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Sammanfattning 
 
Uppvärmningen hos företag sker idag till stor del genom direktverkande elektricitet och 
förbränning av fossila bränslen. De senaste åren har priset på dessa stigit kraftigt och deras 
miljöpåverkan blivit allt mer synliggjorda. Detta medför i dagsläget att företagen blir allt mer 
angelägna att utföra energibesparingsåtgärder och hitta alternativa lösningar till sina föråldrade 
värmesystem. Det här är något Skandinaviska Kraftprodukter AB i Halmstad har fått upp ögonen 
för.  
  
Syftet med detta examensarbete är att hitta det mest kostnadseffektiva och miljövänliga 
åtgärderna för SKP AB:s kontor och verkstadslokaler. Där en av de största bitarna ligger i att ta 
fram ett bra alternativ till den nuvarande oljepannan som värmer verkstaden. En annan stor bit 
handlade om att ta fram förslag på energibesparingsåtgärder. Genom att ha kontakt med 
branschkunniga samt att besiktiga lokalerna och värmesystemet fick vi en uppfattning om de 
åtgärder som kunde vara aktuella att utföra.  Dessa åtgärder analyserade vi sedan för att se om de 
höll ekonomiskt och miljömässigt. Vid den ekonomiska analysen använde vi oss av LCC-
metoden vilken bygger på att man räknar med investeringens kostnader under hela dess livslängd. 
Hos uppvärmningssystemet består dessa blanda annat av drift, underhåll och initialkostnader. För 
att undersöka miljöpåverkan från de olika uppvärmningsalternativen valde vi att göra en enklare 
LCA, vilken vi byggde på de lokala förutsättningarna.    
 
I en befintlig byggnad är det de enklare energieffektiviseringsåtgärderna som är mest 
ekonomiska, de större investeringarna ger allt för dåliga ekonomiska förutsättningar med dagens 
energipriser. I verkstadsdelen var det framförallt ett antal industriportar som ledde till stora 
värmeförluster, vilka bäst skulle åtgärdas med ett PVC-stripesdraperi eller automatisk 
avstängning av värmesystemet när portarna stod öppna. Ett annat alternativ skulle vara att 
investera i luftridåer. Detta skulle minska värmeförlusterna mycket men på grund av att denna 
investeringskostnad är väldigt stor kommer det inte gå att räkna hem det ekonomiskt.  
Den mest kostnadseffektiva åtgärden är att öka medvetandet hos de anställda, om hur deras 
beteende påverkar energianvändningen samt att se över drifttider så att värme och ventilation inte 
är igång i onödan. 
 
Vid genomgång av möjliga uppvärmningsalternativ för verkstaden var det tre alternativ som 
verkade mest intressanta, luft/luft värmepump, fjärrvärme och pellets. När det gällde de 
ekonomiska aspekterna var det inte stor skillnad mellan de tre alternativen om man använde sig 
av en kalkylperiod på 30 år. Miljömässigt låg värmepumpen bäst till eftersom HEM:s el 
huvudsakligen kommer från vattenkraft. Fjärrvärmen var den som hade störst miljöpåverkan 
eftersom denna delvis kommer från sopförbränning vilket leder till stora emissioner. Ur komfort- 
och underhållssynvinkel anser vi att fjärrvärme är det bästa alternativet för företaget, detta främst 
för att fjärrvärme inte kräver något underhåll samt att den klarar värma upp lokalerna även under 
de kallaste dagarna. Nackdelen med pellets är att den medför ett visst underhåll samt att man 
behöver ett förråd vilket tar stor plats. Värmepumpens stora nackdel är att den inte har tillräckligt 
med effekt de kallaste dagarna.  
Vår rekommendation av uppvärmningssystem blir fjärrvärme. Den har visserligen störst 
miljöpåverkan men eftersom den klarar värmebehovet under hela året samt är underhållsfri anser 
vi att detta väger upp den negativa miljöpåverkan.  
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Abstract 
 
The heating of companies premises is today functional with electrical heating and heating of 
fossil fuel. The energy cost for these kinds of heating in buildings has heavily increased during 
the last years and the influence on the environment has become more visual. This leads to that 
enterprises today become more anxious to render energy more effective and find alternative 
solutions to their ancient heating systems. This is something that Skandinaviska kraftprodukter 
AB in Halmstad has become aware of. 
 
The purpose with this examination is to find the most cost-efficient and environmental measures 
for the office and workshop premises of SKP AB. Where one of the bigger things is to find a 
good alternative for their current oil furnace, which was heating the workshop. Another big thing 
was to take forward suggestions for measures of rendering energy more effective for the 
buildings. By taking contact with people in the business and by inspecting the premises and the 
heating system, we got an idea about the measures that could be of current interest. We analysed 
these measures to see if they could last financially and environmentally. At the financial analysis 
we used LCC-method which means that you calculate the cost of the investment during its life. 
With the heating system this means, among other things, running, maintenance and initial costs. 
To examine the affect on the environment from the different heating alternatives we chose to 
make a easier LCA, which we based on the local conditions.  
 
In an existing building it is the simple measures of rendering energy that dominates financially, 
the bigger investments don’t create financial expectations high enough with the energy prices of 
today. In the workshop it was foremost a number of industrial gates that led to great heating 
losses, which would best be taken care off by PVC-stripes curtain or automatic shutoff of the 
heating system when the gates are open. Another alternative would be to invest in aircurtain. This 
would reduce the heating losses a lot, but because of the large investment cost is this not an 
option. The most cost-efficient measure is to increase the awareness of the employees, about how 
their behaviour is affecting the use of energy and to make sure that heat and ventilation doesn’t 
run unnecessarily. 
 
While going through possible heating alternatives for the workshop, three alternatives seemed the 
most interesting, air-to-air heat pump district heating and pellets. When it came to the financial 
aspects where there no great difference between the three alternatives, when you looked at a 
calculation period over 30 years. Environmentally heat pump was the best choice because the 
electricity of HEM is water produced. The district heating had the highest affect on the 
environment because it partially comes from waste burning, which leads to large emissions. From 
comfort and maintenance point of view we think that the district heating is the best alternative for 
the enterprise, foremost because you don’t have to maintain the system and it can heat the 
premises even during the coldest days. The downside with pellets is that it brings a curtain 
amount of maintenance and that pellets storage takes a lot of place. The downside of heat pump is 
that it doesn’t have enough effect to cope with the coldest days.  
Our recommendation of heating system is district heating. It is true it has the biggest influence on 
the environment but because it can handle the need for heat during all parts of the year and that it 
is free of maintenance ways up for its influence on the environment. 
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Förklaringar 
 
Begrepp energi och effektberäkningar 
 
Um = medelvärdet av hela en byggnadens U-värde inklusive köldbryggor  
Fastighetsel = Är el som ingår i byggnadens installationer och för att gemensamma funktioner 
ska fungera. I detta ingår fläktar för ventilationen, eventuell el för att värmesystemet ska fungera 
samt fast belysning.1 
Hushållsel = Definieras som den el som behövs för hushållsändamål exempel spis, kyl och frys, 
kopiatorer, datorer samt belysning som inte är allmän.  
Verksamhetsel = Definieras liknande hushållselen fast den är mer inriktad mor lokaler där det 
sker någon form av verksamhet i. 
Pdim = dimensionerande effekten  
DUT20 = Dimensionerande utetemperaturen vid en temperatur som förekommer ett dygn vart 20 
år 
QB = Värmebehov för byggnaden  
QTr = Årliga transmissionsförlusterna  
QVo= Årliga ventilations och infiltrationsförlusterna  
KTr = Transmissionskoefficienten  
KVo = ventilationskoefficienten  
Sn = (trum- tår ,m) 8760 = gradtimmar 
tinne = innetemperaturen 
trum = tinne- ∆tint 
tår,m = årsmedeltemperaturen 
8760 = antal timmar på ett år 
QTot = Totalt årligt värmebehov 
QVv = Värmebehov för styrd ventilation 
QVVB = Värmebehov för varmvattenberedning 
Qdrifel = Elenergibehov för drift av fläktar , pumpar, fastighetsbelysning etc. 
SPFva-faktor = Visar på den värme som tillverkas i förhållande till den el som måste tillsättas för 
hela systemet under hela uppvärmningssäsongen(Seasonal Performance Factor, 
värmeanläggning) 
GWP = Global warming potential.  
Vistelsezonen = Det utrymme i en lokal där det visas personer 
Qbesparing = Den årliga besparingen som en åtgärd ger 
Grundbegrepp vid investeringskalkylering 
Kapitalvärde = Summa nuvärden minskat med investeringsbeloppet kallas investeringens 
kapitalvärde. Om kapitalvärdet är större än noll föreligger lönsamhet.  
Nettoenergibehovet = Det energibehovet som är specifikt för varje byggnad och som inte beror 
på vilket sätt byggnaden värme upp. 
Klimatskalet = Namnet på det skydd som en byggnad har mot vind, nederbörd och temperatur, 
så som fönster, golv, tak och väggar. 
Initialkostnad = Kostnad som kommer i början av en investering t.ex. demontering av ett 
gammalt värmesystem samt inköp av nytt värmesystem och installation av detta. 

                                                 
1 BBR 06 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 
 
Uppvärmningen hos företag sker idag till stor del genom direktverkande elektricitet och 
förbränning av fossila bränslen. De senaste åren har priset på dessa stigit kraftigt och deras 
miljöpåverkan blivit allt mer synliggjorda. Detta medför i dagsläget att företagen blir allt mer 
angelägna att utföra energibesparingsåtgärder och hitta alternativa lösningar till sina föråldrade 
värmesystem. Det här är något Skandinaviska Kraftprodukter AB i Halmstad har fått upp ögonen 
för.  
Skandinaviska Kraftprodukter AB är marknadsledande företag vad gäller antal sålda 
generatoraggregat i Sverige sedan många år tillbaka. Företaget levererar standardelverk och 
kundanpassade elverk i effektområdet 1-2200 kVA. SKP AB har arbetat med reservelverk sedan 
1960-talet och levererar cirka 100-350 stycken elverk per år. 
 

1.2 Syfte 
 
Projektets syfte är att få ner nuvarande energikostnader och minska företagets miljöpåverkan.  
 

1.3 Mål 
 

- Ta fram en fullständig lösning så att effekt- och energibehovet för uppvärmningen av                                                 
                     byggnaderna tillgodoses under hela året.  
              

- Genomföra en energibesiktning av byggnaderna.  
 

- Energieffektivisera, se över beteende och tekniska förutsättningar.   
 

- Ta fram vilket värmesystem som är bäst ur ett miljö- och kostnadsperspektiv. 
 

 



 8 

2 Metod 
 
För att få en uppfattning av dagens energibehov kommer vi genomföra en enklare 
energibesiktning av både verkstad och kontor, där vi också tar hjälp av all den dokumentation 
som finns tillgänglig. Energibesiktningen sker genom att undersöka byggnadens klimatskal samt 
göra olika mätningar på klimatskalet. För att undersöka eventuella värmeläckage från 
byggnaderna använder vi oss av en infraCAM värmekamera.  
Vi tar hjälp av ett energibesiktningsprogram som heter ISOVER, som underlättar beräkningar av 
förlusterna från klimatskalets olika delar samt gör det möjligt att få en uppfattning av 
energibehovet.  
För att få fram de mest ekonomiska energibesparingsåtgärderna kommer vi att använda 
livscykelkostnadsmetoden även benämnd LCC.  
Vid åtgärder av uppvärmningssystem i verkstaden kommer vi att gå lite djupare. Här kommer vi 
att välja ut de tre intressantaste alternativen och ta in kostnadsförslag från företag på dessa. Vi 
utför sedan kostnadsberäkningar enligt LCC-metoden samt granskar deras miljöpåverkan med en 
enklare livscykelanalys. För att göra det lätt att jämföra de olika alternativen samt olika 
variationer kommer vi att ta fram en kalkylmodell i Excel. Vi kommer även att göra en 
undersökning av konvertering från elradiatorer till ett vattenburet system i kontoret.  
Med ovanstående som underlag kommer vi att sammanställa de åtgärder som vi anser är bäst att 
utföra.  

2.1 Energibesiktning 

2.1.1 Bakgrund energibehov 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilden2visar systemgränsen för byggnadens energianvändning. Observera att hushålls el och verksamhetsel inte 
ingår i byggnadens energianvändning. 

                                                 
2 Boverket. (2006). Regelsamling för byggande BFS 1993:57 med ändringar till och med 2006:12. 
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Enligt termodynamikens första huvudsats kan energi varken skapas eller förintas i ett slutet rum. 
Detta betyder att det hela tiden måste försvinna lika mycket energi från byggnaden som tillförs 
annars kommer temperaturen konstant att stiga eller minska.3  
 
Eftersom vi kommer att användas oss av ett program för att göra vår energibesiktning kommer 
där inte redovisas på vilket sätt man har utfört beräkningarna. Vi förklarar därför kortfattat nedan 
hur dessa beräkningar går till. 
Det årliga värmebehovet för byggnaden ges av: 
 

QB = QTr + QVo - QInt = (KTr + KVo) x Sn 
3 

 
Det totala årliga värmebehovet som krävs för en bostad eller fastighet inkluderar förutom 
byggnaden även varmvattenberedning, eventuellt styrd ventilation samt dift-el. 
 

QTot = QB +QVv + QVVB + Qdrifel 
3 

 
Dessa två tidigare formler ger då det totala årliga värmebehovet enligt: 
 

QTot = QTr + QVo - QInt + QVv + QVVB + Qdrifel. 
3 

 
Vilken får enheten kWh/år.4 

2.1.2 Värmekamera 
 
När vi skulle undersöka eventuella värmeläckage från byggnaderna använde vi oss av en 
infraCAM värmekamera från Flir-sytems. Den gör det möjligt att hitta dolda fel som är osynliga 
för blotta ögat. Den mäter temperaturer beröringsfritt och värmebilden syns direkt och tydligt på 
displayen. Det går att lagra bilderna på kameran och sedan föra över till en dator. Kameran går 
från mörkblått till vitt för att rita upp temperaturbilden, med grönt, gult och rött mellan för att 
återspegla en så tydlig bild som möjligt.  

 

                         
 
Bilder ovan är tagna på taket över verkstan, längst uppe till vänster på bilden syns temperaturen 
där korset i mitten pekar. Sen målar den upp en bild jämfört med omgivningen med hjälp av 

                                                 
3 Alvarez, H. (2006). Energiteknik.  
4 10, S. 0. 
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skalan man ser längst ner på bilden. Av dessa bilder kan man se att den förstärkta takdelen som 
FTX-systemet hänger i håller en 3,5 oC lägre temperatur.  

2.1.3 Energibesiktning i ISOVER 
 
Med ISOVER kan man utföra två olika typer av beräkningar. Det man först behövde få koll på 
var transmissionsförlusterna, vilket man fick i en s.k. Um-beräkning. Den andra kalkylen var en 
s.k. energiberäkning där man kunde få fram byggnadens energibalans.  

2.1.3.1 Um-beräkning 
 
Programmet räknar ut förlusterna på ett liknande sätt som tidigare demonstrerade räknemetoder 
för energibalansen. Genom att föra in U-värden samt arean för de olika delarna i klimatskalet, får 
vi fram vad transmissionsförlusterna är för de olika delarna. Genom att lägga ihop de olika UA-
värdena räknade ISOVER ut de totala transmissionsförlusterna per grad vilket även kan skrivas 
KTr.  
 
Som man kan se på vår ritning sitter byggnaderna ihop genom att de delar en gemensam vägg. 
Temperaturen i verkstadsdelen är ganska mycket lägre framförallt under helger och kvällar vilket 
gör att man egentligen har en del förluster från kontoret in till detta utrymme. Det gör emellertid 
inte så mycket eftersom tanken är att man inte ska ha någon större uppvärmning av kontoret 
under denna tid. På dagarna gör det inte heller så mycket eftersom de förluster kontoret har 
kommer verkstaden tillgodo. Vi har därför valt att inte ha med de eventuella förluster som sker 
genom denna vägg i vår Um-beräkning. Vilka material samt vilka U-värden dessa har framgår 
ganska tydligt ur vår bifogade Um-beräkning därför kommer vi här inte beskriva dem närmare. 

2.1.3.2 Energiberäkning 
 
Som nämnt tidigare ska energiberäkningen i ISOVER ge en total bild över tillskott och förluster i 
en byggnad. Detta innebär i vanliga fall även tappvarmvattnet. Eftersom vi räknar med att detta 
behov är lågt bland annat på grund av att man nästan aldrig använder deras dusch eller andra 
varmvattenförbrukande apparater har vi valt att inte ha med detta i våra beräkningar. För att få en 
rättvis bedömning av värmebehovet måste man ha med de interna värmebidragen. De interna 
värmebidragen kommer från verksamhetsel, fastighetsel, personer och solinstrålning. I 
programmet räknar man med att 60 procent av fastighetselen bidrar till det interna värmebidraget 
och för verksamhetselen 80 procent.5 Vi anser att detta verkar rimligt eftersom fastighetsel oftast 
används på platser där man inte har så stor nytta av värmen och så även i vårt fall. 
Verksamhetselen är oftast inne i den uppvärmda delen vilket gör den mer nyttig. För att ta reda 
på solinstrålningen angav vi vinkeln mot solen för de olika väggarna, detta ledde till att ISOVER 
kunde beräkna den totala solinstrålningen genom fönstren.6  En avgörande faktor till hur stort 
energibehovet blir är skillnaden mellan ute- och innetemperaturen under året. I ISOVER fanns 
inte information om Halmstads medeltemperatur med, istället fick vi välja mellan de två närmaste 
alternativen, vilka var Göteborg och Lund. Vi valde då Göteborg eftersom det stämde bäst in på 
medeltemperaturen i Halmstad.  
                                                 
5 Tyrens AB. (2007). ISOVER energi 2.  
6 Bilaga 1 
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2.1.3.3 Effektberäkningar 
 
För att veta storleken på det värmesystem man ska investera i måste man känna till byggnadens 
effektbehov. Detta fås genom att undersöka temperaturen på den geografiska platsen en riktigt 
kall dag. Dessa kalla dagar benämns som dygnsmedeltemperaturen EUT 1 och 
dygnsmedeltemperaturen EUT 5 vilket betyder dygnsmedeltemperaturen vid extrem 
utetemperatur över ett dygn och över fem dygn. Detta är temperaturer som endast förekommer 1 
gång var 30:e år. Eftersom dessa dagar förekommer så sällan försöker man undvika att 
dimensionera för dessa. Istället används DUT20, vilket även vi använder oss av.  
   

2.1.3.4 Energieffektivisering  
 
För att förklara vad begreppet ”energieffektivisering” (energy management) avser, kan man kort 
säga att det är en höjning av energiproduktiviteten. När man pratar om att göra en 
energieffektivisering så är det en kontinuerlig process som genomförs av användarna själva. 
Huvudsyfte då det genomförs hos företag och hushåll är att öka vinsten eller nyttan per insatt 
resursenhet, alltså att energibehovet kan tillgodoses till en lägre kostnad och miljöpåverkan.7   
Något som också är viktigt vid energieffektivisering är att det sker utan att inomhusmiljön blir 
drabbad, det ska snarare förbättra den.8 
En besparingsåtgärd leder inte bara till lägre driftkostnader utan möjliggör även att man vid 
installation av ett nytt värmesystem kan välja ett system med mindre effekt vilket gör att 
investeringskostnaden blir lägre. För att få en klar uppfattning om en energieffektiviseringsåtgärd 
är lönsam måste man ha något energipris att räkna emot. Det som gör det svårt i vårt fall är att vi 
även kommer att byta ut värmesystemet. Detta gör att man blir tvungen att räkna mot det 
eventuella framtida energipriset. Eftersom olika värmesystem har olika driftkostnader måste man 
göra kostnadsberäkningar mot var och en.  
 

2.2 Investeringskalkylering 
 
En investeringskalkyl är ett hjälpmedel där lönsamheten för olika investeringsalternativ jämförs. I 
en sådan här kalkyl redovisas ofta skillnaden mellan den aktuella situationen, där en investering 
inte har genomförts (nollalternativet), och en situation där investeringen genomförts. Man kan 
även jämföra mellan olika alternativ för att se vilken som är mest lönsam. En investeringskalkyls 
huvudsyfte är att kunna ge ett genomtänkt underlag så ett beslut om investeringen skall 
genomföras kan fattas.9  
För att kunna komma fram till detta underlag kan man använda sig av olika kalkyleringsmetoder, 
vi har valt att räkna med pay-off och LCC-metoden.  
 
 

                                                 
7 Effektivare energianvändning, Ds 2001:60, regeringskansliet 
8 Lönsamma sätt att spara energi -en lathund-, Energikontoret Skåne, sparkraft 
9 Företags ekonomi – från begrepp till beslut, Nancy Holmström, 2005 
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Nuvärdesmetoden 
 
Nuvärdesmetoden är en kalkyl som används mycket vid investeringar och är moder till många 
andra investeringskalkyler. Med metoden räknar man fram nuvärdet på, kapitalvärdet, av 
framtida in- och utbetalningar som kommer till följd av investeringen. Nuvärde kan kort förklaras 
med vad ett belopp i framtiden är värt idag.  
För att ta hänsyn till att en framtida betalningar är mindre värda idag är valet av kalkylräntan vid 
diskonteringen oerhört viktig. Ju högre räntesats som används desto lägre blir nuvärdet.10  
 

Nuvärdet av de årliga inbetalningsöverskotten 
+ Nuvärdet av restvärdet  

– Grundinvesteringen  
= Summa nuvärde/kapitalvärde av investeringen10 

 
För att få fram belopp som utfaller vid en annan tidpunkt omräknas till ett nuvärde med hjälp av 
en faktor som tar hänsyn till räntan och tiden. Förfarandet kallas diskontering och till hjälp har 
man särskilda tabeller med framräknade diskonteringsfaktorer: 
 

2.2.2 LCC 
 

LCC eller Life Cycle Cost är en variant av nuvärdesmetoden som i princip innebär att istället för 
att maximera kapitalvärdet försöker man att minimera det negativa kapitalvärdet. Man använder 
sig av en diskonteringsränta vilket gör det möjligt att värdera kontanta belopp som betalas in eller 
försvinner under olika tidsperioder. Som man hör på namnet så räknar man med en produkts 
kostnad under hela dess livslängd. Metoden används oftast för att jämföra olika 
investeringsalternativ där man har stora driftkostnader som till exempel vid jämförelse av olika 
energieffektiviseringsalternativ eller uppvärmningsalternativ. Man brukar oftast ha med ett noll- 
alternativ åtgärd alltså vad det kostar om man inte gör någon åtgärd . Eftersom det är just sådana 
här investeringar som vi ska räkna med är LCC ett naturligt val för oss. Det som är positivt med 
denna metod är att den gynnar långsiktiga investeringar och gör det mer fördelaktigt att göra 
åtgärder för att minska energianvändningen eller byta ut sitt värmesystem mot ett med lägre 
driftkostnader. Upplägget gör att det är lätt att jämföra de initiala investeringskostnaderna med de 
årliga driftkostnaderna. Man kan då också få en bild över vilken av kostnaderna som är bäst att 
försöka få ner. Vid en LCC ska man ha som sagt ha med alla kostnaderna vilket belyses av 
nedanstående formel.11  

 

 

 

 

                                                 
10 Företags ekonomi – från begrepp till beslut, Nancy Holmström, 2005 
11 Svenska Energimyndigheten 
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LCC = summan av (Cic + Cin + Ce + Co + Cm + Cs + Cenv + Cd) 12 
 
Där: 
C = kostnadskomponent 
ic = initialkostnaden, inköpspriset för utrustningen 
in = installations- och driftsättningskostnader (inbegripet utbildning) 
e = energikostnader (förväntad kostnad för drift av systemet) 
o = driftskostnad (arbetskraftskostnaden för normal övervakning av systemet) 
m = underhålls- och reparationskostnad (rutinmässiga och förväntade reparationer) 
s = kostnad för stilleståndstid (produktionsbortfall) 
env = miljökostnad (förorening som orsakas av utrustningen) 
d = kostnad för urdrifttagande/bortskaffande (inbegripet återställande av närmiljön och 

 

2.2.4 Risker med en investeringskalkyl  
 

Det som är viktigt att veta med investeringskalkyler är att de ofta bygger på mer eller mindre väl 
underbyggda prognoser och att när väl investeringen görs kan förutsättningarna ha ändrats helt, 
som till exempel andra energipriser och inflation. Det är inte beräkningarna som är det svåra vid 
kalkylering, utan att kunna uppskatta de framtida utbetalningarna och om inte ännu svårare, 
inbetalningarna. Ett investeringsbeslut innefattas alltid av risktagning, speciellt finansiellt då man 
binder eller lånar ett kapital under en längre tid. När man har lånat till finansieringen kan det 
räcka med att räntan höjs mer än vad som räknats med så kan hela kalkylen gå i stöpet.  
 

Kalkylräntan är en faktor som kan ändra hela resultatet för en investeringskalkyl. Om till exempel 
en kalkylränta på tio procent väljs för en investering kan den vara lönsam, men om däremot en 
kalkylränta på 15 procent väljs kan den vara oekonomisk. Detta på grund av att man nervärderar 
belopp som ligger långt fram i tiden. För att kunna förhindra detta använder man sig av en 
känslighetsanalys, som är en typ av simulering. Vid en sådan analys varieras en förutsättning i 
taget så att ett gränsvärde erhålls där kalkylresultatet ändras, vanligtvis inbetalningsöverskott, 
ekonomisk livslängd och kalkylränta. Med hjälp av detta kan man få en uppfattning om hur 
mycket ändringar investeringen klarar av i form av förseningar, fördyrningar, minskningar på 
inbetalningssidan, ökningar på utbetalningssidan eller myndighetsbeslut.  

För att vara försiktig och begränsa osäkerheten med investeringskalkylen kan man minska den 
ekonomiska livslängden eller höja kalkylräntan.    
Uppbyggnaden av en investeringskalkyl kan vara helt olika, allt ifrån rimliga bedömningar till 
rena spekulationer. Det viktigast man ska tänka på är att göra grundliga uppföljningar av 
investeringskalkyler, så att risker och osäkerhet med framtida investeringar kan minskas.13 
 

2.3 Energipriser 
 

Vid beräkning av kostnader för respektive uppvärmningssystem måste man ta hänsyn till den 
framtida prisutvecklingen. Eftersom ett värmesystem oftast är en investering som ska finnas med 
under många år är det viktigt att uppskatta den utvecklingen av energipriset som kommer att ske. 
Nedan i tabellen syns energiprisutvecklingen som skett de senaste tio åren. 
                                                 
12 Svenska Energimyndigheten 
13 Företagsekonomi – från begrepp till beslut, Nancy Holmström, 2005 
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 Diagrammet visar Prisutveckling för olika uppvärmningssätt, 1997-2007, öre/kWh inkl. skatter och avgifter.14 

2.3.1 Elpriset 
 
Under tio år har elpriset ökat med hela 57 procent, vilket får anses som en stor ökning. Faktorerna 
bakom denna ökning är en kombination av höjda råkraftpriser samt att skatterna har ökat. När 
man ska undersöka elpriset framåt är detta inte så lätt, då politiska beslut, råvarupriser och 
konkurrens påverkar priset mycket.  
 
En faktor som kan komma att påverka priset är att man håller på att installera digitala fjärravlästa 
elmätare för att kunna se exakt hur mycket varje förbrukare använder i realtid. Detta medför att 
man vid kallare dagar när effektbehovet är som högst kan ta ut ett högre elpris. Eftersom också el 
eller värmepumpar har som högst elbehov då kommer man få rejält ökade driftkostnader under 
dessa dagar.  
 

 
Principskiss över energiproduktion och energibehov under ett år i Sverige15 

 
Andra saker som påverkar Sveriges el-priser är Europamarknaden. Eftersom det generellt är 
högre pris ute i Europa finns det en stor risk att priserna i Sverige kommer att stiga och anpassa 
sig till dessa. Det som dock påverkar elpriset mest är om det blir ett torrår eller ett våtår, alltså om 
vattendammarna är fulla eller inte. Det mest troliga är nog att vi kommer få mer våtår med tanke 
på den globala växthuseffekten. Vilket i så fall skulle leda till lägre energipriser.  
 

                                                 
14  Bilaga 2 
15 Figur enligt B-e Löfgren, ÄFAB. Underlag från  www.nordpool.no 
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Dessutom påverkas el-priset av efterfrågan. Om det blir en mild vinter är behovet av el mindre 
och elpriset går ner.16 Alla dessa faktorer är svåra att väga ihop på ett bra sätt vi har därför valt att 
i vår beräkning utgå från de senaste tio årens prisökning och anta att priset kommer utvecklas i 
samma takt under vår kalkylperiod, vilket betyder en ökning på 4,7 procent nominellt. Vi 
kommer att utgå från SKP AB:s elpris idag på 87 öre/kWh exkl. moms. 
 

2.3.2 Pellets 
 
Framtiden för pelletspriset ser i dagsläget ganska ljust ut. Det fanns i början av 2000-talet en oro 
för att pelleten höll på att ta slut, vilket visade sig inte vara riktigt sant. Att denna brist uppstod 
berodde på att pellettillverkarna inte hade räknat med så stor ökning av pelletpannor vilket gjorde 
att de under vintern fick slut i sina lager. Vilket ledde till att ett rykte spred sig om att det inte 
fanns tillräckligt med pellets. Detta gjorde att försäljningen av pelletpannor fick en nergång under 
uppvärmningssäsongen 2002-2003. Eldningssäsongen 2003-2004 visade på gott om pellets i 
lager alltså ingen brist och inget tyder på något annat de närmaste åren. 17  
Saker som talar för ett ökat pris är bland annat att det idag finns en viss konkurrens om 
biobränslet mellan massaindustrin, fjärrvärmeverken och pelletstillverkningen.  
De faktorer som talar för ett lägre pelletspris är istället att vi endast tar 70 procent av skogens 
årliga tillväxt .18 Detta gör att det inte borde finnas någon större brist inom den närmaste 
framtiden. Det sker idag också import av pellets från bland annat Kanada, Baltikum och Norge 
vilket också ger en stark prispress.  
 
Troligast är att priserna i framtiden som maximalt kommer att öka med kostnadsindex eftersom 
pellet priset är mycket hårdare kostnadspressade än el-priset.16 Detta gör att pellets får en relativt 
låg driftkostnad. Enligt diagrammet har pelletspriset stigit i medel med 5,1 procent nominellt de 
senaste tio åren. Med bakgrund av det vi beskrivit ovan anser vi att denna ökning inte kommer att 
fortskrida i samma takt. Vi har därför valt att anta ökningen till 3 procent nominell ränta årligen 
under vår kalkylperiod. Vi kommer att utgå från medelpriset enligt tabell,19 alltså ett energipris på 
39,9 öre/kWh exkl. moms. 
 

2.3.3 Fjärrvärme 
 
Fjärrvärmens energipris per kWh är det som har stigit minst, däremot skiljer sig priset stort 
beroende på var i landet man befinner sig. Skillnaderna beror till stor del på att man använder 
olika typ av bränsle. De som har möjlighet att använda sig av spillvärme kan oftast hålla en lägre 
kostnad, spillvärmen kan komma från industrin eller avfallsförbränning. De som har mindre 
anläggningar och dyr insatsvärme blir ofta tvungna att hålla ett högre pris.  
 
Problemet med fjärrvärmen kostnadsmässigt är att man blir bunden till en viss leverantör en 
längre period. Så man kan säga att de får en viss form av monopolställning efter att man valt att 

                                                 
16 Gröndahl, N. B. (2005). Miljöeffekter.  
17 Lars Persson,m.fl. (2004). Projekt Biovärme-UWX. GDE-Net. 
18 SLU. (1999). Energi från skogen.  
19 Bilaga 2 
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installera fjärrvärme. Energimarknadsinspektionen anser dock att en reglering av fjärrvärmeverk 
är nödvändig och troligtvis kommer detta ske i framtiden.20 
 
I vårt fall är det HEM som levererar fjärrvärme och deras priser håller sig förhållandevis bra 
jämfört med andra fjärrvärmeleverantörer i landet. Det aktuella priset ligger idag på 53,40 
öre/kWh exklusive moms, vilket blir den kostnad SKP AB behöver betala. Året innan låg det 
bara ca ett öre under vilket gör att om man räknar med inflationen så har det inte skett någon 
prisökning i real form.21 Detta gör att fjärrvärmen blir ett väldigt intressant alternativ. Vi kommer 
i vår kostnadsberäkning räkna med dagens pris 53.40 kr/kWh och att ökningen sker enligt de 
senaste tio åren med en årlig ökning på 1.8 procent 
 

2.3.4 Eldningsolja 
 
Priset på eldningsolja har stigit kraftigt under de senaste åren. Idag är det nästan alltid lönsamt att 
byta ut sin oljepanna mot ett annat alternativ, och med tanke på klimathotet som ligger över oss 
är det viktigt att minska behovet av fossila bränslen där detta är möjligt. 
Det mesta tyder på att oljepriset kommer att fortsätta stiga även i fortsättningen. Efterfrågan ökar 
samtidigt som det blir svårare och dyrare att ta upp ny olja. Enligt diagrammet har priset stigit 
med hela 7,1 procent per år vilket också är den ökningen vi kommer att räkna med. Vi kommer 
att utgå från det oljepris de betalar idag med 80 öre/kWh.  
 

2.3.5 Sammanfattning av valda energipriser (samtliga exkl. moms) 
 
Fjärrvärme: 53,40 öre/kWh enligt HEM, ökande med 1,8 procent. 
Pellets: 39,9 öre/kWh 2008 ökande med 3 procent årligen nominellt. 
El: 87 öre/kWh enligt HEM ökande med 4,7 procent årligen nominellt.22  
Olja: 80öre/kWh enligt gamla fakturor, ökande med 7,1 procent årligen nominell.

                                                 
20 Energimarknadsinspektionen. (2007). Uppvärmning i Sverige 2007.  
21 www.hem.se (2008-04-14) 
22 Bilaga 3 
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3 Resultat 
 

3.1 Energibesiktning 
 

3.1.1 Resultat Um-beräkning (ISOVER-beräkningarna) 
 
Det totala UA värdet för kontoret uppgick till 344 W/oC. 23

 

 
Det totala UA värdet för verkstaden uppgick till 285 W/oC. 24 
 

3.1.2 Energibehov kontor 

 

Enligt inventeringen kom vi fram till att fastighetselen låg på ca 7500 kWh/år och 
verksamhetselen på 9600 kWh/år.25  
 
Enligt energiberäkning i ISOVER var nettoenergibehovet ca 30 MWh 26 
 

3.1.3 Energibehov verkstad 
 
Verkstadens uppvärmning sker framförallt med en varmluftsoljepanna. Den enda information om 
dess oljeförbrukning som kändes någorlunda tillförlitlig kom från en miljörapport från 2000. I 
denna rapport fanns det information om att förbrukningen uppgick till 5,8 m3 detta år. Man hade 
här räknat med att denna olja innehöll 57,1 MWh och att man fick ut 40 MWh efter panna. Detta 
medförde att man räknade med en verkningsgrad på varmluftsoljepannan på 70 procent.27 Detta 
anser vi också vara en rimligg siffra eftersom oljepannan är relativt gammal (från början av 70-
talet).  Detta år var däremot temperaturen något över normalåret vilket ledde till att vi fick göra 
en normalårskorrigering. Vi hade enligt statistik från SMHI att medeltemperaturen var 9,2 grader 
i Torup som ligger några mil från Halmstad28. Årsmedeltemperaturen i Halmstad ligger på 7,2 
grader. Vi fick enligt beräkningen byggnadens värmebehov till 489 52,0 kWh vilket vi kommer 
avrunda uppåt till jämna 50 MWh.29 
 
Det totala värmebehovet för verkstaden uppgick alltså till ca 50MWh/år.  

                                                 
23 Bilaga 4 
24 Bilaga 5 
25 Bilaga 6 
26 Bilaga 7 
27 Pettersson, D. (2000). Miljörapport SKP AB.  
28 SMHI (2008-05-02)  
29 Bilaga 8 
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3.1.4 Effektbehov Kontor 
 
Vid beräkning av DUT20 för kontorsbyggnaden klassar vi den som en lätt byggnad. Den har då en 
tidskonstant på 50 timmar vilket medför att vi endast behöver räkna med den dimensionerande 
utetemperatur på -14 grader.30 Eftersom vi genom vår energibesiktning fick en ganska bra 
uppfattning om förlusterna var det denna information vi använde i vår effektberäkning.  
 
Genom beräkning fick vi fram den dimensionerande effekten på ca 14,5kW.31  

3.1.5 Effektbehov Verkstaden  
 
Vi klassar även här med att byggnaden är lätt eftersom den bara består av plåt och mineralull. 
Svårigheten med att dimensionera effekten på värmekällan i verkstaden beror på att det finns 
stora industriportar med stora värmeförluster då de står öppna.  
 
Dessa portar gör att man får ett väldigt stort effektbehov under en kort tid. Som det ser ut idag har 
man en varmluftspanna som är ganska överdimensionerad. Fördelen med detta är att man snabbt 
kan få upp temperaturen efter att en eller flera portar stått öppna.32Vi har byggt effektbehovet på 
energibehovet enligt avsnittet ”energibehov verkstad”.  
 
Vi kom fram till att uppvärmningssystemet måste vara dimensionerat så att det kan tillföra 
verkstaden minst 19,0 kW.33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
30 Bengt-Åke Petersson (2004) Tillämpad byggnadsfysik 
31 Bilaga 9 
32 Sven Werner (1993) Fjärrvärme, teori ,teknik och funktion. 
33 Bilaga 10 
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3.2 Energieffektivisering 
 

3.2.1.1 Åtgärder med pay – off tid på runt ett år 
 

• Under sommarhalvåret ventilera med uteluft nattetid. Det sänker behovet av aktiv kyla 
under följande dag.  
 
Energibesparing: Kan minska kylbehovet med 30 procent.34 

 
• Lufttäta befintliga fönster med slanglist i silikon eller EPDM-gummi mellan båge karm.  
 

Energibesparing: Kan ligga på 5 procent 34 av det totala värmebehovet.  
Kostnad: Cirka 25 kr/lpm34 
Påverkan av inomhusmiljön: Mindre drag vid fönstren. 

  

• Dreva fönster mellan fönsterkarm och vägg 
 

Energibesparing: Kan göra någon procent på det totala värmebehovet. 
Investeringskostnad: Cirka 45 kr/lpm34 

Påverkan av inomhusmiljön: Minskat drag från fönstren. 
 

 

  

 

 

 

 
   35 

 
 
 
 

 

 
 

                                                 
34 Lönsamma sätt att spara energi -en lathund-, Energikontoret Skåne, sparkraft 
35 Boverket, faktablad 2007, Energieffektiva åtgärder 
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3.2.1.2 Styr & regler 
  
Kontor 
 
Det finns i allmänhet en hel del att spara på att se till att värmesystemet är rätt inställt och 
underhållet. Det finns en del saker man bör undersöka i en bostad eller lokal. När det gäller 
drifttider så ska dessa vara inställda så att de endast är igång när det är nödvändigt. Till exempel 
bör ventilationen bara gå när det finns personal i lokalen och starta så att den hinner göra tre 
luftomsättningar innan personalen kommer.36  
 
Genom att ha besökt kontoret på helgen har vi konstaterat att ventilationen var i drift även under 
helgdagarna men dock på lågfartsdrift. Genom beräkningar har vi konstaterat att man kan spara 
minst 9000 kr eller ca 10 000 kWh om ventilationen endast går när personal finns i lokalen.37 I 
lokalen finns idag en övertidstimer vilket man bör undersöka om den fungerar korrekt. 
 
Genom mätningar och information från personalen har vi också konstaterat att temperaturen är 
något för hög i lokalen. Denna höga temperatur medför inte bara högre energikostnader utan 
bidrar också till en mycket torrare luft.38Vilket man har anmärkt som ett problem då företaget har 
investerat i en luftfuktare till kontoret. Om man sänker temperaturen med en grad i medel under 
uppvärmningssäsongen skulle man kunna få ner energianvändningen med fem procent.40  

 
Det finns en hel del åtgärder för att sänka uppvärmningskostnaden, men ändå behålla en god 
komfort. Dels finns möjligheten att stänga av elradiatorerna vid en viss utetemperatur och istället 
endast låta värmepumparna värma upp lokalen. Vissa klagomål har dock funnits på att det blir för 
kallt hos någon enstaka person. Vårt förslag är därför att man ska koppla denna el-radiator till ett 
vanligt vägguttag så att man kan ha igång denna även fast de andra elementen är avstängda. Som 
det är idag är alla elementen igång bara för att ett fåtal personer fryser. För att kompensera för det 
minskade värmebidraget kan man istället få höja börvärdet på värmepumparna något så att de 
klarar att få ut värmen bättre. Eftersom man har mycket internt värmebidrag bör man kunna sätta 
termostaten ganska lågt. Detta kommer vi däremot inte räkna på. Det sättet som är lättast blir att 
prova sig fram till den temperatur där värmepumparna inte orkar tillföra tillräckligt med värme.40  
 
Fördelen med el-radiatorerna är att de sitter vid fönstren vilket göra att de motverkar kallras alltså 
att luft som kylts vid fönstren skapar ett drag mot personal i närheten vilket kan upplevas 
obehagligt.  
Eftersom värmepumparna bara behöver en tredjedel av den el som el-radiatorerna behöver för att 
få ut samma mängd värme skulle man kunna säga att man sparar 2/3 av fem procent alltså drygt 
tre procent av energikostnaden för varje grad man använder värmepumpen istället för el-
radiatorerna.  
 
Det var inte bara under dagen man hade varmt utan också under helgen och troligtvis under 
kvällar och nätter också alltså när där inte vistades någon personal där. Det beror delvis på att 
man inte har någon möjlighet att ställa in drifttider på vare sig radiatorerna eller värmepumparna. 

                                                 
36 Karin Adalberth, Å. W. (2007). Energibesiktning av byggnader.  
37 Bilaga 11 
38 Bilaga 12 
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Man bör därför införskaffa någon form av veckour på el-radiatorerna så att de inte kan gå under 
helger och kvällar. Enligt vår beräkning kan man spara cirka 940 kr/oC * år vid en sänkning från 
dagens 21 oC till 15 oC, vilket skulle ge en besparing på cirka 5700 kr/år.39  
 
Man skulle också behöva se över värmepumparna så att de går på lägre temp under kvällar, nätter 
och helger. Alternativt är att även här ha ett veckour som automatiskt stänger av dessa och kör 
igång dem en stund innan personalen börjar på morgonen. Man bör dock se till att de kan starta 
om utetemperaturen sjunker för lågt.  
 
Ett alternativ skulle vara att koppla dessa till samma styrning som el-radiatorerna så att de på så 
sätt skulle gå in när utetemperaturen blir för låg. En värmepump blir dock inte lika intressant att 
stänga av eftersom driftkostnaden är så låg. Fast ur miljösynpunkt anser vi att varje liten sak man 
kan göra bör göras och speciellt om det är en åtgärd som inte påverkar någon.  
 
 

3.2.2 Energieffektiviseringsåtgärder kontor 
 

3.2.2.1 Tilläggsisolering tak  
 
Innertaket på kontoret höjdes i samband med ombyggnationen för cirka tio år sedan för att få en 
luftigare arbetsmiljö. Detta gjordes genom att ta bort innertaket med dess isolering. Så i dagsläget 
är taket endast isolerat med 95 mm mineralull, vilket känns som något i underkant. De årliga 
värmeförlusterna genom taket ges enligt beräkningarna nedan: 
 

 
 
 Nuvarande förluster Qår = U* Sn = 0,37 W/Co *85900 = 31,78 ≈ 32 kWh/m2  40 

 
 

                                                 
39 Bilaga 12 
40 Beräkningar från ISOVER bilaga 4 
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Med dagens takkonstruktion har man på kontoret en årlig värmeförlust på cirka 9000 kWh. För 
att kunna se om en tilläggsisolering skulle vara ekonomisk har vi använt oss av kostnader som 
erhållits av Repab, 2007 som avser material och arbete. De typer av tilläggsisoleringsalternativ vi 
valt att räkna på är parallelltak och varma tak och det nya R-värdet tas från ”Energibesiktning av 
byggnader – flerbostadshus & lokaler” av Karin Adalberth och Åsa Wahlström 2007.   
        
                 Parallelltak                  Varma tak 
 
 
         
 

 
 
 

 
 
Tak  som har begränsad ventilation och som är Varmtaket är uppbyggt så att ett 
ett mellanting mellan varma och kalla tak.  antal olika materialskikt som ligger 
När man tilläggsisolerar med parallelltak  direkt på varandra helt utan  
sätts det direkt på befintlig takkonstruktion med  ventilation.41  
en liten luftspalt.41 

 
Takkonstruktionens U-värde efter tilläggsisolering räknas fram med hjälp av följande ekvation: 

 
Unytt = 1 / ((1 / Ubef) + RTilläggsisolering

42 

 

Skandinaviska 
kraftprodukter AB 

Total kostnad för 
tilläggsisolering (286 m2) 

U-värde efter investering* 
Unytt = 1 / ((1 / Ubef) + RTilläggsisolering 

1. Parallelltak 78 700 :- 1 / ((1 / 0,37) + 2,45) = 0,194 W/oC m2 

2. 85 850 :- 1 / ((1 / 0,37) + 3,25) = 0,168 W/oC m2 
3. 93 000 :- 1 / ((1 / 0,37) + 4,65) = 0,136 W/oC m2 
4. Varma tak 128 800 :- 1 / ((1 / 0,37) + 2,8) = 0,182 W/oC m2 
5. 135 950 :- 1 / ((1 / 0,37) + 5,55) = 0,121 W/oC m2 
6. 150 250 :- 1 / ((1 / 0,37) + 7) = 0,103 W/oC m2 
7. 178 850 :-  1 / ((1 / 0,37) + 8,4) = 0 ,090 W/oC m2 

*Värdena typ av tilläggsisolering är tagna från ISOVER beräkningarna i bilaga 4 och bilaga 13 

 
 
  
                                                                                
Bilderna är tagna med värmekamera på taket över kontoret. 
Den vänstra är över konferensrummet som innertaket ej är 
bortaget och den högra i kontorsdelen där innertaket är 
bortaget. Det man kan döma av bilderna skiljer det nästan  
3,5 oC i taket mellan rummen. 

                                                 
41 Tillämpad byggnadsfysik, Bengt-Åke Petersson 2004 
42 Energibesiktning av byggnader-flerbostdshus & lokaler, Karin Adalberth, Åsa Wahlström 2007 
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För att kunna räkna ut de nya värmeförlusterna genom taket efter tilläggsisoleringen behöver man 
takets nya K-värde. Detta erhålls genom formeln: 

 
KTak = UNytt * arean 43 

 
Värmeförlusterna genom taket efter tilläggsisoleringen ges av formeln: 
 

Qår = graddagar * Ktak  
43 

 

  
Totala 

värmeförluster Kalkylränta 10procent 
Kalkylränta 

5procent 
Befintligt 9095 kWh Pay-off tid Kapitalvärde Kapitalvärde 
Alternativ 1 4769 kWh 20,9 år -22 756 kr 29 152 kr 
Alternativ 2 4130 kWh 19,9 år -21 660 kr 37 898 kr 
Alternativ 3 3343 kWh 18,9 år -19 788 kr 48 141 kr 
Alternativ 4 4474 kWh 32,8 år - 70 378 kr -16 172 kr 
Alternativ 5 2975 kWh 25,1 år -55 343 kr 19 448 kr 
Alternativ 6 2532 kWh 26,5 år -65 945 kr 12 276 kr 
Alternativ 7 2213 kWh 30,2 år -90 848 kr -9 196 kr 

44 
 
Slutsatts tilläggsisolering  
 
Vi kan konstatera att en tilläggsisolering av taket i kontoret inte har några bra ekonomiska 
förutsättningar. För att få en sådan investering lönsam kan kalkylräntan inte sättas högre än 5 
procent, denna avkastning anses oftast för låg för att ett företag ska kunna motivera en sådan 
investering. När man istället väljer en mer rimlig kalkylränta på 10 procent blir inget av 
alternativen ekonomiskt lönsamt. Att tilläggsisolera med ett varmt tak är ett alternativ som går 
helt bort då det har allt för långa pay-off tider och alldeles för negativa nuvärden. 
 
Som man kan se från tabellen ovan är det parallelltak som ger bäst ekonomiska förutsättningar av 
de två alternativen, men dock inte tillräckligt för att kännas motiverande. Värmeförlusterna 
genom taket är relativt små då man ser vad en tilläggsisolering skulle kosta och hur mycket man 
skulle spara. Så en tilläggsisolering känns omotiverad för Skandinaviska kraftprodukters del. 
Generellt är sådana här investeringar mest lönsamma vid nybyggnationer.  
 
 
 
 

 
 

                                                 
43 Energibesiktning av byggnader-flerbostdshus & lokaler, Karin Adalberth, Åsa Wahlström 2007 
44 Beräkningar Bilaga 15 
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3.2.2.2 Byte av fönster 
 
De flesta befintliga fönster i kontorsbyggnaden är 2-glasfönster från 1970-talet med U-värde på 
cirka 2,77 W/(m2-oC). Den totala fönster arean ligger på 26,6 m2 på kontoret med de flesta 
placerade i norrläge. För att sänka dessa går det att byta ut fönstren helt eller byta ut ett av 
fönstren och fylla mellanrummet med gas. De årliga värmeförlusterna genom fönstren ges enligt 
beräkningarna nedan: 
 

Fönsterarea= 26,6m2

UFönster =2, 77Wêm2−°C
Transmission

KFönster = U × A =26,6 × 2,77= 73.68Wê°C
Summavärmeförluster

Qår =graddagar × KFönster = 85900 × 73.68Wê°C =6329kWh  
45 

Nuvarande förluster Qår = U* Sn = 2,77 W/Co *85900 = 237943 ≈ 238 kWh/m2 

  
Genom fönstren i kontorsbyggnaden har man en årlig värmeförlust på cirka 6329 kWh. 

 
K-värdet för de nya fönstren fås enligt formeln nedan: 

 
Kfönster = Ufönster * Arean 46 

 
 

Skandinaviska 
kraftprodukter AB 

Total kostnad för  
Fönsterbyte (26,6 m2) 

Kfönster efter investering* 
 

1.  140 980 :- 1,3 x 26,6 = 34,58 W/Co 
2.  143 640 :- 1,1 x 26,6 = 29,26 W/Co 
3. 172 900 :- 1,2 x 26,6 = 31,92 W/Co 
4.   178 220 :- 0,9 x 26,6 = 23,94 W/Co 
5. 186 200 :- 0,8 x 26,6 = 21,28 W/Co 
6. 71 820: - 2,2 x 26,6 = 58,52 W/Co 
7.  74 480: -  1,3 x 26,6 = 34,58 W/Co 

*Värderna är tagna från bilaga 14 
 
De totala värmeförlusterna ges av följande formel: 
 

Qår = graddagar x KFönster 
46 

 
 
 

                                                 
45 Beräkningarna från ISOVER bilaga 4 
46 Energibesiktning av byggnader-flerbostdshus & lokaler, Karin Adalberth, Åsa Wahlström 2007 
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Totala 

värmeförluster  
Kalkylränta        
10 procent 

Kalkylränta         
5 procent 

Befintligt 6329 kWh Pay-off tid Kapitalvärde Kapitalvärde 
Alternativ 1 2970 kWh 47,2 år -96 609 kr -55 440 kr 
Alternativ 2 2513 kWh 44,4 år -95 572 kr -50 972 kr 
Alternativ 3 2741 kWh 57,9 år -128 529 kr -87 360 kr 
Alternativ 4 2056 kWh 47,8 år -122 756 kr -71 295 kr 
Alternativ 5 1827 kWh 46,8 år -127 039 kr -72 147 kr 
Alternativ 6 5027 kWh 72,2 år -57 030 kr -43 307 kr 
Alternativ 7 2970 kWh 24,9 år -30 109 kr 11 060 kr 

47 
Tabellen visar resultatet av beräkningarna i bilaga 2 där vi först räknar ut värmeförlusterna och sen pay-off tiderna 
och nuvärdes differensen för de olika investeringsalternativen. Där det enda positiva nuvärdet ges från alternativ 7 
vid en kalkylränta på fem procent. Kalkyl värdena få av det investeringskalkylerings program vi skapat.  

 
Slutsatts fönsterbyte 
 
Byte av fönster i en befintlig byggnad som har fönster bättre än 1-glasfönster är inte lätt att räkna 
hem ekonomiskt. Det som skulle vara mest kostnadseffektivt av de olika alternativen är att 
uppgradera från dagens 1+1 glas fönster där det inre glaset byts ut till en isolerruta med 1 låg- 
emissionsskikt & argongas, men även detta har för dåliga förutsättningar. Något som däremot bör 
ses över och åtgärdas är de igensatta fönstren. Där finns både onödiga värmeförluster och skulle 
vara relativt billiga att åtgärda. 
 
Några andra enkla åtgärder som är ekonomiska att genomföra är dreva och lufttäta fönstren i 
lokalerna. Det är relativt billigt och ger goda resultat. 
 

                
Bilden till vänster är ett exempel på ett fönster som är otätt i konferensrummets södra del som skulle behövas drevas 
och lufttätas. De två andra är tagna på fönstren i kontorsdelen där man kan se att det skiljer 1,3oC mellan ett fönster 
med persiennerna nere och ett uppe.(Bilden i mitten visar ett fönster med persiennerna uppdragna). 
 
Drevningen sker mellan fönsterkarm och vägg och kostar cirka 45 kr/lpm, sen lufttäta med 
slanglist i silikon eller EPDM-gummi mellan båge och karm som kostar cirka 25 kr/lpm.  

                                                 
47 Beräkningar bilaga 16 
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3.2.3 Energieffektiviseringsåtgärder verkstad 

3.2.3.1 Takfläkt verkstad 
 
Eftersom värmesystemet i verkstaden ska bytas ut kommer vi inte gå in närmare på drifttiderna 
för värmesystemet. 
Det finns däremot andra åtgärder man kan göra för att få ner energianvändningen.  
  
Under våra mätningar med värmekameran uppmärksammade vi att temperaturen var väldigt hög 
uppe vid taket. För att få ner den varma luften till den s.k. vistelsezonen är vårt förslag att 
montera in ett antal takfläktar. Enligt uppgifter från Frico är temperaturgradienten två till två och 
en halv grader per meter höjdskillnad vid varmluftbaserat uppvärmningsmetod (vilket är sättet 
som verkstaden värms upp på idag). Eftersom det i medel är 4,1 meter till taket kommer 
temperaturgradienten vara minst åtta grader mellan golvet och taket. Man menar att man kan 
spara upp till 30 procent vid installation av takfläktar.48 Fläkten i sig drar endast ca 70 Watt vilket 
gör att vi försummar kostnaden för denna vid vår kostnadsberäkning. Priset på en takfläkt är 
relativt lågt och ligger på ca 2000kr exkl. moms.49 Med vår storlek på byggnaden skulle det vara 
intressant att ha tre fläktar monterade. Förslag på placering samt kostnadsberäkning återfinns i 
bilaga.50 
Det är svårt att göra någon exakt beräkning på kostnadsbesparingen men investeringen kommer 
troligtvis att betala av sig snabbt. Enligt våra beräkningar kommer pay-off tiden ligga under två 
och ett halvt år. Vi har här endast räknat mot fjärrvärme eftersom det troligtvis är det alternativ 
man kommer att välja som uppvärmning. Om man räknar mot de andra alternativen blir pay-off-
tiden något högre.  Vilket får anses som en kort tid med tanke på att värmefläktarna har en 
betydligt längre livslängd. Vi rekommenderar därför att man gör denna investering.     
 

  
Bilden visar schablonmässigt den               Bild över förslag till placering av takfläktar i verkstad  
besparingspotential man kan få om  
man får ner värmen från taket till 
 vistelsezonen.51 

                                                 
48 Frico. (u.d.). Värme och energihandboken. Hämtat från 
http://www.frico.se/swe/pdf/teknisk_handbok_varmeprodukter.pdf den 01 05 2008 
49 http://expressel.123ehandel.se/group.htm?category_id=14992 
50 Bilaga 17 
51 Frico. (u.d.). Värme och energihandboken. Hämtat från 
http://www.frico.se/swe/pdf/teknisk_handbok_varmeprodukter.pdf den 01 05 2008 
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3.2.3.2 Industriportar 
 
Industriportar ger upphov till stora värmeförluster och kallras i verkstadslokaler under 
uppvärmningssäsongen. Detta kan påverka arbetsklimatet och öka driftkostnaderna för 
uppvärmningen av lokalen. Förlusterna kan bero på att portarna är gamla, oisolerade och har 
dålig tätning, men framförallt försvinner mycket värme ut när portar står öppna. SKP AB portar 
är inget undantag, då de är otäta och att det finns trasiga fönsterrutor som har lagats provisoriskt 
utan att ha isolerats. De har, liksom många andra, problem med att portarna står öppna, vilket ger 
stora luftombyten i lokalen.  
 

Bilderna ovan är tagna med en värmekamera, där man kan se värmeförlusterna vid en öppen port samt att porten är 
otät även när den är stängd.(Bild 1 och 2 är samma bild, den ena med värmekamera och digitalkamera) 
 

Företaget har tre industriportarportar som öppnas från golv till tak i aluminium på 4 x 4 meter, 
som är placerade i den stora verkstaden. Dessa börjar bli till åren komna med söndriga fönster 
och otätheter, som vi kan se på bilden till höger ovan. I den mindre verkstaden har SKP AB en 
nyare fyra-delad vikport i stål med gång dörr. Denna har vi bortsett ifrån när vi gjort våra 
beräkningar, då den används mindre, avskild från den stora verkstaden och är relativt ny.  

3.2.3.3 Luftflöden 
 
Det som avgör hur mycket luft som strömmar in/ut genom en öppen port är tryckskillnaden 
mellan ute- och inneluft.52 Denna tryckskillnad är beroende av tre faktorer, nämligen olika tryck 
inne och ute, temperaturskillnaden och vindhastigheten mot portöppningen. Under vinterhalvåret 
strömmar varm luft ut och kall luft strömmar in och tvärt om under sommarmånaderna. För att 
kunna räkna på luftflödet QP med avseende på tryckskillnaderna använder man sig av ekvationen 
nedan:  

 
 

QP = W×H ×$%%%%%%%%%%%%%%%%∆P × 2
ρ

× 0,8
52 

 

 
 
 

                                                 
52 Teknisk handbok, Thermozone

®
-teknik 2008-03-21 
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Teckenförklaring: 
 

53 
 
Luftflödena med avseende på temperaturen beror på att luften i lokalen har lägre densitet och är 
lättare än den kalla luften som omger byggnaden. På grund av detta uppstår en tryckskillnad i den 
öppna porten. Den kalla uteluften strömmar in i portens nedre del och pressar ut den varma luften 
i den övre, detta fenomen brukar kort kallas att porten andas. Det som bestämmer hur stora 
luftflödet kommer att bli är temperaturskillnaderna, alltså de termiska tryckskillnaderna. Är 
temperaturerna inne och ute kända kan densiteten för den olika tempererade luften bestämmas, 
vilket i sin tur gör de möjligt att beräkna tryckskillnaden och luftflödet genom den öppna porten.  
 
Luftflödet (QT) fås enligt ekvationen nedan: 
 

QT =
W
3

× H × µ ×$%%%%%%%%%%%%g 
∆ρ

ρm      54 

 
 

Den sista faktorn som påverkar luftflödet är när vinden blåser mot den öppna porten, då fördelas 
luftströmmen jämnt över hela porten.54 Storleken på luftflödet är proportionellt mot 
vindhastigheten vinkelrätt mot öppningen. Efter en tid kommer lokalen att få ett så stort övertryck 
att luftflödet begränsas till vad som läcker ut genom otätheter i byggnaden. 
 
Luftflödet (Qv) kan beräknas enligt ekvation:  
 

QV = W×H ×
ν10
2

× 0.25 × L
  54

 

 
Dessa tre faktorer ger tillsammans det totala luftflödet genom en öppen port: 
 

 

Qtot = QT +  QV + QP    54 
 
 
 

                                                 
 
54 Teknisk handbok, Thermozone

®
-teknik 2008-03-21 
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Figuren visar luftflödet QT , nettoflödet på grund av temperaturskillnaderna + luftflödet Qv , luftflödet i en öppen 
port på grund av vinden. Dessa ihop ger det totala luftflödet Qtot med avseende på temperaturskillnaderna och 
vinden.55 

 

3.2.3.4 Luftflöden genom portar 
 
Enligt våra beräkningar ligger årsmedelluftflödet på cirka 26 m3/s när en port står öppen. 56 För 
att beräkna medeleffektförlusten måste vi räkna mot medelårstemperaturen, vilket innebär 7 oC 
ute57, inomhustemperatur vi räknar mot är 18 oC och en årsmedelvind på 4 m/s58.  
 
För att få effekten för detta luftflöde används ekvationen: 
                                                                  

P = m * ∆T * cp 59  
 
Där cp är den luftens specifika värmekapacitet och m är massflödet av luft: 
                                                                    

m = QTot * ρ 59 

 
Vilket ger en kylande effekt på hela 360 kW verkstaden.60 
 
 
För att få förståelse för vad den luft som kylts ner när porten står öppen, kostar att värma upp 
igen räknar vi fram kostnaden per minut. Om till exempel utetemperaturen ligger på -5 oC kostar 
en öppna port 6,70 kr per minut och har en förbrukning av 13 kWh per minut.   
 
Ute temperatur Förbrukning / minut Kostnad / minut Kostnad / Timme 

-5 oC 13 kWh 6,70:- 402:- 
0 oC 10 kWh 5,25:- 315:- 
7 oC 4 kWh 2:- 120:- 

 
Beräkningarna är gjorda med fjärrvärmens energipris på 0,53 kr/kWh                                                  61 

                                                 
55 Teknisk handbok, Thermozone

®
-teknik 2008-03-21 

56 Beräkningar bilaga 18 
57 SMHI 
58 Else-Marie Wingqvist, SMHI 2008-03-22 
59 Alvarez, H. (2006). Energiteknik. 
60 Beräkningar bilaga 19 
61 Beräkningar bilaga 19 
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Det man kan se från ovanstående tabell är att även vid årsmedeltemperaturen för Halmstad på  
7 oC så har en öppen port en kostnad på två kr per minut, vilket ger en bra bild över hur mycket 
värmeförlusterna egentligen kostar vid en öppenstående port. En öppenståendes ports totala 
värmeförluster är svårt att räkna på då man inte kan med någon större säkerhet säga hur mycket 
en port står öppen per år. För att kunna ta reda på om en åtgärd skulle vara ekonomisk måste vi 
ha ett värde på värmeförlusterna. Genom undersökningar och diskussioner med anställda på 
företaget har vi kommit fram till att följade scenario verkar rimligast: 
 
Sett över ett år: 220 arbetsdagar, medeltemperatur på 7 oC  och portarna står öppna cirka 20 
minuter per dag. Detta skulle ge värmeförluster på cirka 17 000 kWh.62  

 

3.2.3.5 Åtgärder 
 
För att kunna förhindra detta luftflöde finns olika åtgärder man kan vidta: 
 
 

• Täta portarna och kontinuerligt se över så att portarna är täta. 
 
 
• Förbättra rutinerna för öppning och stängning av portarna och se till så att de inte står öppet långa 

stunder i onödan. Stänga portarna så snabbt som möjligt efter en passage. 
 
 

• Installera PVC-stripes eller luftridåer. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

                                                 
62 Beräkningar bilaga 20 
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3.2.3.6 Plast-stripes för portar 
 
För att förhindra stora luftflöden genom portarna skulle en värmeridå av PVC-stripes kunna sättas 
upp. Med hjälp av dessa skulle man kunna undvika kallras på vintern samt hålla värmen ute på 
sommaren. Ett PVC-draperi vid öppen port ska stoppa luftflödena till 90 procent63(då man tar 
hänsyn till transport genom draperierna).  
 
Andra fördelar man får med PVC-stripes63: 
 

• Stoppar regn och rusk 
• Lång livslängd 
• Enkel montering 
• Lätt att byta ut enskilda stripes 
• Full genomsikt 
• Lätt att köra genom med truck 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bilderna ovan visar hur en installerad PVC-ridå ser ut. De har vi fått av Vidar Reuterwall VD Industridraperier AB 
Örebro.  

 
Det är svårt att bestämma hur mycket draperierna skulle göra på det årliga värmebehovet då det 
är svårt att uppskatta hur mycket stripesen kan stoppa i ”verkligheten” då inga verkliga fall finns 
att jämföra med. Den siffra som tillverkarna uppger är teoretiskt 100 procent men i 
verkligenheten cirka 90 procent.63 

Så för att komma så nära verkligheten som möjligt räknar vi ner den siffran till 70 procent. Detta 
sätter vi för att kunna räkna på det ekonomiskt utan att göra någon glädjekalkyl.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
63 Industridraperier AB Örebro, Magnus Melander 
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Så den årliga besparingen med PVC-stripesen:  
 

De årliga värmeförlusterna genom portarna = 17 000 kWh 64 
 

Årliga energibesparingen med PVC-stripes om de stoppar 70 procent. 
 

17 000 kWh * 0,7= 11900 kWh 
 
Så installation av PVC-stripes skulle kunna ge en årlig besparing på cirka 11 900 kWh av 
verkstadens värmeförluster genom portarna. Man skulle då endast få årliga värmeförluster på  
17 000-11 900 = 5100 kWh. Investeringskostnaderna för att installera ett PVC-draperi i en 4 x 4 
meters port med 300 x 3 mm stripes med 100 mm överlapp skulle bli 7924 kr exklusive moms, så 
total investeringskostnad för de 3 portarna i den stora verkstan skulle bli 23 772 kr. Det finns 
egentligen 4 portar i verkstaden men eftersom den 4:e porten sällan öppnas kommer vi inte ha 
med denna i beräkningen.  
 

 
En investering i ett PVC-draperi skulle ge en följande värden från en investeringskalkylering: 

 
Kalkyltyp Pelletspanna         Fjärrvärme Värmepump 
Pay-off tid 4 år 3,7 år 5,7 år 
Nuvärden differens 30 543: - 30 192: - 18 777: - 
Värmeförluster Ursprunglig/nya  17 000 kWh 5100 kWh 
65

 
Beräkningarna är gjorda med Excelprogrammet som är skapat för investeringskalkylering. Vi har satt kalkylräntan 
till 10 procent och en kalkylperiod på 15 år. 

 
Slutsatts PVC-Stripes 
 
Beräkningarna ovan visar att PVC-stripes skulle betala sig ganska fort oberoende på vilket sätt 
verkstaden värms. Vinsten skulle dock bli störst vid pellets eller fjärrvärme som värmekälla. 
 
Det som talar mot draperiet är att de blir repiga efter en tids användande och att de anställda 
tröttnar på att de hänger i vägen och istället skjuter dem åt sidan, där de tappar sitt syfte helt. Så 
för att denna investering ska vara lönsam krävs det att PVC-stripesen används på rätt sätt.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
64 Beräkningarna från bilaga 21 
65 Investeringskalkyleringen bilaga 21 
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3.2.3.6 Luftridå för portar 
 
Teknisk beskrivning 
 
En annan lösning för att undvika kallras vid de 
tre portarna är en luftridå. Den fungerar så att 
den skapar en osynlig vägg mellan två 
temperaturzoner. På samma sätt som PVC-
stripesen håller den under vinterhalvåret ute 
kylan och sommartid kommer inte den varmare 
uteluften in. 66   
 
All drift är helautomatisk och utgår från portens 
läge via en magnetkontakt. När porten öppnas 
går fläkten på hög fart, men regleras samtidigt 
frekvent efter utetemperaturen för att spara 
energi. Fläkten ger således ett högre tryck och 
luftflöde vid kallare utetemperaturer. När porten 
stänger går fläkten ner på låg fart efter inställd 
timerfördröjning. Om ingen ny öppning sker 
fortsätter fläkten på låg fart och stoppar efter 
inställd tid och vid önskad innetemperatur.
     
 
       67 
Vid normal drift styrs värmen av en rumstermostat och på natten arbetar den mot en nattermostat 
som håller en lägre temperatur vid slussen för att spara energi. Systemet börjar sedan om när 
dörrarna öppnas igen.68  
 
Luftridån ger en hög tryckuppsättning via en kraftfull radialfläkt på 3 x 400 V eller 3 x 230 V. 
Portöppningens storlek påverkar val av fläkt och därmed också luftflödet. 
Luftflödet varierar mellan 3000-6000 m3/h vid hög fart och 1500-3000 m3/h vid lågfart. 
Luftridåns munstycke bidrar till en koncentrerad luftstråle 
med en utblåsningshastighet på cirka 25-40 m/s och en 
kastlängd på 15-20 meter. Luftridån levereras med ett el-
batteri på 13-19 kW eller vattenbatteri på 23-66 kW.68 I 
vårt fall skulle luftridån kopplas till ett vattenburet system 
och värmas med antingen fjärrvärme eller med en 
pelletpanna (vilket innebär att luftridån ska ha ett 
vattenbatteri).  
     66 

                                                 
66 www.masterveil.se 
67 Teknisk handbok, Thermozone
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68 RMK Luftridåer AB, Fredrik Sylwander 2008-04-20 

Bilderna visar hur en luftridå stoppar luft- 
Flödena i portar, den övre utan luftridå 
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Kostnadsberäkning 

 
Investeringskostnaden för luftridåer till de tre portarna i verkstaden skulle landa på cirka  
180 000 kr69 med material och arbete. Istället för att installera en separat luftridå ovanför varje 
port skulle man göra en speciallösning med ett stort luftridåaggregat på 80 kW med tre stycken 
utblåsningstrummor. Det gör att investeringskostnaden nästan halveras från 300 000 kr till 
180 000 kr och mindre utrymme krävs. Luftridåaggregatet består av fläkt, vattenbatteri, filterbox 
och en styrenhet som sköter vilken utblåsningstrumma som ska köras.69 Enligt ett projekt som 
genomförts av Sveriges tekniska forskningsinstitut (SP) om luftridåer visar resultatet att det för 
varje portstorlek finns en optimal inloppshastighet och bredd på luftridån som ger minsta möjliga 
energiförluster genom öppningen. Med en korrekt installerad och dimensionerad luftridå kan man 
göra energibesparingar på upp till 85 procent.70 

 
De årliga värmeförlusterna genom portarna = 17 000 kWh 71 

 
Årliga energibesparingen genom portarna med luftridån om de stoppar 85 procent. 

 
17 000 kWh * 0,85 = 14450 kWh  

 

Den årliga värmebesparingen skulle med en luftridå bli cirka 14 450kWh och man skulle då få 
värmeförluster genom portarna på endast 17 000-14 450 = 2 550 kWh/kWh. 
 
Investeringskalkylen ser ut på följande sätt: 
 
Kalkyltyp Fjärrvärme Pellets 
Pay-off tid 23,3 år 24,8 år 
Nuvärden differens  -98 777 kr -95 477 kr 
 Utan luftridå Med luftridå 
Årlig värme förlust 17 000 kWh 2550 kWh 

72 
Beräkningarna är gjorda med Exelprogramet som är skapat för investeringskalkyleringen. Vi har satt kalkylräntan 
till 10 procent och en kalkylperiod på 25 år. 
 

Slutsats luftridå 
 
Installationen av luftridåer kan endast genomföras då fjärrvärme eller pelletpanna väljs och då ett 
vattenburet system med värmebatteri skulle vara aktuellt. Att investera i luftridåer skulle ge en 
lång pay-off tid och den skulle inte heller bli lönsam med nuvärdesmetoden. Man kan alltså 
konstatera att några stora investeringar i luftridåer inte är aktuellt.  
 

3.3 Uppvärmningssystem  
 

                                                 
69 RMK Luftridåer AB, Fredrik Sylwander 2008-04-20 
70 Sveriges tekniska forskningsinstitut, SP 2008-04-26 
71 Beräkningarna från bilaga 20 
72 Beräkningar 22 
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3.3.1 Konvertering av elradiatorer till vattenburna radiatorer 
 
Vi undersökte här möjligheten till att konvertera elradiatorerna till ett vattenburet system på 
kontoret. Detta skulle i så fall värmas upp av samma värmekälla som i verkstaden. De två 
värmekällorna som i så fall skulle värma detta system är pellets eller fjärrvärme. Vi kom dock 
fram till att detta i dagsläget inte var lönsamt ekonomiskt på grund av nedanstående faktorer.  
 

• Investeringskostnaden för ett vattenburet system var stort och låg på ca 100 000 kr enligt 
Oscar Hanssons VVS. 

• Man får dessutom räkna med att sätta in en värmekälla med ganska mycket större effekt 
än om man bara skulle dimensionera för verkstaden. 

• Eftersom det går att använda värmepumparna en stor del av året är driftkostnaden redan 
idag ganska låga. 

• Man har bara ett värmebehov under dagen när det finns personal på plats, det är därför 
bättre med att börja se över drifttiderna för värmesystemet.  

 
Slutsats vattenburet system kontor 
 
Som visat ovan är det idag inte ekonomiskt att göra denna investering. Det man kan säga är att 
man bör göra en ny inventering längre fram när elradiatorerna eller värmepumparna ändå måste 
bytas ut.  
 

3.3.2 Konvertering av oljepanna 

 
Vår huvuduppgift var här att konvertera oljepannan till ett mer ekonomiskt och hållbart 
alternativ. De tre intressantaste alternativen är enligt nedan:  
 

• Luft/luft värmepump 
• Varmluftspelletspanna   
• Fjärrvärme (för koppling till värmebatteri och distribueras genom befintligt luftburna 

system) 
 

Förutsättningar för LCC-beräkningar 
 

- Kalkylperioden = 30 år 
- Valda kalkylräntor för att täcka in flera tänkbara alternativ = 6, 8 och 10 procent 
- Beräkningarna gjorda i LCC-modellen 

3.3.2.1 Värmepump 
 
Investering: 110 000kr värmepumpen + 10 000kr elanslutning  
Reinvestering: Vi räknar med en livslängd på 15 år för värmepumpen sen måste man investera i 
en ny som ska användas de sista 15 åren av kalkylperioden. 
Underhåll: Vi har inte räknat med några underhållskostnader.  
Energipris: 87 öre/kWh 
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Energiprisökningen: 4.7 procent nominellt 
SPfva-faktor: Är satt till 2,5. Anledningen till denna förhållandevis låga siffra beror på 
värmepumpen ger lite effekt vid låga utetemperaturer vilket kan medföra att man måste 
komplettera med direktverkande el. 
Driftkostnad: (50000kWh/2,5)*0,87kr/kWh = 17 400kr/år 
Payoff-tid: 120000/(57143-17400) = 3,0 år 
 
LCC 
 
6 procent kalkylränta = 600 043 kr  
8 procent kalkylränta = 486 018 kr 
10 procent kalkylränta = 407 299kr 

3.3.2.2 Pellets 
 
Förutsättningar 
Investering: 130 000kr 
Reinvestering: Brännaren byts efter 15 år till en kostnad på 20 000 kr 
Underhåll: Vi har räknat med en underhållskostnad för sotning på 1000 kr/år  
Energipris: 40 öre/kWh 
Energiprisökningen: 3 procent nominellt 
Verkningsgrad: Vi har satt denna till låga 80 procent eftersom verkningsgraden sjunker med 
åren.  
Driftkostnad: (50000kWh/0,8)*0,399kr/kWh = 24938kr/år 
 
Payoff-tid: 130000/(57143-24938) = 4,0 år 
 
Resultat LCC värmepump 
 
 6 procent kalkylränta = 640 897 kr 
 8 procent kalkylränta = 530 912 kr 
10 procent kalkylränta = 453 665 kr 
 

 

 
 

3.3.2.3 Fjärrvärme 
 
Förutsättningar 
Investering: 160 000kr 
Reinvestering: Byte av värmeväxlaren år 15. En kostnad på 20000 kr 
Underhåll: Underhållskostnad för sotning på 1000 kr/år  
Energipris: 53,40 öre/kWh + abonnemangsavgift 410kr/år 
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Energiprisökningen: 3 procent nominellt 
Verkningsgrad: Är redan medräknad i fjärrvärmepriset 
Driftkostnad: 50000kWh*0,534kr/kWh = 26700kr/år 
Payoff-tid: 160000/(57143-26700) = 5,3år 
 
Resultat LCC 
 
6 procent kalkylränta = 625 956 kr 
8 procent kalkylränta = 531 617 kr 
10 procent kalkylränta = 464 317 kr 
 

3.3.2.4 Jämförelse LCC 
 
 
Nedan visas en jämförelse mellan de olika alternativen i tabellform. Beräkningar finns i bilaga.73 
 
 

 
 

Diagrammet visar annuitetskostnaderna för de olika uppvärmningsalternativen 

 

                                                 
73 Bilaga 24 
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Diagrammet visar annuitetskostnaderna för de olika uppvärmningsalternativen. 

 

 
 

Diagrammet visar annuitetskostnaderna för de olika uppvärmningsalternativen. 
 
 

Slutsats kostnader uppvärmningssystem 
 
Det man kan konstatera är att värmepumpen enligt ovan har den lägsta livscykelkostnaden när 
man räknar med en kalkylränta på 10 procent. Vid 6 procent kalkylränta är skillnaderna 
marginella.   
 

3.3.2.5 Miljöpåverkan 
 
 Nedan visas resultatet från vår LCA plus värmepumpens miljöpåverkan.74 
Det vi var mest intresserad av var emissioner som påverkade växthuseffekten vilket visas i 
tabellen nedan.   
 

 
Totala påverkan från de olika uppvärmningsalternativen.75 

 
 
 
 

                                                 
74 Bilaga 25 
75 Bilaga 26 



 39 

EPS viktning 
För att få en värdering av hur mycket pelletens och fjärrvärmens livscykel skulle kunna värderas 
ekonomiskt sätt har vi valt att göra en viktning enligt EPS-2000. I denna viktning bestäms 
betalningsviljan för att undvika olika miljöpåverkan. Betalningsviljan bestäms från nedanstående 
skyddsobjekt.  
 

• Biologisk mångfald 
• Människors hälsa i form av fysiskt och psykiskt välbefinnande 
• Produktion i form av försörjningskapaciteten hos natursystemen 
• Icke förnybara resurser 
• Estetiska och kulturella värden  

 
Enheten för EPS viktningen är ELU eller Environment Load Unit. Man kan värdera varje ELU 
till ungefär en euro. För att visa det lite tydligare valde vi att räkna om ELU till svenska kronor. 
Vi räknar här med att en ELU är värt 10 svenska kronor.  
Vi har valt att inte ta med kostnaderna för miljöpåverkan från värmepumpen eftersom dessa blir 
väldigt marginella. Detta beror på att elen värmepumpen behöver kommer från vattenkraft.76 
 

 
Tabellen visar den kostnad som man är beredd att betala för att undvika de följderna som 
fjärrvärme och pelletsen har på miljön enligt EPS metoden77  
 
 

3.3.2.6 Slutsats miljöpåverkan 
 
Enligt vår undersökning har fjärrvärmen störst GWP och är alltså den som påverkar 
växthuseffekten mest. Det som gör att fjärrvärme får en större påverkan är framförallt att man 
använder en viss del naturgas vid topplasterna på vintern. Samt att sopförbränningen ger ganska 
stora CO2-utsläpp. Jämför man med att man använde eldningsolja tidigare så kommer båda dessa 
alternativ vara avsevärt mycket bättre. Man jobbar dessutom på HEM på att får ner användningen 
av fossila bränslen. Värmepumpen har enligt detta nästan obefintliga utsläpp. Om detta riktigt 
stämmer diskuteras i bilagan om värmepumpens miljöpåverkan.78 
 

                                                 
76 Bilaga 25 
77 Bilaga 27 
78 Bilaga 25 
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Om man ser på EPS uträkningen visar denna att kostnaderna för fjärrvärmen är mycket större. 
Dessa kostnader kommer i stor utsträckning från CO2-emissioner vid sopförbränningen på 
Kristinehed.79 
 

3.3.2.7 För och nackdelar med de tre uppvärmningsalternativen 
 
Värmepumpen    
 
Fördelar 
Den produkt som betalar av sig snabbast, alltså har kortast payoff-tid. Detta beror framförallt på 
att den har relativt låg investeringskostnad. Den har under stora delar av året låga driftskostnader. 
Den har enligt oss den lägsta LCC-kostnaden. Är den som har minst miljöpåverkan enligt. 
Nackdelar 
Problemet med en luft/luft värmepump är att man inte räkna med alls lika lång livslängd som på 
de andra två alternativen. Vi har räknat med en livslängd på 15 år vilket innebär att man efter 15 
år får köpa en ny värmepump som får användas de resterande 15 åren. Ett annat stort problem är 
att värmepumpen har svårt att räcka till rent effektmässigt under de kallaste dagarna. Eftersom 
den ger mindre värme desto kallare det blir ute. I vårt fall där man i verkstaden har flera portar 
som kan stå öppna kan man riskera att få en rejäl temperatursänkning. Ett alternativ är att sätta in 
värmefläktare de dagar det är riktigt kallt. Detta känns dock inte riktigt som en hållbar lösning i 
längden. Andra saker man bör ha i åtanke är att det krävs ett visst underhåll av innedelarna där 
man måst rengöra filtren med jämna mellanrum. 
 
Fjärrvärme 
 
Fördelar 
HEM:s fjärrvärme finns redan framdragen till byggnaden vilket gör installationskostnaden 
relativt låg. Livslängden är lång, det enda som behöver bytas ut under vår kalkylperiod är 
värmeväxlaren efter 15 år. Driftkostnaderna har stigit minst av de tre alternativen. Man behöver 
inte utföra något underhåll som kund på anläggningen. Eftersom plattvärmeväxlaren är på 40 kW 
kommer det inte vara några problem att klara de kallaste dagarna. 
 
 
Nackdelar 
Initialkostnaden är hög jämfört med de andra värmesystemen, den har därför den längsta pay-off 
tiden. Man binder upp sig mot en leverantör av värme. Är den som har störst miljöpåverkan 
enligt vår LCA. Hur stor denna miljöpåverkan är beror på om man räknar sopförbränningen till 
spillvärme från avfallshanteringen eller inte. Det som vi tycker är rimligast är nog att inte räkna 
med det eftersom man troligtvis ändå hade behövt bränna soporna samt att den marginal 
fjärrvärme som SKP AB skulle utnyttja skulle komma från flis eller eventuellt spillvärme ifrån 
Pilkington. 
 
 
 
                                                 
79 Bilaga LCA 
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Pelletpanna 
 
Fördelar 
Initialkostnaden är relativt låg. Man binder inte upp sig mot en leverantör utan kan välja fritt av 
de många olika leverantörerna på marknaden. Driftkostnaden kommer troligtvis inte öka särskilt 
mycket. 
 
Nackdelar 
Pelletpannan med förråd tar ganska stor plats och rökgaserna kan störa närmiljön något. Man 
måste utföra ett visst underhåll själv, framförallt gäller det att ta bort askan och att sota med 
jämna mellanrum. Man har inte riktigt lika stor effekt för de kalla dagarna som fjärrvärmen, dock 
mer än värmepumpen. 

4 Slutsats & diskussion  
 
Det kan konstateras att vi inte hade de bästa förutsättningarna när vi skulle undersöka 
energianvändningen hos företaget. Dels fanns det dåligt med bakgrundsstatistik på både 
verkstaden och kontoret. Detta gjorde det svårt att få en exakt uppfattning om hur stor 
energianvändningen var. Det gick dock ändå ganska bra att ta reda på de 
energieffektiviseringsåtgärder som kunde vara aktuella. Vi konstaterade att det alltid finns 
mycket ett företag kan göra för att minska sin energianvändning. Det första företaget bör göra är 
att förändra rutiner och vanor hos personalen om dessa leder till energislöseri, det kanske inte 
alltid rör sig om några enorma besparingar men å andra sidan kostar de inget heller.     
 
Många åtgärder går att genomföra med väldigt enkla medel och kräver inte en specifik budget, 
utan kan genomföras med hjälp av driftbudgeten. Dessa åtgärder känns som en självklarhet då de 
oftast också kan genomföras av den egna personalen och behöver inte vara tidskrävande. Det är 
åtgärdstyper som till exempel att täta fönster, styr och regler av temperatur och ventilation i 
byggnaderna. De energieffektiviseringsåtgärder som kräver mer pengar och planering måste 
tänkas igenom mer noggrant. I befintliga byggnader med relativt bra isolering är det svårt att 
räkna hem många av åtgärderna ekonomiskt. 
 
Om man tittar på till exempel tilläggsisolering av tak och fönsterbyten för Skandinaviska 
Kraftprodukters del, så är det idag nästan helt omöjligt att kunna se någon ekonomi i 
investeringen. Energipriset måste i så fall bli mycket högre än vad det är idag. I dagsläget är det 
endast översyn och tätning av fönstren som skulle kunna vara ekonomiskt.  
 
För att lösa verkstadens problem med värmeförluster genom portarna gäller det först och främst 
att se till så att man inte låter porten stå öppen i onödan om det är kallt ute. För övrigt finns det ett 
antal investeringar man kan vidta för att minska luftomsättning i de fall det är nödvändigt att ha 
portarna öppna. Dessa är framförallt PVC-stripes och luftridåer. Enligt vår analys är det endast 
PVC-stripesen som är lönsamt. Problemet med PVC-stripes är dock att de kan ses som ett 
störande moment vid in- och utlastning genom portarna. Risken blir då att personalen för dessa åt 
sidan, vilket leder till att de tappar sitt syfte. Att installera luftridåer innebär en väldigt stor 
investering som enligt våra beräkningar inte skulle löna sig, med en pay-off tid som ligger på 
cirka 25 år. Dessa beräkningar har dessutom en hel del osäkerhetsfaktorer. Dels är det inte helt 



 42 

enkelt att konstatera luftflödena genom portarna när de står öppna. Andra faktorer som påverkar 
dessa värmeförluster är dessutom vilken frekvens som portarna öppnas och hur lång tid de står 
öppna vid varje tillfälle.  
 
En annan investering som vi anser att företaget bör göra i verkstaden är att installera takfläktar. 
Dessa har en relativt låg investeringskostnad och betalar av sig fort.  
 
Vid byte av värmesystem var det endast verkstaden som visade sig vara aktuell. Det fanns ett 
antal anledningar till att det inte det var ekonomiskt att investera i ett vattenburet system på 
kontoret. Dels var investeringen ganska stor och uppskattades till en bit över 100 000 kr, idag 
sitter där dessutom 2 stycken värmepumpar vilka har låga driftkostnader. Eftersom kontoret 
endast används under dagtid är det dessutom bara då man har krav på att hålla hög komfort vilket 
medför att energianvändningen inte behöver bli så stor och då inte heller driftkostnaderna. Därför 
gav vi istället ett antal förslag på att försöka få ner onödiga driftkostnader när lokalerna var 
obemannade. Det kan dock vara aktuellt att överväga en investering till ett vattenburet system när 
det nuvarande värmesystemet har tjänat ut sin tid och ändå måste bytas. 
Att göra något åt varmvattenuppvärmningen var aldrig aktuellt dels för att varmvattenbehovet var 
lågt samt att deras nuvarande varmvattenberedare var effektiv.  
 
Den åtgärd som var bestämd från början var konverteringen av oljepannan till ett mer ekonomiskt 
och miljövänligt alternativ. De värmesystem som vi ansåg aktuella och valde att undersöka 
närmare var luft/luft värmepump, pelletpanna och fjärrvärme. Genom att räkna ut pay-off tiden 
för de olika alternativen, med oljepannan som referens, kunde vi snabbt konstater att denna var 
väldigt kort relativt till livslängden på värmesystemet. Det var därför aldrig aktuellt att ta med 
oljepannan i vår LCC.  
 
Vid vår jämförelse mellan de olika uppvärmningssätten kunde vi konstatera att det fanns en hel 
del osäkerhetsfaktorer. Till exempel har de som gett oss kostnadsförslag på pelletpannan inte 
varit ute på plats och undersökt lokalerna utan har endast byggt sina förslag på information från 
oss. Detta leder till att inköpskostnaden för denna är lite osäker. När det gällde fjärrvärmen och 
värmepumpen var dessa kostnadsförslag troligtvis mer exakta eftersom dessa företag hade bra 
koll på hur lokalerna såg ut. 
Ändå var initialkostnaden troligtvis den faktorn som var lättast att få en bra uppfattning av vid en 
livskostnadsanalys.  
Den kostnaden som var mest osäker var driftkostnaden. Osäkerheten för denna låg bland annat i 
vilken medelverkningsgrad man i verkligheten skulle få på värmesystemet under hela 
kalkylperioden. Vi valde här att till stor del förlita oss på undersökningar och referenser.  
Det var även svårt att veta hur lågt ner värmepumpen skulle klara värmebehovet och hur 
ekonomiskt denna skulle gå. Vi valde att sätta SPF till ganska låga 2,5 eftersom man troligtvis 
under de kallaste dagarna var tvungen att kompensera med direktverkande el.  
 
Energipriset var troligtvis den del av driftkostnaden som var svårast och viktigast att bedöma. En 
av anledningarna till att energipriset var svårt att bedöma var att vår kalkyltid var så lång. Detta 
innebär att det är möjligt att stora förändringar kan komma att ske som man idag inte kan förutse. 
Energiprisets utveckling bygger inte bara på tillgång och efterfrågan, utan också på politiska 
beslut. Att förutse detta 30 år framåt är mycket svårt, men för att göra en LCC-bedömning är det 
nödvändigt att göra detta. Det som skulle kunna göra jämförelsen något lättare mellan de olika 
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alternativen är att energiprisutveckling till en viss grad följer varandra.  
Det alternativ som vi valde att bygga den framtida energiprisutvecklingen på, var den 
prisutveckling som skett de senaste tio åren, vi räknade alltså med att priset skulle fortsätta att 
utvecklas i denna takt under hela kalkylperioden. Den enda justeringen vi gjorde var att minska 
prisökningen av pelletpriset något eftersom vi i vårt resonemang inte ansåg att denna ökning 
skulle bli lika stor i framtiden.  
De övriga osäkerhetsfaktorerna i LCC-analysen bestod i storleken av underhållskostnaderna samt 
livslängden på värmesystem och hur stora reinvesteringar man skulle behöva göra under 
kalkylperioden. För att få en bra överblick över hur olika bedömningar av kostnaderna påverkade 
den totala LCC:n tog vi som sagt fram en kostnadskalkylmodell i Excel. Denna kalkylmodell 
kommer vi även att låta företaget ta del av för att eventuellt kunna använda för framtida 
utvärderingar av energieffektiviserings och värmesystemsåtgärder.  
Genom att väga ihop alla dessa faktorer i vår LCC så kom vi fram till att värmepumpen var den 
som hade lägst kostnad, framförallt vid en kalkylränta på 10 procent. Vid en ränta på 6 procent 
var skillnaderna mycket små mellan de olika alternativen. 
 
Om man ser på miljön är fjärrvärmen det alternativ som har störst miljöpåverkan enligt vår LCA. 
Anledningen beror till stor del på att man eldar med sopor vilka har ganska stora emissioner vid 
förbränning samt att man spetsar med naturgas under de kallaste dagarna. Pelleten var den som 
hade näst störst miljöpåverkan. Denna miljöpåverkan kom framförallt från 
tillverkningsprocessen. Värmepumpen var med god marginal den som hade minst påverkan, detta 
eftersom man köper elen från vattenkraft enligt avtal. 
 
Vi ansåg att det skulle vara ett intressant inslag att sätta någon form av pris på miljöpåverkan. Det 
har troligtvis aldrig funnits så stor möjlighet för detta så som idag. Framförallt bör  
CO2-emissionerna vara relativt lätta att värdera genom att studera priset på utsläppsrättigheter. 
För att göra denna bedömning valde vi att göra en enklare viktning av miljöpåverkan. Där vi 
valde EPS-metoden eftersom denna utgår ifrån betalningsviljan hos personer för att undvika en 
viss miljöpåverkan. Enheten för EPS-metoden är ELU och ska ungefär motsvara en euro. Detta 
gjorde att vi kunde sätta ett ekonomiskt värde på den miljöpåverkan de olika 
uppvärmningsalternativen hade.  
 
Vi kom även här fram till att fjärrvärmen på grund av sina stora CO2-emissioner hade det klart 
högsta ELU-värdet och skulle man addera detta till fjärrvärmepriset hade fjärrvärmen rent 
teoretiskt varit mycket sämre ekonomiskt än de övriga alternativen. Anledningen till dessa stora 
CO2 -emissioner från fjärrvärmen var dock att vi i vår LCA för fjärrvärmen valde att räkna med 
miljöpåverkan från sopförbränningen. Om man istället skulle välja att ha med denna i 
sophanteringens LCA skulle man kunna räkna med värmen från denna som spillvärme vilket 
innebär att den indirekt inte skulle ha någon miljöpåverkan. I detta fall så skulle fortfarande 
fjärrvärmen ha en procentuellt ganska mycket större miljöpåverkan (framförallt på grund av 
naturgasanvändningen) jämfört med de andra alternativen, men den skulle ändå ha relativt liten 
påverkan på miljön.  
Det argumentet man skulle kunna ha för att räkna sopförbränningen till fjärrvärmen är att man 
genom att tjäna pengar på förbränningen minskar ner på återvinningen. Vilket då skulle vara 
negativt för miljön. Man får idag inte lägga sopor på tippen, vilket gör att det enda samt bästa 
alternativet är att elda upp dem. Att man då även skulle få ut en del värme från detta kan man då 
endast se som en bonus. Man skulle även kunna argumentera för att denna miljöpåverkan inte ska 
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läggas på SKP AB:s fjärrvärme eftersom de kommer använda sig av s.k. marginalfjärrvärme som 
i HEM:s fall kommer från fliseldning eller spillvärme (Pilkington).   
 
Sammanfattningsvis kom vi fram till att fjärrvärme är det alternativ som man bör satsa på. Detta 
grundar vi i ett antal olika anledningar. Även om fjärrvärmen marginellt är det dyraste 
alternativet anser vi att skillnaden till värmepumpen som enligt vår beräkning har lägst LCC är 
relativt liten, framförallt när man räknar på en kalkylränta på 6 procent.  Anledningen till att 
fjärrvärmen får ett så pass lågt LCC är dels att fjärrvärmen redan är framdragen till byggnaden 
vilket gör att investeringskostnaden blir relativt låg (dock högst av dessa alternativ). Sedan håller 
HEM i Halmstad ett lågt energipris som dessutom varit relativt oförändrad under en längre tid. 
Några andra stora fördelar med fjärrvärmen är bekvämligheten, att den tar mindre plats än 
pelleten och att man klarar värmebehovet även under årets kallaste dagar. Den har som sagt den 
största miljöpåverkan men vi anser att de andra faktorerna väger upp detta. 
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6 Bilagor  
 
Bilaga 1 

 
Bilaga 2 
  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

El 76,4 79,4 80,5 73,2 74,6 84,9 106,7 

Fjärrvärme 56,3 56,7 56,2 56,1 57,1 57 58,8 

Olja 47,3 44 45,3 59,2 62,9 64,3 69,6 

Pellets 28,7 28,3 30,4 31,4 33,3 34 36,5 

                

  2004 2005 2006 2007 
Ökning 
totalt 

Ökning årligen 
inkl. inflation  2008 exkl. moms 

El 109,2 103,9 116,7 120,3 57procent 4,70procent 100,8 öre/kWh 
Fjärrvärme 62,3 64,5 65,5 67,1 1,90procent 1,80procent 54,6 öre/kWh 
Olja 80,6 93,4 100,4 93,9 98,50procent 7,10procent 83,8 öre/kWh 

Pellets 36,2 36,4 41,9 47,4 65procent 5,10procent 39,9 öre/kWh 
Tabell över prisutvecklingen för aktuella energislag (pris anges i öre/kWh) 
Bilaga 3 

 
Nedan visas ett utdrag ur kostnaderna för det rörliga priset enligt faktura från HEM. Som synes 
finns det två olika energiskatter uppgivna. Detta beror på att man betalar en lägre skatt för el 
som använts till verksamheten. Den energiskatt vi ska räkna med kommer dock vara det höga 
eftersom det hos oss gäller uppvärmning vilket inte har någon skattelättnad på sig.  
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Bilaga 4 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

343,9 W/OC 
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285,1 W/OC 

Bilaga 5 
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Bilaga 6 
 
Fastighetsel     

Ventilationsaggregat Goldaggregat-2: 1kW*365dagar*12h 4380kWh 
Belysning 71st*18W*11h*220dagar 3093kWh 
Totalt   7473kWh 
Hushållsel    

Kaffemaskin Schablonvärde 281kWh 
Diskmaskin 1st*2kW*1h*220dagar 440kWh 
Kyl 1st*0,8kWh/dygn*365dagar 292kWh 

Server 1st*200W*24h*365dagar 1752kWh 
Kopiatorer 2st*150W*1h*220dagar+2st*8W*23h*365dagar 200kWh 
Datorer dag 12st*140W*220dagar*8h 2957kWh 
Datorer övrig tid 12st*50W *8760h-(220dagar*8h) 3672kWh 

Totalt   9594kWh 
Bilaga 7 
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Bilaga 8 

Energibehov verkstad 
1m3 olja = 9844kWh 
Normalårsmedeltemperatur Halmstad = 7,2oC 
Förbrukning Olja = 5,8 m3 år 2000 
Verkningsgraden för pannan sätts till 0.7 
Medeltemperaturen Torup (år 2000) = 9,2oC 
Vid skillnad mellan 6 och 8 grader blir skillnaden följande: 99900/82300 = 1,214 
Detta ger normalårsförbrukning QB = 5,8 m3*0,7*9844 kWh *1,214 = 48952,0kWh 

 
Vi använder oss av mätvärden från Torup som ligger någon mil från Halmstad. Vi korrigerar 
normalårsförbrukning mellan Halmstad och Torup. Eftersom det skiljer två grader mellan 
årsmedeltemperaturen för Halmstad och medeltemperaturen för Torup år 2000. Behöver vi 
korrigera förbrukningen för denna skillnad. Eftersom det inte finns några tabellvärden på 
gradtimmar för just dessa temperaturer väljer vi att avgöra skillnaden mellan dem genom att ta 
skillnaden mellan gradtimmarna mellan årsmedeltemperaturen 6 och 8 grader.  
 
Bilaga 9 
Effetkbehov kontor 
 
KTr = UA = 343,9W/C enligt Um beräkningen i ISOVER 
KVo = (0,1oms/h)/3600s*286m3*3,1m*1,23kg/m3*1,005kj/(kg*k)+ 
0,200m3/s*1,005kj/(kg*k)*1,23kg/m3*(1-0,7) = 104,4W/oC 
lättbyggnad vilket ger DUT20 = -14 oC   
∆tint = 3 oC 
Pdim= (KTr + Kvo) (trum - DUT20 - ∆tint) => 
Pdim = (343,9W/C + 30,4W/oC+74W/oC) (21 - -14 - 3) = 14537W = 14,5kW   
 
Bilaga 10 
Effetkbehov verkstad lager 
 
Räknar med en lätt byggnad vilket ger DUT20 = -14 
Tinne = 18 oC 
∆tint = 3oC 
trum = 18- 3 = 15 oC 
tår,m = 7,2 oC 
Sn= 74800 
Effekt per grad ges av: KTr + Kvo = QB/Sn = 48952,0kW/74800= 0,654 kW/ oC 
Pdim= (KTr + Kvo) (trum - DUT20 - ∆tint) => 
Pdim = 0,654kW/ oC (18 - -14 - 3) = 19kW  
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Bilaga 11 
Genom att ha 20 grader istället för 22,5 grader får man enligt diagrammet en något högre relativ 
fuktighet.                                                                         

 
                    Swegon. (2006). Teknik.  

Bilaga 12 
Besparing vid avstängning av ventilation 
Vid avstängning av ventilation under helgen och kvällar och nätter 
Förutsättningar: fläkten går på lågfart = 0,200 m3/s, Vi räknar med 220 dagar som där finns personal och att då 
ventilationen behöver gå 12h/dygn. För att underlätta beräkningen räknar vi med årsmedeltemperaturen 7 grader 
(även om denna borde vara något lägre eftersom vi har fler nätter som ventilationen står avstängd jämfört med 
dagar). När inte värmeväxlaren räcker till blir det vent.aggregatets el-batteri som måste gå in därför blir det elpriset 
vi kommer att räkna mot. Alltså 0,87kr/kWh i vårt fall. Vi har här satt elförbrukningen för från och tilluftsfläkten till 
1 kW tillsammans(enligt specifikation från vent.aggregatet).  
Uppvärmning = 0,200m3/s*1,005kj/(kg*k)*1,23kg/m3*(8760h-220dagar*12h)*(17-7)*(1-
0,7)verkningsgradvärmeväxlare = 4539kWh 
Elförbrukning fläktar = (8760-220*12)*1 kWh*0,87 = 5324kr 
4539kWh*0,87kr/kWh = 3948,90kr = 4000kr 
Totalt blir besparingen 4000kr + 5324kr = 9324kr = 9000kr 
 
Årlig besparing vi sänkning av temperaturen en grad under arbetstiden.  
Totalt värmebehov: 30000 kWh, Besparing 5 procent / oC men eftersom det endast är under arbetstid blir 
besparingen bara 5procent*(220dagar*12h)/8760 = 1,5 procent av det totala värmebehovet som sparas 
30000 kWh * 0,015= 450kWh/oC 
450 kWh * 0,87 kr/kWh = 391 kr/ oC 
 
Besparing vid sänkt temperatur under helger och nätter 
Beräkningen av antalet timmar sker genom att vi för bort årets arbetstimmar från de totala timmarna på ett år: (8760-
12*220) = 6120h, Andelen av året som värmen sänks blir då 6120/8760 = 0,7. 
Beräkningen blir då enligt följande: 
30000 kWh*0,05*0,7 = 1050 kWh/oC  
Eller ekonomiskt: 1084,70kWh/oC * 0,87 kr/kWh = 943,70 kr/oC år 
Vid avstängning av värmepumpen sparar man en 1/3 av det man sparar vid avstängning av el-radiatorerna. Vilket då 
blir 940/3 = 305 kr/oC år   
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Bilaga 13 
 

Energieffektiviseringsåtgärd: 
 
 

Ungefärlig kostnad, exkl. 
moms, för arbete (rengöring 
och svetsning/klistring) och 
material, 2006  

Ungefärligt  
Rtilläggsisolering 
(m2-Co / W) 

 Parallelltak   
1.Tilläggisolering insida 90 mm inkl. 
reglar, plastfolie och gipsskiva 

275 kr/m2 takyta 2,2-2,7 

2.Tilläggisolering insida 120 mm inkl. 
reglar, plastfolie och gipsskiva 

300 kr/m2 takyta 2,9-3,6 

3.Tilläggisolering insida 170 mm inkl. 
reglar, plastfolie och gipsskiva 

325 kr/m2 takyta 4,1-5,2 

Varma tak   
4.Skivmaterial 100 mm och 
enlagstäckning APP 

450 kr/m2 takyta (inkl.ställning) 2,6-3,0 

5.Skivmaterial 200 mm och 
enlagstäckning SEP 5500 

 475 kr/m2 takyta 
(inkl.ställning) 

5,1-6,0 

6.Skivmaterial 250 mm och 
enlagstäckning SEP 5500 

525 kr/m2 takyta (inkl.ställning) 6,4-7,6 

7.Skivmaterial 300 mm och 
enlagstäckning SEP 5500 

625 kr/m2 takyta (inkl.ställning) 7,7-9,1 

 
Bilaga 14 

Energieffektiviseringsåtgärd80: 
 
Byte av fönster till: 
(* aluminiumbeklädda träfönster) 

Ungefärlig kostnad, exkl. 
moms, för arbete 
(demontering & 
montering) och material, 
2006  

Ungefärlig
t  
U-värde 
W/(m2-Co) 

1.Byte till 2+1-glas isolerfönster med 1 låg- 
emissionsskikt & argongasfyllning* 

5300 kr/m2 1,3 

2.Byte till 2+1-glas isolerfönster med 2 låg- 
emissionsskikt & argongasfyllning*  

5400 kr/m2 1,0-1,2 

3.Byte till 3-glas isolerfönster med 1 låg- 
emissionsskikt & 2 argongasfyllningar* 

6500 kr/m2 1,2 

4.Byte till 3-glas isolerfönster med 2 låg- 
emissionsskikt & 2 argongasfyllningar* 

6700 kr/m2 0,9-1,0 

5.Byte till 3-glas isolerfönster med 2 låg- 
emissionsskikt & 2 kryptongasfyllningar* 

7000 kr/m2 0,8 

6.Uppgradering från 1+1 glas fönster där det 
inre glaset byts ut till ett glas med 
lågemissionsskikt 

2700 kr/m2 2,2 

7.Uppgradering från 1+1 glas fönster där det 
inre glaset byts ut till en isolerruta med 1 låg- 
emissionsskikt & argongas 

2800 kr/m2 1,3 

Befintligt glas SKP AB  
 
 

Typ av fönster Ungefärlig
t  
U-värde 
W/(m2-oC) 

Från 1970-tal 2-glas isolerfönster 2,77 
 

                                                 
80 Energibesiktning av byggnader-flerbostdshus & lokaler, Karin Adalberth, Åsa Wahlström 2007 
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Bilaga 15 
Värmeförlusterna med de nya U-värderna Tak 
 
1 Ktak = Unytt x A = 0,194 x 286,18 = 55,52 W/Co 
Summa förluster = Qår = graddagar x Ktak = 85900 x 55,52 W/Co = 4769 kWh 
 
 
2 Ktak = 0,168 x 286,18 = 48,08 W/Co 

Summa förluster = Qår = 85900 x 48,08 W/Co =  4130 kWh 
 
 
3 Ktak = 0,136 x 286,18 = 38,92 W/Co 

Summa förluster = Qår = 85900 x 38,92 W/Co =  3343 kWh 
 
 
4 Ktak = 0,182 x 286,18 = 52,08 W/Co 

Summa förluster = Qår = 85900 x 52,08 W/Co =  4474 kWh 
 
 
5 Ktak = 0,121 x 286,18 = 34,63 W/Co 

Summa förluster = Qår = 85900 x 34,63 W/Co =  2975 kWh 
 
 
6 Ktak = 0,103 x 286,18 = 29,48 W/Co 

Summa förluster = Qår = 85900 x 29,48 W/Co =  2532 kWh 
 
7 Beräkningarna för alternativ 7 visas i investeringskalkylen nedan 

 
Investeringskalkyl tilläggsisolering tak kontor 
 
Beräkningen sker med det 7:e alternativet (samtliga alternativ beräknas med följande 
kalkyl) : 
Förluster vid byte av fönster Qår = U* Sn = 0,09 W/Co *85900 = 7,73 ≈ 8 kWh/m2 
 

Tilläggsisolering 
tak kontor     

Area uppgift                            286 m2 
Ökning 
energipris 

Energipris  0,87 kr 4,7 procent 
Kalkylränta 5,0 procent nominell 

Kalkylperiod                                           30år   

  Nollalternativ 
Övervägt 
alternativ 

Investeringskostnad                      0 kr 178 850 kr 
Energianvändning                    32kWh/m2 8 kWh/m2 
Energikostnad 
elradiator 7 912 kr 1 991 kr 
Payoff-tid     30,2 
Nuvärdet 226 681 kr 235 877 kr 
Differens   -9 196 kr 
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Bilaga 16 
 
Värmeförlusterna med de nya K-värderna Fönster 
 
1. Summa förluster = Qår = graddagar x KFönster  = 85900 x 34,58 W/Co = 2970 kWh 
 
2. Summa förluster = Qår = graddagar x KFönster  = 85900 x 29,26 W/Co = 2513 kWh 
 
3. Summa förluster = Qår = graddagar x KFönster  = 85900 x 31,92 W/Co = 2741 kWh 
 
4. Summa förluster = Qår = graddagar x KFönster  = 85900 x 23,94 W/Co = 2056 kWh 
 
5. Summa förluster = Qår = graddagar x KFönster  = 85900 x 21,28 W/Co = 1827 kWh 
 
6. Summa förluster = Qår = graddagar x KFönster  = 85900 x 58,52 W/Co = 5027 kWh 
 
7. Summa förluster = Qår = graddagar x KFönster  = 85900 x 34,58 W/Co = 2970 kWh 

 
Investeringskalkyl vid byte av fönster på kontoret 
 
 
(Beräkningarna visar alternativ 7) 
 

Förluster vid byte av fönster Qår = U* Sn = 1,3 W/Co *85900 = 111654 ≈ 111,7 kWh/m2 
 

Byte av fönster 
kontor     

Areauppgift                            26,6 m2 
Ökning 
energipris 

Energipris  0,87 kr 4,7 procent 
Kalkylränta 5,0 procent nominell 

Kalkylperiod                                    30år   

  Nollalternativ 
Övervägt 
alternativ 

Investeringskostnad                      0 kr 74 480 kr 
Energianvändning 
år                    238kWh/ m2 111,7 kWh/ m2 
Energikostnad 
elradiator 5 474 kr 2 488 kr 
Payoff-tid     24,9 
nuvärdet 156 823 kr 145 763 kr 
Differans   11 060 kr 

Bilaga 17 
Beräkning av besparingspotential med tak fläktar: 
Kostnaden för inköp ligger på ca 2000kr st. exkl. moms. Vilket ger en kostnad på 6000 kr för 
inköpet. Installationskostnaden ansätter vi till 4000 kr totalt . I installationskostnaden. Alltså 
kostar hela investeringen 10000kr. Vi räknar med en besparing på 15 procent av värmebehovet. 
Värmebehovet ligger på ca 50MWh ett normal år vilket då ger besparingen 7500kWh/år. 
Eftersom det är fjärrvärme som är mest intressant är det mot det vi kommer att räkna.  
Kostnaden 53.40 kr/kWh. 
Pay-off metoden ger: 10000kr/(7500kWh/år*0,534kr/kWh) = 2,5 år 
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Bilaga 18 
Luftflödesberäkningar öppen port 

QP = W×H ×$%%%%%%%%%%%%%%%%∆P × 2
ρ

× 0, 8

W = Portensbredd = 4meter

H = Portenshöjd = 4 meter

ρ = Luftensdensitet = 1,2kgêm3
∆P = Tryckskillnader = 0.043 × ∆T × z = 0.043 × 11 °C × 2m = 0.946Pa

Konstant = 0, 043

z = Avståndetihöjdledfrånnollnivå

∆T = Temperaturskillnadernavid7 °ute18 °inne

QP = 16.07 m3

QT =
W
3

× H × µ ×$%%%%%%%%%%%%%g 
∆ρ

ρm

µ = Flödeskoefficient = 0.5

g = Gravitationskoefficient = 9.82 mês2
∆ρ = Luftmassornasdensitet = 0.1kgêm3
ρ7 ° = 1.3kgêm3 ρ18 ° = 1.2kgê m3
ρm = Luftmassornasmedeldensitet = 1.25kgêm3
QT = 2.36 m3

QV = W×H ×
ν10
2

× 0.25 × L

ν10 = Årsmedelvindenpå10 metershöjdHenligt Wingqvist Else− MariesmhiL = 4mês
0.25 = vindriktningsfrekvensfaktor

L = Lägesfaktor = Normalvärde = 1

QV = 8m3

Totalaluftflödetienöppenport

Qtot = QT + QV + QP = 16.07 + 2.36 + 8 = 26.43m3ês
 
 
 
Så luftflödet sett över ett år per sekund blir cirka 26 m3/s 
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Bilaga 19 
 
Kostnadsberäkningar öppen port. Beräkningarna är gjorda med fjärrvärmens energipris på 0,53 
kr/kWh. 
Videntemperaturpå −5 °Cuteoch18 °Cinneärkostnadenperminutvidett

fjärrvärmeprispå53öreêkWh
Effektenvidettluftflödepå 26,43m3êsgesavföljandeekvation
m = Qtot × ρ = 26,43 m3ês × 1, 23kgêm3 = 32, 5

P = mx∆TxCP = 32,5 × 11 °C × 1,005kJêkg°C = 359kW

Förattfådetper°C

P = 26,43m3ês × 1,005kJêkg°C ×1, 23kgêm3 = 32.67 = 33kWê°C
33kWê°C
60minuter

= 0.55kWhêminut

0.55kWh × 23°C = 12.65kWh

12.65kWhêminut × 0.53krêkWh = 6.70krê minut
Vilketblirenkostnadav402 krêh

Videntemperaturpå0 °Cuteoch18 °Cinne=

0.55kWh × 18°C = 9.9kWh

9.9kWhêminut × 0.53krêkWh = 5.25krê minut
Vilketblirenkostnadav315 krêh

Videntemperaturpå7 °CHårsmedelLuteoch18 °Cinne=
0.55kWh × 7 °C = 3.85kWh

3.85kWhêminut × 0.53krêkWh = 2krê minut
Vilketblirenkostnadav120 krêh  
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Bilaga 20 
När en port står öppen kommer det ske ett luftombyte och värmeförluster. Man kan säga att de 
har en kylande effekt på hela 360kW.  
En port har värmeförluster på 3,85 kWh/minuten vid en utetemperatur av 7oC 
 
Om portarna står öppen 20 minuter/dag och man har 220 arbetsdagar sett över ett år med en 
årsmedeltemperatur på 7o C skulle man få följande värmeförluster per år: 
 
3,85 kWh x 20 minuter = 77 kWh/dag 
77 kWh x 220 arbetsdagar = 16 940 kWh ≈ 17 000 kWh/år 
 
Per m2/år = 17000kWh/år/323m2 ≈ 53kWh/m2år 

 
Bilaga 21 Bilaga 22 
Investeringskalkyl PVC-stripes                  Investeringskalkylering Luftridåer 

Area uppgift                            323 m2 
Ökning 
energipris Area uppgift                            323 m2 

Ökning 
energipris 

 Energipris 
nettoenergipris     

 
Energipris 
nettoenergipris     

Värmepump                0,35 kr/kWh 4,7 procent fjärrvärme  0,53 kr/kWh 
1,8 

procent 

Fjärrvärme            0,53 kr/kWh 1,8 procent pellets  0,50 kr/kWh 
3,0 

procent 
Pellets                     0,50 kr/kWh 3,0 procent       
      kalkylränta 10,0procent nominell 

kalkylränta 10,0procent nominell Kalkylperiod                                           25 år   

Kalkylperiod                                           15 år     Nollalternativ 
Övervägt 
alternativ 

  Nollalternativ 
Övervägt 
alternativ Investeringskostnad                    0 kr 180 000 kr 

Investeringskostnad                    0 kr 23 772 kr Energianvändning                    17000kWh 2550 kWh 

Energianvändning                    17000kWh 5100kWh Energikostnad/år     

Energikostnad/år     fjärrvärme            9 142 kr 1 380 kr 
Värmepump                5 992 kr 1 809 kr pellets                     8 542 kr 1 289 kr 
Fjärrvärme            9 142 kr 2 760 kr       
Pellets                     8 542 kr 2 579 kr Payoff-tid     
      fjärrvärme   23,2 år 

Payoff-tid     pellets   24,3 år 

Värmepump                  5,7 år 
Nuvärden 
kostnader      

Fjärrvärme              3,7 år fjärrvärme 95 940 kr 194 481 kr 
Pellets                       4 år pellets 99 549 kr 195 026 kr 
Nuvärden 
kostnader      Differens     
Värmepump                60 949 kr 42 172 kr fjärrvärme   -98 542  
Fjärrvärme            77 300 kr 47 108 kr pellets   -95 477 
Pellets                     77 803 kr 47 260 kr 
Differens     
Värmepump   18 777 
Fjärrvärme   30 192 
Pellets   30 543 
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Bilaga 23 
 
Vad som ingår i de olika anbuden 
 
Fjärrvärme från HEM 
 
Anbud från HEM 160 000:- exkl. moms följande specifikation. 
Installation av komplett fjärrvärmeväxlare (40 kW) inkl styrutrustning, 
cirkulationspumpar, slutet expansionskärl inkl tryckvakt samt erforderligt rörarbete 
Demontering och bortforsling av befintlig oljepanna 
 

- Produktionslokaler förses med värmare via luftvärmare och erforderligt styrsystem, samt 
rörsystem som proppas för framtida utbyggnad 

- Elinstallation för  fjärrvärmeväxlare, utegivare samt skyltning 
- Byggnadsarbeten för erforderliga håltagningar samt efterlagningar 

 
Pellets panna från Löhrmontage 
 
Anbud från Löhrmontage 130 000:- exkl.moms. Följande specifikation. 
 

- Installation av komplett varmluftspanna på 25 kW 
- Installation av pelletsförråd 
- Demontering och bortforsling av befintlig oljepanna 

 
Värmepump från Kylteknik 
 
Fabrikat: Daikin, Modell: utomhusenhet: RZQ200 inomhusenhet: 2st FUQ100B 
Nominell effekt = 11,2 kW*2 = 22,4 kW, vid -20 oC ute = 8,5 kW, vid 16 oC ute = 25,0kW 
Anbud från Halmstad kylteknik 110 000:- exkl. moms följande specifikation. 
 

- Installation av värmepump 
- Framdragning av el till värmepump ingår ej 
- Demontering och borttagning av oljepanna ingår ej 
- Kostnad från Halmstad kylteknik 
 

Bilaga 24 

 

Uppvärmningssätt Olja Värmepump Pellets Fjärrvärme 

LCC Investering totalt 0 kr 120 000 kr 130 000 kr 160 000 kr 

LCC reinvestering         

vid kalkylräntan 10 procent  0 kr 28 728 kr 4 788 kr 4788 

vid kalkylräntan 8 procent  0 kr 37 824 kr 6 304 kr 6304 

vid kalkylräntan 6 procent  0 kr 50 076 kr 8 346 kr 8346 

LCC underhållskostnader         

vid kalkylräntan 10 procent  0 kr 0 kr 9 427 kr 0 kr 

vid kalkylräntan 8 procent  0 kr 0 kr 11 258 kr 0 kr 

vid kalkylräntan 6 procent  0 kr 0 kr 13 765 kr 0 kr 

LCC drift         

vid kalkylräntan 10 procent  1 134 643 kr 258 571 kr 309 450 kr 299 529 kr 

vid kalkylräntan 8 procent  1 496 495 kr 328 194 kr 383 350 kr 365 313 kr 

vid kalkylräntan 6 procent  2 044 227 kr 429 967 kr 488 786 kr 457 610 kr 

LCC totalt         

vid kalkylräntan 10 procent 1 134 643 kr 407 299 kr 453 665 kr 464 317 kr 

vid kalkylräntan 8 procent 1 496 495 kr 486 018 kr 530 912 kr 531 617 kr 

vid kalkylräntan 6 procent 2 044 227 kr 600 043 kr 640 897 kr 625 956 kr 

Årligkostnad  57 143 kr 17 400 kr 24 938 kr 26 700 kr 

Pay-off tid � 3,0 4,0 5,3 
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Bilaga 25 
 
Värmepumpen 
 
I vår undersökning har vi också med värmepumpen. Eftersom en värmepump drivs med el är det var elen 
kommer ifrån som avgör dess miljöpåverkan. Effektiviteten på värmepumpen är också viktig. I vårt förslag har 
vi räknat med en SPF-faktor på 2,5.  
Det finns en del olika sätt att se på elens ursprung. I vårt fall köps elen från HEM vilket endast säljer el från 
förnyelsebar energikällor. Att elen är 100 procent förnyelsebar garanteras av EU-certifikat GoO vilket står för 
Guarantee of Origin det vill säga ursprungsgaranti. I HEM:s fall köper man el från vattenfall vilka garanterar att 
elen endast ska komma från vattenkraft. Detta gör att utsläppen blir väldigt låga. 
 
Emissioner Drift av kraftverk Elens hela livscykel 
CO2 -utsläpp 0,0013 g/kWh 4,2 g/kWh 
Utbränt radioaktivt uranbränsle 0 mg/kWh 0,0009 mg/kWh 

Statistiken visar emissionerna vid produktion av vattenkrafts el  81 
 
Att denna el inte skulle påverka miljön är inte helt självklart. Ska man se situationen som den ser ut idag kommer 
ett köp av miljömärk el endast leda till att de som har svensk elmix får en mindre mängd förnybar el. Fast om 
tillräckligt många väljer miljömärkt el kommer företagen bli tvungna att producera mer förnybar energi. 
Det man däremot måste tänka på är att även om vi i Sverige över året är nettoproducenter av el har vi under 
många vinterdagar ett nettobehov av el. Alltså när det är som högst elförbrukning i Sverige räcker inte elen till 
vilket gör att vi måste importera el från andra länder.82 Man skulle då kunna säga att den extra el som behövs blir 
så kallad marginal el vilket kommer att komma från det dyraste produktionsstället vilket oftast är brunkol från 
Danmark.83 Hade man räknat på detta sätt skulle installation av en värmepump ge enorma emissioner av CO2. I 
vår jämförelse kommer vi dock använda oss av den statistiken från vattenkraftens emissioner. Fast det är som 
sagt inte helt självklart. (Vi kommer dessutom inte ha med emissionerna i form av utbränt radioaktivt avfall). 
 
 
Bilaga 26 

Emissioner  GWP-100  pellets  fjärrvärme Värmepump  Pellets Fjärrvärme Värmepump 

  g CO2-eq/g gram gram gram g CO2-eq g CO2-eq g CO2-eq 

NOx 7 11 993,46 9306 - 83 954    65 144    - 

SO2 0 41,716 1630 - 0    0    - 

Stoft 0 250,785 9312 - 0    0    - 

HC 11 374,724 41 - 4 122    453    - 

CO 3 813,61 5422 - 2 441    16 267    - 

CO2 1 460 435,25 4683587 84000 460 435    4 683 587    84000 

Totalt         5,5E+05 4,8E+06 8,4E+04 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 81 Vattenfall. (u.d.). Hämtat från 
http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/518304omxva/518334vxrxv/502126bestx/500986infor/507475urspr/i
ndex.jsp den 9 5 2008 
82 Svenska Kraftnät . (2006/2007 och 2007/2008). Den svenska effektbalansen vintrarna 2006/2007 och 
2007/2008. 
83 Lars Persson,m.fl. (2004). Projekt Biovärme-UWX. GDE-Net. 
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Bilaga 27 

  EPS-index 
Referensflöde 

pellets 
Referensflöde 

pellets 
Referensflöde 

fjärrvärme 
Referensflöde 

fjärrvärme 

Energi ELU/kg MWh ELU  MWh ELU  

svenskmedelel 1,86E+01 0,00E+00 0,00E+00 0 0 

Naturresurser ELU/kg kg ELU  kg ELU  

Naturgas 1,10E+00 0,00E+00 0 2,75E-02 3,03E-02 

Råolja 5,00E-01 1,28E+02 6,40E+01 1,83E+01 9,13E+00 

Förnybar energi 0,00E+00 - 0 - 0,00E+00 
Emissioner till 

luft ELU/kg kg ELU  kg ELU  

SO2 3,27E+00 1,39E-01 4,55E-01 1,63E+00 5,33E+00 

CO 3,30E-01 8,14E-01 2,69E-01 5,42E+00 1,79E+00 

CO2 1,08E-01 4,60E+02 4,97E+01 4,68E+03 5,06E+02 

NOx 2,13E+00 1,20E+01 2,55E+01 9,31E+00 1,98E+01 

HC 0,00E+00 4,12E-01 0,00E+00 4,12E-02 0,00E+00 

Stoft 0,00E+00 3,55E-01 0,00E+00 9,31E+00 0,00E+00 

Summa ELU     1,40E+02   5,42E+02 
Ungefärligt 
värde i sek     1 400 kr   5 420 kr 
Viktning enligt EPS 2000.elu värdena administreras av CPM Chalmers  

 

 


