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Sammanfattning 

För examensarbetet upprättades kontakt med ÅF Infrastructure AB som är ett dotterbolag till ÅF. 
ÅF Infrastructure AB har på uppdrag av Smaland Airport fått i uppgift att kartlägga och analysera 
flygplatsens energianvändning och dess miljöpåverkan för att kunna ta fram mer ekonomiskt, 
ekologiskt såväl som socialt hållbara lösningar. 

I och med att energipriserna stigit med tiden lägger företag mer tid och resurser på att se över sin 
energianvändning än tidigare, kunskap om klimatförändringar så som växthuseffekten har också lett 
till att nya ambitiösa miljökrav ställts. 

Syftet med arbetet är att minska Smaland Airports energianvändning genom att ge åtgärdsförslag på 
energieffektiviseringar som bland annat inkluderar driftoptimering och informering av personalen 
om hur rätt beteenden och rutiner kan bidra till energibesparingar. 

Målet är att identifiera och ge fullständiga åtgärdsförslag på energieffektiviseringar för att minska 
energianvändningen med 25 % och därmed uppnå kraven för Green Building. De fullständiga 
åtgärdsförslagen ska redovisa ekonomi-, miljö- och hälsoaspekter. 

För att uppnå syftet med examensarbetet har ett konsekvent tillvägagångssätt använts för att 
identifiera potentiella energieffektiviseringar för Smaland Airport. Med hjälp av den bakomliggande 
studien ”Energieffektiviseringar Smaland Airport 2010-2011” analyserades kartläggningen av 
flygplatsens system och processer.  

Examensarbetet redovisar resultat för energieffektiviseringar av flygplatsens ventilation, 
flygledartornets termiska komfort och inomhusklimat, hangar, inomhusbelysning, 
parkeringsbelysning, avisningsprocess, landningsbanornas belysning, GPU och miljöpåverkan samt 
resultat för energiflöden, energianalys och Green Building. 

Den totala energibesparingen för Smaland Airport uppgår till 646,1 MWh eller 22,04 % vilket faller 
inom ramen för Sveriges klimatmål med en sänkt energianvändning på 20 % fram till och med 2020 
från 2008 års nivå. För att uppnå denna besparing krävs investeringar på 2,78 Mkr. Den årliga 
reduceringen av koldioxid som fås av föreslagna energieffektiviseringar uppgår till 49,53 ton. Den 
genomsnittliga pay-off tiden för investeringarna är 7,6 år vilket visar på att 
energieffektiviseringsarbetet på Smaland Airport anses vara ekonomiskt försvarbart sett från ett 
långsiktigt perspektiv. 

Energibesparingen som Green Building baseras på uppgår till 556MWh eller 23,15 % vilket inte är 
tillräckligt för att klara huvudmålet på 25 % som krävs för att få fastigheten Green Building 
certifierad. För att lyckas med huvudmålet krävs det att fler energieffektiviseringar identifieras och 
genomförs. 

Nyckelord : Energieffektivisering, Green Building, flygplats 
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Abstract 
The goal is to identify and provide complete proposals for actions on energy efficiency to reduce 
energy usage by 25 % and thus achieve the requirements for Green Building. The proposals shall 
account for economic, environmental as well as health aspects.  
 
To meet the objective of the thesis a consistent approach was used to identify potential energy 
efficiency of Smaland Airport. With help of the underlying study "Energy Efficiencies of Smaland 
Airport, 2010-2011" the airport's systems and processes were surveyed and analyzed. 
 
The total energy savings of Smaland Airport amounting to 646.1 MWh or 22.04% which falls within 
the framework of Sweden's climate goals with a lower consumption of 20% until 2020 from 2008 
levels. The requested investment to achieve these savings amounts to 2.78 million crowns. The 
annual reduction of carbon dioxide obtained by the proposed energy efficiencies  
amounts to 49.53 tonnes. The average pay-off period for proposed investments is 7.6 years which 
indicates that the energy efficiency work at Smaland Airport is considered to be economically 
justified, as seen from a long term perspective. 
 
Energy savings from green building based on the amount to 556MWh or 23.15% is not enough to 
meet the primary objective of 25% which is required to obtain property Green Building certified. To 
achieve the main goal requires more energy efficiency measures identified and implemented. 
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Sammanfattning 

 

För examensarbetet upprättades kontakt med ÅF Infrastructure AB som är ett dotterbolag till ÅF. 
ÅF Infrastructure AB har på uppdrag av Smaland Airport fått i uppgift att kartlägga och analysera 
flygplatsens energianvändning och dess miljöpåverkan för att kunna ta fram mer ekonomiskt, 
ekologiskt såväl som socialt hållbara lösningar. 

I och med att energipriserna stigit med tiden lägger företag mer tid och resurser på att se över sin 
energianvändning än tidigare, kunskap om klimatförändringar såsom växthuseffekten har också lett 
till att nya ambitiösa miljökrav ställts. 

Syftet med arbetet är att minska Smaland Airports energianvändning genom att ge åtgärdsförslag på 
energieffektiviseringar som bland annat inkluderar driftoptimering och informering av personalen om 
hur rätt beteenden och rutiner kan bidra till energibesparingar. 

Målet är att identifiera och ge fullständiga åtgärdsförslag på energieffektiviseringar för att minska 
energianvändningen med 25 % och därmed uppnå kraven för Green Building. De fullständiga 
åtgärdsförslagen ska redovisa ekonomi-, miljö- och hälsoaspekter. 

För att uppnå syftet med examensarbetet har ett konsekvent tillvägagångssätt använts för att 
identifiera potentiella energieffektiviseringar för Smaland Airport. Med hjälp av den bakomliggande 
studien ”Energieffektiviseringar Smaland Airport 2010-2011” analyserades kartläggningen av 
flygplatsens system och processer.  

Examensarbetet redovisar resultat för energieffektiviseringar av flygplatsens ventilation, 
flygledartornets termiska komfort och inomhusklimat, hangar, belysning, avisningsprocess, GPU och 
miljöpåverkan samt resultat för energiflöden, energianalys och Green Building. 

Den totala energibesparingen för Smaland Airport uppgår till 646,1 MWh eller 22,04 % vilket faller 
inom ramen för Sveriges klimatmål med en sänkt energianvändning på 20 % fram till och med 2020 
från 2008 års nivå. För att uppnå denna besparing krävs investeringar på 2,78 Mkr. Den årliga 
reduceringen av koldioxid som fås av föreslagna energieffektiviseringar uppgår till 49,53 ton. Den 
genomsnittliga pay-off tiden för investeringarna är 7,6 år vilket visar på att 
energieffektiviseringsarbetet på Smaland Airport anses vara ekonomiskt försvarbart sett från ett 
långsiktigt perspektiv. 

Energibesparingen som Green Building baseras på uppgår till 556MWh eller 23,15 % vilket inte är 
tillräckligt för att klara huvudmålet på 25 % som krävs för att få fastigheten Green Building 
certifierad. För att lyckas med huvudmålet krävs det att fler energieffektiviseringar identifieras och 
genomförs. 
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Summary 

For the thesis contact was established with ÅF Infrastructure Services AB which is a subsidiary of 
ÅF. ÅF Infrastructure AB has been commissioned by the Smaland Airport to identify and analyze 
the airport's energy use and its environmental impact to obtain more economically, ecologically as 
well as socially sustainable solutions. 
 
With energy prices rising over time, companies spend more time and resources than before to look 
over their energy use, knowledge of climate changes such as global warming has also led to new 
ambitious environmental demands. 
 
The purpose of this work is to reduce the energy usage of Smaland Airport by providing action 
proposals on energy efficiency, amongst other elements operating efficiency and briefings by staff 
about how the right behaviors and practices can contribute to energy savings. 
 
The goal is to identify and provide complete proposals for actions on energy efficiency to reduce 
energy usage by 25 % and thus achieve the requirements for Green Building. The proposals shall 
account for economic, environmental as well as health aspects.  
 
To meet the objective of the thesis a consistent approach was used to identify potential energy 
efficiency of Smaland Airport. With help of the underlying study "Energy Efficiencies of Smaland 
Airport, 2010-2011" the airport's systems and processes were surveyed and analyzed. 
 
The thesis presents results for the energy efficiencies of the airport's ventilation, air traffic control 
tower's thermal comfort and indoor climate, hangar, lighting, de-icing process, GPU and 
environmental impact together with performance of energy flows, energy analysis and Green 
Building. 
 
The total energy savings of Smaland Airport amounting to 646.1 MWh or 22.04% which falls within 
the framework of Sweden's climate goals with a lower consumption of 20% until 2020 from 2008 
levels. The requested investment to achieve these savings amounts to 2.78 million crowns. The 
annual reduction of carbon dioxide obtained by the proposed energy efficiencies  
amounts to 49.53 tonnes. The average pay-off period for proposed investments is 7.6 years which 
indicates that the energy efficiency work at Smaland Airport is considered to be economically 
justified, as seen from a long term perspective. 
 
Energy savings from green building based on the amount to 556MWh or 23.15% is not enough to 
meet the primary objective of 25% which is required to obtain property Green Building certified. To 
achieve the main goal requires more energy efficiency measures identified and implemented. 
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Abstract 

Målet är att identifiera och ge fullständiga åtgärdsförslag på energieffektiviseringar för att minska 
energianvändningen med 25 % och därmed uppnå kraven för Green Building. De fullständiga 
åtgärdsförslagen ska redovisa ekonomi-, miljö- och hälsoaspekter. 

För att uppnå syftet med examensarbetet har ett konsekvent tillvägagångssätt använts för att 
identifiera potentiella energieffektiviseringar för Smaland Airport. Med hjälp av den bakomliggande 
studien ”Energieffektiviseringar Smaland Airport 2010-2011” analyserades kartläggningen av 
flygplatsens system och processer.  

Den totala energibesparingen för Smaland Airport uppgår till 646,1 MWh eller 22,04 % vilket faller 
inom ramen för Sveriges klimatmål med en sänkt energianvändning på 20 % fram till och med 2020 
från 2008 års nivå. För att uppnå denna besparing krävs investeringar på 2,78 Mkr. Den årliga 
reduceringen av koldioxid som fås av föreslagna energieffektiviseringar uppgår till 49,53 ton. Den 
genomsnittliga pay-off tiden för investeringarna är 7,6 år vilket visar på att 
energieffektiviseringsarbetet på Smaland Airport anses vara ekonomiskt försvarbart sett från ett 
långsiktigt perspektiv. 

Energibesparingen som Green Building baseras på uppgår till 556MWh eller 23,15 % vilket inte är 
tillräckligt för att klara huvudmålet på 25 % som krävs för att få fastigheten Green Building 
certifierad. För att lyckas med huvudmålet krävs det att fler energieffektiviseringar identifieras och 
genomförs. 

 

Nyckelord: Energy efficiency, Green Building, Airport 
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Förord 

Denna rapport har tillkommit genom det examensarbete som ingår i vår utbildning till 
högskoleingenjör inom energi och miljö – inriktning bioenergiteknik på Linnéuniversitet. Arbetet har 
utförts på ÅF Infrastructure AB:s kontor i Växjö, i samarbete med Smaland Airport AB. Arbetet 
utfördes från och med 28 mars fram till och med 1 juni 2011. 

Vi vill rikta ett mycket stort tack till vår handledare Magnus Hyll på ÅF Infrastructure AB för 
framtagandet av projektet och all vägledning, kompetens och entusiasm som givits under arbetets 
gång. Vi har blivit många erfarenheter rikare och har fått kunskap från utbildningen omsatt i 
praktiken vilket på så vis varit otroligt givande.  

Ett tack riktas också till vår handledare Michael Strand på Linnéuniversitet verksam vid institutionen 
för teknik för den respons och feedback som givits för rapporten.  

Ett tack riktas också till personalen på ÅF kontoret i Växjö för deras goda bemötande och bidrag till 
god arbetsmiljö. Ett sista tack riktas även till personal på Smaland Airport AB för den 
samarbetsvillighet som visats under studiebesöket. 
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1 Introduktion 

För examensarbetet upprättades kontakt med ÅF Infrastructure AB som är ett dotterbolag till ÅF. 
ÅF Infrastructure AB har på uppdrag av Smaland Airport fått i uppgift att kartlägga och analysera 
flygplatsens energianvändning och dess miljöpåverkan för att kunna ta fram mer ekonomiskt, 
ekologiskt såväl som socialt hållbara lösningar. Målsättningen är att dessa lösningar om möjligt ska 
mynna ut i en energi- och miljöklassning som ger verksamheten publicitet och ett offentligt 
erkännande för sitt arbete med energieffektivisering för att uppnå gällande klimatmål. 

1.1 Bakgrund 

I och med att energipriserna stigit med tiden lägger företag mer tid och resurser på att se över sin 
energianvändning än tidigare. Kunskap om klimatförändringar så som växthuseffekten har också lett 
till att nya ambitiösa miljökrav ställts. Sveriges riksdag har bestämt att Sveriges energianvändning ska 
minska med 20 % för tidsperioden 2008-2020 och att utsläppen av växthusgaser ska minska med 40 
% från 1990 års nivåer. För att uppnå målen vill regeringen förändra skatter och skärpa de 
ekonomiska styrmedlen som tillämpas för energisektorn. Företag anlitar därför konsultföretag för 
att se över verksamheten åt dem [1]. 

Smaland Airport AB ägs till 55 % av landstinget i Kronoberg, 42 % av Växjö kommun och 3 % av 
Alvesta kommun och drivs som ett kommunalt aktiebolag. Flygplatsen är en viktig del i regionens 
utveckling då snabba transporter är en förutsättning för den globaliserade handeln och etablerade 
företag inom regionen. Detta tillhandahålls genom en god flyginfrastruktur i regionen till en låg 
kostnad. Den låga kostnaden erhålls bland annat genom att minska omkostnaderna för driften av 
flygplatsen varav energianvändningen utgör en del.  

Energikartläggningen och energieffektiviseringen av Smaland Airport AB 2010 är ett pågående 
projekt vilket medför att det finns utrymme till mer djupgående undersökningar för 
energieffektiviseringarna som föreslagits och utförts. Det finns också möjligheter att ta fram 
ytterligare förslag på energieffektiviseringar. Examensarbetet har tillkommit som ett 
uppföljningsarbete på rapporten ”Energikartläggning Smaland Airport AB 2010-2011” där utvalda 
system och processer kommer att studeras i detalj och om möjligt identifiera ytterligare åtgärder för 
energieffektiviseringar. 

En schematisk bild över energikarläggningen för 2010 vilket också är utgångspunkten för 
examensarbetet ses nedan i figur 1;  
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Figur 1. Schematisk bild över energiflöden från energikartläggningen för 2010. 

1.2 Syfte 

Syftet med arbetet är att minska Smaland Airports energianvändning genom att ge åtgärdsförslag på 
energieffektiviseringar som bland annat inkluderar driftoptimering och informering av personalen om 
hur rätt beteenden och rutiner kan bidra till energibesparingar. 

Åtgärdsförslagen arbetas fram genom att undersöka och analysera flygplatsens system och processer 
med syftet att identifiera möjliga energieffektiviseringar. Energieffektiviseringarna ska  vara 
ekonomiskt och praktiskt genomförbara samtidigt som dom säkerställer god termisk komfort och 
inomhusklimat och följer områdenas föreskrifter. 

Utifrån de energieffektiviseringar rapporten resulterar i är förhoppningen om att Smaland Airport AB 
ska kunna ansöka om att få fastigheten Green Building certifierad. 
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1.3 Mål 

För att ge en tydlig bild över vad som önskas åstadkommas genom examensarbetet formulerades ett 
huvudmål och ett antal delmål som ligger till grund för att uppnå huvudmålet. 

 

Huvudmål 

Identifiera och ge fullständiga åtgärdsförslag på energieffektiviseringar för att minska 
energianvändningen med 25 % och därmed uppnå kraven för Green Building. De fullständiga 
åtgärdsförslagen ska redovisa ekonomi-, miljö- och hälsoaspekter. 

 

Delmål 1 

Kartlägga och analysera flygplatsens ursprungliga energianvändning. 

 

Delmål 2 

Identifiera praktiskt och ekonomiskt försvarbara lösningar för att minska flygplatsens 
energianvändning och därmed miljöpåverkan. 

 

Delmål 3 

Kartlägga och analysera flygplatsens nya energianvändning om föreslagna energieffektiviseringar 
vidtas. 

 

Delmål 4 

Sammanställa resultat för identifierade åtgärder från egna undersökningar med föreslagna åtgärder 
från rapporten ”Energikartläggning Smaland Airport AB 2010-2011” för att få en nulägesstatus för 
energieffektiviseringsarbetet på Smaland Airport. 

1.4 Avgränsningar 

Det finns ett flertal energi- och miljöklassningar för byggnader, några behandlar enbart 
energianvändningen medans andra är betydligt mer komplexa och innefattar även inneklimat m.m. 
Eftersom tiden för projektet är begränsad är det inte aktuellt att undersöka de mer komplexa 
klassningssystemen. Projektet blir därmed avgränsat till Green Building som mer inriktar sig på 
energianvändningen. 

Smaland Airport besitter ett flertal ventilationsaggregat, dock räcker inte tiden till att kartlägga och 
analysera energianvändningen för alla aggregaten utan endast ett fåtal kommer att ingå i studien vars 
resultat eventuellt kan tillämpas några av övriga aggregat. 

För transmissionsförlusterna i en byggnads klimatskal inkluderas inte ofrivilligt luftläckage i 
beräkningarna. 
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1.5 Metod 

För att uppnå syftet med examensarbetet har ett konsekvent tillvägagångssätt använts för att 
identifiera potentiella energieffektiviseringar för Smaland Airport. Med hjälp av den bakomliggande 
studien ”Energieffektiviseringar Smaland Airport 2010-2011” analyserades kartläggningen av 
flygplatsens system.  

Metodiken som tillämpats för att identifiera potentiella energieffektiviseringar för vart och ett de 
kartlagda systemen utgörs av en teoretisk förstudie följt av studiebesök och därefter beräkningar 
baserade på slutsatser från studiebesöken. 

Den teoretiska förstudien bygger på information från litteratur och elektroniska källor inom 
områdena energiteknik, installationsteknik, boverkets byggregler (BBR), transportsstyrelsens 
författningssamling (TSFS) och klimatdata.  

Målet med studiebesöken är att först få en verklighetsförankrad förståelse för systemen samt samla in 
teknisk data för dem och utföra mätningar. Intervjuer med personal har utförts för ytterligare 
information och en eventuell problembeskrivning.  

En analys av insamlad information och av den teoretiska förstudien utförs sedan för att undersöka 
om systemen drivs optimalt eller om åtgärder för energieffektiviseringar är möjliga. För de 
identifierade åtgärderna utfördes sedan beräkningar av potentiella energibesparingar vilka är baserade 
på mätdata och insamlad information från studiebesök. För ytterligare information om specifika 
komponenter har tillverkare kontaktats.  

Investeringskostnaderna för energieffektiviseringarna har tagits fram genom kontakt med tillverkare, 
inspektion av kvalificerad byggfirma och kompetens inom ÅF-Infrastructure AB. 

Utifrån beräknad mängd sparad energi och energipriset för el och fjärrvärme har ekonomiska kalkyler 
tagits fram för de rekommenderade åtgärderna. Kalkylerna redovisar för pay-off tid och kostnad per 
sparad kWh. Det minskade utsläppet av koldioxid som åtgärderna medför beräknas med hjälp av 
miljöstatistik från kundens energibolag. 
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2 Teori  

Teoridelen är uppdelad i två delar, den ena delen behandlar de system och processer som hör till 
flygplatsens så kallade landside vilket inkluderar byggnader och parkering. Den andra delen behandlar 
de processer som hör till flygplatsens airside, det vill säga landningsbana och tillhörande område. 
Teorin är ämnad att ge förståelse för diskussion och analys av rapportens resultat.  

2.1 Teori – landside 

Denna del behandlar klimatskal, värmesystem, ventilation, belysning, normalårskorrigering med 
graddagsmetoden, den mänskliga faktorn, green building och pay-off metoden. 

 

Klimatskal 

Definitionsmässigt är klimatskalet en byggnads yttre hölje, det som exponeras mot uteluften dvs. 
väggar, tak och golv som gränsar mot markytan men även fönster och dörrar ingår i klimatskalet. Det 
är viktigt att höga krav på klimatskalet ställs då det påverkar transmissionsförlusterna såväl som 
luftläckage och därmed driftskostnader och den termiska komforten inomhus. Ett bra isolerat och 
tätt klimatskal ger högre investeringskostnader men är ekonomiskt försvarbart då driftskostnaderna 
förblir låga. 

Lågenergihus eller så kallade passivhus använder sig av just välisolerade och täta klimatskal och har 
därför mycket lågt värmebehov, värmen från hushållsapparater och de som befinner sig i byggnaden 
räcker som värmekälla större delar av året [2]. 
 

Transmissionsförluster 

Transmissionsförluster är något som ej kan undvikas och sker i alla byggnader. Vid 
transmissionsförluster överförs värmen över flera medier till en följd av en rådande 
temperaturdifferens där värmen vandrar från en varmare yta till en kallare enligt termodynamikens 
andra huvudsats. Detta sker genom värmestrålning, konvektion och värmeledning. Storleksordningen 
på transmissionsförlusterna påverkas av en byggnads isoleringsförmåga och beror helt på 
byggnadsmaterialet. Isoleringsförmågan eller U-värdet som det kallas kan mätas för en byggnads olika 
delar och utrycks i W/m2 · K. Ett U-värde bör vara så lågt som möjligt då ett lågt värde indikerar på 
bra isoleringsförmåga i materialet och förhindrar på så sätt att en stor del värme släpps ut. [3]. U-
värdet för plana skikt beräknas utifrån ekvation 1. 

 

 
 

 

  
  

  

  

   

   

 
 

  
       

 

    
  

Ekvation 1. Ekvation för beräkning av U-värden. 

Där varje skikt består av termen 
  

  
 det vill säga dess tjocklek dividerat med dess värmekonduktivitet 

följt av den inverterade värmeövergångskoefficienten för den kalla såväl som den varma sidan. 
Värmeövergångskoefficienten tar hänsyn till både konvektions- och strålningsförhållandena på 
respektive sida. Det finns även mer förfinade härledningar som går att tillämpa på rörsystem och 
andra cylindriska konstruktioner.  

När ett U-värde beräknats kan det tillämpas i ekvation 2 för beräkning av effektbehovet. 
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Ekvation 2: Beräkning av värmeflödet P. 

[4]. 

 

Luftläckage 

Luftläckage beror på otätheter i klimatskalet och vars luftomsättning tillkommer utöver den som sker 
med ventilationen. Läckage ger minskad termisk komfort och ökade uppvärmningskostnader då extra 
energi krävs för att värma upp den oönskade uteluften [5], [3]. 

Läckage kan också bidra till fuktkonvektion vilket kan leda till att den relativa fuktigheten blir alltför 
hög vilket resulterar i att fuktskador kan uppstå. Luftläckage kan dock undvikas genom strategisk 
placering av plastfolien i isoleringen [6].  

 

Väggar och tak 

En yttervägg måste vara anpassad till att stå emot vind och fukt samtidigt som en god värmeisolering 
krävs. På insidan av väggen placeras en plastfilm som skyddar mot att fukt kan tränga in i väggen och 
skapa fukt- och mögelskador. För att stå emot vind krävs ett utvändigt vindskydd som ofta består av 
en gips- eller pappskiva. Vindskyddet ska vara utformat på ett sådant sätt att 
värmeisoleringsmaterialet får tillräckligt skydd mot vind så att inga luftrörelser uppstår. En väggs 
isoleringsförmåga varierar beroende på hur mycket isolering som används och kan för småhus vara så 
lågt som 0,15 W/m2 ·K men ligger ofta mellan 0,2-0,8 W/m2 ·K. Det är lämpligt att ytterväggar har 
ett så lågt U-värde som möjligt då stora ytor av en byggnad består av just väggar, det kan noteras att 
20 % av transmissionsförlusterna för ett normalt småhus passerar genom väggarna [3], [6]. 

Taket ska skydda och hålla för påfrestningar som regn och snö och bör vara konstruerade på ett 
sådant sätt att nederbörd ej stannar kvar på eller tränger igenom takytan. Om det är felkonstruerat 
kan problem med fukt uppstå vilket innebär skador på klimatskalet. Isoleringsförmågan för ett tak 
bör ligga på runt 0,2-0,4 W/m2 ·K [3], [6]. 

 

Fönster 

För en typisk villa står fönster och dörrar för större delen av de värmeförluster som uppstår genom 
luftläckage och transmissionsförluster, hela 35 % av det totala. Det är därför viktigt att rätt sorts 
fönster används för varje specifikt fall. Utvecklingen av fönsterrutor har gått framåt de senaste 10 
åren vilket har resulterat i glasrutor med mer värmeisolerande egenskaper. Ny teknik så som selektiv 
beläggning på rutorna filtrerar effektivt bort stora delar av den långvågiga strålningen samtidigt som 
den kortvågiga endast reduceras måttligt vilket betyder att värmeinsläppet minskar samtidigt som 
ljusgenomsläppet bibehålls.  

Moderna glasrutor har ett U-värde på omkring 1-2 W/m2 · K vilket är ungefär 10 gånger större än för 
en välisolerad yttervägg. Trots detta är dessa U-värden betydligt lägre än för 10 år sedan och ger vid 
U-värden på 1,5 W/m2 · K eller lägre så pass bra värmeisoleringsförmåga att kallras undviks helt [3], 
[6]. U-värdet för nya fönster bör understiga 1,2 W/m2 · K, det får heller inte understiga 0,8 W/ m2 · 
K som är det rekommenderade värdet för att undvika kondens på glasets utsida [7]. Invändig 
kondens uppkommer i äldre fönster till följd av dess höga U-värden [8]. U-värden för olika typer av 
fönster ses i tabell 1 [9]. 
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Tabell 1. U-värden för vanliga fönstertyper. 

Fönstertyp W/m2·K 

Tvåglas kopplat 2,5 

Treglas kopplat (1+2) 1,7 

Treglas kopplat (1+2) med energiglas 1,3 

Treglas kopplat (1+2) med energiglas och argon 1,2 
Treglas isolerruta T4-12 med 2 energiglas och 
Krypton 1,0 

Andelen värmeinstrålningen som går genom fönstret beror på fönstrets solfaktor g. Solfaktorn är 
kvoten mellan solinstrålningen genom fönstret och solinstrålningen utifrån och på fönstret, se tabell 
2 [6]. 

 

Tabell 2. Solfaktorer över solskydd. 

Solfaktor  g ≈ 

Oskyddat treglasfönster 0,7 

Solskyddande glas - ringa inverkan på synligt ljus 0,4 

Persienn mellan yttre glas 0,3 

Solskyddande glas - minskar påtagligt även synligt ljus 0,2 

Markis 0,2 

        

Solinstrålning 

Solinstrålningens inverkan på en byggnads energibalans varierar beroende på årstid och för 1960-
1990 har normalvärden för globalstrålningen i Växjö bestämts till 157,4 kWh/m2 i juni och 8,4 
kWh/m2 in december. Normalvärden för hela året ses i figur 3 [10]. 

Tabell 3. Globalinstrålning för Växjö för normalårsperioden 1961-1990. 

Solinstrålning - 
Växjö kWh/m2 

Januari 11,1 

Februari 28,4 

Mars 61,7 

April 104,9 

Maj 146,3 

Juni 157,4 

Juli 146,0 

Augusti 122,5 

September 72,7 

Oktober 37,5 

November 14,8 

December 8,4 

 

Solinstrålningen medför att en byggnad generellt sett erhåller ett extra kylbehov från april till och 
med september och under övriga månader tillförs nyttig energi som minskar belastningen på 
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byggnadens uppvärmningssystem. Den nyttigt tillförda energin räcker dock inte till i proportion mot 
det skapade kylbehovet för att solinstrålning ska ses som någonting positivt för 
uppvärmningsbehovet, det är därför mer energieffektivt att minska mängden solinstrålningen i en 
byggnad. 

Värdena för globalinstrålningen är baserade på att ljuset träffar en yta rakt ovanifrån, för att kunna 
bestämma den solinstrålningen på en byggnad med tak och väggar i olika vinklar och vädersträck kan 
värdena i figur 2 användas. För en approximativ beräkning av solinstrålningen antas ytor riktade mot 
norr inte bidra med någon energi [11]. 

 

Figur 2. Skalning av globalinstrålning mot ytor riktade 45°, 90° och 180° från öst till väst.  

2.1.2 Värmesystem 

För uppvärmning av en byggnad kan konvektiv värme, värmestrålning eller varmluftsuppvärmning 
användas. Konvektiv värme utgörs av vattenburna radiatorer och elradiatorer, för värmestrålning 
används konvektorer, och för varmluftsuppvärmning nyttjas byggnadens ventilationssystem där 
tilluftens temperatur är högre än den önskade inomhustemperaturen [12]. För att uppnå god termisk 
komfort ska byggnadens värmesystem täcka de värmeförluster som sker genom dess klimatskal och 
ventilation. Regleringen av tillförd värme måste dock ta hänsyn till den internvärme som utvecklas i 
byggnaden från solinstrålning, personvärme, hushålls- och fastighetsel. Optimering av värmesystemet 
är av stor vikt för byggnadens energianvändning [3].  

Vattenburna system baserade på fjärrvärme är mer energi- och kostnadseffektiva än värmesystem 
som drivs av elenergi. Vid ett värmebehov bör därför de vattenburna systemen primärt användas för 
värmebehovet samtidigt som ventilationen används sekundärt för en eventuell topplast. För att 
sådant system ska fungera måste systemen vara reglerade och inkopplade till temperatursensorer för 
att regleras korrekt. Anledningen till varför ventilation inte bör användas i uppvärmningssyfte är att 
ventilationsaggregatets fläktar förbrukar el och när ett värmebehov uppkommer ökar fläktarnas 
varvtal och därmed elförbrukning [3].  

Ändringar av värmeflöden och temperaturer i en byggnad sker relativt långsamt vilket beror på att en 
byggnad är trög ur en värmeteknisk synpunkt. Byggnadens massa har en dämpande effekt på tiden 
det tar för byggnaden eller rummet att nå termisk jämvikt och det kan ta flera timmar innan jämvikt 
uppnås. Den termiska jämvikten ändras långsamt då utetemperaturen och/eller 
internvärmeutvecklingen ändras. För värmesystemen som reglerar inomhustemperaturen nås den 
termiska jämvikten snabbare, ofta nås den under en timme. 
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Systemgränser 

Ett system kan definieras som en samling element som hänger samman med varandra så att de bildar 
en ordnad enhet. Ett system för uppvärmning kan betraktas som en avgränsad del (systemet) av en 
helhet (omgivningen) som påverkar varandra genom termodynamiska egenskaper. För definitionen 
av ett system ska också systemgränser dras för exempelvis rymd (fysisk avgränsning), funktion och 
tid. För ett värmesystem utgörs funktionen av de termodynamiska egenskaperna som verkar för 
systemet och dess omgivning. Ett system kan också bestå av flera delsystem eller komponenter, 
delsystemen kan utgöras av två rum och en komponent kan vara ett ventilationsaggregat eller en 
fjärrvärmecentral [13].  

 

Värmemängdsändring och specifik värmekapacitet 

Syftet med ett värmesystem är att kompensera för den energi som passerar gränsen mellan 
värmesystemet och dess omgivning till följd av systemens temperaturdifferens. För ett värmesystem 
hör temperatur och specifik värmekapacitet till de termodynamiska egenskaperna som verkar på 
systemet och dess omgivning [13].  

Den specifika värmekapaciteten Cp är den värmemängd som krävs för att höja temperaturen hos ett 
kilogram av ett ämne med en grad. Det ger värmemängdsändringen dQ hos massan m med specifik 
värmekapacitet Cp, när temperaturen ändras med dt grader enligt ekvation 3; 

                 

Ekvation 3. Beräkning av värmemängdsändringen hos ett ospecificerat ämne. 

där 

dQ = värmemängdsändring [W] 

m = ämnets massa [kg] 

Cp = ämnets specifika värmekapacitet [J/kg·K] 

Δt = temperaturdifferensen mellan två delsystem [K] 

2.1.3 Värmeenergibehov beräknat med gradtimmar 

Gradtimmar är summan av temperaturdifferensen mellan inne- och uteluft multiplicerat med tiden 
angivet i timmar eller dagar för att erhålla antalet gradtimmar eller graddagar. För innetemperaturen 
används antingen 15°C eller 17°C beroende på hur mycket internvärme som utvecklas och driver 
upp inomhustemperaturen till 20°C. Gradtimmar kan användas för att beräkna en byggnads specifika 
värmeenergibehov under ett år. Byggnadens uppvärmningsbehov beräknas enligt ekvation 4 nedan. 

                

Ekvation 4. Värmebehov beräknat med gradtimmar. 

där 

Qtot = totala specifika värmeförlusten [W] 

Gt = Antalet gradtimmar, finns tabellerad i bilaga 1 

Den totala specifika värmeförlusten är summan av byggnadens transmissions-, ventilations- och 
läckageförluster och delas in i Qt och Qv enligt ekvation 5; 
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Ekvation 5. Formel för totala transmissionsförluster. 

där 

Qt = transmissionsförluster [W], se ekvation 2 i kapitel 2.5.1 

Qv = Ventilations- och läckageförluster [W] 

 

Ventilations- och läckageförluster beräknas enligt ekvation 6; 

                                                

Ekvation 6. Beräkning av ventilations- och läckageförluster. 

där 

ρ = luftens densitet [kg/m3], normalt 1,2 kg/m3 

Cpluft = luftens värmekapacitet [J/kg∙K], normalt 1000J/kg∙K 

qvent = frånluftsflöde [m3/s] 

v = verkningsgraden för ventilationens värmeåtervinning 

d = relativ drifttid för ventilationsaggregat, vid ständig drift är d = 1 

qläckage = luftflödesläckage [m3/s] 

[14]. 

 

2.1.4 Ventilation 

Ventilationen i en byggnad är nödvändig för att skapa en bra komfort inomhus och för att driva bort 
fukt och föroreningar. Ett ventilationssystem ska också kunna reglera temperaturen genom att tillföra 
kyla och värme vid behov. Ventilationen fungerar på så sätt att luft tillsätts byggnaden genom en 
tilluftskanal och ersätter luft av låg kvalité som transporteras ut ur byggnaden via frånluftskanalen. På 
så sätt fås ett cirkulerande system där ren luft i byggnaden alltid finns tillgänglig. 

Vid dimensionering av ett ventilationssystem finns ett flertal regler och riktlinjer som bör efterföljas 
för att ge ett optimalt system. Enligt boverket ska ett ventilationssystem utformas på ett sådant sätt 
att ett tillräckligt högt luftflöde kan tillföras systemet samt att kunna filtrera och föra bort skadliga 

föreningar, fukt och lukt [15]. Det finns många faktorer som påverkar ett ventilationssystem där 
bland annat igensättningar ger upphov till otillräcklig ventilation och på så sätt skapar kondens på 
insidan av fönsterrutorna vintertid[16]. 

 

SFP – Specific Fan Power 

Något som brukar mätas för att fastställa ett fläktsystems energieffektivitet är den specifika 
fläkteleffekten SFP (Specific Fan Power). Den specifika fläkteleffekten anger eleffekten för fläktarna 
per transporterad luftmängd som går genom byggnaden uttryckt i kW/(m3/s) och tar hänsyn till både 
tryckfall såväl som total verkningsgrad och beräknas enligt ekvation 7 [3]. 
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Ekvation 7. Beräkning av SFP. 

där 

Ptill = aktiv eleffekt för tilluftsfläkten [kW] 

Pfrån = aktiv eleffekt för frånluftsfläkten [kW] 

Qmaximum = det största av från- eller tilluftsflödena (vanligtvis frånluftsflödet) i m3/s 

[17]. 

Vid ombyggnation av en befintlig byggnad strävar man efter SFP ≈ 2,5–2,0 kW/(m3/s) eller lägre.  

 

Återvinningssystem 

För att minska de energiförluster som ventilationen orsakar används idag återvinning genom FTX-
system. Ett FTX-system är ett energieffektivt fläktsystem som kan tillföra stora flöden och är 
oberoende av vädret utomhus. Anledningen till att systemet är energieffektivt är på grund av att 
värmen i frånluften återvinns till att värma upp tilluften med hjälp av en värmeväxlare. 
Energibesparingen kan vara 50-80 % om man jämför med ett FT-system (ingen värmeväxlare) [18]. 
När det gäller FTX-system eftersträvas SFP som är mindre än 2,0 kW/(m3/s) enligt boverkets 
riktlinjer [3].  

Det finns olika typer av värmeväxlare där de vanligaste är platt-, vätske- och rotationsvärmeväxlare. 
Principen för de tre är densamma men strukturen och verkningsgraden skiljer sig. Den roterande 
värmeväxlaren har störst energieffektivitet med en verkningsgrad på ca 80 %.   

Ventilationssystem som använder återluft får endast installeras om särskild utredning visat att de är 
lämpliga med avseende på vilka krav som ställs på luftkvalitén. Med återluft avses att luft från 
frånluften åter tillförs till tilluften [19]. Dessa system ackumulerar höga koncentrationer av 
föroreningar eftersom en endast en liten mängd uteluft tillförs luften som cirkulerar i systemet. Att 
luftmängden i systemet cirkulerar mellan lokal och komponent ger en mycket hög 
energiverkningsgrad och för låga ventilationsförluster för klimatskalet. Användningen av återluft är 
därför särskilt lämplig för utrymmen som har ett värmebehov med liten aktivitet och låga krav på 
luftkvalitén. 

 

Tryckfall 

Låga tryckfall i luftdistributionssystemet är ett måste för att få ett effektivt system. Det totala externa 
tryckfallet utgörs av tryckfallet över ventilationsaggregatets alla delar med filter, värmeåtervinning, 
värmebatteri, kylbatteri och fläktdel. Ett högre totalt externt tryckfall medför att fläktarna får utföra 
mer arbete för att erhålla önskat luftflöde. 

Tryckfallen för systemets olika komponenter och delar varierar och påverkas bland annat av faktorer 
som nedsmutsning av filter, fläktens anslutningar till kanalsystemet, avgreningar, böjar och spjäll. 
Tryckfallen påverkar en fläkts elbehov och därmed hela systemets effektivitet [3].  

 

K-faktor 

K-faktorn används för att beräkna luftflöden för ventilationsaggregat, tilluftsdon och frånluftsdon. 
K-faktorn skiljer sig beroende på dimensioneringen av ventilationsaggregat, till- och frånluftsdon. För 
beräkning av luftflödet fodras också tryckfallet över ventilationsaggregatets fläkt och tryckfallet för 
donen vilka kan mätas med en tryckmätare. Ekvationen för luftflödet skiljer sig beroende på om 
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beräkning görs för ventilationsaggregat eller för till- och frånluftsdon och ses i ekvation 8 respektive 
ekvation 9 nedan; 

 

                       
 

 
                          

  

 
   

Ekvation 8: Luftflödesberäkningar för ventilationsaggregat, skiljer sig beroende på tillverkare. 

                 
 

 
  

Ekvation 9: Luftflödesberäkning för don. 

där 

q = luftflödet [m3/s] eller [l/s] 

Δp = tryckfall över fläkt/don [Pa] 

k = k-faktor för ventilationsaggregat och don 

[20]. 

2.1.5 Varaktighetsdiagram 

Varaktighetsdiagram för en byggnads energibehov är användbart för att få en snabb och enkel 
överblick över en byggnads energibehov under ett år, se figur 3. Varaktighetsdiagram kan tas fram för 
specifika orter och byggnader en mer precis överblick. x-axeln och y-axeln i diagrammen 
representerar tid respektive utomhustemperatur. Genom effektbehovet fås även byggnadens 
energibehov samt information om när byggnaden behöver tillföras kyla för att hålla den önskade 
inomhustemperaturen [12].  

 

 

Figur 3. Varaktighetsdiagram för en byggnads energibehov under ett år [23].   

2.1.6 Termisk komfort och inneklimat  

Termisk komfort och inneklimat syftar på inomhustemperatur, värmestrålning, luftrörelser och drag i 
en byggnad och är faktorer som påverkar människans prestation och trivsel inomhus. Ett 
inomhusklimat som är feldimensionerat försämrar prestationsförmågan och säkerheten väsentligt då 
förmågan att tänka blir sämre. Prestationsförmågan är en viktig del vid arbeten där ett skärpt sinne 
krävs så som för en flygledare. Eftersom ett flygledartorn har stor glasad yta är det inte ovanligt att 
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temperaturen ökar med 5˚C en sommardag som följd av solinstrålning och på så sätt gör att 
prestationen minskar med 30 – 50 % till följd av att koncentrationsförmågan minskar. Prestationen 
påverkas inte bara av en för hög temperatur utan även för lägre temperaturer då faktorer som 
finmotorik och fingerkänsla påverkas negativt. Det är därför viktigt att en optimal 
inomhustemperatur uppnås och bör för kontor och bostäder ligga på 23-26˚C på sommaren och 20-
24˚C på vintern [21].  

 

Relativ luftfuktighet 

Relativ luftfuktighet är definierad som hur mycket vattenånga luften innehåller i förhållande med 
vattenångans mättnadsvärde för en specifik temperatur. Luftfuktigheten är en viktig faktor att ta 
hänsyn till för att uppnå god termisk komfort och bör ligga inom intervallet 30-70 % för att inte 
upplevas som störande. En allt för hög luftfuktighet kan leda till att kroppstemperaturen höjs vilket 
beror på att kroppens förmåga att svettas reduceras [3]. En relativ luftfuktighet under 30 % verkar 
direkt uttorkande på huden och kan resultera i spruckna läppar, törst, näsblod samt irriterade 
slemhinnor.  

Åtgärder för att öka den relativa luftfuktigheten är att använda sig av en luftfuktare, inomhusfontän 
eller ta in mer gröna växter i rummet. I vissa fall är det bättre att lösa den bakomliggande orsaken till 
problemet istället för att använda sig av ovannämnda åtgärder. En låg luftfuktighet kan bero på att 
inomhustemperaturen är för hög och det är i sådana fall lämpligt att sänka temperaturen med ett par 
grader [22].  

Då luftburna värmesystem används påverkas luftfuktigheten beroende på om tilluften kyls eller 
värms, då uteluft värms så sänks den relativa luftfuktigheten och vice versa om tilluften kyls. Ett 
sådant system påverkas starkt av uteluftens fukthalt och vid problem med torr luft kan vatten tillföras 
tilluften. Generellt sett är den relativa luftfuktigheten lägre under vinterhalvåret än för 
sommarhalvåret vilket är anledningen till att problem oftast förekommer under vintern[23].  

 

Kallras och vistelsezon 

Om man har stora fönster finns risken att kallras uppstår som följd av konvektion dvs. att luften vid 
fönstret kyls ned och sjunker mot golvet vilket kan upplevas som obehagligt för t.ex. de som sitter 
och arbetar på kontor. Detta kan generellt undvikas genom att en värmekälla installeras vid fönstren 
alternativt att använda fönster med ett U-värde på 1,5 W/m2 · K eller lägre [3], [4]. 

Det finns regler för hur den termiska komforten ska se ut i ett rum. Enligt boverket begränsas den 
termiska komforten till den del av rummet som utnyttjas. Det utnyttjade området bildar en zon, den 
så kallade vistelsezonen. Zonen definieras lodrät av två horisontella plan, det ena planet 10cm över 
golvytan och det övre vid 2m. De vågräta plan som finns börjar 60cm från yttervägg och för fönster 
och dörrar gäller 1m. Detta betyder att utanför vistelsezonens område råder inga som helst krav på 
att fastställa den termiska komforten vilket gör att för ett normalstort kontor endast ger en behaglig 
känsla på 80 % av golvytan [6], [24]. 

Om lufthastigheten för ett ventilationssystem är för högt kan de som vistas i utrymmet uppleva drag. 
Dragkänslan gör att man upplever det som kallt trots att luftens temperatur är hög, detta beror på att 
kroppen avger mer värme vid drag [3].  

 

Luftkvalitet 

Luftkvaliteten inomhus är en faktor som är viktig och måste bevaras för att inte skada hälsan. 
Eftersom inomhusluften är uteluft inklusive de föroreningar som uppstår genom emission krävs det 
att en tillräckligt hög omsättning och filtrering av luften finns. Vid dålig ventilation försämras inte 
bara hälsan utan även koncentrationsförmågan. Koldioxidkoncentrationen i ett rum indikerar hur bra 
ventilerat det är och vid koncentrationer som överstiger den tillåtna gränsen på 1000 ppm upplevs 
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svårigheter att fokusera och ta in information. Koldioxid är dock inte en förorening i sig eftersom 
den vid normala koncentrationer inte upplevs som en försämring av luftkvaliteten.  

Partiklar som avsöndras från byggnadsmaterial, maskiner såväl som människor ger skadliga och 
oönskade hälsoeffekter. Partiklarna sätter sig i lungorna och irriterar även slemhinnor och ger under 
längre tidsperiod allvarliga problem. Det är också viktigt att fuktigheten i luften stämmer överens 
med den rekommenderade för att minska risken för mögelangrepp som orsakar dålig lukt och 
hälsoproblem. [6], [24]. 

 

2.1.8 Belysning 

Att i vardags- och arbetssituationer ha tillgång till belysning är en fråga om trivsel men är också viktig 
för att kunna utföra arbetsuppgifter på ett säkert och effektivt sätt. Belysning använder elenergi som 
ljuskälla där tekniken för ljuskällan bestämmer effekt och verkningsgrad, all elenergi omvandlas inte 
till ljus utan resulterar också i att en viss mängd värmeenergi omvandlas. 

Internvärmen från belysningen kan inte på ett effektivt sätt användas för att värma lokalen då man 
generellt räknar med att 75 % ventileras bort. I det mest optimala fallet kan upp till 50 % av värmen 
från belysning räknas som nyttig [25]. Det är helt enkelt mer kostnadseffektivt att värma lokalen med 
dess inbyggda uppvärmningssystem och man bör därför i högsta möjliga grad undvika att utnyttja 
belysning som internvärme. Belysning genererar internvärme och under sommartid då värmebehov 
saknas fås en negativ inverkan på kylsystemet. Detta eftersom det då krävs en högre eleffekt på 
fläktarna för att erhålla önskad inomhustemperatur och därmed inomhuskomfort.  

Ett stort och utbrett problem med belysning är att den i flera situationer är tänd utan något behov 
t.ex. då lokaler står tomma eller när folk glömmer att släcka efter sig. Problematiken kan lösas genom 
att installera behovsstyrd belysning där ett bra system tar hänsyn till närvaro, dagsljusinflöde samt 
möjlighet till manuell styrning. För optimal besparing av energi ska behovsstyrd belysning 
kombineras med ljuskällor med låg effekt. [26] 

 

Behovsstyrd belysning 

System för behovsstyrd belysning är relativt enkla med låga investerings- och installationskostnader. 
Detta medför att pay-off tiden för investeringen är kort och att metoden är ett bra verktyg för 
energieffektiviseringar. En indirekt energieffektivisering fås genom att kylbehovet för ventilationen 
per automatik reduceras genom att lampornas drifttimmar och därav värmeutveckling sänks.  

För behovsstyrd belysning finns ett antal olika detekteringsmetoder att tillgå där respektive metod har 
sina fördelar och tillämpningsområden. Vid val av detekteringsmetod och detekteringstyp ska 
lokalens användning, inredning, utformning, akustik, lokala ljud etcetera beaktas. För vissa utrymmen 
krävs en kombination av två detekteringstyper för systemet ska fungera så som det är tänkt utan att 
medföra irritationsmoment, t.ex. när belysning slocknar vid närvaro eller inte går att anpassa efter 
tillfälliga behov. Lönsamheten för en investering bestäms av hur mycket storleken på den installerade 
effekten kan sänkas, hur lång tid belysningen är tänd utan närvaro samt energipriset. 

För behovsstyrd belysning används närvarodetektering och registrering av dagsljusinstrålning. För 
närvarodetektering används främst IR-detektering och akustisk detektering och för 
dagsljusinstrålning används en fotocell som sensor. 

IR-detektorer finns för inom- och utomhusbruk som använder sig av en närvaro- respektive 
rörelsedetektor. En närvarodetektor använder sig av en sensor som registrerar ett objekts 
värmestrålning för att detektera ständig närvaro av människor medans en rörelsedetektor aktiveras av 
ett värmestrålande objektets rörelse. Närvarodetektorn ska installeras med rätt placering och lins för 
att erhålla ett stort avkänningsfält och lagom känslighet. För att undvika blockering av sensorn ska 
den inte vara riktad mot radiatorer eller direkt solinstrålning. Närvarodetektorer kan effektivt 
användas i en lokal som inte är sluten mot omgivande lokaler. 
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Akustisk detektering bygger på att belysningen aktiveras genom registrering av ljudvågar inom både 
låg- och högfrekventa områden . En akustisk detektor kräver till skillnad från IR-detektor att lokalen 
är sluten mot omgivande lokaler för att inte aktiveras i onödan utav ljud från omgivande lokaler.  

För att styra belysning i utomhusmiljöer är fotocellssensorer som registrerar dagsljusinstrålningen 
lämplig, t.ex. parkeringar och gatbelysning. Denna typ av sensorer kan även komma till användning i 
kombination med en IR-detektor i inomhusmiljöer där solinstrålningen tillfälligt kan ta bort behovet 
av belysning. [26] 

 

Ljuskällor 

En lampa är uppbyggd av en ljuskälla med tillhörande armatur där ljuskällan är komponenten som 
genererar ljus och armaturen inkluderar elektriskt anslutningsdon, sockel, och/eller annan teknisk 
utrustning som krävs för att ljuskällan ska fungera. Vid val av ljuskälla och dess armatur ska 
energiförbrukning, verkningsgrad, investeringskostnad, ljusflöde mätt i lumen (lm), candela per 
kvadratmeter (cd/m²), färgåtergivning i varmt eller kallt ljus mätt i grader K och livslängd beaktas 
[26].  

Glödljusbelysning planeras att stegvis fasas ut från marknaden fram till och med den 1 september 
2012 enligt ett beslut av EU:s ekodesignkommitté . Anledningen är att glödlampor alstrar ljus vid hög 
temperatur, endast 5 % av den tillförda energin omvandlas till ljus och resterande till värme samtidigt 
som lågenergilampor har lägre effekt, längre livslängd och samma sorts armatur.  Glödlampor 
kännetecknas av låg investeringskostnad och hög driftkostnad och används därför bäst i lokaler med 
korta närvaro- och belysningstider t.ex. i trapphus eller förråd och bör därför vara närvarostyrd. En 
fördel är dock att glödlampor inte erhåller något slitage av tändning och släckning.  

Ljuskällan i en lågenergilampa är antingen en lysrörslampa eller ett kompaktlysrör och kännetecknas 
av att fyra gånger mindre energi förbrukas jämfört med en glödlampa för att generera samma mängd 
ljus. Från en lågenergilampa omvandlas alltså 25 % av den tillförda energin till ljus och resterande till 
värme. Nackdelarna hos lågenergilampan är att de är temperaturkänsliga då vissa inte tål kyla särskilt 
bra medans andra får en förkortad livslängd till följd av att ljuskällans armatur är sluten och genererar 
en hög temperatur [27].   

En lågenergilampa håller dock generellt 10 gånger så lång tid som en glödlampa om den används 
under lämpliga förhållanden som tar hänsyn till dess nackdelar [28]. Lämpliga användningsområden 
är inomhus i bostäder, kontor och faciliteter med mera.  

Det finns två typer av halogenlampor, nätspänningshalogenlampan och lågspänningshalogenlampan. 
Nätspänningshalogenlampan har samma armatur som en glödlampa men dess ljuskälla har en mer 
avancerad teknik. Ljuskällan i en halogenlampa består av en glödtråd innesluten av hårdglas för att 
bilda en brännare som klarar höga temperaturer [27]. Eftersom brännaren är fylld med halogengas 
ökar glödtrådens livslängd, livslängden för en halogenlampa är upp till tre gånger längre än för en 
konventionell glödlampa[28]. Glasytan är dessutom belagd med ett infrarött-reflekterande skikt som 
reflekterar tillbaka en del av värmestrålningen på glödtråden. En nätspänningshalogenlampa 
förbrukar därför 30 % mindre elenergi än en glödlampa för samma mängd ljus. En 
lågspänningshalogenlampa förbrukar 50 % mindre elenergi än en glödlampa vilket beror på att den 
drivs av låg spänning. Istället för 230V används en transformator som transformerar ner spänningen 
till 6, 12 eller 24 Volt. En nackdel med halogenlampor är den brandfara glödtrådens höga temperatur 
bidrar till.  

Lysdiodbaserad belysning, LED genererar ljus via halvledare som direkt omvandlar elenergi till ljus 
med ett ljusutbyte på 50 % av den tillförda elenergin. Utöver att LED är energieffektiv neutraliserar 
den låga värmeutvecklingen brandfaran som halogenlampor lider av [27]. Tekniken ger även en 
mycket lång livslängd på upp till 50 000 timmar under optimala förhållanden och korrekt installation, 
komponenterna runt LED-lamporna är känsliga för fukt, kyla, värme, kondens och vibrationer vilket 
kan förkorta livslängden [29]. Investeringskostnaden för LED-belysning är hög samtidigt som 
driftkostnaden är låg, vid investering bör återförsäljarens garanti för lamporna kontrolleras[27].  
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2.1.9 Normalårskorrigering med graddagsmetoden 

Normalårskorrigering används för att möjliggöra en korrekt jämförelse av energianvändningen för år 
som varit olika varma för att se om en utförd energieffektivisering givit resultat. Om ett år varit 
ovanligt kallt med en lägre genomsnittstemperatur än vad som är normalt kan inte det året direkt 
jämföras med nästkommande år som t.ex. hade en högre genomsnittstemperatur än normalt. Det 
beror på att utetemperaturen tillsammans med faktorer som solinstrålning och vind påverkar 
energianvändningen, för att korrigera för dessa faktorer kan olika avancerade metoder som tar 
hänsyn till de olika faktorerna användas. En vanligt förekommande metod för att göra en 
normalårskorrigering är graddagsmetoden [30].  

För att använda graddagsmetoden behövs information över en månads graddagar. Graddagarna för 
den aktuella månaden beräknas genom att summera en orts skillnad mellan utetemperaturens 
dygnsmedelvärde och 17°C som är den kalkylerade innetemperaturen under vintertid. Kravet på 
18°C operativ temperatur i vistelsezonen uppnås av internvärmen som erhålls i byggnaden.     

Vid användning av graddagsmetoden korrigerar man endast för den energianvändning som påverkas 
av utetemperaturen, uppvärmning av t.ex. tappvarmvatten och isolerförluster i rör inkluderas därför 
inte i graddagskorrigeringen utan adderas i efterhand. För att graddagskorrigera multipliceras 
energiförbrukningen som påverkas av utetemperaturen med graddagsförhållandet som är kvoten 
mellan antalet graddagar för den aktuella månaden och antalet graddagar för en normalmånad, se 
ekvation 9 [3]: 

 

           
                          

                  
         

Ekvation 9. Normalårskorrigering med graddagsmetoden. 

där  

Enormalår = normalårskorrigerad energianvändning [W] 

E = uppmätt energianvändning [W] 

2.1.10 Mänskliga faktorn 

Vid mänskligt arbete finns risken för ett felaktigt handlande vilket kan resultera i en olyckshändelse. 
Detta kan beskrivas med termen ”den mänskliga faktorn” som syftar på människans förmåga att göra 
fel som en följd av dess begränsningar. Den mänskliga faktorn anses vara en negativ egenskap då 
otillräckligt vetande kring vad som påverkar förmågor negativt samt de begränsningar som existerar. 
Bidragande faktorer till den mänskliga faktorn kan vara bland annat dålig inomhusmiljö som skapar 
koncentrationssvårigheter på grund av irritation och obehag. Det är därför viktigt att upprätthålla ett 
så bra inomhusklimat som möjligt för t.ex. ett flygledartorn där de anställdas sinnen måste vara 
skärpta då liv kan komma att stå på spel. 

2.1.11 Green building 

Green Building är ett miljöklassningsprogram som lanserades år 2004 av EU-kommissionen. Syftet 
med programmet är att uppmuntra företag att investera i energieffektiviseringar och förnyelsebar 
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teknologi genom att ge företag publicitet och ett offentligt erkännande för sitt arbete med 
energieffektivisering för att uppnå de europeiska klimatmålen [31].  

Green Building lägger enbart tyngd på energianvändningen vilket gör att certifikatet är betydligt 
billigare och mindre arbetskrävande än övriga certifikat som existerar [32]. För att erhålla Green 
Building certifikatet krävs stort engagemang och viljan att investera både pengar och tid. Vid 
befintliga byggnader krävs en minskning av energianvändningen på 25 % efter ombyggnad i 
jämförelse med innan för att kunna ansöka om Green Building certifikatet. För nybyggnationer krävs 
det att energianvändningen ska vara 25 % lägre än vad regelverket hos BBR påvisar  

Ansökan om certifikatet består av fyra steg, energiinventering, ta fram en åtgärdsplan, granskning av 
ansökan och verkställande av åtgärdsplan. Inventeringen ska bland annat fastställa den 
energianvändning, antal driftstimmar och klimatdata för den rådande fastigheten. Inventeringen kan 
göras mer ytlig på hela byggnaden för att sedan gå in mer på detalj i specifika system, t.ex. de system 
där energieffektiviseringar kommer vara som mest bidragande och kostnadseffektiva  

Då inventeringen är avslutad följs den upp med en så kallad åtgärdsplan som omfattar målsättningen 
med de åtgärder som planeras. I åtgärdsplanen ska en tidsmässig planering, budget samt en 
approximativ energibesparing för åtgärdspaketet finnas tillgänglig. Åtgärdsplanen granskas sedan av 
fastighetsägarna och EU-kommissionen enligt de riktlinjer som finns tillgängliga  

 Att företaget på ett seriöst sätt åtar sig att arbeta med energieffektivisering 

 Utförligt beskriver de åtgärder som ska genomföras och varför de har valts 

 Innehåller de viktigaste tekniskt- och ekonomiskt genomförbara energibesparingsförslagen 
fastställda i energiinventeringen 

 Innehåller fullvärdiga rapporteringsförfaranden 

Om ovanstående kriterier anses vara uppfyllda beviljar EU-kommissionen medlemskap och rätten att 
utnyttja de fördelar som finns. Då medlemskapet beviljats måste åtgärdsplanen följas upp och en årlig 
rapportering till fastighetsägarna och EU-kommissionen utföras. EU-kommissionen förbehåller sig 
rätten att när som säga upp ett företags medlemskap i Green Building då uppföljningskraven ej 
uppfylls [33]. 

2.1.12 Pay-off metoden 

Pay-off metoden är en investeringskalkyl som visar hur lång tid det tar att tjäna in en investering med 

avseende på den besparing investeringen ger upphov till. Pay-off metoden är en uppskattning och 

bortser helt från ränta. Återbetalningstiden jämförs med kundens krav på återbetalningstid och 

bedöms därefter lönsam eller icke lönsam där den investering med kortast återbetalningstid anses 

som den bästa. Beräkning av pay-off ses i ekvation 10 [34]. 

 

        
 

 
         

Ekvation 10. Beräkning av pay-off tid. 

där  
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G = Grundinvesteringen  

och a = besparingen som fås av investeringen 

 

2.2 Airside 

Teoridelen behandlar flygplansavisning, GPU – Ground Power Unit och landningsbanornas 
belysning. 

2.2.1 Flygplansavisning 

Avisning av flygplan är en nödvändig åtgärd som flygplatser i länder med kallt vinterklimat måste 
erbjuda flygbolagen för att trygga flygsäkerheten. Problematiken som skapar behovet utav avisning är 
den isbildning som sker på flygplansvingar och i mer extrema fall även på flygplanskroppen. 
Isbildningen kan uppstå då tryck- och luftfuktigheten är hög tillsammans med en låg temperatur, det 
vill säga när flygplanet är på väg upp till marschhöjd eller på väg ned för att landa. Om isbildning runt 
vingarna uppstår påverkas flygplanets lyftkraft, bärförmåga och manöveregenskaper negativt och i 
värsta fall kan isbitar lossna och sugas in i motorerna vilket kan leda till motorhaveri [35]. Exempel på 
avisning av ett flygplan kan ses i figur 4. 
 

 
Figur 4: Ger en överskådlig bild över en flygplansavisning.                             Foto: Kim Gustafsson Ivemon 

I Sverige sträcker sig behovet utav avisning generellt mellan oktober och april vilket kan variera 
beroende på flygplatsens geografiska läge. Beslut om att avisning är flygplanets kapten ansvarig för 
och beslutet tas ofta vid nederbörd och en temperatur på mellan 0 och -10°C. För att avisa ett 
flygplan används ett speciellt avisningsfordon som sprutar avisningsvätskan på flygplanets isbelagda 
delar. 
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Avisningsvätskan som används vid avisningen av flygplan består till störst del utav någon form av 
glykol samt vatten och additiv. Glykoler är den verksamma beståndsdelen i avsiningsvätskan eftersom 
de är organiska kolväten och tillhör alkoholerna som ofta är polära molekyler med låg fryspunkt. 
Andra eftertraktade egenskaper är att glykolen är trögflytande och har en låg flyktighet vilket ger en 
längre verksam uppehållstid. I Sverige används monopropylenglykol (MPG) framför etylenglykol 
(EG) och dietylenglykol (DEG) på grund av att den vid nedbrytning (oxidation) inte bildar oxalsyra 
vilken är toxisk för levande organismer. 

Additiv är ett tillsatsämne som utgör cirka 1-2 % av avisningsvätskan med syftet att optimera 
avisningsvätskans funktion och minska glykolens korrosionsförmåga mot specifika material på 
flygplan och avisningsfordon. Förhållandet mellan vatten och glykol bestäms av utetemperaturen där 
en lägre temperatur kräver en högre koncentration glykol, detta ställer krav på avisningsfordonets 
tank där avisningsvätskans olika delar måste vara separerade från varandra för att få lämplig 
blandning till rådande temperatur. Ett blandningsförhållande på cirka 50 % glykol och 50 % vatten är 
en vanligt förekommande blandning. 

Vid en avisning ska avisningsvätskans temperatur vara minst 65°C när det lämnar munstycket för att 
säkerhetsställa dess funktion vilken är anledningen till att den varmhålls till mellan 80-90°C i tanken 
på avisningsfordonet.  

På grund av avisningsvätskornas miljöpåverkan genomförs en uppsamling av vätskan efter 
avisningen. Uppsamlingen kan utföras genom att suga upp vätskan med en sugbil, begränsa 
avisningsområdet på så sätt att vätskan leds vidare till en förvaringstank eller en kombination av dessa 
alternativ. [36] 

2.2.2 GPU – Ground Power Unit 

GPU (ground power unit) är en enhet som förser flygplanen med ström före och efter dem har 
landat. Den tillgodosedda strömförsörjningen används bland annat till att upprätthålla ventilation, 
belysning och till att ladda batterierna i flygplanet.  

Det finns många fördelar med att använda en GPU. Om ett flygplans motorer startas utan att en 
GPU är inkopplad skulle dess batterier få en hög belastning vilket inte bara sliter på batteriet utan 
även kan ge upphov till direkta skador. Ekonomiska och miljömässiga fördelar fås genom 
besparingen av bränsle till flygplanets motorer samt de utsläpp som därmed undviks. En annan fördel 
är att inga höga ljudnivåer uppnås med en GPU då flygplanets motorer inte behöver användas. 

Sammanfattningsvis ger användning av en GPU snabbare uppstarter och mindre antal försenade flyg 
samt en minskad underhållskostnad. [37] 
 

2.2.3 Landningsbelysning 

För flygplatsljus finns det ett stort antal regler och föreskrifter som måste följas för att inte riskera 
flygsäkerheten, särskilt viktigt är att installerade ljus inte får verka bländande. En landningsbanas 
ljussystem består av inflygningsljus, banljus och taxibanljus. Banljuset kan delas in i bankantljus, 
tröskelljus och banändljus. 

Inflygningsljus används som navigationshjälpmedel för piloter under inflygning där 
inflygningsvinkeln resulterar i olika färger på ljuset som indikerar om piloten går ner för brant eller 
för plant. 

Bankantljusen är placerade parallellt utmed hela landningsbanan och avstånden mellan dem är i 
symmetriskt förhållande till banans centrumlinje. Tröskelljus är placerade vinkelrätt mot banans 
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centrumlinje så nära banbörjan som möjligt, maximalt får de placeras tre meter utanför. Banändljusen 
är liksom tröskelljusen placerade vinkelrätt mot banans centrumlinje och maximalt tre meter utanför 
banbörjan men används vid banänden [38].  

PAPI – Precision Approach Path Indicator är ett hjälpmedel för flygplan som ska landa. Belysningen 
består av 12st lampor som beroende på betraktningsvinkel visar ett vitt eller rött sken. Då piloten ser 
6st röda respektive vita lampor hålls rätt inflygningshöjd. Om 12 lampor visar rött ljus är det en 
indikation på att flygplanet kommer ner för brant och om 12 lampor lyser vitt kommer flygplanet in 
allt för plant och missar landningsbanan [29]. 

Existerande föreskrifter för en landningsbanas ljussystem ställer krav på prestanda synlighet och 
relevans som innefattar korrekt färgområde, intensitet, öppningsvinklar, riktning, funktionalitet och 
mönster av ljusen [39]. 
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3 Resultat, analys och diskussion  

Smaland Airports genomsnittliga energipriser inklusive skatter och avgifter var under 2010 
1,08kr/kWh el och 0,67kr/kWh fjärrvärme och det är dessa värden som ligger till grund för 
kostnadsberäkningarna i resultatdelen. Gällande kostnadsberäkningar för kylbehov korrigeras dock 
priset till 1kr/kWh el. Detta görs eftersom kylbehovet i hög grad endast berör sommarmånaderna då 
elpriset är något lägre.   

För beräkningar gällande minskade utsläpp av CO2 används data från VEAB för utsläpp beräknad 
per mängd producerad el och fjärrvärme. Elen genererar 107g CO2 ekvivalenter per kWh el och 
fjärrvärmen genererar 52g CO2 ekvivalenter per kWh. 

Kapitlet redovisar resultat, analys och diskussion för de effektiviseringsåtgärder som föreslagits. 

3.1 Resultat, analys och diskussion – landside 

Detta kapitel behandlar resultat, analys och diskussion för flygplatsens ventilation, flygledartornets 
termiska komfort och inneklimat, hangar, inomhusbelysning och parkeringsbelysning. 

3.1.1 Ventilation 

I denna del redovisas resultat av ändrade börvärden för till- och frånluftkanalerna, nuvarande och nya 
temperaturer och flödesinställningar, nuvarande och nytt el- och värmeenergibehov, resultat av 
justerade luftflöden samt data över koldioxidhalt.  

De ursprungliga inställningarna för ventilationen är inte optimala då de inte styrs med avseende på 
behov och resulterar därmed i en stor energiförbrukning. Det grundläggande problemet är 
ventilationsaggregatens luftflöden som inte är dimensionerade efter en låg mänsklig närvaro. Genom 
att tillämpa behovsstyrning erhålls mer effektiva system vilket resulterar i en väsentlig 
energibesparing. 

Då Smaland Airports ventilationssystem består av flertalet ventilationsaggregat har undersökningen 
avgränsats till LA01. LA01 betjänar ett flertal kontor, avg. bagagehall och dessutom en del av 
incheckningshallen och anses därför vara ett lämpigt objekt. 

Då man inte avser att luftvärma lokaler utrustat med radiatorer bör ventilationens luftflöde vid låga 
utomhustemperaturer sänkas till ett minimumflöde för att öka radiatorernas effektivitet då de styrs 
med hjälp av termostater. Regleringen är nödvändig för att skapa ett samspel mellan 
uppvärmningskällorna så att uppvärmningen blir så kostnads- och energieffektiv som möjligt. Detta 
eftersom radiatorer baseras på fjärrvärme medans ventilationssystem förbrukar el vilket är en 
ineffektiv energikälla för uppvärmning. Ventilationssystemet styrs även av det kylbehov som uppstår 
när utomhustemperaturen stiger.  
 
Vid undersökningen har börvärden för till- och frånluftens kanaltryck ändrats så att minimumflöde 
för dessa erhållits. I tabell 4 presenteras resultaten av ändrade börvärden för tryckfallet i till- och 
frånluftkanal. 
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Tabell 4. Redovisar ventilationsaggregat LA01s börvärden för kanaltryck, tryckfall över fläktar, luftflöden, 
strömstyrkor för fläktar, totala externa tryckfall över ventilationsaggregatet och flöden i tilluftsdon för 
ursprungliga och nya värden är ett resultat av de ändrade börvärdena för tryckfallen i till- och frånluftkanalen. 

LA01 
Börvärde 
ΔPa kanal 

ΔPa över 
fläkt Q (m3/s) 

Strömstyrka 
fläktar (A) 

Totalt externt 
tryckfall (Pa) 

TL-don 
(l/s) 

TL ursprunglig 164 507 1,925 3,32 230 47 

TL  min.-värden 60 188 1,172 1,25 88 15 

FL ursprunglig 195 502 1,915 3,03 218 - 

FL min.-värden 80 198 1,20 1,28 110 - 

                       

Enligt kapitel 2.1.6 påverkar låga externa tryckfall i luftdistributionssystemet effektiviteten hos ett 

ventilationssystem då höga tryckfall kräver ett högre varvtal och strömstyrka på fläktarna för att 

transportera samma mängd luft vilket ökar den förbrukade elenergin. För ventilationsaggregat LA01:s 

minimum inställning har låga externa tryckfall uppmätts för vilket betyder att motståndet är lågt och 

därmed gör systemet mer effektivt.  

Enligt kapitel 2.1.4 bör den specifika eleffekten (SFP) för nyare aggregat vara lägre än 2,0 kW/(m3/s) 

vilket för LA01 stämmer då dess specifika eleffekt vid normalflöde beräknades till 1,84 kW/(m3/s) 

och vid minimumflöde 1,18 kW/(m3/s). 

I figur 5 och figur 6 kan de ursprungliga såväl som de nya temperatur- och flödesinställningarna för 
tilluften i ventilationsaggregat LA01 studeras.  

 

 

Figur 5. Figuren visar hur tilluftstemperaturen och tilluftsflödet varierar med utomhustemperaturen med de 
ursprungliga inställningarna. 
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Figur 6. Figuren visar hur tilluftstemperaturen och tilluftsflödet varierar med utomhustemperaturen med de 
nya inställningarna. 

 

De nya inställningarna för LA01 ger en minskad energiförbrukning för såväl värmeenergi som för 
elenergi. Istället för att ha ett konstant luftflöde i tilluften som figur 5 visar genomfördes en sänkning 
så att ett minimumflöde hålls inom utomhustemperaturintervallet -20 - +5˚C varpå en linjär 
flödesökning sker inom intervallet +5˚C - +15˚C. För utomhustemperaturer över +15˚C ges ett 
normalflöde, inställningarna kan studeras närmre i figur 6. 

För kontor och lokaler ska en operativ temperatur ligga på 23-26˚C på sommaren och 20-24˚C på 
vintern vilket är anledningen till att ventilationsaggregatet är programmerad till att hålla de 
temperaturer i tilluften som kan ses i figur 6.  

Det är viktigt att den relativa luftfuktigheten ligger mellan 30-70% för att inte skapa obehag eller 

försämring av hälsan, vilket kapitel 2.1.6 påvisar. Den relativa fuktigheten för LA01 ligger 

huvudsakligen inom det rekommenderade intervallet vilket kan ses i figur 7 förutom under helgen då 

det är låg mänsklig aktivitet.  

 

 

Figur 7. Relativ luftfuktighet och temperatur i tilluft och frånluft för LA01, 5:e - 12:e april 2011. 
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Enligt kapitel 2.1.6 indikerar koldioxidhalten i ett utrymme om det är tillräckligt ventilerat dvs. om   
halten understiger de krav som finns på 1000 ppm. I och med att de avgångar som går från Smaland 
Airport oftast är små gör att antalet resenärer som befinner sig i hallen i genomsnitt är ett fåtal. Detta 
i förhållande till LA01 höga luftflöden gör att koldioxidhalten befinner sig på en låg nivå med 
undantag för enstaka toppar vid större avgångar vilket kan studeras i figur 8 och i tabell 5 nedan. Det 
kan därför tyckas onödigt att ett konstant luftflöde hålls oberoende av utomhustemperatur och 
antalet resenärer som befinner sig i hallen. 

 

 

Figur 8. CO2 koncentration i incheckningshall, 5: e - 12: e april 2011. 

 

Tabell 5. Medel-, maximum och minimumvärden för incheckningshallens koldioxidhalt. 

CO2 incheckningshall Medel Min Max 

ppm 425,09 397,88 689,02 

 

Med hjälp av att montera ett motoriserat spjäll samt en koldioxidgivare kan man styra flödet i 
incheckningshallen. Börvärdet för koldioxidhalten i incheckningshallen bör vara 800 ppm innan ett 
normalflöde för ventilationen initieras där 1000 ppm är den maximalt tillåtna koldioxidhalten enligt 
boverkets byggregler.  
 

LA01 betjänar också en kontorsdel där ett genomsnittligt rum gällande storlek och mänsklig närvaro 
valts, resultaten presenteras i figur 9 och tabell 6. 
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Figur 9. CO2 koncentration - kontor, 15: e - 21: e april 2011.  

 

Tabell 6. Medel-, maximum- och minimumvärden för kontorsdelens koldioxidhalt 

CO2 kontor Medel Max Min 

ppm 439,637 665 389 

 

Figur 9 och tabell 6 visar att ventilationen för det undersökta kontoret är väl ventilerat då 

koldioxidhalten inte överstiger 700 ppm och medel ligger på runt 440 ppm. 

Det minimala luftflöde som aggregatet går ner på under de kallaste dagarna ger ett av kontoren ett 
tilluftsflöde på 1,32 l/s per kvadratmeter eller 15 l/s vilket uppfyller boverkets byggregler och 
rekommendationer för luftflöden. Boverkets byggregler ställer krav på 0,35 l/s per kvadratmeter då 
någon vistas på kontoret och 0,10 l/s per kvadratmeter då det är obemannat. 

Behovsstyrningen för LA01 minskar den totala energiförbrukningen för aggregatet vilket kan 
studeras i tabell 7. Tabell 8 redovisar för de procentuella andelarna värmeenergi och elenergi som 
utgör den energibesparing till följd av de åtgärder som nämnts ovan. 

Tabell 7. Redovisar värmeenergibehov, elenergibehov och totalt energibehov uttryckt i kWh/år för 
ursprungliga inställningar såväl som för nya. 

Ventilationsaggregat LA01 Nuvarande Efter förändring 

Värmeenergibehov (kWh/år) 17070 9144 

Elenergibehov (kWh/år) 21635 15820 

Totalt energibehov (kWh/år) 38705 24964 
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Tabell 8. Den totala energibesparingen för LA01 uttryckt i procent för elenergi och värmeenergi. 

LA01 Energibesparing  

Värmeenergi 46,40% 

Elenergi 29,90% 

 

För att uppnå det önskade resultatet krävs investering i reglerutrustning så som motoriserat spjäll, 
koldioxidgivare och konstantflödesdon. Konstantflödesdon används för att reglera frånluftflöden vid 
behov, t.ex. för faciliteter med särskilda hygieniska krav så som toaletter och operationssalar. Även 
installations- och programmeringskostnader tillkommer. Resultatet av detta presenteras i tabell 9. 

Tabell 9. Redovisar investeringskostnad, energibesparing, kostnad per sparad kWh, minskad miljöpåverkan, 
payoff-tid och kalkylperiod för byte till nya inställningar för LA01. 

Ventilationsaggregat LA01   

Bedömd investering 60 000 kr 

Beräknad energibesparing 13741 kWh/år 

kostnad per sparad kWh 0,34 kr/kWh 

Minskning av CO2 1,53 ton/år 

Payoff-tid utan ränta 5,1 år 

Kalkylperiod 15 år 

 

De investeringar som krävs för att effektivisera LA01 och den energibesparing på 13741 kWh/år 

som erhålls ger en payoff-tid på 5,1 år vilket anses vara lönsamt om man ser till en kalkylperiod på 15 

år. Därför rekommenderas investeringarna som en lönsamhet på sikt där energibesparingen även ger 

en mindre miljöpåverkan i form av reducerat koldioxidutsläpp. 

De tryck- och temperaturjusteringar som används i beräkningarna för resultatet av LA01 kan även 

appliceras på LA03 och LA08. Det är därför möjligt att uppnå ungefär samma procentuella 

energibesparing som tabell 8 visar. En viss skillnad fås för aggregaten beroende på deras förhållande 

mellan el- och värmeenergiförbrukning. Investeringskostnaden för aggregaten varierar beroende på 

faktorer som kostnaden för nödvändiga komponenter, installation och programmering. 

I tabell 10 presenteras resultat över energibehovet för nuvarande såväl som för förändrad styrning av 
ventilationsaggregatet LA03.  

Tabell 10. Redovisar värmeenergibehov, elenergibehov och totalt energibehov uttryckt i kWh/år för 
ursprungliga inställningar såväl som för nya. 

Ventilationsaggregat LA03 Nuvarande Efter förändring 

Värmeenergibehov (kWh/år) 15954 8551 

Elenergibehov (kWh/år) 16892 12348 

Totalt energibehov (kWh/år) 32846 20899 

 

I tabell 11 presenteras besparingen per år för den nya styrningen av ventilationsaggregatet samt 
bedömd investeringskostnad, kostnad per sparad kWh, minskning av CO2 och payoff-tid utan ränta 
för LA03. 
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Tabell 11. Redovisar investeringskostnad, energibesparing, kostnad per sparad kWh, minskad miljöpåverkan, 
payoff-tid och kalkylperiod för byte till nya inställningar för LA03. 

Ventilationsaggregat LA03   

Bedömd investering 32500 kr 

Beräknad energibesparing 11947 kWh/år 

kostnad per sparad kWh 0,22 kr 

Minskning av CO2 0,87 ton/år 

Payoff-tid utan ränta 3,3 år 

Kalkylperiod 15 år 

 

För LA03 som betjänar kontor på plan 2 ska fungera som det är tänkt behöver frånluftflödena 

regleras med konstantflödesdon för tillhörande toaletter. Detta generar installations- och 

programmeringskostnad på cirka 32 500 kr. Med en energibesparing på 11947 kWh/år fås en payoff-

tid utan ränta på 3,3 år vilket anses vara en lönsam investering. 

I tabell 12 presenteras resultat över värmeenergibehovet för nuvarande såväl som för förändrad 
styrning av ventilationsaggregatet LA08. 

Tabell 12. Redovisar värmeenergibehov, elenergibehov och totalt energibehov uttryckt i kWh/år för 
ursprungliga inställningar såväl som för nya. 

Ventilationsaggregat LA08 Nuvarande Efter förändring 

Värmeenergibehov (kWh/år) 28031 15025 

Elenergibehov (kWh/år) 14274 10434 

Totalt energibehov (kWh/år) 42305 25459 

 

I tabell 13 presenteras besparingen per år för den nya styrningen av ventilationsaggregatet samt 
bedömd investeringskostnad, kostnad per sparad kWh, minskning av CO2 och payoff-tid utan ränta 
för LA08. 

Tabell 13. Redovisar investeringskostnad, energibesparing, kostnad per sparad kWh, minskad miljöpåverkan, 
payoff-tid och kalkylperiod för byte till nya inställningar för LA08. 

Ventilationsaggregat LA08   

Bedömd investering 60 000 kr 

Beräknad energibesparing 16 846 kWh/år 

kostnad per sparad kWh 0,28 kr 

Minskning av CO2 1,09 ton/år 

Payoff-tid utan ränta 4,7 år 

Kalkylperiod 15 år 

 

För LA08 som betjänar ankomsthall och passkontroll krävs i princip investeringar för likvärdiga 

komponenter och ger en investeringskostnad på 60 000 kr. Dessa ändringar resulterar i en 

energibesparing på 16846 kWh/år och ger en payoff-tid utan ränta på 4,7 år vilket även här anses 

vara en lönsam investering.  
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Tabell 14. Redovisar investeringskostnad, energibesparing, kostnad per sparad kWh, minskad miljöpåverkan, 
payoff-tid och kalkylperiod för driftoptimering, byte av fläktar, anpassning till verksamheten med reglering och 
nya aggregat för övriga aggregat. 

Övrig ventilation   

Bedömd investering 572 000 kr 

Beräknad energibesparing 224 200 kWh/år 

kostnad per sparad kWh 0,20 kr 

Minskning av CO2 15,11 ton/år 

Payoff-tid utan ränta 3,3 år 

Kalkylperiod 15 år 

 

För övriga ventilationsaggregat krävs olika lösningar för att göra dem mer effektiva där det främst 
gäller att reglera luftflöden, drifttider och temperaturkurvor efter behov samt att byta ut eventuella 
komponenter som är utdaterade eller i dåligt skick. 

I tabell 15 redovisas summerade resultat för alla ventilationssystem. 

Tabell 10-1. Redovisar investeringskostnad, energibesparing, kostnad per sparad kWh, minskad miljöpåverkan, 

payoff-tid och kalkylperiod för driftoptimering, byte av fläktar, anpassning till verksamheten med reglering och 

nya aggregat för alla ventilationsaggregat. 

Ventilation  

Bedömd investering 724 500 kr 

Beräknad energibesparing 266 700 kWh/år 

kostnad per sparad kWh 0,22 kr 

Minskning av CO2 18,60 ton/år 

Payoff-tid utan ränta 3,4 år 

Kalkylperiod 15 år 

 

3.1.2 Flygledartornets termiska komfort och inomhusklimat 

Utformningen av personalens arbetsuppgifter i flygledartornet ställer höga krav på en god 
koncentrationsförmåga vilken påverkas negativt av en allt för låg eller hög temperatur och relativ 
luftfuktighet. För flygledartornet har information om temperatur och luftens relativa fukthalt loggats 
och presenteras i figur 10 respektive figur 11. 
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Figur 10. Relativ fukthalt i TL och i flygledartornet, 5:e - 12:e april 2011. 

 

 

Figur 11. Temperatur i TL och i flygledartornet, 5:e - 12:e april 2011. 

 

I figur 10 och 11 ses ett tydligt samband mellan tilluftens temperatur och den relativa luftfuktigheten 
i flygledartornet. Under fredag eftermiddag sjunker tilluftstemperaturen från 26°C till under 17°C 
samtidigt som den relativa fukthalten stiger från 25 % till 37 % RH vilket stämmer överens med 
teorin i kapitel 2.7. Under lördag eftermiddag ses ett liknande scenario där tilluftstemperaturen 
sjunker från 27°C till 15°C men där den relativa fukthalten inte reagerar på temperatursänkningen. I 
och med att teorin i kapitel 2.7 inte följer kurvorna konsekvent finns det fler faktorer som påverkar 
den relativa fukthalten. En förklaring kan vara att uteluftens relativa fukthalt under lördagen sjönk 
markant och neutraliserade temperatursänkningens effekt, det kan också bero på att fuktavgivningen 
under lördagen minskade som följd av minskad eller ingen mänsklig närvaro i flygledartornet under 
lördagen. 

Enligt kapitel 2.7 ska temperaturen för en god arbetsmiljö under vintern ligga på 20-24°C vilket 
uppfylls av värmesystemet då temperaturen konstant håller sig inom 20-24°C. 
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Utöver mätning av temperatur och relativ luftfuktighet gjordes en intervju med flygledare för att 
undersöka flygledartornets termiska komfort och inneklimatet. Luftens kvalitet upplevdes som god 
och bra men var vid vissa tillfällen torr. På vintern klarar värmesystemet att hålla flygledartornet 
varmt men under somrarna fallerar kylsystemet och inomhustemperaturen blir bara några grader 
lägre än utomhustemperaturen. Detta medför att temperaturen under sommaren under de varmaste 
dagarna kan nå temperaturer upp till 30°C [36].  

Personalen upplever torr luft under sommaren då inomhustemperaturen är hög, men eftersom den 
relativa fukthalten under sommaren är högre än under vintern är det dock troligt att det är värmen 
som upplevs påfrestande. Om så inte är fallet är det en kombination av låg relativ fukthalt i tilluften 
och kylsystemets avfuktande effekt. Från mätningen som gjordes under 5-12:e april kan man 
konstatera att luftfuktigheten inte är stabil och varierar stort från 17-46 % RH. Även om fukthalten 
för stor del av tiden ligger inom rekommenderade värden har det befintliga systemet inga funktioner 
som möjliggör befuktning av tilluft.   

Arbetsmiljön är under sommaren inte lämplig eller acceptabel för en flygledare i och med att en stor 
del av arbetet utförs via manuell styrning och ett misstag kan leda till extra omkostnader, t.ex. om ett 
flygplan behöver göra en ny inflygning för att flygledaren är för långsam eller glömmer att dimma ner 
landningsbelysningen då piloten känner sig bländad. En ofokuserad flygledare riskerar också 
flygplatsens flygsäkerhet vilket är av hög prioritet då den aldrig får riskeras. 

Problemet med temperatur och kylning kan lösas genom antingen ett bättre kylsystem eller minska 
den energi som tillförs flygledartornet genom att se hur klimatskalet kan förbättras. 

De fönster som används idag är kopplade 2-glasfönster från 1975 då flygplatsen byggdes, de är 
omoderna och har därför bristande isoleringsförmåga med högt U-värde samt en hög solfaktor. Ett 
tydligt tecken på det höga U-värdet är den kondens som ibland uppstår på fönsterrutan under främst 
vår och höst och bidrar vid dessa tillfällen till en försämrad sikt för flygledaren. Genom att investera i 
nya fönsterrutor fås en energibesparing som dels minskar uppvärmningskostnaden samt minskar 
belastningen på kylsystemet då den tillförda energin från solinstrålningen reduceras. Med 
energibesparingen fås också ger en mindre miljöpåverkan eftersom ventilationen med kyl- och 
värmebatteri använder el som energikälla. 

I och med att ventilationssystemet är modernare än fönsterrutorna och inte bidrar till lika många 
problem för flygledaren är det lämpligt att lösa det bakomliggande problemet till samtliga problem 
som observerats genom att byta ut fönsterrutor.  

För flygledartornet har beräkningar utförts för värmeenergibehov, kylbehovet samt nyttigt tillförd 
energi genererad av solinstrålning och det totala energibehovet under ett år. Beräkningarna har 
utförts för både nuvarande fönster och för installation av två alternativ med nya moderna fönster. De 
både alternativens fönster har likvärdig prestanda och beräkningarna för dem presenteras i tabell 16. 

 

Tabell 16. Redovisar värmeenergibehov, kylbehov från solinstrålning, nyttigt tillförd energi från solinstrålning 
och totalt energibehov för flygledartornet med både nuvarande och nya fönster. 

Flygledartornet Nuvarande fönster Nya fönster 

Värmeenergibehov (kWh) 41 102  26 685 

Kylbehov från solinstrålning (kWh) 23 972  11 281 

Nyttigt tillförd energi från solinstrålning (kWh) 5392  2538 

Totalt energibehov (kWh) 59682  34670 

 

I tabell 16 stämmer resultaten med teorin för de olika delarna. Det minskade värmeenergibehovet för 
flygledartornets nya fönster beror på det lägre U-värdet som behandlas i kapitel 2.5.4. Teorin i kapitel 
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2.6.2 som går igenom solinstrålningens negativa förhållande mellan nyttigt tillförd energi och det 
kylbehov som erhålls stärks utav resultatet. 

De fönster som resultatet beräknats för är Pilkington Active Suncool 70/40 som är självrengörande 
värmeisolerande solskyddsglas med ett U-värde på 1,1W/m2∙K, en g-faktor på 0,40 och ett 
dagsljusinsläpp på 66 %. Att de är självrengörande genom en katalytisk beläggning är ett krav som 
bör ställas med tanke på siktens betydelse för personalen i flygledartornet. Dessa fönster kostar 1080 
kr per kvadratmeter plus installationskostnader.  

Alternativ 2 består av ett 2-glasfönster med ett U-värde på 1,1W/m2∙K inklusive solskydd men är inte 
självrengörande. Den bedömda investeringskostnaden utgörs av en kostnad på 4350 kr per 
kvadratmeter, i detta pris ingår till skillnad från föregående alternativ nya isolerade aluminiumprofiler, 
montage, glasning, fogning. Det enda som tillkommer en kostnad för byggnadsställningar och 
hyrning av lift. Dessa kostnader har bestämts utav en kvalificerad byggfirma. 

För installation av nya fönster utfördes beräkningar för investeringskostnad, energibesparing, kostnad 
per sparad kWh, minskad miljöpåverkan och payoff-tid vilket presenteras i tabell 17 och tabell 18 för 
alternativ 1 respektive alternativ 2. 

 

Tabell 17. Redovisar investeringskostnad, energibesparing, kostnad per sparad kWh, minskad miljöpåverkan, 
payoff-tid och kalkylperiod för alternativ 1. 

Nya fönster – alternativ 1   

Bedömd investering 320 000 kr 

Beräknad energibesparing 24 254 kWh/år 

Kostnad per sparad kWh 0,76 kr/kWh 

Minskning av CO2 1,96 ton/år 

Payoff-tid utan ränta 14 år 

Kalkylperiod 20 år 

 

Tabell 18. Redovisar investeringskostnad, energibesparing, kostnad per sparad kWh, minskad miljöpåverkan, 
payoff-tid och kalkylperiod för alternativ 2. 

Nya fönster – alternativ 2   

Bedömd investering 440 000 kr 

Beräknad energibesparing 24 254 kWh/år 

Kostnad per sparad kWh 1,11 kr/kWh 

Minskning av CO2 1,96 ton/år 

Payoff-tid utan ränta 20,5 år 

Kalkylperiod 20 år 

 

Alternativet som rekommenderas är alternativ 1 på grund av att glasrutorna är självrengörande 
tillsammans med att prestandan är likvärdig. För bästa resultat bör även nya isolerade 
aluminiumprofiler installeras samt glasning och fogning genomföras så som alternativ 2 förespråkar 
istället för att enbart byta glasrutor. En sådan kombination kan få den bedömda investeringen för 
alternativ 1 att öka ytterligare. 
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3.1.3 Hangar 

Hangaren används primärt för stationering av flygplan men utöver det används hangaren i nuläget till 
parkering av arbetsfordon och som lokal för service av arbetsfordon vilket medför en större mängd 
antal portöppningar per år. Även vid städning utav hangaren bidrar till extra portöppningar. Vid varje 
portöppning fås ett totalt luftutbyte med uteluft vilket är anledningen till att portöppningarna anses 
vara onödiga eftersom hangaren inte är ämnad för denna typ av verksamhet. Temperaturkravet i 

lokalen ligger på 10°C vilket på vintern leder till att en öppning av porten gör att hangarens luft byts 

ut mot luft med temperatur på t.ex. 0°C. 

Resultatet för den energimängd som åtgår genom onödiga portöppningar är beräknat för 
tidsperioden september-april 2010-2011. För att erhålla ett objektivt resultat som är jämförbart med 
resultat för framtida år behöver tillämpa graddagskorrigering enligt kapitel 2.1.9 vilket också 
tillämpats för beräkningarna. I tabell 19, 20 och 21 presenteras data för totalt antal portöppningar, 
antal onödiga portöppningar, normalårskorrigering, resultat över värmeenergibehovet för onödiga 
portöppningar respektive resultat för ändrade rutiner för användandet för hangarens port medför.  

 

Tabell 19. Redovisar antal normalgraddagar och antal uppmätta graddagar för tidsperioden september-april 
2010-2011 samt kvoten för dem. 

Data för normalårskorrigering - Växjö    

Normalgraddagar  3418 

Uppmätta graddagar   3631 

Kvot   0,941 

 

Tabell 20. Redovisar värmeenergibehovet per portöppning och vinterhalvår för 2010-2011 och för ett 
normalår. 

Värmeenergibehov onödiga portöppningar   

Totalt antal portöppningar 848 

Antal onödiga portöppningar 127,2 

Per portöppning 2010-2011 (kWh) 335 

2010-2011 (kWh) 42606 

Per portöppning för ett normalår 315 

Normalår (kWh) 40106 

 

Tabell 21. Redovisar investeringskostnad, energibesparing, kostnad per sparad kWh, minskad miljöpåverkan, 
payoff-tid och kalkylperiod vid ändring av rutiner för hangarens port. 

Hangar - Ändring av rutiner för portöppning   

Bedömd investering 0 kr 

Beräknad energibesparing 40106 kWh 

Kostnad per sparad kWh 0kr 

Minskning av CO2 2,09 ton/år 

Payoff-tid utan ränta 0 år 

Kalkylperiod - 
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Då hangaren har en stor volym och låg mänsklig aktivitet fås med temperaturkravet låga krav för 
luftkvaliteten. Syftet med ventilationen är därför att generera en miljö som inte medför slitage och 
skador på byggnad samt stationerade flygplan. Hangaren har därför luftburen värme med återluft för 
att få ett så energi- och kostnadseffektivt värmesystem som möjligt. 

Trots värmesystemets i grunden höga energieffektivitet medför hangarens utformning och rutiner 
kring portöppningar ett högst energiineffektivt system vilket är anledningen till att portöppningar ska 
undvikas i högsta möjliga mån.    

Åtgärder för att minska antalet onödiga portöppningar vid parkering av arbetsfordon är att 
undersöka möjligheten till bättre planering, byggnation av ett eget garage eller en fordonsport i 
hangaren. Service av arbetsfordonen medför att hangaren står öppen då det inte finns något 
avgasutsug i hangaren, denna verksamhet rekommenderas flyttas från hangaren.  Nya rutiner för 
städning av hangaren är nödvändiga, om porten måste öppnas ska den öppnas delvis och inte helt 
och hållet.  

Ventilationsaggregat TA15 som betjänar hangaren använder sig av radialfläktar med remdrift vilket 
skulle kunna ersättas med direktdrivande fläktar för att göra en energibesparing.  

Resultatet för hangarens ventilationsaggregat TA15 ingår i resultatet för den övriga ventilationen men 
presenteras här i detalj före och efter effektiviseringsåtgärd i tabell 22 och tabell 23. Genom 
investeringen fås kort pay-off tid och hög lönsamhet. 

 

Tabell 22. Förbrukad elenergi före och efter byte av fläktar. 

Ventilationsaggregat TA15 – Elenergi   

Nuvarande (kWh/år) 60 814 

Byte av fläktar (kWh/år) 29067 

 

Tabell 23. Redovisar investeringskostnad, energibesparing, kostnad per sparad kWh, minskad miljöpåverkan, 
payoff-tid och kalkylperiod för byte av fläktar. 

Byte av fläktar för TA15   

Bedömd investering 65 000 kr 

Beräknad energibesparing 31747 

Kostnad per sparad kWh 0,16 kr 

Minskning av CO2 3,40 ton/år 

Payoff-tid utan ränta 1,9 år 
Kalkylperiod 15 år 

 

3.1.4 Belysning inomhus 

Belysningen inomhus utgörs idag av PL-lysrör på 2*28W plus ett effekttillägg för drivdonen. Antalet 
lampor för entréhall, ankomsthall, avgångshallar och restaurang uppgår till cirka 200st som i dagsläget 
och är tända mellan 05.00-24.00.  

I nuläget förbrukar belysningen stora mängder energi under tid då det inte finns något behov av att 
ha den tänd. Vissa utrymmen har stort dagsljusinsläpp och låg mänsklig närvaro mellan avgångarna, 
trots detta står belysningen tänd. För att lösa problemet kan regleringen av belysningen styras genom 
fotoceller och IR-detektorer.  
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Då lysrörens drivdon inte är dimbara behövs armatur och ljuskälla bytas för att behovsstyra 
belysningen. För ytterligare energibesparing föreslås därför ett byte till energieffektiv LED-belysning.   
Energiförbrukningen för ett byte till behovsstyrd LED-belysning presenteras i tabell 24. 

 

Tabell 24. Energiförbrukning vid ett byte till LED. 

Belysning inomhus - byte av ljuskälla Nuvarande LED 

Antal 200 200 

Effekt 60 35 

drifttid/år (h) 6935 6935 

Energiförbrukning (kWh/år) 83 220 48 545 

Energiförbrukning - behovsstyrd (kWh/år) - 36 409 

 

Den föreslagna energieffektiviseringen medför en energibesparing på 46811 kWh/år och följer 
riktlinjerna för god energieffektivisering av belysning enligt kapitel 2.1.8. Det är kombinationen av 
behovsstyrd belysning och en sänkning av den totalt installerade effekten som ger upphov till en god 
energieffektivisering och positiva sidoeffekter så som en reducerad utveckling av internvärmet från 
belysningen. Reduceringen av internvärmet minskar i sin tur belastningen på ventilationen gällande 
kylbehov vilket inte behandlats i beräkningarna. Val av behovsstyrd belysning med närvaro- och 
dagsljussensor är grundat på lokalernas utformning med öppna lokaler och stort ljusinsläpp. Med ny 
belysning fås också längre livslängd och minskade underhållskostnader. 

Vid en installation av LED-belysning ses investeringskostnad, energibesparing, kostnad per sparad 
kWh, minskad miljöpåverkan och payoff-tid i tabell 25. 

 

Tabell 25. Redovisar investeringskostnad, energibesparing, kostnad per sparad kWh, minskad miljöpåverkan, 
payoff-tid och kalkylperiod för byte till LED-baserad belysning. 

Belysning inomhus   

Bedömd investering 340 000 kr 

Beräknad besparing 46 811 kWh/år 

Kostnad per sparad kWh 0,57 kr 

Minskning av CO2 5,01 ton/år 

Pay-off utan ränta 6,7 år 

Kalkylperiod 20 år 

 

3.1.5 Belysning parkering 

Belysningen av parkeringen består idag utav 80st stolpar med armatur och natriumlampor på 90W 
inklusive drivdon på 20W som ljuskälla. De är behovsstyrda med ett skymningsrelä vilket gör att ett 
byte till en energieffektivare ljuskälla behöver genomföras för att erhålla en energibesparing. 

Vid byte av belysningen behövs endast armatur inklusive ljuskälla bytas ut, inte hela stolpen. 
Undersökningen har gjorts för ett byte till Philips CitySpirit Classic lantern LED BDS460. Vid val av 
ny armatur och ljuskälla togs hänsyn till att flygledartornet inte får bländas eller störas vid ett 
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eventuellt byte genom att vald armatur reflekterar ljuset ner mot marken. Beräkningen av 
energiförbrukningen av nuvarande och ny energieffektiv LED-belysning presenteras i tabell 26. 

 

Tabell 26. Redovisar effekt, drifttid och energiförbrukning per år för 80st natrium och LED-lampor. 

Ljuskälla Natrium lampa LED lampa 

Antal 80 80 

Effekt  90W 30W 

Drifttid/år (h) 4000 4000 

Energiförbrukning/år (kWh) 28 800 9600 

 

Vid en installation av LED-belysning ses investeringskostnad, energibesparing, kostnad per sparad 
kWh, minskad miljöpåverkan och payoff-tid i tabell 27. Bedömd investeringskostnad utgör det 
ungefärliga nettopriset för en entreprenör inklusive installation. 

 

Tabell 27. Redovisar investeringskostnad, energibesparing, kostnad per sparad kWh, minskad miljöpåverkan, 
payoff-tid och kalkylperiod för byte till LED-baserad belysning. 

Installation av LED-belysning   

Bedömd investering 800 000 kr 

Beräknad energibesparing 19 200 kWh/år 

Kostnad per sparad kWh >1,4kr 

Minskning av CO2 2,05 ton/år 

Payoff-tid utan ränta 38,6 år 

Kalkylperiod 20 år 

 

Det finns ingen lönsamhet i denna investering då pay-off tiden är 38,6 år och kan endast ses som en 
investering för att minska flygplatsens miljöpåverkan. 

Parkeringen har överlag mycket god belysning med hela 80st lampor vilket kan anses vara i överkant 
utav vad som är nödvändigt för tillfredställande belysning. Ett alternativ som kan undersökas 
ytterligare är att ersätta nuvarande belysning med områdesbelysning från två stycken högre master. 
Problematiken med en sådan lösning är återigen att flygledartornets personal ej får bländas av den 
nya belysningen. För en sådan lösning är placering och avskärmning av ljus mot flygledartornet 
avgörande och man bör därför anlita en belysningsarkitekt för att utreda detta förslag. 

 

3.2 Resultat, analys och diskussion - airside 

För kapitel 3.2 behandlas resultat, analys och diskussion igenom för avisning, landningsbanornas 
belysning och för flygplanens GPU och kabinvärmare. 
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3.2.1 Avisning 

I resultatet för avisningen redovisas det energibehov som krävs för att varmhålla avisningsvätskans 
önskade temperatur med nuvarande rutiner såväl som för nya rutiner där värmeenergibehovet räknas 
per år vilket avser den period under året då avisning krävs. 

De nya rutinerna baseras på att reglera temperaturen för avisningvätskan efter utomhustemperatur 
och fortfarande bibehålla kravet på 65°C när den lämnar munstycket på avisningfordonet. I nuläget 
hålls en konstant temperatur på 85°C under hela avisningsperioden vilket är en rekommendation 
enligt regelverk för avisningsprocessen. 

Till avisningen används i nuläget två avisningsfordon, en av äldre och en av nyare modell. Det är det 
äldre fordonet Volvo F408 som används vid avisningen vilket betyder att avisningsvätskan även 
värms i denna. Blandningen av avisningsvätskan utförs i det nya fordonet då det automatiskt blandar 
andelen monopropylenglykol efter rådande utomhustemperatur. 

Glykolen och det vatten som avisningsvätskan huvudsakligen består av förvaras separat i två tankar, 
4,5 m3 respektive 3,0 m3. Tanken för glykol håller rumstemperatur som är 10˚C och vattentanken 
håller ca 65˚C och värms med elpatron. När avisningsfordonen tankats med avisningsvätska värms 
denna upp till 85°C. 

För att uppskatta de värmeförluster som sker i processen har vattentanken och avisningsfordonet 
Volvo F408 termograferats och redovisas i figur 12-15. 

 

 

Figur 12: Visar värmeläckaget för vattentanken som värmer vatten till 65˚C. 

 

Värmeläckaget från den vattentank där vatten värms upp till 65˚C och som visas i figur 11 är relativt 
litet vilket tyder på att den är isolerad till i princip största möjliga mån för dessa typer av tankar. Det 
anses därför inte vara nödvändigt att utöka isoleringen. 
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Figur 13. Visar värmeläckaget för långsidan på avisningsfordonet där tanken som värmer avisningsvätskan till 
85˚C befinner sig. 

 

 

Figur 14. Visar värmeläckaget för ovansidan av tanken på avisningsfordonet som värmer avisningsvätskan till 
85˚C. 
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Figur 15. Visar värmeläckaget för ett av tanklocken på avisningsfordonet som värmer avisningsvätskan till 
85˚C. 

 

Det sker ett stort värmeläckage från avisningsfordonet Volvo F408 vilket redovisas i figur 13–15. Det 
största läckaget sker ifrån de tanklock som enligt värmekameran höll maximalt 65,1˚C vilket betyder 
att de är mer eller mindre oisolerade då avisningsvätskan ska hålla 85˚C . Ovansidan av tanken på 
fordonet höll en temperatur på 27,3˚C vilket också skapar väsentliga värmeförluster. Långsidan på 
fordonet är relativt bra isolerat i jämförelse till de andra då yttemperaturen är 18,8˚C. Eftersom det 
nya avisningsfordonet har ett betydligt lägre U-värde vilket ger mindre värmeförluster och dessutom 
används för att blanda avisningsvätskan rekommenderas att den använd till avisningen istället. 

För beräkningar av resultatet har en blandning på 50 % vatten och 50 % monopropylenglykol 
använts vilket endast är approximativt då en högre glykolhalt borde användas för de kallaste dagarna 
enligt kapitel 2.1. 

De nya rutinerna sänker det värmeenergibehov som krävs för att värma upp avisningsvätskan samt 
de transmissionsförluster som uppstår genom avisningsfordonet vilket redovisas i tabell 28. 

 

Tabell 28. Redovisar värmeenergibehov, transmissionsförluster och totalt värmeenergibehov uttryckt i kWh/år 
för nuvarande rutiner såväl som efter nya rutiner för hantering av avisning har införts. 

Avisning Nuvarande  Efter förändring 

Energibehov uppvärmning (kWh/ år) 5904 5124 

Transmissionsförluster (kWh/år) 4031 3336 

Totalt värmeenergibehov (kWh/år) 9935 8378 

 

Eftersom inga investeringar krävs för de nya rutinerna fås en direkt energibesparing vilket redovisas i 
tabell 29. 
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Tabell 29. Redovisar investeringskostnad, energibesparing, kostnad per sparad kWh, minskad miljöpåverkan, 
payoff-tid och kalkylperiod för byte till nya rutiner för hantering av avisning. 

Avisning   

Bedömd investering 0 kr 

Beräknad energibesparing  1557 kWh/år 

Kostnad/kWh 0 kr 

Minskning av CO2  0,17 ton/år 

Payoff-tid 0 år 

Kalkylperiod - 

 

De regler och föreskrifter på vilken den minsta temperaturen på avisningsvätskan som tillåts lämna 
munstycket till avisningsfordonet gör att en energibesparing genom att sänka temperaturen i 
avisningvätskan är i princip försumbar. Då utomhustemperaturen ökar kan man sänka temperaturen 
på avisningsvätskan några få grader men om man ser till den energibesparing som redovisas i tabell 
29 handlar det om 1557 kWh/år vilket inte anses som en lönsam lösning eftersom det kräver tid av 
personalen för att manuellt styra detta till en liten besparing. 

Eftersom det måste finnas en beredskap ifall flygkaptenen anser att en avisning är nödvändig är 
drifttiden för uppvärmningen av avisningsvätskan 24 timmar om dygnet trots att de sista flygplanen 
startar vid ungefär 21.00–22.00 kvällstid. Det tar för lång tid och kräver för mycket energi för att 
varma upp de stora massorna avisningsvätska på nytt för att kunna påverka detta.  

När avisningsperioden börjar gå mot sitt slut och temperaturen understiger 0 ˚C endast ett fåtal 
gånger är konsumtionen av avisningsvätska låg, uppskattningsvis 100-200 liter. I nuläget värms en hel 
tankbil upp dvs. några kubikmeter avisningsvätska. En lösning till detta skulle kunna vara att när 
behovet av avisning minskar i slutet av avisningsperioden kan en liten tank på några få 100 liter 
användas istället för att värma upp stora mängder som aldrig kommer att nyttjas. På detta viset kan 
man spara en liten del energi och som dessutom inte kräver någon extra uppmärksamhet från 
personalen. 

 3.2.2 Belysning landningsbanor 

I detta kapitel behandlas möjligheten att byta ut landningsbanans ljuskällor till mer energieffektiva 
LED-lampor där resultat, analys och diskussion från undersökningen presenteras. De LED-lampor 
som undersökningen har baserats på är producerade av SAFEGATE GROUP som bland annat 
utvecklar specifikt framtagna lösningar för belysning till landningsbanor. 
 
Landningsbanornas ljussystem är seriekopplade och styrs utav regulatorer. För landningsbanornas 
belysning har undersökningar genomförts för banljus, inflygningsljus, PAPI och taxibanornas 
ljusslingor som är utrustade med halogenlampor. Beroende på undersökningarnas utslag har 
beräkningar utförts för taxibanor, inflygningsljus och PAPI.  

Teorin i kapitel 2.4.2 och 2.4.3 är avgörande för hur den nuvarande belysningen fungerar och vilka 
konsekvenser ett teknikbyte av ljuskälla kan medföra, vilket har direkt betydelse för hur resultaten har 
tillkommit.  

Bland annat tillämpas teorin för den värmeutveckling en LED-lampa har i förhållande till en 
halogenlampa vilket är kopplat till ljusutbytet. Även LED-lampans tekniska egenskaper har påverkat 
möjligheterna till att nå resultat för banbelysningen. 
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För landningsbanornas belysning finns det teoretiskt stora energibesparingar som går att åstadkomma 
genom ett byte från halogen till LED-lampor. I verkligheten är det sambandet mellan yttre 
omständigheter och LED-teknikens egenskaper som gör ett byte av halogenlamporna problematiskt 
och begränsar dess användningsområden.  
 
De yttre omständigheterna omfattas av Sveriges kalla klimat med snö samt de vibrationer som sprids 
i landningsbanan vid start och landning av flygplan [29]. Sambandet mellan vibrationerna som sprids 
genom landningsbanan och att komponenterna runt omkring LED-lamporna är känsliga för kyla och 
vibrationer gör att ett byte av banljusen inte är möjligt utan stora problem med lampor som slutar 
fungera. LED-lamporna utgörs av en cirka 30 cm hög armatur och har under vintern på grund av 
dess energieffektivitet och därmed låga värmeutveckling större problem med ett tjockt snölager och 
snöfall än motsvarande halogenlampor. Befintliga halogenlampor klarar i större utsträckning av att 
smälta bort ett tunt snölager från glaskåpan som omger ljuskällan.  
 
För banbelysningen som utsätts för både snö och vibrationer anses ett byte av lampor olämpligt 
vilket är förklaringen till varför ingen beräkning utförts för denna del. 

Undersökningen av taxibanornas belysning har gjorts för ett byte till THORN AFL Taxiway 
SafeLED-TE-E. Dessa lampor är kompatibla med regulatorn IDMAN IDM 7000 constant current 
regulator som används för taxibanornas ljusslingor. Dock kan äldre tyristorer i IDM 7000 CCR serien 
bli överbelastade utav en allt för hög last och behöver i så fall bytas ut mot modernare tyristorer [41]. 
Taxibanorna utsätts inte för de vibrationer som banbelysningen berörs av vilket gör att enbart 
problematiken med snö återstår. I nuläget genomförs snöröjningar under vintern för 
landningsbanornas belysning eftersom halogenlamporna inte klarar av att smälta bort all snö vid 
tungt snöfall och låga temperaturer.  

Ett bevis på att LED-lampor är praktiskt tillämpbara är Bromma Stockholm Airport som använder 
LED-belysning för taxibanorna. Med detta i åtanke utfördes en beräkning för 
energibesparingspotentialen för taxibanornas belysning vilket presenteras i tabell 30.  

 

Tabell 30. Data och resultat för energiförbrukning vid byte från halogen till LED-lampor. 

Taxibanor - byte av ljuskälla Halogen LED lampa 

Antal 105 105 

Effekt  50W 5,5W 

Drifttid/år (h) 1900 1900 

Energiförbrukning/år (kWh) 10773 1185 

 

Värt att notera är att effekten på LED-lampor kan sänkas från 7W till 5,5W för att uppfylla 
ljusbehovet och undvika bländning av flygledartorn och flygplan vilket beror på att LED-lampor har 
en starkare ljusintensitet än halogenljus [29].  

För byte av ljuskälla utfördes också beräkningar för investeringskostnad, kostnad per sparad kWh, 
minskad miljöpåverkan och payoff-tid vilket presenteras i tabell 31. 

 



43 

Tabell 31. Redovisar investeringskostnad, energibesparing, kostnad per sparad kWh, minskad miljöpåverkan, 
payoff-tid och kalkylperiod för byte av taxibanornas belysning. 

Taxibanor   

Bedömd investering 367 500 kr 

Beräknad energibesparing 8878 kWh/år 

Kostnad per sparad kWh >1,4 kr 

Minskning av CO2 1,03 ton/år 

Pay-off utan ränta 35,5 år 

Kalkylperiod 15 år 

 

Den höga investeringskostnaden och pay-off tiden gör att ett byte till THORN AFL Taxiway 
SafeLED-TE-E inte är ekonomiskt lönsamt, men vid investering av landningsbanornas belysning är 
det lämpligt att börja byta ut taxibanornas lampor. 

Ett byte till LED skulle därför vara möjligt men med ett eventuellt större underhåll för snöröjning. 
Den totala underhållskostnaden skulle trots detta minska tack vare LED-lampornas längre livslängd 
vilket inte har tagits hänsyn till i beräkningarna.  

För inflygningsljusen erbjuder SAFEGATE GROUP än så länge ingen LED-baserad lösning. Det 
beror på att det finns krav på en landningsbanas ljusbalans där förhållandet i ljusintensitet mellan 
inflygningsljus och banbelysningens olika ljuskällor måste följa transportstyrelsens 
författningssamling. Utvecklingen av LED-baserat alternativ för inflygningsljusen kan därför dröja 
några år. Det som finns i nuläget är energisnålare halogenlampor av modellen pre-focused halogen 
Pk30D socket lamp på 150W, dessa lampor kan enkelt installeras då samma infästning och teknik 
används idag [40] och uppnådd energibesparing av ett byte presenteras i tabell 32.  

 

Tabell 32. Data och resultat för energiförbrukning vid byte från halogen till nyare energieffektivare halogen 
lampor. 

Inflygningsljus - byte av 
ljuskälla Halogen Nya halogenlampor 

Antal 138 138 

Effekt  200W 150W 

Drifttid/år (h) 2300 2300 

Ljusintensitet 30 % 30 % 

Energiförbrukning (kWh/år) 19044 14283 

 

För byte av ljuskälla utfördes också beräkningar för investeringskostnad, kostnad per sparad kWh, 
minskad miljöpåverkan och payoff-tid vilket presenteras i tabell 33. 
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Tabell 33. Redovisar energibesparing och minskad miljöpåverkan vid ett byte av inflygningsljus. 

Inflygningsljus   

Bedömd investering 26800 kr 

Beräknad energibesparing 4761 kWh/år 

Kostnad per sparad kWh 0,44 kr 

Minskning av CO2 0,51 ton/år 

Pay-off tid utan ränta 5,2 år 

Kalkylperiod 15 år 

 

Ett sådant byte har i jämförelse med taxibelysningen en mycket låg pay-off tid på 5,2 år och kan anses 
som en lönsam investering. Vid ett byte från 200W till 150W ändras dock landningsbanans ljusbalans 
vilket medför att en undersökning av detta måste genomföras för ett eventuellt byte.  

Existerande PAPI ljus utgörs idag av 24 stycken 200W halogen lampor och kan ersättas med nyare 
halogenlampor på 100W, energibesparingspotentialen presenteras i tabell 34. 

 

Tabell 34. Data och resultat för energiförbrukning vid byte från halogen till nyare energieffektivare halogen 
lampor. 

PAPI - byte av ljuskälla Halogen Nya halogenlampor 

Antal 24 24 

Effekt  200W 100W 

Drifttid/år (h) 2100 2100 

Ljusintensitet 30 % 30 % 

Energiförbrukning/år (kWh) 3024 1512 

 

Ett byte av PAPI ljusen konstaterades ej vara tillräckligt lönsamt att investera i då potentialen att 
energispara är begränsad genom den relativt låga effektsänkning på maximalt 100W per lampa i 
kombination med det låga antalet lampor på 24 stycken [43]. Vid ett planerat svepbyte av PAPI-
ljusen kan det möjligtvis vara lämpligt att byta ned till 100W. Resultat för ett eventuellt byte 
presenteras i tabell 35. 

 

Tabell 35. Redovisar energibesparing och minskad miljöpåverkan vid ett byte av PAPI ljus. 

PAPI   

Bedömd investering -  

Beräknad energibesparing 1512 kWh/år 

Kostnad per sparad kWh -  

Minskning av CO2 0,16 ton/år 

Payoff-tid utan ränta -  

Kalkylperiod - 
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3.2.3 GPU  

GPU-enheterna går ner på standbyläge när de inte används vilket förbrukar onödig energi. Det är 

därför att rekommendera en undersökning ifall de kretskort som sitter i GPU-enheterna tar skada av 

att de stängs av och sätts på flera gånger per dag. Om möjligt erhålls en besparing på 12 500 kWh/år 

som ett resultat av att inkopplingstiden minskas. Resultatet kan studeras närmre i tabell 36 .  

Tabell 36: Redovisar investeringskostnad, energibesparing, kostnad per sparad kWh, minskad miljöpåverkan, 
payoff-tid och kalkylperiod för nya rutiner för GPU-enheter. 

GPU   

Bedömd investering 0 kr 

Beräknad energibesparing  12500 kWh 

Kostnad per sparad kWh 0 kr 

Minskning av CO2  1,34 

Pay-off 0 år 

Kalkylperiod 15 år 

 

Eftersom inga direkta investeringar krävs fås ingen återbetalningstid vilket gör det till en om möjligt 

lönsam åtgärd.  

3.3 Resultat, analys och diskussion miljöpåverkan 

Resultatet av de energieffektiviseringar som tagits fram för Smaland Airports olika system och 

processer ger utöver en energibesparing även en miljöbesparing i form av reducerat koldioxidutsläpp 

som följd av en lägre energiförbrukning. Den totala minskningen har beräknats till 49,53 ton CO2 per 

år. En sammanställning för de olika systemen redovisas i tabell 37. 

Det minskade koldioxidutsläppet ger en positiv effekt på klimatet och gynnar även kunden då arbete 

för att uppnå en mer miljövänlig verksamhet uppmärksammas. 
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Tabell 37: Minskat koldioxidutsläpp som följd av de rekommenderade energieffektiviseringar som tagits fram 
för systemen. 

System ton CO2 

Kulvertförluster 1,56 
Radiatorer, aerotermostater och 
fläktluftvärmare 1,43 

Ventilation 18,60 

Hangar portöppningar 2,09 

Tappvarmvatten 2,86 

Vatten 0,52 

Elvärme 1,87 

Kyla 2,68 

Cirkulationspumpar 0,50 

Reservaggregat 0,70 

Belysning inne 5,01 

Belysning parkering 2,05 

Flygledartorn 1,96 

Belysning landningsbanor 1,54 

Motorvärmare 4,82 

GPU 1,34 

Summa 49,53 
 

 

3.4 Resultat, analys och diskussion energiflöden och 

energianalys 

Från resultaten i kapitel 3.1 och kapitel 3.2 samt rapporten Energikartläggning Smaland Airport AB 
2010-2011 har en sammanställning av energiflöden för Smaland Airports system genomförts vilket 
redovisas i tabell 38. Resultaten från Energikartläggning Smaland Airport AB 2010-2011 redovisas 
kortfattat i bilaga 2. 
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Tabell 38. Möjliga energibesparingar för de undersökta system.  

System El (MWh/år) Fjärrvärme (MWh/år)  

Kulvertförluster - 30,0 
Radiatorer, aerotermostater 
och fläktluftvärmare - 27,5 

Ventilation  76,9 189,8 

Hangar portöppningar 0 40,1 

Tappvarmvatten - 55 

Vatten - 10 

Elvärme 17,5 - 

Kyla 25,0 - 

Cirkulationspumpar 3,0 3,5 

Reservaggregat 6,5 - 

Belysning inomhus 46,8 - 

Belysning parkering 19,2 - 

Flygledartorn 12,7 11,5 

Belysning landningsbanor 13,6 - 

Motorvärmare 45 - 

GPU 12,5 - 

Summa 278,7 367,4 

 

Ur sammanställningen för energibesparingarna i tabell 38 har en schematisk figur över hur de nya 
energiflödena skulle kunna se ut om de föreslagna energieffektiviseringarna genomfördes, se figur 16. 
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Figur 16. Schematisk bild över systemens nya energiflöden efter åtgärder för energieffektiviseringar. 

 

Då flygplatsens verksamhet är uppdelad i landside och airside kategoriseras energibesparingarna för 
systemen in i dessa i tabell 39. Till landside hör kulvertförluster, radiatorer, aerotermostater, 
fläktluftvärmare, ventilation byggnad, tappvarmvatten, elvärme, kyla, cirkulationspumpar, 
reservaggregat, belysning inne, belysning parkering och flygledartorn. Till airside hör ventilation 
hangar, belysning landningsbanor, motorvärmare och GPU.  

 

Tabell 39. Energibesparing som fås genom åtgärder för landside och airside samt summering av dem. 

Åtgärder  El (MWh/år) Fjärrvärme (MWh/år) 

Landside 207,6 367,4 

Airside 71,7 0 

Summa 279,3 367,4 

 

Smaland Airports totala energianvändning och effekten av vidtagna energieffektiviseringar 
presenteras i tabell 40 tillsammans med den procentuella energibesparingen. 
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Tabell 40.  Redovisar energianvändning, energibesparing och procentuell energibesparing. 

Smaland Airport AB   

Energianvändning 2010 (GWh) 2,931 

Energibesparing genom åtgärder (GWh) 0,646 

Procentuell energibesparing 22,04 % 

 

Den energibesparing som är möjlig att uppnå enligt tabell 39 är förenlig med Sveriges klimatmål med 
en sänkt energiintensitet på 20 % mellan 2008-2020 om investeringar för energieffektiviseringar 
genomförs. 

 

3.5 Resultat, analys och diskussion för Green Building 

Målet med Green Building är att genomföra energieffektiviseringar som resulterar i en 
energibesparing på 25 % för fastigheten. Eftersom Smaland Airport består av system och processer 
som inte berör fastigheten inkluderas dem inte i beräkningen. System och processer som exkluderas 
är GPU, landningsbanornas belysning, motorvärmare, flygplansvärmare, markvärme och vatten för 
avisning. Energianvändning och energibesparingar som inkluderas presenteras tillsammans med den 
procentuella energibesparingen i tabell 41. 

 

Tabell 41. Redovisar energianvändning, energibesparing och procentuell energibesparing bundet till Green 
Building. 

Smaland Airport AB - Green Building   

Energianvändning 2010 (GWh) 2,401 

Energibesparing genom åtgärder (GWh) 0,556 

Procentuell energibesparing 23,15 % 

 

De energieffektiviseringar som hitintills rekommenderats räcker inte till för att ha möjlighet att 
ansöka om Green Building certifikat.  För att nå upp till målet krävs det att ytterligare resurser 
används för att undersöka och identifiera fler möjliga åtgärder.  Åtgärder som identifierats men inte 
utretts är tilläggsisolering av tak och solskydd för byggnadens glasfasader i västerläge. Undersökning 
bör också göras för byggnadernas täthet genom provtryckningar för att identifiera potentiella 
luftläckage.    



50 

4 Slutsatser 

Slutsatser av de energieffektiviseringar som utretts för landside och airside presenteras i tabell 42 
respektive tabell 43 där åtgärdernas tilldelade nummer visar dess prioritet. Prioriteten är baserad efter 
möjlig energibesparing, pay-off tid och hur åtgärden påverkar den termiska komforten och 
inneklimatet. 

 

Tabell 42. Slutsatser för landside, redovisar för systemens åtgärdsförslag, besparing av el och fjärrvärme, 
minskning av CO2 utsläpp, kostnad och pay-off tid. 

Åtgärd Besparingar Ekonomi 

N
r System Åtgärdsförslag 

El 
(MWh) 

Fjärrvärme 
(MWh) 

ton 
CO2  

Kostnad 
(kkr) 

Pay-off 
(år) 

1 Flygledartorn Installation av nya fönster 
med lågt U-värde och låg g-
faktor 

12,7 11,5 1,96 320,0 14 

2 Ventilation Driftoptimering, byte av 
fläktar, anpassning till 
verksamheten med reglering 
och nya aggregat 

76,9 189,8 
18,6

0 
724,5 3,4 

3 Hangar Minimera onödiga 
portöppningar 0 40,1 2,09 0,0 0,62 

4 Vatten 
Montera snålspolande armatur 

0 10 0,52 5,0 0 

5 Tappvarmvatten Anpassa vvb och injustera 
vvc.  - 55,0 2,86 30,0 0,8 

  

Elvärme Sänka temperaturen på 
elradiatorer i lokaler med låg 
mänsklig aktivitet  

17,5 - 1,87 2,0 0,1 

6 Kyla Reglering av drifttider efter 
kylbehov 

25,0 - 2,68 18,0 0,7 

8 Radiatorer, 
aerotermostater och 
fläktluftvärmare 

Nya termostatventiler, 
magnetventiler till 
aerotermostater, 
effektivisering och injustering 
av shuntgrupper  

- 27,5 1,43 50,0 2,7 

9 Belysning inomhus Ersätta befintliga ljuskällor 
med närvaro- och 
dagsljusstyrd LED 

46,8 - 5,01 340,0 6,7 

10 Kulvertförluster  Byte av 3-vägskopplade 

shuntgrupper samt 
driftoptimeringar för 
fjärrvärmen 

- 30,0 1,56 25,0 1,2 

11 Reservaggregat Sänkt omgivningstemperatur 
för varmhållning av aggregatet 6,5 - 0,70 1,5 0,2 

12 Cirkulationspumpar Byte till nya tryckstyrda 
cirkulationspumpar 3,0 3,5 0,50 45,0 8 

16 Belysning parkering Ersätta natriumlampor med 
LED 

19,2 - 2,05 800,0 38,6 

Summa 207,6 367,4 41,8 2361 5,92 

   
575,0 
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Tabell 43. Slutsatser för airside, redovisar för systemens åtgärdsförslag, besparing av el och fjärrvärme, 
minskning av CO2 utsläpp, kostnad och pay-off tid. 

Åtgärd Besparingar Ekonomi 

Nr System Åtgärdsförslag 
El 
(MWh) 

Fjärrvärme 
(MWh) 

ton 
CO2  

Kostnad 
(kkr) 

Pay-off 
år 

13 GPU Reducera drifttider 12,5 - 1,34 0 0 

14 Motorvärmare Reducera drifttider 45,0 - 4,82 25,0 0,51 

15 Belysning 
landningsbanor 

Ersätt befintliga 
halogenlampor med LED och 
modernare halogenlampor 13,6 - 1,54 394,3 43,3 

Summa 71,1 0,0 7,7 419 14,6 

   
71,1 

   
 

Den totala energibesparingen för Smaland Airport uppgår till 646,1 MWh eller 22,04 % vilket faller 
inom ramen för Sveriges klimatmål med en sänkt energianvändning på 20 % fram till och med 2020 
från 2008 års nivå. För att uppnå denna besparing krävs investeringar på cirka 2,78 Mkr. 

Energibesparingen som Green Building baseras på uppgår till 556MWh eller 23,15 % vilket inte är 
tillräckligt för att klara huvudmålet på 25 % som krävs för att få fastigheten Green Building 
certifierad. För att lyckas med huvudmålet krävs det att fler energieffektiviseringar identifieras och 
genomförs. Åtgärder som identifierats men inte utretts är tilläggsisolering av tak och solskydd för 
byggnadens glasfasader i västerläge. Undersökning bör också göras för byggnadernas täthet genom 
provtryckningar för att identifiera potentiella luftläckage.    

Den totala minskningen av koldioxid per år som fås av föreslagna energieffektiviseringar uppgår till 
49,53 ton. 

Den genomsnittliga pay-off tiden för investeringarna är 7,6 år vilket visar på att 
energieffektiviseringsarbetet på Smaland Airport anses vara ekonomiskt försvarbara sett från ett 
långsiktigt perspektiv och som därmed uppfyller delmål 3 om att åtgärderna ska vara ekonomiskt 
försvarbara.  

Tre system som energieffektiviseringsarbetet bör prioriteras för är flygledartornets termiska komfort 
och inomhusklimat, ventilationen och hangaren.  

Flygledartornets brister gällande inomhusmiljö samt den energibesparing som fås genom ett byte av 
nuvarande fönster vars tekniska livslängd har utgått resulterar i att åtgärder för flygledartornet anses 
ha högst prioritet. 

För ventilationen kan stora energibesparingar fås genom diverse åtgärder så som driftoptimeringar, 
byte av fläktar och ersätta gamla aggregat till nya med återvinning. Investeringskostnaden är relativt 
stor jämfört med övriga systems investeringskostnader, trots detta är pay-off tiden enbart 3,4 år vilket 
påvisar potentialen för ventilationens energieffektiviseringar. Då föreslagna åtgärders 
investeringskostnad skiljer sig åt bör man börja arbetet genom att använda den mest 
kostnadseffektiva åtgärden vilket är att optimera driften av aggregaten. 

Hangaren bör prioriteras eftersom det finns stora energibesparingsmöjligheter genom att minimera 
antalet portöppningar genom införandet av nya rutiner. Kortsiktigt bör man försöka minimera antalet 
portöppningar men långsiktigt bör verksamheter som hangaren ej är ämnad för flyttas.  
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BILAGA 1: Gradtimmar 

Tabell 1. Antalet gradtimmar per år vid en specifik temperatur. 

Temp 
°C -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

5 80750 73500 66500 59700 53200 47000 41000 35200 29700 24500 19500 

6 87000 79500 72300 65300 58500 52000 45800 39700 33900 28400 23000 

7 93500 85800 78300 71100 64100 57400 50800 44500 38400 32600 26900 

8 100200 92200 84600 77200 69900 62900 56200 49600 43200 37100 31100 

9 107200 99000 91200 83500 76000 68800 61800 54900 48200 42000 35500 

10 114500 106000 98000 90100 82400 74900 67700 60600 53600 47100 40300 

11 121900 113300 105100 97000 89000 81400 73900 66500 59300 52500 45400 

12 129600 120800 112400 104200 96000 88000 80300 72700 65200 58200 50900 

13 137400 128400 120000 111500 108100 95000 87100 79300 71500 64300 56600 

14 145400 136300 127700 119200 110500 102300 94100 86100 78000 70600 62700 

15 153500 144300 135700 127000 118200 109700 101400 93200 84900 77200 69000 

16 161700 152500 143800 135000 126100 117500 109000 100500 92000 84200 75700 

17 170100 160800 152000 143100 134100 125400 116800 108200 99500 91400 82700 

18 178500 169200 160300 151300 142300 133600 124900 116100 107200 98900 90000 

19 187000 177600 168700 159700 150600 141800 133000 124200 115200 106700 97600 

20 195500 186100 177200 168100 159000 150100 141300 132400 123300 114800 105500 

21 204100 194600 185700 176600 167500 158600 149700 140800 131600 123000 113600 

22 212750 203200 194300 185200 176000 167000 158200 149200 140000 131300 121900 

23 221400 211900 202900 193800 184600 175600 166700 157700 148500 139800 130300 

24 230100 220600 211600 202500 193200 184200 175300 166300 157000 148300 138700 

25 238900 229400 220300 211200 202000 192900 184000 174900 165600 156800 147300 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 

BILAGA 2: Energiflöden  

 

Tabell 1. Resultat från ”Energikartläggning Smaland Airport AB 2010-2011” 

System El (MWh/år) Fjärrvärme (MWh/år)  Investering (kkr) 

Kulvertförluster - 30,0 25 
Radiatorer, aerotermostater 
och fläktluftvärmare - 27,5 50 

Tappvarmvatten - 55,0 32,5 

Vatten - 10 5 

Elvärme 17,5 - 2 

Kyla 25,0 - 18 

Cirkulationspumpar 3,0 3,5 45 

Reservaggregat 6,5 - 1,5 

Motorvärmare 45 - 25 

GPU 12,5 - 0 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Institutionen för teknik 
351 95 Växjö 
tel 0772-28 80 00, fax 0470-76 85 40 


