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Sammanfattning 
 
Titel: Energikartläggning av lagerbyggnad – en kvalitativ 

studie mot lagerbyggnader inom logistik branschen. 
 
Författare: Fredrik Bengtsson och Ali Dia. 
 
Examinator: Arne Söderbom, Sektionen för ekonomi och teknik, 

Universitetslektor. 
 
Handledare: Kent Sahlgren, Sektionen för ekonomi och teknik, 

Universitetsadjunkt. 
 
Problemställning: Hur ser energiflödet ut i Itella Logistics AB 

lagerbyggnad i Viared? 
 
Syfte: Syftet med denna undersökning är att kartlägga 

energiåtgången och de olika energiflödena i Itella 
Logistics AB:s lagerbyggnad. En energibalans skall 
upprättas för att få fram en fullständig 
energikartläggning. Våra resultat kan sedan appliceras 
för en energieffektivisering i vidare forskning. 

 
Metod: Studien inleds med en litteraturöversikt som ger en 

inblick om tidigare forskning inom området, men också 
även för att få inspiration och se vad som redan gjorts.  

  
 Genom ett samtal med Peterson på fallföretaget, visade 

det sig finnas oförklarliga energiförluster i byggnaden, 
vilket gjorde val av referensobjekt intressant för båda 
parter.  

 
 Empirisk data behandlas i en analys som utgår från de 

valda teorier som valts för en energikartläggning. 
 
Slutsatser: Det vi ville med vår uppsats var att göra en 

energikartläggning för Itella´s lagerbyggnad i Viared 
som skulle kunna öppna upp för vidare studier.  

 
Energibalansen visar att den ingående och utgående 
energin är 2 109 137 kWh. För vidare studier 
rekommenderar vi att mäta respektive del av 
energibalansen med mätinstrument för att få ett mer 
exakt resultat och därmed en bättre utgångspunkt inför 
eventuella energieffektiva åtgärder. 

 
Nyckelord: Energikartläggning, lagerbyggnad, energieffektivisering 



 
 

Abstract 
 
Title: Energy audit of warehouse - a qualitative study of 

warehouses in the logistics industry. 
 
Author: Fredrik Bengtsson and Ali Dia. 
 
Examiner: Arne Soderbom, Section of business and technology, 

University professor. 
 
Tutor: Kent Sahlgren, Section of business and technology, 

University lecturer. 
 
Problem: How does the energy flow in Itella Logistics warehouse 

in Viared? 
 
Purpose: The purpose of this study is to survey the energy 

consumption and the various energy flows in Itella AB's 
warehouse. An energy balance is drawn up in order to 
obtain a complete energy audit. Our results can then be 
applied for energy efficiency in further research. 

 
Method: The study begins with a literature review that gives 

insight into the earlier research in the area, but also even 
to get inspired and see what's already been done. 
 
Through a conversation with Peterson in the case 
company, it turned out to be unexplainable loss of 
energy in the building, which made the selection of 
reference objects of interest to both parties. 
 
Empirical data are treated in an analysis based on the 
selected theories chosen for an energy audit. 

  
Conclusions: What we wanted with our essay was to do an energy 

audit for Itella's warehouse in Viared which could open 
up for further studies. 

 
The energy balance shows that the incoming and 
outgoing energy is 2 109 137 kWh. For further studies 
we recommend to the respective part of the energy 
balance by measuring instrument to obtain a more 
precise result and thus a better starting point for possible 
energy efficiency measures. 

 
Keywords: Energy audit, Warehouse, Energy efficiency 
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1 Inledning 
_____________________________________________________________________ 
I det inledande kapitlet beskriver vi syftet till varför vi valt att göra studien. Detta 
beskrivs genom en bakgrund och problemformulering, som sedan leder till ett syfte 
och frågeställning. 
_____________________________________________________________________ 
ACEEE1 (2012) presenterade i en rapport, att om USA skulle överge sina 
investeringar i nya energikällor och istället satsa dem i energieffektivisering, så skulle 
de kunna minska sin energiförbrukning med cirka 60 % fram till år 2050, vilket även 
skulle leda till en besparing på cirka 2 670 miljarder dollar per år. Det är helt klart att 
det finns både pengar och energi att spara in på energieffektiviseringar. 
 
I en skrift utgiven av Energimyndigheten (2001) framhåller de att hela 40 % av 
Sveriges energianvändning kommer från industrin. Det finns 1000-tals olika typer av 
åtgärder som finns att göra inom industrin. De nämner även tiotalet exempel på 
åtgärder som tillämpats, som lett till miljonbesparingar i vissa fall. Några exempel 
som betonas är åtgärder som tillämpats i industriföretaget LKAB, där man genom att 
renovera sex stycken utav de vakuumpumpar som finns installerade och demontera en 
utav de två elmotorer som fanns, kunde företaget sänka sina elkostnader med totalt tre 
miljoner kronor per år med en payoff tid på cirka ett år (Energimyndigheten2). 
 
Vi har ett gemensamt intresse för energi och miljö och har därför valt att göra en 
studie just inom området. Det är ett väldigt brett område och vi har valt att göra en 
energikartläggning, som innebär att se över energiflödet i en byggnad. En 
energikartläggning är ett förarbete inför en energieffektivisering. Vår utbildning ligger 
till en bra grund för studien och vi tycker det är ett viktigt område att undersöka. 
Företag som ser över sina energiflöden får en tydligare bild vad som drar mycket 
energi och vart förlusterna finns. Energiförluster kan vara bra att undvika för att spara 
in energi och kostnader. 
 
Enligt Laitner & McKinney (2008) finns det i genomsnitt 23 % energibesparingar att 
göra för industribyggnader, detta bekräftar även Kneifel (2011). Anledningen till 
varför vi valt att använda oss utav en lagerbyggnad som grund för vår studie, är för att 
vi i vår litteraturöversikt inte finner någon tidigare forskning som gjorts just för detta. 
Tidigare forskning och studier som gjorts i samband med energieffektivisering och 
energikartläggning, förhåller sig till att exempelvis effektivisera industribyggnader 
där mycket energi går åt till tillverkning och distribuering.  
 
Då vi har goda kontakter inom företaget Itella Logistics AB, så har vi genom 
förfrågan fått tillåtelse att använda oss utav deras logistikanläggning som är belägen i 
Viared, den kommer fungera som vårt referensobjekt för studien. Vid förfrågan fick vi 
veta att företaget haft problem med energiförluster som inte kunnat fastställas, vilket 
gjorde valet av studieobjekt intressant för både oss och Itella. 
 
Itella Logistics AB, är en servicelogistikoperatör med bas i Nordeuropa. De erbjuder 
effektiv och exakt logistik med god service som är skräddarsydd utifrån kundens 
behov. Deras tjänster omfattar transport, spedition, lagring, avtalslogistik, 
konsultverksamhet, orderplock m.m. (www.Itella.se). 
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      1 
Det vi skall göra är upprätta en energikartläggning, där vi bl.a. skall identifiera 
klimatskärmen (se avsnitt 3.4), ventilationssystem (se 3.5), belysning (se 3.6) m.m. 
För att få fram en fullskalig energikartläggning krävs det att vi får all den information 
som en energikartläggning innehåller (se 3.3). Som slutsats upprättar vi en 
energibalans där vi ser det totala inflödet - och utflödet av energi. 
 
Genom vår energikartläggning kan vi sedan ge förslag på vidare forskning, där vår 
studie kan ligga till grund och som ett alternativ är att granska varje energiflöde 
djupare för att effektivisera och minska energiåtgången. 
 
Då Itella Logistics AB är ett företag som är verksamma inom logistikbranschen, 
kommer  vi  utgå  från  resursberoendeteorin  som  bl.a.  innebär  att  ”ingen  verksamhet  är  
självförsörjande” (Bengtsson, 2002, s. 169), och att alla organisationer är beroende av 
relationer och transaktioner med externa aktörer (Aldrich & Pfeffer, 1976). 
  

                                                        
1 ACEE – American Council for an Energy-Efficient Economy 
2 Emil 1 - Energieffektivisering i industrin (2001) 
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1.1 Problemdiskussion  
Vårt samhälle präglas allt mer av ett miljötänkande och även i användningen av 
energiresurser på ett mer effektivt sätt. Sverige hade år 2010 en energianvändning av 
616 TWh (Energimyndigheten3). Sveriges Riksdag har satt ett mål, att 
energiintensiteten ska minskas med 20 % mellan 2008 och 2020 i den svenska 
ekonomin (Reg Prop, 2008/09:163). Många utav de mål som satts upp av regeringen 
härstammar från Kyotoprotokollet som upprättades som en internationell 
överenskommelse bland EU-medlemsländerna år 1997. De mål som sattes upp för 
energieffektivisering var 20 % energibesparing av primärenergi fram till år 2020 och 
20 % effektivare energianvändning (Energimyndigheten4). 
 
År 2009 infördes ett statligt stöd för energikartläggningar, som gäller fram till år 
2014. Det är Energimyndigheten som står för stödet som innefattar 50 % av 
kostnaden, och upp till 30 000 kr, för företag som har en energiförbrukning på minst 
500 MWh (Energimyndigheten5). 
 
I tidigare byggregler ställdes det endast krav på byggnaders värmeisolering. Det var 
krav på bl.a. golv, tak, väggar, fönster och dörrar m.m. Idag ställer BBR6 betydligt 
mycket mer och högre krav på nybyggda fastigheter och byggnader. Boverkets 
författarsamling ställer följande krav på energihushållning: ”Byggnader skall vara 
utformade så att energianvändningen begränsas genom låga värmeförluster, lågt 
kylbehov, effektiv värme- och  kylanvändning  och  effektiv  elanvändning”  (BFS 
2006:12, s 81). 
 
Ovanstående text säger att det inte finns krav på energiförbrukningen i byggnadens 
verksamhet. Vad hindrar då företagen från att minska på energianvändningen i sina 
byggnader? Vilka incitament finns det för att minska på energianvändningen?    2  
 
I en skrift från Energimyndigheten (2009) beskrivs det att förutom 
kostnadsminskningar och minskad miljöpåverkan, så skulle en energieffektivisering 
även leda till ökad driftsäkerhet, förbättrad arbetsmiljö och även bättrad image för 
företaget. Vidare nämns det att istället för att minska på personal i syfte att spara in 
pengar i företaget, så skall man istället minska på energikostnaderna. Som exempel 
för detta argument visar de på att ett läckage i ett tryckluftssystem, som leder till en 
onödig eleffekt förbrukning på ca 50 kW, som skulle ge en elkostnad på ca 400 000 
kr/år, vilket är ungefär lika mycket som en kollektivanställd kostar per år 
(Energimyndigheten4). 
 
Enligt Koster, Le - Duc, & Roodbergen (2007) uppskattas bara kostnaden för 
orderplockning till så mycket som 55 % av ett lagers rörelsekostnad. Sådana 
kostnader kan vara svåra att dra ner på då företaget är beroende av att leverera 
produkter till sina kunder och anpassar arbetskraften för att just göra det. Går det då 
att dra ner på företagskostnader genom att minska energikostnaderna? 
 

                                                        
3 http://energimyndigheten.se/sv/Statistik/Regional-och-kommunal-statistik/Regionalt-och-lokalt-
energi--och-klimatarbete/Kyotoprotokollet/ 
4 Minska företagets energikostnader nu! (2009) 
5 http://energimyndigheten.se/Foretag/Energieffektivisering-i-foretag/Energikartlaggningscheck---ett-
stod-for-energikartlaggning/ 
6 BBR – Boverkets byggregler 

http://energimyndigheten.se/sv/Statistik/Regional-och-kommunal-statistik/Regionalt-och-lokalt-energi--och-klimatarbete/Kyotoprotokollet/
http://energimyndigheten.se/sv/Statistik/Regional-och-kommunal-statistik/Regionalt-och-lokalt-energi--och-klimatarbete/Kyotoprotokollet/
http://energimyndigheten.se/Foretag/Energieffektivisering-i-foretag/Energikartlaggningscheck---ett-stod-for-energikartlaggning/
http://energimyndigheten.se/Foretag/Energieffektivisering-i-foretag/Energikartlaggningscheck---ett-stod-for-energikartlaggning/
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Figuren nedan visar hur energiflödet ser ut och vart förlusterna uppstår. Det finns tre 
olika typer av förluster som sker på vägen, det är omvandling, överföring och 
distribution samt den slutgiltiga användningen av energi. För att reducera 
energiförlusterna i de tre första stegen krävs bättre teknik, medan den fjärde (useful 
energy) kan reduceras genom både tekniska och icke-tekniska lösningar (J. Palm, 
2010). 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1 – Energiflödet7  
 
G. Gunn (1997) förklarar i en artikel skillnaden mellan orden som förknippas med 
tekniska och icke-tekniska lösningar. Båda orden syftar till effektiviseringar men har 
två olika betydelser. Det  är  ”energy  efficiency”,   som innebär att befintlig utrustning 
byts ut till mer energisnål,  och  ”energy  conservation”  som  innebär  att  mindre  energi  
används genom att exempelvis stänga av elektrisk utrustning när det inte används. 
 
Genom att vi gör en energikartläggning av Itella´s lagerbyggnad, kan vidare forskning 
fastställa om det finns möjligheter för både tekniska och icke-tekniska lösningar att 
vidta för att minska på energiförbrukningen. För att göra en energieffektiviserings 
åtgärd krävs att man först har gjort en energikartläggning för att veta hur 
energiflödena ser ut för byggnaden. 
 
I vårt fall ska vi göra en energikartläggning för en lagerbyggnad för att se de totala 
energiflödena och som kan ligga till grund för vidare forskning. I samband med 
studien hoppas vi få en bättre lärdom om hur energin samverkar. 
3  

                                                        
7 Energiflödet (Energy Efficiency, 2010, s.10) 

  



5 
 

1.2 Frågeställning 
Huvudfråga – Hur ser energiflödet ut i Itella Logistics AB lagerbyggnad i Viared? 

1.3 Syfte 
Syftet med denna undersökning är att kartlägga energiåtgången och de olika 
energiflödena i Itella Logistics AB:s lagerbyggnad. En energibalans skall upprättas 
för att få fram en fullständig energikartläggning. Våra resultat kan sedan appliceras 
för en energieffektivisering i vidare forskning.Huvudfråga – Hur ser energiflödet ut i 
Itella Logistics AB lagerbyggnad i Viared? 

1.4 Avgränsning 
Undersökningen kommer enbart innefatta en energikartläggning av Itella Logistics 
lagerbyggnad och inte kontor. Det är fastighets el, verksamhets el, uppvärmning och 
värmeförluster av byggnaden som vi kommer att undersöka. Det är endast en 
energikartläggning som skall göras och inte någon energieffektivisering. En 
energikartläggning är enbart en del av en energieffektivisering. 

1.4 Disposition 
 

 
  

• I det inledande kapitelt beskrivs bakgrund, problem, syfte, 
avgränsningar och uppsatsens disposition. 

1. Inledning 

• I metoddelen redogörs val av metod, generalisering och 
tillvägagångssätt. 

2. Metod 

• I teori kapitlet presenteras relevanta teorier som skall ligga till 
grund för studien. 

3. Teoretisk referensram 

• I empirin redovisas verklig data för vårat studieobjekt genom 
intervjuer, databaser och observationer. 

4. Empiri 

• I analysen behandlas empirisk data och analyseras med hjälp av valda 
teorier. 

5. Analys 

• I slutsatsen presenterar vi de resultat vi kommit fram till och ger 
eventuellt förslag på vidare forskning. 

6. Slutsatser och förslag till framtida forskning  
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2 Vetenskaplig Metod 
_____________________________________________________________________ 
I metod kapitlet redogörs för vilka metodval vi tillämpat för studien. Vi tar bl.a. upp 
vilket tillvägagångssätt och vetenskapligt angreppssätt som vi valt. 
_____________________________________________________________________ 

2.1 Forskningsansats 
Inom den akademiska världen finns två sätt att skriva vetenskapligt, genom ett 
anglosaxiskt perspektiv eller genom det kontinentala perspektivet. Den kontinentala 
traditionen används oftast när forskning och tolkning sker inom kulturella, estetiska, 
religiösa och filosofiska ämnen. Den anglosaxiska traditionen används oftast till 
iakttagbara och konkreta ämnen t.ex. naturvetenskap, samhällsvetenskap och 
språkvetenskap. I den anglosaxiska traditionen utgår man från problemet och vilken 
frågeställning man har. Genom den anglosaxiska stilen har man en huvudpunkt som 
fokus ligger på och allt man skriver ska följa en linjär struktur (Rienecker & 
Jorgensen, 2008).  
 
Vi har ett konkret ämne med ett tydligt problem som vårt fokus ligger på, därför följer 
vår uppsats den anglosaxiska traditionen. 

2.2 Vetenskapligt synsätt 
Vi har valt Hermeneutik som vårt vetenskapliga synsätt som innebär att vi tolkar och 
får en förståelse för varje del och i slutändan en helhetsförståelse. För att vi ska få en 
förståelse av delarna och helheten krävs det att vi har en viss förförståelse av de 
teorier vi kommer att använda oss av. Våra personliga erfarenheter från olika kurser vi 
läst kommer även vara till stor nytta (Starrin & Svensson, 2006). 

2.3 Intensiv vs Extensiv 
I vår undersökning kan två skilda upplägg vara passande, där den ena är intensiv 
vilken går på djupet och där man har få eller en enhet med flera variabler, och den 
andra som är extensiv vilket blir en bredare studie med många enheter och få variabler 
(Jacobsen, 2002).  
 
Vi har i vår studie ett intensivt upplägg då vi har en enhet, en lagerbyggnad i Viared, 
som innehåller flera variabler som ska behandlas och analyseras på djupet. Vi har valt 
enbart en fastighet att fokusera vår studie på för att inte studien ska bli för stor och 
omfattande, samtidigt ska vi inte generalisera våra resultat vidare till andra objekt. 
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2.4 Kvalitativ vs Kvantitativ  
Det finns två sorters ansatser som en forskningsstudie kan genomförs på, och det är 
genom kvalitativa eller kvantitativa metoder. Kvalitativ metod är då man genomför 
studier genom ord, intervjusamtal och observationsanteckningar, om och av ett 
studieobjekt. En kvantitativ metod är då man använder tal, statistik och hypoteser för 
forskningen (Jacobsen, 2002). 
 
En kvalitativ studie är mer öppen och flexibel i sin form och studien kan ändras med 
tiden beroende av den information som framkommer under studiens gång, medan en 
kvantitativ studie är mer sluten till frågeställningen och följer en tydlig ram. Behövs 
något ändras kan det bli en kostsam ändring, vilket gör den kvantitativa metoden 
mindre flexibel. Den kvalitativa metoden lämpar sig väl för fallstudier där man 
undersöker en enhet, ett studieobjekt som är begränsad i både rum och tid (ibid.). 
 
I vår fallstudie använder vi oss av en kvalitativ ansats med tanke på vår 
problemformulering. Vi har Itella Logistic AB som fallföretag där vi ska genomföra 
en energikartläggning och upprätta en energibalansberäkning för att se hur 
energiflödet ser ut. 

2.5 Induktiv, deduktiv och abduktiv 
Då man ska observera verkligheten finns tre strategier att vidta, det induktiva, 
deduktiva och abduktiva angreppssättet. Det induktiva alternativet studerar 
verkligheten först, där de samlar in sin empiri som de sedan formulerar sina teorier 
kring, och används vanligast inom kvalitativa metoder. Det deduktiva angreppssättet 
söker först teorierna som kan röra forskningsstudien för att sedan testa teorierna i 
empirin, vanligast inom kvantitativa studier. Det abduktiva angreppssättet är en 
medelväg mellan induktiva och deduktiva sättet (Ahrne & Svensson, 2011). 
 
I vår forskningsstudie använder vi den abduktiva strategin där vi först söker teorier 
knutna till energikartläggning och lagerbyggnaden i Viared, för att sedan insamla 
empiri genom intervjuer, observationer, e-mail och telefonkontakt som sedan ska 
behandlas genom våra teorier. Genom valet av den abduktiva strategin är vi mer 
flexibla och kan hålla fokus på fallföretaget för att få en helhetsförståelse utan att 
hamna i ett generaliseringsproblem. 

2.6 Generalisering 
Generalisering används oftast inom kvantitativa forskningsstudier då de ofta har 
resultat baserade på ett flertal individer eller enheter, medan en kvalitativ 
forskningsstudie går på djupet inom få eller en enhet vilket ger ett resultat som är 
svårt att generalisera till andra individer eller enheter (Jacobsen, 2002).  
 
Som fallföretag har vi endast Itella´s lagerbyggnad, vilket gör det svårt att 
generalisera vårt resultat till andra byggnader. En energikartläggning går att 
generalisera just för att man undersöker den ingående och utgående energin i 
byggnaden vilket även kan göras för andra byggnader. 
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2.7 Datainsamlingsmetod 
Det finns två sätt att samla in data till en studie, den ena är insamling av primärdata 
och det andra sekundärdata. Primärdata är helt ny information som inskaffas genom 
att man går direkt till informationskällan med intervjuer, observationer och 
frågeformulär. Sekundärdata är information som redan har bearbetats av andra t.ex. 
statistik, facklitteratur och databaser (Jacobsen, 2002). 
 
Att använda båda informationskanalerna kan vara viktigt då det kan ge extra stöd och 
styrka till resultatet. Det som är viktigt vid informationsinsamling är att man är 
objektiv och säkerställer källans kvalitet. Vid insamling från primära källor gäller det 
att informanten har kunskap, kompetens och hög trovärdighet som styrker kvaliteten 
på informationen. Vid sekundärinformation måste man värdera källans trovärdighet 
och kontrollera att källan är neutral, oberoende och utan egenintresse i informationen. 
Ju fler källor som bekräftar en viss information desto trovärdigare är resultatet (ibid.). 
 
Vid en intervju är det viktigt att informationen registreras direkt genom 
ljudbandsinspelning och anteckningar för att inte data ska förändras till den bearbetas 
och analyseras. Att göra anteckningar efter en intervju är inte att rekommendera då 
mycket kan falla i glömska och informationen går förlorad. (Merriam, 1994).  
 
Viktigt är att informanten är medveten av att ljudupptagning sker under en intervju, 
men vill inte informanten att det ska spelas in är direkta anteckningar det som 
rekommenderas trots att man inte hinner skriva varje ord som sägs under intervjun 
(ibid.). 
 
Under intervjun kan det vara bra med en förberedd struktur så att frågorna 
intervjuaren ställer är relevant till den information man vill ha reda på. I en intervju 
som följer en fast struktur bestämmer man i förväg vilka frågor som ska ställas och i 
vilken ordningsföljd frågorna ska ges, denna metod får respondenten att oftast svara 
bara ja eller nej utan att ge öppnare formuleringar och mer information. En fast 
struktur används ofta i enkäter och e-mail. En intervju med öppen struktur följer inga 
fasta ramar, intervjuaren och respondenten för en, samtals liknade intervju (ibid.).  
 
Vi kommer att insamla både primär och sekundärdata från Lars Peterson, Business 
Controller på Itella, om fallföretagets energiförbrukning och allmän grundfakta om 
företaget. David Hallgren VD/Kundansvarig på Flexikraft AB, som är 
fastighetsförvaltare för Itellas lagerbyggnad, där vi kommer få teknisk information 
som vi själva inte har möjlighet att ta reda på. Youssef Dia, Arbetsledare på Itella, 
kommer ge oss information om kunder och verksamhetstider för företaget. 
Information från dessa respondenter sammanställs i empirin och analyseras sedan i 
analys avsnittet. Intervjuerna sker genom ljudbandinspelning, men även telefon och 
mailkontakt kommer att förekomma då mycket av informationen vi behöver kan ta tid 
att få tag på. 
 
Sekundärdata som vi insamlar från tidigare studier och artiklar sker från bibliotekens 
databaser Summon, Libris och Diva, även studentlitteratur kommer att användas som 
materialkälla. 
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2.8 Reliabilitet och Validitet 
Om resultaten av forskningsstudien är tillförlitlig, har den med andra ord en hög 
reliabilitet, vilket betyder att samma resultat skulle uppkomma efter en likartad studie 
med andra forskare. Äger resultaten hög giltighet, har undersökningen verkligen mätt 
det som skulle mätas det vill säga har den hög validitet (Eriksson & Wiedersheim-
Paul, 2011). 
 
Intern giltighet handlar om, hur giltig är de fenomen forskaren har kommit fram till. 
Har validering skett gentemot uppgiftslämnare, sakkunniga, teorier och annan empiri 
för att bekräfta giltigheten i resultaten. Ju fler som bekräftar resultatet ju högre 
validitet (Jacobsen, 2002). 
 
Extern giltighet har med generalisering att göra. 
Går fenomenet eller resultatet att generalisera vidare till andra populationer eller 
enheter. Enligt Jacobsen är i regel kvalitativa studier inte generaliserbara då endast en 
individ eller en enhet är undersökningsobjekt och där man velat fånga den intensiva 
helhetsförståelsen (ibid.). 
 
För att bekräfta att vårt resultat har hög reliabilitet och validitet kommer våra 
informanter ta del av den information som vi sammanställt under studiens gång. Detta 
för att de skall kunna bekräfta att informationen som lämnats har tolkats och 
analyserats rätt.
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2.9 Operationalisering 
Operationalisering  kan  beskrivas  som:  ”ju närmare ett begrepp är den objektiva 
verkligheten,  desto  mera  operationellt  sägs  begreppet  vara”(Arbnor & Bjerke, 1994, 
s. 109) 
 
Enligt Arbnor och Bjerke (1994) bör en operationell definition innehålla vilka objekt 
som skall studeras, en beskrivning om hur observationer skall ske, vilken mätskala 
som skall användas och hur erhållen data skall behandlas.  
 
I vårt fall kommer både primär och sekundärdata att samlas in genom intervjuer och 
egna observationer. Valet av respondenter har baserats på vilken information som vi 
behöver för att utföra studien. Det är huvudsakligen teknisk information om energi 
som vi behöver för att upprätta en energikartläggning, och därför kommer David 
Hallgren, som har hand om energi och miljöfrågor på Itella, informeras om vilken 
information vi söker. 
 
För att beräkna och sammanställa insamlad data, krävs det att vi gjort egna 
observationer och även vet hur ofta det råder verksamhet i företaget. För denna 
information kommer Lars Peterson, Business Controller, och Youssef Dia, 
Arbetsledare på Itella, att intervjuas och även se till att vi har behörighet att besöka 
lagret vid behov. 
 
Insamlad data och observationer kommer sammanställas i en empirisk del, för att 
sedan analysera respektive variabel och behandlas i sin post i energibalansen. För att 
få ihop energibalansen, krävs det att vi får den information som vi behöver. Alla 
variabler som energibalansen innefattar mäts i energi och effekt (se 3.10).  
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3 Teoretisk Referensram 
_____________________________________________________________________ 
Vårt referensobjekt är ett företag inom Logistikbranschen, där effektiv lager- och 
resurshantering ligger i fokus. Vi har valt de teorier som berör vårt studieobjekt inom 
resursberoendeteorin och energibalansen. 
_____________________________________________________________________ 

3.1 Litteraturöversikt 
Litteraturöversikten består av vetenskapliga artiklar och studier som gjorts inom 
ämnesområdet, som skall ge en inblick och förståelse om ämnet vi fördjupat oss i och 
valda teorier. 
 
Logistik  kan  definieras  som  ”De aktiviteter som har att göra med att erhålla rätt vara 
eller service på rätt plats vid rätt tidpunkt och i rätt kvantitet till lägsta möjliga 
kostnad”  (Fredholm, 2006, s. 15). 
 
Lager spelar idag en viktig roll för företagen, om de skall bli framgångsrika (Baker & 
Canessa, 2007). Ordet lager står för buffert och lagring. Om även distribution är en 
viktig del i verksamheten används ordet distributionscentral. Att driva lager kräver 
ofta stora driftkostnader och investeringar för t.ex. arbetskraft, markkostnader och 
anläggningens utrustning (Koster, Le - Duc & Roodbergen, 2006). 
 
Företag försöker korta tiden mellan producerad vara och leverans till kund, men 
betydelsen av lager är fortfarande stort, för att ha ett jämnare flöde i ledtiderna 
(process till syfte) ut mot kund krävs det att varorna finns på ett nära lager. Lager 
fungerar allt mer som korttids lager där varor som inkommit direkt lastas vidare ut 
mot butik eller vidare till ett annat lager (Baker & Canessa, 2007). Lagerverksamheter 
använder sig ofta av lagereffektiva system (WMS) som ger regler och algoritmer 
(mängd) för alla de ingående data som personal, produkter, order, utrymmen och 
utrustning för att hjälpa lagerchefen att få överblick över verksamheten. (Gu, 
Goetschalckx & McGinnis, 2009). 
 
Logistiken delas upp i tre delprocesser som tillsammans kallas Business logistics. Den 
första delen kallas Inbound logistics som är inflödet från leverantörer till den egna 
verksamhetens lager och produktion. Den andra är Production logistics som är 
styrningen av den egna produktionen och de egna lagren. Den tredje är Outbound 
logistics som är flödet ut från den egna verksamheten och vidare till kunderna, även 
kallat distribution (Fredholm, 2006, s. 15). 
 
Laitner (2009) betonar i sin artikel den enorma potential som finns inom 
energieffektivisering. Han vågar påstå att energieffektivitet är den mest långtgående, 
minst  förorenade  och  mest  framgångsrika  ”energikällan”  som  växt  fram  de  senaste  40  
åren. De största problemen enligt Laitner (2009) är att energieffektivisering är även 
den mest osynliga, och minst förstådda, vilket riskerar att man inte ser det som ett 
kostnadseffektivt alternativ som gynnar både miljö och ekonomi. En utav hans 
slutsatser är att politikerna måste inta en mer central roll för att stimulera 
energieffektiva lösningar. Vidare nämner författaren en tidigare rapport som omfattar 
cirka fyra dussin studier om energieffektivisering, som visar att den genomsnittliga 
energibesparingen i verksamheter är i allmänhet 23 % (Laitner & McKinney, 2008).  
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Alcott & Greenstone nämner i sin artikel, att redan under 70-talet kom Daniel Yergin, 
från   Harvard   Busniess   School,   på   ”win-win”   konceptet   när   det   kommer   till  
energieffektivisering. Yergin påvisar att om U.S.A. gjorde en seriös satsning på 
energieffektivisering, skulle man förbruka mellan 30-40% mindre energi än vad man 
gör idag. Vidare förklarar han att problemet ligger inte enbart i ekonomin, utan det 
största problemet ligger i den förda politiken och deras policys. 
 
Valentová & Beroldi (2011) sammanfattar i sin studie resultaten från GBP 
(GreenBuilding - programmet). Programmet startade år 2006 och syftar till att 
förbättra energieffektiviteten i både befintliga och nybyggda byggnader i Europa. År 
2009 hade 167 parter anslutit sig till programmet med cirka 300 olika typer av 
byggnader i olika storlekar och ålder.  Totalt sett anmäldes 107 byggnader från 
Sverige till programmet. Det som undersöktes i byggnaderna var värmesystem, 
ventilation, klimatskärm, belysning, kontrollsystem och förnybara energikällor. Efter 
vidtagna åtgärder resulterade det i en energibesparing på 304 GWh/år vid 
programmets slut, år 2009. 
 
I en artikel av Worrell, Laitner, Ruth & Finman (2003) beskrivs relationen mellan 
åtgärder för förbättrad energieffektivitet och produktivitet i industrin. Artikeln är 
baserad på en studie där man granskat över 70 industriella fallstudier från publicerade 
databaser. Resultatet för studien påvisar att investeringar som syftar till 
energieffektiviseringar kan ge kraftig uppsving av den totala produktiviteten inom 
industrin. Abadie, Ortis & Galarraga (2012) nämner att trots att om en 
investeringsrekommendation tagits fram för ett företag som påvisar lovande resultat i 
energibesparingar, så är det sällan som åtgärder vidtas (Abadie et al., 2012). 
 
I Kneifel (2011) framhålls det hur viktigt det är att förstå nyttan av energieffektivitet i 
nya kommersiella byggnader. Resultatet i artikeln bygger på en studie där 8208 
simuleringar gjorts för prototypiska byggnader i 228 städer i U.S.A, där man kommit 
fram till att företagen kan minska sin energianvändning med mellan 15-35% beroende 
byggnadstyp. Till grund för resultaten har de använt sig av livscykelkostnad (LCC) 
som uppskattar nuvärdet av alla relevanta kostnader för studien, inklusive 
byggnadskostnader, underhåll, reparationer, ersättningskostnader, och energipriser 
(Kneifel, 2011). 
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3.1.1 Litteraturdiskussion  
Det som vi upplever som märkligt med energi är att den varken syns eller hörs men 
har ändå så stor påverkan på våra liv. Det verkar som att det alltid finns energi att 
spara oavsett inom vilken bransch eller enhet man undersöker. Det som Worrell et al., 
2003. kommit fram till i sin artikel bör lyftas fram mer, att det gynnar produktiviteten 
i företagen med att se över energiåtgången. Vi tror att då företag effektiviserar sin 
energikonsumtion optimeras även produktionen i företagen mer effektivt.  
 
Vi ser även ett starkt samband med att den förda politiken inom området bör vara 
tydligare och framhäva hur viktigt det är med att se över sin energikonsumtion för att 
spara på resurser. Detta samband nämns i artiklarna Laitner (2009) och Alcott & 
Greenstone (2012). Men trots studier som bekräftar och rekommenderar företag att se 
över energikonsumtionen och där med att minska på onödiga energikostnader, så är 
det väldigt få företag som väljer att utföra energieffektiviseringar (Abadie et al., 
2012). 
 
Mycket forskning och studier som gjorts inom energieffektivisering och 
energikartläggning, behandlar ämnet inom industri, industribyggnader och fastigheter 
av olika slag där goda resultat påvisats. Enligt Laitner & McKinney (2008) finns det i 
genomsnitt 23 % energibesparingar att göra för industribyggnader, detta bekräftar 
även Kneifel (2011). Vi har däremot inte funnit några studier som behandlar 
energikartläggningar av logistiklagerbyggnader och finner det därför intressant att 
göra just en sådan studie.  
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3.2 Teoretiskt perspektiv 
Resursberoendeteorin 
Det allmänna tänkandet som ligger till grund för resursberoende teorin härstammar 
från den öppna systemteorin, vilket är ett teoretiskt perspektiv som betonar att 
organisationer påverkas av och integrerar med miljön som de verkar i (Katz & Kahn, 
1966; Thompson, 1967).  

Den öppna systemteorin utvecklades av biologen Ludwig von Bertanlanffy, där han i 
sin forskning nämner: ”  ett  system  stängs  om  inget  material  kommer  in  eller  lämnar  
systemet, det är öppet om det finns import och export och därför ändrar 
komponenterna i systemet” (Bertanlanffy, 1950, s. 23). Han menar att levande system 
är även öppna system som skall upprätthålla sig självt i samband med byte av material 
med miljön och hela tiden bygga upp och bryta ner sina komponenter. Detta skulle 
resultera i ständig förändring och utveckling (Bertanlanffy, 1950). 

Det var Pfeffer, J & Salacik G, som i sin bok, The External Control of Organizations, 
(1978), utvecklade resursberoendeteorin. I boken utvecklar de sina idéer om 
intressekonflikter och om hur makt påverkar strukturer och beteendemönster i 
organisationer som syftar till att förvärva och behålla externa resurser. Aldrich & 
Pfeffer (1976) beskriver i sin artikel att organisationer är inkapabla att internt generera 
alla de resurser som krävs för att hålla sig levande. Därför är organisationer beroende 
av relationer och transaktioner med externa aktörer för sin överlevnad (Aldrich & 
Pfeffer, 1976). 

Utgångspunkten för resursberoendeteorin är att: ”ingen   verksamhet   är  
självförsörjande” (Bengtsson, 2002, s. 169). Alla verksamheter är i behov av att 
kontinuerligt skaffa sig fler och nya resurser. Exempel på resurser kan vara 
information, råvaror, tjänster, teknik, produktionsprocesser och även medarbetare. 
(Bengtsson, 2002, s. 169). 
 
För att skapa en hållbar strategi förutsätts det att verksamheten har information om 
leverantörer, kunder, konkurrenter, organisationer, institutioner m.m. Men viktigast av 
allt, är att inte mista sin legitimitet från omvärlden. Det kan resultera i begränsad 
resurstillförsel, vilket kan vara negativt för verksamheten (ibid.). 
 
En nackdel med att en verksamhet är resursberoende är att osäkerhet kan skapas. Om 
en viktig resurs är begränsad, eller inte längre finns till verksamhetens förfogande, så 
finns risken för stor skada för verksamheten. Därför gäller det för verksamheten att 
reducera denna osäkerhet genom att reducera sitt eget beroende, och samtidigt 
utforska sina intressenters strategier (ibid.). 

3.2.1 Val av teoretiskt perspektiv 
Vi anser resursberoendeteorin passande för vår studie då vårt fallföretag är 
verksamma inom logistik branschen, där de står i centrum och har kontakt med en rad 
externa företag för att trygga sin egen tillväxt. De är beroende av sina aktörer och 
resurser, vilket gör att effektivisering av resurser kan anses vara av hög prioritet. 
Genom en energikartläggning av verksamhetens energiflöde, kan onödiga förluster 
identifieras genom vidare studier och eventuellt åtgärdas vilket kan medföra 
energibesparingar och då även ekonomiska besparingar för företaget. Om företaget 
kan minska elförbrukningen frigörs det kapital som kan användas mer effektivt i 
företaget. 
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Beskrivning Statistik Kartläggning Analys Energibalans 

3.3 Energikartläggning 
Nedan följer en övergripande mall som inspirerats från Energimyndigheten: ”handbok  
för kartläggning och analys av energianvändning8”,  och  Swerea  IVF:s  ”Mall  för  
energikartläggning av en verksamhet9”. 
  
 
 
 

 
1. Beskrivning av anläggning – Vilken anläggning skall undersökas? Vad för 

typ av verksamhet finns? 
 

2. Samla in statistik – Statistik från de senaste åren av årlig tillförsel av el och 
energi. Detta ger en bra förståelse för hur energin används i verksamheten de 
senaste åren. 
 

3. Kartläggning av anläggningens aktuella energianvändning – Hur mycket 
energi som använts, var och till vad under det aktuella året?  
 

4. Analys – En mer noggrann analys av verksamhetens energianvändning görs, 
där energibalansens variabler analyseras. 
 

5. Energibalans – En energibalans upprättas för att se det totala energiflödet in- 
och ut i verksamheten.  
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3.4 Klimatskärm 
En byggnads ytterhölje, dvs. väggar, golv, tak, fönster och ytterdörrar definieras som 
byggnadens klimatskärm. Klimatskärmen har till uppgift att skydda byggnaden från 
ute klimatets inverkan genom att ha bra värmeisolering, luft tätning, fuktskydd och 
bullerskydd (Nyström, 1992, s. 15). 
 
De värmeförluster som uppstår kan bero på: 

 Yttre klimatvillkor 
 Byggnadens värmeisolering 
 Luftomsättning 
 Uppnådd rumstemperatur 
 Värmeproduktion 
 Värmedistribution 
 Värme avgivning 

(ibid.). 
 
Dessa värmeförluster via klimatskärmen motsvarar cirka 50 % av den totala 
värmeenergianvändningen för en fastighet (Nilsson, 2007). 
 
Tak, vind   15 % 
Väggar   40 % 
Fönster, dörrar  40 % 
Golv    5 % 
 
Siffrorna visar en generell fördelning av värmeförlusterna för klimatskärmen mellan 
fastighetens olika byggnadsdelar (ibid.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2: Egenarbetad illustration av klimatskärm
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3.5 Ventilation 
Ventilation är en viktig komponent när det gäller inomhus klimatet, då den får 
inneluften att bytas mot uteluften. Med god ventilation minskar risken för 
fuktproblem, koncentrationer av luftföroreningar och luktämnen. Ventilationen för 
även bort värmeöverskott så att man uppnår ett behagligt inneklimat. Ventilationen är 
ofta sammankopplat med ett värmesystem som värmer uteluften i ett tilluftsaggregats 
värmebatteri (Nyström, 1992). 
 
I stora logistikbyggnader, verkstadshallar och sporthallar finns oftast inte radiatorer 
för uppvärmning, istället är tilluften värmebärare och ventilationen står för både 
ventilering och uppvärmning av lokalerna. Värme stiger upp mot taket och är det då 
väldigt högt i tak som i stora lokaler behövs oxialfläktar för att värmen ska tryckas 
mot marken igen för att inte stora värmeförluster vid taket ska uppstå genom 
konvektion (ibid.). 
 
Aerotemper används ofta i hallar, verkstäder och lagerbyggnader. De är 
sammankopplade med fjärrvärmenätet. Det varma vattnet från fjärrnätet värmer upp 
luft i aerotempern och en fläkt för ut värmen i lokalen, vattenreturen förs tillbaka till 
fjärrvärmenätet (Frico9) 
 
Det finns fyra vanliga typer av ventilationssystem: 
 
Självdrag S - Tilluft in i byggnaden kommer från ventiler, vädringsfönster och otät 
klimatskärm. Frånluftens flöden är det svårt att få någon kontroll över då det kan 
uppkomma bakdrag av olika vind- och lufttryck från utsidan byggnaden. Svårt att ta 
tillvara på värmeenergin i frånluften. 
 
Frånluftssystem F - En stor fläkt som suger ur all frånluft ur fastigheten genom olika 
frånluftsventiler. Tilluft sker genom självdrag som med system S. Stora 
värmeförluster kan medföras om inte värmeenergin tas tillvara vid frånluftsfläkten. 
 
Balanserat system FT - Tilluften och frånluften styrs båda av fläktar. Tilluften renas, 
förvärms, kyls, avfuktas eller fuktas beroende på vilka behov fastigheten behöver. 
Med värmeväxlare kan värmeenergin återanvändas från frånluften. 
 
FTX- system - Är ett FT- system som är kompletterat med värmeväxlare för att ta 
tillvara värmeenergin från frånluften (Nyström, 1992). 
 
4  

                                                        
9 http://frico.se/Produkter/Varmeflaktar/?node=1478  

 

http://frico.se/Produkter/Varmeflaktar/?node=1478
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3.6 Belysning 
Lysrör är den vanligaste ljuskällan för större lokaler. De är väldigt energieffektiva och 
har en lång livslängd. De förekommer i två olika typer, T5 och T8-rör, där T5 är nyare 
och smalare gentemot T8 som är en bredare och äldre variant. Båda lysrören har en 
ungefärlig livslängd på 17 000 timmar (Fastighetsägarna10). T5 lysrören är den 
vanligaste och mest energisnåla varianten. Den finns i två olika typer, T5 High 
Efficiency, med effekter mellan 14-35 watt, och High Output, med effekter från 24-80 
watt, men som lyser betydligt mycket starkare (Energimyndigheten11). 
 
Belysningen i en byggnad bör bytas ut mot energisnåla lampor för att minska den 
sammantaget installerade effekten. Ljuskällor bör närvaro styras eller styras genom 
akustisk detektering. Vid en installation av driftdon krävs en viss investeringskostnad, 
men samtidigt minskar energiförbrukningen och livslängden för lamporna förlängs, då 
de inte står på lika ofta. Att byta till modern belysningsteknik kan ge en 
energibesparing närmare 50 % gentemot befintlig belysning (Energimyndigheten13). 
 

3.7 Energitillskott 
Energiförlusten som uppstår i en byggnad genom klimatskärmen måste ersättas av ny 
tillförd värmeenergi genom el och/eller fjärrvärme och internt effektbidrag (Nyström, 
1992). 
 
Sol instrålning: 
Den sol instrålning som förekommer mot en byggnads yttersta yta kan bidra till 
uppvärmningen inomhus. Om fönstren är orienterade åt öst eller väst, sker den största 
instrålningen under sommarn, och de som är orienterade åt söder sker den största 
instrålningen under hösten. Att sol instrålning bidrar till varmare inomhusklimat 
behöver inte alltid vara positivt då komfortkyla kan behöva installeras. (Warfvinge, 
2007, s. 6:33 – 6:37).  
 
Internt effektbidrag:  
Ett  internt  effektbidrag  kan  ses  som  ”gratisvärme”  och  förekommer  då  värmetillskott  
tillförs en byggnad från t.ex. belysning, människor, tappvarmvatten, verksamhets el, 
maskiner etc. Från lysrör kan mellan 14-24 W/m2 konverteras till internt 
värmetillskott. För stillasittande personer kan cirka 100 W/person konverteras, och 
150 W/person för rörliga (ibid.). 

3.8 Energiförluster 
Transmissionsförluster:  
Innebär värme som strömmar ut från en byggnads insida till utomhus genom tak, 
golv, väggar och fönster (Warfvinge, 2007) 
 
Ofrivillig ventilation och okontrollerat luftläckage:  
Är oönskat luftflöde som läcker in genom otätheter i klimatskärmen. Detta luftflöde 
innehåller yttertemperatur och måste därför värmas till innetemperatur, vilket i sin tur 
ökar värmebehovet i byggnaden. Ofrivillig ventilation sker genom öppna dörrar och 
portar (ibid.).  
5 

                                                        
10  God inomhusmiljö – en handbok för fastighetsägare 
11  Se referenser 
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Värmeenergi överförs på tre olika sätt. Det är genom ledning, konvektion och 
strålning. 
 
Ledning: All materia innehåller atomer och molekyler. Beroende på vilken 
rörelseenergi dessa små partiklar har för ett visst material, sker en utjämning från de 
partiklar som har hög rörelseenergi till de närliggande partiklarna med lägre 
rörelseenergi. Ledning sker genom och inom material. 
 
Konvektion: De molekyler som finns i flytande eller gasformig materia förändras i 
volym och densitet beroende på om materian värms eller kyls. Då varm luft stiger 
uppåt sker konvektion. 
 
Strålning: Sker genom värmestrålning och elektromagnetisk strålning. Alla material 
som har en temperatur över den absoluta nollpunkten – 273  ˚C  avger  värmestrålning 
(Persson, 2008). 
 

3.9 Tappvarmvatten 
Tappvarmvatten är vatten från dusch och kran som värms upp genom en 
varmvattenberedare eller från fjärrvärme. Varmvattnet måste hålla en temperatur av 
minst 60°C och inte mindre än 38°C. Vatten anges i kubikmeter (m3), och det krävs i 
regel cirka 50 kWh för en kubikmeter varmvatten (Warfvinge, 2007). 
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3.10 Enheter och formler 
För att enklare kunna förstå de enheter och formler som kommer att tillämpas i 
analysdelen, skall följande avsnitt ge en förklaring på vad de olika enheterna betyder, 
och hur de behandlas i respektive formel.  
 
För beräkning av en byggnads energi och effektbehov krävs vissa uträkningar. Från 
data vi samlat in i empirin sker beräkningarna genom formlerna nedan. 
 
Enheter: 
Bokstavs beteckning och enhet: 
Q = Energi         [J] 
P = Effekt         [W] 
λ  =  Värmekonduktivitet  (Värmeledningsförmåga)    [W/mK] 
δ  =  Materialets tjocklek       [m] 
A = Area         [m2] 
V= Volym         [m3] 
V= Luftomsättning         [m3/s] 
ρ  =  Densitet  luft  1,189  kg/m3 vid (20 C)     [kg/m3] 
cp = Specifik värmekapacitet 1 005 J/(kg C)  vid  20  ˚C   [J/kg C] 
t = Tid          [s] 
R = Värmegenomgångsmotstånd      [m2K/W] 
U = Värmegenomgångskoefficient, U - värde    [W/ m2K] 
α  =  Värmeövergångskoefficient      [W/ m2K] 
Ktr = Transmissionskoefficient för klimatskärm    [W/ C] 
Kvo = Transmissionskoefficient ofrivillig Ventilation/luftläckage  [W/ C] 
T = temperatur        [ C] 
˚C  =  Temperatur          [ C] 
K = Kelvin          [K] 
(Persson, 2008). 
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Grundenheten för energi är joule (J), och härstammar från den engelske fysikern 
James Prescott Joule (1818-1889). 1 joule = 1 Watt sekund (Ws). 
 
Symbol Prefix Namn Tal 
T Tera Biljon 1 000 000 000 000 
G Giga Miljard 1 000 000 000 
M Mega Miljon 1 000 000 
K Kilo Tusen 1 000 

(Sidén, 2009, s. 231-239) 
 
Formler och förklaringar: 
Samtliga formler och förklaringar som följer i detta avsnitt har tillämpats från Persson 
(2008). 
 
Formler 
Effekten, som benämns (P), är ett mått på hur snabbt energin omvandlas: 
P = W/t  [W],    W = P * t  [Wh] 
      
En byggnads isolerings egenskaper anges i U-värde och är en beskrivning av hur 
mycket värme som går ut per kvadratmeter vid en grads skillnad mellan inomhus- och 
utomhustemperatur. 
 
Värmeledningsförmåga för ett material: 
U = 1/R         [W/ m2K] 
 
Värmegenomgångsmotstånd för ett material. 
δ  =  tjocklek,  λ  =  Värmekonduktivitet  (värmeledningsförmåga) 
 
R  =  δ/λ   R  =  1/α      [m2K/W] 
 
Värmeövergång, naturlig konvektion för plana ytor och Tinne – T1 < 10 C. 
αv = 3,5 + 0,5 (Tinne – T1)       [W/ m2K] 
 
Värmeövergång, påtvingad strömning för plana ytor och c < 5 m/s. 
αk = 7,15c0,78         [W/ m2K] 
 
Totala värmegenomgångsmotståndet för flera plana skikt. Även konvektiv 
värmeöverföring är medräknad för yttre och inre skikt. 
 
Rtot = Rv + Rn + Rk =  1/αv +  ∑δn/λn +  1/αk     [m2K/W] 
 
Transmissionskoefficient är en byggnadsspecifik enhet och används för att beräkna 
den effekt som uppkommer genom värmeflödet i väggar, tak, fönster och golv. 
 
Ktr = Ui * Ai         [W/ C] 
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Förluster sker inte enbart genom transmission, utan det sker ett ofrivilligt värmeflöde 
genom ventilationen, öppna portar, dörrar m.m. och naturligt luftläckage där den 
uppkomna värmeflödeskoefficienten beräknas. Luft omsättningar per timma sätts till 
0,3, ρ  =  Densitet  luft,  cp = Specifik värmekapacitet 
 
V = 0,3 * V/3 600s        [m3/s] 
 
Kvo = V * ρ * cp        [W/ C] 
 
Totalt effektbehov för att täcka värmeförluster genom transmission 
 
P = Ktr * (Tinne – Tute – Tint)       [W] 
 
Transmissionsenergi under ett år: 
Qtrans = P * h = Ktr * (Tinne – Tute – Tint)* h/år     [Wh/år] 
 
Totalt effektbehov för att täcka värmeförluster genom ofrivillig ventilation och 
luftläckage.  
 
P = Kvo * (Tinne – Tute – Tint)       [W] 
 
Värmeflödesenergi under ett år: 
Qvflöde = P * h = Kvo * (Tinne – Tute – Tint) * h/år    [Wh/år] 
 
Totalt effektbehov för att täcka värmeförluster genom transmission, ofrivillig 
ventilation och luftläckage. 
 
P = (Ktr + Kvo) (Tinne – Tute – Tint)      [W] 
 
Byggnadens årliga värmebehov. 
P * h = (Ktr + Kvo) (Tinne – Tute – Tint) * h/år     [Wh/år] 
(Persson, 2008). 
 
Byggnadens totala införda/inköpta energi: 
Qenergi = Qfjärr + Qel        [Wh/år]  
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3.11 Energibalans 
En  energibalans  definieras  av  termodynamikens  första  huvudsats  och  säger  att  ”energi 
varken kan förbrukas eller skapas, endast omvandlas till olika former”  (Sidén, 2009, 
s. 231). Energibalansen kan beräknas med hjälp av ett antal olika poster, beroende på 
teknik, beteenden, inomhus- och utomhus klimat Den inflödande energin är lika med 
summan av den utflödande energin i en energibalans.  
 
En byggnads nettoenergibehov beräknas enligt följande: 
Qenergi = Qfjärr + Qel = Qtrans + Qelv + Qvflöde + Qkyla + Qtvv + Qdr + Qhel – Qvbid – Qint – 
Qsol          [W] 
 
Förklaring till variablerna. 
Qenergi = normalårbaserat totalt nettoenergibehov i byggnad. 
 
Qfjärr = normalårbaserat värme- och kylbehov vid normal och avsedd användning 

av byggnad. Det är den mängd värme som måste tillföras byggnaden för att 
hålla önskad innetemperatur när värmebehov finns och den mängd kyla 
som måste till för att det inte ska bli för varmt. 

 
Qel =  normalårbaserat elbehov vid normal och avsedd användning av byggnad. 

Det är den mängd el som behövs för klimatstyrande installationer och 
verksamhets el eller hushållsel som behövs för verksamheten. El som avses 
användas till uppvärmning eller varmvatten ingår inte i detta värde. 

 
Qtrans =   värmeförluster på grund av transmission genom byggnadens omslutande 

areor (klimatskärm). 
 
Qelv   =  Energibehov för ventilation. 
 
Qvflöde = värmeförluster på grund av luftläckning genom otätheter i klimatskärmen  
  och/eller ofrivillig ventilation. 
 
Qkyla  =  energibehov för kyla vid normal användning av byggnad. 
 
Qtvv   =  värmebehov för tappvarmvatten. 
 
Qdr     =  distributions- och reglerförluster. 
 
Qhel  =  verksamhets el i lokaler. 
 
Qvbid =  värme som kan återvinnas och tillgodogöras byggnad genom installerade 
  solfångare, ventilationsvärmeväxlare eller liknande. 
 
Qint =  värmetillskott som kan tillgodogöras för att ersätta värmetillförsel i 

byggnad från så kallade internlaster såsom värme från personer, från 
hushålls elanvändning, verksamhets el, från belysning, tappvarmvatten och 
eventuellt övriga tillskott inom huset. 

 
Qsol =  värmetillskott genom sol instrålning genom fönster som huset kan 

tillgodogöra sig. (Elmroth, 2009, s.47-48).  
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Genom den nämnda formeln ovan kan härledning göras till ett enklare utförande: 
Qut = Qin => Qut – Qin = 0      [W] 
 
Med våra variabler blir uppställningen: 
Qtrans + Qvflöde – Qelv – Qfjv – Qbelysning – Qtvv – Qvel – Qvbid – Qpersol – Qintlast = 0 
 
Förklaring till variablerna: 
 Qtrans = Transmissionsenergi. 
 
Qvflöde = Värmeflödesenergi. 
 
Qelv = Total energi till ventilation och aerotemprar. 
 
Qfjv = Tillsats fjärrvärme till aerotemprar. 
 
Qbelysning = Total årlig energianvändning för belysning. 
 
Qtvv = Tappvarmvatten. 
 
Qvel = Verksamhets el. 
 
Qvbid = Återanvänd värmeenergi. 
 
Qpersol = Internenergi från Personer och Sol. 
 
Qintlast = Intern last energi som kommer från apparater och belysning m.m. 
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4 Empiri 
_____________________________________________________________________ 
I detta kapitel behandlar vi den information som vi samlat in genom observationer, 
databaser och intervjuer. Sammanställd information behandlas sedan i nästa kapitel 
för analys. 
_____________________________________________________________________ 

4.1 Beskrivning av anläggning 

4.1.1 Fallföretaget 
Nedanstående information kommer från intervjuer med Lars Peterson, Business 
Controller, Youssef Dia, Arbetsledare, Itella Logistics AB (se bilaga 1-2), och Itella 
Logistics AB:s hemsida. 
 
Det fallföretag som vi grundar vår studie på är Itella Logistics AB. Företaget 
grundades någon gång under 1700-talet, och är Finlands motsvarighet för svenska 
posten. Totalt sett finns det cirka 30 000 anställda och cirka en miljon kvadratmeter 
yta fördelat runt om i Skandinavien, Baltikum och Ryssland. De största 
lagerbyggnaderna finns belägna i Ryssland. 
 
Itella Logistics AB är en servicelogistikoperatör som arbetar globalt via 
samarbetspartners. De erbjuder effektiv och exakt logistik med god service som är 
skräddarsydd utifrån kundens behov. Tjänsterna omfattar bl.a. transport, spedition, 
lagring, avtalslogistik m.m. I Sverige har Itella Logistics centrum och terminaler i 
Borås, Stockholm, Jönköping och Malmö. 

4.1.2 Referensfastighet 
Itella Logistics AB:s fastighet är belägen i Viared, Borås, som förvärvades genom PS 
Logistics AB år 2007. Fastigheten byggdes år 2006 och en utbyggnad av fastigheten 
skedde i samband med förvärvet och har idag en area på 15 000 m2. Det finns idag 
mellan 70-80 anställda, men varierar väldigt mycket då personal hyrs in vid behov. 
Företaget arbetar i tre olika skift, dagspass, kvällspass och nattpass. I A hallen är det 
verksamhet dygnet runt måndag till fredag. I B och C hallen är det verksamhet 
måndag till fredag, 07:00 – 16:00. Det är vid dagspasset som inleverans och 
utleveranser sker via transporter.  
 
I dagsläget ser man över besparingar på alla delar i företaget, och att spara in på 
energin skulle kunna vara ett alternativ. I samband med en eventuell 
energieffektivisering i Itella´s lagerbyggnad, ser man helst till en ekonomisk vinst, 
men att samtidigt dra ner på energiförbrukningen, är i sig ett plus i kanten. En 
investering för eventuella åtgärder skulle vara aktuellt beroende på hur lång tid det tar 
att räkna hem investeringen. 
 
För att så gott som möjligt minska på energiförbrukningen, följer personalen de 
rutiner som är uppsatta, som innebär bl.a. att portar inte skall vara öppna i onödan, 
dörrar och dylikt skall vara stängda. Fastigheten har 20 små terminalportar med 
installerat vädertätning, och även två större portar utan vädertätning. 
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I hösten 2011 hade Itella ett vattenläckage som inträffat pga. stormar som blåst sönder 
vissa delar av taket. Detta är idag åtgärdat och minskade transmissionsförluster sker 
genom det åtgärdade området. Däremot har energiförbrukningen för fjärrvärmen varit 
högre än normalt under sommaren 2011. Detta tror Peterson kan bero på ett läckage, 
som ännu inte är fastställt.   
 
Fastigheten köper sin värme genom fjärrvärme, från Borås Energi, där de även köper 
in el. El och värme finns med i Itella´s budget, och uppföljningar för kostnader sker 
varje månad genom analys av den statistik som lagras från Borås Energi och Miljö 
AB. 

4.1.3 Nyckelkunder 
Nedanstående information kommer från en intervju med Youssef Dia, arbetsledare, 
Itella Logistics AB (se bilaga 2).  
 
I dagsläget har Itella Logistics Ab, i Borås, hand om hela Gina Tricot´s 
lagerverksamhet. De sorterar och skickar ut leveranser till butiker i hela norden och 
även Tyskland. De har även hand om webbshopen, vilket innebär att de plockar, 
packar och skickar ut beställningar direkt till kund, och tar även emot returer.  
 
De har även hand om byggvaruhuskedjan K - rauta, där de hanterar deras andrahands 
lager. Hennes & Mauritz (HM) är även de kunder hos Itella, där Itella har hand om 
deras extra lager. 

4.1.4 Byggnaden 
Byggnaden är uppdelad i tre delar och har en total area om 15 000 m2. Nedanstående 
bilder är omgjorda utifrån verklig ritning (se bilaga 4) och egna observationer. Måtten 
är beräknade från original ritningen som har skalan 1:200. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figur 3 – Itella Logistics AB i 
3D vy 
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4.2 Statistik 
Framtagen statistik för energiförbrukning av fjärrvärme och el kommer från 
KeepAnEye.net, där all information lagras från Borås Energi. Itella´s energistatistik 
kallas  för  ”Vindtunneln  2”,  där  privat  inloggning  krävs  för  att  ta  del  av  informationen.  
Genom tillstånd av Lars Peterson har vi fått tillgång till inloggningsuppgifter och på 
så sätt kunnat ta del av informationen. 

4.2.1 Energiförbrukning 
Tabellerna nedan visar total energiförbrukning i referensfastigheten för respektive år. 
 
År El (MWh) Värme (MWh) Totalt (MWh) 
2011 788 876 1 664 
2010 790 807 1 597 
2009 441 442    882 
2008 255 376    632 
2007 189 371    560 
 

4.2.2 Tappvarmvatten 
År 2011 förbrukades cirka 600 m3 tappvarmvatten (Vindtunneln 2). 
  

Figur 4 – Itella Logistics AB 
utifrån original ritning 
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4.3 Kartläggning av aktuell energianvändning 

4.3.1 Fjärrvärme & El 
Både värme och el köps in från Borås Energi AB. År 2011 köptes 788 MWh el och 
876 MWh fjärrvärme till fastigheten.  
 
Fjärrvärme: 58 kWh/m2/år 
EL:  53 kWh/m2/år.  

4.3.2 Klimatskärm 
Nedanstående information kommer från Jan-Olof Lindberg, fastighetsförvaltare, 
Charmilla AB.  
 
Lagerbyggnaden har en struktur där den ena delen är mindre (se figur 3-4). Sidorna 
för byggnaden är: 110 m * 51 m + 34 m * 43m, med inre takhöjd 11 m. 
Temperatur inne Tinne = 20 C, Väggtemperatur inne T1 = 18 C. 
 
Vägg: 
Väggens isolering är i tre lager. Betong, Cellplast 200 mm och Betong. 
Betong R = 0,589 och U – värde 1,7 
Cellplast  δ  =  200  mm,  λ  =  0,037,  U  – värde = 0,185 
 
Tak: 
Takets  isolering  är  i  tre  lager  sammantagen  tjocklek  δ  =  180  mm. 
Stenull  δ  =  50  mm,  λ  =  0,037,  U  – värde = 0,74. 
Cellplast  δ  =  110  mm,  λ  =  0,037,  U  – värde = 0,336. 
Stenull  δ  =  20  mm,  λ  =  0,037,  U  – värde = 1.85. 
 
Golv: 
Oisolerat: Platta på mark, betong δ  = 200 mm, U – värde 0,16. 
 
Fönster:  
Fönstrens U – värde 1.2. 
Antal fönster:  
12 mindre med mått: bredd = 0,8m, höjd = 1,8m 
23 stora med mått: bredd = 1.2m, höjd = 2,7m 
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4.3.3 Ventilation 
I byggnaden finns ett ventilationsaggregat LA 1 storlek 300 och är ett FTX- system, 
som förser byggnaden med värme och ventilation. Ventilationen har tillufts och 
frånluftsflöde på 2.0 m3/s, där tilluften är 20 C och frånluften har 22 C. Med en 
roterande värmeväxlare återanvänds värmen i frånluften och ger ett bidrag på 77 791 
kWh. Ventilationen är igång mellan kl. 05:30 – 19:00 under vardagar, och avstängd 
under helger, vilket motsvarar en drifttid på 3100 h/år. Tilluftsfläkten drar 4 743 kWh 
och frånluftsfläkten drar 5 115 kWh, totalt 9 858 kWh elenergi. Tillsatsvärme från 
fjärrvärme på 7 952 kWh (Se bilaga 3).  
 
Lagerbyggnaden har 16 vattenburna aerotemprar där inkommande fjärrvärme värmer 
upp luften i aggregatet och en fläkt för ut värmen i lokalen, vattenreturen förs tillbaka 
till fjärrvärmenätet. Aerotemprarna har en effekt på 20 kW/st och är igång fyra 
timmar per dygn. 

4.3.4 Belysning 
Det finns 849 armaturer och totalt 1698 st. T5 High Efficiency lysrör med en effekt på 
30 watt per lysrör installerade i lagerbyggnaden. Då företaget arbetar treskift står 
belysningen i princip på i sex dygn per vecka i A – hallen. I B och C-hallen där inte 
lika mycket verksamhet förekommer beräknar vi att belysningen är igång nio timmar 
per verksamhets dag, fem dagar i veckan, då de genom driftdon automatiskt stängs av. 
 
Belysning fördelat på hallarna: 
Hall - A: 340 armaturer = 680 lysrör 
Hall - B: 341 armaturer = 682 lysrör 
Hall - C: 168 armaturer = 336 lysrör 
 

4.3.5 Internt effektbidrag 
Det varierar mycket med personal i företaget då väldigt många är anställda genom 
bemanningsföretag. Enligt Peterson är det i snitt mellan 70-80 personer som jobbar. 
Dessa personer utger 150 W/person enligt Warfvinge 2007, och bidrar till 
värmeenergi i byggnaden.  
 
Sol instrålning bidrar till värme i byggnaden genom instrålning från fönster. Det finns 
totalt 90m2 fönsterarea i byggnaden. Urban Persson uppskattar instrålningen till 790 
kWh/m2/år. 
 
Det förekommer även ett internt bidrag från verksamhetsel m.m. 

4.3.6 Övrigt  
Medelvind för Borås uppskattar vi ligger vid c = 4 m/s, enligt SMHI som mätt 
medelvinden i Jönköping till 4 m/s och som inte ligger långt ifrån Borås (SMHI). 
 
Dimensionerad ute temperatur Borås Tute = 6,3 C.  
Intern temperatur utav belysning, personer, apparater och sol antas vara Tint = 3 C 
(Persson, 2008).  
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5 Analys 
_____________________________________________________________________ 
I detta kapitel analyseras empirisk data med hjälp av den teoretiska referensramen. 
Formler tillämpas för att beräkna de delar som energibalansen innehåller. 
_____________________________________________________________________ 

5.1 Enheter 
Bokstavs beteckning och enhet: 
Q = Energi         [J] 
P = Effekt         [W] 
λ  =  Värmekonduktivitet  (Värmeledningsförmåga)    [W/mK] 
δ  =  Materialets  tjocklek       [m] 
A = Area         [m2] 
V= Volym         [m3] 
V= Luftomsättning         [m3/s] 
ρ  =  Densitet  luft  1,189  kg/m3 vid (20 C)     [kg/m3] 
cp = Specifik värmekapacitet 1 005 J/(kg C)  vid  20  ˚C   [J/kg C] 
t = Tid          [s] 
R = Värmegenomgångsmotstånd      [m2K/W] 
U = Värmegenomgångskoefficient, U - värde    [W/ m2K] 
α  =  Värmeövergångskoefficient      [W/ m2K] 
Ktr = Transmissionskoefficient för klimatskärm    [W/ C] 
Kvo = Transmissionskoefficient ofrivillig Ventilation/luftläckage  [W/ C] 
T = temperatur        [ C] 
˚C  =  Temperatur          [ C] 
K = Kelvin          [K] 
(Persson, 2008). 
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5.2 Byggnadens effektbehov 
Area för fönster, vägg, tak och golv: 
Fönster: 
AF = 12st*0,8m*1,8m + 23st*1,2m*2,7m = 91,8    [m2] 
 
Yttervägg utan fönster:  
AV = 51m*11m + 2*110m*11m + 16m*11m + 7m*11m + 2*34m*11m +  
43m*11m – 91,8m = 4 363,2       [m2] 
 
Tak: AT = 15 000  Golv: AG = 15 000    [m2] 
 
Volym byggnad: 
V = 15 000 m2 * 11m = 165 000      [m3] 
 
Beräkning värmegenomgångsmotstånd: 
Temperatur inne Tinne = 20 C, Väggtemperatur inne T1 = 18 C 
 
Värmeövergång, naturlig konvektion för plana ytor och Tinne – T1 < 10 C 
αv = 3,5 + 0,5 (Tinne – T1) = 3,5 + 0,5 (20 – 18) = 4,5    [W/ m2K] 
 
Medelvind för Borås uppskattar vi till c = 4 m/s. 
Värmeövergång, påtvingad strömning för plana ytor och c < 5 m/s 
αk = 7,15c0,78 = 7,15*40,78 = 21,08      [W/ m2K] 
 
Vägg isolering:  
Betong1 R = 0,589, Cellplast2 δ  =  200  mm,  λ  =  0,037  och   
Betong3 R = 0,589. 
 
Vägg:  
Rtot = Rv + Rn + Rk =  1/αv +  ∑δn/λn +  1/αk = 
= 1/4,5 + 0,589 + 0,20/0,037 + 0,589 + 1/21,08 = 6,853   [m2K/W] 
 
UVtot = 1/Rtot =  1/6,853  =  0,1459  ≈  0,146     [W/ m2K] 
 
Tak isolering: 
Stenull1 δ  =  50  mm,  λ  =  0,037,  Cellplast2 δ  =  110  mm,  λ  =  0,037 och 
Stenull3 δ  =  20  mm,  λ  =  0,037. 
 
Tak: 
Rtot = Rv + Rn + Rk =  1/αv +  ∑δn/λn +  1/αk = 
= 1/4,5 + 0,05/0,037 + 0,11/0,037 + 0,02/0,037 + 1/21,08 = 5,135  [m2K/W] 
 
UTtot = 1/Rtot =  1/5,135  =  0,1948  ≈  0,195     [W/ m2K] 
 
Fönster: UF = 1,2        [W/ m2K] 
 
Golv: UG = 0,16        [W/ m2K] 
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Transmissionseffekt är den värmeöverföring som sker genom klimatskärmen. 
Transmissionskoefficient för klimatskärmen: 
 
Ktr = Ui * Ai = UVtot * AV + UTtot * AT + UF * AF + UG * AG = 
= 0,146 * 4 363,2 + 0,195 * 15 000 +1,2 * 91,8 + 0,16 * 15 000 = 
= 6 072,19 ≈  6 072 W/ C 
 
Transmissionseffekt: 
P = Ktr * (Tinne – Tute – Tint) = 6072 * (20 – 6,3 – 3) = 64 970 W 
 
Transmissionsenergi under ett år: 
Qtrans = P * h = 64 970 * 8760 = 569 137  200  ≈  569 137   [kWh/år] 
 
Värmeflöde pga. ofrivillig ventilation och luftläckage. 
Värmeflödeskoefficient för ofrivillig ventilation och luftläckage: 
 
Luftomsättningar per timma 0,3. Densitet  luft  ρ  =  1,189  kg/m3 vid (20 C), cp = 1 005 
J/(kg C) (Persson, 2008). 
 
V = 0,3 * 165 000 m3/3 600s = 13,75 m3/s 
 
Kvo = V * ρ * cp = 13,75 * 1,189 * 1005 = 16 430,5 ≈  16 430 W/ C 
 
Värmeflödeseffekt: 
P = Kvo * (Tinne – Tute – Tint) = 16 430 * (20 – 6,3 – 3) = 175 801 
≈  175 800 W 
 
Värmeflödesenergi under ett år: 
Qvflöde = P * h = 175 800 * 8760 = 1 540 008  000  ≈  1 540 000  [kWh/år] 
 
Totalt effektbehov för att täcka värmeförluster genom transmission, 
ofrivillig ventilation och luftläckage i hela klimatskärmen: 
 
P = (Ktr + Kvo) (Tinne – Tute – Tint) =  
(6072 + 16 430) (20 – 6,3 – 3) = 240 771,4  ≈  240  771 W 
 
Byggnadens  årliga  värmebehov  för  att  hålla  20  ˚C. 
P * h = (Ktr + Kvo) (Tinne – Tute – Tint) * h/år =  
(6072 + 16 430) (20 – 6,3 – 3) * 8760 =  
240 771 * 8760 = 2 109 153 960 ≈  2 109 154    [kWh/år] 
 
Byggnadens totala inköpta energi 2011: 
Fjärrvärme: 876 000 kWh  El:788 000 kWh 
Qenergi = Qfjärr + Qel = 876 000 + 788 000 = 1 664 000   [kWh/år]  
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5.3 Ventilation 
I byggnaden finns ett ventilationsaggregat med en roterande värmeväxlare som 
återanvänder värmen i frånluften och ger ett bidrag: 
Qvbid = 77 791 kWh.        [Wh/år] 
 
Tilluftsfläkten drar 4 743 kWh och frånluftsfläkten drar 5 115 kWh och tillsatsvärme 
från fjärrvärme 7 952 kWh. 
 
Lagerbyggnaden har 16 vattenburna aerotemprar effekt 20 kW. 
Beräknat drar aerotemprarna: 16st * 20kW * 4h * 365d = 467 200 kWh 
Tillsatsvärme från fjärrvärme 838 048 kWh 
 
Total energi till ventilation Qelv = 17 810 + 467 200 = 485 010  [kWh/år] 
Tillsats fjärrvärme Qfjv = 7 952 + 838 048 = 846 000   [kWh/år] 

5.4 Belysning 
Uträkning av belysningens energibehov: 
Installerad effekt: 
A - hall: 340arm * 2st * 30W = 20 400 W 
B och C - hall: (341arm + 168arm)* 2st * 30w = 30 540 W 
 
Tid: 
A hall: 24h * 52veckor * 6dagar = 7488h 
B och C hall: 9h * 52veckor * 5dagar = 2340h 
 
Årlig energianvändning: 
A hall: 20 400 W * 7488 h = 152 755 200 Wh = 152 755 kWh 
B och C: 30 540 W * 2340 h = 714 463 600 Wh = 71 464 kWh 
 
Total årlig energianvändning för belysning: 
Qbelysning = 152 755 + 71 464 = 224 219     [kWh/år] 
 

5.5 Verksamhets el 
Total el: 788 000 kWh 
Räknar bort den el som går till ventilation, aerotemprarna och belysningen. 
788 000 – 485 010 – 224 219 = 78771 kWh/år 
Qvel = 78 771         [kWh/år] 
 

5.6 Tappvarmvatten 
Beräknad åtgång av tappvarmvatten 600 m3. En kubikmeter varmvatten kräver cirka 
50 kWh. 
600*50 = 30 000 
Qtvv = 30 000         [kWh/år] 
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5.7 Internt effektbidrag 
Interntbidrag från personer: 80st * 150W * 8h * 24d * 12m = 27 648 kWh 
 
Solenergi genom 90m2 fönster, ca 790 kWh/m2. 90 * 791,11= 71 200 kWh 
Qpersol = 27 648 + 71 200 = 98 848      [kWh/år] 
 
Bidrag från interna laster som belysning, verksamhet, el till ventilation m.m. 
Qintlast = 268 498        [kWh/år] 

5.8 Energibalans 
Energibalansen kan enkelt förklaras som den inflödande energin är lika med summan 
av den utflödande energin: 
 
Upprättande av Energibalansen: 
Qut = Qin => Qut – Qin = 0      [W] 
 
Med våra variabler blir uppställningen: 
Qtrans + Qvflöde – Qelv – Qfjv – Qbelysning – Qtvv – Qvel – Qvbid – Qpersol – Qintlast = 0 
 
Uträknade värden: 
Energibehov för att täcka värmeförluster genom transmission: 
Qtrans = 569 137 kWh 
 
Energibehov för värmeflöde, ofrivillig ventilation och luftläckage i hela 
klimatskärmen:  
Qvflöde = 1 540 000 kWh 
 
Elförbrukning ventilation: 
Qelv = 485 010 kWh 
  
Fjärrvärme förbrukning ventilation: 
Qfjv = 846 000 kWh 
 
Belysning: 
Qbelysning = 224 219 kWh 
 
Tappvarmvatten: 
Qtvv = 30 000 kWh 
 
Verksamhetsel:  
Qvel = 78 771 kWh 
 
Återanvänd energi: 
Qvbid = 77 791 kWh 
 
Intern från personer och sol: 
Qpersol = 98 848 kWh 
 
Interna laster: 
Qintlast = 268 498 kWh  
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Energibalansuträkning: 
Qtrans + Qvflöde – Qelv – Qfjv – Qbelysning – Qtvv – Qvel – Qvbid – Qpersol – Qintlast [W] 
 
569 137 + 1 540 000 – 485 010 – 846 000 – 224 219 – 30 000 – 78 771 – 77 791 – 
98 848 – 268 498 = 0        [kWh] 
 
Diagram över Qut och Qin: 
 

Energibalans UT IN 
Qtrans 569 137   
Qvflöde 1 540 000   
Qelv   485 010 
Qfjv   846 000 
Qbelysning   224 219 
Qtvv   30 000 
Qvel   78 771 
Qvbid   77 791 
Qpersol   98 848 
Qintlast   268 498 
Summa kWh 2 109 137 2 109 137 
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6 Slutsatser och förslag till framtida forskning 
Det vi ville med vår uppsats var att analysera hur stora de olika energiflödena är för 
Itella´s lagerbyggnad i Viared och upprätta en energibalans. 
 
På grund av att ingen inom företaget har en befattning som energi och miljöansvarig 
så har vi fått ta kontakt med flera olika informanter. För att verifiera att insamlad data 
har en hög reliabilitet har Urban Persson, Universitetsadjunkt Energiteknik, verksam 
på Högskolan i Halmstad, fått ta del utav resultaten för att sedan ge sina synpunkter. 
Resultaten vi kommit fram till anser både vi och Persson, håller tillräckligt hög 
reliabilitet för att kunna appliceras för vidare forskning.   
 
Det vi kan se är att det är en del energi som behövs för att täcka energiförlusterna 
genom klimatskärmen. Energiflödena genom ofrivillig ventilation och luftläckage är 
stor på grund av att luftomsättningen är hög. Luftomsättningen blir hög då öppna 
portar gör att den varma luften byts mot kall uteluft som ska värmas upp igen.  
 
Vidare granskning skulle kunna öppna möjligheter för att eventuellt isolera mer eller 
minska förlusten på andra sätt i klimatskärmen. Vad som bör göras åt de höga 
energiflödena är att granska dem vidare och se vilka åtgärder som kan vidtas för att 
minska förlusten. Varje del i energibalansen bör granskas och undersökas vidare för 
att finna möjligheter till energibesparingar. Om de finner besparingar som kan minska 
behovet av energi sparar de på miljö och ekonomi samtidigt som pengarna kan 
användas mer effektivt i verksamheten. Lars Peterson nämner att de ser över sina 
energikostnader regelbundet men då de inte har någon som är mer insatt i energifrågor 
känns det som det inte är till någon nytta. 
 
Med tanke på resursberoende teorin kan en ordentlig genomgång av energibesparingar 
för fastigheten frigöra resurser som kan användas på ett effektivare sätt. Att köpa in 
en tjänst där en konsult granskar vidare varje enhet inom energikartläggningen bör 
gynna Itella´s verksamhet. 
 
Energikartläggningens slutresultat är energibalansen som visar den totala ingående 
och utgående energin som är 2 109 137 kWh/år. 
 
Avslutande diskussion 
Vid val av vidare forskning krävs det att individen själv mäter och tar reda på allt på 
egen hand för att uppnå mer exakta värden om energieffektiva åtgärder skall vidtas. 
Rekommendationen baserar vi på vår erfarenhet där vi bl.a. märkt att företaget inte 
har någon tillräckligt kvalificerad person som hanterar energi och miljöfrågor, och 
besitter alltså inte den information som krävs. Att rekommendera är även att företaget 
utnyttjar energimyndighetens stöd på 50 % för en energikartläggning. 
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Bilaga 1 
Intervju med Lars Peterson, Business Controller, Itella Logistics AB 
13/4 2012, kl. 14:15. 
 

1. Har ni på Itella Logistics haft några funderingar på att 
energieffektivisera er verksamhet? 
 
Svar: Vi håller på att se över besparingar på alla delar egentligen. Inte bara 
energin, utan hela verksamheten, men energin är ju en del av verksamheten. 
Så ni kom ganska lägligt. 

 
2. Är anledningen för att spara in på pengar eller spara på energin? 

 
Svar: Det är naturligtvis en kombination kan man säga. Vi vill spara på pengar 
och det finns ingen anledning att slösa på energin. 

 
3. Ingår energin i er budget? 

 
Svar: Vi budgeterar för el och värme, ja. 

 
4. Är ni medvetna om de uppsatta mål som regeringen satt upp till år 2020? 

 
Svar: Inte direkt kan jag vara ärlig att säga. Just nu ser vi över besparingar 
generellt. Sedan kan det vara på längre sikt som vi ser över sådana delar.  

 
5. Vet ni i dagsläget om ni har värmeförluster i verksamheten? 

 
Svar: Framförallt när det gäller fjärrvärmen, så skall det inte vara speciellt hög 
energiförbrukning under sommaren. Vi har dock sett i vår statistik att det har 
legat lite högre än normalt. Vi hoppas snarast kunna lista ut om det finns 
läckage, och i sådana fall vart det kommer ifrån. 

 
6. Vad gör ni i dagsläget för att minska på energiförbrukningen? 

 
Svar: Jag kan inte säga att vi gör något aktivt mer än att vi följer de rutiner 
som är uppsatta. Byggnaden är relativt nybyggd och vi följer de uppsatta 
regler som bl.a. säger att portar inte skall vara öppna, alla dörrar och dylikt 
skall vara stängda. Värmen på lagret har vi under senaste tiden skruvat upp 
något p.g.a. vattenläckage.  
 
Följdfråga: Vart kommer läckaget från? 
 
Svar: Det var vattenläckage som kom från taket. Vi hade lite problem i höstas 
när stormarna blåste sönder taket. Det är åtgärdat och har inte läckt in något 
sedan dess. 
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7. Har ni någon uppföljning på energiförbrukningen? 
 

Svar: Vi följer upp kostnaden för både el och värme varje månad. 
 

8. Om det finns tillräckligt starka ekonomiska incitament för nya 
investeringar som samtidigt leder till energieffektiva åtgärder, skulle 
detta vara aktuellt? 
 
Svar: Det beror på hur lång tid det tar att räkna hem en sådan investering. Men 
finns det besparingar att göra, stora som små, så är det självklart aktuellt. 

  



43 
 

Bilaga 2 
Intervju med Youssef Dia, Arbetsledare, Itella Logistics AB 
13/4 2012, kl. 15:15. 
 

1. Hur många arbetsskift har ni på Itella? 
 
Svar: Vi har treskift. 
 

2. Under vilka tider och dagar har ni verksamhet? 
 
Svar: I A-hallen är det verksamhet dygnet runt mellan söndag till fredag. Det 
är där vi har hand om Gina Tricot´s verksamhet. 
 
I B och C hallarna är det verksamhet måndag till fredag, mellan 07:00 – 16:00.  

 
3. Vilka är era största kunder? 

 
Vi har ganska många kunder som vi lagrar varor åt, men den absolut största 
kunden vi har är helt klart Gina Tricot. Vi står för deras huvudlagring där vi 
alltid först får hit deras produkter innan vi skickar ut till butikerna runt om i 
Norden och även Tyskland, dock inte Irland. Sedan har vi även hand om deras 
webbshop, där vi plockar orders och skickar ut direkt till kund, och vi tar även 
emot returer. Den största delen av personal och arbete här på Itella i Borås går 
just åt Gina Tricot´s lagerhantering. 
 
Sedan har vi även H & M som kund. Dom har sitt extra lager här, jag är dock 
inte ansvarig för den delen. K - rauta är också en ganska stor kund hos oss, 
som även dem har extra lager här. 
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LA 1

300   2,00/2,00 m³/s

2000

Luftflöde 2,00 2,00 m³/s

Totaltryck 464 455 Pa

Temperatur 20,0 22,0 °C

Totalverkningsgrad 60,7 59,3 %

TILLUFT FRÅNLUFT

Årsmedeltemp 7,0

Energipris el 1,00

Driftstid 3 100

Värmeåtervinnare Roterande VVX

°C

SEK/kWh

tim/år

Dimensionerande utetemperatur -20

Energipris  tillsatsvärme 0,65

Driftstyp Dagdrift

Temperaturverkningsgrad 78,2

°C

SEK/kWh

%

Totalt behov 89 858 kWh

Från  komp. 0 kWh

Tillsatsvärme 7 952 kWh

Återvunnen 77 791 kWh

Från  TF 4 115 kWh

(100%)

(8,8%)

(86,6%)

(4,6%)

Tilluftsfläkt

Frånluftsfläkt

Kompressorer

kWh/år

kWh/år

kWh/år

4 743

5 115

0

Driftskostnad Erforderliga effekter

El  till  fläktar

Tillsatsvärme

SEK/år

SEK/år

9 858

5 169 El  till  fläktar

kW

kW (nto)

15,6

3,2

Tillsatsvärme    (12,8->19,4°C)

2012-05-15 15:27:10 G3 Version 303.2.0.0

Bilaga 3 
Ventilationsdata. 
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Bilaga 4 
Ritning över Itella Logistics AB:s lagerbyggnad. 
 


