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Energikartläggning Grangärdehallen AB
1. Bakgrund
Grangärdehallen AB är en mindre livsmedelsbutik belägen i Grangärde. Byggnaden finns
på Gamla vägen 31, Grangärde. I byggnaden bedrivs främst dagligvaruhandel. På plan 2 i
den äldre delen av byggnaden finns en lägenhet.
Länsstyrelsen i Dalarna bedriver ett energieffektiviseringsprojekt som omfattar lanthandlare runt om i länet. Det aktuella objektet ingår i detta projekt.
Syftet med projektet är att minska energianvändningen hos lanthandlare och därmed
energikostnaderna. Detta leder till en ökad konkurranskraft och därmed en större chans att
butikerna lever vidare.
Länsstyrelsen Dalarna har anlitat T Hedgren Energiteknik AB för uppdraget lämna förslag
till energieffektivisering av livsmedelbutiken. Arbetet har inletts med genomgång av anläggningen på plats. Därefter har en sammanställning och analys skett av materialet. En
åtgärdsplan har arbetats fram med separata kalkyler för respektive åtgärd för att visa besparing och investeringskostnader. Kalkyler är utförda med LCC-kalkylering.
Fördelarna med LCC-kalkylering är att man tar hänsyn till hela kostnaden under åtgärdens tekniska livslängd. Parametrar som finns med i en LCC-kalkyl är investeringen, åtgärdens tekniska livslängd, ränta på investeringen, energipris, underhållskostnad och
prisutveckling på energi och underhållskostnad.
2. Sammanfattning
Grangärdehallen AB har en total energianvändning på 210 MWh under ett normalår och
det är kylmaskiner, belysning och fastighetens uppvärmning som står för huvuddelen.
Då utetemperaturen varierar från år till år, graddagskorrigerar man energianvändningen
med hänsyn till skillnad i utetetemperatur för att ta fram ett normalår.
Vid beräkning av energibalansen graddagskorrigeras energianvändningen som går till
uppvärmningen. Vid beräkning av åtgärder för energibesparing kommer ha avsedd verkan, eller bara jämföra förbrukning år för år, månad för månad, ska man använda sig av
graddagar vid jämförelsen.
För att minska energianvändningen bör man främst koncentrera sig på byte till mer energieffektiv belysning och se över tätningar till kyl- och frysrum. Detta är områden med stor
besparingspotential.
Vissa åtgärder t ex rörande energistatistik, drift- och underhåll är av en sådan art att man
inte bör fastna i funderingar kring återbetalningstider etc. Det är en förutsättning både för
stabil och resurssnål fastighetsdrift att man har en god standard på detta.
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3. Objektet
Allmänt
Verksamheten bedrivs normalt måndag till lördag 08:00-19:30, söndag 10:00-19:30
(ej drifttider).
Den äldre delen av byggnaden är byggd 1860. Utbyggnaden som är butiksdel är byggd
1970. Byggnadens totala yta är 531 m2 varav hela den ytan är uppvärmd (lägenhet på plan
2 ej medräknat).
Butiksansvarig är Anders Hedberg.
En planritning över tillbyggnaden som gjordes 1970 finns nedan och i bilaga 1.

Planritning bottenplan av butiksdelen
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4. Energianvändningen
Tillfört
Grangärdehallen AB hade under 2011 en total energianvändning på 205 MWh. El är det
enda energislag som förekommer.
Inköpt el 2011 är 205 MWh el (ej graddagskorrigerat).
Använt
Energibalans bilaga 2.
Använd energi till verksamheten 112,1 MWh där de största användarna är kylmaskiner
och separata kylar och frysar i butik. Dessa användare står för totalt 102,5 MWh. All
energi till verksamheten är el.
Vad gäller fastighetsdrift är belysning, fläktmotorer och energi till uppvärmning de tre
huvudsakliga användarna. Fastighetsdriftens energianvändning är 98 MWh.
Energislag som förekommer till byggnadens uppvärmning är el. Energianvändning till
byggnadens uppvärmning är 38,8 MWh. Den verkliga energianvändningen är mer eftersom återvinning av värme från kylmaskinerna bidrar med ca 30 MWh. Energi som berör byggnadens uppvärmning är graddagskorrigerat i energibalansen, bilaga 2.
Bilaga 3 visar ett cirkeldiagram, över fördelningen av den totala energianvändningen.
Bortfört
Total bortförd energi är 277,2 MWh och skillnaderna mellan tillfört och bortfört beror på
att viss del av verksamhetselen inte kommer byggnaden till del. Bland annat kondensorvärmen från kylmaskinerna.
Varmvatten
Varmvatten försörjs via varmvattenberedare i den nyare byggnadsdelen. Energiåtgången
för varmvatten är beräknad till 2 MWh.
5. Beskrivning av anläggningen
Kylmaskiner(placerade i teknikrum)
System 1, försörjer:
Ost och silldisk, köttkylrum.
System 2, försörjer:
Mjölkylrum.
System 3, försörjer:
Frysdisk.
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Kylsystem 4-5 är placerade i gång från lagret.
System 4, försörjer:
Grönsakskylrum, Charkkylrum 2,7 m 5-plan.
System 5, försörjer:
Betjäningsdisk 2,7 m, Charkkyldisk 2,7 m 2 plan.
Transporter
Inga transporter förekommer inom anläggningen.
Ventilation/fläktmotorer
Ventilationen består av till- och frånluftsystem. Uppvärmningen av tilluften sker genom
en värmepump som utnyttjar värmen från kylmaskinerna.
Uppvärmning
Byggnaden har återvinning av värmen från kylmaskinerna. Återvinningen sker genom en
värmepump som utnyttjar den varma luften i teknikrummet. Värmepumpen värmer sedan
ett batteri i tilluftskanalen. Värmen fördelas genom luftburen värme i den nyare delen
byggt 1970. I den äldre delen finns en oljepanna med elpatron i källaren. Denna försörjer
den äldre delen med värme genom ett vattenburet system. Senaste tiden har endast elpatron använts för uppvärmning.
Belysning
Belysningen består i huvudsak av äldre T8-lysrör. Installerad effekt belysning 9,2 kW.
För belysningen har vi antagit driftstiden 4 080 h med något undantag.
Följande kalkylparametrar har använts:
Elpris:
Kalkylränta:
Ökning av driftkostnader:
Ökning av energipris el:
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1,3 kr/ kWh
4,2 %
2 % år
2 % år

Bilaga 1

Planritning bottenplan av butiksdelen
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Bilaga 2

Energibalans
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Bilaga 3

Fördelning total energianvändning
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