 

grader över normalårstemperaturen vilket betyder att de siffror som tagits fram egentligen 

borde vara lite högre. Beräkningarna visar att energibehovet från flis- och oljeförbrukningen 

för ett år i Swegons verkstad är 621000 kWh, alltså cirka 621 MWh per år. Som figur 21 visar 

så är transmissionsförluster den största förbrukaren av den tillförda värmen. Från klimatskalet 

försvinner 43 % av all värme som tillförs byggnaden per år. 

 

 Transmissionsförluster Läckage Ventilation Varmvatten 

Förbrukning [MWh/år] 265 114 165 77 

Tabell 4. Årlig energiförbrukning hos Swegon 

 

Vad gäller elanvändningen har data tagits fram genom elbolaget Fyrstadskraft, år 2008 

använde Swegon AB 1620000 kWh el totalt. (se bilaga 3) 

Som vi kan se i tabell 5 så ligger Swegon under den gräns som publicerats i Boverkets 

författningssamling vad gäller energianvändning per kvadratmeter. Om vi däremot gör 

jämförelsen med Energimyndighetens riktvärden så ligger Swegon väldigt långt under 

riktvärdet, detta beror på att fabriken drivs i skift, så att räkna med 116 anställda är egentligen 

fel, för att få fram ett rättvisare värde skall man dividera årliga energianvändningen med antal 

anställda som är i lokalen samtidigt under dagskiftet. 

 

 BBR Energimyndigheten 

Riktvärde 249 kWh/m
2
år 77 MWh/anställd, år 

Beräknat värde 219 kWh/m
2
år 19 MWh/anställd, år 

Tabell 5. Jämförelse mellan beräknade värden och riktvärden för energianvändningen 

 

 
Figur 21. Diagram över förbrukarna av den tillförda värmen till verkstan 
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6.1.1.  Klimatskärm 

Den största delen av den årliga energiförlusten sker genom klimatskärmen, och här är den 

största boven taket. I vanliga fall är det bara att tilläggsisolera taket för att minska 

transmissionsförlusterna, men just i detta fall är detta ingen möjlighet. Företaget kan istället 

satsa på att byta ut alla fönster i verkstan till nya modernare 3-glasfönster med U-värde 1,2 

W/(m
2
K). I dagsläget ligger den årliga transmissionsförlusten på 265000 kWh men om alla 

fönster i verkstan byts ut blir den nya årliga transmissionsförlusten 263000 kWh. Och 

företaget sparar alltså 2260 kWh per år. Att byta till nya 3-glasfönster kostar cirka 3000 kr per 

kvadratmeter för material och installation. Då företaget har 115 kvadratmeter fönster blir 

kostnaden för att byta ut alla fönster till 3-glasfönster stor, totalkostnaden hamnar cirka 

345000kr. (SP fönster, 2009) 

 

En åtgärd är att bygga luftslussar vid de garageportar där detta inte finns. Genom detta 

minskar man delvis transmissionsförlusterna men även temperaturen kan sänkas två grader i 

denna del av byggnaden från 21 till 18 grader. (Portsystem, 2009) 

 

 
Figur 22. Snabbgående garageportar för att skapa luftslussar (Portsystem, 2009) 

 

Det går även att tillägsisolera väggarna för att sänka dess U- värde. Att tillägsisolera de delar 

av väggen som har 0,4 W/(m
2
K) är en dyr utgift som inte ger så mycket tillbaka, dock kan 

skulle företaget kunna isolera de delar av väggen som består av 2- stenstegel och idag har u- 

värde 0,8 W/(m
2
K). Att till exempel tillägsisolera med 100 millimeter mineralull och en ny 

tegelfasad kostar cirka 1600 kr/m
2
 för material och arbete. (Adelberth K. & Wahlström Å. 

2007)  

Det nya U- värdet blir då 0,25 W/(m
2
K). (Paroc 2009) 

Om alla väggar skulle tilläggsisoleras skulle det kosta 2960000 kronor och besparingen skulle 

vara 13300 kWh/år. 

Beroende på takkonstruktion kostar tillägsisolering olika mycket men ungefär 300kr/m
2
 

takyta då ingår både arbete och material i detta pris, dock har inte kostnaden räknats med för 

stabilisering och stärkning av taket. Om nu taket skulle gå att isolera skulle det kosta cirka 

3060000 kronor men ge en besparing på 811000 kronor per år om det isolerades med 150 mm 

isolering. (PAROC 2009) 
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6.1.2.  Belysning och armaturer 

Närvarodetektorer är en åtgärd som kostar 1500 kronor per armatur. Närvarodetektorer 

reagerar på förändringar i värmestrålningen i rummet som uppkommer då någon vistas i 

lokalen. Denna åtgärd tjänas oftast in på ett eller två år. Närvarodetektorer kan också kopplas 

till ventilationen så att ventilationen slår av då ingen vistas i rummet. Men det viktigaste när 

det gäller kontor är att utbilda sina arbetare i att vara energieffektiva. Att sätta sina datorer och 

andra apparater i stand-by läge eller stänga av de helt eller att släcka ljusen när de lämnar 

rummet. Denna åtgärd är helt gratis och här kan mycket pengar tjänas in. (EIO 2008) 

6.1.3.  Tappvarmvatten 

Att installera en pump för varmvattencirkulation kostar cirka 2000 kr per pump inklusive 

installation. En annan åtgärd man kan göra är att se över armaturer och isolering kring 

varmvattenledningarna i byggnaden, har man gamla armaturer kan dessa bytas ut mot nyare 

och effektivare. Vid duscharna kan tidsstyrning installeras som stänger av vattnet då ingen 

står under duschen. 
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6.1.4. Kompressorn 

Som mätningarna visade så gick kompressorn 55 timmar i belastat läge och 111 timmar i 

obelastat läge under en vecka vilket betyder att under 55 timmar så har kompressorn 94 % 

verkningsgrad medans under 111 timmar är verkningsgraden lika med noll. Den 

sammanlagda verkningsgraden för en hel vecka blir då cirka 30 %. Figur 23 visar att 66 % av 

all energi som kompressorn drar under ett år går åt till det belastade läget och 34 % av energin 

går till det obelastade läget samtidigt som kompressorn jobbar i belastat läge 67 % av tiden 

och 33 % i obelastat läge som vi kan se i figur 24. (se bilaga 6) 

 

 
Figur 23. Diagram över kompressorns fördelning av belastat och obelastat läge 

 

 
Figur 24. Diagram över hur mycket kompressorn är i belastat respektive obelastat läge 
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Resultatet visar på att kompressorn är överdimensionerad. Den arbetar endast 33 % av tiden i 

belastat läge men kräver dubbelt så mycket av all energi jämfört med i obelastat läge. Istället 

för att ha en 30 kW kompressor kan man använda sig av en mindre kompressor, härmed 

sparas en hel del energi och kompressorn står inte och går i onödan. Vad man också kan göra 

är att installera en timer där de tider som kompressorn skall vara på definieras. De timmar 

som ingen vistas i lokalen kan kompressorn vara helt avstängd. Om kompressorn skulle 

stängas av alla röda dagar under ett år skulle det sparas in 5720 kWh, i kronor blir detta 4320 

kronor. Om kompressorn också skulle vara avstängd alla söndagar skulle den spara in 26900 

kWh som ger en ekonomisk besparing på 20300 kronor. Sammanlagt drar kompressorn 

149000 kWh per år vilket är 9 % av all elanvändning på Swegon. Kompressorn kostar i 

dagsläget cirka 110000 kronor i drift per år.  

6.1.5. Ventilationssystem 

FT-systemet som finns i källaren skall bytas ut mot ett FTX- system, detta för att återfå delar 

av den värme som går förlorad. Detta är extra viktigt i detta utrymme som även innehåller 

duschar. Duschar man i varmt vatten tas en hel del av värmen upp från av FTX- systemet och 

återanvänds för att värma lokalerna. FTX- systemet som finns installerat i verkstan är mycket 

effektiv och tre till likadana system kommer att installeras i resten av verkstan för att få bättre 

luft inomhus. 

 

Oftast när det gäller lokalers värmedistribution så används ett luftvärmesystem och så även i 

Swegons lokaler. Varmvattnet från värmesystemet ansluts till ett lokalt värmebatteri som 

sedan är kopplat till ventilationssystemet. Med detta system kan flera åtgärder komma ifråga, 

bland annat kan man injustera flöden och inluftstemperaturnivåer, byta till modernare och mer 

energieffektiva fläktar samt tillägsisolera till- och frånluftskanalerna. En annan viktig åtgärd 

är att införa värmeåtervinning där detta saknas. Dessa åtgärder kan minska värmeanvändning 

med upp till 30 %. För att ett värmedistributionssystem skall vara så effektivt som möjligt 

krävs det att systemet har ett bra och effektivt styr- och övervakningssystem. Ett sådant här 

system kan bland annat regleras så att systemet minskar användningen på helger och kvällar 

då det inte vistas lika många i lokalerna.  
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6.2. Resultat från taksimulering 

Varför endast taket simulerades och inte andra delar av klimatskärmen beror på att taket var 

den del av klimatskärmen som hade störst transmissionsförluster. Taket simulerades i två fall, 

vintertid med -15 
o
C utomhus och sommartid med 25 

o
C utomhus. I den senare modellen togs 

även hänsyn till strålningsvärme från solen. Programmet visar efter beräkningar upp en bild 

med temperaturvariationer längst med taket i genomskärning. 

 

Som vi kan se i figur 25a där en sommardag har simulerats så blir det cirka 63 
o
C vid takets 

yta på utsidan även om det bara är 25 
o
C utomhus. Detta beror på strålningsvärmen från solen. 

Figuren visar också att mellan tätskiktet och betongen så är det cirka 20 
o
 kallare. Tätskiktet 

reducerar alltså värmen från 63 
o
C till cirka 40 

o
C. Betongen i sin tur är däremot inte lika bra 

på att kyla ner. Betongen reducerar temperaturen från cirka 40 
o
C ner till 27 

o
C. Så 

temperaturen inne i verkstan nära taket är alltså 27 
o
C en typisk sommardag. Längre ner i 

rummet är temperaturen några grader svalare men så länge inga dörrar och fönster öppnas 

ligger temperaturen kring 25 
o
C även inomhus. Faktum är att temperaturen också kan ligga 

flera grader över denna temperatur då personliga värmetillskott och värmetillskott från 

maskiner inte räknats med i simuleringen. 

 

Vad gäller vintertid så simulerades ett fall då temperaturen utomhus var -15 
o
C. Det togs 

ingen hänsyn till att det kan ligga snö på taket, detta eftersom det sedan tidigare är känt att 

värmen inifrån smälter bort eventuell snö som ligger på taket. Som vi ser i figur 25b så är 

yttemperaturen på takets utsida samma som temperaturen på luften utomhus alltså -15 
o
C. 

Tätskiktet som ligger på betongen är i första hand till för att avleda vatten men eftersom det 

innehåller glasfiber så hjälper det även till att hålla kylan borta så pass att strax efter tätskiktet 

ligger temperaturen kring 5 
o
C. Genom betongen blir temperaturen varmare och varmare och 

väl på insidan så är temperaturen på betongens yta 13 
o
C. Om man räknar med att stora 

mängder värme försvinner ut ur väggar, garageportar och fönster betyder det att lokalen 

kräver stor mängd energi för att värmas upp. Självklart bidrar personvärme och värme från 

maskiner till att lokalen också värms upp men detta bidrag är procentuellt sett ganska liten i 

jämförelse med hur mycket energi som måste till för att värma upp lokalen till en behaglig 

temperatur.  
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 25a   25b 

Figur 25a. resultat från simuleringen i COMSOL sommartid 

Figur 25b. resultat från simuleringen i COMSOL vintertid 
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6.3. Slutsats 

6.3.1. Åtgärdsförslag 

I första hand skall Swegon utbilda sin personal i att jobba och agera energieffektivt på jobbet. 

Speciellt på kontoret kan en hel del pengar sparas in. Här är det viktigt att släcka och stänga 

av alla maskiner vid hemgång. Speciellt kopiatorer, datorer och liknande. För att uppmuntra 

personalen till att bete sig mer energieffektivt kan en del av pengarna som sparas in från 

energiräkningarna gå till personalfest eller liknande.  

 

Kostnadsbesparingsexempel: 
Om 30 datorer, 3 kopiatorer och 5 skrivare stängs av helt då personalen lämnar kontoret för 

kvällen görs det en besparing på 23500 kWh/år, detta i kronor betyder: 17600 kr/år.  

Om personalen 50 gånger under ett år glömmer att släcka efter sig vid hemgång kostar detta 

2160 kWh/år, det betyder 1620 kr/år. Dessa två åtgärder är helt gratis men stora summor 

pengar tjänas in på lång sikt. 

 

När det gäller verkstans klimatskärm så föreslås i första hand att två luftslussar skall byggas 

vid de garageportar som idag saknar detta. Kostnaden för bygget enligt LCC för två 

garageportar hamnar på 55000 kronor, efter åtgärden fås en besparing på 25500 kWh/år som 

i kronor omräknat blir 11500 kronor per år. Pengarna tjänas tillbaka på mindre än 5 år. I 

samband med detta kan temperaturen i denna del av verkstan sänkas till samma temperatur 

som resterande verkstad. (se bilaga 9) 

 

Företaget skall också utreda om det finns möjlighet att isolera taket. Kostnaden för att isolera 

hela taket ligger på 3060000 kronor, men besparingen blir 811000 kronor per år.  Pengarna 

kan alltså tjänas igen på mindre än 4 år. Men då har inte eventuell kostnad för förstärkning av 

taket räknats med. Om inte hela taket kan isoleras, borde det utredas om delar av taket kan 

isoleras och vilka konsekvenser detta innebär. De takfönster som finns idag skall isoleras och 

täckas igen, detta innebär höjt U- värde och det kommer se fräschare ut. 

De olika delarna av verkstan skall skiljas av, de garageportar som finns idag mellan 

uppvärmda och ickeuppvärmda delar av verkstan skall hållas stängda. Om möjligt så skall de 

olika delarna av verkstan tempereras olika efter behov. Om två intilliggande delar har olika 

temperaturer skall dessa skiljas av med PVC- stripes. Kostnad: 2500 kronor för stripes med 

fyra meters bredd inklusive installation.  
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Tappvarmvattensystemet skall kompletteras med en VVC- pump. Kostnaden för pumpen är 

2000 kr. Hur mycket pengar som tjänas in vid denna installation är svårt att beräkna men 

uppskattningsvis ligger det på cirka 500-1000 kronor per år. 

 

Företaget skall också kolla upp hur många som duschar och hur ofta. Om duscharna ofta 

används skall möjligheten utredas att installera tidsstyrning på duscharna.  

Företaget skall också se över isoleringen på vattenledningar samt se över armaturer så att 

dessa inte läcker eller har andra problem.  

 

Vad gäller kompressorn så vore det bästa att byta ut kompressorn mot eldrivna verktyg. 

 

Kostnadsbesparingsexempel: 
kompressorn byts ut mot verktyg som sammanlagt används 55 timmar per vecka. Rent 

driftkostnadsmässigt ger detta en besparing på 42600 kWh/år i kronor betyder det cirka 

30000 kronor. En livscykelkostnadsberäkning visar att 100 eldrivna verktyg kostar 330000 

kronor under sin brukstid. Alltså tjänas pengarna in på 11 år.(se bilaga 8) 

Om möjlighet till byte av verktyg inte finns föreslås att företaget ser över sin användning av 

kompressorn, eventuellt kan kompressorn bytas ut mot mindre kompressor som är anpassat 

till behovet. Finns inte den möjligheten skall kompressorn stängas av röda dagar och dagar då 

verkstan inte är igång. Även personalen i verkstaden skall informeras om att stänga av 

strypventilerna. Varje arbetsplats har en strypventil som måste dras åt när man är klar vid sin 

arbetsplats. Detta för att luft inte skall pysa ut och gå till spillo då ingen använder tryckluften. 

 

Kostnadsberäkningsexempel: 

Om varje arbetsplats med tryckluft har ett litet 1 mm hål och ett 5mm hål på slangen kostar 

detta 27000 kronor per år. Om det finns tio sådana här arbetsplatser blir kostnaden 270000 

kronor per år. Det är pengar som kan tjänas in om strypventil dras åt då tryckluftsverktygen 

inte används. 

 

FT- systemet i omklädningsrummet i källaren skall bytas ut mot ett FTX- system.  

Även verkstan är i stort behov av ett väl fungerande ventilationssystem som täcker hela 

verkstan, detta enligt den taksimulering som gjordes. Denna installation ger ingen besparing 

utan det är egentligen en kostnad som tillkommer, men åtgärden måste göras för att arbetarna 

skall kunna arbeta och trivas både vintertid och sommartid.  

 

Annan åtgärd som bör göras är att gå igenom styrsystemet, finns idag tidsstyrning på 

ventilationen? Om inte så är det en god idé att införa detta.  

En utredning bör göras för att se om taket håller för att installera solpaneler. Om möjligheten 

finns kan installationen göras. Kostnaden för ett system med 100 m
2
 solpaneler blir 670000 

kronor under sin livslängd. Systemet skall kopplas till tappvarmvattensystemet. Besparingen 

skulle årligen bli 46400 kWh vilket i kronor blir 20900 kronor. Detta är en långsiktig 

besparing som täcker 62 % av det årliga behovet för vattenuppvärmningen, men i första hand 

är denna åtgärd viktig då den ersätter elpatronen som värmer vattnet på sommaren. Åtgärden 

bidrar även till att företag blir mer miljövänligt.  

 

Det befintliga värmesystemet bör ses över, injustering och service på pannorna bör göras ofta 

då pannorna är gamla. 
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7. Diskussion 

Examensarbetet blev inte riktigt som det var tänkt från början, inte i den mån att det blev för 

litet utan tvärtom så eskalerade arbetet och blev större och större. Nya idéer kom under tiden 

som arbetet pågick och att avgränsa arbeten är alltid svårt. De mål som sattes upp vid 

projektstart har uppfyllts och önskningarna som företaget hade på arbetet har genomförts. 

Dock hade jag personligen en idé om att ta foton med en värmekamera. En värmekamera 

visar konkret vilka delar av klimatskärmen som släpper ut värme ur byggnaden. Denna idé 

fick strykas under projektets gång, dels för att det egentligen inte tillför arbetet någonting 

eftersom de stora transmissionsförlusterna redan är bevisade, och dels för att det är ett 

tidskrävande arbete. Ett annat moment som borde ha utförts är att ta reda på verkningsgraden 

för flispannan. Men detta moment blev alldeles för krångligt då det inte fanns något mått på 

hur mycket flis som går in i pannan. Det enda mått som fanns var bara hur mycket flis som 

köps in varje månad, men denna mängd går inte att räkna på då det är inte säkert att hela 

mängden går åt i flispannan under den månaden. En annan orsak till varför verkningsgraden 

för pannan inte togs fram var den bristfälliga mätutrustningen som fanns till hands. 

 

Som vi kan se i rapportens slutsatser så finns en hel del som kan göras för att öka 

energieffektiviteten. Vissa åtgärder är större och kostar mer pengar och vissa är mindre och 

nästan gratis. Vilka åtgärder man borde ta beror helt på hur stor budget företaget lägger på att 

bli mer energieffektiva och miljövänliga. Några åtgärder har lång avbetalningstid, och höga 

installationskostnader. Men det är inte bara en åtgärd för energieffektivisering utan även en 

åtgärd som bidrar till att företaget blir mer miljövänligt. Att vara miljövänlig idag är inte bara 

positivt för vårt jordklot utan även för företaget i sig. Att vara miljövänlig kan bidra till att 

man lockar till sig fler kunder, det blir ett sätt att marknadsföra sig.  

 

Vissa åtgärder har inte heller beräknats rent ekonomiskt och detta beror på att det i vissa fall 

är för tidskrävande att beräkna hur mycket som kommer att sparas in på en viss åtgärd och hur 

lång återbetalningstiden blir. Men dessa effektiviseringsåtgärder är fortfarande lönsamma 

dock har dess påverkan avgränsats för att kunna avsluta rapporten inom rimlig tidsram.  

 

Som vi kan se i åtgärderna så är de inte alltid det som man tror skall spara in mest pengar som 

gör det. Många pratar ofta om klimatskärmen och speciellt fönster när de diskuterar 

energieffektivisering. Vi kan se i vårt specifika fall att byta fönster i verkstan inte är en 

speciellt lönsam åtgärd. Utan istället är de lönsammaste idéerna att skapa luftslussar vid 

garageportarna och att byta ut kompressorn. Och det är just detta som är problemet hos många 

av dagens företag. Många tror att energieffektivisering handlar om att totalrenovera 

byggnaden för att få en bättre klimatskärm, men energieffektivisering är ett stort och vitt 

begrepp som innefattar hundratals andra åtgärder. Många av dagens företag jobbar och vistas 

dagligen i sina egna lokaler som har brister vad gäller energieffektiviseringen, men det är inte 

alltid man ser dessa brister som man har mitt framför ögonen på sig. Som just Swegon, en 

sådan simpel sak som att glömma att stänga en garageport mellan en uppvärmd och en kall 

yta kan under en längre period skapa stora kostnader.  

 

Vad gäller portarna så finns det två portar som inte har någon luftsluss utan är direkt anslutna 

till utomhusluften. Om det byggs luftslussar vid dessa två portar bidrar det till varmare 

temperaturer inomhus vilket i sin tur bidrar till att temperaturen kan sänkas. Luftslussar bidrar 

också till mindre luftläckage och man blir även av med det drag som uppstår då portarna 

öppnas. Det effektivaste sätt att få en luftsluss är genom att sätta upp en snabbgående 
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garageport framför den befintliga garageporten. Dessa är bra ur säkerhetssynpunkt och det går 

även att koppla på fjärrstyrning så att varje truck kan öppna och stänga dessa portar. Portarna 

är snabbgående och arbetet kan fortsätta lika effektivt som tidigare. 

 

När det gäller taket så är det ingen idé att tilläggsisolera. Detta på grund av att om man 

tilläggsisolerar måste man först skapa ett stadigare tak som håller för mer tyngd. Dagens tak 

klarar inte av att hålla upp den tyngd som kan verka på den då det en vinter snöar mycket. 

En god idé är att överväga att byta ut oljepannan och ersätta den med något annat energislag, 

detta är ett beslut som företaget egentligen skulle tagit mycket tidigare då oljepriset har ökat 

drastiskt de senaste åren, att trenden ska vända är mer än önskedröm än verklighet. Men byte 

av värmesystemet är inte bara en ekonomisk fråga, det är också viktigt ur miljösynpunkt. Vi 

vet att olja är ett fossilt bränsle som bidrar till växthuseffekten på grund av sitt utsläpp av 

koldioxid vid förbränning, vi vet också att oljan inom en snar framtid kommer att ta slut. Så 

att genomföra denna åtgärd är någonting som borde göras snarast. Hur mycket detta byte 

kommer kosta och hur lång återbetalningstiden blir är ingenting som får plats inom ramen för 

detta projekt. Detta är någonting som en expert måste bedöma. 

 

Som det tidigare har nämnts i rapporten så går det inte att på ett energieffektivt företag bara 

genom att anställa en person som skall arbeta med dessa uppgifter och försöka hitta bristerna i 

företaget. Det effektivaste och mest lönsamma sättet att dra ner sina el- och 

uppvärmningskostnader är genom att utbilda sin personal till att vara och agera mer 

energieffektivt. Om 120 anställda tänker energieffektivt är det mycket lönsammare och 

effektivare än att en person anställs för att arbeta med energieffektiviseringsfrågor. Just i 

Swegons fall är detta viktigt när vi pratar om kompressorn, som rapporten visar så är 

kompressorn en stor elslukare. Det pyser luft på många ställen i verkstan vilket också hörs när 

man går runt i lokalen. Företaget har idag installerat ventiler för att strypa luften vid varje 

arbetsplats men vid flera besök hos företaget har jag personligen sett att dessa ventiler står 

öppna och luft pyser ut. Här är det viktigt att påpeka för personalen hur ventilerna funkar och 

hur mycket pengar som sparas in om man sköter den korrekt. 

 

Som vi i början av rapporten såg så går ungefär lika mycket av Sveriges totala 

energianvändning till bostäder och industrier. Men ofta glömmer man bort industrierna och 

istället fokuserar man sig på bostäder. Idag finns en lag som säger att varje byggnad måste ha 

utfört en energideklaration och i första paragrafen står det klart och tydligt att lagens syfte är 

att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader. Lagen har 

även som mål satt upp datum för när alla byggnader skall inneha en energideklaration men 

detta mål har inte uppnåtts och faktum är att datum är redan passerat men endast 200000 

byggnader har idag en giltig energideklaration att uppvisa. Genom dessa energideklarationer 

blir företaget själva medvetna om hur effektiva de är och man kan även få hjälp av en 

energiexpert för att minska sin energianvändning. Detta är ett väldigt viktigt steg för ett 

energieffektivare Sverige. Tyvärr har inte informationen om energideklarationen varit 

tillräckligt och många av dagens fastighetsskötare och företag har väldigt liten kunskap om 

vad lagen egentligen säger. 

 

Många pratar också om att Sverige redan idag är energieffektivt jämfört med andra länder, 

detta är delvis sant, det beror helt på vilken rapport man tittar på. Men låt oss leka med tanken 

att Sverige är ett land som är energieffektivare än andra länder. Detta är fortfarande ingen 

anledning eller ursäkt till att sluta vidareutvecklas inom energieffektiviseringen. Alla världens 

länder måste tillsammans bidra till att jorden blir en hållbar plats för framtiden, ett redan idag 

energieffektivt land kan alltid göra mer för att bli mer effektiva. Och om alla länder tänker på 
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detta vis kommer jordklotet hålla i tusentals år framöver, för våra barn, barnbarn och 

generationer framåt. 
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7.1. Felkällor 

Det finns alltid felkällor i beräkningarna för byggnadens energibalans. Det är inte alltid allting 

är känt för en byggnad och då får man använda sig av schablonmässiga värden. Exempelvis 

hur många kubikmeter vatten som går åt varje år eller hur stora värmetillskotten är under året. 

Dessa schablonvärden är små felkällor som kan påverka resultatet.  En annan felkälla som 

påverkar resultatet i energibalansberäkningen är klimatdata som har används, dessa klimatdata 

är från 2004 och från Karlstad. Medeltemperaturen detta år var strax över åtta grader Celsius 

medan medeltemperaturen för Karlstad ligger runt sex grader Celsius. Även om Karlstad och 

Arvika ligger geografiskt nära varandra så har städerna inte exakt samma klimatdata, att 

använda Karlstads klimatdata istället för Arvikas påverkar självklart också resultatet. 

 

De U- värden som har används i energibalansberäkningen är inte exakta U- värden utan är 

framberäknade ur tabell. För att få noggrannare U- värden skall tillverkaren (exempelvis 

fönster) kontaktas men detta är omöjligt då byggnaden är så pass gammal. Även verkstadens 

olika väggar är gjorda på olika sätt med olika material vilket gör att alla väggar inte har 

samma U- värde och därför har ett medelvärde används. En annan felkälla som finns i 

beräkningsmodellen är att alla köldbryggor har satts ihop till en term kallad luftläckage. 

Denna term är väldigt svår att få exakt. 

 

När det gäller tappvarmvattnet är det alltid svårt att uppskatta hur många procent av 

vattenanvändningen som är varmvatten, en del studier har tidigare gjorts som visar på att cirka 

40 % av vattenvolymen för en byggnad är varmvatten. Därför har detta mått använts. Inte 

heller detta är någonting exakt då denna siffra självklart varierar från plats till plats och från 

månad till månad. Sommartid använder man mer kallvatten och vintertid använder man mer 

varmvatten. 
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10. Bilagor 

Bilaga 1: ritning över swegons lokaler 
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Bilaga 2: Areaberäkning för väggar (m
2
) 
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Bilaga 3: Timförbrukning för el 
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Bilaga 4: Analys för kompressorn 
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Bilaga 5: Beräkningsprogrammet för energibalansberäkning finns på CD 



58 

 

Bilaga 6: beräkning för kompressorn 

1 vecka 

    

 

Belastat Obelastat 

  Styrka 34.2 8.7 kW 

 Tid 55.2 111.5 h 

 Energi 1887.84 970.05 kWh 

 

     Per dag 

    

 

Belastat Obelastat 

  Styrka 34.2 8.7 kW 

 Energi 269.6914286 138.5785714 kWh 

 

     per år 

    

 

Belastat Obelastat 

  Styrka 34.2 8.7 kW 

 Energi 98437.37143 50581.17857 kWh 

 Andel: 66.06 33.94 % 

 

     Totalt: 

 

149018.55 kWh 

 totalt per dag: 

 

408.27 kWh 

 antal röda dagar per år: 

 

14 st 

 Besparing vid avstängning 

    under röda dagar: 

 

5715.78 kWh 
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Bilaga 7: LCC för taket 
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Bilaga 8: LCC för kompressorn 



61 

 

Bilaga 9: LCC för garageport 
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Bilaga 10: LCC för solpanel 
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Bilaga 11: Beräkning av U-värde för mark 

 

B = 2A/P 

där:  

A = area för marken [m
2
] 

P är golvets perimeter [m] 

Dt =  w+λ(Rsi+Rf+Rse) 

där: 

w = markens tjocklek [m] 

λ = värmekonduktivitet [W/m*K] 

Rsi = värmeövergångsmotstånd = Rse [m² K/W] 

Rf = värmeövergångsmotstånd i markplatta [m² K/W] 

 


