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Sammanfattning 

I takt med att energipriserna stiger och resultatet av rådande klimatbelastningen blir allt 
tydligare så finns det flera starka anledningar att minska energianvändningen. ICA har som mål 
att minska de direkta utsläppen av växthusgaser med minst 30 % till år 2020 jämfört med          
år 2006.  

Examensarbetet behandlar två delar med ett gemensamt syfte; att arbeta fram åtgärder som kan 
minska energianvändningen och energikostnaderna för kylda lager. Detta gjordes genom en 
fallstudie på ICA DE Borlänge, vilket är ett av ICAs sex lager på svensk mark. Den ena delen av 
arbetet är en energiutredning där verksamhetens energianvändning kartlagts och med detta 
som underlag presenteras sedan ett antal åtgärdsförslag. För några av åtgärderna har kompletta 
investeringskalkyler tagits fram, medan för andra åtgärder presenteras endast en 
besparingspotential. Den andra delen av arbetet är en solkraftsanalys av lagerbyggnaden. Där 
undersöktes först betydelsen av azimut, tilt och radavstånd. Lämpligheten att installera solceller 
på just kyllager undersöktes vidare genom att analysera bieffekter av att installera en 
anläggning samt politiska styrmedel. Slutligen jämfördes tre på marknaden tillgängliga 
solcellssystem med olika tilt och infästningsmetod.  

Energikartläggningen är genomförd med ett top-down perspektiv, där helheten först studeras 
för att få en god överblick. Därefter analyseras intressanta delar detaljerat. Datainsamling 
genomfördes med hjälp av intern loggningsutrustning, rundvandringar, egna mätningar samt en 
kontinuerlig kontakt med ansvarig personal. För att uppskatta investeringskostnader för 
åtgärder inklusive solkraftanläggningar har dialoger med återförsäljare förts.  

Energikartläggningen visar att den sammanlagda el- och fjärrvärmeanvändningen uppgår till  
7,5 GWh respektive 1,9 GWh per år, där kyllast och lagerbelysningen står för dryg 60 % av den 
totala elanvändningen. Övriga stora poster utgörs av truckladdning, luftrenare samt ventilation 
och belysning på kontor. Sammanlagt identifierades ca 83 % av den totala ellasten. 

Utredningen visar att ICA har god medvetenhet kring energianvändningen men att det finns 
potential att på flera sätt minska energianvändningen och energikostnaderna. Åtgärderna 
innefattar investeringar i ny effektivare teknik, som exempelvis ny belysningsutrustning. Även 
kostnadsfria åtgärder innefattas, t.ex. omplacering av vissa varor samt ändrade 
lagertemperaturer. De största energibesparingarna är kopplade till belysningen som i stora 
delar av lagret inte styrs alls utan lyser oavsett bemanning eller inte. Genom styrning av 
belysningen och byte till modernare teknik kan energianvändningen för belysningen på 
lagerdelen minska med 35 % (500 MWh). 

Solkraftsanalysen visar att det för företag som kan avvara kapital på sikt går att spara pengar 
genom en solcellsinvestering. Hur god ekonomi investeringen får beror till stor del av elprisets 
utveckling som är mycket osäker. Med en elprishöjning på 5,5 % /år, en inflation på 1,4 % per år 
och en investeringskostnad 15 kr/Wp fås en återbetalningstid mellan 7 och 11 år. Med 
solcellernas långa livslängd på minst 25 år blir interräntan för investeringen mellan 10 och       
15 %. 

  



 

  



 

Abstract 

As energy prices rise and the result of the prevailing (current) climate impact becomes clearer, 
there are several strong reasons to reduce energy use. The ICA group's goal is to reduce their 
greenhouse gas emissions by at least 30 % by 2020 compared with 2006. 

This master thesis consists of two parts with a common objective: to find measures that can 
reduce the energy use and energy costs for refrigerated warehouses by a case study of ICA DE 
Borlänge. One part of the study is an energy audit that will result in measures to reduce the 
energy use. The second part is a solar energy analysis of the warehouse, where the importance 
of azimuth, tilt and the spacing between the modules first are examined. The suitability of 
photovoltaic plants on refrigerated warehouses is further investigated by analyzing the side 
effects and policy instruments.  

The energy audit is performed by a top-down perspective, which starts with an overall survey 
and then continues with the most interesting parts in a more detailed way. The collection of data 
is done by internal logging equipment, visiting the warehouse, separate electric power measures 
and a continuous contact with the staff in Borlänge. Investment costs of measures and 
photovoltaic systems are estimated by dialogues with retailers. 

According to the energy survey 7.5 GWh electricity and 1.9 GWh district heating where used in 
2012. Cooling and lighting are the most electricity demanding unit processes. Together they use 
more than 60 % of the electricity used in the warehouse. Other unit processes that are using a 
large amount of electricity are: electric forklifts, industrial clean air system, office ventilation and 
office lighting. In total 83 % of the electricity use was identified.  

The energy audit shows that ICA has good awareness of their energy use, but that there is 
potential to reduce this in several ways. The report contains measures that include investments 
in new more energy efficient technology, such as new lighting equipment. The report also 
contains measures without any investment costs, such as relocation of certain goods and 
changing the temperature in some areas of the warehouse. The greatest saving potentials found 
during the energy audit are associated with lighting. This because it in many parts of the 
warehouse is not controlled and switched on even if there is no one working. By changing to 
more modern lighting equipment and by installation of control gear for the lighting it is possible 
to reduce the electricity use for lighting by 35 % (500MWh). 

The report shows that for companies with liquidity it is possible in long-term to save money by a 
photovoltaic installation. The economic feasibility largely depends on the future electricity price, 
because the technical life time for photovoltaic systems is very long. There is considerable 
uncertainty about the future electricity price, which makes the economic measure difficult. With 
a yearly increasing electricity price of 5.5 %, an inflation rate of 1.4 % and an investment cost of 
15 SEK/Wp, the investment is repaid in 7-11 years and over a period of 25 year the internal rate 
is 10-15 %.  



 

  



 

Förord 

Examensarbetet har genomförts som ett avslutande moment på vår civilingenjörsutbildning i 
maskinteknik vid Linköpings Tekniska Högskola. Arbetet gjordes under 20 veckor från januari 
till juni under 2013 med ICA DE Borlänge som uppdragsgivare. 

Vi vill rikta ett tack till alla på ICA DE Borlänge vi varit i kontakt med, vars hjälp gjort arbetet 
genomförbart. Extra stort tack till handledare Sofia Lindblad, säkerhetschef Kjell Ekman, 
fastighetsförvaltare Ulf Rydell och Anders Isaksson på COOR Service Mangement, som alla varit 
mycket hjälpsamma och visat stort engagemang.  

Avslutningsvis vill vi även tacka vår handledare Andreas Molin för handledning och expertis 
inom solkraft, samt alla andra på avdelningen Energisystem som varje dag klockan 09:30 besökt 
oss för att ta del av vårt nybryggda kaffe. 

 

/Marcus Håll & Niklas Johansson  

  



 

  



 

Begrepp 

Nedan presenteras några centrala begrepp som återkommer regelbundet i rapporten som är 
viktiga för förståelsen. 

azimut vinkel i vertikalplanet åt väst från söder [°] 

färskvaror avdelning där varor med kort hållbarhet och krav på låg temperatur lagras (0-4°C) 

kallfrukt avdelning där frukt och grönsaker med krav på låg temperatur lagras (0-4°C) 

kilowatt topp kilowatt peak, solcellers effekt under STP standard conditions [kWp] 

kolonial avdelning där varor utan temperaturkrav lagras  

tilt lutning från horisontalplanet [°] 

specifik produktion solcellers elproduktion per installerad effekt [kWh/k Wp] 

varmfrukt avdelning där frukt och grönsaker med krav på hög temperatur lagras (6-16°C) 

varumottagning avdelning där varor anländer till lagret för att sedan placeras ut i någon av 
avdelningarna varmfrukt, kallfrukt, kolonial eller färskvaror 

utlastning avdelning där färdigplockade varor placeras i burar och väntar på att bli inlastade i 
lastbilar 
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1 Inledning 

I det inledande kapitlet presenteras examensarbetets bakgrund, syfte, mål, frågeställningar samt 
struktur. 

1.1 Bakgrund 

Det finns ett flertal nationella och internationella mål gällande energieffektivisering. I 
regeringens proposition (Reinfeldt och Olofsson 2009) till riksdagen år 2008 föreslogs ett mål 
om 20 % effektivare energianvändning år 2020 jämfört med 2008, mätt i tillförd energi i 
förhållande till BNP. År 2012 kom ett EU-direktiv (Directive 2012/27/EU 2012) i syfte att 
minska energianvändningen, vilket också presenterar ett mål på 20 % minskad 
energianvändning fram till år 2020.  

Inom detaljhandeln inriktad på livsmedel finns ett antal större kedjor i Sverige. En av dessa är 
ICA som i sin distributionsverksamhet använder sig av ett antal lager och spridningspunkter för 
att på ett effektivt sätt leverera sina varor till butikerna. I driften av lagerverksamheten används 
stora mängder energi till bland annat belysning, kylning av stora ytor där temperaturkänslig mat 
lagerhålls samt till laddning av truckar. Detta leder till stora kostnader som riskerar bli ännu 
större då osäkerheten kring det framtida elpriset är stor. 

Produktion av el och fjärrvärme innebär en stor miljöbelastning. Det som främst diskuteras är 
utsläpp av växthusgaser, men även andra miljöproblem följer av samhällets stora 
energianvändning, såsom försurning och partikelutsläpp. Medvetenheten i samhället ökar och 
kraven på företag ökar från många aktörer. 

Det finns alltså flera starka anledningar till att minska energianvändningen, vilket är något som 
ICA uppmärksammat. Kunder, ägare och samhället förväntar sig en minskad miljöbelastning och 
som en del av detta har ICA satt upp som mål att minska de direkta utsläppen av växthusgaser 
med minst 30 % till år 2020 jämfört med år 2006. I detta inkluderas drift av butik, lager och 
transporter mellan dessa samt tjänsteresor. Sortimentets påverkan inkluderas inte. (Strömberg 
2012) 

Ett annat sätt att undvika stigande energikostnader och samtidigt minska sin miljöpåverkan är 
att investera i egen förnybar energi, som exempelvis egna vindkraftverk eller solkraftverk. Det 
innebär en hög investeringskostnad men en därefter låg driftkostnad och företaget blir mindre 
beroende av energibolag och marknadspriser då de producerar sin egen el.   

Två förutsättningar för att solkraft ska ha god ekonomi är att den producerade elen används i 
den egna verksamheten, eller säljs till ett bra pris och att solmoduler installeras så att andelen 
solinstrålning som träffar modulerna blir hög. Den höga investeringskostnaden gör annars att 
återbetalningstiden blir allt för lång. Lagrens elanvändning är väldigt jämt fördelad under året 
med en liten topp under sommaren då mycket kylning krävs Detta sammanfaller med den tid då 
solinstrålningen är som störst, vilket leder till bra förutsättningar för solenergi. Samtidigt har 
lagerbyggnaderna stora outnyttjade takytor som skulle kunna lämpa sig för installation av 
solceller. Av denna anledning är det intressant att analysera solkraft kopplat till kyllager.  
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1.2 Syfte  

Examensarbetet syftar till att med hjälp av en energikartläggning, ta fram ett underlag 
innehållande åtgärdsförslag som kan minska energianvändningen och energikostnaderna för 
ICA DE Borlänge. Som en del i åtgärdsförslagen skall en solkraftsanalys genomföras för att visa 
på eventuella fördelar med en solcellsanläggning på lagertaket. 

1.3 Mål 

Att efter genomfört arbete presentera sådana förbättringsförslag att både energianvändningen 
och energikostnaderna för ICA DE Borlänge kan minskas, samt visa hur stor minskningen kan bli 
om förslagen genomförs.  

1.4 Frågeställningar 

 Hur ser ICA DE Borlänges energianvändning ut?  

 Vilka processer är de mest energikrävande? 

 Vilka potentiella energieffektiviseringsåtgärder finns? 

 Hur stor är solelspotentialen för lagerbyggnaden? 

 Hur bör ett solcellssystem utformas? 

 Vilka hinder och drivkrafter finns för energieffektivisering 

1.5 Struktur 

Rapporten inleds med kapitel 1 som ska ge en övergripande bild av rapporten. Kapitlet 
innehåller en kort bakgrund, syftet och målet med arbetet. Sedan presenteras de frågeställningar 
som skall besvaras. Kapitel 2 består av en kort beskrivning av ICA som koncern samt en mer 
ingående beskrivning av verksamheten på ICA DE Borlänge. Sedan följer kapitel 3 som redogör 
metodval, avgränsningar samt metod- och källkritik. Referensramen i kapitel 4 innehåller 
teorier och begrepp som ligger tillgrund för resterande del av rapporten. I kapitel 5 som är 
energikartläggningen beskrivs den nuvarande situationen för lagret. Efter energikartläggningen 
följer kapitel 6 där energianvändningen analyseras. I kapitel 7 presenteras 
förbättringspotentialen och åtgärdsförslagen som arbetats fram. När åtgärdsförslagen 
presenterats inleds solkraftsanalysen i kapitel 8, där centrala parametrar för en 
solcellsanläggning undersöks. Därefter, i kapitel 9, redovisas tre fullständiga installationsförslag 
med olika infästningar och tilt. Rapporten avslutas med diskussion och slutsats i kapitel 10 
respektive 11. I diskussionskapitlet behandlas arbetets styrkor och svagheter. I slutsatsen knyts 
rapporten samman och de viktigaste resultaten presenteras.  
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2 Företagsbeskrivning 

Kapitlet innehåller både en kort beskrivning av ICA:s koncernhistoria och en del som beskriver 
lagerverksamheten i Borlänge.  

2.1 ICA-koncernens historik 

Starten till dagens ICA kom när Hakon Swenson startade en grossistfirma 1917. Hans idé var att 
alla handlare skulle ha egna butiker men samarbeta kring inköp och ha en gemensam 
inköpscentral. På så sätt kan butiksägarna göra gemensamma inköp och marknadsföra sig 
tillsammans, men samtidigt styra över sina egna butiker. Sedan dess har ICA växt och öppnat 
butiker runt om i Norden och Baltikum. ICA har även tagit sig in på flera andra områden, 
exempelvis ICA-Fastigheter och ICA-Banken. (Centrum för Näringslivshistoria 2008). I februari 
2013 köpte Hakon Invest tillbaka nederländska Aholds tidigare majoritetsdel på 60 % vilket åter 
gjorde ICA helsvenskt. I figur 1 presenteras den nya organisationsstrukturen hos ICA AB.   

 

Figur 1 Organisationsstruktur ICA AB (ICA u.d.)  

2.2 ICA DE Borlänge 

ICA DE Borlänge är ett av ICA:s sex lager på svensk mark och används i distributionsarbetet av 
matvaror i landet. De övriga finns i Västerås, Kallhäll, Kungälv, Helsingborg och Arlöv. Antalet 
anställda är 494 personer där 63 är tjänstemän och 431 kollektivanställda. Varorna delas in i 
fyra delar: kallfrukt, varmfrukt, färskvaror samt kolonialvaror. Lagerverksamheten i Borlänge 
har ett leveransområde som innefattar alla butiker norr om Örebro, bortsätt från Stockholms- 
och Uppsalaregionen. Transporterna till och från lagret sker året runt och med en jämn 
fördelning. Under en vecka tar lagret emot ungefär 500 lastbilar. 

Fastigheten byggdes 1979 och har sedan dess fått ett par utbyggnader i olika omgångar, vilket 
gjort att tak- och ytterväggskonstruktionen varierar i olika delar av byggnaden. Bland annat är 
takkonstruktionen på ursprungsdelen gjort av betongplattor medan de nyare delarna består av 
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plåttak. Med både kontor och lager inräknat uppgår byggnadens area till närmare 33 000m2. I 
figur 2 syns en översiktsskiss utav byggnadens lagerdel och dess huvudsakliga indelning. 

Idag ägs byggnaden av NLP, Northern Logistic Property, ett externt fastighetsbolag 
specialiserade på lager och logistikfastigheter. NLP hyr i sin tur ut byggnaden till ICA-fastigheter 
som är ett dotterbolag till ICA AB. ICA fastigheter hyr sedan ut byggnaden i andra hand till ICA 
Sverige som sköter lagerverksamheten. Detta gör att NLP alltid är med vid förhandlingar som 
rör investeringar kopplade till själva byggnaden. Det nuvarande hyreskontraktet sträcker sig till 
2018-09-30. 

Fastighetsservicen i byggnadens är outsourcat till COOR Service Management. COOR:s uppgifter 
är att underhålla och serva i stort sätt hela fastigheten med undantag för bl.a. städning. De 
underhåller kylsystem, belysning, ventilation etc. som gör att huvudverksamheten kan fungera. 

 

Figur 2 Översikt av lagerbyggnaden 
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3 Metod 

I metodkapitlets första del redogörs examensarbetets tillvägagångssätt. Delar av arbetet utgår 
från metoden som utvecklats av Linköping Universitet som beskrivs i teoridelen. Arbetet 
började med en litteraturstudie och övergick i en mer praktisk del som ses i figur 3. Senare i 
metodkapitlet beskrivs hur litteraturstudien, datainsamlingen, solkraftsanalysen och mätningar 
genomförts. Avslutningsvis redogörs för metodkritik, källkritik och antaganden som gjorts.  

 

Figur 3 Schematisk bild över den använda metoden 

3.1 Litteraturstudie 

Arbetet startade med en litteraturstudie för att avgöra vilken metod som skulle användas för att 
genomföra en energiutredning. Forskningsrapporter från tidigare energieffektiviseringsarbeten 
har lästs och för att utreda vad för eventuella fördelar som finns med att installera ett 
solcellssystem samlades teori in kring hur ett system byggs upp och dess olika delar. Fakta 
angående vad som är viktigt att tänka på vid en installation och hur förutsättningarna för 
solkraft ser ut i Sverige inhämtades också.  

Den litteratur som använts har inhämtats från olika håll. För att hitta vetenskapliga artiklar och 
forskningsrapporter har sökningsverktyget Scopus använts. Sökorden som gett mest relevanta 
träffar är främst: solar energy, warehouse, energy audit, photovoltaic, flat roof, och energy 
survey. Böckerna som använts har främst lånats från Linköpings Universitetsbibliotek. Förutom 
artiklar, rapporter och böcker har information från olika hemsidor har också använts, då främst 
från Nordpool, Energimyndigheten och Svensk Energi. För att i arbetet använda aktuell 
forskning har författarna mestadels använt källor som publicerats de senaste fem åren. 
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3.2 Datainsamling och analysmetoder 

För att samla in nödvändig information besöktes ICA DE Borlänge vid flera tillfällen. Detta gav en 
kontinuerlig kontakt med ett flertal nyckelpersoner: fastighetschef, säkerhetschef, 
kvalitetsansvarig och fastighetsskötare, som alla kunde bidra med olika information. 
Rundvandringar och mätningar genomfördes också. 

3.2.1 Energikartläggning 

Energikartläggningen startade med att data kring lagrets sammanlagda el- och 
värmeanvändning hämtades från Borlänge Energi och Bixia. Där Bixia är elleverantör och 
Borlänge Energi nätbolag samt fjärrvärmeleverantör. Detta gav en överblick över hur stor 
energianvändningen är och hur den varierar mellan olika årstider.  

Under sommaren 2010 installerade ICA DE Borlänge mätningsutrustning för att kunna logga 
olika delar av lagrets elanvändning. Utrustningen var kopplad till ett system som heter Megacon 
som gör det möjligt att visualisera användningen för en eller flera centraler på olika sätt. 
Elanvändningen kan exempelvis presenteras i olika typer av tabeller och diagram och data kan 
även exporteras till Microsoft Excel för utförligare analys. Mätutrustningen var placerad så att 
totalanvändningen för 16 av 24 huvudcentraler loggas timvis. Som komplement till Megacon 
genomförde ICA en separat elmätning på en tidigare ej loggad central.  

För att börja reda ut var elanvändningen sker studerades gruppförteckningarna för varje 
elcentral. En gruppförteckning beskriver vad som är kopplat till en specifik central t.ex. vilken 
belysning eller fläkt som tillhör centralen. På det sättet delades processerna upp på de olika el-
centralerna. Elanvändningen har delats in i sju huvudprocesser: kylsystem, lagerbelysning, 
truckladdning, kontor, luftrenare och utomhuslaster samt en grupp med oidentifierade laster. 
Kontorsdelen har i sin tur delats in i tre delar: belysning, ventilation och datorutrustning.  

Som komplement till att läsa gruppförteckningar gjordes undersökningar genom att dra ur 
säkringar i elskåp och elscheman studerades. Ritningar över ventilations- och kylsystem fanns 
också att tillgå. Detta gjorde att det gick att koppla ytterligare processer till respektive elcentral.  

Information om ingående komponenters effekter, som exempelvis lysrör, kylfläktar, luftrenare 
inhämtades. Vid rundvandring på lagret och genom samtal med anställda kunde en överblick 
skapas över hur driftstiderna ser ut för olika processer. Antalet av respektive komponent fanns 
antingen dokumenterad eller så räknades dem. Detta sammantaget gjorde att 
energianvändningen för ytterligare processer kunde bestämmas.   

Genom att analysera laststorlek och utseendet på lastkurvorna för varje central med hjälp av 
Megacon och jämföra detta med informationen från gruppförteckningarna var det möjligt att 
utreda hur stor del av totala elanvändningen som olika processer stod för.  

Kartläggningen genomfördes med ett top-down-perspektiv genom att först fokusera på 
totalanvändningen och dess säsongs- och dygnsvariationer, för att sedan övergå till 
enhetsprocesserna. På detta sätt kunde en översiktbild av dagens energiläge skapas som gjorde 
det möjligt att fokusera på de delar av användningen som är mest väsentlig. De delar av 
verksamheten som hade stor energianvändning eller där det krävdes mer information för att 
kvantifiera energianvändningen analyserades igen då mer information inhämtats. Detta 
sammanställdes i en energibalans.  
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3.2.1.1 Mätningar 

I arbetet gjordes lux-mätningar på kontor och lager för att analysera belysningssituationen. 
Detta gjordes med en ljusmätare från Clas Ohlson. Mätaren har fyra mätområden: 0-200 lux, 
200-2 000 lux, 2 000-20 000 lux och 20 000-50 000 lux. (Ljusmätare: Clas Ohlsson u.d.) Förutom 
lux-mätningar genomfördes även temperaturmätningar i lagrets olika zoner. Mätningarna 
gjordes med temperaturmätaren Therma 1 av märket Protrol Instrumentation. Mätaren fungera 
som vanlig termometer och fungerar i intervallet -50°C- 200°C med en noggrannhet på 0,1 °C. 
Ljusmätaren och temperaturmätaren ses i figur 4. 

 

Figur 4 Mätutrustning. Till vänster luxmätare (Ljusmätare: Clas Ohlsson u.d.)och till höger 
temperaturmätare med givare 

3.2.2 Energianalys 

Resultatet från energikartläggningen analyserades och ett antal problem på lagret kunde 
identifieras kopplade till såväl lagrets utformning, hur varor placeras samt den teknik som 
används på lagret. Systemfel och resursslöseri kunde hittas, vilka analyserades hur de har 
uppkommit och huruvida det går att undkomma. Med detta som utgångspunkt söktes lösningar 
som skulle kunna minska resursslöseriet och bygga bort systemfel. Under energianalysen 
upptäcktes det vid flera tillfällen att mer information behövdes för att genomföra analysen och 
vissa delar behövdes av denna anledning kartläggas noggrannare. Under energianalysen 
identifierades även ett antal hinder och drivkrafter för att genomföra energieffektiviseringar och 
andra åtgärder.  

3.2.3 Åtgärdsförslag 

Utifrån energianalysen togs ett antal åtgärder fram, vilka potentiellt skulle kunna minska 
energianvändningen och/eller energikostnaderna. Vissa åtgärder var stora och omfattande och 
krävde därav stora investeringar medan andra åtgärder var mindre och anses i stort sätt gratis 
att införa. Åtgärderna utreddes såväl tekniskt som ekonomiskt för att avgöra hur mycket energi 
och pengar som årligen kan sparas vid införande. Investeringskostnader kunde i vissa fall tas 
fram och ekonomiska nyckeltal såsom återbetalningstid, nettonuvärde och internränta kunde på 
så sätt beräknas. För andra åtgärder var det omöjligt att beräkna hur mycket de skulle påverka 
energianvändningen och vad investeringskostnaderna skulle bli. Då stannade analysen med att 
presentera lösningen. 
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3.2.4 Uppskattning av solelpotential 

Till en början gjordes en potentialbedömning för hur mycket solceller som skulle kunna 
installeras på lagrets tak och hur mycket el dessa skulle kunna leverera. Simuleringar gjordes 
dels för hela taket och dels uppdelat i den äldre respektive nyare delen på grund av att 
takkonstruktionerna skiljer sig kraftigt och osäkerhet kring möjligheten att fästa 
solcellsmoduler var stor.  

Simuleringarna gjordes i PVsyst och parametrar för lagrets geografiska läge angavs i 
programmet som tar hänsyn till hur temperatur och solinstrålning varierar över året. Detta 
gjordes utifrån lagrets koordinater. Solinstrålning, angivet i kWh/m2, erhölls från databasen 
STRÅNG, som tillhandahålls av SMHI. Data för tidsperioden 1999-2012 användes. Värdena för 
tidsperioden sammanställdes genom att räkna ut ett medelvärde för respektive månad för att 
sedan ange dessa i PVsyst. Temperaturer importerades från SMHI:s hemsida där mätserier finns 
för olika orter. De temperaturer som importerades var normalvärden för perioden 1961-1990.  

Vid besök på lagret studerades taket på plats för att se hur det är byggt och vilka hinder som 
finns. Ritningar över byggnadskonstruktionen från arkiv och interna system studerades för att 
försöka ta reda på hur moduler skulle kunna placeras och fästas vid taket. Detta tillsammans 
med satellitbilder på taket gjorde att en ny, mer trolig potential för taket togs fram.  

3.2.5 Utredning av grundläggande parametrar 

Efter att en potential för lagret tagits fram undersöktes hur vissa grundläggande parametrar 
påverkar prestandan för ett solcellssystem. Dessa var modulernas lutning och azimut samt 
avståndet mellan raderna av moduler. Detta gjordes genom att simulera ett solcellssystem i 
PVsyst med förändringar i ovan nämnda parametrar. Betydelsen av respektive parameter kunde 
då analyseras.  

Dessutom undersöktes hur kylbehovet på lagret påverkas med en solcellsinstallation. Detta 
gjordes genom att beräkna värmeflödet genom taket med respektive utan solceller på taket.  

3.2.6 Kontakt med leverantörer 

Den tidigare inhämtade informationen kring takkonstruktionen diskuterades med olika företag 
som säljer solcellssystem och montagelösningar. Företagen fick då möjlighet att presentera vilka 
lösningar de tillhandahåller som skulle vara möjliga för taket. Av dessa lösningar valdes tre olika 
systemförslag. De valdes så att de skilde i upplutning och infästningsmetod med syftet att en 
jämförelse av dessa två parameterar senare skulle kunna ske.  Prisuppgifter för de olika 
lösningarna inhämtades även, i den mån som var möjligt utan att platsbesök av leverantörerna 
genomfördes.  

3.2.7 Simulering av solcellssystem 

De tre systemen som valdes i kontakt med leverantörerna simulerades i PVsyst för att ta reda på 
vilken prestanda som kan förväntas vid en installation på lagerbyggnadens tak. För att 
genomföra detta modellerades lagerbyggnaden upp genom att i programmet skapa huset med 
dess omgivning. Där efter valdes systemkomponenter, det vill säga moduler och växelriktare. 
Modulerna placerades ut på taket med den lutning som leverantörerna erbjöd och det 
radavstånd som var möjligt. Resultaten från simuleringarna innehöll information om hur mycket 
el och hur hög effekt systemen kan förväntas leverera. 
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3.2.8 Analys av systemförslag 

De tre systemen analyserades med resultaten från simuleringarna som grund och med hänsyn 
till lagrets elanvändning. Denna analys gjordes såväl teknisk som ekonomisk. Då stor osäkerhet 
råder kring framtida elpris och att det var svårt för solcellsleverantörer att ge ett pris på 
solcellsinstallation analyserades ett antal olika scenarion. Utöver detta beräknades systemets 
utsläpp av koldioxidekvivalenter för att se hur lagrets miljöpåverkan förändras vid ett byte till 
egenproducerad solel.  

3.3 Studiebesök Helsingborg 

Genom att besöka ICA:s lager i Helsingborg gavs möjligheten att se och höra hur dem arbetat 
med energieffektiviseringar. För att därigenom få användbara tips och idéer till åtgärdsförslagen 
för Borlängelagret. Besöket innehöll en verksamhetsbeskrivning och en guidad rundvandring av 
fastighetsförvaltare Malte Enocson där både lösta och kvarstående problem diskuterades.  

3.4 Avgränsningar 

I energikartläggningen analyseras enbart verksamhetens el- och värmeanvändning. 
Systemgränsen sattes kring själva byggnaden med undantag för utomhusbelysning och 
motorvärmare som är placerade ute men är kopplat till byggnaden. De elsystemsdelar som 
innefattas är alltså eldistributionssystemet, undercentraler samt slutanvändningen. 
Transformatorerna som transformerar ner till 400V ligger utanför systemgränsen. 
Kartläggningen innefattar inte några transporter till och från Borlänge, utan behandlar endast 
verksamheten på plats. 

3.5 Metodkritik 

Metoden som använts har haft utgångspunkt i väl beprövad metod framforskat på Linköpings 
Universitet och den har verifierats med Energimyndighetens rekommendation gällande 
energiutredningar. Under arbetets gång var det nödvändigt att göra ett antal antaganden, 
exempelvis driftstider för vissa processer. I största möjliga mån har dessa antaganden hela tiden 
verifierats genom samtal med flera personer och studier av lastkurvor, vilket bör resultera i hög 
trovärdighet.  

Ytterligare positivt är den stora mängd statistik som funnits tillhands i Megacon. Jämfört med 
om endast statistik från mätningar under en vecka använts, vilket är vanligt, så finns stor 
säkerhet i siffrorna.   

Megacon statistiken är främst hämtad från 2012 och 2011. Detta gör att ett normalår kanske ser 
annorlunda ut. I och med att sommaren 2012 var något svalare än vanligt och vintern något 
varmare än normalt kan det ha betydelse för kylbehov och värmebehov. Till detta kunde hänsyn 
tagits i beräkningarna.  

När det gäller åtgärdsförslagen råder osäkerhet i investeringskostnader. Eftersom att varje lager 
är unikt är det svårt för leverantörer att ge prisuppgifter utan platsbesök. Uppgifter inhämtades 
från ICA, forskare och leverantörer och utifrån detta gjordes uppskattningar.  
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3.6 Källkritik 

Grundläggande teori har inhämtats från väletablerad litteratur som tidigare använts som 
kurslitteratur på Linköpings Universitet, vilket tyder på hög säkerhet. Mer specifik information 
hämtades från vetenskapliga artiklar. Litteratur kring liknande lagerlokaler med samma 
verksamhet var svårt att finna varför artiklar från snarlik verksamhet använts i arbetet. 
Exempelvis användes litteratur från fallstudier på lager som inte kyls alls samt lager som håller 
frystemperatur, till skillnad från ICA:s lager som till stor del är ett kyllager. Givetvis är detta inte 
helt generaliserbart men stor försiktighet användes. 

Ambitionen har varit att verifiera all information från flera källor, men bristen på specifik 
information kring liknande lager gjorde att detta inte alltid var möjligt.   

3.7 Antaganden 

Under arbetet krävdes ett antal antaganden. Energikartläggningen är baserad på data för år 
2012 loggad i Megacon. Kompletterande mätningar genomfördes på en elcentral under två dagar 
i april 2013, som försörjer ett ventilationsaggregat. Medelvärdet av elanvändningen de två 
dagarna för ventilationsaggregatet antags användas alla dagar under året.  

Den effekten som används för processer antas vara lika stor som angivet i produktblad. För 
belysning antas effekten vara lika stor som den angivna på belysningen med ett påslag med 
faktor för armatur och driftdon. För att ta fram energianvändningen för olika processer behövde 
även drifttider antas. Detta gjordes utefter lastkurvor i Megacon, alternativt i samråd med 
anställd personal.  

Även i de ekonomiska beräkningarna krävdes att antaganden gjordes. I de ekonomiska kalkyler 
som görs är en elprisökning på 5,5 % per år antagen samt en inflation på 1,4 % per år. I 
solcellskalkylerna används en kalkylränta på 4 %. Fullt statligt stöd antags erhållas för 
solcellssystemen och möjlighet till avskrivning i 10 år med en undvikt beskattning på 28 %.   

Vid beräkningar för minskade utsläpp av växthusgaser har tre perspektiv använts. Ett 
europeiskt marginalelsperspektiv med 400g CO2-ekv/kWh el, ett nordiskt perspektiv med 
genomsnittliga utsläpp på 100g CO2-ekv/kWh el och ICAs egna perspektiv, vilket bygger på 
förnybar ursprungsmärkt el med utsläpp på 1,25g CO2-ekv/kWh el.  
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4 Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen innehåller för arbetet relevant teori och begrepp som ligger till 
grund för analysen. Teorierna berör hur en energiutredning går till och varför det är viktigt att 
minska ett företags energianvändning. Energikrävande apparatur såsom kylmaskiner och 
belysning beskrivs och grunder i värmeöverföring tas upp. För att senare kunna genomföra en 
omfattande solkraftsanalys presenteras även hur ett solcellssystem byggs upp och vad som är 
viktigt att tänka på vid en installation. Såväl tekniska som ekonomiska aspekter tas upp.   

4.1 Energiutredning 

Att arbeta med energieffektivisering har ett flertal fördelar. Det påverkar miljön positivt och 
ökar medvetandet bland personal. Det skapar ofta även konkurrensfördelar för företaget då 
drifts- underhålls- och energikostnader minskar. (Energimyndigheten, Energieffektivisering i 
företag 2012)  

Arbetet börjar med att anläggningen beskrivs och att systemgräns sätts. Därefter genomförs en 
kartläggning av hur energianvändningen ser ut idag. Kartläggningen följs av en analys av 
anläggningen och dess energianvändning. Avslutningsvis tas åtgärdsförslag fram som kan 
minska energianvändningen. Iterationerna sker med ett top-down perspektiv så att helheten till 
en början analyseras för att senare flytta fokus allt närmre detaljnivå, i de delar där behov finns. 
(Energimyndigheten, Energieffektivisering i företag 2012), (Rosenqvist, Thollander, o.a. 2012) 
Metodens huvuddelar kan beskrivas med figur 5.  

 

Figur 5 Energiutredningens huvuddelar. Metoden utvecklad på Linköpings Universitet  (Rosenqvist, 
Thollander, o.a. 2012) 

Den totala energianvändningen och vilka energislag som köps in kan bestämmas med hjälp av 

fakturor. Energikrävande processer identifieras i anläggningen och delas in i enhetsprocesser, 

såsom uppvärmning, kylning, belysning och administration. Därefter ska energianvändningen 

allokeras till respektive enhetsprocess. . Detta är den stora delen av energikartläggningen och 

sker genom insamling av muntlig- och skriftlig information från anställda, rundvandring på 

företaget, mätningar etc. Kartläggningen mynnar ut i en energibalans där respektive 

enhetsprocess bidrag till den totala energianvändningen ses. (Rosenqvist, Thollander, o.a. 2012) 

Ett riktvärde för hur detaljeringsnivån bör vara i energikartläggningen är att särskilja processer 

som använder mer än 5 % av den totala användningen av aktuellt energislag. Processer som inte 

hör ihop bör ej slås samman och detaljeringsnivån bör ej vara för hög. Kartläggningen bör även 

innefatta faktorer som kan ha påverkat energianvändningen under den kartlagda tiden, som 

exempelvis konjunkturläget eller driftsavbrott.  

Den årliga energianvändningen bör presenteras för respektive process. För betydande processer 

bör även variationer över år/månad/vecka/dygn presenteras, samt vad variationerna beror på. 
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En kortsiktig och en långsiktig analys kan göras där hänsyn tas till planerade förändringar i 

verksamheten och planerade investeringar. (Energimyndigheten, Energieffektivisering i företag 

2012) 

I analysen identifieras problem, systemfel och tomgångsförluster. När verksamheten studeras så 

identifieras teknologier som ligger långt från BAT (Best Available Technology) och områden där 

högvärdig energi används trots att lågvärdig skulle fungera. Barriärer och drivkrafter för 

åtgärder identifieras även. (Rosenqvist, Thollander, o.a. 2012) 

Sökandet efter åtgärder bör utgå från den förväntade energianvändningen på kort sikt, medan 

den långsiktiga prognosen fungerar som en strategisk ram för arbetet. Fokus för åtgärderna bör 

ligga där de leder till en betydande förbättring. Av denna anledning sker framtagningen av 

åtgärder iterativt med utgångspunkt från företagets energianvändning som helhet. Mindre 

betydande åtgärder sållas under arbetets gång bort medan mer intressanta analyseras 

noggrannare. Hänsyn tas till teknisk potential, praktisk och ekonomisk rimlighet, samt teknisk 

och ekonomisk kvantifiering. Hela processen för framtagning av åtgärder bör dokumenteras. 

(Energimyndigheten, Energieffektivisering i företag 2012) 

För att minska energikostnaderna finns det fyra huvudprinciper (Rosenqvist, Thollander, o.a. 

2012): 

 Energieffektiv teknik. Hela tiden utvecklas nya tekniker som är effektivare än 

gårdagens. Det kan röra sig om att byta ut en gammal maskin mot en nyare, byta ut 

halogenlampor mot lågenergilampor eller att installera reglersystem för en process, 

för att nämna några exempel.  

 Laststyrning. Effektuttaget jämnas ut över dygnet/året genom att minskas vissa 

perioder och ökas andra. Detta för att höga effektuttag leder till högre kostnader. Om 

olika taxor gäller olika tider på dygnet kan högre effektuttag eftersträvas då taxan är 

låg. Det bör noteras att laststyrning inte minskar energianvändningen utan endast 

energikostnaderna.  

 Byte av energibärare. Olika energibärare kan fungera lika bra för en process och 

kostnaderna kan minskas genom byte till en billigare. Det kan exempelvis ske genom 

byte från el eller olja till fjärrvärme för uppvärmning.  

 Energieffektivt beteende. Beteendeförändringar kan införas bland personal. Det kan 

röra sig om en så enkel sak som att börja stänga av en process vid dagens slut.  

4.2 Tidigare energiutredningar av lagerverksamheter 

Tidigare fallstudier på lagerverksamheter visar på att det finns en stor potential att minska 
energianvändningen. I Kanada mellan Montreal och Quebec har ett nytt lager byggts vars 
verksamhet kräver en temperatur på 4°C i den största delen av byggnaden. Med hjälp av ett 
antal olika lösningar kunde lagret byggas så att energianvändningen, exklusive kylning, använde 
62 % mindre energi än den kanadensiska standarden. De ökade kostnaderna för att bygga lagret 
så energieffektivt var återbetalade på mindre än 3 år. Även med åtgärder som i sig inte minskar 
energianvändningen men förbättrar miljöprestandan och inomhusklimatet inräknade så var den 
ökade kostnaden återbetalad på 7 år. (Martin 2010) 

Eftersom lagerlokaler används länge och takten på nybyggnation är låg är det viktigt att minska 
energianvändningen även i gamla lagerbyggnader. En fallstudie av fyra olika lagerbyggnader 
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byggda år 1976, 1979, 1991 och 2000 visar på en stor energibesparingspotential, främst för 
äldre byggnader. De studerade byggnaderna var inte kylda och studien visar att de mest 
energikrävande processerna är värme-och ventilationssystem, därefter belysning. (Dhooma och 
Baker 2012) 

Vid en fallstudie på ett lager I Kanada som håller frystemperatur med hjälp av ett ammoniak-
kylsystem hittades ett antal åtgärder som kunde spara energi. Av de föreslagna åtgärderna 
skulle en installation av ”floating head pressure control” spara mest energi. Detta sker genom att 
kompressorns energianvändning minskas genom att trycket efter kompressorn regleras med 
avseende på våttemperaturen. Näst efter det gav ett system för att kunna dimra belysningen 
störst energibesparing. Att dimra belysningen sparar el direkt då belysningen drar mindre 
energi och minskar samtidigt kylbehovet. Som tredje mest energibesparande åtgärd föreslogs 
variabel frekvensomriktare på kylfläktar vilket skulle minska kylfläktarnas energianvändning 
samtidigt som belastningen på kompressorerna skulle minska. (Bhattacharje 2009) 

4.3 Elmarknaden 

Idag styrs det svenska elpriset av den nordiska elbörsen Nord Pool Spot, som är en gemensam 
elhandelsbörs för Sverige, Norge, Danmark, Finland, Estland samt i viss mån Litauen (Bergman 
2012). Elpriset på denna börs är kraftig beroende av vattentillgången i de svenska och norska 
vattendepåerna, i och med att vattenkraften står för cirka hälften av den totala elproduktionen i 
Norden. Tillrinningen till vattendepåerna sker under vår och försommar. Så om sommaren och 
hösten blir torr får det som följd att vattennivåerna i depåerna blir låga och elpriset till vintern 
blir högt. (Thorstensson, Pristet varierar med vattentillgången: Svenskenergi 2011) Anledningen 
till att elpriset stiger i dessa fall är att dyrare typ av elproduktion tvingas användas för att täcka 
elbehovet. I figur6 och 7 visas elspotprisets utveckling i Sverige, den första månadsvis mellan 
2008 och 2012 och den andra mellan 2000 och 2012 årsvis (från och med första november är 
Sverige indelat i fyra elprisområden vilket gjort att priserna som redovisas efter det datumet är 
medelvärden från de fyra områdena). Det låga spotpriset under 2012 berodde på att 
kraftverkens vattendepåer till följd av den våta sommaren var välfyllda. Vattenkraftens stora 
inverkan gör att elpriserna i norden inte varierar över dygnet som det gör i övriga Europa utan 
har mer säsongsvariationer. 

 

Figur 6 Elspotpristet utveckling månadsvis  
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Figur 7 Elspotprisets utveckling årsvis  

Inom EU finns politiska mål om en gemensam elmarknad för hela Europa vilket enligt Svensk 
Energi har flera fördelar. Fler aktörer gör att ingen enskild aktör får för stor makt vid 
prisbildningen. Utan nationsgränser som begränsning kan kraftanläggning användas på bäst sätt 
både ekonomiskt och miljömässigt. (Thorstensson, Elmarknaden fortsätter att utvecklas: 
Svenskenergi 2013). Denna förändring av elmarknaden kommer att få stor betydelse för de 
svenska kundernas elpris, både för hushållen och industrin. En gemensam marknad kommer 
jämna ut prisskillnaderna som råder mellan länder i Europa, vilket kommer innebära ett högre 
elpris i Sverige. Dessutom kommer svenska numera energidimensionerade systemet att 
förändras och bli mer likt de effektdimensionerade kraftsystemet som finns i övriga Europa. 
(Trygg 2002) 

4.4 Olika perspektiv på utsläpp av växthusgaser  

En stor del av diskussionerna kring energieffektiviseringar och minskad energianvändning 
handlar om utsläpp av växthusgaser. En viktig fråga är hur utsläppen minskar per sparad kWh. 
När det handlar om minskad elanvändning i Sverige finns det flera sätt att se på saken.  

Då Sverige är en del av den nordiska elmarknaden går det att använda sig av ett nordiskt 
perspektiv. Där medför en producerad kWh el i genomsnitt ger ca 100g utsläppt CO2-ekv. 
Samtidigt är det möjligt att se på frågan ur ett rent svenskt perspektiv där endast 
svenskproducerad el påverkar utsläppen. Den svenska elproduktionen består som nämnts 
tidigare av majoriteten vattenkraft och kärnkraft. Under ett torrår tvingas vi till att importera el 
medan det under våtår finns möjligheten till export. Med det svenska perspektivet ligger 
utsläppen i genomsnitt på 20g CO2-ekv per kWh.  

Ett tredje alternativ är att räkna med så kallad marginalel. Med marginalel menas den el som 
produceras för att täcka det absolut sista elbehovet vilket varierar kraftigt i perioder. 
Marginalelen är den produktion som är allra dyrast och består av kolbaserad elproduktion. 
Denna produktion har utsläppsvärden på 100-800g CO2-ekv per kWh. (SvenskEnergi u.d.) 
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4.5 Kylmaskinsprocess 

Enkelt uttryckt är en kylmaskins uppgift att överföra värme från ett område som kräver en låg 
temperatur till ett annat område med högre temperatur. Två vanliga typer av kylmaskiner är 
kompressorkylmaskiner och absorptionskylmaskiner. Kompressorkyla är den typ av teknik som 
används i vanliga kylskåp. I tekniken används fyra sammankopplade huvudkomponenter, 
kondensor, strypventil, förångare samt kompressor, se figur 8. I förångaren absorberas värme 
vilket får köldmediet i systemet att övergå till ånga. Området där förångaren är placerad kyls 
alltså då värmen går till förångaren. Efter förångaren komprimeras köldmediets ånga i 
kompressorn och därmed höjs både trycket och temperaturen. Denna komprimering kan ske i 
ett eller två steg, beroende på antalet kompressorer. För att genomföra det krävs att ett arbete 
tillförs. När köldmediet når kondensorn avges dess värme emot en ny omgivning och köldmediet 
kondenseras. Strypventilen sänker sedan trycket i köldmediet vilket gör att temperaturen 
sjunker och en blandning av vätska och ånga fås. (A. Cengel och Turner 2008) 

 

 

Figur 8 Schematisk bild över en enkel kompressorcykel  

En kylmaskins prestanda kan uttryckas med dess kylfaktor, coefficient of performance (COPR) 
vilket definieras enligt (Cengel & Turner, 2008): 
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Teoretiskt sett, utan förluster i systemet är alltså: 
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4.6 Belysning 

Under denna rubrik presenteras centrala tekniker och begrepp kopplade till belysning. Även 
riktvärden för belysning i lagerlokaler och förväntad besparingspotential med olika åtgärder 
behandlas.  

4.6.1 Belysningstekniska begrepp 

Några centrala begrepp kring ljus och belysningen är lumen, candela, lux och luminans. Lumen 
(lm) är ett mått på ljusflödet från en ljuskälla. En ljuskällas verkningsgrad fås genom att se till 
förhållandet mellan ljusflödet och ljuskällas effekt, enheten blir då lm/W. 

Enheten för ljusstyrka är candela (cd). Ljusstyrka är flödet i en specifik riktning och används ofta 
för att avgöra hur ljuset sprids ifrån en ljuskälla.  

Belysningsstyrka för en ljuskälla bestäms av ljusflödet till en viss yta. För att mäta detta finns två 
begrepp. Den ena är lux eller lm/m2, den andra cd/m2 som kallas luminans och anses vara ett 
bättre begrepp då den tar hänsyn till hur ljuset reflekteras. (Ljuskultur, Ljustekniska begrepp: 
Ljuskultur u.d.) 

4.6.2 Allmänt om belysning i lagermiljö 

Det finns ofta mycket energi att spara genom att minska belysningen, dock är det viktigt att ta 
hänsyn till arbetsmiljön. Det finns riktlinjer för hur stark belysningen för olika verksamheter bör 
vara. 

Europastandarden SS-EN 12464-1 rekommenderar för bemannade lagergångar en ljusstyrka på 
150 lux. ICA har dock satt upp egna riktlinjer att ljuset i lagerlokaler ska hålla minst 250 lux. 
(Auralights u.d.) 

Även om belysningen i en verksamhet är onödigt stark kan det vara känsligt att minska 
ljusstyrkan eftersom det kan upplevas som att arbetsmiljön försämras, vilket kan leda till 
missnöje bland personalen.  

Enligt energimyndigheten ska den installerade effekten i lagergångar understiga 15W/m2 och 
den bör understiga 13W/m2. Genom olika reglersystem kan energianvändningen för belysning 
minskas. Genom att använda närvarostyrning är det rimligt att förvänta sig en minskning av 
energianvändningen med 25 % och genom dagsljusreglering en 10 %. (Energimyndigheten, 
Riktlinjeroch standarder: Energimyndigheten u.d.) 

För att minska energianvändningen för belysningen finns i huvudsak två saker som kan 
påverkas. Effekten på belysningen kan minskas och driftstider kan ändras. Detta kan ske på ett 
flertal olika sätt. Byte till effektivare lampor som levererar högre lm/W är ett alternativ. Byte till 
modernare armaturer och driftdon kan även det minska energianvändningen. Moderna 
elektriska driftdon drar ca 50 % mindre än äldre magnetiska. (Rosenqvist, Thollander, o.a. 2012) 
 
Driftstiderna kan minskas genom att manuellt stänga av belysning i zoner som personal lämnar 
eller med hjälp av reglersystem. Närvarodetektorer registrerar när personal bemannar en yta 
och släcker ner alternativt dimrar ner belysningen då en yta är tom. Närvarodetekteringen kan 
ske på olika sätt: rörelse, ljud och infraröd strålning. Dagljusreglering innebär istället att 
belysningsutrustningen ser till att hålla ett konstant ljus i en lokal genom att dimra ner 
belysningen då mycket ljus strömmar in genom fönster. För att belysningen ska kunna dimras 
krävs moderna driftdon, vilka kan vara inbyggda i armaturen eller vara separata.  
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4.6.3 Belysningskomponenter 

I detta stycke redovisas och beskrivs komponenterna som ingår i traditionell lysrörsbelysning. 

4.6.3.1 Lysrör 

Den absolut vanligaste belysningstypen i industrier och på kontor är lysrör. Anledningen till 
detta är bl.a. driftsäkerheten, lång livslängd, bra färgåtervinning samt det låga priset. Det två 
vanligaste huvudgrupperna när det gäller lysrör är T5 och T8. I dag är det standard med T5-
lysrör medan T8-lysrör främst förkommer i äldre anläggningar. Det nyare T5-röret är smalare 
än den äldre varianten och kan inte användas i samma armatur. I och med att T5-rören är 
smalare stängs inte lika stor del ljus in i armaturen. Vilket gör att ljuset utnyttjas på ett bättre 
och effektivare sätt. (Ljuskultur, Lysrör: Ljuskultur u.d.). 

Konventionella lysrör förlorar mycket effektivitet vid låga temperaturer och därför har företaget 
Aura Light tagit fram är en lysrörstyp, Aura Long Life Thermo, för att klara av lägre 
temperaturer, ner emot -20°C. Tekniken som gör lysrören mer köldtåliga bygger på att lysröret 
tar hand om viss del av sin egenalstrade värme. Detta sker genom att ett extra glashölje träs över 
standardröret. Typen finns både som T8- och som T5-rör, där T8-röret klarar något lägre 
temperaturer. I figur 9 hämtad från produktkatalogen visas ljusflödet beroende av temperatur 
för ett thermo-lysrör och ett standardlysrör. (Auralight u.d.) 

 

Figur 9 Ljusflöde för konventionella lysrör samt thermo-lysrör (Auralight u.d.)  

Belysningsföretaget Aura Lights har förutom Thermo-rör även tagit fram ett splittersäkert lysrör 
som minimerar spridning av splitter och lysrörspulver då röret skadas. Skyddet består av ett 
transparent plastskikt som utan att förändra ljusflödet fungerar som ett slitstark skydd. Rören 
benämns som Aura Long Life Protector och finns både för T5or och T8or, för T8or finns en 
kombination av Thermo och Protector-skydden och får då namnet Aura Long Life Thermo 
Protector. (Aura Protector Long Life: Aura Light u.d.) 
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4.6.3.2 Armaturer 

Belysningsarmaturens viktigaste uppgift är att sprida och rikta det ljus som ljuskällan skapar. 
Vilket gör att armaturen i stor utsträckning påverkar belysningens funktion och kvalitet i ett 
rum. Exempel på dålig armatur är den som enbart håller ljuskällan på plats och låter ljuset 
spridas i alla riktningar, till skillnad från välfungerande armatur som riktar och sprider ljuset dit 
det ska. (Ljuskultur, Fakta och miljö: Teknik/belysningsarmatur u.d.) 

4.6.3.3 Driftdon 

De flesta ljuskällor kräver att det finns ett förkopplingsdon mellan elnätet och sig själv. Utan 
detta don skulle en strömrusning uppstå i ljuskällan vilket skulle skada eller förstöra 
komponenten. I huvudsak finns två typer av driftdon: elektromagnetiska och elektroniska (även 
kallade HF-don). Med de moderna HF-donen finns flera fördelar, de är både mindre 
energikrävande och tänder lysrören direkt utan att blinka. Dessutom finns dessa i dimbara 
varianter vilka skapar möjlighet till att dimra belysningen och därmed spara energi. (Ljuskultur, 

Driftsdon: Ljuskultur u.d.)  

Driftdonens energianvändning skiljer sig mellan de två typerna. För äldre elektromagnetiska 
driftdon kan denna användning antas uppgå till 25 % av lysrörseffekten, medan för nyare 
elektroniska driftdon kan användningen antas uppgå till 10 % av lysrörseffekten. (Rosenqvist, 
Energy survey for industrial energy system analysis - A short tutorial 2009) 

4.6.3.4 Styrning  

För styrning av belysning används idag digitala system som kan programmeras utefter hur 
verksamheten bedrivs. Ett gränssnitt som tillverkare enats om är DALI (Digital Adressable 
Lighting Interface). Genom att enas om ett gränssnitt blir HF-donen kompatibla med varandra. 
Med DALI kan upptill 64 adresser med armaturer uppdelade på 16 grupper styras. (HF-don och 

transformatorer: Osram u.d.) 

4.6.3.5 Placering av IR-detektorer  

I lagergångar rekommenderas att rörelsedetektorn placeras på en hörnstolpe med 45° vinkel 
mot stolpens lodlinje, se figur 10, och att en detektor med 100° avkänningsvinkel används. I och 
med att alla lager ser olika ut är det bra om praktiska prov genomförs innan slutgiltig 
installation genomförs. Närvaron i gångarna detekteras med hjälp av IR-detektorer som tänder 
belysningen och som förblir tänd tills ingen detektering märks. För sidogångar gäller att IR-
detektorerna bör placeras i sidogångens kortsida se figur 11. (Extronic 2010) 

I gångar som periodvis används frekvent bör s.k. dynamisk belysningsstyrning användas. Denna 
styrning innebär att vid närvaro tänds belysningen direkt, en minut efter utebliven närvaro 
dämpas belysningen till 2 % och 2 timmar efter närvaro släcks belysningen helt för att eliminera 
tomgångsförluster. På så sätt minskas antalet tändningar vilka sliter på lyspulvret i rören och 
därmed minskar livslängden. (Extronic 2010) 
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Figur 10 Placering av detektorer i lagergångar (Extronic 2010) 

 

Figur 11 Beskrivning av hur detektorer bör placeras i sidogångar (Extronic 2010) 
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4.6.3.6 LED-belysning 

LED-belysning har de senaste åren fått stor uppmärksamhet. LED-tekniken lyckas att kombinera 
många goda egenskaper. Ljuskällan är relativt liten, den lyckas på ett effektivt sätt avge ljus, har 
lång livslängd samt är möjlig att steglöst ljusregleras. Dessutom tål LED-belysning lägre 
temperaturer än traditionella ljuskällor. Den nackdel som ofta tas upp är priset. Idag är LED-
belysningen dyrare än traditionell belysning. (Ljuskultur, Teknik och miljö/Värt att veta om 

belysning med LED u.d.)  

4.7 Ventilation 

Vid ombyggnationen av ventilationssystem finns vissa saker att tänka på. För ventilationssystem 
innebär investeringskostnaden ofta en liten del av livscykelkostnaden, medan drift och 
underhåll utgör en större del, innehållande energikostnader för uppvärmning och ventilation. 
Med hjälp av värmeåtervinning och behovsstyrning kan energikostnaderna minska. 
(Livscykelkostnaden: Svensk Ventilation u.d.) 

Studier visar att bristfällig ventilation ofta leder till sjukfrånvaro, dålig komfort och försämrad 
arbetsprestation. Med förbättrad ventilation kan detta undvikas. Samtidigt ska en byggnad inte 
ventileras mer än nödvändigt. När lokaler är obemannade ska luftflödet minskas så mycket som 
möjligt. God ventilation då lokaler är bemannade och undvikande av onödig ventilation kan 
uppnås med behovsstyrd ventilation. (Ventilation för kontor: Svensk Ventilation u.d.) 

Erfarenheter visar att kontorslokaler ofta endast utnyttjas två tredjedelar av arbetsdagen, vilket 
gör att behovsstyrning kan minska behovet av kyla, värme och ventilation med 10-30 %. 
(Behovsstyrning ger bättre ekonomi: Svensk Ventilation u.d.) 

Reglering av ventilationen i respektive rum kan göras genom variable air volume (VAV). VAV 
används normalt genom att innetemperaturen är styrande parameter. Konstant temperatur 
hålls på tilluften och kravet på innetemperatur tillgodoses genom att ändra luftflödet. Det minsta 
luftflödet är det som säkerställer god luftkvalité och det maximala flödet är det som behövs för 
att leda bort värmen. (Warfinge och Dahlblom 2010) 

Genom att ändra temperaturerna för när värme och kyla startar kan energianvändningen 
minska. Om temperaturen för värme sänks en grad och temperaturen för kyla höjs en grad kan 
energianvändningen minskas med 5-10% (Reference documents: IPTS u.d.) 

För att bibehålla god energieffektivitet i ett ventilationssystem bör sökande efter läckage ske, 
filter bytas regelbundet, klagomål analyseras och mätningar av elanvändning, tryckförluster och 
luftflöden genomföras. (Reference documents: IPTS u.d.) 

4.8 Värmeteori 

Här beskrivs grundläggande begrepp inom termodynamik och värmeteori som har betydelse för 
luft- och värmeflödena inom lagerverksamheten.  

4.8.1 Termodynamikens andra huvudsats 

Den andra huvudsatsen inom termodynamiken säger att värme spontant enbart kan 
transporteras i en riktning, från varmt till något kallare. För att flytta energi från en kallare miljö 
till en varmare krävs att någon form av arbete tillförs, exempelvis genom mekaniskt arbete som i 
fallet med värmepumpar och kylmaskiner. (Young och Freeman 2007) 
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4.8.2 Värmeöverföring 

Transport eller överföring av värmen kan ske på tre sätt, ledning, konvektion eller strålning.  

Ledning sker genom att två massor med olika temperatur är i kontakt med varandra. Detta 
förekommer i eller mellan fasta material och stillastående fluider. Olika material har olika 
värmeledningsförmåga vilket är ett mått på hur lätt ett material leder värmen, generellt har 
metaller hög värmeledning och gaser låg. Förutom värmeöverföringskoefficienten (k), beror 
värmeöverföring, på temperaturskillnaden (  ), avståndet mellan temperaturskillnaden (L), 
samt arean som leder (A) enligt: 

 ̇      
  

 
           

Konvektion sker genom molekylrörelser i fluider och förekommer i två typer, påtvingad och 
naturlig. Den naturliga konvektionen uppstår vid temperaturskillnader som får den varma luften 
med lägre densitet att stiga och den kallare sjunker. Vid påtvingad konvektion sätts istället 
fluiden i rörelse på ett aktivt sätt genom exempelvis en fläkt eller att vinden blåser längs en yta 
och på så sätt uppstår en tryckskillnad.  

Konvektionen kan uttryckas med hjälp av värmeövergångstalet (h), den berörda ytans area (A), 
temperaturen vid ytan (Ts) och temperaturen hos fluiden på tillräckligt långt avstånd från 
ytan(  ) enligt: 

 ̇      (      )          

Strålning uppkommer genom elektromagnetiska vågor från ytor med högre temperatur än den 
omgivning de strålar emot. För att strålning ska uppstå krävs inget medium som det gör för de 
övriga värmeöverföringssätten utan strålning kan ske även i vakuum. En ytas förmåga av avge 
och absorbera värme/energi anges i emissivitet från 0 till 1, där 1 är en perfekt svartkropp som 
absorberar 100 % av strålningen. I verkligenheten förekommer dock varken ytor med 0 eller 1 i 

emissivitet. Strålningen beror av ytans area (A), dess emissivitet (e), Boltzmanns konstant (), 
strålningsytans temperaturen (T) och omgivningstemperaturen (Ts) enligt (Young och Freeman 
2007): 

 ̇        (     
 )       

4.8.3 Transmissionsförluster 

Om det på två sidor av en vägg, ett tak eller liknande råder olika temperaturförhållanden 
kommer det enligt teorin ovan ske transport av värme mellan områdena. Väggens förmåga till 
värmeöverföring uttrycks med en s.k. värmegenomgångskoefficient (U). Ett högt U-värde 
betyder att värmeledningsförmågan är bra och isoleringsförmågan låg. Olika U-värden önskas i 
olika sammanhang. Vid isolering är ett lågt U-värde önskvärt medan i värmeväxlare är högt att 
föredra. I viss litteratur används ett R-värde istället för U-värdet. Den enda skillnaden är att R-
värdet är det inverterade värdet är av U och beskriver värmemotståndet istället för 
värmeledningsförmågan. Värmegenomgångskoefficienten beror av de omgivande fluidernas 
egenskaper, ytans egenskaper samt själva väggens egenskaper. värmeövergångskoefficienten för 

både konvektion och strålning (), materialets tjocklek (d), värmeöverföringskoefficienten (k) 
påverkar U-värdet enligt: 
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För att beräkna transmissionsförlusten (värmeflödet) genom väggen krävs förutom U-värdet, 
även arean av väggen (A) och temperaturskillnaden mellan de omgivande fluiderna (T) enligt 
(Young och Freeman 2007): 

 ̇      (     )         

4.9 Solenergi 

Solceller producerar elektricitet direkt då de belyses med ljus, genom att elektroner emitteras 
och i en sluten krets bildar en elektrisk ström. Detta fenomen kallas fotoelektrisk effekt och 
tekniken ska inte förväxlas med solfångare, som omvandlar solstrålningen till värme. (Strid och 
Hedström 2011). Tekniken har funnits länge men det är först de senaste åren som marknaden 
börjat ta fart, vilket ses i Figur 12.  

 

Figur 12 Installerad solkraft i världen år 2000-2011. (Joint Research Centre of the European Commision 
2012) 

4.9.1 Solkraft på kyllager 

Lagerlokaler med sina stora takytor har en potential att vid installation av solcellssystem 
producera stora mängder el.  

Intuitivt sett är behovet av kylning proportionellt mot solens intensitet, vilket gör att tidpunkten 
för maximalt kylbehov i stort sett matchar med tidpunkten för maximal solintensitet. På grund 
av detta har stora försök gjorts att ta fram teknologier som producerar kyla med hjälp av 
solstrålningen. De befintliga teknikerna kan grovt delas in i två kategorier: system som använder 
värme från solen för att producera kyla samt system som använder solel för att producera kyla. 
Solvärmen kan användas i en absorptionskylmaskin, medan solelen kan användas i en 
kompressorkylmaskin. Båda teknikerna har fördelar.Att driva en kompressorkylmaskin med 
solel fungerar bättre än att använda solvärme i en absorptionskylmaskin då så låga 
temperaturer som kring 0°C önskas. Priserna på solcellssystem spås sjunka snabbare än 
priserna på solvärmesystem. (Otanicar, Taylor och Phelan 2012) 

En indirekt fördel med att installera solcellssystem på byggnadstak med ett kylbehov är att det 
förhindrar solstrålarna att träffa taket och värma upp detta. Det leder i sin tur till lägre 
temperatur under taket och ett minskat kylbehov på lagret. Vid en undersökning i Kalifornien 
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upptäcktes att det kunde skilja upp till 2,5°C under taket beroende på om taket var täckt med 
solceller eller ej. Taket hade en lägre temperatur under upplutade moduler än vid platt 
installation. Det maximala värmeflödet genom taket minskade upp till 63 % med moduler 
installerade på taket. Nattetid var förhållanden det omvända med en högre temperatur i taket 
under moduler än i taket utan moduler. Variationen i taktemperatur halverades, vilket leder till 
minskade termiska spänningar i taket. (Dominguez, Klessl och Luvall 2011) 

4.9.2 Installation  

Vid installation av solcellssystem är det önskvärt med en stor och sammanhängande yta som i 
minsta möjliga mån skuggas. Vid ett lutande tak fås fördelen att regn spolar bort smuts och att 
snö ramlar av modulerna, men samtidigt blir byggnadens orientering avgörande för huruvida 
systemet kommer producera mycket el eller ej. Om taket istället har en liten lutning fungerar det 
att installera modulerna i alla väderstreck och det går även att montera dem upplutade i rader. 
(Van Noord och Paradis Ärlebäck 2011) 

Den optimala lutningen på modulerna, för att systemet ska producera maximal mängd el, 
varierar mellan olika delar av världen beroende på hur högt solen vanligtvis står. Närmare 
ekvatorn är det fördelaktigt med en mindre lutning och närmre polerna är det bättre med en 
större lutning.  

I Sverige är den optimala lutningen på modulerna omkring 40°. Vid installation i upplutade 
rader på platta tak skuggar modulerna dock varandra mer vid stor lutning vilket gör det 
effektivare med en mindre lutning. (Van Noord och Paradis Ärlebäck 2011) 

En större vinkel leder till högre elproduktion per installerad kWp, medan en mindre vinkel leder 
till högre elproduktion per utnyttjad areaenhet av taket. Detta komplicerar framtagandet av ett 
optimalt solcellssystem. Vilken av lutningarna som är bäst beror på vad för parameter som 
prioriteras. Vid en jämförelse i Zaragoza, Spanien gav ett platt system med lutning på 0° en högre 
installerad effekt, mer producerad el och högre nettonuvärde för installationen. Medan en 
lutning på 30° gav högre systemverkningsgrad, kortare ”energi återbetalningstid”, högre IRR och 
högre årlig elproduktion per modul. Hur modulerna installeras har alltså stor påverkan på 
resultatet av en solcellsinvestering och det är intressant att analysera dessa innan en 
investering. (Bayod-Rújula, Ortego-Bielsa och Martínez-Gracia 2010) 

På platta tak i Sverige bör upplutningen inte överstiga 30° och skuggningsvinkeln (s) bör inte 
vara större än 12°, enligt figur 13. Detta ger exempelvis att radavståndet (r) bör vara ca 2,5 
gånger modulens längd (x) vid en lutning på 30°. En helt platt anläggning orsakar även en lägre 
belastning på taket eftersom vinden griper tag i upplutade samt att snö fastnar mellan raderna 
av moduler. Ofta används begreppen pitch (p) vilket är avståndet mellan framkant på främre 
raden till framkant på bakre raden och tilt (t) vilket är modulens lutning enligt figur 13 (Van 
Noord och Paradis Ärlebäck 2011) Wp. 
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Figur 13 Viktiga begrepp kring solcellsplacering 

4.9.3 Systemuppbyggnad 

I ett solcellssystem ingår ett flertal komponenter, där modulerna utgör den synliga delen som är 
placerad på taket. Varje enskild modul består i sin tur av ett antal solceller, där antalet varierar 
beroende på modulens storlek. Då varje modul var för sig producerar en låg spänning 
seriekopplas flera modulera till en sträng för att nå tillräckligt hög spänning. Strängarna i sin tur 
parallellkopplas för att uppnå önskad ström, se figur 14. Antalet parallella strängar och moduler 
i serie beror av systemstorlek och önskad toppeffekt. (Energimyndigheten Solelsprogrammet 
u.d.) 

 

Figur 14 Principskiss över serie- och parallellkopplingar mellan moduler 

Av solcellerna produceras likström som med en växelriktare görs om till växelström genom att 
växelriktaren hackar upp likströmmen. Medan växelriktaren hackar upp likströmmen strävar 
den hela tiden efter att nå maximal effekt, denna funktion heter maximum power point tracker 
(MPPT). Förhållandet mellan strömmen och spänningen anpassas så att maximal möjlig effekt 
uppnås, vilket kan ses i IV-kurvan i figur 15. På vardera sida om växelriktaren sätts en brytare 
för att kunna koppla bort spänningen vid t.ex. serviceunderhåll. Före växelriktaren placeras DC-
brytaren och efter denna placeras en AC-brytare. För att sedan mäta systemets funktion placeras 
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en elmätare efter AC-brytaren. Avslutningsvis kopplas allt vidare till en elcentral där strömmen 
antingen skickas ut på nätet eller in i byggnaden. (Energimyndigheten Solelsprogrammet u.d.) 

 

Figur 15 Exempel på en IV-kurvas utseende 

4.9.4 Val av teknik 

Idag finns det en rad olika solcellstekniker på marknaden och ett antal nya på laborationsstadiet. 
De två vanligaste huvudtyperna är kristallina kiselceller och tunnfilmssolceller. (Beskrivning av 
hur solcellen fungerar:Solelprogrammet u.d.)  

Om installerad effekt är av huvudintresse, exempelvis för att minska toppeffekten, eller om det 
viktigaste är en hög årlig elproduktion är tunnfilmssolceller inte lämplig. Istället är det mer 
fördelaktigt med solceller med högre effektivitet. (Bayod-Rújula, Ortego-Bielsa och Martínez-
Gracia 2010) 

4.9.4.1 Kristallina kiselceller 

En kiselcell är liten, känslig mot belastning och fukt samt levererar i sig en liten spänning på ca 
0,5V. För att få en användbar spänning seriekopplas dessa celler. För att skydda cellerna och 
skapa en behändig enhet seriekopplas och lamineras cellerna. Enheten förses sedan med en ram 
och täcks med ett glas. En sådan enhet kallas för en modul. (Solelprogrammet u.d.) 

Solcellen tillverkas av halvledarmaterialet kisel i två skikt varav det ena p-dopas och det andra 
n-dopas. Detta innebär att kisel, som har fyra valenselektroner, behandlas med andra material 
som har tre respektive fem valenselektroner. Elektroner diffunderar mellan skikten vilket gör 
att det skapas ett elektriskt fält mellan skikten. Dessa två sidor kopplas samman med en ledare 
och då cellen belyses med elektromagnetisk strålning (ljus) emitterar elektroner från det 
negativt laddade skiktet till det positivt laddade skiktet. Detta skapar ett spänningsfall mellan 
skikten och elektrisk ström uppstår i ledaren enligt figur 16. Varje enskild cell skapar en låg 
spänning (How do photovoltaics work?: NASA 2011)  
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Figur 16 Schematisk bild av en solcell  

De kristallina kiselcellerna kan delas in i monokristallina och polykristallina. De polykristallina 
kiselcellerna är de vanligaste på marknaden. De har det lägsta priset i kr/W och de har en 
verkningsgrad omkring 15 %. Monokristallina kiselceller har en något högre verkningsgrad och 
den största skillnaden märks vid molnigt väder då monokristallina celler fungerar mycket bättre 
än polykristallina. Det högre priset beror på en mer komplicerad tillverkningsprocess.  

Verkningsgraden för solceller är starkt temperaturberoende. Vid en ökad celltemperatur 
minskar verkningsgraden för en kiselsolcell med ca 0,4 % per °C. Detta på grund av att 
cellspänningen minskar med 2mV per °C. (Solelprogrammet u.d.). Celltemperaturen beror av 
både solinstrålning och omgivningstemperatur (Widén 2011). Även avkylning av vind påverkar 
celltemperaturen. Varma och soliga dagar kan därför celltemperaturen bli mycket hög, medan 
temperaturen kalla och blåsiga dagar kan hållas låg. 

Sambandet mellan verkningsgraden för solcellen och dess temperatur kan uttryckas med hjälp 
av effektiviteten vid referensförutsättningar (    ), temperaturkoefficienten (  ), 
celltemperaturen (  ) och celltemperaturen vid referensförutsättningar (      ) enligt (Widén 

2011): 

       (   (         )) 

Ett exempel för hur effekten från en solcellsmodul varierar med celltemperaturen, där    sätts 
till 1,   till 0,004 och        till 25°C ses i figur 17.  
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Figur 17 Temperturberoendet för kiselsolceller 

Flera saker påverkar celltemperaturen såsom lufttemperatur, solinstrålning och hur väl cellerna 
ventileras. De bästa meterologiska förutsättningarna uppstår då avkylningseffekten är hög, det 
vill säga när det är kallt och blåsigt, samtidigt som solinstrålningen fortfarande är hög. Vid 
simuleringar i PVsyst visade det sig att högst effekt uppnåddes i början av maj månad för 
systemet i Borlänge. Hur väl solcellerna ventileras beror på hur de monteras.  

4.9.5 Skuggning 

Den producerade elen är proportionell mot solinstrålningen (Strid och Hedström 2011). Det gör 
att solcellerna är mycket känsliga för skuggning av omgivande föremål. I den största möjliga 
mån bör detta självklart undvikas. I många fall är det dock oundvikligt att någon del av 
modulerna i ett system periodvis skuggas, av t.ex. träd och kringliggande byggnader. I och med 
att modulens celler är seriekopplade påverkas hela modulens prestanda vid minskad 
strömproduktion, oavsett om endast en cell skuggas. För de seriekopplade modulerna gäller 
samma sak, om en modul påverkas av skuggning och strömproduktionen då minskas så 
försämras hela strängens kapacitet att leda ström. Detta hanteras genom att så kallade bypass-
dioders installeras mellan modulerna. Vilka leder strömmen förbi de moduler som skuggas. 
Bypass-dioders kan integreras i själva modulerna så att dioden kopplar strömmen förbi 
skuggade områden. Detta gör att övriga delar av modulen fortsätter fungera. Vid installation av 
solceller krävs hänsyn till hur eventuell skuggning sker, vilket påverkar hur det är bäst att 
orientera modulerna och hur det är optimalt att koppla ihop dem till strängar. 
Skuggningsproblematiken illustreras i figur 18 som visar två fall av modulskuggning. 
(Solelprogrammet u.d.)  
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Figur 18 Skuggningens påverkan beroende på modulplacering. I f iguren till vänster visas hur skuggning 
sker i nederkant i bild. Då blir samtliga substrängar delvis skuggade. På så sätt försämras prestandan för 
hela modulen, ca 100%. I högra figuren visas hur skuggningen kommer från vänsterkant. Då endast en av 
de två substrängarna skuggas minskar prestandan för modulen med ca 50 %, tack vare att den vänstra 
bypass-dioden kopplar bort den vänstra substrängen. (Solelprogrammet u.d.) 

4.9.6 Ekonomiska styrmedel 

För att påskynda utbyggnaden av förnyelsebar elproduktion finns ett antal politiska styrmedel. 
Det finns ett statligt investeringsstöd som går att söka för installation av solcellssystem. Om 
elproduktionen överstiger elkonsumtionen kan detta säljas till ett elbolag som sedan säljer elen 
vidare. Hur elbolagen ställer sig till detta och vilket avtal som går att få skiljer sig. Vid 
produktion av förnyelsebar el kan även elcertifikat erhållas som kan säljas, vilket genererar en 
inkomst. Investeringsstöd, elcertifikat, nettodebitering och energiskattelagstiftningen beskrivs 
närmare nedan. 

4.9.6.1 Investeringsstöd 

Sedan 2009 finns ett statligt stöd som går att få för solcellsinstallationer, vilket är ett sätt för 
staten att bidra till omställning av energisystemet. Stödet var under åren 2009-2012 på 
maximalt 45 % av investeringskostnaden har sänkts till maximalt 35 %. För att få ta del av 
stödet måste installationen vara slutförd senast 31 december 2016, men stödet är rambaserat så 
pengar betalas endast ut tills de avsatta 210 miljoner kronorna är slut. Förutom att stödet 
maximalt uppgår till 35 % av installationskostnaden finns ytterligare två begränsningar: 
maximalt uppgår stödet till 1,2 miljoner kronor och de stödberättigande kostnaderna får 
maximalt uppgå till 37kr/Wp exklusive moms. (Stöd till solceller: Energimyndigheten 2013) 

4.9.6.2 Elcertifikatsystem 

För att öka produktionen av förnyelsebar el finns elcertifikatsystemet. Det innebär att 
producenter av förnyelsebar el har rätt till ett elcertifikat per producerad MWh el som sedan kan 
säljas på en öppen marknad, vilket ger en extra inkomst utöver själva elförsäljningen. Denna 
marknad har sedan 1 januari 2012 utvidgats, då den svenska och den norska marknaden slogs 
samman och handel får ske mellan länderna. (Elcertifikat: Energimyndigheten 2012) En 
producent har rätt till elcertifikat i 15 år om den producerande anläggningen har tagits i drift 
efter elcertifikatsystemets införande. Efterfrågan på elcertifikat skapas genom att vissa aktörer 
är kvotpliktiga, exempelvis elbolag och elintensiv industri. Det innebär att dessa måste köpa ett 
visst antal elcertifikat i förhållande till sin elförsäljning eller elanvändning. (Om 
elcertifikatsystemet: Energimyndigheten 2012) 
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4.9.6.3 Nettodebitering  

Vissa elhandlare ger ersättning för den el som inte konsumeras medan hos andra matas 
överskottsel in på nätet utan ersättning. Detta har givetvis en avgörande betydelse för ett 
solcellsprojekts lönsamhet.  

En lösning som gynnar solelsproducenter som kan vara på gång att införas i Sverige och redan 
finns i vissa andra länder kallas för nettodebitering. I skrivande stund råder det osäkerhet kring 
om detta är förenligt med gällande skattelagstiftning. På grund av detta har olika elbolag gjort 
olika tolkningar, vilket innebär att vissa bolag tillämpar nettodebitering och andra inte. 
Nettodebitering innebär att elproducenten kan kvitta den producerade elen mot konsumerad el 
under en tidsperiod: timme, månad eller år, och endast betala för den del av konsumtionen som 
överstiger produktionen. Nettodebitering är det enklaste och mest lönsamma alternativet för 
solelsproducenter som inte kan utnyttja all producerad el själv. Med nettodebitering blir den 
egenproducerade elen lika mycket värd som den köpta. (Molin, Widén, o.a. 2010) Regeringen 
utreder i skrivande stund för tredje gången om nettodebitering kan förenas med 
skattelagstiftningen och utredningen ska vara klar till sommaren 2013. Enligt Sveriges 
energiminister Anna-Karin Hatt är det inte om utan när det kommer bli verklighet som är frågan. 
(Alpman 2012) 

4.9.6.4 Energiskatt 

I Sverige är all energi som används skattepliktig. Det gäller för såväl privatkunder som 
företagskunder och oavsett var i landet elen används. Skatten ligger på 29 öre/kWh. 
(Energiskatter: Vattenfall 2013) Skattens syfte är bland annat att regeringen ska kunna styra 
energianvändningen med målet att minska utsläppen av växthusgaser. Vissa elkonsumenter har 
rätt till reducerad energiskatt för att stärka konkurrenskraften internationellt. Detta gäller bland 
annat elintensiv industri och jordbruk. Lagerverksamheten är dock skyldig att betala full 
energiskatt.   

Det finns två undantag som gör att en elproducent kan slippa att betala energiskatt för el som 
används i den egna verksamheten: Antingen om produktionen består av vindkraft, eller om 
produktionsanläggningen understiger 100kWp. År 2011 kom dock ett direktiv att solkraft ska 
jämställas med vindkraft och också slippa energiskatt, om elen används i den egna 
verksamheten. (Andersson 2013)  

4.9.6.5 Rätt att kvitta timvis inom samma juridiska person 

Om det inom samma koncern finns flera byggnader som tillhör samma juridiska person, det vill 
säga det står samma organisationsnummer på fakturan från elbolaget, finns en möjlighet att 
kvitta elen timvis. Detta innebär exempelvis att om byggnad A i Borlänge och byggnad B i 
Helsingborg tillhör samma organisationsnummer så kan överskottet vid elproduktion i byggnad 
A räknas av från fakturan till byggnad B. Detta sker timvis. I realiteten kan alltså en stor 
solcellsanläggning byggas på byggnad A som producerar el som täcker behovet för både 
byggnad A och byggnad B. På detta finns prejudicerande domar. (Andersson 2013) 
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4.10 Ekonomi-Investeringskalkyler 

Den ekonomiska aspekten är en väsentlig del i beslutsfattandet kring investeringar i nya mer 
energieffektiva tekniker. Det finns flera metoder och nyckeltal som används när företag gör 
investeringskalkyler för att avgöra huruvida en investering är lönsam.  

4.10.1 Pay off-metod 

En av de vanligaste och enklaste metoderna för investeringskalkyl är Pay off-metoden. Den 
beräknar hur lång tid det tar för en investering att bli lönsam, även kallad återbetalningstid. 
Metoden finns i flera varianter där användaren själv kan välja att ta hänsyn till pengars olika 
värden under tiden genom att andra de årliga in-/utbetalningarna. De ingående variablerna är 
årliga inbetalningar/utbetalningar (  ) samt återbetalningstiden (T) enligt (Holmström 2007): 

∑    

 

   

 

4.10.2 Nuvärdemetoden 

Nuvärdemetoden beräknar en investerings värde idag. Metoden tar till skillnad ifrån pay off-
metoden hänsyn till pengars värdeminskning över tid. Hundra kronor idag har inte samma 
värde som om 50år. Detta får som följd att betalningsströmmar minskar i värde ju lägre fram 
den kan göras. För att kunna jämföra inbetalningar och utbetalningar över tid används 
kalkylränta. Denna bestäms av företaget själva beroende på vilket krav de har på lönsamhet för 
en investering.  

Om NV är större än noll så är investeringen lönsam. Nuvärdet bestäms av det årliga 
betalningsöverskottet (  ) kalkylräntan (r) och investeringens livsläng (n) enligt (Holmström 
2007): 

   ∑
  

(   ) 

 

   

 

4.10.3 Internräntemetoden 

Metoden utgår från nuvärdemetoden men istället för att beräkna ett nuvärde beräknas vid 
vilken internränta (r) som grundinvesteringen (G) är lika stor som nuvärdet. Internräntan 
beskriver investeringens avkastning i procent och om den är större än företagets kalkylränta 
fyller den avkastningskravet för företaget. Vid jämförelse mellan olika investeringsförslag är det 
förslaget med högst internränta som är den mest lönsamma. Internräntan fås genom 
(Holmström 2007): 
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5 Energikartläggning 

I följande kapitel beskrivs den nuvarande energisituationen för ICA DE Borlänge. Först ges en 
överblick av energianvändningen, det vill säga vilka energislag som används samt fördelningen 
mellan dem. Sedan presenteras lite bakomliggande information om temperaturen på lagret. 
Därefter redogörs för vilken utrustning som används, hur den används och hur stor del av 
energianvändningen varje enhetsprocess står för.  

5.1 Översikt av energianvändningen 

De energislag som köps in till ICA DE Borlänge är el och fjärrvärme, där elen står för den största 
delen av energianvändningen och en ännu större del av energikostnaden på grund av ett högre 
pris per kWh, vilket ses tabell 1 och i figur 19.  

Tabell 1 Total energianvändning och energikostnad 

 Användning (MWh/år) Kostnad (kr exkl. moms) 

El 7460 6 562 000 
Fjärrvärme 1920 1 235 000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 19 Fördelning mellan el & fjärrvärme  

5.2 Temperaturkrav 

Hanteringen av färskvaror, frukt och grönsaker gör att det i stora delar av lokalen finns tydliga 
restriktioner kring temperaturen. Sammantaget finns det tre olika temperaturzoner runt om på 
lagret. Den kallaste zonen som är markerad gul i figur 20 kräver 0-4°C, gäller för utlastning, 
färskvaror samt kallfrukt. De grönmarkerade zonerna berör hantering av varmfrukt och har 
temperaturkrav på mellan 6°C och 16°C. I den sista zonen hanteras kolonialvaror. Där är 
temperaturkraven väldigt oklara, olika anställda anger olika krav. Resterande delarna har inga 
uttalade temperaturkrav utan är zoner där komforten är den faktor som styr. figur 20 visar var 
på lagret de olika temperaturzonerna är belägna samt vilken temperatur som rådde vid 
genomförd mätning den 6e februari 2013. Av mätningen ses att de temperaturkrav som är sätta 
hålls i samtliga rum.  
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Figur 20 Temperaturkrav och uppmätta temperaturer  
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5.3 Arbetstider 

Arbetstiderna för personalen på ICA DE Borlänge skiljer sig åt en del. För lagerdelen finns två 
typer av arbetsgrupper som har olika arbetstider. De två grupperna är personal som arbetar i 
lagergångar och personal som arbetar i utlastningen. Personalen i lagergångarna arbetar 2-skift 
alla dagar i vecka utom lördagar, då endast ett förmiddagsskift finns. För utlastningspersonalen 
däremot sker arbetet i stort sätt dygnet runt. Även för kontorsdelen förekommer varierade 
arbetstider. Majoriteten av personalen, ungefär 75 %, arbetar endast kontorstider medan den 
resterande delen arbetar 2-skift, likt personalen i lagergångarna. Samtliga arbetstider som 
beskrivs ovan har betydelse för energikartläggningen och kommande åtgärdsförslag.   

5.4 Elanvändning  

Lagrets elanvändning varierar mellan ca 530 och 620MWh per månad för årets samtliga 
månader. Med undantag för juli och augusti då behovet ökar till 730MWh för respektive månad. 
En mer detaljerad redogörelse presenteras nedan. 

5.4.1 Översikt elanvändning 

Elanvändningen för ICA DE Borlänge utgörs till strax över 60 % av kyllast och belysning, där 
kyllasten uppgår till drygt 3180 MWh under ett år. Detta motsvarar nästan 40 % av totala 
elanvändningen. De resterande lasterna och deras storlek presenteras i figur 21. Hur respektive 
process bidrar till den totala elanvändningen månadsvis ses i figur 22. Mer detaljerad 
information kring varje lasts elanvändning redovisas under respektive underrubrik.  

 

Figur 21 Enhetsprocessernas elanvändning 
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Figur 22 Ellastens variation månadsvis för de olika processerna 

5.4.2 Kylsystem 

Kylsystemet på ICA DE Borlänge är förenklat beskrivet uppbyggt av fyra kylmaskiner, 
kylmedelskylare, fläktluftkylare, pumpar, ventiler, smutsfilter och expansionskärl. Två av 
kylmaskinerna är äldre och två är installerade under år 2011. Närmare beskrivning av dessa 
sker nedan. I rummen med kylbehov finns fläktluftkylare där köldbäraren tar upp värme och 
fläktarna sprider kall luft. Fläktluftkylarnas kylelement är tillverkade av kopparrör med 
aluminiumlameller och försett med ett hölje av aluminiumplåt. Den uppvärmda köldbäraren 
pumpas till kylmaskinernas förångarsida där värmeväxling sker till kylmediet som i 
kylmaskinen genomgår en kompressorcykel. På kondensorsidan sitter ytterligare en 
värmeväxlare, där värmen växlas till köldmedlet som transporterar värmen till 
kylmedelskylarna utanför byggnaden där värmen avges.  

Kylsystemet ska hålla rumstemperaturen under 4°C vilket gör att köldbäraren måste vara 
kallare än så. Temperaturen på köldbäraren när den lämnar kylmaskinen är -8°C och -4°C när 
den kommer tillbaka. För att reglera temperaturen i kylrummen finns en termostat monterad 
med en eller flera temperaturgivare. Termostaten reglerar köldbärarflödet till fläktluftkylarna i 
det aktuella rummet med hjälp av tvåvägsventiler   
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5.4.2.1 Avfrostning 

På fläktluftkylarna bildas is, vilket gör avfrostning nödvändig. Avfrostning sker ca fyra till sex 
gånger om dagen beroende på årstid och är tidsinställt. Processen startar med att 
tvåvägsventilerna stängs så att köldbärarflödet stryps och fläktarna stannar. För snabb 
avfrostning tillförs värme. På några av fläktluftkylarna används ett värmebatteri (dvs. elvärme) 
som styrs individuellt med en termostat. När avfrostningstiden är till ända öppnas ventilerna till 
köldbäraren och fläktarna startar igen. När de nya kylmaskinerna köptes in installerades ett 
annat system för avfrostning på ett antal fläktluftkylare som utnyttjar spillvärme från 
kylmaskinerna. Kopplat till kondensorsidan på de nya kylmaskinerna finns en ackumulatortank 
där köldbärare värms upp. När det är dags för avfrostning stryps som vanligt köldbärarflödet. 
Från ackumulatortanken skickas sedan den varma köldbäraren till fläktluftkylarna där det 
cirkulerar i en slinga. Då avfrostningen är färdig öppnas trevägsventilen till det vanliga 
köldbärarsystemet dit varma köldbäraren trycks. Avfrostningen sker sekvensvis så att några 
fläktluftkylare frostas av i taget. Detta gäller för båda typerna av avfrostning.  

5.4.2.2 Äldre kylmaskiner 

Kvar i byggnaden finns två äldre kylmaskiner. Målet då de nya kylmaskinerna installerades år 
2011 var att de äldre skulle avvecklas men två sparades och dessa två kylmaskiner används 
under sommarmånaderna då de nya kylmaskinernas kyleffekt inte räcker till. Detta sker från 
maj till september.   

De båda äldre kylmaskinerna är vätskekylaggregat där kompressionen sker i två steg i 
skruvkompressorer. De ger enligt produktblad en kyleffekt på 264 kW per styck och har ett 
effektbehov på 135 kW, vilket ger ett COPR=1,95 vardera. Köldmediet som används är R407C. 
Plattvärmeväxlare finns på både förångarsidan, där förångningstemperaturen är -13°C och 
trycket 20 bar, samt på kondensorsidan där kondenseringstemperaturen är 40°C och trycket är 
28 bar. På förångarsidan används köldbäraren etylalkohol och kylmedlet som har till uppgift att 
kyla kondensorn är propylenglykol.   

Kylmaskinerna har sex kapacitetssteg. En givare känner av temperaturen på köldbäraren då det 
kommer till kylmaskinen och om temperaturen är för låg sänks effekten på kompressorn och om 
temperaturen är för hög höjs effekten på kompressorn.  

5.4.2.3 Nya kylmaskiner 

De två nyare kylmaskinerna är kompressorkylmaskiner och placerade i två containrar utanför 
lagerlokalen.  De två maskinerna har enligt produktblad en kapacitet att vid en 
omgivningstemperatur på 18°C leverera 1264 kW kyla och använder då 266 kW el, vilket ger 
maskinerna COPR=4,75. Vid en omgivningstemperatur på 30°C levereras istället 1112 kW 
kyleffekt med 392 kW el som ger ett COPR=2,83. I de nya kylmaskinerna används ammoniak som 
köldmedium. Dessa har två kompressorsteg, precis som de äldre.  

5.4.2.4 Kylbehovet 

Den sammanlagda elanvändningen för kylbehovet utgörs alltså av de fyra kylmaskinerna 
tillsammans med kylfläktarna. Kartläggningen har visat att det under 2012 krävdes totalt 3,2 
GWh el för att tillgodose kylbehovet i byggnaden. Kylfläktarna stod för 759 MWh och de fyra 
kylmaskinerna för resten. I tabell 2 och figur 23 visas hur elanvändningen för samtliga 
kylmaskiner och kylfläktarna varierade månadsvis under 2012.  
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Tabell 2 Sammanställning av kyllasternas energianvändning och kostnad per år 

 Energi (MWh/år) Kostnad (kr/år) 

Nya kylmaskiner 2380 2 047 000 
Gamla kylmaskiner 40 34 000 
Kylfläktar 760 654 000 
Totalt 3180 2 735 000 

 

 

Figur 23 Kyllasternas variation under 2012 

Figur 24 visar hur effektbehovet för hela kylsystemet varierar under en vecka i juli jämfört med 
en vecka i december. Under juliveckan varierar effektbehovet kraftigt jämfört med 
decemberveckan. Det märks tydligt hur effektbehovet på sommaren går ner nattetid då det ej är 
någon drift. Det finns en rad olika anledningar till detta. Temperaturen är mycket högre 
utomhus på sommaren, vilket gör att varm luft läcker in på de kylda delarna av lagret då portar 
öppnas. Även transmissionen genom väggar ökar. På vintern däremot är temperaturen utomhus 
låg och då portar ut öppnas vid varumottagning och utlastning fungerar detta som passiv 
kylning, vilket minskar kylbehovet. Från kolonialdelen läcker även varm luft in till det kylda 
området genom portar samt genom mellanväggar. Temperaturen på kolonialdelen är mycket 
högre sommartid jämfört med vintertid. På sommaren stiger temperaturen till följd av den höga 
utomhustemperaturen så att problem med för höga temperaturer ibland uppstår. På vintern 
däremot värms kolonialdelen för att temperaturen inte ska bli allt för låg.  
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Figur 24 Jämförelse av effektbehovet till kylsystemet mellan sommar och vinter  

Varje kylmaskin är kopplad till varsin elcentral som loggas kontinuerligt av Megacon (central 
R,A,Z och Å), vilket gjorde det enkelt att identifiera elanvändningen för dessa. Det enda som var 
kopplat till dessa centraler, förutom kylmaskinerna, var belysning i något enstaka litet rum, 
vilket försummas. De flesta av lagrets fläktluftkylare är även installerade till en elcentral som 
loggas av Megacon (central X). På denna central finns inget annat kopplat förutom fläktluftkylare 
och andra komponenter i kylsystemet, vilket gör att hela centralens elanvändning kan härröras 
till kylsystemet. De resterande fläktarna är utspridda på ett flertal centraler och utgör i 
respektive central en liten del av användningen, vilket gör det svårt att avgöra deras storlek. 
Därför innehåller posten oidentifierade laster även el till kylfläktar.  

5.4.3 Belysning 

Idag används i huvudsak två typer av lysrör i samtliga av lagrets rum. Det absolut vanligaste 
lysröret är ett T8-Long-Life-lysrör. Röret finns i sin tur i tre olika varianter: thermo med ett 
extra plasthölje anpassat för kalla miljöer mellan -5°C och +10°C, protector med splitterskydd, 
samt en kombination av dessa två sorter. Effekten för samtliga sorter är den samma, 58W. I 
tabell 3 är alla benämnda som T8-Long-Life. 

Den andra typen är ett T5-rör på 35W. Den typen är främst installerade på kolonialdelen av 
lagret, vilken har högre temperaturkrav. Sedan finns två mindre förekommande lysrör, ett T5 
och ett T8 rör som sammanlagt endast utgör ca 6 % lagerbelysningens elanvändningen. Tabell 3 
är en sammanställning av lysrörstyperna i lagerdelen och dess energianvändning. 
Sammanställningen gjordes genom att räkna antalet lysrör och ta reda på vilken effekt 
respektive lysrör har. Energianvändningen beräknades genom att multiplicera antalet lysrör 
med dess effekt, den uppskattade driftstiden samt en faktor 1,1 eftersom driftsdonet drar en del 
ström. Faktorn 1,1 valdes därför att majoriteten av driftdonen är elektriska.  

Enligt både fastighetsförvaltare COOR och lagerpersonal lyser belysningen i lagerdelarna på 
maximal effekt dygnet runt oavsett om verksamheten är igång eller inte. Huvuddelen av lagret 
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har en beräknad driftstid till 8448 timmar per år. De delar som släcks ner under icke 
driftstimmar är varumottagning samt ett fåtal utrymmen där endast ett litet antal människor 
arbetar t.ex. underhållspersonalens förråd och kontor.  

Tabell 3 Sammanställning av belysningens elanvändning och kostnad per år  

Typ Effekt (W) Antal Energi (MWh/år) Kostnad (kr/år) 
Long Life 58/830 58 2393 1290 1 109 000 
TL T5 HE 35/840 35 626 200 172 000 
TLD 36/840 58 174 30 26 000 
T5 49/830 49 86 30 26 000 

Totalt  3279 1550 1 333 000 

 

5.4.4 Truckladdning 

I det logistiska arbetet med att flytta varor mellan varumottagningen, lagerplatser och utlastning 
används elektriska truckar av olika slag. Dessa drivs av batterier vilka behöver laddas 
regelbundet. Den huvudsakliga truckladdningen är fördelad på två rum belägna i varsin ände av 
byggnaden. I det lite mindre rummet sker laddningen genom att själva trucken ställs på plats och 
laddas. Batteriet byts alltså inte ut, utan hela trucken blir stående. Detta sätt gör att laddningen 
av truckarna i detta rum framförallt sker nattetid då verksamheten står stilla, vilket ses i figur 
25. I det andra större truckrummet byts istället batteriet i truckarna ut och ersätts med ett 
fulladdat, vilket gör att trucken kan fortsätta användas. På det sättet sker laddning mer utspritt 
över dygnet, vilket ses i figur 26. Tabell 4 visar sammanlagda elanvändningen för respektive rum 
under 2012 och figur 27 visar hur effekten som används under en vecka varierar. Där ses 
mönstret för truckladdningen är likt måndag till fredag samt söndag. Lördagar då arbete 
normalt sett endast sker till kl 15 laddas truckarna mindre.   

Tabell 4 Sammanställning av energianvändning och kostnad för truckladdningen 

Rum Energi (MWh/år) Kostnad (kr/år) 

Stora truckrummet 490 421 000 
Mindre truckrummet 50 43 000 

Totalt 540 464 000 

 

 

Figur 25 Truckladdningen under ett dygn i lilla truckrummet 
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Figur 26 Truckladdningen under ett dygn i stora truckrummet 

 

Figur 27 Totala truckladdningens variation under en vecka 

Truckladdningen i det stora rummet var kopplad till en egen central vars användning loggas i 
Megacon (central I). Truckladdningen i lilla rummet var kopplad till en central (central V) med 
flera andra processer, vilket gjorde att utseendet på lastkurvan istället fick analyseras. Av 
gruppförteckningen gick det att se att alla processer utom truckladdningen använde konstant 
effekt. Genom att subtrahera denna effekt erhölls truckladdningens effekt. 

5.4.5 Kontor 

Kontoren på ICA DE Borlänge är fördelade på två våningar. På bottenvåningen, i nivå med lagret 
finns tre kontor där det sammanlagt finns 20 kontorsplatser. Övriga kontorsplatser finns på 
övervåningen uppdelade på två kontorslandskap där det sammanlagt arbetar ca 70 personer. 
Drygt en fjärdedel av de sammanlagda kontorsplatserna tillhör personal som arbetar 2-skift, 
vilket gör att delar av kontoren är bemannade minst 16 timmar om dygnet.  

5.4.5.1 Belysning 

På kontoret identifierades 15-20 olika typer av lysrör och lampor, fördelade på kontor, 
korridorer, konferensrum, omklädningsrum, matsal och mindre utrymmen. I vissa lokaler sitter 
nya armaturer och lysrör och i andra delar sitter äldre. I äldre delar av dessa utrymmen finns 
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endast möjlighet till manuell styrning av belysningen medan det i delar av de nybyggda 
lokalerna finns närvaro och tidsstyrning. Majoriteten av belysningen sitter installerad i ett stort 
kontorslandskap där belysningen går på full effekt dygnet runt, trots att större delen av kontoret 
då är obemannat kvällstid och det samtidigt finns möjlighet till att sektionsvis släcka. Armaturen 
i kontorslandskapet är drygt 30 år och det finns konkreta planer på att byta ut den nu. Kontakt 
sker med leverantörer om hur belysningssystemet ska byggas om och hur det ska regleras. I 
övriga delar av kontoret varierar drifttiderna beroende på verksamhet i rummet och 
möjligheten till reglering.  

Belysningens elanvändning beräknades på samma sätt som belysningen i lagerdelen, dvs. genom 
att räkna antalet lampor och genom samråd med personal uppskatta driftstider. Faktorn som tar 
hänsyn till driftdonets elanvändning sattes till 1,1 i nyare delar och 1,25 i äldre. Den årliga 
elanvändningen presenteras i tabell 5.  

Tabell 5 Sammanställning av elanvändning och kostnad för belysning på kontoret 

Energi (MWh/år) Kostnad (kr/år) 
250 215 000 

 

5.4.5.2 Datorer 

Till varje kontorsplats finns en stationär dator, vilket gör att det sammanlagt i kontorsdelarna 
finns ett 90 tal datorer. Uppskattning gjordes att dessa används 8 eller 16 timmar per dag, 
beroende på om kontorsplatsen endast utnyttjas dagtid eller även kvällstid.  

Datorernas elanvändning ses i tabell 6 och beräknades genom att multiplicerades den 
uppskattade drifttiden med antalet datorer och standardeffekten för datorer i drift, 110 W 
(Tekniska Verken).  

Tabell 6 Sammanställning av elanvändning och kostnad för datorer på kontoret 

Energi (MWh/år) Kostnad (kr/år) 

30 26 000 

 

5.4.5.3 Ventilation 

I kontorsdelarna sitter ett äldre omblandande ventilationssystem som suttit sedan huset 
byggdes år 1979. Vid utbyggnation har nya delar kopplats till samma ventilationssystem. 
Systemet är i grunden ett från- och tilluftssystem men i köket är det endast tilluft. I vissa rum 
matas viss del av frånluften tillbaka in i rummet, så kallat återluft. I delar av lokalerna sker 
värmeväxling mellan från- och tilluften. Kopplat till tilluften finns värme- och kylsystem som 
styrs med hjälp av temperaturgivare utplacerade i lokalerna. Om temperaturen sjunker under 
20 °C startar uppvärmningen. Om temperaturen överstiger 21 °C startar istället kylning. 
Uppvärmning sker med fjärrvärme samt elbatterier och kylning sker med el.  

Ventilationssystemet består av 11st aggregat varav 10st är kopplade till en el-central (central N) 
som loggas i Megacon. Central N innefattar ytterligare några processer och för att inte överskatta 
ventilationens elanvändning antogs 90 % av centralens elanvändning gå till ventilation. Det elfte 
aggregatet har mätts vid en separat mätning som ICA genomfört på författarnas önskan. Den 
sammanlagda energianvändningen och kostnaden för de elva ventilationsaggregaten 
presenteras i tabell 7. Hur effektbehovet i ventilationen varierar en vecka i juli och en vecka i 
december presenteras i figur 28. Där ses att användningen är lik mellan årstiderna men att det 
på sommaren är större toppar vissa dagar och större dalar vissa nätter. Anledningen till detta 
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har inte kunnat utrönas. Någon korrelation till utomhustemperaturen hittades inte. Figur 29 
visar en mer detaljerad bild över hur energianvändningen varierar under ett dygn och ur den 
går att avläsa att ventilationen är inställd på att gå ca 4:30–23:00. Figuren visar även att 
ventilationen drar mycket energi även nattetid då ingen arbetar på kontoret.  

 

Figur 28 Effektanvändning ventilationssystemet 

 

Figur 29 Energianvändningens variation för ventilationen under ett dygn 

Tabell 7 Sammanställning av elanvändning och kostnad för ventilation på kontoret  

Energi (MWh/år) Kostnad (kr/år) 

360 310 000 
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5.4.6 Luftrenare 

På lagret hanteras stora mängder pappkartonger, vilket gör att luften lätt blir full av damm. För 
att minska partiklarna i luften och hålla luften ren och fräsch används luftrenare. Luftrenare 
använder en aktiv sugkraft för att fånga upp partiklarna i luften. 

Sammanlagt finns det 50st luftrenare av två storlekstyper fördelade runt om hela lagret. De två 
varianterna är Zehnder Flimmer c61 som klassas som den stora och Zehnder Flimmer f51 som 
klassas som den mindre. 8st är av den större varianten och 42st av den mindre. Båda sorterna är 
monterade i taket med jämna mellanrum. Den större sorten kan steglöst variera volymflödet 
mellan 1000-9000 m3/h och har vid 6300 m3/h en effektanvändning på 1300W. För den mindre 
gäller volymflöden från noll till 2600 m3/h och effektanvändningen vid 2000 m3/h är 160W. 

För att ta uppskatta luftrenarnas energianvändning multiplicerades antalet luftrenare med 
märkeffekten 1300W respektive 160W och den antagna drifttiden 8760h/år. Den totala 
energianvändningen presenteras i tabell 8.  

Tabell 8 Sammanställning elanvändning och kostnad för luftrenarna 

Energi (MWh/år) Kostnad (kr/år) 

150,0 129 000 

5.4.7 Utomhuslaster 

Två laster identifierades som hittas utanför byggnaden, utomhusbelysning runt lagret och 
motorvärmare på personalparkeringen. Energianvändningen och kostnaden för dessa 
presenteras i tabell 9.  

Tabell 9 Sammanställning av elanvändning och kostnad för utomhuslaster 

Enhetsprocess Användning (MWh/år) Kostnad (kr/år) 

Motorvärmare 50 43 000 
Utomhusbelysning 60 52 000 

Totalt 110 95 000 

 

Vid analys av utomhusbelysningen visade det sig att driftstiderna varierade mellan 5 timmar per 
dag i juni och 18 timmer per dag under december och januari. Under ett år beräknas 
belysningen vara tänd 4390 timmar, vilket motsvarar ganska exakt 50 % av årets timmar. 
Driftstiderna togs fram genom att analysera loggningen för central U i Megacon. På central U är 
en del av utomhusbelysningen installerad och det gick tydligt att se när på kvällen som 
belysningen tändes och när på morgonen den släcktes. En drifttid togs på så sätt fram för 
respektive månad. Den totalt installerade effekten, 13,9kW, beräknades fram genom att räkna 
antalet av de olika typerna av belysning. Den installerade effekten multiplicerat med den 
beräknade drifttiden gav en årlig energianvändning på ca 60 MWh. 

Utredningen kring motorvärmarna visade att motorvärmarna används mellan oktober och mars 
men i varierade utsträckning. Strömmen till motorvärmarna slås på och av i cykler och enligt 
COOR så styrs motorvärmarnas driftstider utav utomhustemperatur. Ju kallare desto tätare 
cykler. Enligt den genomförda kartläggningen använder motorvärmarna 54 MWh el under ett år. 
Hur effektbehovet till motorvärmarna ser ut under en kall vecka i december syns i figur 30 och 
mer detaljerat under en dag syns i figur 31. Observera att denna effekt inte inkluderar eventuell 
tomgångsförlust, då detta inte kunnat bestämmas. I figurerna ses att behovet är som störst mitt 
på dagen då flest arbetar, för att sedan sjunka på kvällen då antalet som arbetar är lägre och 
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färre bilar står på parkeringen. Figurerna bekräftar det som COOR meddelat angående hur 
motorvärmarna styrs. De går hela dagen trots att i stort sett alla bilar står stilla på parkeringen 
under hela arbetsdagen och egentligen bara behöver värmas upp någon timme på 
eftermiddagen eller kring midnatt, när personalen slutar arbeta.     

 

Figur 30 Motorvärmarnas effektbehov under en kall vecka i december 

 

Figur 31 Motorvärmarnas effektbehov under en kall dag i december  

Siffrorna togs fram genom att analysera den elcentral (central U) dit alla motorvärmare var 
kopplade. Det gick tydligt att se hur elanvändningen började gå upp på morgonen vid den tid då 
personal kommer till lagret. På samma sätt syntes tydligt hur elanvändningen gick ner på 
kvällen då fler och fler lämnar arbetsplatsen. För att beräkna hur stor del av elanvändningen 
som utgörs av motorvärmarna subtraherades en baslast som tydligt syntes att den finns året 
runt, dygnet runt från central U. Även utomhusbelysning som tidigare beräknats subtraherades 
samt lite elvärme. Elvärmens storlek antogs vara 5kW under uppvärmningsmånaderna då det 
tydligt syntes att baslasten på vinterhalvåret var ca 5kW större än på sommarhalvåret.    

5.4.8 Övrigt 

Det finns flera laster som är uppenbara men inte varit möjliga att varken mäta eller uppskatta. 
Dit hör de snabbportar som används runt om på hela lagret. Uppskattningsvis finns sammanlagt 
ett hundratal som öppnas och stängs upp till flera gånger per minut. Dock varierar deras 
användning kraftigt beroende på placering. Portarnas huvudsakliga uppgift är att skilja olika 
temperaturzoner åt. 

0

20

40

60

80

100

120

140

mån tis ons tor fre lör sön

kW 

Motorvärmare under en vecka i december 

0

20

40

60

80

100

120

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

kWh 

Motorvärmare under en dag i december 



Energikartläggning  Energiutredning och solkraftsanalys av kyllager 
  – Fallstudie ICA DE Borlänge 

44 
 

Vid varumottagning och utlastning där lastbilar backar upp sitter också portar. Dessa portar är 
eldrivna och vid varje port finns dessutom uttag där lastbilarna kan koppla in sig för att få ström 
till uppvärmning eller kylsystem.  

På lagret finns även lite eluppvärmning. Ett fåtal luftvärmare vid miljöstationen och 
varumottagningen av frukt och grönt är drivna av el. I vissa mindre kontor samt på toaletter 
finns även elradiatorer. Som tidigare nämnts finns även värmebatteri i ventilationen. Utöver 
portar och värme finns en rad mindre laster runt om i den stora lagerbyggnaden. 

Vissa processer som tidigare behandlats har även vissa delar som inte kunnat 
storleksbestämmas, vilket gör att elanvändningen för dessa hamnar i övrigt. Exempel på detta är 
ett antal kylfläktar.   

5.5 Fjärrvärmeanvändning 

På lagret används fjärrvärme till att värma upp kontorsvåningen under de kalla månaderna. 
Dessutom används fjärrvärme året runt till att värma tappvarmvatten till omklädningsrum samt 
att värma avdelningen varmfrukt. Att det finns värmebehov året runt för varmfrukten beror på 
att den är placerad med kallare temperaturzoner runt sig. Uppvärmningen i varmfrukten sker 
med luftvärmare. Runt om på lagret, främst vid utlastningsportarna sitter även luftvärmare 
kopplade till fjärrvärmen. Dessa är tänkta att användas om temperaturen av någon anledning 
blir för låg, exempelvis om någon utlastningsport fastnar i uppfällt läge.  

Fjärrvärmen levereras från Borlänge Energi som ligger drygt 500 m från lagret. De rörliga 
kostnaderna för värmen baseras på levererad mängd energi och volym vatten. Utöver detta 
betalas en fast avgift för leveransen och en serviceavgift. För år 2012 var avgifterna enligt tabell 
10.   

Tabell 10 Fjärrvärmeavgifter 

Fast avgift 45 000 kr/år 
Energi 39,50 öre/kWh 
Volym 3 kr/kbm 
Serviceavtal 2 650 kr/år 

 

Användningen av fjärrvärme varierar kraftigt mellan årstiderna och är temperaturberoende. 
Årsvis användning för de fem senaste åren ses i figur 32. Under år 2012 kostade 
fjärrvärmeanvändningen totalt 1 235 000kr. Av figuren är det svårt att se någon trend för 
fjärrvärmeanvändningen. Figur 33 visar den månadsvisa användningen mellan 2008 och 
2012,värt att notera är värmebehovet under sommaren.  
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Figur 32 Fjärrvärmeanvändningen de senaste fem åren 

Graddagskorrigering innebär att användningen korrigeras med avseende på 
utomhustemperaturen, för att mer rättvist kunna jämföra användningen från år till år. Om det 
ett år exempelvis är 15 % fler graddagar än normalt blir den graddagskorrigerade användningen 
årsanvändningen/1,15.  

 

Figur 33 Månadsvis fjärrvärmeanvändning de senaste fem åren
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6 Energianalys 

Energikartläggningen visade på positiva och negativa saker på lagret. Ett antal problem av varierande 
karaktär och betydelse. Dessa var såväl organisatoriska som tekniska och även systemfel på lagret 
kunde identifieras. Den visade även på områden där nyare teknik skulle kunna minska 
energianvändningen. Såväl hinder som drivkrafter upptäcktes för att genomföra 
energieffektiviseringsåtgärder. 

6.1 Problem  

På lagret kunde problem identifieras på olika nivå med olika svårighetsgrad att åtgärda. Dessa kan delas 
in i olika kategorier. 

6.1.1 Kyla och värme 

Energikartläggningen visar att kyllasten utgör den största delen av elanvändningen. Stora delar av 
lagret måste hålla temperaturer under 4 °C. För att hålla temperaturen används främst de nya 
kylmaskinerna, vilka har en bra verkningsgrad, ett mycket högre COPR än de äldre. De äldre används 
bara när de nya inte räcker till, vilket är bra.  

Som beskrivs senare i avsnitt 8.1.1 är medeltemperaturen i Borlänge över 4°C maj till oktober och då 
kan ett nettoflöde av värme antas in genom väggar, tak och ytterportar(egentligen en längre tidsperiod 
med avseende på solstrålning). Kylbehov finns dock året runt på grund av en rad anledningar. Varor kan 
komma in på lagret med en högre temperatur än önskat, personal avger värme och värme transporteras 
från de varmare avdelningarna kolonial och varmfrukt till de avdelningarna som kyls. All energi som 
tillförs på lagret omvandlas i slutändan också till värme, som exempelvis el till belysning och truckar. 

6.1.1.1 Varuplacering 

Eftersom att medeltemperaturen utomhus ungefär halva året är högre än önskat i de kylda delarna och 
halva året är lägre än önskat problematiserar detta optimal placering av varor ur värmesynpunkt. Hade 
det alltid varit kallare utomhus än vad kylvarorna behöver skulle det vara fördelaktigt att placera dessa 
i ytterkanten av lagret för att utnyttja passiv kylning. Om det istället hade varit så att 
utomhustemperaturen alltid var högre än vad kolonial behöver hade det varit bättre att ha 
kolonialvaror i ytterkanten och placera kylda varor centralt på lagret för att få ett termodynamiskt trögt 
system. Med de temperaturskiftningar som finns i Borlänge mellan årstiderna skulle varorna ur 
värmesynpunkt behöva arrangeras om säsongsmässigt. Detta är såklart inte är rimligt. Istället är lagret 
byggt med kylda delar mot norr och uppvärmda delar mot söder (med undantag för varmfrukten). 
Placeringen av kylmaskinerna är även gjord på norra sidan av byggnaden, vilket är positivt. 

6.1.1.2 Luftombyten 

Ett svåråtkomligt problem på lagret är att det ofta är öppet mellan olika temperaturzoner, vilket orsakar 
ett stort luftombyte mellan dem. Detta i sin tur gör att ännu mer värme och kyla måste tillföras för att 
hålla temperaturkraven. Att portar ofta står öppna mellan temperaturzoner beror till stor del av att 
trafiken med truckar är tät. Lagret är trångt och truckar måste kunna röra sig mellan olika delar av 
lagret. Det finns även portar som öppnas trots att ingen ska passera genom dem. Portar mellan 
kolonialavdelningen och utlastningen, där temperaturskillnad är stor, är utrustade med sensorer som 
gör att portarna öppnas automatiskt när någon närmar sig. När någon rör sig längs med dessa portar 
öppnas de ofta, trots att personen bara ska passera förbi.  



Energianalys  Energiutredning och solkraftsanalys av kyllager 
  – Fallstudie ICA DE Borlänge 

47 
 

Kopplat till luftombyten finns ytterligare ett problem som ibland uppstår. När portar är öppna i både in- 
och utlastning samt snabbportar mellan dem är öppna kan stora luftdrag uppstå, vilket snabbt kan byta 
ut luften i ett rum. Om detta exempelvis sker i utlastningen en varm sommardag genom att luft dras in 
utifrån så stiger temperaturen kraftigt och stor kylning krävs.  

6.1.2 Belysning - lager 

Ytterligare ett problem som finns på lagret är hur belysningen är arrangerad. Som det ser ut idag 
hindrar dragningen av belysningen att delar av lagret släcks då verksamheten är nere. Det tydligaste 
exemplet är att personalen i utlastningen arbetar längre på kvällarna än vad personalen på övriga lagret 
gör. I sitt arbete måste personalen i utlastningen kunna röra sig i gången längs portarna som skiljer 
utlastningen och övriga lagret. För att hålla denna gång upplyst måste hela kolonialavdelningen, 
färskvaruavdelningen, frukt & grönt och varmfrukt också vara tänd med nuvarande dragning av 
belysning. På grund av detta släcks största delen av lagret inte ner nattetid, förutom natten mellan 
lördag och söndag, då lagret är obemannat längre tid än övriga nätter. 

6.1.3 Kontor 

I de äldre delarna av kontorsvåningen finns problem för såväl belysning som ventilation. Den största 
delen av belysningen sitter i ett stort kontorslandskap och belysningen är indelad i ca 5 zoner med 
möjlighet till avstängning vid utgång från landskapet. Personal sitter dock utspritt i landskapet med 
höga skiljeväggar, vilket gör det svårt att ha koll vid utpassagen om andra sitter kvar på kontoret. Detta 
gör att belysningen aldrig släcks utan står på dygnet runt, trots att personal endast bemannar största 
delarna ca 10h/dag.  

I de äldre delarna av kontorsvåningen, i korridorer i utrymmen som kök, matsal, toaletter etc. styrs 
belysningen endast manuellt med av/på-knapp. Detta gör att korridorer alltid står upplysta och att det 
finns risk att övriga utrymmen ej släcks när de töms på människor. I de nyare delarna däremot är 
närvarostyrning installerad i korridorer och på toaletter, vilket förhindrar att belysning är igång i 
onödan.  

Ventilationen upplevs som otillräcklig i konferensrummen på kontorsvåningen. I och med att det inte 
finns någon möjlighet att individuellt för respektive rum styra ventilationen och många rum är kopplade 
till samma ventilationsaggregat så blir kvalitén på luften dålig då många personer samlas i ett 
konferensrum.   

6.2 Systemfel 

På lagret kunde ett antal systemfel ses, varav några beror av varors placering i förhållande till varandra 
och andra mer tekniska såsom hur reglerutrustning är inställd. 

6.2.1 Kyla och värme 

I takt med att lagret har expanderat samt att verksamheten optimeras ur logistisk synpunkt och inte ur 
energisynpunkt har vissa systemfel uppkommit. Principiellt sett ska en byggnad inte behöva värmas och 
kylas samtidigt, vilket sker året runt på ICA. Stora delar av lagret kyls året runt. Kontorsvåningen och 
delar av lagret värms vintertid. Dessutom är varmfrukten placerad med kallare temperaturzoner kring 
sig, vilket innebär att varmfrukten måste värmas året runt, även mitt på sommaren. Det finns en termisk 
drivkraft att temperaturerna i lagret ska jämnas ut. Det gör att värmen från varmfrukten sprider sig till 
kallare områden som omger varmfrukten och att kylbehovet där ökar. All den värme som tillförs i 
varmfrukten måste till slut kylas bort från de kalla zonerna. Vidare så är drycken, vilket är den största 
värmebäraren på kolonialavdelningen, placerad närmst väggen som angränsar till 
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färskvaruavdelningen. Detta gör att drycken fungerar som ett värmebatteri och avger värme till 
färskvaruavdelningen.  

Varmfrukten värms med fjärrvärme och eftersom detta måste ske året runt cirkulerar varmt vatten i 
lagerbyggnaden även sommartid. Om fjärrvärmesystemet inte är helt tätt, exempelvis att ventiler läcker, 
innebär detta att värme kan läcka ut i delar som inte behöver värmas även sommarhalvåret och att 
kylbehovet då ökar. Om så är fallet värms och kyls en yta samtidigt, när det egentligen inte finns behov 
av varken kyla eller värme.  

Ytterligare ett systemfel sett ur energisynpunkt är de otydliga temperaturkraven på 
kolonialavdelningen. Dessa gör att stora ytor av kolonialavdelningen värms under vintern, trots att det 
är få varor som egentligen är känsliga för låga temperaturer.  

6.2.2 Kontor 

Ytterligare ett systemfel är att temperaturen styrs i stora delar av kontorsvåningen med ventilationen. 
Det gör att ventilationen går trots att ingen är i lokaler. I exempelvis motionshall och gym som används 
korta stunder på dagen går ventilationen ständigt. Regleringen av temperaturen på kontorsvåningen 
styrs, som beskrivits i avsnitt 5.4.5.3, genom att värmning sker om temperaturen sjunker under 20 °C 
och kylning om temperaturen överstiger 21°C. Det lilla temperaturintervallet kan göra att värme tillförs 
ena stunden för att strax efter kylas bort.   

Ventilationen på kontorsvåningen går mellan ca 4:30–23:00, vilket också beskrevs i avsnitt 5.4.5.3, trots 
att väldigt få ytor bemannas mer än ca 10h/dag. Skillnaden i användning mellan natt och dag är 
dessutom liten. Det innebär att ventilationen går ganska kraftigt även nattetid då kontorsvåningen är 
helt obemannad.   

6.3 Barriärer och drivkrafter  

På ICA DE Borlänge upptäcktes såväl barriärer som drivkrafter för energieffektiviseringsåtgärder. Som 
beskrivits i avsnitt 2.2 ägs fastigheten av NLP som hyr ut den till ICA Fastigheter som i sin tur hyr ut den 
i andra hand till ICA Sverige. Fastighetsskötseln är sedan outsourcad till COOR Service Management. 
Detta kan leda till organisatoriskt hinder vid större investeringar. Det finns en tydlig uppdelning mellan 
ansvarsområden mellan parterna men det kan uppstå intressekonflikter då en part är ansvarig för en 
åtgärd och en annan gynnas av åtgärden. Många energieffektiviseringsåtgärder kräver stora 
investeringar som betalar av sig genom att energianvändningen minskar och därmed den årliga 
energikostnaden. ICA Sverige är de som betalar för energin men ansvaret över byggnaden ligger till stor 
del hos ICA Fastigheter. Större investeringarna kan även öka värdet på byggnaden, vilket gynnar NLP. 
Det finns alltså en risk att energieffektiviserande åtgärder ej genomförs på grund av skilda incitament.  

Omförhandling av hyreskontrakt sker regelbundet och nästa omförhandling är år 2018. Många stora 
investeringar har en lång återbetalningstid och om en investering inte beräknas vara återbetald innan 
nästa förhandling finns en risk att investeringen inte genomförs på grund av att parterna inte är villiga 
att ta risken att finansiera en åtgärd då det inte garanteras att samarbetet fortsätter efter år 2018.  

Under arbetet fördes samtal med personal inom COOR, ICA Sverige samt ICA Fastigheter och bland 
personal identifierades även drivkrafter. Inom alla delar märktes ett stort intresse för att minska 
energianvändningen. Utan att ha genomförfört några regelrätta intervjuer gavs intrycket att idéer 
uppkommer inom alla företagen för hur energianvändningen kan minskas och att det finns flera 
eldsjälar.  
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En drivkraft för energieffektivisering är ICA:s gemensamma mål om att minska utsläppen av 
växthusgaser med 30 % till 2020. För att uppnå detta mål kan energieffektivisering ske och även byte av 
energibärare. Kopplat till detta identifierades även ett hinder. Elen som köps in är klassad som 
miljömärkt och ICA räknar med låga utsläpp vid förändringar i energianvändningen enligt avsnitt 4.4. 
Med detta perspektiv ges väldigt små minskningar av växthusgaser vid energieffektiviseringar. Det gör 
även att byte av energibärare ofta ger större utsläpp av växthusgaser. Med detta sätt att räkna vore det 
exempelvis bättre att byta fjärrvärme mot eluppvärmning ur utsläppssynpunkt. Det finns inget sätt som 
är rätt eller fel när det gäller att räkna hur utsläppen förändras vid minskad energianvändning. Sett i ett 
större perspektiv är det dock inte troligt att vattenkraftverken producerar mindre energi för att 
elanvändningen minskar. Mer troligt är att överskottet av vattenkraft säljs till andra verksamheter i 
Sverige eller i andra länder och att annan elproduktion som är dyrare och genererar större utsläpp av 
växthusgaser minskar.   

Slutligen finns en stor drivkraft för energieffektivisering på lagret och det är kopplat till problemet som 
berördes tidigare, att all energi som tillförs på lagret till slut blir värme. Detta innebär att 
energieffektivisering får dubbel effekt, för varje sparad kWh el för processer på lagret så sparas även ca 
0,25 kW el i kylmaskinerna.  
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7 Utredning av åtgärdsförslag 

I följande kapitel presenteras allt från detaljerade åtgärdsförslag med investeringskalkyler till mer 
övergripande vägledning för att energieffektivisera verksamheten. 

I samtliga kalkyler för åtgärdsförslagen har en elprishöjning på 5,5 %, vilket energimyndigheten använt 
i sina kalkyler för solcellssystem (Energimyndigheten, Solcellssystem: Energimyndigheten 2012). 
Inflationen som använts är 1,4 %, vilket är den genomsnittliga inflationen för år 2003-2012 (SCB 2013).  

7.1 Åtgärder kring belysning 

I energikartläggningen och analysen konstaterades att belysningen står för en stor del av lagrets 
energianvändning och att belysningen oftast är igång även då verksamheten ligger nere. På grund av 
detta utreddes möjligheten att byta ut lysrör, armaturer och don till mer energieffektiva. Dessutom 
utreddes möjligheten till att reglera belysningen med olika typer av detektorer. Olika alternativ togs 
fram och för det mest passande beräknades hur mycket energianvändningen, energikostnaden och 
klimatutsläppen skulle minska. Dessa beräkningar innefattar dels direkta minskningar för belysningen 
och dels indirekta eftersom kylbehovet minskar.  

För ICA finns mycket energi att spara genom att börja styra sin belysning. Ett alternativ är att tidsstyra 
belysningen så att den lyser 100 % under arbetstid och 0 % utanför arbetstid. Ett annat alternativ är att 
installera sensorstyrning och dimbara HF-don, vilket gör det möjligt att dimra ner belysningen även 
under arbetstid då personal inte vistas i vissa zoner för att snabbt tändas upp då någon kommer in i 
zonen. Någon möjlighet till dasljusreglering ses dock inte då det i lagerlokalerna är väldigt lite fönster. 

För kolonial, varumottagning-kolonial samt utlastning är det möjligt att byta till energieffektivare 
belysning. Medan det för frukt & grönt samt färskvaror inte finns några bra alternativ. Detta framkom 
genom att en rad belysningsalternativ för dessa zoner undersöktes, vilket presenteras nedan. 

7.1.1 Förslag 

Belysningsförslagen är uppdelade i tre delar: Ett förslag för kolonialavdelningen och dess 
varumottagning, ett för utlastningszoner samt ett gemensamt för frukt & grönt och färskvarudelen. I 
figur 2 avsnitt 2.2 finns en bild av uppdelningen där rött markerar kolonial, grönt markerar utlastning 
och blå resterande delar.  

7.1.1.1 Åtgärd kolonial 

Då kolonial är rumstemperad eller med något lägre temperatur beroende av årstid, bör Aura Lights 
energieffektiva lysrör T5 ECO Saver Protector 32W passa bra. Röret är splittersäkert enligt rådande 
krav och har en mycket högre verkningsgrad, 114 lm/W, jämfört med 86 lm/W hos de T8-rör som idag 
är installerade. Med de nya lysrören krävs att ny armatur och HF-don i hela kolonialen installeras, vilket 
det enligt COOR redan finns ett behov av. HF-donen som installeras bör vara dimbara för att 
belysningen ska kunna regleras på bästa möjliga sätt.  

För att avgöra hur många av de nya lysrören som krävs för att bibehålla ljusflödet i varje rum har 
nuvarande lumen i varje rum beräknats, för att sedan divideras med det ljusflödet de nya rören 
levererar per styck. Resultat blev att för att uppnå samma ljusflöde som tidigare krävs att 1364st av den 
nya sorten T5 ECO Saver Protector 32W installeras på kolonial och kolonials varumottagning. Bytet 
skulle göra att den installerade belysningseffekten i området minskades från 58 kW till 48 kW. Med 
nuvarande driftstider skulle en minskning med ca 85 MWh el per år erhållas.  



Utredning av åtgärdsförslag  Energiutredning och solkraftsanalys av kyllager 
  – Fallstudie ICA DE Borlänge 

51 
 

För att ytterligare minska belysningens elanvändning bör driftstiderna ändras. Genom att släcka ner 
belysning i lagergångarna på kolonial under icke arbetstid och använda sig av IR-detektorer som dimrar 
under arbetstid skulle driftstiderna för lagergångarnas belysning minst kunna minskas från ca 
8450h/år till ca 6450h/år, det vill säga ca 23 %. IR-detektorernas förtjänst är inte med i den siffran då 
dess inverkan är svår att avgöra. Riktvärdet 25 % energibesparing med rörelsedetektorer, vilket 
berördes i avsnitt 4.6.2, anses inte applicerbar i ICAs verksamhet då lagergångarna är mycket tätt 
trafikerade. Förutom minskade energikostnader ökar såklart även lysrörens livslängder med denna 
styrning. Med bytet till T5 ECO Saver Protector 32W och styrning skulle elanvändningen för belysning 
på kolonial årligen minska från 525 MWh till ca 310 MWh alltså 215 MWh. Detta motsvarar en 
minskning med över 41 %. Beräkningarna som mynnar ut i energibesparingen ses i bilaga 2. 

På kolonialdelen är lagergångarna närmare 70 m långa och traditionella IR-detektorer har räckvidder 
på ca 50 m. Detta gör att i det krävs att två detektorer placeras i varje gång för att kunna täcka av hela 
lagergången. Enklast är om det placeras en detektor på vardera sida om mittengången som går genom 
kolonialavdelningen. I sidogångarna krävs att 3st detektorer placeras i vardera av rummen 296a, 291a 
och 269b som utgör kolonial. Sammanlagt krävs då 53st detektorer, 44st för lagergångarna och 9st för 
sidogångarna och mittgången för hela kolonial. 

7.1.1.1.1 Investeringskalkyl  

För att uppskatta kostnaden för en så pass omfattande installation togs kontakt med Peter Karlsson som 
är anställd vid Linköpings Universitet och mycket insatt i just energieffektiv belysning. Han har med 
hjälp av en tidigare liknande installation uppskattat kostnaden till 3 200kr/armatur. Då ingår allt: 
armatur, lysrör, HF-don, styrningsutrustning och själva montaget. Han nämner även att en vanlig 
installation när endast armatur och lysrör byts brukar kosta 1 200kr/ armatur med montage. Den extra 
kostnaden för att kunna reglera belysningen blir alltså ca 2 000 kr/armatur.  

I och med att belysningen och armaturen på kolonial idag är så pass gammal att den behöver bytas 
valdes investeringskostnaden för åtgärden endast till den extra kostnaden 2 000 kr/armatur. För att 
kunna styra all belysning på kolonialdelen bedöms 682 nya armaturer med styrningsutrustning krävas. 
Detta skulle då ge en extra investeringskostnad på 1 364 000 kr Investeringen har en återbetalningstid 
på 7 år och om livslängden på armatur och lysrör antas till 9 år blir internräntan 8 %. Dock har 
styrningsutrustningen en längre livslängd, vilket gör att internräntan egentligen borde vara något 
högre. 

7.1.1.2 Åtgärd utlastning 

Som beskrivet i avsnitt 5.2 råder samma temperaturkrav i utlastningszonerna som på färskvarudelen 
och kallfrukten, vilket får som följd att T5 ECO Saver Protector rören som föreslås på kolonial inte 
lämpar sig här. Detta för att de saknar thermo-hölje. Däremot har utlastningen mycket lägre takhöjd än 
övriga lagerdelar, vilket gör att LED-belysning skulle fungera bra här. Just nu genomförs en testperiod 
med LED-belysning på lagret i Helsingborg och än så länge verkar samtliga mycket nöjda med kvaliteten 
på ljusflödet och rören i sig.  

En stor fördel med att använda LED-belysning är dess långa livslängd, efter 58 000h har 90 % av rören 
minst 70 % initialt ljusflöde. (Products Aura UltiLED Long Lifte: Auralight u.d.)  

Att i utlastningszonerna byta all nuvarande belysning till LED-belysning samt införa styrning och 
rörelsedetektorer skulle minska elanvändningen med minst 113 MWh per år. Bytet skulle kräva 656 
armaturer med två 27W rör i varje. Siffran är framräknad på samma sätt som för kolonials 
belysningsförslag och beräkningarna presenteras i bilaga 3. Antalet detektorer som skulle krävas för 
varje utlastningsrum varierar mellan 1 och 3 beroende av rummens storlek men sammantaget behövs 
ungefär 15-18st.  
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Eftersom att all energi till slut blir till värme minskar kylbehovet i utlastningen om energianvändningen 
i belysningen minskar. Det minskade kylbehovet är lika stort som energibesparingen för belysningen, 
men det minskade elbehovet i kylanläggningen beror av kylmaskinernas COP, vilket för nya 
kylmaskinerna ligger på COP =4,75.  Det minskade kylbehovet som uppstår tack vare minskad belysning 
skulle då bli ca 24 MWh/år (113/4,75 ≈ 24).  Sammanlagt minskar alltså elbehovet tack vare denna 
åtgärd med ca 137 MWh/år. Sätts detta i relation med nuvarande elbehov för utlastning blir 
minskningen ca 37 %. 

7.1.1.3 Åtgärd övriga lagerdelar 

De alternativ som undersöktes för frukt & grönt samt färskvaror med hjälp av produktkataloger och i 
samråd med återförsäljare var: Aura Lights Eco Saver protector 27W, LED-belysning och ett standard 
T5-rör. Aura Lights Eco Saver protector lysrör är Auras mest energieffektiva lysrör, med en 
verkningsgrad på 114 lm/W. Röret finns dock inte med thermo-höje, vilket gör att lysröret tappar 
mycket ljusflöde vid de låga temperaturer som råder i de aktuella zonerna. LED-belysning har också en 
hög verkningsgrad och fungerar bra i låga temperaturer. Problemet med LED är att belysningen tappar 
mycket ljusstyrka vid höga takhöjder. I lagerdelarna är takhöjden uppemot 10m och vid dessa höjder 
fungerar LED-belysning sämre än traditionella lysrör. Det sista åtgärdsalternativet som undersöktes var 
att ersätta dagens T8-rör med ett standard T5-rör, vilket inte visade sig lämpligt. T5-rör finns med 
thermo-hölje och takhöjden är inget problem. Dock måste lysrören även vara splittersäkra och 
kombinationen med splittersäkerhet och thermo-hölje finns inte för T5-rör. På grund av detta 
rekommenderas att nuvarande T8 thermo protector lysrör behålls men att don byts till dimbara HF-don 
och att detektorer installeras för närvarostyrning.  

De don som idag sitter i armaturen är icke dimbara, vilket gör att reglering och styrning blir svårt. Med 
hjälp av dimbara HF-don kan ICA styra belysningen även i dessa utrymmen. Styrningen kan ske på 
samma sätt som beskrivs för kolonialdelen. Genom att använda dimbara don på frukt & grönt, 
färskvarudelen, varumottagningarna för dessa produktområden samt vid miljöstationen skulle 
belysningens elanvändningen minska med ca 146 MWh/år i dessa zoner. Vidare skulle även kylbehovet 
i de berörda områdena minska med samma energimängd. Med ett COP på 4,75 skulle det betyda att 
kompressorn skulle behöva ca 31 MWh mindre el. Så sammanlagt skulle ett byte av HF-don och 
införande av styrning minska elanvändningen med 177MWh/år. Beräkningar presenteras i bilaga 4.  

För att kunna genomföra denna åtgärd krävs att en liknande installation görs som den för kolonialdelen. 
Skillnaden är att i dessa zoner är lysrör och armaturer bytta under 2011 och 2012. Att här montera ner 
och kassera denna utrustning anses orimligt, vilket gör ingen investeringskalkyl presenteras. Istället 
rekommenderas endast att vid nästa byte göra en liknande installation som presenteras för kolonial. 
Priset per armatur för en sådan installation bör likna det som presenteras i investeringskalkylen för 
kolonial dvs. ca 2000 kr/armatur för ett komplett reglersystem.  

7.1.1.4 Sammanställning 

För att enkelt se vilka lagerdelar som innefattas i respektive åtgärd, se figur 34. Åtgärden för kolonial 
berör det rödmarkerade området, för utlastning det grönmarkerade och det blåmarkerade området för 
den sista åtgärden. 

I tabell 11 sammanfattas de tre belysningsåtgärderna med värden för energiminsking och minskade 
utsläpp av växthusgaser. 
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Tabell 11 Sammanställning av belysningsåtgärder  

Åtgärd Minskad 
elanvändning 

(MWh) 

Minskade utsläpp 
marginalels- 
perspektiv  

(ton CO2-ekv 
/år)* 

Minskade 
utsläpp 

nordiskt 
perspektiv 

(ton CO2-ekv 
/år)** 

Minskade utsläpp 
ICA:s perspektiv 

(ton CO2-ekv 
/år)*** 

Kolonial 215 86 22 0,26 

Utlastning 137 
 

55 14 0,17 

Övriga delar 177 74 18 0,23 

Totalt 529 215 54 0,66 

* är beräknad med marginalselsprincipen med ett värde på 0,4 kg CO2-ekv/kWh 

** är beräknade med ett nordiskt perspektiv där de genomsnittliga utsläppen är 0,1kg CO2-ekv/kWh 

*** är beräknade med ICAs riktvärde 0, 001 250 kg CO2-ekv/kWh 

7.1.2 Diskussion kring förslaget 

Anledningen till att inga kalkyler presenteras för varken utlastningsförslaget, frukt & grönt eller 
färskdelen är de stora osäkerheterna i prisuppgifter. Dessutom är nuvarande belysning i zonerna frukt 
& grönt och färskdelen så pass ny att ett byte av armatur där, vilket skulle krävas för att kunna dimra, 
inte är aktuellt i dagsläget. Vid kontakt med Aura Light gavs ett pris på ca 3000 kr/styck för LED 
armatur med lysrör och dimbara driftdon men priset är inte fast utan beror på upphandlingen. Det 
alternativ som finns till LED i utlastning är att på samma sätt som för frukt & grönt samt färskdelen 
behålla nuvarande thermo protector rör, men installera styrning. För lagerdelarna uppskattas som sagt 
styrningspriset till 2000kr/armatur. För utlastningen har ingen exakt siffra erhållits och prisuppgifterna 
för lagerdelarna går ej att tillämpa i utlastningen då takhöjden är mycket lägre. Installationen bör därför 
vara betydligt enklare och mindre kostsam.    

Även om inga kalkyler för de två sistnämnda förslagen gjorts visar resultatet på att det finns stora 
mängder energi att spara genom att göra förändringar bland nuvarande belysningsutrustning. Totalt 
finns ca 529 MWh el att spara, vilket är en dryg tredje del av dagens elanvändning för belysning. 
Energibesparingen tack vare minskade drifttider och besparingen tack vare lägre installerad effekt är 
ungefär lika stor.  

Att använda sig av LED-belysning är något som tidigare nämnts just nu testas i vissa utrymmen i 
Helsingborg och enligt Malte Enocson har det hittills fungerat mycket väl. För att få en bild av fördelar 
och nackdelar med att välja LED finns därför goda möjligheter för ICA i Borlänge att följa upp testet i 
Helsingborg. Fördelen med att välja LED-belysning i kalla utrymmen är att de inte på samma sätt som 
traditionella lysrör påverkas av de låga temperaturerna. 
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Figur 34 Zonindelning belysningsåtgärder
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7.2 Byta till tidsstyrda motorvärmarstationer 

Efter önskemål från ICA har en undersökning gjorts kring möjligheten att byta system för 
motorvärmare. Sammanlagt finns det 177st parkeringsplatser med motorvärmare. Som nämnts tidigare 
sker arbetet på lagret i 2-skift, vilket gör att vissa motorvärmare används två gånger per dag. Antalet 
som jobbar kvällstid är något lägre än under dagen. Av denna anledning antas följande: under dagtid 
används alla 177 motorvärmare och under kvällen används hälften, det vill säga. 89 st. Alltså används 
motorvärmarna 266 gånger per dag.  

Energikartläggningen som gjorts visar att motorvärmarna används under perioden oktober till mars. I 
avsnitt 8.1.1 framgår medeltemperaturen i Borlänge under denna period. Energimyndigheten har vissa 
rekommendationer som beskriver hur lång tid före bilen ska användas som motorvärmaren bör starta, 
vilket visas i tabell 12. Utifrån dessa riktlinjer bör också användandet av motorvärmarna ske. Enligt 
energimyndigheten varierar motorvärmares effekt mellan 400W och 600W. Beräkningarna som gjort 
utgår ifrån en effekt på 500W.  

Tabell 12 Riktvärden för motorvärmaranvändning (Använd motorvärmare rätt: Energimyndigheten 2011) 

Utomhus temperatur Användning [h] 

>10°C 0,5 
~0°C 1 

< -15°C 1,5 

7.2.1 Förslag 

Vid installation av timers till motorvärmare samtidigt som de används enligt rekommendationer skulle 
den totala energianvändningen för motorvärmare kunna minskas från 54 MWh/år till 29 MWh/år, 
vilket är en minskning med 46 %. Beräkningarna har delats upp månadsvis där medeltemperaturen för 
respektive månad avgjort den rekommenderade användningen. Med formeln nedan och driftstider 
enligt tabell 12 har beräkningarna genomförts enligt: 

                                                  
                                        
                                                                                
               

Tabell 13 Energianvändning månadsvis med tidsstyrda motorvärmare  

Månad Rekommenderad 
användningstid [h] 

Antal dagar Energi [MWh] 

Oktober 0.75 31 3,09 
November 1 30 3,99 
December 1,5 31 6,18 
Januari 1,5 31 6,18 
Februari 1,5 28 5,59 
Mars 1 31 4,12 

Totalt - 182 29,15 

 
För att få prisuppgifter på nya motorvärmare med timers har en prisuppskattning från det 
Gnosjöbaserade elinstallationsföretaget Garo AB tagits fram. Enligt denna offert skulle 89 stycken 
kapslingar innehållande profiler med 2 eluttag kosta 267 000kr exkl. moms, med installation inräknat. 
Utifrån denna grundinvestering, energiprisökning på 5,5 % /år, inflation på 1,4 % /år samt antagandet 
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att det nya motorvärmarsystemet används i 15 år fås de ekonomiska nyckeltal som presenteras i tabell 
14, där även energiminskning och minskade utsläpp av växthusgaser ses. 

Tabell 14 Ekonomiska nyckeltal för nya motorvärmaruttag 

Minskad 
elanvändning 

(MWh/år) 

Minskade 
utsläpp 

marginalels- 
perspektiv  

(ton CO2-ekv 
/år)* 

Minskade 
utsläpp nordiskt 

perspektiv  
(ton CO2-
ekv/år)** 

Minskade 
utsläpp ICA:s 

perspektiv  
(ton CO2-

ekv/år)*** 

Återbetal-
ningstid 

Internränta 

25 10 2,5 0,03 10 år 7 % 
* är beräknad med marginalselsprincipen med ett värde på 0,4 kg CO2-ekv/kWh 

** är beräknade med ett nordiskt perspektiv där de genomsnittliga utsläppen är 0,1kg CO2-ekv/kWh 

*** är beräknade med ICAs riktvärde 0, 001 250 kg CO2-ekv/kWh 

7.2.2 Diskussion kring förslaget 

Ett byte av motorvärmarsystemet ger en lång återbetalningstid och i sammanhanget liten minskning av 
energianvändningen. Att byta ut nuvarande motorvärmare för att minska den totala energikostnaden 
bör därför inte vara första prioritet. Om däremot motorvärmarna ändå är i behov av att bytas så bör 
bytet ske till motorvärmare med tidsstyrning. Då minskas elanvändningen med 46 % per år i jämförelse 
med dagens motorvärmaranvändning.  

7.3 Arrangera om och sänka temperaturer på kolonialdel 

En anledning till att energieffektiviseringar, även om de är lönsamma, inte blir realiserade är att de ofta 
kräver investeringar i ny teknisk utrustning eller ombyggnationer. För kolonialdelen finns det däremot 
potential att med noll investeringskostnad men med vissa omkostnader som personal sänka 
energianvändningen. Kolonialdelen är en stor varugrupp med många olika typer av varor. Under 
diskussioner med både kvalitetsansvariga och kolonialchef har det konstaterats att inga exakta 
temperaturkrav finns för varugruppen. De krav som finns är att varor ska hålla god kvalitet vid leverans. 
De varor som ses som mest temperaturkänsliga är olika matlagningsoljor och chokladvaror. I övrigt 
klarar samtliga varor temperatursänkningar ner strax under 10°C. Detta skapar möjlighet till vissa 
omflyttningar.  

7.3.1 Förslag 

Om de varor som är temperaturkänsliga, matlagningsoljor och chokladvaror placeras allra längst bort 
från färskvarudelen vore det möjligt att i större delen av kolonial stänga av uppvärmningen. Av de sex 
värmeaggregat som finns idag borde det räcka att endast använda de två aggregaten i rum 296a. 
Alternativt ha ett av dessa två igång för att kunna bibehålla temperaturer som lämpar sig för 
matlagningsoljorna och chokladen. I övriga kolonialdelen regleras inte temperaturen utan styrs av 
utomhustemperaturen samt uppvärmningen och kylning i övriga delar. Denna åtgärd gör 
temperaturskillnaden mellan färskvarudelen och den närliggande kolonialdelen jämnas ut. På så sätt 
motarbetas inte termodynamiken som idag, då uppvärmning och nedkylning sker i intilliggande rum. 

Ett stort problem som finns under sommaren är att varma kolonialvaror värmer upp lagret när de 
placeras ut på lagret. Vissa varor transporteras i icke temperaturreglerade lastbilar, vilket gör att 
varorna kan vara uppåt 20°C när de når lagret. Störst problem innebär de varor med stor massa och 
volym så som läsk och juice. Idag är alla dryckesvaror ur termodynamiskt perspektiv placerade på 
ofördelaktig plats, vägg i vägg med färskvarudelen som har de lägsta temperaturkraven. I och med att 
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dryckesvarorna under sommarhalvåret kommer in på lagret med hög temperatur samtidigt som de i 
sammanhanget innehåller mest energi på grund av dess massa, får det som följd att stor andel värme 
transporteras direkt över till färskvarudelen vägg i vägg. Därför bör de kolonialvaror med högst massa 
placeras så långt ifrån färskvarudelen som möjligt, efter de temperaturkänsliga varorna som nämns 
ovan. Därefter bör varorna placeras efter samma princip, störst massa och volym långt ifrån 
färskvarudelen.  

7.3.2 Diskussion kring förslaget 

Det finns flera anledningar till att åtgärderna borde genomföras. En stor fördel med åtgärden är den 
innebär ytterst små kostnader, förutom att personal behövs för att genomföra varuförflyttningarna. En 
annan fördel är att åtgärden är flexibel och anpassningsbar. Visar det sig att det under vintertid inte 
räcker med ett eller två värmeaggregat är det bara att starta ett eller flera extra för att inte varor ska 
förstöras.  

På förhand är det svårt att avgöra hur stora de ekonomiska besparingarna kan bli men i och med att 
åtgärden i stort sett inte har några kostnader bör åtgärden snabbt bli lönsam. En annan del i åtgärden 
som på förhand är svår att bestämma är exakt vilka temperaturer de oreglerade zonerna kommer hålla. 
För att avgöra detta krävs att avancerade datorsimuleringar görs, vilket är krävande och tar lång tid.  

En nackdel med att ha oreglerade temperaturzoner är att temperaturen i zonerna kommer variera flera 
grader beroende på årstid. För personalen innebär det möjligen att arbetsklädsel kommer skilja något 
mellan vinter och sommar. För varorna i zonerna ska det inte vara några problem i och med att de 
klarar av stor temperaturspann.  

En fara som diskuterats med ansvariga på lagret är om temperaturskillnaden mellan kolonials varmaste 
och kallaste del kommer bli så stor att personalen påverkas. Detta bör inte bli ett problem i och med att 
personalen redan idag rör sig mellan olika temperaturzoner där temperaturskillnaderna mellan 
zonerna är större än den som kan uppstå internt på kolonial. 

7.4 Möjlighet till utnyttjande av restvärme från kylmaskinerna  

Restvärmen i de nya kylmaskinerna används till viss del, men hur stor del av den tillgängliga som 
utnyttjas kunde ej bestämmas. För att ta reda på hur mycket värme som finns tillgänglig genomfördes 
beräkningar på enligt bilaga 1. Dessa visar på att den mängd värme som finns tillgänglig varierar 
kraftigt mellan årstiderna och är som störst på sommaren då värmebehovet på lagret är som minst. 
Enligt beräkningarna finns ca 14 000 MWh värme tillgängligt per ett år och 700-1 800 MWh per månad, 
beroende på årstid. Enligt Mats Lundgren på Francks Kylindustri, vilka installerade kylmaskinerna och 
avfrostningen, finns 900-1000 kW värmeeffekt tillgänglig med en temperatur mellan 25-30°C. Då 
maskinerna går kontinuerligt innebär detta en värmemängd omkring 650-720 MWh per månad, vilket 
stämmer bra med beräkningarna för de kalla månaderna.  

För att få en uppfattning om hur mycket värme detta är kan siffrorna jämföras med 
fjärrvärmeanvändningen som varierar mellan ca 50-300 MWh per månad. Mycket värme som kyls bort 
är lågvärdig värme och svår att använda. Det finns dock användningsområden som inte kräver så höga 
temperaturer: ytterligare avfrostning av kylfläktar samt uppvärmning av ventilationsluft till exempel.  

Enligt Malte Enocson på ICA Fastigheter Helsingborg undersöks möjligheten till att koppla en 
värmepump till kylmaskinen för att utnyttja restvärmen. Värmepumpen ska ha en 
kondenseringstemperatur på +39°C och en förångningstemperatur på +23°C. 
Värmepumpskompressorerna installeras med steglös varvtalsreglering. Pumpen ska innehålla två 
stycken kolvkompressoraggregat av fabrikat Grasso 65HP. Dessa har en värmeeffekt på 434kW per 
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styck, axeleffekt på 33kW per styck och en kyleffekt på 401 kW per styck. Värmepumpens COPH skulle 
bli 13,15, vilket innebär att mycket värme kan utnyttjas med en lite mängd el. Eftersom att värmen finns 
tillgänglig året runt och installation av utrustning och rördragning innebär en investeringskostand är 
det önskvärt att först använda värmen till processer som går året runt. Exempel på detta är ytterligare 
avfrostning och uppvärmning av varmfruktsavdelningen, om ICA behåller denna på nuvarande plats. 
Om temperaturen från kylmaskinerna är för låg för att använda kan spetsning ske med fjärrvärme eller 
så kan en värmepump installeras liknande den som planeras i Helsingborg 

7.5 Bygga om belysning och ventilation i kontorslandskap  

Som energianalysen visar finns på kontorsvåningen ett par problem: att belysningen är svår att reglera 
och används mycket mer än nödvändigt och att ventilationen inte är tillräcklig. Kontakt sker redan med 
företag om hur dessa system skulle kunna byggas om och därför behandlas inte detta så djupt. 
Utredningen presenterar dock hur mycket energi som kan sparas årligen med en ombyggnation och lite 
tips att tänka på vid ombyggnationen. 

7.5.1 Belysning 

Nedan följer en överslagsberäkning för hur mycket energianvändningen för belysningen kan förväntas 
reduceras vid en ombyggnation. I det större kontorslandskapet på lagrets ovanvåning är 295st 36W 
lysrör installerade. Detta ger en totalt installerad effekt på: 

               

Armatur och don är som tidigare nämnts gamla och därför antas utrustningen använda 25 % mer effekt 
än vad som anges på lysrören, vilket innebär att den verkliga effekten blir: 

                   

Som det ser ut idag stängs belysningen i kontorslandskapet ytterst sällan av och därför antas nuvarande 
driftstiden till 8760h/år. Detta innebär att energianvändningen för belysningen uppgår till: 

                    

Kontorslandskapet är uppdelat i två delar, enligt figur 35, där arbetstiderna skiljer sig åt. I största delen 
(del1) som uppskattningsvis motsvarar 85 % av kontorsytan arbetar personal 8h/dag. I den mindre 
delen (del2) som motsvarar 15 % av arbetar personal 16h/dag. Detta innebär att utan att påverka 
arbetssituationen för de anställda skulle driftstiderna för belysningen minskas kraftigt, exempelvis till 
12h för del 1 och 18h för del 2. Styrning av belysningen skulle vara möjlig med tidsstyrning alternativt 
närvarostyrning. Med antagandet att armaturerna är jämnt utplacerade i kontorslandskapet skulle då 
85 % av lysrören kunna ha drifttiden 12h per dag och 15 % av lysrören 18h per dag.  
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Figur 35 Översiktsbild av det stora kontorslandskapet  

Förutom att tidsstyra alternativt närvarostyra belysningen på kontoret så att den endast är igång när 
personal bemannar kontoret ses även en möjlighet till dagsljusstyrning eftersom att kontorslandskapet 
har så många fönster. Men i nya anläggningar är ofta den installerade effekten så låg, vilket gör att det 
ekonomiskt sällan blir någon vinst, även om energi kan sparas (Konstantljus: Ljuskultur 2009). Av 
denna anledning tas detta inte med i beräkningarna.  

Även den installerade effekten hos själva belysningen bör kunna minskas. Enligt energimyndigheten bör 
den installerade effekten inklusive driftdon understiga 10W/m2 för energieffektiva kontor. (Kontor: 
Energimyndigheten 2011) 

Kontorslandskapet uppskattas ha en total yta på 420 m2, vilket innebär att effekten per kvadratmeter nu 
uppgår till: 

       

     
         

Med energimyndighetens riktlinjer bör då den installerade effekten kunna reduceras med ca 2/3, från 
30 W/m2 till 10 W/m2. Genom att bara byta till modernare teknik, sänka belysningen närmare golvet 
och använda rekommenderad belysningsstyrka bör då den totala effekten kunna minskas till: 

     
 

 
          

Energianvändningen i del 1 kan då genom att minska den installerade effekten samt ändra drifttiden till 
12h/dag minskas till: 

                                     

Energianvändningen i del 2 kan på samma sätt minskas till: 

                                    

Total energianvändning efter ombyggnationen bör då ligga omkring 21 MWh/år, vilket kan jämföras 
med tidigare 116 MWh/år. Den årligen minskade elanvändningen och reduktionen av utsläpp av 
växthusgaser ses i tabell 15.  
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Tabell 15 Förväntad minskning av elanvändning vid ombyggnation av belysning i kontorslandskap  

Minskad  
elanvändning 

(MWh/år) 

Minskade utsläpp 
marginalelsperspektiv  

(ton CO2-ekv/år)* 

Minskade utsläpp 
nordiskt perspektiv 
(ton CO2-ekv/år)** 

Minskade utsläpp ICA:s 
perspektiv  

(ton CO2-ekv/år)*** 

95 40 9,5 0,12 
* är beräknad med marginalselsprincipen med ett värde på 0,4 kg CO2-ekv/kWh 

** är beräknade med ett nordiskt perspektiv där de genomsnittliga utsläppen är 0,1kg CO2-ekv/kWh 

*** är beräknade med ICAs riktvärde 0, 001 250 kg CO2-ekv/kWh 

 

Totalt sett minskar elanvändningen med ca 82 %. Beräkningarna är starkt förenklade och antar samma 
drifttider alla dagar i veckan. Denna siffra är hög, men behöver inte vara orimlig. I belysningsbranschens 
rapport om offentlig belysning går det att läsa att med ny teknik och styrsystem kan 
energibesparingspotentialen uppgå till 80 %. (Energieffektivitet och besparingspotential 2013) 

För att uppnå en stor energibesparing rekommenderas alltså att belysningen sänks i taket så att 
effekten kan sänkas i lysrören. Den nyaste och mest energieffektiva tekniken bör väljas med tanke på att 
belysningen kommer sitta uppe under lång tid framöver. Som ljuskälla innebär det LED eller moderna 
lysrör. Områden som inte bemannas måste enkelt kunna släckas ner, så en kravprofil bör sättas upp 
tillsammans med personal för att avgöra hur kontorslandskapet ska delas in i zoner, vilka regleras var 
för sig. I detta skede bör eventuella omstruktureringar i framtiden beaktas. Om det är troligt att 
arbetsplatser i framtiden flyttas om bör styrningen enkelt kunna ändras. Diskussionen bör även mynna 
ut i om tidsstyrning eller närvarostyrning lämpar sig bäst för att minska tiden då belysningen är igång, 
utan att arbetsmiljön påverkas. Om tidsstyrning väljs är det viktigt att personal vid övertid enkelt kan 
tända belysningen manuellt men att den efter ett antal timmar automatiskt släcks så att det inte 
fortsätter vara tänt om den anställde glömmer släcka när hen går hem. Samtidigt bör möjlighet till att 
dimra belysningen övervägas. Kanske är det bättre att dimra ner vissa ytor än att släcka dem helt då 
ytorna är obemannade för att inte påverka arbetssituationen runt omkring. Om så är fallet krävs 
speciella HF-don i armaturerna.  

I övriga delar på kontorsvåningen kan det vara en bra idé att installera närvarosensorer i allmänna 
utrymmen såsom konferensrum och toaletter då det minimerar risken att belysning är tänd i onödan.   

7.5.2 Ventilation 

För att minska energikostnaderna för ventilationssystemet och erhålla bättre komfort rekommenderas 
att det nya ventilationssystemet blir ett VAV-system med behovsstyrning. Detta gör att problemen med 
dålig luft i konferensrum reduceras då ventilationen i respektive rum kan regleras var för sig med 
avseende på temperatur och luftkvalité. Samtidigt minskar energianvändningen då drifttiderna för 
ventilationen inte blir längre än nödvändigt. I det nya systemet bör värmeåtervinning installeras och det 
finns som tidigare nämnt en potential att även utnyttja värme från kylmaskinerna till att värma 
ventilationsluften. Om värmen från kylmaskinerna inte utnyttjas bör enbart fjärrvärme användas 
istället för både fjärrvärme och elvärme.  

Tills ombyggnationen är genomförd bör drifttiderna ses över. Som nämnt i avsnitt 6.2.2 överstiger de 
arbetstiden på kontoret kraftigt. Genom att göra en behovsanalys för respektive utrymmen på 
kontorsvåningen bör drifttiden för ett antal av ventilationsaggregaten kunna minskas. Samtidigt bör ett 
större temperaturintervall användas för när värme/kyla ska starta, eftersom att nuvarande 
inställningar riskerar göra att lokaler ena timmen värms för att kylas nästa. Enligt Bjørn Mosskull, 
energikonsult på COOR bör det minst skilja 3°C mellan kylning och värmning av luften. Ytterligare en 
effekt av att ändra temperaturintervallet är att en grads skillnad gör stor skillnad på 
energianvändningen. 
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7.6 Frekvensstyra kylfläktar 

På lagret ses en möjlighet till att behovsstyra kylfläktarna med hjälp av frekvensstyrning. På detta sätt 
kan kylfläktarna varva upp när ett ökat kylbehov finns och stanna när de inte behövs. Med 
frekvensstyrning är det dessutom möjligt att låta fläktarna arbeta hårdare nattetid och på så sätt sänka 
temperaturen i de kylda avdelningarna medan alla portar är nere och den kalla luften hålls på plats. 
Under dagtid när portar ständigt öppnas mellan avdelningarna och luftombytet är stort skulle fläktarna 
kunna varvas ner. Varor samt själva lokalen som under natten kylts ner skulle då fungera som passiv 
kylning dagtid. På så sätt skulle problemet med att luft kyls och sedan mest cirkulerar mellan 
avdelningarna motverkas.  

På ICA DE Helsingborg har frekvensstyrning från NFO drives installerats i fryslagret som ska hålla en 
temperatur kring -26°C. Detta gjordes främst för att personalen var missnöjda med arbetsmiljön. 
Kylfläktarna orsakade drag, kastvindar och buller. Genom att ändra börvärdet efter arbetstidens slut till 
fiktivt börvärde -27 till 29 C så anpassar kylanläggningen temperaturen i lagret till det. När arbetsdagen 
startar ställer fastighetssystemet om börvärdet till -26 vilket gör att fläktar varvar ner steglöst till 
minimalt varvtal. Detta låga varvtal kan sedan bibehållas tills långt in på arbetsdagen. Härigenom 
minskas buller, oönskade vindar och el sparas. Varvtalet på fläktarna ökas i takt med att temperaturen i 
lagret höjs. Arbetet med frekvensstyrning är som sagt redan beprövat i Helsingborg och installationen 
var enkel, befintliga kylfläktar kunde användas. Även det befintliga oskärmade kablaget kunde 
användas. Frekvensomriktarna installerades i centralt apparatskåp för att enkelt kunna manövreras. 
Det långa kabelavståndet mellan apparatskåpet och fläktarna utgjorde inte något problem. (Enocson 
2013) 

Lars Pröjtz på NFO drives ser inga problem i att installera frekvensomriktare även i Borlänge då 
tekniken redan testats i likande förutsättningar i Helsingborg. Därför rekommenderas en närmare 
underökning gällande hur omfattande installationen i Borlänge skulle bli och beräkningar gällande 
lönsamheten för en installation. 

7.7 Tidsstyra luftrenare 

Som beskrivits i energikartläggningen gjordes antagandet att luftrenarna går på konstant effekt dygnet 
runt, vilket bekräftas av Carry Turesson på Zehnder, som installerat och underhåller luftrenarna. Det är 
möjligt att styra luftrenarna så att de går ner på energisparläge när verksamheten inte är igång men 
antagligen har dem på ICA inte programmerats på detta sätt. Luftrenarna bör vara igång innan 
verksamheten startar. Vanligtvis programmeras dem att de starta en timme innan verksamheten startar 
men egentligen behöver de bara starta någon minut innan. När verksamheten slutar rekommenderas att 
luftrenarna är igång två timmar innan de byter till energisparläge. Eftersom att antalet timmar dem kan 
stängas av per dygn bedömdes vara så få gjordes aldrig denna inställning. Om driftstiderna ska ändras 
görs detta enkelt genom att programmera om fläktarna, exempelvis i samband med filterbyten.   

En bonuseffekt som fås med luftrenarna är enligt Carry Turesson att den långa kastlängden hos 
luftrenarna trycker ner den varma luften från taket till golvet och behovet av att tillföra värme kan 
minska. Detta bör tas i beaktning innan drifttiderna förkortas.  

Då kolonialavdelningen oftast har problem med för höga temperaturer och att värme tillförs en kortare 
del av året ses detta inte som något problem. Med övriga åtgärder beräknas uppvärmningsbehovet 
dessutom kunna minskas ytterligare på kolonialavdelningen. Luftrenarna kan dessutom programmeras 
med olika drifttider olika säsonger om längre drifttid önskas under uppvärmningssäsong.  

Då verksamheten på kolonialavdelningen, där luftrenarna är installerade, är igång 06:00-24:00 alla 
dagar utom lördag då personalen arbetar 06:00-15:00 skulle ett alternativ vara att programmera 



Utredning av åtgärdsförslag  Energiutredning och solkraftsanalys av kyllager 
  – Fallstudie ICA DE Borlänge 

62 
 

fläktarna att gå 5:45- 02:00 alla dagar utom lördag då de skulle kunna gå 5:45- 17:00. Med denna 
ändring minskas drifttiderna med 35h och 15 minuter per vecka. På ett år innebär det ca 1 800h. Om 
fläktarna denna tid varvar ner till 10 % av deras effekt innebär detta att den totala effekten utanför 
verksamhet blir 1,7 kW jämfört med 17 kW vid verksamhet. Under ett år är det då möjligt att spara:    

(      )               

Detta motsvarar ca 1/5 av luftrenarnas totala energianvändning och innebär en reducerad 
energikostnad på ca 24 000 kr/år. Besparingen är i sammanhanget liten men åtgärden är gratis. 

7.8 Placering av varmfrukt 

Som nämns och beskrivs i avsnitt 6.2.1 är placeringen av varmfrukten ett tydligt problem. Placeringen 
gör att det även sommartid då fjärrvärmeanvändningen bör vara mycket låg finns ett stort behov. Under 
perioden maj till september uppgår behovet till mellan 50-100 MWh per månad. Utredningen har dock 
visat att det är väldigt svårt att lösa problemet. Att flytta hela varmfruktsdelen intill kolonial, vilket ur 
energisynpunkt vore det bästa, har av flera skäl visat sig svårt att genomföra. Bland annat skulle en 
sådan flytt av varmfrukten medföra att de interna transporterna skulle öka kraftigt, beroende på att 
varumottagningen för varmfrukt fortfarande tvingas vara kvar på den nuvarande platsen längst åt norr. 
Mellan varmfruktens varumottagning och den nya placeringen finns endast kallzoner, där kylbehovet i 
viss mån kommer öka på grund av de ökade transporterna. Därtill leder dessa transporter även till 
ökade logistiska kostnader. Ett helt annat problem som en omflyttning skulle leda till är vissa 
ombyggnationer. Varmfrukten kräver extra ytor för bl.a. inplastning och sådana ytor finns inte idag där 
varmfrukten eventuellt skulle placeras.  

7.9 Ta bort sensorstyrning för snabbportar till utlastning 

Som beskrivits i avsnitt 6.1.1.2 finns ett problem att snabbportarna mellan utlastningszonerna och 
övriga lagerdelar öppnas så fort någon passerar porten, även om trucken inte ska passera genom 
porten. För att minimera risken för att portar ska stå öppna i onödan rekommenderas att 
sensorstyrningen avinstalleras och att manuell öppning används, som redan sker på flera andra delar av 
lagret. Ett stort problem på lagret är även att portar ofta blir påkörda av truckar, och slutar fungera. Med 
manuell öppning bör risken för detta minska då truckförare blir tvungna att stanna framför porten 
innan den ska passeras.    

7.10 Skapa tydliga rutiner vid kaj  

En av orsakerna till det stora kylbehovet på lagret är att värme släpps in genom portarna när lastning 
sker till och från lastbilarna. För att undvika att onödigt mycket varm luft släpps in bör det finnas tydliga 
rutiner kring lastningsarbetet. Lastbilarna bör vara omslutna av bälgarna som finns för att täta kring 
lastbilarna innan portarna öppnas. På samma sätt bör portarna stängas innan bälgarna tas bort från 
lastbilen och den lämnar lagret. Lastbilarna bör stå kortast möjliga tid vid portarna så innan lastning 
kan börja bör lastbilen inte få backa intill och på samma sätt bör lastbilen inte få stå kvar längre än 
nödvändigt. Noggrann kontroll av bälgarna rekommenderas också så att de uppfyller sin funktion med 
att täta mellan lastbil och port.  
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8 Solkraftsanalys 

I detta kapitel redogörs för den solkraftsanalys som genomfördes på lagret. Inledningsvis presenteras 
en potential för den tillgängliga takytan som finns. Därefter beskrivs hur modulernas azimut, lutning 
och radavståndet mellan modulerna påverkar systemets prestanda. Efter detta kommer en 
uppskattning av bonuseffekten som fås med solcellsmoduler på taket: ett minskat kylbehov genom 
minskad värmetransport genom taket. Därefter presenteras och analyseras olika montagelösningar som 
finns, vad för- respektive nackdelarna är för montagelösningarna. Till sist analyseras de politiska 
styrmedel som finns och hur de påverkar en solcellsinstallation. Solkraftsanalysen ligger sedan till 
grund då tre olika solcellssystem tillgängliga på svenska marknaden jämförs i kapitel 9.  

8.1 Solelspotential 

Avgörande för hur solcellsmoduler kan fästas på taket är takets konstruktion. Ursprungsbyggnaden har 
i olika omgångar byggts ut i flera riktningar i takt med att verksamheten expanderat. I och med 
utbyggnaderna varierar takkonstruktionen mellan den gamla delen och de nya delarna. Gemensamt är 
dock att hela taket har en platt konstruktion. Både nya och gamla delar är utformade så att parallella 
takåsar och dalar bildar en svag lutning på 4° för taket. 

Det ursprungliga taket är ca 18 000m2 och uppbyggt med en prefabricerad betongplatta monterad på 
både längsgående och tvärsgående balkar av betong. Ovanpå betongplattan finns ett isoleringsskikt 
bestående av cellplast och mineralull. Mineralullsskiktet är 40mm över hela betongplattan medan 
cellplastens tjocklek varierar i tjocklek mellan 60-240mm beroende på takzon. Takzonerna är byggda 
efter hur verksamheten var fördelad i byggnaden vid byggnationen. Dåvarande frysavdelning har en 
betydligt tjockare isolering än övriga delar. Högst upp ovanpå isoleringen är det lagt en fuktspärr och en 
svart asfaltsmatta. Betongtaket är dimensionerat för att klara installationer om 0,1kN/m2 samt en 
lastreserv om 0,3kN/m2. Utöver detta är taket dimensionerat för en maximal snölast på 200-1000kg/m2 
för de olika zonerna enligt konstruktionsritningar.   

Den stora utbyggnationen som skedde år 2004 har en annorlunda takkonstruktion. Taket består av 
0,65mm plåt monterat på ett stålfackverk, vilket har täckts med pastfolie. På plasten ligger två lager 
isolering, 100mm respektive 120mm. Ovanpå detta ligger 18mm plyfa, underlagspapp samt 
bandtäckning, enligt konstruktionsritning. Det nya taket är dimensionerat att klara installationer om 
0,1kN/m2 samt en lastreserv om 0,3kN/m2 och snölaster enligt BSV 97 utgåva 2. Den tillbyggda takarean 
är ca 8000m2. 

Lastreserven 0,3kN/m2 för de två taktyperna bedöms räcka för att installera solcellsmoduler på båda 
taken. Redan nu kontrolleras snödjupet på taket för att avgöra om delar av taket måste skottas. Vid 
ytterligare installationer på taket krävs eventuellt att riktlinjer för skottning ändras. Det bedöms väldigt 
viktigt att snö kan avlägsnas från modulerna för att säkerställa takets bärighet vid mycket snö. 
Betongtaket bedöms ha högre bärighet än plåttaket och fungerar därför som förstahandsvalet vid en 
självbärande konstruktion. Vid montage med takställ är punktlaster istället det stora problemet och för 
att avgöra vilket av taken som är mest lämpligt för detta krävs vidare studie av takkonstruktionerna.  

8.1.1 Indata 

Till simuleringarna i PVsyst har två parametrar importerats som är av stor vikt: utomhustemperatur 
och solinstrålning. Utomhustemperaturen är viktig då solcellers effektivitet påverkas av 
omgivningstemperaturen. Hur temperaturen varierade år 2012 ses i figur 36, där även 
normaltemperaturen presenteras.  
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Figur 36 Utomhustemperaturen i Borlänge. Normalvärden (Temperatur: SMHI u.d.) och medelvärden från 2012 
(Beräknade från dagsmedeltemperaturer beställda från SMHI:s kundtjänst).  

Data för solinstrålning är hämtad från SMHI:s databas STRANG och bygger på data från år 1999 till 
2012. Koordinaterna för lagret som används är 60,47°N och 15,40°Ö. Hur den globala solinstrålningen 
varierar månadsvis ses i figur 37.  

 

Figur 37 Årliga solinstrålningen för Borlänge. Medelvärden från 1999-2012 (Strång u.d.) 
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8.1.2 Total potential  

På den totala ytan 26 000 m2 går det i teorin att med solcellsmodulerna PPAM Paladium installera ca 
3 800 kWp, vilket enligt de genomförda simuleringarna skulle leverera ca 3 200 MWh/år. Dock finns det 
på taket en hel del installationer som täcker stora delar av ytan och hindrar en så stor installation av 
solceller, exempelvis rökluckor, ventilationstrummor och rör.   

Vid ett första överslag efter att ha studerat vad som finns på taket beräknas ca 2/3 av takytan vara 
möjlig för installation av solcellsmoduler. Hur stor installation som ryms på denna yta presenteras i 
tabell 16.  

Tabell 16 Resultat av den övergripande potentialbedömingen  

 Platt installation Upplutad installation (30°) 

 Installerad 
effekt (kWp) 

Elproduktion 
(MWh/år) 

Installerad 
effekt (kWp) 

Elproduktion 
(MWh/år) 

Gammal takyta 1700 1400 530 530 
Ny takyta 750 650 230 230 
Totalt 2450 2050 760 760 

 

Den installerade effekten och den förväntade elproduktionen i tabell 16 kan jämföras med effekt- och 
elanvändningen på lagret. Under 2012 använde ICA DE Borlänge ca 7 500 MWh el, vilket gör att vid en 
platt installation som täcker både nya och gamla takytan skulle ca 30 % av lagrets elanvändning kunna 
täckas av solel. Den installerade effekten kan fungera som ett riktmärke för vilka effekttoppar som kan 
förväntas. En så stor installation skulle alltså vid vissa stunder leverera ca 2 450 kW. Lagrets 
effektanvändning mitt på dagen varierar mellan 820-1050 kW och ett stort överskott skulle då 
produceras som skulle behöva säljas eller skänkas till nätet. Ett sätt att öka andelen solel som används i 
den egna verksamheten är att mata elen till de truckbatterier som finns tillgängliga på lagret Men den 
största delen av ett så stort överskott som det rör sig om mitt på dagen skulle behöva säljas.  

8.2 Påverkan av azimut och lutning på modulerna 

För att ett system ska ta tillvara på så mycket som möjligt av solinstrålningen bör modulerna placeras 
med azimut 0° och lutningen 40°, vilket berördes i avsnitt 4.9.2. Men för en installation i rader med 
upplutade moduler orsakar en hög upplutning att få moduler kan installeras på taket på grund av den 
interna skuggningen som uppstår. På grund av takets konstruktion kan det även vara svårt att placera 
modulerna med vilken azimut som helst. Därför genomfördes en undersökning för att avgöra hur stor 
betydelse azimut och lutning egentligen har för solcellssystemets prestanda.  

För att avgöra betydelsen av azimut och lutning undersöktes hur stor del av solinstrålningen som kan 
tas tillvara av solcellsmodulerna under ett år. Detta gjordes för azimut -90° till +90° med 15° intervall 
samt en lutning på modulerna på 0° till 90° med 10° intervall. Figur 38 visar att det inom ett stort spann 
på både azimut och lutning går att utnyttja en stor del av solinstrålningen. Optimala förhållanden nås 
vid 0° azimut och 40° lutning på modulerna, vilket bekräftar den tidigare teorin.  
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Figur 38 Utnyttjande av solinstrålningen beroende av modulernas azimut och tilt  

Som taket är byggt är det mest naturligt att installera moduler med azimut 28° men för att utnyttja 
solinstrålningen bättre vore det önskvärt med en lägre azimut. På grund av detta undersöktes ett 
intervall på 0° till 30° azimut lite noggrannare. Resultatet syns i figur 39°. Figuren visar att skillnaden 
beror lite av azimuten i det undersökta intervallet. Ett solcellssystem får upp till 3 procent sämre 
verkningsgrad vid 30° azimut jämfört med 0°. Ju lägre lutning modulerna har, desto mindre påverkas 
verkningsgraden av en ökad azimut. Modulernas lutning har dock stor betydelse. En helt platt 
installation får exempelvis 20 % sämre verkningsgrad än en optimalt upplutad. Slutsatsen av 
undersökningen blir alltså att modulernas azimut på taket i Borlänge kommer ha liten betydelse men att 
lutningen kommer ha stor betydelse.  
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Figur 39 Noggrannare studie av utnyttjandet av solinstrålningen för azimut < 30° och tilt <60°  

8.3 Påverkan av radavstånd mellan modulerna 

Som det tidigare har presenterats i rapporten spelar den interna skuggningen mellan rader av 
solcellsmoduler en avgörande roll. Skuggningen ökar ju större lutning modulerna har och ju tätare 
avstånd (minskad pitch) raderna har. För att avgöra hur stor påverkan den interna skuggningen har så 
simulerades ett lika stort system för 354 olika fall, där en parameter ändrades åt gången. 
Utgångspunkten var ett system med radavstånd som gav en skuggningsvinkel på 12°, vilket är den 
minsta rekommenderade i Sverige, se avsnitt 4.9.2. Variationerna för respektive parameter som gjordes 
var: 

 Modulernas lutning varierades mellan 0°, 10°, 20°, 30°, 40° 
 Azimuten varierade mellan 0°, 10°, 20°, 28° 
 Ökning av pitch med 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 
 Minskning av pitch med 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 % 
 Montaget varierade mellan stående och liggande moduler, se figur 40 

 

Figur 40 Skillnad i stående och liggande modul. Till vänster ses ett system med liggande moduler  (Ronnebyhus: 
Solectpower 2011) och till höger stående moduler (Solceller på taket ska ge truckar kraft: Linköpings 
Universitet 2011) 
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Det system som användes i undersökningen hade en total toppeffekt på 274 kWp och innehöll 
komponenter enligt tabell 17.  

Tabell 17 Systemkomponenter som används vid undersökningen  

Komponenet Fabrikat Antal 

Solcellsmoduler PPAM Paladium 285 W 960 
Växelriktare SMA Sunny Tripower 17 000 TL 12 

 

Efter simuleringarna utvärderades förändringar i följande parametrar: 

 Installerad effekt per utnyttjad takareaenhet [Wp/m2] 
 Elproduktion per utnyttjad takareaenhet [kWh/m2/år] 
 Specifik produktionen [kWh/kWp] 

8.3.1 Installerad effekt 

Den installerade effekten per takareaenhet påverkas på samma sätt av förändring i radavståndet oavsett 
om modulerna installeras stående eller liggande och oavsett hur stor lutning som väljs på modulerna. 
Som väntat ökar den installerade effekten vid minskat radavstånd. Hur stor påverkan radavståndet har 
ses i figur 41.  

 

Figur 41 Den installerade effekten som funktion av pitchen.   

8.3.2 Årlig elproduktion 

Vid en ökning av radavståndet får färre moduler plats på taket, vilket resulterar i lägre kWh/m2. 
Sambandet mellan radavståndet och elproduktionen är omvänt proportionellt och nästintill linjärt inom 
det undersökta området. Ingen signifikant skillnad upptäcktes i påverkan mellan de olika lutningarna på 
modulerna, enligt figur 42. Jämförs figurerna ses inte heller någon skillnad angående om radavståndet 
har större eller mindre påverkan vid azimut 28° jämfört med azimut 0°. Samma tendenser upptäcktes 
för både stående och liggande moduler. Vid en jämförelse mellan figurerna för stående och liggande ses i 
elproduktionen per takareaenhet ingen skillnad. 
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8.3.3 Specifik produktion 

Skillnader i specifik produktion var lättare att upptäcka än i elproduktion. Figur 43 visar att en ökning i 
radavståndet ger en ökad specifik produktion. Ökningen i specifik produktion planar ut vid större 
ökning i radavstånd. Vid minskning av radavstånd ses däremot inte någon utplaning. Detta kan förklaras 
av att om radavståndet ökas tillräckligt kommer skuggning aldrig att inträffa, alternativt endast att ske 
då solen står som allra lägst, dvs. när elproduktionen är väldigt låg. Alltså erhålls bara positiv verkan av 
ökat radavstånd till en viss gräns. När radavståndet däremot minskar så kommer skuggning ske allt 
oftare och skuggning kommer börja inträffa även då solen står högre och elproduktionen är hög.  
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Figur 42 Radavståndets påverkan på årliga elanvändningen. Visar hur den årliga elproduktionen varierar 
för 4 olika tilt vid azimut på 0° och 28°. Resultat prese nteras för både liggande och stående moduler. Den 
horisontella axeln visar radavståndsförändring och den vertikala axeln visar förändringen i årlig 
elproduktion   
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Figurerna tyder på en ökad känslighet för radavståndet ju större lutningen är på modulerna, det vill 
säga ju större lutning på modulerna desto större blir ökning/minskning i specifik produktion vid 
ökning/minskning av radavstånd. Det enda som talar mot detta är att den minsta lutningen (10°) ger 
störst minskning i specifik produktion vid stor minskning i radavstånd.  

Påverkan av en minskning i radavstånd blir mindre för liggande moduler jämfört med stående. Detta 
kan förklaras av att varje modul är uppdelad i tre substrängar med bypassdioder. Skuggning från 
framförvarande rad moduler sker längst ner på modulerna och det är då fördelaktigt att strängarna går 
horisontellt istället för vertikalt. 

Figurerna visar även att ett system med azimut 28° klarar en större minskning av radavståndet än ett 
system med 0°, utan att specifik produktion påverkas lika mycket. Vid en liten ökning av radavståndet 
fås en ökad specifik produktion vid azimut 0°, men inte för 28°. Tendenserna gäller för både stående och 
liggande modul. 

Slutsatserna som kan dras av undersökningen är att en liten ökning av radavståndet kan ge en positiv 
effekt om det inte råder platsbrist på taket. En stor ökning är dock helt onödig och leder endast till att 
mer kabeldragning kommer behövas. Undersökningen visar även att det är viktigare att hålla 
rekommenderat radavstånd vid kraftigt upplutade moduler än vid lågt upplutade. Till sist bör 
substrängarnas dragning i modulerna beaktas. En installation så substrängarna löper horisontellt är att 
föredra framför vertikalt.  
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8.4 Påverkan på lagrets kylbehov 

Som nämnts i avsnitt 4.9.1 kan en solcellsanläggning på ett kyllager ha fördelar som inte är direkt 
kopplade till elproduktion. Panelernas skuggning av taket gör att solens strålar inte träffar taket och 
värmer upp ytan. När yttemperaturen på taket hålls lägre minskar värmeflödet genom taket. Underlaget 
till den refererade artikel är en fallstudie i Kalifornien. Där skiljer sig klimatet mycket från det som råder 
Sverige och Borlänge. För att undersöka om liknande fördelar kan uppnås med Borlänges klimat har en 
teoretisk uppskattning genomförts. 
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Figur 43 Radavståndets påverkan på specifik produktion. Visar hur den specifika produktionen varierar för 4 olika 
tilt vid azimut på 0° och 28°. Resultat presenteras för både liggande och stående moduler. Den horisontella axeln 
visar radavståndsförändring och den vertikala axeln visar förändringen i specifik produktion  
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8.4.1 Metod 

För att kunna jämföra värmeflödena med och utan solceller studerades två fall: 

 Fall 1 med solceller som antas vara upplutade så att luft fritt kan strömma under modulerna och 
att lufttemperatur under modulerna är den samma som omgivningstemperaturen. 

 Fall 2 utan solceller och därmed exponeras taket för solstrålning 
 
I takkonstruktionen för lagerbyggnaden i Borlänge varierar cellplastens tjocklek något mellan olika 
delar. I beräkningarna användes tjockleken 60mm då den största delen av ursprungstaket har den 
tjockleken hos cellplasten och det är på denna del simuleringar av ett solcellssystem genomförts. I figur 
44 framgår konstruktionens delar och hur värmeflödena sker. De materialparametrar som användes vid 
beräkningarna var (Thermal Conductivity of some common materials and gases: Engineering Toolbox 
u.d.) . 

 Cellplast d=60mm, k= 0,045 [W/m°C] 
 Mineralull d=40mm, k= 0,04 [W/m°C] 
 Betong d=40mm, k=0,6 [W/m°C] 
 Rin=0,13 [m2°C/W] 
 Rut= 0,04 [m2°C/W]  

 

Figur 44 Takkonstruktionen och värmeflödena genom taket. Riktningen gäller så länge inomhustemperaturen är 
lägre än utomhustemperaturen.  

8.4.1.1 Fall 1 

Beräkningarna gjordes för varje dag under 2012 med dygnsmedeltemperaturen som 
utomhustemperatur (    ) och 3°C som inomhustemperatur (     ). På så sätt erhölls 366 
transmissionsvärden ( ̇) som sedan jämfördes med beräkningarna i fall 2. Värmeledningen genom taket 
beräknades med följande ekvation, där värmeledningen utgörs av konvektion och ledning: 
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8.4.1.2 Fall 2 

I fall nummer två då inga solpaneler skuggar taket, exponeras taket för solstrålning som värmer upp 
taket och värmen transporteras sedan genom konstruktionen in i byggnaden. I och med att 
utomhustemperaturen och den globala solstrålningen (G) varier under året medför detta att även takets 
yttemperatur (Tyta) varierar. Först löstes denna yttemperatur ut för respektive dag, enligt ekvation (5)-
(9). I beräkningarna används ett värmemotstånd (             ) som tar hänsyn till takkonstruktionsens 
alla tre delar. Därefter beräknades värmeflödet ( ̇       ) enligt ekvation (10). Som i fall 1 erhölls 366 

värden för värmeflödet som därefter jämfördes med värmeflödena från beräkningarna i fall 1. 
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Ekvation (5)-(8) ger: 

     
       

   
                 

 
   
   

 

                 
 

 

   

       (9) 

 ̇        
    

                 
   /m2] (10) 

8.4.1.3 Jämförelse av Fall 1 & 2 

För att få en uppfattning hur värmeledningen in i byggnaden påverkas med solpaneler på taket 
jämfördes transmissionsvärden från fall 1 ( ̇) med värmeledningen från fall 2 ( ̇       ) enligt ekvation 

(11). Eftersom att samtliga beräkningar bygger på medelvärdeseffekter tagna över ett dygn 
multiplicerades därefter differensen mellan fall 1 och 2 ( ̇          )med 24 timmar för få resultatet 

uttryckt i energi för varje dag enligt ekvation (12). Avslutningsvis summerades q-värden för varje dag 
för att beräkna skillnaden i värmetransmission under ett år, enligt ekvation (11). 

 ̇             ̇          ̇        (  ) 

    ̇                     (12) 

       ∑   

   

   

       (  ) 

8.4.2 Resultat 

Beräkningarna visar att det likt fallet i Kalifornien finns fördelar med solpanelernas skuggande effekt på 
taket även i Borlänge. Värmeledningen minskar som mest under varma och soliga dagar och då med 
mellan 50-53%, jämfört med 63 % i kalifornisk miljö. Detta är naturligt i och med att både högre 
temperaturer och solinstrålning råder i Kalifornien. Totalt sett över ett år skulle en solcellsanläggning 
ge en minskning av transmissionsförluster genom taket med 12,7 kWh värme per skuggad m2. Detta 
motsvarar, med kylmaskinernas COP på 4,75, ca 2,7 kWh el per m2 årligen.  
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8.4.3 Analys av resultat 

Eftersom att medelvärden över dygn används vid beräkningarna framgår det inte att 
effektminskningarna egentligen är större under varma sommardagar, vilket är fördelaktigt i och med att 
det är då kylbehovet är som allra störst. Detta beror både av de höga utomhustemperaturerna och av att 
verksamheten är igång dagtid. När verksamheten är igång är de interna luftflödena större på grund av 
att portar internt öppnas och stängs ofta. Samtidigt är effektminskningen i verkligheten mindre de tider 
på dagen då temperaturen är lägre än medeltemperaturen.  

Hur tätt och med vilken tilt som modulerna placeras har stor betydelse för hur stor del av taket som 
kommer skuggas och därmed minska transmissionerna. Speciellt svårt är det att avgöra skuggningen 
mellan modulraderna i och med att solens höjd på himlen varierar över året. 

Antagandet om att temperaturen under modulerna är samma som omgivningstemperaruten bör för 
fallet med upplutade moduler inte påverka resultatet nämnvärt. Om modulerna istället placeras platt så 
skulle luften under modulerna kunna värmas upp. Om luften inte ventileras bort blir antagandet att 
temperaturen under modulerna är samma som omgivningstemperaturen felaktigt. Resultatet av denna 
undersökning bör därför endast appliceras på solcellsanläggningar där modulerna är upplutade på så 
sätt att luft fritt kan strömma under dem. För de montagelösningar som presenteras nedan finns alltså 
denna fördel för alternativet med upplutade moduler med takställ. 

8.5 Montagelösningar 

Vid en studie av solcellsmarknaden hittades tre huvudtyper av lösningar för montage på platta tak, 
enligt figur 45: 

 Montage av modulerna platt direkt på taket 

 Montage av modulerna upplutade med takställ 

 Montage av modulerna upplutade i självstående konstruktion.  

 

Figur 45 Huvudtyper av montagelösningar. Till vänster ses platt installation  (Solceller på Etnografiska museet i 
Stockholm: Statens Fastighetsverk u.d.) , i mitten upplutade med takställ  (Pilotprojekt med solceller på 
Lindholmen: Lindholmen 2011)och till höger en självstående konstruktion (Rooftop Solar Solutions: Sunpower 
2013) 

Då verkningsgraden för solcellerna är temperaturberoende är modulernas möjlighet till ventilation av 
betydelse. Bäst ventilerade blir de upplutade modulerna med takställ och sämst ventilerade blir 
montage platt direkt på taket. Modulerna som är upplutade i självstående konstruktion har en större 
luftspalt mellan modul och tak, vilket skapar bättre ventilationsmöjlighet. Det är även möjligt att 
påtvinga ventilation under moduler med fläktar.  

Förutom ventilationen så finns det även andra fördelar respektive nackdelar för montagelösningarna. 
Med takställ krävs att taket penetreras, vilket skapar hål i fuktspärren och noggrant arbete krävs för att 
täta denna. Samtidigt skapas stora punktspänningar vid fästen. Fördelarna med lösningen är, förutom 
att ventilationen blir bra, att modulerna kan vinklas upp mer än övriga lösningar, vilket ger en hög 
elproduktion per modul. Detta kan vara av intresse om takytan inte är begränsande.  



Solkraftsanalys  Energiutredning och solkraftsanalys av kyllager 
  – Fallstudie ICA DE Borlänge 

75 
 

Vid montage platt direkt på taket eller med upplutade moduler i en självstående konstruktion fås 
fördelen att ingen penetrering behöver göras i taket och monteringen blir enklare och snabbare. För de 
självstående upplutade behövs en ballast och taket måste klara dess vikt. Dessa montagelösningar har 
även lägre upplutning, vilket resulterar i en lägre elproduktion per modul.  

Vilken lösning som är den bästa varierar från fall till fall och beror på vad som prioriteras och hur taket 
är konstruerat. Exempelvis hög elproduktion eller hög specifik produktion, undvikande av 
punktbelastning eller minimal vikt på systemet.   

Eftersom att inga klara riktlinjer dragits upp för en eventuell solcellsinstallation har olika lösningar 
studerats och jämförts i detta arbete, vilket kan fungera som hjälp i beslutsfattandet om vad för typ av 
lösning som ICA ska satsa på om ett beslut om investering tas.  

8.6 Köpt och såld el olika mycket värd 

Beroende på om den producerade solelen används i den egna verksamheten, kvittas genom 
nettodebitering eller säljs på nätet har den olika värde för producenten. En uppskattning har gjorts för 
elens värde utifrån fakturor från elbolag och nätbolag, studie av elspotpriset och elcertifikatmarknaden 
samt samtal med Arne Andersson på Bixia, som är ICA:s elleverantör. I ICA:s fall bedöms el som används 
i den egna verksamheten ha ett värde av 1,02kr/kWh. För varje producerad kWh bedöms följande 
intäkter och undvikta kostnader ge ett värde på elen, exkl. moms: 

Undvikt elkostnad exkl. elcertifikat till elbolag   0,44 kr/kWh 
Undvikt kostnad för ursprungsmärkt el till elbolag  0,005 kr/kWh 
Undvikt energiskatt    0,29 kr/kWh 
Undvikt nätavgift till nätbolag   0,084 kr/kWh 
Försäljning av elcertifikat (medelpris 2008-2013)  0,2462 kr/kWh 
Köp av elcertifikat enligt kvotplikt   -0,045 kr/kWh 
Summa     1,02 kr/kWh 
 
Om företaget väljer att sälja el blir situationen mer komplicerad, då det blir klassat som elproducent. 
Samtidigt blir intäkterna färre. Elen bedöms ha ett värde av 0,65 kr/kWh, bestående av följande två 
delar:    

Försäljning av el till elspotpris (medelpris 2008-2013)  0,40 kr/kWh 
Försäljning av elcertifikat (medelpris 2008-2013)  0,2462 kr/kWh 
Summa     0,65 kr/kWh 
 

Om ett företag vill använda en del av elen och sälja resten klassas företaget som elproducent om 
försäljningen överstiger 30 000kr/år enligt inkomstskattelagen. Detta innebär att rätten att kvitta 
energiskatt för den el som används i den egna verksamheten går förlorarad. En rad skyldigheter 
tillkommer dessutom, då elproduktionen jämställs med all annan elproduktion i Sverige. Detta innebär 
bland annat att mätkostnader måste betalas (Andersson 2013). Alltså har el som används i den egna 
verksamheten ett mycket högre värde än el som säljs till nätet. Osäkerheterna kring nettodebitering är 
mycket stora. De bolag som idag tillåter detta gör så till mikroproducenter, vilket innebär att 
solcellsanläggningen inte får vara större än 43,5 kWp. Detta är betydligt mindre än effekten i detta fall 
och av denna anledning beaktas inte nettodebitering som en möjlighet.  
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9 Jämförelse mellan solcellssystem 

I detta kapitel jämförs tre olika solcellssystem som finns tillgängliga på svenska marknaden. Först 
presenteras de tre olika alternativen: hur de ser ut tekniskt, vad de har för prestanda och vad de 
bedöms kosta. Därefter presenteras en ekonomisk jämförelse mellan dem och en beräkning hur lagrets 
utsläpp av växthusgaser påverkas av en installation.  

En investering i ett solcellssystem innebär ett antal kostnader: Moduler, växelriktare, 
takställ/fästanordning, kablage och monteringskostnader. Kostnaderna för dessa delar beror på många 
parametrar, exempelvis systemets storlek, vad för fästanordning som väljs, hur långa avstånd det är 
mellan taket och där elen matas in på nätet och hur komplicerat arbetet är. Med målet att kunna jämföra 
kostnaderna för olika system kontaktades ett antal företag för att inhämta prisuppgifter. Företagen var 
såväl totalentreprenörer, solcellstillverkare som montörer. De prisuppgifterna som gick att få från 
företagen utan platsbesök var väldigt osäkra och kostnaderna de kunde inkludera i pris utan att se på 
byggnaden varierade. Storleksordningen på systemen som diskuterades med företagen var 300-500 
kWp. 

De tre systemen simulerades i PVsyst och skillnaderna som gjordes mellan alternativen var lutningen på 
modulerna, antalet moduler som fick plats på taket samt avkylningen av modulerna. Det sistnämnda på 
grund av att fritt upplutade moduler bör ha större avkylning än de självbärande modulerna eftersom 
luften under modulerna i självstående system inte har samma möjlighet att bytas ut.  

Den takyta som användes vid simuleringarna är markerade i figur 46.  

 

Figur 46Takyta tänkt till installation av solcellssystem. Taket för den markerade ytan som utnyttjas i 
simuleringarna är av betong. (Google Earth, sökning: ”Planerargatan, Borlänge”)  
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9.1 Undersökta systemlösningar 

De lösningar som undersöktes var två självstående system, 5° respektive 20° upplutning samt ett 
system med 30° upplutade med takställ enligt figur 47.  

 

Figur 47 Översiktsbild för de undersökta systemlösningarna. Till vänster ses Alternativ 1 (Sunpower T5 Solar 
Roof Tiles: Sunpower 2013), i mitten alternativ 2 (Knubix Mounting System SR: Knubix u.d.)och till höger 
alternativ 3 (Produkter: PPAM 2012) 

9.1.1 Alternativ 1: Sunpower SPR-327NE-WHT-D 

Detta är en systemlösning som fokuserar på att producera mesta möjliga el med minsta möjliga takyta 
som säljs via företaget AddCleantech i Sverige. Systemet har låg vikt, 11,7kg/m2, vilket är en fördel på 
tak med viktbegränsningar. Den låga upplutningsvinkeln (5°) och det korta avståndet mellan raderna 
(32 cm) gör att systemet producerar stor mängd el på liten yta. Installation är möjlig på alla typer av 
platta tak och ingen penetration av taket behövs. (Sunpower T5 Solar Roof Tiles: Sunpower 2013) 
Avståndet mellan raderna ger en pitch på 2,15m, vilket kan jämföras med den pitch som ger 12° 
skuggningsvinkel, 2,70m. Det verkliga pitchen är då 20 % kortare än rekommenderat minimum i 
Sverige. Som nämnt i avsnitt 8.3.3 spelar minskad pitch mindre roll vid liten lutning på modulerna. 
Modulerna är byggda så att substrängarna löper vertikalt, vilket enligt analysen i 8.3.3 ej är att föredra.  

Modulerna levereras i en enhet tillsammans med upplutningsanordningen, vilket gör att installationen 
tar kort tid. Modulerna heter SPR-327NE-WHT-D och växelriktarna som AddCleantech föreslår heter 
SMA STP 20kW. (Sunpower T5 Solar Roof Tiles: Sunpower 2013) 

Kjell Bengtsson på AddCleantech Solar Systems, vilka också är helentreprenörer, lämnade en icke 
bindande budgetoffert för helentreprenad på ett system med självstående moduler där modulerna och 
deras upplutningsanordning sitter samman i en enhet. Dessa har fördelen att de kan fraktas billigt och 
att de går snabbt att montera. Enheterna heter Sunpower T5 Solar Roof Tile och har en lutning på 5°. 
Priset var 15-16,25 kr/Wp. 

9.1.2 Alternativ 2: Knubix SR 100/20 montage med PPAM Paladium 240  

Knubix är en annan systemlösning som inte heller kräver penetrering av taket. Den upplutande 
anordningen är tillverkad i aluminium och rostfritt stål med låg vikt, 9,8kg/m2 (förutsatt att modulerna 
väger 19kg). Även denna monteringslösning fungerar för alla typer av platta tak. Upplutningen för 
systemet är 20° och pitchen är 2,5m, vilket gör att färre moduler får plats på taket än tidigare lösning. 
(Knubix Mounting System SR: Knubix u.d.) Pitchen kan jämföras med den som ger den 
rekommenderade skuggningsvinkeln 12°, 2,55m. Den verkliga pitchen är då 2 % kortare än 
rekommenderat. Montagesystemet gör det möjligt att placera modulerna liggande så att substrängarna 
löper horisontellt.  

Modulerna som valdes att kombinera med montagelösningen var PPAM Paladium 240, vilka väger 19 
kg/st (Produkter: PPAM 2012),och växelriktarna SMA STP 17kW.  
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Martin Rosenblad på Solortus ger ett riktvärde för montage av en upplutad, självstående variant, Knubix 
SR 100/20, vilka har en lutning på 20°. Priset för material och montage inklusive kabeldragning på 6,7 
kr/Wp men med en osäkerhet på 20-25 %, vilket ger en kostnad mellan 5-8,4 kr/Wp. För att få en 
totalkostnad inhämtades priser på solcellsmoduler och växelriktare från en solcellstillverkares hemsida, 
PPAM.se. Med modulerna PPAM Paladium 285 och växelriktarna SMA Sunny Tripower TL 17 000 
hamnar det totala priset omkring 14-17,4 kr/Wp. 

9.1.3 Alternativ 3: Mapab Corona montage med PPAM Paladium 285 

Mapab Corona är ett montagesystem bestående av takställ i aluminium som kan fås i valfri 
upplutningsvinkel som fungerar för många typer av tak. Dessa kräver penetrering av taket vid 
infästning. (Montagesystemet Corona 2000: Mapab 2012). Den upplutningsvinkel som valdes var 30°. 
Någon information om montagesystemets vikt har inte inhämtats men eftersom takställen är tunna och 
av aluminium är vikten låg. Som tidigare nämnts är istället utmaningen att för takställ klara 
punktbelastningarna vid infästningen i taket. Med denna monteringsmetod fås fördelen att 
transmissionsförlusterna genom kyllagrets tak minskar på det sätt som beskrivs under avsnitt 8.4. Där 
framgår att skuggningen på taket från modulerna minskar elanvändningen med 2,7 kWh/m2 skuggad 
yta. Då förslaget innehåller en sammanlagd modularea på 2020m2 och skuggningen i genomsnitt antas 
vara den samma som modularean ger det ett minskat elbehov på ca 5500kWh/år, vilket är medräknat i 
kalkylerna som följer. 

Modulerna som valdes att kombinera med montagelösningen var PPAM Paladium 285, vilka väger 22,9 
kg/st (Produkter: PPAM 2012), och växelriktarna SMA STP 17kW. Takställen kan placerat med valfritt 
radavstånd och därför simulerades det radavstånd som gav 12° skuggningsvinkel. Modulerna 
placerades så substrängarna löper horisontellt.  

Från Mapab inhämtades priset på 30° upplutade takställ som infästs i taket. Offerten innehöll 960st 
takställ med tillhörande utrustning till ett pris på ca 566 000 kr. Utrustningen skulle kunna montera ett 
279 kWp system med PPAM Paladium 285. Priset för montageutrustningen blir då 2 kr/Wp. Med PPAM 
paladium 285 och SMA Sunny Tripower TL 17 000 blir priset ca 11,7kr/Wp, exklusive montagearbetet 
samt kabeldragning. Mapab var inte beredda att genomföra montaget själva med hänsyn till att 
fuktspärren måste brytas utan hänvisar till mer kunniga takläggare. Priset för detta har inte kunnat 
inhämtas.  

9.1.4 Jämförelse mellan teknisk data och investeringskostnad för de tre alternativen 

I tabell 18 visas en jämförelse mellan de undersökta solcellssystemen. Tack vare att alternativ 1 har 
mycket mindre lutning på modulerna än övriga två och att radavståndet är litet har detta system en 
mycket större installerad effekt än övriga två.  

Tabell 18 Jämförelse mellan undersökta solcellssystem 

 Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 

Moduler SPR-327NE-WHT-D Palaladium 240 Palaladium 285 
Effekt/modul 327 Wp 240 Wp 285 Wp 
Antal moduler 3198 st 1620 st 1043 st 
Växelriktare SMA STP 20 kW SMA STP 17 kW TL SMA STP 17 kW TL 
Antal växelriktare 36 st 18 st 14 st 
Total installerad effekt 1046 kWp 389 kWp 298 kWp 

 

Som komplement till solcellsleverantörerna ovan kontaktades även Björn Ljungkvist på Svesol, vilka 
arbetar med totalentreprenad. Enligt Lungkvist bör totalkostnaden för upplutade moduler med takställ 
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respektive ett upplutat självstående system bli ungefär lika stor. Takställ har en lägre materialkostnad 
men kräver mer arbete för montage jämfört med ett självstående system. Priset uppskattas till omkring 
12,5 kr/Wp men kan variera 15-20 %, vilket innebär en kostnad mellan 10-15kr/Wp. För närmare 
prisuppgifter krävs platsbesök. 

Sammanfattningsvis är osäkerheten i kostnaderna för en solcellsinstallation stor. De inhämtade 
priserna varierar mellan 10-17,4kr/Wp för totalentreprenad. För noggrannare anbud krävs att skarpa 
offerter tas in från företag som gjort platsbesök. Detta är något som företagen genomför kostnadsfritt, 
om ICA bestämmer sig för att de är intresserade. 

Priserna kan jämföras med uppgifter från tidigare arbeten. Vid en förstudie på Chalmers tekniska 
högskola inhämtades prisuppgifter i storleksordningen 15-20kr/Wp (Alesti och Franzen 2012). Då 
gällde det dock ett mindre system i storleksordningen 20-60 kWp. Detta anses styrka det framtagna 
prisintervallet 10-17,4kr/Wp. Priserna ger en fingervisning var kostnaderna bör hamna men en 
noggrann jämförelse mellan alternativen är svår på grund av den stora osäkerheten.  

9.2 Resultat från simuleringar 

De tre systemens prestanda, baserat på genomförda simuleringar, presenteras tabell 19. Resultaten 
visar som väntat att med alternativ 1 kan ett mycket större system installeras än för övriga, vilket 
innebär en högre maximal uteffekt och en större årlig elproduktion. Nackdelen med alternativ 1 är att 
den specifika produktionen blir lägre eftersom upplutningsvinkeln skiljer sig kraftigt från den i Sverige 
optimala lutningen. 

Tabell 19 Resultat från simuleringar 

 Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 

Installerad effekt 1046 kWp 389 kWp 298 kWp 
Maximal uteffekt 760 kW 305 kW 254 kW 
Elproduktion 880 MWh/år 360 MWh/år 288 MWh/år 
Specifik produktion 842 kWh/kWp 927 kWh/kWp 966 kWh/kWp 

 

Den på timbasis högsta effekten som systemen levererar varierar enligt tabell 19 mellan 254-760kW, 
vilket kan jämföras med lagrets totala last för att se om det kan förväntas bli något överskott av el som 
kan säljas ut på elnätet. Lagret har en last mellan 820-1050 kW mitt på dagen när solcellerna 
producerar stor mängd el. Detta innebär att lasten täcker elproduktionen och inget överskott bör 
erhållas. Därför bedöms ingen el behöva säljas eller skänkas ut på nätet, utan att all el används i 
verksamheten.  

I figur 48 presenteras systemens förväntade elproduktion tillsammans med lagrets elanvändning 
månadsvis. Där ses att elproduktionen matchar elanvändningen av kylsystemet säsongsmässigt, men att 
elproduktionen av de simulerade systemen endast täcker en liten del av behovet av el.  

Notera att i simuleringarna antas modulerna aldrig täckas av snö. För att detta ska uppstå i praktiken 
krävs att snön avlägsnas regelbundet från lågt upplutade moduler. Vid större upplutning kan det hända 
att snön ramlar av modulerna av sin egen vikt. Figur 36 visar att solinstrålningen är liten under vintern 
då snö kan förväntas på taket. Under våren är solinstrålningen stor och då finns det en risk att snö ligger 
kvar på taket. Innan investering bör därför samtal med leverantörer ske hur snö kan avlägsnas från 
modulerna.   
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Figur 48 Matchning mellan solelsproduktion och kyllast  

9.3  Ekonomi 

För att utreda ekonomin för en solcellsinvestering togs kalkyler fram för de olika systemen. 
Effektgarantier lämnas av återförsäljare på 25 år och därför görs livscykelkalkylen för 25 år, även om 
solcellerna troligtvis fungerar mycket längre. Osäkerheten kring många påverkande parametrar, 
exempelvis elprisets utveckling, är stor och därför gjordes kalkyler för tre olika utvecklingar av elpriset. 
Nedan presenteras vilka kostnader och intäkter som tas med i kalkylen samt vilka antaganden som 
gjorts. Därefter presenteras resultaten av livscykelberäkningarna.  

9.3.1 Utgifter och intäkter 

Den enda kostnaden som tas med i kalkylen är investeringskostnaden för systemet. På grund av den 
stora osäkerheten kring investeringskostnaden och att platsbesök krävs av leverantörer för att kunna 
garantera ett pris, vilket beskrivits i avsnitt 9.2, varierades investeringskostnaden i kalkylerna mellan 
10-18kr/Wp.  

De intäkter som tas med i kalkylen är minskat behov av att köpa el från nätet, det vill säga undvikt köpt 
el. För alternativ 3 tas minskat kylbehov tack vare skuggningen på taket även med i kalkylerna. 
Restvärdet av solcellssystemet försummas.  

9.3.2 Antaganden kring framtiden 

Livslängden för ett solcellssystem är lång. Sunpower lämnar en effektgaranti på 87 % (Sunpower T5 
Solar Roof Tiles: Sunpower 2013) och PPAM 80 % (Produkter: PPAM 2012) efter 25 år. Sunpowers 
mätningar visar att en betydligt bättre effekt kan förväntas efter 25 år (produktblad) och i Sverige har 
det visat sig att kristallina kiselsolceller har en total degradering på 2-4 % efter 25 år (Molin, Doktorand 
2012). En degradering på 0,1 % per år för solcellerna antas i detta arbete, vilket motsvarar ca 2,5 % 
efter 25 år.   

På grund av den långa livslängden för investeringen blir elprisets utveckling väldigt avgörande då 
solelen ersätter köpt el. Hur elpriset kommer utvecklas råder det stor osäkerhet kring, vilket berörts i 
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avsnitt 4.3. I energimyndighetens test av solceller och deras ekonomi användes en elprishöjning om 5,5 
% per år (Solcellssystem 2010). I denna rapport presenteras kalkyler för tre olika utvecklingar av 
elpriset: ett fall likt energimyndighetens med 5,5 % höjning per år, en pessimistisk kalkyl där höjningen 
är lika stor som inflationen, 1,4 %, och en optimistisk kalkyl med 9,6 % höjning per år.  

Ytterligare en påverkande parameter när investeringen gäller för så lång tid är inflationen. I kalkylerna 
används medelvärdet för perioden 2003-2012, 1,4 %. (Konsumentprisindex: SCB 2013).  

Fullt statligt stöd antas. För solcellssystemen antas möjlighet till avskrivning på 10 år vilket ger en 
undvikt beskattning på 28 %. I kalkylerna används en kalkylränta på 4 % 

9.3.3 Resultat av livscykelkostnadsberäkningarna 

Resultaten från livscykelkostnadsberäkningarna kan användas vid ett beslut att utreda en 
solcellsinvestering närmare. Det som krävs för att vara mer säker på hur ekonomin ser ut för respektive 
system är ytterligare kontakt med solcellsentreprenörer och att platsbesök genomförs så att bindande 
offerter fås. Med dessa prisuppgifter kan sedan graferna användas som stöd i beslutsprocessen för att 
jämföra olika lösningar och se vad för nettonuvärde, internränta och återbetalningstid systemen 
egentligen får. Resultaten från beräkningarna ses i figur 49-51.  

Majoriteten av solcellsleverantörernas prisuppskattningar låg omkring 15-16 kr/Wp. För 
grundscenariot med 5,5 % elprishöjning erhölls en återbetalningstid på 7-11 år och en internränta på 
10-14 %.  

Alla system visar på positivt resultat sett över lång sikt för alla tre elprishöjningar. Det dröjer många år 
innan investeringen är återbetald, men efter detta har företaget tillgång till stora mängder el som i stort 
sett är gratis. Eftersom alternativ 1 är ett mycket större system med en högre investeringskostnad än 
övriga två innebär det en större risk. Vid liten elprisökning är skillnaden mot övriga alternativ liten i 
nettonuvärde och internränta. Däremot vid en stor elprisökning är fördelarna med alternativ 1 stora.   
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Elprishöjning 5,5 % /år 

 

 

Figur 49Ekonomi för solcellssystem vid förväntad elprishöjning 5,5 %  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

10 12 14 16 18

Mkr 

Investeringskostnad [kr/Wp] 

Nettonuvärde 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

10 12 14 16 18

Investeringskostnad [kr/Wp] 

Internränta 

0

2

4

6

8

10

12

14

10 12 14 16 18

År 

Investeringskostnad [kr/Wp] 

Återbetalningstid 

Alternativ 1

Alternativ 2

Alternativ 3



Jämförelse mellan solcellssystem  Energiutredning och solkraftsanalys av kyllager 
  – Fallstudie ICA DE Borlänge 

83 
 

Elprishöjning 1,4 % /år 

  

 

Figur 50 Ekonomi för solcellssystem vid elprisutveckling 1,4 % /år 
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Elprishöjning 9,6 % /år 

  

 

Figur 51Ekonomi för solcellssystem vid elprisutveckling 9,6 %/år 

9.4 Miljöpåverkan 

Miljöpåverkan för solceller varierar i olika undersökningar. En sammanställning av forskningsartiklar 
gjord av IPCC visar att för kristallina kiselsolceller ligger utsläppen av koldioxidekvivalenter mellan ca 
35-110 g/kWh med medianvärde mellan ca 55-75 g/kWh. Utsläppen kommer till allra största del från 
produktionen. (IPCC 2012). Med antagandet att solcellerna orsakar utsläpp på 65 g/kWh fås för de olika 
perspektiven en förändring i utsläpp av växthusgaser enligt tabell 20. Av tabellen framgår att med ICAs 
sätt räkna skulle alltså en negativ effekt fås av att installera en solcellsanläggning, det vill säga en ökning 
av växthusgaser Att få en negativ påverkan på utsläppen av växthusgaser genom en installation av 
solceller är anmärkningsvärt. Med ett mariganelperspektiv eller ett nordiskt perspektiv fås däremot 
minskade utsläpp av växthusgaser.  
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Tabell 20 Förändring i utsläpp av växthusgaser vid solcellsinstallation  

 Minskade utsläpp 
marginalelsperspektiv  

(ton CO2-ekv/år)* 

Minskade utsläpp 
nordiskt perspektiv 
(ton CO2-ekv/år)** 

Minskade utsläpp ICA:s 
perspektiv  

(ton CO2-ekv/år)*** 

Alternativ 1 295  31 -56  
Alternativ 2 121  13 -23  
Alternativ 3 98  10 -19 
* är beräknad med marginalselsprincipen med ett värde på 0,4 kg CO2-ekv/kWh 

** är beräknade med ett nordiskt perspektiv där de genomsnittliga utsläppen är 0,1kg CO2-ekv/kWh 

*** är beräknade med ICAs riktvärde 0, 001 250 kg CO2-ekv/kWh 
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10 Diskussion och framtida arbete 

Energiutredningen på ICA DE Borlänge visar på att det ur energisynpunkt redan görs många positiva 
saker. Exempel på detta är att nya effektiva kylmaskiner nyligen installerats, att moderna lysrör är 
installerade i många delar av lagret och att nya delar av kontorsvåningen är utrustade med automatisk 
styrning av belysningen. Det finns även ett intresse hos anställda att minska energianvändningen. Dock 
finns ingen anledning att sluta arbeta aktivt med energifrågor. Stora energiprishöjningar kan komma, 
vilket leder till att resursslöseri blir ännu mer kostsamt än i dagsläget. Samtidigt växer engagemanget i 
samhället för resurseffektivt beteende och för att vi ska minska vår negativa miljöpåverkan. Detta leder 
till att ökade krav ställs på företag från exempelvis myndigheter, konsumenter och anställda. 
Engagemanget i samhället gör även att ett aktivt ställningstagande och ett hårt arbete i framkant av 
branschen kan ge ett företag marknadsmässiga fördelar, som är svåra att sätta ett värde på.   

Att genomföra en energiutredning av lagerverksamheten på ICA DE Borlänge har både varit spännande 
och svårt. Lagret är stort och byggnaden har genom de 30 år verksamheten funnits genomgått en rad 
ombyggnationer, vilket gjort att byggnadens utformning inte är optimerad för dagens verksamhet. Detta 
gör att det finns stor besparingspotential men att dessa åtgärder kräver mycket stora investeringar. 
Exempelvis hade det som nämns i rapporten varit optimalt att omplacera varmfrukten så att samtliga 
temperaturzonerna blir organiserade i en mer stegvis ordning med kallaste zonen i norr och varmaste i 
söder. Ombyggnationerna skulle bli väldigt omfattande och åtgärden ses som i princip omöjligt.  

10.1 Utredningen och antaganden 

Att i arbetets inledning få en överblick av energianvändningen och bestämma de dominerande lasterna 
var den lättare delen i kartläggningen. När det sedan var dags att analysera de elcentraler med flertalet 
mindre processer på varje enskild central blev det genast mer komplicerat. Då ställdes krav på 
antaganden och vidare analyser av bland annat arbetstider, belysningseffekter och olika arbetsrutiner. 
Samtliga antaganden har diskuterats med personal på plats, med tillverkare av utrustning alternativt 
jämförts med tidigare teori. Därmed bedöms gjorda antaganden hålla hög trovärdighet.  

När det gällde att utvärdera åtgärder krävdes större antaganden, såväl tekniska som ekonomiska. Vissa 
antaganden är grundade på tidigare teori, andra på genomförda beräkningar. Många av åtgärderna 
antas kunna ha betydelse under lång tid framöver. De tekniska lösningar som berörts i rapporten har 
ofta en lång livslängd och de strukturella åtgärderna har ingen begränsad livslängd. Detta gör att många 
yttre faktorer som i framtiden kommer påverka resultatet av åtgärderna är direkt betydande. Dessa är 
dock svåra att bestämma. Elspotpris, elcertifikatpris, energiskatt, inflation är faktorer som är av mycket 
stor betydelse för hur lönsamma investeringar blir. Dessa faktorer är i sin tur beroende av bland annat 
politiska beslut, vilket gör det extremt svårt att förutse.  

Den undersökta lagerlokalen är stor och processerna som använder energi är många. Det är därför 
komplext att genomföra en noggrann studie av hela byggnaden. För att finna resursslöseri bland mindre 
processer, vilka ofta är enkla att åtgärda, krävs ett kontinuerligt arbete på lagret och ett kritiskt 
tänkande bland personal. När personal ser en lampa lysa, känner värme avges från ett element, eller hör 
en motor brumma är det bra att fråga sig: Behöver denna process vara igång just nu? Om inte, varför är 
den inte avstängd? Är det processer som ofta är på i onödan så bör automatisk reglering införas.  

För de större processerna som kartlagts bör företaget givetvis försöka minska energianvändningen, där 
denna rapport är en källa till exempel på lösningar. För delar där förslag på åtgärder inte utretts, till 
exempel truckladdningen är energibesparingar givetvis inte omöjliga. Det innebär endast att det inte 
rymdes i detta arbete. Eftersom att all energi till slut omvandlas till värme och på så sätt ökar 
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kylbehovet på lagret finns som nämnt ett dubbelt värde i energieffektiviseringar. Därmed måste målet 
vara att ha igång så få processer som möjligt samtidigt.  

Under den varmaste årstiden används de äldre kylmaskinerna och lyckas lagret att minska kylbehovet 
lite så kommer dessa kunna tas ur drift. Besparingarna som detta medför är stora eftersom att de äldre 
kylmaskinerna använder mycket mer el än de nya. 

10.2 Aktivt energiarbete  

På lagret loggas väldigt mycket data, exempelvis elanvändningen i Megacon och temperaturer runt om 
på lagret. Detta ger bra förutsättningar till att fortsätta analysera energianvändningen och åtgärder som 
genomförs. Megacon är ett väldigt bra verktyg som skulle kunna göra det enkelt för ledningen att få en 
bild av energianvändningen. Dock används inte verktyget i den uträckning som är möjlig. Bilden vi fått 
är att Megacon är något som installerats och som alla tycker är bra men att ingen uppföljning eller 
kontinuerlig avläsning av mätningar sker. Som mätarna är placerade idag blir viss data svåranvänd, då 
mätning sker på huvudcentraler som i sig innehåller många olika processer. Dessutom gör 
beteckningarna som används i gränssnittet avläsningen svår. Detta har fått som följd att ingen på lagret 
riktigt behärskar eller vet vad de olika beteckningarna står för. Genom att använda denna rapport som 
underlag samt utse en person på lagret till ansvarig för Megacon vore det enkelt att i framtiden göra 
regelbundna uppföljningar. Både för att se hur verksamhetens totala elanvändning utvecklas och för att 
kunna följa upp huruvida eventuella åtgärder faller väl ut. I och med att data finns tillgänglig kan 
elanvändningen före och efter att en åtgärd genomförts jämföras. På så sätt kan åtgärden på ett relativt 
enkelt sätt utvärderas samt ICA själva kan kontrollera sitt energiarbete bättre och systemet kan ge 
ytterligare motivation till fortsatt arbete.  

Under arbetet när vi varit i kontakt med ett flertal personer inom ICA, både ledningspersoner och 
fastighetstekniker har samtliga visat ett stort intresse och engagemang för verksamhetens 
energianvändning. Detsamma gäller verksamheten i Helsingborg som besökts vid ett tillfälle. Malte 
Enocson som höll i besöket berättade om flera intressanta åtgärder som genomförts och initiativ till 
förbättringar som tagits. Detta var både åtgärder som initialt var tänkta att vara arbetsmiljöåtgärder 
men som också blev energieffektiva och sådana åtgärder som var direkt tänkta att vara energieffektiva. 
Idag finns viss kontakt mellan de olika lagren men denna kontakt är främst på ledningsnivå. Genom att 
öka kontakten mellan lagrens fastighetsförvaltare och fastighetstekniker COOR skulle många 
erfarenheter kunna utbytas i och med att lagrens verksamhet är väldigt lika.  

10.3 Solkraftsanalys 

I rapporten framgår att det finns osäkerheter kring de solcellinvesteringar som presenteras. Två 
betydande osäkerheter är elprisets utveckling samt installationskostnaderna. Vid rundringningarna har 
priset på installationerna varierat kraftigt, främst på grund av att ingen noggrann besiktning gjorts av 
byggnaden. Elprisets utveckling kommer alltid att vara en osäkerhetsfaktor men 
installationskostnaderna går att uppskatta mer noggrant om ICA väljer att ta dit en installatör som själv 
får se taket och dess konstruktion. På så sätt bör en mer exakt siffra på investeringskostnad (kr/Wp) 
erhållas och rapporten kan fungera som ett bra stöd för att avgöra lönsamheten i investeringen.  

De tre alternativen på solcellssystem som jämfördes är endast en bråkdel av de som finns tillgängliga på 
marknaden. Det samma gäller för övriga åtgärder. De belysningsalternativ som undersöktes var främst 
fokuserade till ICA:s nuvarande leverantör av belysning och endast en leverantör av tidsstyrd 
motorvärmare kontaktades. Det är därför mycket möjligt att ännu bättre och billigare utrustning än just 
de undersökta går att hitta.   
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10.4 Generaliserbarhet 

Av de åtgärder som presenteras finns både förslag som är applicerbara på övriga lager och sådana som 
endast lämpar sig i Borlänge. Exempel på där förslaget skulle variera mellan de olika lagren är 
hanteringen av restvärme från kylmaskinerna. Det är fördelaktigt att kunna använda restvärmen året 
runt. Lagrens olika utformning gör att de utrymmen som har uppvärmningsbehov året runt skiljer sig 
mellan lagren. Som lagret är byggt har som tidigare nämnts varmfrukten i Borlänge 
uppvärmningsbehov året runt, vilket även kontoren i Helsingborg har, då de angränsar till kalla 
temperaturzoner. Det skiljer sig även mellan lagren vilken energibärare som används till uppvärmning. 
I Borlänge där fjärrvärme används för uppvärmning av kontorslokaler är det huvudsakliga 
användningsområdet för restvärme avfrostning av kylfläktar, alternativt uppvärmning av 
varmfruktsavdelningen. I Helsingborg däremot, där ingen fjärrvärme är framdragen utan uppvärmning 
sker med el, bör istället restvärmen från kylmaskinerna användas till kontorsuppvärmning.  

När det gäller förutsättningarna för en solcellsinstallation skiljer de sig mellan olika lager. 
Solinstrålningen är generellt större längre söderut, vilket är positivt då mer el kan produceras. Det gör 
även att modulerna hindrar mer strålning att träffa taket och värma upp detta. Ytterligare en positiv 
effekt för lagren längre söderut är att en minskad hantering av snö vintertid krävs. Med mindre snö 
längre söderut minskar risken för att snön hindrar elproduktionen. Längre norrut i Sverige kan snö 
behöva transporteras bort från taket vissa år på grund av lasten på taket. Detta är något som kan 
försvåras av en solcellsinstallation och problemen ses som mindre längre söderut i Sverige. Avgörande 
för hur installationen av solcellsmoduler kan ske är även takets konstruktion, vilket såklart skiljer sig 
mellan de olika lagerbyggnaderna. Hur upplutade modulerna bör vara beror bland annat på hur stor 
den tillgängliga takytan är i förhållande till elanvändningen.  

För de belysningsåtgärder som undersökts ses en stor generaliserbarhet till andra kyllager. Liknande 
problem bör finnas där, att få typer av belysning har bra verkningsgrad i låga temperaturer. I alla lager 
krävs mycket belysning och det ger en stor energibesparing att byta till belysning som ger samma 
ljusstyrka med en lägre effekt. På ICA:s lager runt om i Sverige används liknande belysning men på 
andra lager finns det sannolikt äldre belysning installerad. Detta gör att byte av belysning har mycket 
större påverkan på energianvändning och på så sätt lönar sig mer än i Borlänge. På samma sätt är det 
för alla lager värt att beakta möjligheten till att kunna reglera belysningen så att den dimras ner när den 
inte behövs, speciellt i kyllager. Sedan finns det såklart saker som skiljer sig mellan olika lager som gör 
att olika alternativ är att föredra, som exempelvis takhöjden.  

I rapporten ses även skillnaden i verkningsgrad mellan äldre och nyare kylmaskiner. Om andra lager 
har gamla kylmaskiner kan det vara av stort intresse att byta ut dessa på samma sätt som i Borlänge.  
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11 Slutsats 

Energianvändningen på ICA DE Borlänge uppgår till 7,5 GWh el och 1,9 GWh fjärrvärme per år. Detta 
genererade år 2012 kostnader på 6,6 miljoner kronor för el och 1,2 miljoner kronor för fjärrvärme. De 
största eldrivna enhetsprocesserna som identifierades är i fallande storleksordning: kylsystemet, 
belysningen på lagret, truckladdningen, ventilation för kontorsvåningen och belysningen på 
kontorsvåningen. Kylsystemet och belysningen för lagret utgör tillsammans över 60 % av lagrets totala 
elanvändning. Elanvändningen är högre under sommarhalvåret än vinterhalvåret och varierar mellan 
550 MWh och 750 MWh per månad. Fjärrvärmen används till uppvärmning av kontorsvåningen, delar 
av lagret och tappvarmvatten. Fjärrvärmeanvändningen sker året runt men är som störst vintertid.  

För belysningen på lagret finns en möjlighet att minska elanvändningen med 35 % (500 MWh) per år 
genom byte av belysning samt installation av närvarostyrning. För belysnigen i det stora 
kontorslandskapet, där den mesta av kontorets belysning är installerad, går det att minska 
elanvändningen med 82 % (200 MWh) per år. Detta genom ombyggnation, byte av belysning och 
installation av tids- alternativt närvarostyrning. För ytterligare processer visade det sig att tidsstyrning 
kan minska energianvändningen betydande. Då lagret har expanderat genom åren och verksamheten 
inte optimeras ur energisynpunkt är vissa varugrupper ur termodynamisk synpunkt felplacerade. Den 
varuplacering som har mest negativ påverkan är varmfruktens. Att flytta varmfrukten bedöms ge en 
betydande minskning av energianvändningen men samtidigt vara svårt att genomföra.  

På lagrets tak bedöms 2 450 kWp solceller kunna installeras, vilket skulle kunna producera 2050 MWh 
el per år. Detta motsvarar ca 30 % av lagrets elanvändning. Ett så stort system skulle vissa tider ge ett 
överskott av el som inte kan användas i den egna verksamheten. Genom att endast utnyttja den äldre 
delen av byggnaden, där bärigheten hos taket är som störst, kan upp till 900 MWh el produceras med de 
system som undersökts närmare i denna rapport. All denna el skulle kunna användas i den egna 
verksamheten och ersätta köpt el.  

Förutom att producera el kan upplutade solcellsmoduler även skugga taket. Detta minskar 
värmegenomgången genom taket och på så sätt behovet av kyla. Av denna anledning samt att kyllasten 
korrelerar väl med solinstrålningen bedöms kyllager lämpliga för solcellsinstallation. För företag som 
kan avvara kapital till en solcellsinvestering finns pengar att spara på lång sikt. Hur stor besparingen 
blir är dock starkt beroende av yttre faktorer som bland annat elprisets utveckling.  
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Bilaga 1 Beräkning av restvärme från kylmaskinerna  

För att beräkna hur mycket värme som kyls bort på kondensorsidan i kylmaskinen antogs att inga 
värmeförluster finns i systemet och följande samband användes: 

 ̇   ̇   ̇    (1) 

Wnet är den elektriska effekt som tillförs de nya kylmaskinerna. Effekten beräknades som medelvärde 
månadsvis från energianvändningen, vilket hämtades från Megacon.  

Fo r att bera kna Q L utnyttjades: 

     
 ̇ 

 ̇   
  ̇        ̇    (2) 

Två värden för COPR var angivna i kylmaskinens produktblad, 18°C utomhustemperatur gav ett 
COPR=4,75 och 30°C utomhustemperatur gav ett COPR=2,83. Kylmaskinerna är enligt Mats Lundgren på 
Francks Kylindustri konstruerade så att de har ett maximalt COPR=4,75, oavsett hur mycket lägre 
utomhustemperaturen blir än 18°C. Då månadsmedeltemperaturen hela året är lägre än 18°C, antogs 
COPR konstant vara 4,75.  

Med detta kunde ett ma nadsmedelva rde pa  Q L och Q H beräknas och även den årliga mängden bortkylt 
värme. För att förtydliga beräkningsgången ges ett exempel:  

Januari månad har 31 dagar med 24h per dag. Elanvändningen i kylmaskinerna i januari var 127 645 
kWh, vilket ger en medeleffekt enligt: 

 ̇        
      

     
        

Detta gav med (2): 

 ̇                  

Och med (1): 

 ̇                 

Detta ger under månaden en värmemängd (Q)H på: 

                          

På motsvarande sätt gjordes beräkningar för respektive månad, vilket gav värmemängder enligt tabell 
21. 
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Tabell 21 Tillgänglig värme i kylmaskinerna  

 E 
(MWh) 

Wnet,medel (kW) Utemedeltemp 
(°C) 

COP   L 
(kW) 

  H 
(kW) 

QH 
(MWh) 

jan 128 172 -4,1 4,75 815 987 734 

feb 122 181 -4,1 4,75 859 1 040 699 

mar 166 222 3,6 4,75 1 057 1 279 952 

apr 161 223 3,5 4,75 1 060 1 283 924 

maj 223 299 10,1 4,75 1 422 1 721 1 281 

jun 238 330 12,3 4,75 1 568 1 898 1 367 

jul 318 427 15,5 4,75 2 030 2 457 1 828 

aug 300 403 14,5 4,75 1 915 2 318 1 725 

sep 234 325 10,4 4,75 1 542 1 867 1 344 

okt 191 256 4,2 4,75 1 218 1 474 1 097 

nov 161 223 2,7 4,75 1 060 1 283 924 

dec 137 184 -6,9 4,75 875 1 059 788 

TOT       13 661 
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Bilaga 2 Belysningsförslag kolonial och truckrum  

Nedan följer två tabeller med värden på belysningen för de rum som föreslås byta till Long Life ECO 
Saver He Protector. Dessa värden har sedan används för att beräkna besparingspotentialen för 
åtgärden. I tabell 22 ses den nuvarande situationen och i tabell 23 ses hur belysningen skulle kunna se 
ut vid byte till Long Life ECO Saver He Protector. 

Tabell 22 Nuvarande belysning för kolonial och truckrum 

Rum Antal 
lysrör 

Effekt 
(W/rör) 

Verkningsgrad  
(lm/W) 

Installerad 
effekt (W) 

Driftstid 
(h/år) 

Total 
energi 
(kWh/år) 

Ljusflöde 
(lm) 

296a 392 35 86 15 092 8 448 127 497 1 179 920 
296c 24 58 86 924 6 570 6 071 72 240 
296d 34 58 86 1 309 8 448 11 058 102 340 
291a 212 58 86 13 526 8 448 114 264 1 057 456 
269b 360 58 86 22 968 8 448 194 034 1 795 680 
244 62 58 86 3 956 8 448 33 417 309 256 

266b 92 58 86 5 870 6 570 38 563 458 896 

 

Tabell 23 Belysningsförslag kolonial och truckrum 

Rum Antal 
lysrör 

Effekt 
(W/rör) 

Verknings-
grad  
(lm/W) 

Installerad 
effekt (W) 

Driftstid 
(h/år) 

Total 
energi 
(kWh/å
r) 

Energi-
minskning 
(kWh/år) 

296a 323 32 114 11 385 6448 73 412 54 085 
296c 20 32 114 697 6448 4 495 1 576 
296d 28 32 114 987 6448 6 367 4 691 
291a 290 32 114 10 204 6448 65 792 48 472 
269b 493 32 114 17 327 6448 111 723 82 311 
244 85 32 114 2 984 6448 19 241 14 176 

266b 126 32 114 4 428 6448 28 551 10 013 

 

För att tydliggöra beräkningsmetoden ges ett exempel för rum 296a 

Först beräknades totala energin och ljusflödet för rummet idag på följande sätt: 

E= (Antal rör*Effekt per rör*driftstid*driftsfaktor för armatur) =392*35*8448*1,1= 127 497 kWh 

Ljusflödet = (Antal rör*Effekt per lysrör* verkningsgrad) = 392*35*86= 1 179 920 lm 

För att sedan avgöra antalet nya rör som krävs i rummet delades rummet sammanlagda ljusflöde med 
de nya rörens effekt och verkningsgrad: 

Antal rör= (Ljusflödet / ( effekt per lysrör*verkningsgraden) = 1 179 920 / (32*114) = 323st 

Med den nya uppskattade driftstiden 6448h/år kan den nya totala energin beräknas som tidigare. 

Eny = (Antal rör*Effekt per rör*driftstid*driftsfaktor för armatur) = 323 * 32 * 6448* 1,1 = 73 412 kWh 
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Bilaga 3 Belysningsförslag utlastning 

Nedan följer två tabeller med värden på belysningen som föreslås byta till LED-belysning. Dessa värden 
har sedan används för att beräkna besparingspotentialen för åtgärden. I tabell 24 ses hur det ser ut idag 
i de angivna rummen och i tabell 25 ses hur det skulle kunna se ut vid byte till LED-belysning.  

Tabell 24 Nuvarande belysning utlastning 

Rum Antal 
lysrör 

Effekt 
(W/rör) 

Verkningsgrad  
(lm/W) 

Installerad 
effekt (W) 

Drifts-
tid 
(h/år) 

Total 
energi 
(kWh/år) 

Ljusflöde 
(lm) 

296b 176 35 86 6 776 8 448 57 244 529 760 
291b 81 58 86 5 168 6 570 43 658 40 4028 
288 56 58 86 3 573 6 570 23 473 279 328 
289 22 58 86 1 404 6 570 9222 109 736 
279 140 58 86 8 932 8 448 75 458 698 320 
221 10 58 86 638 8 448 5 390 49 880 
228 56 58 86 3 573 8 448 30 183 279 328 
232 84 58 86 5 359 8 448 45 275 418 992 
236 28 58 86 1 786 8 448 15 092 139 664 
235 38 58 86 2 424 6 570 15 928 189 544 
233 28 36 86 1 109 2 920 3 238 86 688 
234 20 36 86 792 2 920 2 313 61 920 

253a 40 58 86 2 552 6 570 16 767 199 520 
254a 24 58 86 1 531 6 570 10 060 119 712 
255a 32 58 86 2 041 6 570 13 413 159 616 
219 26 36 86 1 029 6 570 6 764 80 496 

 

Tabell 25 Belysningsförslag utlastning 

Rum Antal 
armaturer 

Effekt 
(W/armatu
r) 

Ljusflöde 
(lm/armat
ur) 

Installerad 
effekt (W) 

Driftstid 
(h/år) 

Total energi 
(kWh/år) 

Energi-
minskning 
(kWh/år) 

296b 91 58 5800 5743 6448 37 032 20 212 
291b 70 58 5800 4380 6448 28 243 15 415 
288 48 58 5800 3028 6448 19 526 3 947 
289 19 58 5800 1190 6448 7 671 1 551 
279 120 58 5800 7571 6448 48 815 26 643 
221 9 58 5800 541 6448 3 487 1 903 
228 48 58 5800 3018 6448 19 526 10 657 
232 72 58 5800 4542 6448 29 289 15 986 
236 24 58 5800 1514 6448 9 763 5 328 
235 33 58 5800 2055 6448 13 250 2 679 
233 15 58 5800 940 2992 2 744 493 
234 11 58 5800 671 2992 2 009 304 

253a 34 58 5800 2163 6448 13 947 2 820 
254a 21 58 5800 1298 6448 8 368 1 692 
255a 28 58 5800 1730 6448 11 158 2 256 
219 14 58 5800 873 6448 5 627 1 138 
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För att tydliggöra beräkningsmetoden ges ett exempel för Rum 296b: 

Först beräknades totala energin och ljusflödet för rummet idag på följande sätt: 

E= (Antal rör*Effekt per rör*driftstid*driftsfaktor för armatur) =176*35*8448*1,1= 57 244 kWh 

Ljusflöde = (Antal rör*Effekt per lysrör*verkningsgrad) = 176*35*86= 529 760 lm 

För att sedan avgöra antalet nya rör som krävs i rummet dividerades rummet sammanlagda ljusflöde 
med de nya armaturernas effekt och verkningsgrad. I varje armatur sitter två stycken lysrör på 27W. 

Antal armaturer= (Ljusflödet / (Ljusflöde per armatur) = 529 760 / (5350) = 91st 

Med den nya uppskattade driftstiden 6448h/år kan den nya totala energin beräknas på samma sätt som 
tidigare: 

Eny = (Antal armaturer*Effekt per armatur*driftstid) = 91 * 58 * 6448* 1,1 = 37 436 kWh 
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Bilaga 4 Införa IR-detektorer övriga lagerdelar  

I tabell 26 presenteras beräkningarna för hur mycket energianvändningen minskar vid införandet av IR-
detektorer för belysning på färsk, frukt & grönt, varumottagning, miljöstation. 

Tabell 26 Energiminskning vid ändring av driftstider för belysning på färsk, frukt & grönt, varumottagning, 
miljöstation. 

Rum Installerad effekt 
(W) 

Driftstid 
(h/år) 

Ny driftstid 
(h/år)  

Total energi-
minskning 
(kWh/år) 

269a 9 048 8 448 6 448 19 906 
222b 9 048 8 448 6 448 19 906 
222a 9 048 8 448 6 448 19 906 
225b 9 048 8 448 6 448 19 906 
246 2 784 8 448 6 448 6 125 

247a 1 856 8 448 6 448 4 083 
247b 2 856 8 448 6 448 4 083 
248 3 712 8 448 6 448 8 166 
252 1 856 8 448 6 448 4 083 
257 5 568 8 448 6 448 12 250 

259a 7 424 8 448 6 448 16 333 
259b 3 712 8 448 6 448 6 166 
266a 2 088 6 570 6 448 280 
263a 1 568 8 760 6 448 3 450 
265a 1 078 6 570 6 448 145 
264a 1 568 6 570 6 448 210 
253a 2 320 6 570 6 448 311 
254a 1 392 6 570 6 448 187 
255a 1 856 6 570 6 448 249 

 

För att tydliggöra beräkningsmetoden ges ett exempel för Rum 269a  

E=(Installerad effekt* driftsfaktor för armatur *(Driftstid- ny driftstid)) = 9048*1,1*(8448-6448)= 19 906 
kWh.
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Bilaga 5 PVsyst-rapporter Alternativ1 
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Bilaga 6 PVsyst-rapporter Alternativ 2 
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Bilaga 7 PVsyst-rapporter Alternativ3 
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