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Sammanfattning 
Eftersom minskad energiförbrukning är, och troligtvis kommer vara ett 
prioriterat område under många år framöver, finner vi det intressant att 
undersöka hur detta fungerar i livsmedelsbutiker. 

Uppdragsgivare, KF fastigheter, är en del av KF Göta som är en ekonomisk 
förening och ägs av deras 3 miljoner medlemmar. I deras fastighetsgrupp 
ingår KF fastigheter vars uppgift är att äga och förvalta butikerna inom 
dagligvaruhandeln. 

Syftet med arbetet är att utforma en lathund för energibesparande åtgärder i 
livsmedelsbutiker till KF Fastigheter. Lathunden levereras som Excelfiler 
med förprogrammerade formler. 

Rapporten inriktar sig på kyl- och frysdiskar samt belysning eftersom dessa 
står för merparten (76 %) av den totala elförbrukningen i en livsmedelsbutik 
(energimyndigheten, 2013). 

Vid framtagning av beräkningsmodell (lathund) tas parametrar fram för att 
kunna ta beslut om nyinvesteringars ekonomi. Detta resulterar slutligen i en 
återbetalningstid (pay off) och livscykelanalys där hänsyn tas till kostnader 
och energibesparingar under investeringens beräknade kalkyltid. Som 
referens, kontroll och underlag till utformningen av lathunden använder vi 
oss av teknisk data från två olika butiker. 

Som en del av arbetet gjordes även två verkliga beräkningsexempel för att 
säkerställa lathundens riktighet och relevans. Det ena exemplet avser ett byte 
av befintlig takbelysning och det andra ett byte av befintliga kyldiskar. Båda 
beräkningarna utfördes på pilotbutiken Coop Nära Södra ringvägen i Växjö. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 



  
 

Summary 
Since the reduction of energy consumption is and probably will be a priority 
area for many years to come, we find it interesting to examine how this 
works in grocery stores. 

Our Clients, KF Fastigheter are a part of KF Göta which is a cooperative 
owned by it´s 3 million members. Their a group of companies which 
includes KF Fastigheter whose mission is to own and manage grocery 
stores. 
The intention of this work is to develop a “checklist” for energy saving 
measures in grocery stores to KF Fastigheter. The “checklist” are design as 
Excel files with preprogrammed formulas. 

The report focuses on refrigeration and freezer cabinets and lighting, as 
these accounts for the majority (76%) of the total electricity consumption in 
a grocery store. With development of the computational model (checklist), 
parameters are presented in order to ease decisions on new investments and 
see the ramifications both economically and in energy saving. This finally 
results in a payback period (pay off) and a life cycle assessment which takes 
account of costs and savings for the investments calculated cost during the 
statement period. As a reference and to test our data for the design of the 
checklist, we used technical data from two selected stores. 

As part of the work we also made two real examples of calculations to 
ensure the checklist accuracy and relevance. The first example concerns a 
change of the current lamp source and the other a change in existing 
cabinets. Both calculations were performed in the selected store Coop Nära 
in Växjö. 

 

 

 
  

 

 



  
 

Abstract 
Underlaget till rapporten är att KF fastigheter arbetar aktivt med att minska 
energiförbrukningen i sina livsmedelsbutiker. För att underlätta 
beslutstagande och utvärdera olika nyinvesteringar har vi utformat en 
lathund för energibesparande åtgärder. Lathunden levereras som Excelfiler 
med förprogrammerade formler. 

Rapporten inriktar sig på kyl- och frysdiskar samt belysning eftersom dessa 
står för merparten (76 %) av den totala elförbrukningen i en livsmedelsbutik. 

Nyckelord: Energibesparing, Livsmedelsbutik, belysning, ljuskällor, 
Kyldisk, frysdisk, kylsystem, köldmedier, LCC, pay off, KF-fastigheter, 
kylsystem, köldmedier, lathund, beräkningsmall         

 

 

 
  

 

 



  
 

Förord 
Vid kontakt med Mattias Strömberg, fastighetsförvaltare på KF fastigheter 
framkom det att de behövde hjälp med att utforma en översiktlig modell, 
”lathund”, för att underlätta processen att jämföra och utvärdera olika 
energibesparande nyinvesteringar i deras livsmedelsbutiker. Eftersom KF 
jobbar aktivt med miljöprojekt, energibesparande åtgärder ligger i tiden och 
är något som läggs mycket fokus på tyckte vi att det lät intressant. Det 
lockade även att få utforma något som ligger till grund för ett företags 
beslutsfattning och skapa något som skulle komma till användning konkret. 

Vi vill rikta ett tack till våra handledare på KF Fastigheter, Mattias 
Strömberg och Göran Eriksson för ett bra samarbete med god tillgänglighet. 
Vi vill även tacka Kronobergs Kylteknik, Wica i Vislanda och EPV 
Elprojektering i Växjö för teknisk rådgivning och driftdata. 

 

Linneuniversitetet Maj 2013    
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1 Introduktion 
Eftersom minskad energiförbrukning är, och troligtvis kommer vara ett 
prioriterat område under många år framöver, finner vi det intressant att 
undersöka hur detta fungerar i livsmedelsbutiker. EU har bland annat satt 
upp mål om att minska den totala energiförbrukningen med 20 % till 2020 
och 50 % till 2050. Livsmedelsbutiker kommer som alla andra, vara tvungna 
att anpassa sig till det. Energipriset kommer troligtvis även öka i framtiden 
vilket ger det hela även en ekonomisk aspekt.   

Denna studie behandlar vilka förbättringsmöjligheter som finns, hur 
utvecklingen varit historiskt samt uppgifter och data som behövs för 
energibesparande projekt. Detta ska sedan resultera i en lathund som KF ska 
kunna använda för beräkning av lönsamhet vid framtida 
energibesparingsprojekt. 

 
1.1 Bakgrund 

KF är en ekonomisk förening som är ett förbund för 42 
konsumentföreningar och ägs av deras 3 miljoner medlemmar. Inom KF-
koncernen ryms 5 olika inriktningar: invest, media, fastighet, 
dagligvaruhandeln och övriga bolag. KF fastigheter förvaltar cirka 500 000 
kvadratmeter butiksyta med ett marknadsvärde på cirka 7,5 miljarder. I 
fastighetsgruppen ingår KF fastigheter vars uppgift är att äga och förvalta 
butikerna inom dagligvaruhandeln. I dagligvaruhandel ingår butikskedjorna 
Coop Nära, Coop Konsum, Coop Extra, Coop Forum och Coop Bygg 
(kffastigheter, 2013). 

KF fastigheter ställer höga krav på miljöansvar vid byggnation, förvaltning 
och drift av sina handelsfastigheter. Kraven gäller såväl den egna 
organisationen som underleverantörer. Ett flertal projekt i ämnet har också 
ägt rum såsom kyldiskar som kan värma bostäder och miljöklassad byggnad 
nivå guld för Coop Konsum i Södertälje (kffastigheter.se, 2013).   

 
1.2 Syfte och mål 

Syftet med arbetet är att utforma en lathund för energibesparande åtgärder i 
livsmedelsbutiker till KF Fastigheter. Lathunden ska underlätta arbetet vid 
energibesparande projekt och vara ett verktyg för utvärdering av olika 
alternativ samt jämförelse mot befintliga installationer. Målet är att 
lathunden ska vara så enkel att vem som helst, utan branschteknisk kunskap 
ska kunna förstå den men samtidigt så omfattande att den kan ligga till 
grund för att fatta beslut.  
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1.3 Avgränsningar 

Rapporten inriktar sig på kyl- och frysdiskar samt belysning eftersom dessa 
står för merparten (76 %) av den totala elförbrukningen exklusive 
uppvärmning (energimyndigheten, 2013). När vi studerar kyl- och frysdiskar 
är det möbeln som studeras, kylanläggningen som framställer kylan är inte 
en del av rapporten. Andra energikrävande processer som verksamhetsel, 
komfortkyla, ventilation och uppvärmning omfattas inte heller av studien.   
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2 Teori 
 
2.1 Kyldiskar 

Principen för kylteknik har funnits i över 100 år. En kyldisk består 
huvudsakligen av fyra komponenter: förångare, köldmedium, kompressor 
och kondensor (Arias, Jaime m.fl., 2004). 

Köldmedium, som i nyare kyldiskar består av koldioxid (CO2), cirkulerar i 
rören under kyldisken i, till en början, vätskeform. När vätskan sedan når 
förångaren avdunstar den och övergår till gasform. För att denna process ska 
kunna ske måste värme tillföras. Värmen hämtas från kyldisken. I och med 
det sänks temperaturen i kyldisken. Gasen kommer sedan till kompressorn, 
vars uppgift är att komprimera gasen vilket leder till en ökning av tryck och 
temperatur. Ångan förs över till kondensorn som släpper ut värme i luften. 
Köldmediets temperatur sjunker då och gasen övergår till vätskeform. 
Vätskan förs sedan från kondensorn till förångaren via en expansions- eller 
strypventil vilket gör att trycket i vätskan sjunker. Strypventilens uppgift är 
att behålla tryckskillnaden mellan kondensorn och förångaren. Trycket i 
förångaren är lågt vilket gör att vätskan kommer avdunsta, och vätskan 
övergår till gasform igen. Detta är alltså ”ett varv”. För varje ”varv” kyls 
luften/varorna i kyldisken tills önskad temperatur nås (Tanknik, 2013). 

 

Kyldiskar är idag stora energiförbrukare och dess kylsystem står för ungefär 
50 % av den totala energiförbrukningen i en livsmedelsbutik.  Det finns 
därför en stor ekonomisk aspekt och ett intresse att göra dem 
energieffektivare.  

 

Figur 1, totala energiförbrukningen i livsmedelsbutik (energimyndigheten.se, 2013).   
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Under det senaste decenniet har en ökad medvetenhet och fokus på 
energibesparing lett till en snabbare utveckling inom kyldiskar. Under början 
av 2000-talet blev det vanligt att använda sig av elektronisk styrning för 
temperatur och avfrostning, vilket medförde en effektivare drift. Eftersom 
energikostnaden förväntas öka i framtiden förväntas marknaden för styrning 
och övervakning växa (Arias, Jaime m.fl., 2004). 

Idag används pulsstyrning i merparten kyldiskarna som tillverkas, vilket 
innebär att eleffekten är inkopplad endast de perioder den behövs. Denna 
åtgärd minskar elförbrukningen med upp till 70 %.  

Runt 2005 gick butiker från att använda nattgardiner (täckning över natten 
med duk) till att montera lock på diskarna. Många livsmedelbutiker var i 
början skeptiska till detta då de ansåg att det skulle leda till en minskad 
försäljning, vilket visat sig vara fel och att kunder idag mer ser det som en 
kvalitetsäkring av livsmedlen än ett hinder (Rylander, 2013). 

Under 2009 introducerades även dörrar till de vertikala kyldiskarna. 
Förutom kraftig reduktion av elanvändningen leder detta även till ett bättre 
termiskt klimat i butiken och minskat buller från till exempel fläktar.  
Resultatet av insättning av dörrar har visat sig minska butikens elanvändning 
med 6 %. Butikens elanvändning till kyla minskar med 26 % och 
kyleffekten minskar med 66 %, samtidigt som det gör att kvaliteten på 
råvarorna ökar då temperaturen i disken i snitt blev 3 grader lägre. Även 
behovet av avfrostning minskas drastiskt då temperaturen i kylen blir 
jämnare, vilket leder till att färre råvaror behöver slängas och ger en positiv 
effekt på butikens ekonomi (energimyndigheten, kyldisk med dörrar, 2013).      

 
2.1.1 Energimärkning 

Det finns ett system för märkning efter olika energiklasser. 
Energimärkningen visar bland annat energiförbrukning och buller den ger 
ifrån sig. Energiklasserna går från A+++ till D där A+++ är bäst.  

 

Figur 2, (energiklasser energimyndigheten.se, 2013)        
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2.1.2 Olika kyldiskar 

Det finns ett antal olika kyl- och frysdiskar beroende på funktion och 
exponering. I den vertikala kylen utan dörrar förvaras till exempel frukt och 
grönsaker. I den vertikala kylen med dörrar förvaras oftast, förutom diverse 
frysta varor, till exempel mejeriprodukter. Horisontell frys utan lock är idag 
ovanlig eftersom den släpper ut mycket kyla vilket gör att mer energi än 
nödvändigt går åt för att hålla temperaturen. Horisontell kyl utan lock är 
dock vanligt, och där brukar bland annat pålägg och delikatesser förvaras. 
(Eriksson, Göran, 2013). Idag är merparten av de horisontella frysdiskarna 
utrustad med lock. Detta för att vara energieffektiva (Rylander, Peter 2013)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 3, vertikal kyldisk med luftridå (Rylander, Peter 2013)        Bild 1,horistontell kyldisk med
     luftridå(huskycool.com)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bild 2, horisontell frysdisk med glaslock (huskycool.com) 
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Bild 3, vertikal kyldisk utan dörrar (privat bild) Bild 4, Vertikal kyl med dörrar (privat 
bild) 

 
 
 
2.1.3 Möjligheter till sänkt förbrukning 

Det finns ett antal åtgärder som kan göras för att sänka förbrukningen.  

Behovsindikering för avfrostning är en möjlighet till energibesparing. När 
luften kondenserar bildas vatten som fryser fast på kyl- och frysbatterierna. 
Islagret som då bildas får en isolerande effekt och disken kyls inte lika 
effektivt. Avfrostning är absolut nödvändigt för att hålla varorna kylda på ett 
energieffektivt sätt (Arias, Jaime m.fl., 2004).  

Behovet av avfrostning beror bland annat på mängden (kg/m3) vatten i 
luften. Vid hög mängd ökar behovet av avfrostning. Detta leder till att 
behovet av avfrostning är lägre på vintern än sommaren (Effektivare kyla en 
inventering 2004 KTH Energiteknik Jaime Arias m.fl.). Om samma relativa 
fuktighet skulle hållas inne i butiken på sommaren som vintern skulle alltså 
en energibesparing kunna göras. Låg relativ fuktighet i kyldisken gör också 
att tillväxten av mikroorganismer minskar vilket ökar hygienen (Den 
energieffektiva kyldisken, Monica Axell).  

Att använda frekvensstyrda kompressorer möjliggör en stor energibesparing. 
Det innebär att kompressorerna arbetar när kylbehovet finns och är kopplad 
via en termostat. När inget kylbehov finns är kompressorn i standbyläge 
(Rylander, Peter, 2013). 

I de flesta kyl- och frysdiskar finns det lastlinjer. Om matvaror lastas utanför 
dessa linjer finns risk att varorna inte kyls som önskat samt att 
luftströmningen förstörs vilket leder till att även andra delar av kyldisken får 
försämrad kylning. Luftströmning påverkas negativt även när varor plockas i 
disken.  

Lock och dörrar på kyldiskar är en enkel och effektiv lösning för att spara 
energi. Det leder till jämnare temperatur i disken samt färre avfrostningar. 
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2.1.4 Uppgifter och krav 

En kyldisk har primärt tre uppgifter: 

1. Kyla råvaror till temperatur så hygieniska och lagstadgade krav 
uppnås 

2. Vara energieffektiv (låg förbrukning) 

3. Exponera matvaror med hög tillgänglighet (Monica Axell, den 
energieffektiva kyldisken) 

Kraven på hur livsmedel ska förvaras bestäms i Sverige av livsmedelsverket. 
I huvudsak finns det tre kategorier med olika krav som redovisas i tabell 1 
nedan. 

Tabell 1, temperaturkrav för livsmedel 

Kategori Temperaturkrav 

Djupfryst livsmedel < -18° C 

Fryst livsmedel -18° C till -10° C 

Kylt livsmedel < +8° C 

Tillverkaren kan också delvis bestämma högsta temperatur livsmedlet får ha 
för att ”bäst före datumet” ska gälla men livsmedelsverkets krav måste 
uppfyllas. (Monica Axell, den energieffektiva kyldisken) 

 
2.1.5 Kylsystem 

För att leverera kyla till disken krävs ett kylsystem. Det finns olika 
kylsystem med olika teknik. 

Centraliserade (DX) system innebär att köldmediet går från kompressorerna, 
som sitter i maskinrummet, ut till kyldiskarna. Köldmediet förångas vid 
kyldisken i butiken och går sedan vidare till taket där kondensorer gör att 
mediet kondenseras. DX system har varit dominerande historiskt sett och 
fram till 1995 användes de nästan i alla butiker. Anledningen till 
minskningen berodde på ett regeringsbeslut som förbjöd köldmedierna R12 
och R502 från och med 1:a januari 1995, eftersom de innehåller freon som 
påverkar ozonskiktet negativt. 

Fördelar med systemet är att det krävs få komponenter, har hög 
verkningsgrad och investeringskostnaderna är förhållandevis låga. 
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Nackdelar med systemet är att det krävs stor mängd köldmedie och risken 
för läckage är stor (Effektivare kyla en inventering 2004 KTH Energiteknik 
Jaime Arias m.fl.).   

I fullständigt indirekta system cirkulerar köldmediet endast inne i 
maskinrummet. Det gör det möjligt att jobba med naturliga köldmedier 
såsom ammoniak och propan (Effektivare kyla en inventering 2004 KTH 
Energiteknik Jaime Arias m.fl.). Med fullständigt indirekt system är 
kylmaskinen placerad centralt i kylrum. Det finns med detta system 
möjlighet att en kylmaskin försörjer flera kyldiskar (Butikskyla, Monica 
Axell, Temarapport).  

Det samansatta systemet kan ses som två separata system med olika 
köldbärare, kylmedel och temperatur. Den ena försörjer kyldisken medan 
den andra försörjer frysdisken. Vid detta system sätts en kylmedelkylare på 
taket dit kylmedel transporterar värmen från kondensorerna. Fördelar med 
detta system är att det krävs mindre mängd kylmedel och det går att använda 
naturliga köldmedier samt att service blir billigare och enklare (Effektivare 
kyla en inventering 2004 KTH Energiteknik Jaime Arias m.fl.). Nackdelar är 
att investeringskostnaderna är högre och verkningsgraden lägre än hos 
direkta system. Det finns även risk för rostangrepp (Arias, Jaime m.fl., 
2004). Det finns flera olika typer av sammansatta system (Monica Axell, 
den energieffektiva kyldisken). 

 
2.1.6 Köldmedier 

Köldmedie är det ämne som cirkulerar i kylsystemet och kan ses som en 
energitransportör (Rylander, Peter, 2013).  

1996, i inledningen till en studie om köldmedelsläckage, inventerades typ av 
köldmedier i cirka 500 Coopbutiker i Sverige (Arias, Jaime m.fl., 2004). 
Resultatet av studien visas i figur nedan. 
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Figur 4, undersökning av köldmedier gjord i 496 COOP-butiker 1996 (Arias, Jaime m.fl. 2004). 

 

Figur 5, undersökning av köldmedier gjord i 371 COOP-butiker 2003 (Arias, Jaime m.fl. 2004). 

 

HFC är en ofullständigt halogenerade förening som inte innehåller något 
klor. Den påverkar inte ozonskiktet men har en stor inverkan på 
växthuseffekten (berglof-kylteknologi.se, 2013) Till HFC hör till exempel 
R134A och R404 (effektiv.org, 2013). 

CFC är en fullständigt halogenerad kolväteförening som innehåller klor. Det 
innebär att den påverkar ozonskiktet negativt (berglof-kylteknologi.se, 
2013). Exempel på CFC är R11, R12 och R502 (effektiv.org, 2013). CFC är 
idag förbjudet att använda i Sverige (berglof-kylteknologi.se, 2013). 
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HCFC är en ofullständigt halogenerad kolväteförening som innehåller klor 
vilket gör att den påverkar ozonskiktet. Exempel på HCFC är R22 
(effektiv.org, 2013). I och med att den är ofullständigt halogenerad påverkar 
den ozonskiktet mindre än CFC. Det är dock förbjudet att fylla på R22 i 
anläggningar efter 2001-12-31 (berglof-kylteknologi.se, 2013).  

Vid mätning av köldmediers miljöpåverkan tas hänsyn till två olika 
parametrar, ODP och GWP. ODP (Ozone Depletion Potential), beskriver 
påverkan i förhållande till köldmediet R11 och GWP (Global Warming 
Potential), beskriver påverkan i förhållande till CO2 (Köldmedier, Per-Erik 
Nilsson). 

Under 1996 dominerade R22 (40 %), R134A (18 %), R404A (17 %), R502 
(15 %) och R12 (10 %). 

2003 såg användningen helt annorlunda ut och R404 (70 %) och R134A (24 
%) dominerade istället. 

Tabell 2 visar påverkan av ozonskiktet i förhållande till köldmediet R11 och 
påverkan växthuseffekt i förhållande till CO2 (koldioxid). 

Ämne ODP GWP 

R134A 0 1300 

R404A 0 3260 

R502 0,33 5590 

R22 0,055 1700 

R12 1 8500 

Tabell 2, (Per-Erik Nilsson, 2001) 

Slutsatsen man kan dra över utvecklingen mellan 1996-2003 är att den varit 
positiv ur miljösynpunkt. Andelen som använder köldmediet R502, som har 
stor negativ miljöpåverkan, har 2003 upphört. R134A som har relativt liten 
miljöpåverkan har ökat och R12 som har stor negativ miljöpåverkan, har 
2003 upphört. 

  
2.1.6.1 Köldmedier i framtiden 

Vid nytillverkning har användning av CO2, koldioxid, som köldmedie, ökat 
eftersom dess miljöpåverkan är minst. Vid användning av koldioxid måste 
ledningstrycket vara högt vilket gör att konvertering från gamla köldmedier 
till koldioxid inte är genomförbart utan att byta ut hela systemet.  
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Från och med 2017 är det förbjudet att utföra nyinstallationer med 
köldmedier som innehåller klorblandningar, till exempel R404. Från och 
med 2019 är de förbjudna att använda även i befintliga system. Förbuden är 
av miljösynpunkt (Rylander, Peter, 2013). 

 
2.1.7 Kyldiskens livslängd 

Kyldiskens livslängd varierar och beror på belastning. I större butiker med 
mycket kunder byts de ut av estetiska skäl efter cirka sju år, på grund av att 
till exempel många kundvagnar körs in i dem. I mindre butiker med färre 
kunder byts de ut var tionde år eftersom slitaget är mindre. Den tekniska 
livslängden överstiger dock tio år i de flesta (Rylander, Peter, 2013).  
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2.2 Belysning 

Efter kylsystem är belysning den största energiförbrukaren i 
livsmedelsbutiker. Butiker har idag ofta stora ytor att belysa och stort fokus 
läggs på att lysa upp och framhäva varor på ett attraktivt sätt. 
Livsmedelsbutiker använder sig överlag av äldre belysning som är ineffektiv 
ur energisynpunkt där merparten av energin blir värme istället för ljus. 
Utvecklingen inom energieffektiv belysning har varit snabb de senaste åren. 
Detta till stor del på grund av EU:s direktiv om att fasa ut ineffektiv och 
negativt miljöpåverkande belysning. Den 1 september 2012 förbjöds de sista 
glödlamporna (40-, 25- och 15-wattarna) (energimyndigheten, belysning, 
2013). 

Energin som en ljuskälla avger beräknas genom att multiplicera effekt (W) 
med tiden den är i drift (timmar). Enheten för energin blir då wattimme, Wh. 
Energin brukar anges i kWh, där 1 kWh motsvarar 1000 Wh. Utmaningen 
ligger i att minimera energiåtgången samtidigt som den upplevda 
belysningen inte påverkas negativt. 

Det finns flera olika alternativ av belysning på marknaden och för att 
jämföra dessa behövs grundläggande teori och begrepp om ljuskällor. 

 
2.2.1 Begrepp och terminologi 

Ljusflöde hör ihop med ljuskällor och mäts i lumen (lm). Detta är ett mått på 
hur mycket ljus som strålar ut från en ljuskälla i alla riktningar. En ljuskällas 
mått på verkningsgrad, ljusutbyte, ges av förhållandet mellan ljusflödet och 
effekten på ljuskällan (lm/W) (ljuskultur.se, 2013). 

Idag finns flera olika tekniker som ger olika ljusutbyte. Detta medför att 
ljuskällor som har samma effekt inte längre nödvändigtvis avger samma 
ljusflöde. Därför är det mer rättvisande att jämföra antal lumen mellan olika 
ljuskällor än dess effekt (W) (energimyndigheten.se, 2013). 
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Figur nr 6, jämförelser mellan watt och lumen (lampgrossen, 2013).  
 
2.2.1.1 Belysningsstyrka   

Belysningsstyrka är ett mått på hur mycket ljus som träffar en specifik yta. 
Belysningsstyrkan mäts i lux, där 1 lux = 1 lumen per kvadratmeter (lm/m2) 
(Ne, lux 2013). 

Belysningsstyrka används ofta för att planera en belysningsanläggning. 
Hänsyn måste dock tas till omgivning eftersom ljus reflekteras. Detta kan 
göra att samma belysningsstyrka kan upplevas både ljus och mörk. 

Ett bättre mått på att mäta tillfredställd belysning är luminans. Den är ett 
fysikaliskt mått som tar hänsyn till både mängden ljus som tillförs och 
reflektion. Luminansen uttrycks i enheten candela (cd/m2) och mäts med 
luminansmeter. Vårt synsinne tar dock hänsyn även till ljusnivå, 
ljusfördelning, skugga, reflexion, bländning, ljusfärg och färg vilket gör att 
samma luminans kan upplevas olika. Ofta jämförs luminanser på 
intilliggande ytor för att kontrollera att det inte är för stora skillnader som 
kan upplevas obehagliga (ljuskultur 2013,ljustekniska begrepp). 

 
2.2.1.2 Ljusstyrka 

Ljusstyrka används för att beskriva hur ljuset sprids från armaturer eller 
ljuskälla. Ljusstyrkan mäts i candela (cd). Candela skiljer sig från lumen 
genom att ljusstyrkan mäts i en specifik riktning. Vanligtvis används 
ljusfördelningskurvor för att visa hur ljusstyrkan varierar runt en armatur 
(Ljuskultur.se, 2013). 
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2.2.1.3 Färgåtergivning 

Utöver ljusflödet är det viktigt ta hänsyn till hur ljuset upplevs och återger 
färger. Det är en fördel med naturlig färgåtergivning, eftersom sämre 
färgåtergivning ofta upplevs negativt och kallt. Måtten på färgåtergivning 
beskrivs med hjälp index, Ra. Det är ett mått på hur väl ljuset 
överensstämmer med ett referensljus. Desto mindre färgavvikelse som 
uppstår, desto högre Ra-index har ljuset. En ljuskälla med Ra=100 återger 
färger optimalt (Starby, Lars, 2006).   

Tabell 3, visar färgåtergivning för olika ljuskällor 
 

Glödlampa 100 
Halogenglödlampa 100 
Dagsljus 100 
Fullfärgslysrör special  95 
Metallhalogenlampor 85-92 
Fullfärgslysrör 85 
Enkelfärgslysrör 52 
LED 50-85 
Kvicksilverlampor 50 
Högtrycksnatriumlampor 20 

Ra = 100 perfekt färgåtergivning 
Ra > 90 Utmärkt färgåtergivning 
Ra > 80 Bra färgåtergivning 
Ra < 80 Dålig färgåtergivning 

Tabell 3, (Starby, Lars, 2006) 
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2.2.1.4 Färgtemperatur    

Ljusets färgton anger färgtemperatur och mäts i kelvin. Den talar om vilken 
ljusfärg ljuskällan har, det vill säga varm eller kall. 
Låg färgtemperatur ger varmt ljus (röda toner) och hög färgtemperatur ett 
kallt ljus (blåa färgtoner) 
Vid 3000 K fås ett behagligt varmvitt ljus som lämpar sig som arbetsljus. 
Exempel på olika ljuskällors färgtemperatur redovisas i tabell nr 4 nedan. 

Tabell 4, ljuskällors färgtemperatur och karaktär 
 
 
Färgtemp     Karaktär Ex. ljuskällor 

6500K Dagsljus                    Lysrör, LED 

4000K Vitt ljus                     Halogen, lysrör, 

3000K Varmvitt Ljus              Halogen Lysrör metallhalogen 

2700K Varmt Ljus              Glödlampa, Lysrör 

Tabell 4, (Starby, Lars, 2006) 
 
2.2.1.5 Armatur och driftdon 

Armaturens främsta funktion är att fördela och sprida ljus från ljuskällan. 
Med armatur menas de komponenter som stödjer huvudfunktionen, i vårt 
fall ljuskällan, till exempel elektriska anslutningsdon, transformator, tändare 
och upphängningsanordning. Armaturen är en viktig del av lampan, då den i 
stor utsträckning avgör hur ljuset sprids och därmed avgör hur effektiv 
belysningen blir. Beroende på spridningsvinkel får ljuset olika egenskaper. 
En bred spridningsvinkel ger svagare ljus på större yta, vilket medför att 
armaturerna inte behöver placeras lika tätt, medan smalare ljusspridning ger 
mer koncentrerat ljus på mindre yta (Wall, Leif, 2005 ) 

Merparten av dagens ljuskällor kan inte kopplas in direkt till elnätet via 
uttaget utan strömstyrkan måste regleras via driftdon, som förser lampan 
med rätt strömstyrka. Driftdonet kan sitta i ljuskällan, i armaturen eller 
separat monterade och då driva flera ljuskällor samtidigt. 

Idag används främst elektroniska driftdon. Dessa så kallade HF-don 
(högfrekventa) ger bättre komfort, med minskat flimmer. Den förlänger även 
livslängden på lysrören och sänker energiförbrukningen (Wall, Leif, 2006).  

 
2.2.1.6 Ljusreglering och ljusstyrning 

Ljusreglering innebär att anpassa ljusstyrka efter behov. Ljusreglering är 
även ett bra sätt att spara energi och minska driftkostnader. Alla typer av 
ljuskällor kan inte ljusregleras. De ljuskällor som brukar användas för detta 
är glödlampor, halogenglödlampor, lysrör och vissa kompaktlysrör. Även 
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LED-lampor klarar numera av att dimmras (Ljuskultur.se (2013), 
Ljusreglering). 

En annan typ av ljusreglering, närvarodetektering, är ett effektivt sätt att 
spara energi. Det innebär att belysningen tänds med hjälp av 
rörelsedetektorer i rummet eller lokalen. De system som brukar användas för 
närvarostyrning idag bygger på passiv IR-detektering. Passiv IR-detektering 
innebär kortfattat att en detektor känner av förändringar i temperatur som 
medförs då en person äntrar rummet eller lokalen.    

Liksom vid dimning lämpar sig inte alla sorters ljuskällor för 
närvarodetektering.  Detta beror på det stora antalet tändningar och 
släckningar lampan utsätts för. Med glödljuslampor är det inget problem, 
eftersom den klarar att tändas/släckas många gånger. Lysrör, kompaktlysrör 
och lysrörslampor däremot måste i sådana fall använda sig av så kallade 
varmstartsdon, eftersom livslängden förkortas när de tänds ofta. Det finns 
även lågenergilampor speciellt utformade för att klara av belastningen vid 
många släckningar/tändningar utan att livslängden påverkas negativt 
(Ljuskultur.se, 2013). 

 
2.2.2 Belysningskrav i livsmedelsbutiker 

Livsmedelsbutiker är en arbetsplats och omfattas därmed av 
arbetsmiljölagen som ställer krav på belysning.  Riktlinjer om dessa finns i 
arbetsmiljöverkets föreskrifter, (AFS 2009:2). Energimyndigheten och 
branschorganisationen ljuskultur tar fram riktlinjer och data för hur god 
belysning ska erhållas och hur man ska gå tillväga för att tillgodose 
lagstadgade krav. Detta redovisas i kompendiet Statens Energimyndighet, 
STEM, Belysning i livsmedelsbutiker, Programkrav 1999. Nedan följer ett 
utdrag ur kompendiet. 

I livsmedelsbutiker ska belysningen skapa bra synförhållanden både för 
personal och kunder. En viktig uppgift för belysningen är också att visa 
varorna på ett så bra sätt som möjligt. Programkraven innehåller 
rekommendationer och råd för att skapa denna miljö samtidigt som 
belysningen är energieffektiv. Det skall vara tillräckligt med belysning så att 
kunden skall kunna läsa prismärkningar på varor och hyllkanter och för att 
personalen skall kunna utföra sina arbetsuppgifter.  

God färgåtergivning bör eftersträvas för att ge kunderna möjlighet att 
utvärdera varornas kvalitet. En god färgåtergivning och lämplig ljusfärg 
gör varorna attraktiva.  

I belysningsplanering bör hänsyn tas till de långa brinntiderna. Med bra 
upptändnings- och styrsystem skall belysningen kunna anpassas till tid på 
dygnet, mängden kunder, arbetsuppgifter och säkerhet. I det fall dagsljus 
förekommer bör belysningen anpassas till dagsljusinfallet. 
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Det viktigaste från miljösynpunkt är att få en så låg energianvändning som 
möjligt, det vill säga glödlampor och halogenlampor ska undvikas. Lysrör 
och andra urladdningslampor ska väljas med så lågt kvicksilverinnehåll som 
möjligt. 

 
2.2.2.1 Krav-data i livsmedelsbutik från energimyndigheten 

Den horisontella medelbelysningsstyrkan ska vara minst 200 lux, 0,85 meter 
över golvet. Kravet gäller gång- och kommunikationsytor. 

Den vertikala belysningsstyrkan ska vara minst 150 lux på den nedersta 
hyllan. Den nedersta hyllan är vanligen den sämst belysta. Hela hyllan ska 
ha en vertikal medelbelysningsstyrka på minst 400 lux. 

I väggkyl- och frysdiskar ska den horisontella belysningen vara minst 700 
lux och i horisontella kylar och frysdiskar ska medelbelysningsstyrkan vara 
minst 500 lux. 

En ljuskällas ska ha färgåtergivning med ett Ra-index på minst 80. I vissa 
fall av punktbelysning kan värdet få underskridas. Färgtemperaturen från 
ljuskällor bör ligga mellan 2700 och 4000 K. Det är dock lämpligt att 
anpassa färgtemperaturen till varornas och lokalens krav och utseende. 

Det finns inget krav på färgtemperatur, utan endast en uppmaning med 
rekommendationer. Låg färgtemperatur leder dock till att det upplevs kallt 
och obehagligt.  

Inom det normala synfältet får luminansen max vara 1000 cd/m2. Utanför 
det normala synfältet får det max vara 2000 cd/m2. För att minimera 
användningen av energi måste man ta hänsyn till drifttider. Det är alltså 
viktigt att inkopplingstider och behov av belysning anpassas efter 
verksamheten. Vid val av ljuskälla bör hänsyn tas till innehåll av kvicksilver 
och ekonomisk livslängd. 

Allmänbelysning bör ha en effekt som inte överstiger 16 W/m2 och effekt 
för installerad tillsatsbelysning som är max 5 W/m2. Möbler (kyl- och 
frysdiskar) ska ha inbyggd belysning så det ger bästa belysning på varor 
med lite effekt (Statens Energimyndighet, STEM, Belysning i 
livsmedelsbutiker, Programkrav 1999). 
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2.2.2.2 Ljuskällor 

Ljuskällor kan delas in i fyra huvudgrupper beroende på hur de genererar 
ljus. Dessa fyra grupper är glödljus, urladdningslampor, induktionslampor 
och lysdioder (se bild nedan). 

 

 

Figur 7, struktur över olika sorters ljuskällor 

 
2.2.2.3 Glödljus 

Till gruppen glödljus hör, utöver glödlampor, även halogenlampor. 
Gemensamt för dessa är att de har hög temperaturstrålning (90 % värme och 
10 % ljus). I lampan värms en tunn tråd av volfram, som får den att glöda 
och då utsända ljus. Desto högre temperatur glödlampan har desto mer ljus 
levererar den (Wall, Leif, 2004). Detta medför att den blir ineffektiv ur 
belysningssynpunkt och lagstiftning har därför bestämt att glödlampor inte 
ska finnas på marknaden (Energihandbok.se, 2013). 

 Nedan redogörs när och vilka sorter som ska fasas ut.  

• 2011 förbud mot klara 60 watts lampor                                  

• September 2012: Förbud mot klara 40, 25 och 15 watts glödlampor  

• September 2013: Skärpta krav på lågenergilampor och 
halogenlampor  

• September 2016: Skärpta krav på halogenlampor 
                  (Energimyndigheten.se, 2012)  
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Glödljus ger ett varmt och behagligt ljus (strax under 3000 kelvin) med ett 
ljusutbyte på 10-14 lm/W med bra färgåtergivning och ett Ra-index på 100. 
Livslängden för dem är dock kort (cirka 1000 brinntimmar) i jämförelse med 
andra belysningstyper.  

Halogenlampan är en vidareutveckling av glödlampan och är mer 
energieffektiv. Den har längre livslängd och högre energieffektivitet (20-35 
lm/W). Skillnaden mot en vanlig glödlampa är att glödtråden i 
halogenlampan omges av en kapsel med ädelgas (halogen) som minskar 
energiåtgången (energimyndigheten.se). Liksom glödlampan har den hög 
färgåtergivning (Ra 100) och en färgtemperatur på cirka 3500 K. 
Halogenlampan är dock relativt ineffektiv ur energisynpunkt när den jämförs 
med andra typer av modernare belysning.  

 
2.2.2.4 Urladdningslampor 

Till gruppen urladdningslampor ingår högtryck- och 
lågtryckurladdningslampor. Till lågtryck räknas lys- och kompaktlysrör, 
som bygger på samma teknik och är i grunden samma sorts lampa. 
Lamporna ger ett ljusflöde genom en urladdningsprocess mellan två 
elektroder varvid ultraviolett strålning alstras. Lysrörets insida är belagd 
med ett lyspulverskikt som gör UV-strålningen synlig (Energihandbok.se, 
2013). 

Kompaktlysröret kan liknas vid ett komprimerat smalt lysrör med skillnaden 
att den är ineffektivare, men ändå effektivare än glödljus. Lysrör kräver 
dock särskilda armaturer som anpassats efter lampans effekt, form och typ 
av sockel (energimyndigheten.se, 2013).  

Kompaktlysrör lämpar sig där stora lysrör inte passar, till exempel vid 
skrivbord och utomhus. Utvecklingen inom denna typ av belysning går 
snabbt och idag finns de med effekter upp till 120 W. Det innebär att 
kompaktlysrören får nya användningsområden och ersätter funktioner där 
det tidigare använts stora lysrör.  

Till högtryck, urladdningslampor, ingår också högtrycksnatriumlampor.  
Dessa har en brännare som består av sintrad aluminiumoxid. Ljuskällan har 
en varm färgtemperatur, 2000-2500 K, och har ett ljusutbyte på upp till 130 
lm/W, men normalt 80-100 lm/W (Starby, Lars, 2006).  

Livslängden på ljuskällan är cirka 15000 timmar och utvecklingen har gjort 
att färgåtergivningen har förbättrats, med Ra-index på 85. Det finns en 
speciell högtrycksnatriumlampa som används inomhus. Denna belysning 
lämpar sig bra för till exempel skyltfönster, frukt och blommor.  

En äldre version av ljuskälla är lågtrycksnatriumlampan. Den har ett helt 
gult ljus och har en låg färgåtergivning (Ra 20). Detta medför att allt upplevs 
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i en gråtonig skala. Ljusutbytet är starkt, upp till 200 lm/W, vilket är det 
högsta bland alla ljuskällor. Idag ersätts nästan alla lampor med 
lågtrycksnatrium med högtrycksnatrium (Wall, Leif, 2005). 

Idag finns, i huvudsak, två olika typer av lysrör (T8 och T5), där T5 är den 
energieffektivare och vanligaste. Den ger mellan 65-100 lm/W (ljuskultur.se 
2013). T5 lysrör kan inte användas i samma armaturer som tidigare modeller 
av lysrör eftersom mått och effekt skiljer. Till T5-rör används ofta HF-don 
som arbetar med en hög tändfrekvens, vilket bidrar till en lång livslängd för 
lysröret och en hög energieffektivitet. Lysrör har ett ljusutbyte som är fyra 
till tio gånger högre än glödljus och en livslängd som är fem till tjugo gånger 
längre. Lysrör är idag det vanligaste alternativet i industrier och större 
allmänna lokaler (Lysrör58w.se, 2013).  

Lysrör finns i flera ljusfärger och med olika kvalitet på färgåtergivning. 
Äldre lysrör har dålig färgåtergivning, men idag finns så kallade 
fullfärgslysrör med ett Ra-index upp till 90. Med den bästa 
färgåtergivningen förlorar lysröret i ljusutbyte. Därför är fullfärgslysrören 
vanligast med Ra-index strax över 80 som löser problemet på att bra sätt. 
Färgtemperatur går att få mellan 2700–8000 K, vilket är ett brett spektra och 
gör lysröret anpassningsbart till flera olika situationer (ljuskultur.se).  

Till gruppen urladdningslampor ingår även metallhalogen. Detta är en lampa 
vars ljus alstras genom urladdning av metallångor i ett urladdningsrör av 
kvarts (glas) eller keramer. Metallen som alstrar ljuset är en form av 
halogenider, och tillhör kemiska föreningen halogener. Ljuskällan ger ett 
neutralt ljus med en färgtemperatur på 3000-6500 Kelvin. Dess 
färgåtergivning är hög, med ett Ra-index upp till 95. Ljuskällan skapades för 
att ha ett vitt ljus med bra färgåtergivning för bland annat 
färgtevesändningar från sportevenemang, där stora krav ställs på belysning 
(Starby, Lars, 2006).  

Medellivslängden för metallhalogenlampor är 8 000-15 000 timmar. De 
större varianterna med höga effekter används främst i strålkastarbelysning 
på till exempel utomhusarenor. Metallhalogenlampor har utvecklats till att 
bli kompaktare, med mindre effekter och elektroniska driftdon. Dessa passar 
bra som belysning i till exempel butiker, kontor och skyltfönster. De nyare 
modellerna går att ljusreglera utan att ljusfärgen påverkas. 
(Energimyndigheten.se, 2013).  

 
 
2.2.2.5 Induktionslampor 

Ljuset som en induktionslampa avger skapas med hjälp av magnetfält via 
spolar och ett driftdon som genererar högfrekventa svängningar. 
Magnetfältet får gas i lampan att avge ultraviolett ljus. Detta ljus omvandlas 
i sin tur till synbart vitt ljus när det träffar ett lyspulver (fluorescens) på 
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glasets insida (energimyndigheten.se, 2013). Då bildas ett vitt ljus som 
motsvarar kvaliteten av ett lysrör i fullfärg (Ra>80). Ljusutbytet ligger 
mellan 65-80 lm/W och har en livslängd på cirka 100 000 timmar. Detta 
medför att den lämpar sig bra som ljuskälla på platser där det blir 
komplicerat och oekonomiskt att utföra byten och reparationer (Hörndahl 
Torsten, von Wachenfelt, Eva, von Wachenfelt, Hans, 2013). 

 
 
2.2.2.6 Lysdiod (LED) 

Lysdioder eller mer känt som LED (Lighting Emitting Diode) är det senaste 
inom belysning. Lysdiod består av en halvledare (vanligtvis kisel) som 
skickar ut fotoner (ljus) när en elektrisk ström leds genom den. Olika 
material i halvledaren ger olika färger på det utsända ljuset (NE.se). 
Färgtonen bestäms sedan av den dominanta våglängden. Det finns LED i 
färgerna rött, orange, grönt och blått. Dessa går i sin tur blanda för att skapa 
andra färger till exempel vitt ljus. 

Utvecklingen inom LED är snabb och mycket tyder på att det kommer bli 
den ledande ljuskällan i framtiden. Lysdioderna har en låg 
energiförbrukning, lång livslängd och innehåller inga tungmetaller som till 
exempel kvicksilver. L 

Ljusutbytet från LED har ökat snabbt, och idag kan man få vita LED-
ljuskällor med ett ljusutbyte på över 100 lm/W, med hög ljuskvalitet. Detta 
ljusutbyte är inte direkt jämförbart med det som anges för konventionella 
ljuskällor och i praktiken är LED med ett ljusutbyte på 100 lm/W lika 
effektiv som dagens lysrör. Dessutom har LED potential till ytterligare 
förbättringar. Om hänsyn tas till att ljuset ska ha en ljusfärg som är mellan 
3000–4000 K och ett färgåtergivningsindex Ra-index >80 är ett ljusutbyte 
på cirka 80 lm/W ett rimligt värde. Livslängden för en lysdiod ligger runt 
25 000 timmar men varierar och upp över 100 000 timmar har förekommit. 
Lysdioden har ett avtagande ljusflöde under sin drifttid, därför bör drifttiden 
uttryckas i antal timmar då en procentuell nivå av det ursprungliga ljusflödet 
kvarstår. Livslängden beror till stor del på temperatur och hur väl LED-
chipet kyls.  LED-ljus fungerar därmed bra att användas i kallare klimat så 
som i kyldiskar, frysrum, utebelysning. Men mindre bra i till exempel 
torkrum och bastu där de utsätts för värme (Ljuskultur, 2011). 

Ljuskällor med LED-teknik kan utformas på flera olika sätt. Idag finns 
lampor som ser ut som glödlampor och passar i de vanligaste socklarna. Det 
finns även ljuskällor med LED-teknik som passar i lysrörsarmaturer. LED 
går att ljusreglera och kan regleras från 1–100 % med speciella driftdon 
anpassade för detta, så kallade dimdon. Ljusreglering är positivt då det leder 
till energibesparing, längre livslängd och ökad belysningskomfort. 

LED utsänder till skillnad från andra ljuskällor i princip ingen IR eller UV-
strålning.  Detta medför att den lämpar sig bra som ljuskälla för känsliga 
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föremål och undvika ljusblekning. Till exempel inom livsmedelsindustrin 
och museer (ljuskultur.se, 2011).   

 
2.2.3 Jämförelser ljuskällor 

Figur 8, visar olika ljuskällors förhållande med färgåtergivning jämfört med 
belysningsstyrka (Starby, Lars, 2006). 

 

Figur 8, färgåtergivning och ljusutbyte. 

I livsmedelsbutiker måste belysningen ha en hög färgåtergivning Ra>80 
samtidigt som den ska ge ett högt ljusutbyte för att vara energieffektiv. Ur 
figuren visas det att ett antal ljuskällor klarar att uppfylla dessa krav. Av 
dessa är LED, fullfärgslysrör och metallhalogen bäst lämpade. Det inte bara 
dessa egenskaper som styr vilken ljuskälla som är lämpligast till belysning. 
Ekonomi har stor påverkan på beslutstagande och måste jämföras mellan 
ljuskällorna.   

 

Ljuskälla 
Ljuseffektivitet  
lm/w 

Livslängd 
 timmar 

Färgåtergivning 
Ra 

Färgtemp 
 Kelvin 

Kostnad per 
lampa kr 
  

 metallhalogen 90-120 10000  >95  3000-6500 500  
Glödlampa  10-14  1000 100 2500-3000 10 
Halogenlampa 20-35 3000 100 3000-3500 30 
Lysrör (T5) 65-100 20000 >80 2700-8000 35 
Induktionslampa 65-85 100000 >80 3000-6000 600 
LED 80-100 25000 60-90 3000-4000 200 
LED lysrör 80-100 25000 60-90 3000-4000 400 

Tabell 5, jämförelse mellan olika ljuskällor. 
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Ovanstående tabell är en övergriplig och generell jämförelse mellan 
ljuskällorna, med stora variationer i kvalitet. Kostnadsuppskattningen är 
tagna snittstyckpriser för vad som skulle vara rimligt att använda sig av i en 
vanlig kökslampa i hemmet och bara till för att ge en grov uppskattning. 
Eventuella driftdon och armaturer som behövs för att driva ljuskällan är inte 
medräknade. De flesta lampor tillverkas i flera olika effekter vilket också har 
en inverkan på pris och ljusutbyte (ljuseffektiviteten).  Det är också viktigt 
att tänka på livscykelkostnaden, med hänsyn till kostnad för tillverkning och 
drift, för att få en verklig totalkostnad. 

Livslängden på en ljuskälla beror delvis på hur den används, vilket är viktigt 
att beakta. Faktorer som har inverkan på livslängden är bland annat 
temperatur, brinntid och antal släckningar. Medellivslängden som angivits i 
tabell ovan innebär den tid då 50 % av lamporna fortfarande fungerar. För 
urladdningslampor anges livslängden uttryckt i ”service life”, vilket innebär 
den tid då ljuskällan ger 80 % av sitt ursprungliga ljus. Detta beror på 
urladdningslampors egenskaper, till exempel ljusstyrka, försämras med tiden 
(Wall, Leif, 2005). 

 
2.2.4 Tillämpning belysning i livsmedelshandeln 

För att uppfylla de krav som finns inom belysning och energi för en 
livsmedelsbutik finns det ett antal olika ljuskällor på marknaden.  
Livsmedelsbutiker kräver ofta belysning över stora ytor, vilket medför att 
takhängda lysrör är vanligt, kompletterat med punktbelysning som 
framhäver varor på ett attraktivt sätt.  För att få bra effekt av punktljus bör 
den vara 5 gånger starkare än omgivande belysningsnivån. Är den under det 
blir effekten knappt märkbar (Starby, Leif, 2006). 

          

 
Figur 9, visar fördelningen av olika ljuskällor i livsmedelsbutiker,(energi i handelslokaler, 
energimyndigheten,2011)  
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Som visas i figur ovan så dominerar lysrör med konventionella driftdon i 
livsmedelshandeln. Användningen av T5-lysrör ökar dock och ligger idag på 
ungefär samma nivå. LED-lampor som är det senaste inom belysningsteknik 
används i princip ingenting, men börjar sakta användas i butikerna i form av 
spotlights och i kyldiskar. Mycket tyder på att LED-lysrör kommer ta över 
marknaden inom en inte alltför lång framtid, då de är energisnåla, driftsäkra 
och ger ett behagligt ljus. Nackdelen med ljuskällan är att den, än så länge, 
är förhållandevis dyr i inköp. 

För att fungera som god och tillfredställande ljuskälla i en livsmedelsbutik 
bör en färgtemperatur på runt 3000 K och ett RA-index över 80 uppnås. I 
lathund kommer stor vikt också att läggas på ljuseffektiviteten lm/W och 
kostnader för byten till den nya belysningen och armaturen. 

 
2.2.5 Planering av belysning 

Det är flera faktorer att ta hänsyn till när belysning installeras, till exempel 
antal armaturer som behövs och effektiv placering. I försäljningslokaler ska 
belysningen förutom att ge god rumsbelysning även framhäva varor på ett 
attraktivt sätt.  

I många fall finns det standardlösningar för olika lokaler, så som 
livsmedelsbutiker där armaturer i taket fördelas jämnt med en hög 
belysningsstyrka och beräkningar görs med hjälp av datorprogram. Här blir 
ofta antalet armaturer stort. För få armaturer medför att belysningsstyrkan 
inte blir tillräcklig. Används däremot för många armaturer medför detta att 
driftkostnaderna blir onödigt höga. Det är därför viktigt att utföra 
beräkningar för att hitta optimala lösningar (Wall, Leif, 2004). 

I mindre butiker är det ofta svårare att utgå från en färdig modell, utan där 
granskas varje fall för sig och planeras utifrån butikens form och funktion.  

Det finns flera sätt att beräkna belysning och idag görs i princip all 
beräkning via datorprogram. Det går att göra enklare överslagsberäkningar 
manuellt, men det är inget som berörs av denna studie.  

Beräkningar av belysning kompliceras en del på grund av att ljusets 
reflektion har stor inverkan på hur den verkliga belysningen blir.  
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2.3 Ekonomi 
 
2.3.1 Kalkyltid 

Kalkyltiden är investeringens beräknade livslängd ur ekonomiskt perspektiv. 
Det innebär att efter den tiden kan investeringen fortfarande ha kvar teknisk 
livslängd, men den är avskriven ekonomisk. Detta innebär att det då inte 
finns några lån eller avbetalningar kvar på investeringen. För att en 
investering ska anses lönsam ska vinsten eller besparingen under kalkyltiden 
vara större än investeringskostnaden.  

 
2.3.2 Kalkylränta 

Med kalkylränta menas avkastning på alternativa placeringar 
(foretagsvardering.org, 2013). Det kan bestå av ränta till långivare eller 
avkastningskrav från aktieägare (bokforingstips.se, 2013). Det kan även vara 
företagets ledning som bestämmer kalkylränta (blinfo.se, 2013). I praktiken 
har de flesta större företag en given kalkylränta (procentsats). Den utgår från 
den förväntade avkastning företaget hade haft på investeringskostnaden om 
den placerats istället för att läggas på en investering. För att en investering 
ska vara lönsam ska de alltså generera högre avkastning än kalkylräntan 
(Schauerte, Tobias, 2013).  

Vid beräkningar i lathunden tillämpas nominell kalkylränta. Det innebär att 
hänsyn tas till både real kalkylränta och inflation. Dessa ihop motsvarar 
avkastningskrav från investerare samt minskat penningvärde (Person, 
Ingvar, Nilsson, Sven-Åke, 1999).  

 
2.3.3 Energiprisökning 

Priset för energi varierar mellan orter, leverantörer och avtal. Ett rörligt avtal 
påverkas av direkta faktorer som klimat och nederbörd. Fasta eller längre 
avtal påverkas inte av dessa faktorer direkt utan de är beräknade på 
förväntade förhållanden i framtiden. Det är vanligt att i LCC-kalkyler räkna 
med en årlig energiprisökning. Denna brukar ansättas till en realprisökning 
på 2-4 % per år (Levin, Lilliehorn och Sandesten, 2008) 

2002 var snittpriset på el 25,17 öre/kWh och 2012 32,72 öre/kWh. Det ger 
en årlig snittökning på 2,6 %. 
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2.3.4 Inflation 

Inflation är ett mått på genomsnittlig prisförändring. Det vill säga att 
varornas värde ökar i förhållande till penningvärdet. Inflationen mäts ofta 
med hjälp av konsumentprisindex, (KPI). KPI mäter prisnivån på varor och 
tjänster för en genomsnittlig konsuments konsumtion.  I april 2013 var 
inflationen -0,5 procent, mätt i KPI. Riksbankens mål är att hålla inflationen 
på 2 procent (KPI) (riksbank.se, 2013). 

   
2.3.5 Restvärde 

Med restvärde menas det värde som finns kvar på en investering när dess 
ekonomiska livslängd, kalkyltiden, är slut. Restvärdet kan vara negativt om 
det innebär kostnader att bli av med gammal utrustning till exempel 
skrotningsavgifter (Skärvad, Per-Hugo, Olsson, Jan, 2003). Inom KF 
Fastigheter är kalkyltid ofta 7 år och de räknar utan restvärde (Eriksson, 
Göran 2013).   

 
2.3.6 Pay-Off- metoden 

Pay-Off-metoden är en enkel metod för att bestämma återbetalningstiden för 
en investering. Detta för att veta när investeringen har betalat sig. 

 𝑃𝑎𝑦 − 𝑜𝑓𝑓 − 𝑡𝑖𝑑 = 𝐺
𝑎
  

G=grundinvestering 

a=årligt betalningsöverskott 

Fördelen med denna metod är att den är enkel att tillämpa. Nackdelen är att 
den, i grundutförandet, inte tar hänsyn till inflation, kapitalkostnad eller 
stigande energipriser. Det finns dock möjlighet att ta hänsyn till inflation 
genom att räkna upp grundinvestering med exempelvis konsumentprisindex 
(Skärvad, Per-Hugo, Olsson, Jan, 2003).  
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2.3.7 Nuvärdesmetoden 

För att jämföra olika investeringar med varandra mer långsiktigt finns ett 
antal olika metoder, en av dessa är nuvärdesmetoden. Den möjliggör en 
jämförelse mellan investeringar som sker vid olika tidpunkter i och med att 
framtida kostnader och intäkter räknas om till ett nuvärde med hänsyn till 
bestämd kalkylränta (e-conomic.se, 2013).  

Nuvärdesmetoden är bra om hänsyn ska tas till prisökningar över tid, till 
exempel nominell kalkylränta. Metoden kallas även diskonteringsmetoden 
eller kapitalvärdemetoden.  

1
(1+𝑟)𝑛

  

Formeln ovan används vid beräkning av slutvärde vid enstaka betalning om 
n perioder (år) med hänsyn till kalkylränta, r (Skärvad, Per-Hugo, Olsson, 
Jan, 2003).  

 
 
2.3.8 LCC 

Med livscykelkostnad, LCC (life cycle cost), beräknas den totala kostnaden 
under installationens livslängd. Hänsyn tas då till kostnader för tillverkning, 
utveckling (drift och underhåll) och avveckling. Syftet med en LCC-kalkyl 
är att räkna ut besparingspotentialen vid utbyte av befintlig anläggning mot 
en ny (Skärvad, Per-Hugo, Olsson, Jan, 2003).  

I vår LCC-kalkyl (lathund) har vi tagit hänsyn till nominell kalkylränta, 
energiprisökning med hänsyn till nuvärde, och material- och 
installationskostnader. 
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3 Metod 
 
3.1 Litteraturstudier 

Vi har studerat aktuell forskning och tidigare genomförda rapporter i ämnet 
för att öka kunskapen. Att se vad andra kommit fram till vid tidigare 
undersökningar är även positivt för att se möjliga tillvägagångsätt.  

Vi har även studerat teori och tekniska begrepp som behövs för att kunna 
förstå och jämföra olika produkter och system mot varandra  

 
3.2 Studiebesök 

Studiebesök sker genom möten hos leverantörer av produkter och 
experter/konsulter inom området. Platsbesök i två olika butiker har även 
gjorts. Den ena butiken, Coop Konsum i Värnamo, är nybyggd med den 
senaste tekniken medan den andra, Coop Nära på söder i Växjö, är en äldre 
butik med äldre utrustning och teknik.  

Vid studiebesöken undersöks aktuell förbrukning för kyl- och frysdiskar 
samt belysning. Som underlag till lathunden sker sedan jämförelse mellan 
två olika butikerna. Eftersom vi kommer ha en modern butik som referens 
och simulera ett utbyte av kylmöblerna i den äldre butiken kommer det bli 
enkelt att ta fram siffror på hur mycket energi som är rimligt att bespara. 
Simulering av utbyte på belysning kommer också ske. Där går vi på 
tillverkares uppgifter om effekter och kan på så vis ta fram förbrukning. 

 
3.3 Beräkningsmodeller 

Vid framtagning av beräkningsmodell (lathund) för kyldiskar och belysning 
studeras aktuella beräkningsmodeller i ämnet för att kunna välja parametrar 
för att jämföra energibesparing i förhållande till investeringskostnad. Detta 
resulterar slutligen i en återbetalningstid (pay off) och livscykelanalys där 
hänsyn tas till kostnader och besparingar under investeringens beräknade 
kalkyltid. 

 
3.4 Referensbutiker 

Som referens, kontroll och underlag till utformningen av lathunden använder 
vi oss av underlag och teknisk data från två olika butiker. 

Den ena referensbutiken är Coop Konsum i Värnamo som togs i bruk 
september 2012. Detta är en av Coops mest energieffektiva anläggningar 
som någonsin byggts.  
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Bild 5, visar kyl och frysdiskar från Coop Konsum i Värnamo. 
 
 

Coop Nära Södra ringvägen är en äldre butik med äldre teknik och 
förhållandevis hög förbrukning. 

Dessa två butiker valdes dels på grund av sina geografiska lägen men också 
eftersom de skiljer i storlek, teknik och system. Det ger oss en möjlighet att 
se och jämföra både ny och äldre teknik och vad det finns för möjligheter att 
förbättra i den nya tekniken och hur stora skillnader det är mot den äldre och 
även vilka åtgärder som är mest energieffektiva och lönsamma.  

Vid framtagning av kostnader och installationer för nya produkter tar vi 
hjälp av yrkeskunniga personer för att få dessa värden realistiska och 
tillförlitliga, vilket leder till ett bättre underlag till lathunden. Sedan 
sammanställer och jämför vi data mot varandra på ett enkelt och tydligt sätt.  

För att förbättra underlaget till lathunden skulle eventuellt fler butiker kunna 
studerats. Men då data och tidigare studier visar på vilka åtgärder som sparar 
mest energi anser vi att dessa två butiker är tillräckliga för att få ett bra 
underlag, och då med säkerhet ge ungefär samma effekt av åtgärderna även i 
andra butiker. Med tanke på arbetsmängd finns heller inte tiden för att utföra 
jämförelser på fler butiker.   
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4 Genomförande 
 
4.1 Introduktion i ämnet 

Arbetet inleddes med en litteraturstudie på tidigare genomförda projekt och 
rapporter. Studien omfattade även litteratur i området. Myndigheters krav 
och förordningar studerades också. Inom området fanns sedan tidigare en hel 
del rapporter och studier genomförda. Introduktionen i ämnet omfattade 
också att samla fakta om aktuell teknik och modeller inom belysning och 
kyldiskar. 

 
4.2 Intervjuer och platsbesök 

I tidigt stadie planerades platsbesök in på två stycken referensbutiker. Vid 
besöken, som skedde tidigt i arbetet studerades aktuell teknik i butiken samt 
tekniska lösningar.  

Studiebesök gjordes på Wicas fabrik i Vislanda där vi träffade teknikchef 
Peter Rylander. Han visade hur produktionen av kyldiskar går till och 
förklarade olika produkter, tekniska lösningar och begrepp. 

Intervju med LN-kyla ägde rum på Coop Värnamo, där vi blev 
introducerade i nya styrsystem för kyla och övrig energi. Han förklarade 
diverse olika optimeringar som görs för att förbättra energisystemen.  

Intervju på Kronobergs Kylteknik i Växjö, där vi fick en genomgång av 
olika kylsystem och köldmedier.  

Via telefonkontakter hjälpte EPV oss med prisuppgift för byte av armatur 
och lysrör på en Coop Nära-butik i Växjö. Vi fick då även hjälp med 
utplacering och antal armaturer samt beräkning av ljusstyrka för att 
tillgodose de krav som finns på belysning i en livsmedelsbutik.  

 
 
 
4.3 Framtagning lathund och beräkningsmodell 

Arbetet med framtagning av beräkningsmodell/lathund inleddes med studie 
av befintliga, redan existerande beräkningsmodeller. Studier av dessa gjorde 
att vi kunde välja ut lämpliga och relevanta parametrar som skulle vara 
användbara för våra uppdragsgivare (KF Fastigheter).   

Målet med lathunden har hela tiden varit att göra den kortfattad, enkel att 
använda och visa tydliga konsekvenser av olika investeringar. Vi skapade ett 
Exceldokument där användaren själv lägger in känd data om produkten eller 
investeringen till exempel beräknad livslängd, antal och inköpspris. Utifrån 
dessa uppgifter beräknar sedan lathunden investeringens lönsamhet, pay off-
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tid och livscykelkostnader. Mallen visar även årliga och totala besparingar i 
både energimängd och kronor.  

Mallen har funktioner som tar hänsyn till kalkylränta och årliga 
energiprisökningar om dessa aspekter vill tas hänsyn till. Det blir  upp till 
användaren att fylla i beroende på vad den vill få ut för uppgifter och 
resultat. 

Resultaten i lathunden visas inte enbart i siffror utan de är i sin tur kopplade 
till grafer och diagram där det tydligt visar konsekvenser och eventuella 
besparingar. Där visas även tydliga jämförelser mellan olika alternativ som 
ställs mot varandra, vilket underlättar att välja det alternativ som påvisar bäst 
resultat emot det som vill uppnås.  

Mätdata som användes vid utformning och tester av lathunden är verkliga 
siffror tagna från befintliga butiker och all produktdata är utvalda i 
samförstånd med tillverkare och tekniskt kunniga inom området. Detta för 
att säkerhetsställa korrekta och riktiga värden i mallen och därigenom få 
trovärdiga resultat. 

För ett företag räcker det oftast inte med att en investering är lönsam under 
sin brukstid utan den måste betala av sig under en given kalkyltid, som 
vanligtvis är kortare. Därför har vi valt att anpassa lathunden efter 
kalkyltiden och användaren bestämmer själv tid. Det är viktigt att kunna 
bestämma när en investering har betalat av sig, det vill säga när den börjar 
generera vinst. För att ta fram denna tid har vi använt oss av pay back-
metoden. 

Vid beräkning av en investerings pay back-tid har hänsyns tagits till 
nominell kalkylränta och en årlig ökning av energipriset. Dessa parametrar 
kan användaren själv simulera eller välja att bortse ifrån. Men som resultatet 
påvisar har dessa stor påverkan på pay back-tiden och är ändå parametrar 
som ofta bortses från vid utförande av liknande beräkningar, vilket vi 
uppmärksammat vid intervjuer av tekniskt branschkunniga personer.   

 
4.4 Beräkning verkligt fall med lathund som mall 

Som en del av arbetet gjordes även två verkliga beräkningsexempel för att 
säkerställa lathundens riktighet och relevans. Det ena exemplet avser ett byte 
av befintlig i takbelysning och det andra ett byte av befintliga kyldiskar. 
Båda beräkningarna utfördes på pilotbutiken Coop Nära Södra ringvägen i 
Växjö. 

Att få fram befintlig förbrukning på belysning och på så vis driftkostnad 
vara ganska enkelt. Antal armaturer och lysrör samt effekter inventerades. 
Kontakt togs sedan med konsult inom branschen för kostnadsuppgift på byte 
till LED-teknik. Att använda sig av en expert i ämnet var självklart då våra 
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egna kunskaper inom belysning är begränsade. När väl investeringskostnad 
för utbytet är framtagen blir utvärdering i lathund enkel att utföra. 

Vid inventering av befintliga kostnader för kyldiskar är mätning av en 
separat kyldisk tämligen komplex eftersom en central motor med 
kompressor försörjer alla kyl- och frysdiskar. Det går att mäta, med 
avancerad utrustning. Sådan utrustning hade vi dock inte tillgång till under 
detta arbete. Efter kontakt med drifttekniker för butiken kunde förbrukning 
för de aktuella kylmöblerna uppskattas. Förbrukning och prisuppgift för ny 
kylmöbel erhölls av ledande kylmöbelstillverkaren Wica, Vislanda. 
Eftersom en kylmöbel inte går på full effekt hela tiden går det inte säga 
någon exakt siffra på förbrukning under ett år. Det beror på bland annat 
mängd varor, omgivande temperatur och antal kunder i butiken som öppnar 
och stänger disken. Alltså kan samma kylmöbel ha helt olika förbrukning 
beroende i vilken butik den placeras. I samband med inventering 
uppskattades även reparations- och servicekostnader på befintlig utrustning. 
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5 Resultat och analys 
5.1 Lathund belysning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 10, jämförelse olika investeringsalternativ belysning. Printscreen från beräkningsmodell. 

Det första steget vid en utvärdering av alternativa ljuskällor består av att 
inventera och jämföra olika investeringsalternativ. 

Kalkyltid och kalkylränta bestäms av användare (KF fastigheter har en 
policy på kalkyltid om 7 år). Energipris baseras antingen på historisk 
utveckling eller bestäms av användare eftersom en del företag har policy 
angående energiprisökning.  

”Total kostnad armaturer” = ”Antal” ∙ ”Styckpris” 

Antal armaturer kan skilja beroende på ljuskälla. Uppgifter om styckpris 
gällande armatur och ljuskälla fås från tillverkare alternativt elgrossist. 
Uppgift kostnad Arbete eller installation fås från installationsföretag. 

”Total kostnad ljuskällor” = ”Antal” ∙ ”Styckpris” 

”Totala investeringskostnader” = ”Total kostnad för armaturer” + ”Total 
kostnad för ljuskällor” + ”Arbete/installationskostnad” 
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Driftkostnader för en ljuskälla är beroende av dess effekt, brinntid, drifttid 
och energipris. Effekt och brinntid erhålls av återförsäljare eller 
installationsföretag. Drifttid uppskattas genom att beräkna öppettiderna 
under ett års tid. Energipris beror på avtal hos leverantör. 

”Årlig driftkostnad” = ”Installerad effekt” ∙ ”Drifttid” ∙ ”Elpris” ∙ 1,10/1000 

Faktor 1,10 beror på att armaturen medför en ökning av energiåtgång med 
cirka 10 %. Denna är inte inräknad i ljuskällans effekt.   

”Kostnaden för byte ljuskälla under kalkyltid” beräknas med hänsyn till 
brinntid. Om ”brinntid” / ”drifttid” < ”kalkyltid” tillkommer ”kostnad byte 
ljuskälla under kalkyltid”. Om ”brinntid” / ”drifttid” > ”kalkyltid” räknas 
ingen kostnad för byte eftersom detta inte inträffar under kalkyltiden.  

”Total driftkostnad under brukstid med hänsyn till energiprisökning ” = 
”Årlig driftkostnad” ∙ ((”Årlig energiprisöking+1) ^ ”Kalkyltid” – 1) / ”Årlig 
energiprisökning” + ”Kostnad byte ljuskälla under kalkyltid” 

Om inte hänsyn tas till energiprisökning blir ”Total driftkostnad under 
brukstid med hänsyn till energiprisökning” = ”Årlig driftkostnad” ∙ 
”Kalkyltid” + ”Kostnad byte ljuskälla under kalkyltid”     

Total LCC-kalkyl visar totalkostnad för investeringen under kalkyltid. 
”Total LCC-kalkyl” = ”Totala investeringskostnader” ∙ (1 + ”Kalkylränta”) ^ 
”Kalkyltid” + ”Årlig driftkostnad” ∙ ((1 + ”Årlig energiprisökning”) ^ 
”Kalkyltid” – 1) / ”Årlig energiprisökning” + ”Kostnad byte ljuskälla under 
kalkyltid”) 

Om ingen hänsyn tas till årlig energiprisökning blir ”Total LCC-kalkyl” = 
”Totala investeringskostnader” ∙ (1 + ”Kalkylränta”) ^ ”Kalkyltid” + ”Årlig 
driftkostnad” ∙ ”Kalkyltid” + ”Kostnad byte ljuskälla under kalkyltid” 
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Figur 11, jämförelse utvalt investeringsalternativ och befintlig installation. Printscreen från 
beräkningsmodell. 

Det andra steget i utvärderingsprocessen består av att jämföra det utvalda 
investeringsalternativet mot befintlig belysning. 

Årlig energiförbrukning beräknas genom att inventera antal armaturer, 
lysrör, drifttid (öppettider för butiken) och effekt. Gamla driftdon gör att 
förbrukningen ökar med 10-15 watt per lysrör, vilket tagits hänsyn till i 
beräkning.  

”Kostnaden för byte ljuskälla under kalkyltid” beräknas med hänsyn till 
brinntid. Om ”brinntid” / ”drifttid” < ”kalkyltid” tillkommer ”kostnad byte 
ljuskälla under kalkyltid”. Om ”brinntid” / ”drifttid” > ”kalkyltid” räknas 
ingen kostnad för byte eftersom detta inte inträffar under kalkyltiden.  

”Total årlig kostnad gamla lysrör” beräknas genom att multiplicera 
”energiförbrukning per år” med ”aktuellt elpris” och sedan addera eventuell 
”kostnad byte ljuskälla under kalkyltid” med ”kalkyltid”. ”Total årlig 
driftkostnad nya lysrör” beräknas på samma sätt som för gamla. 

”Årlig besparing” uttryckt i kWh beräknas genom att subtrahera årlig 
energiförbrukning gammal ljuskälla med ny. Vid beräkning årlig 
förbrukning uttryckt i kronor multipliceras besparing i kWh/år med ”aktuellt 
energipris”.  
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För att kontrollera om investering är lönsam under kalkyltid jämförs pay 
back-tid med hänsyn till nuvärde med kalkyltid. Om pay back-tid < kalkyltid 
är investering lönsam. 

”Nuvärdesummafaktor”= (1+”nominell kalkylränta”)^-antal år. Om ingen 
hänsyn tas till energiprisökning blir nuvärdesummafaktor =1. 

Vid beräkning av pay back-tid tas hänsyn till nuvärde eftersom nominell 
kalkylränta påverkar en besparings storlek. Med en ökning av energipris är 
inte besparing per år linjär, utan accelererande. Dock bromsas den av 
”nominell kalkylränta” som gör att besparingsvärdet minskar med tiden.  

”Inbetalningsöverskott med nuvärde”=”årlig besparing” ∙ ”nuvärdefaktor”. 
”Ackumulerat inbetalningsöverskott”=tidigare inbetalningsöverskott + 
”inbetalningsöverskott med nuvärde”. Det år ”ackumulerat 
inbetalningsöverskott” överstiger investeringskostnad är pay back-tid.  

Vid beräkning av besparing under kalkyltid tas hänsyn till årlig besparing, 
årlig energiprisökning, nominell kalkylränta och eventuellt byte av ljuskälla 
under kalkyltid. ”Beräknad besparing under kalkyltid” = ”Ackumulerat 
inbetalningsöverskott” under kalkyltid – ”Investeringskostnad”.  
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5.2 Lathund kyl och frysdisk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12, jämförelse olika investeringsalternativ, kyl- och frysdiskar. Printscreen från 
beräkningsmodell. 

Två Investeringskostnader är tagna från offerter från tillverkare medan den 
tredje är figurativ. I investeringskostnaden ingår material och frakt, dock inte 
eventuella installationer. Energiförbrukningen är uppskattad av leverantör 
och på befintliga produkter i butik finns uppmätt förbrukningsdata. 

”Årlig kostnad förbrukning” = ”energiförbrukning per år” ∙ ”aktuellt elpris” 

Den årliga kostnaden för service är uppskattad från leverantör och KF. 

”Årlig kostnad” = ”Årlig kostnad förbrukning” + ”årlig kostnad service” 

”Total driftkostnad under brukstid med hänsyn till energiprisökning” = 
”Årlig kostnad förbrukning” ∙ ((1+ ”Årlig energiprisökning”) ^ ”Kalkyltid” 
– 1) / ”Årlig energiprisökning” + ”Årlig kostnad service” ∙ ”Kalkyltid” 

Om ingen hänsyn tas till årlig energiprisökning blir ”Total driftkostnad 
under brukstid med hänsyn till energiprisökning” = ”Årlig kostnad” ∙ 
”Kalkyltid” 

”Total kostnad under kalkyltid” = ”Investeringskostnad” ∙ (1 + ”Nominell 
Kalkylränta”) ^ ”Kalkyltid” + Total driftkostnad under kalkyltid med hänsyn 
till energiprisökning. 
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Figur 13, jämförelse utvalt investeringsalternativ med befintliga kyl- och frysdiskar. Printscreen från 
beräkningsmodell. 

Uppgifter om energiförbrukning och årlig kostnad service och reparation på 
befintlig kyl-/frys erhålls av KF alternativt deras drifttekniker (Kronobergs 
Kylteknik). 

Investeringskostnad och energiförbrukning erhålls av tillverkare (Wica i 
detta fall).   

Aktuellt elpris bestäms av leverantör och avtal. 

Energiprisökning baseras antingen på historisk utveckling eller bestäms av 
användare eftersom en del företag har policy angående energiprisökning. 

”Årlig besparing” uttryckt i kWh beräknas genom att subtrahera årlig 
energiförbrukning gammal kyl- eller frysdisk med ny. Vid beräkning årlig 
förbrukning uttryckt i kronor multipliceras besparing i kWh/år med ”aktuellt 
energipris”.  

En investering är lönsam under kalkyltid om pay back-tid med hänsyn till 
nuvärde är kortare än kalkyltid. Denna faktor används för att värdera 
framtida vinsters, eller besparingars värde, mot dagens investering. 
Nuvärdesummafaktor = 1 - (1 + ”årlig energiprisökning”) ^ (-”Kalkyltid”)) / 
” årlig energiprisökning”). Om inte hänsyn tas till energiprisökning blir 
nuvärdesummafaktor = 1. 

Vid beräkning av pay back-tid tas hänsyn till nuvärde eftersom nominell 
kalkylränta påverkar besparingsvärde. Dock gör ett ökande energipris att 
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besparing ökar varje år. ”Inbetalningsöverskott med nuvärde” = ”årlig 
besparing” ∙ ”nuvärdefaktor”. ”Ackumulerat inbetalningsöverskott”=tidigare 
inbetalningsöverskott + ”inbetalningsöverskott med nuvärde”. Det år 
”ackumulerat inbetalningsöverskott” överstiger investeringskostnad har 
investeringen betalat tillbaka sig och blir pay back-tid.    

Vid beräkning av besparing under kalkyltid tas hänsyn till årlig besparing, 
årlig energiprisökning och nominell kalkylränta. ”Beräknad besparing under 
kalkyltid” = ”Ackumulerat inbetalningsöverskott” under kalkyltid – 
”Investeringskostnad”.  
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6 Diskussion och slutsatser 
Metoden med att utforma lathunden utifrån referensbutiker tror vi passar 
bra, då det gav oss möjlighet att testa vår lathund mot verkliga värden och 
situationer. På så sätt säkerhetsställer vi kvaliteten och de resultat som visas 
i lathunden går att härleda till verkligheten vilket ökar trovärdigheten. Vi ser 
ingen nackdel i att enbart titta på två butiker, som tidigare nämnts, då en 
butik i sig är unik beroende på olika aspekter som till exempel geografiskt 
läge, storlek och antal kunder. Varje butik behöver alltså en egen specifik 
utvärdering, men vårt mål är att lathunden ska underlätta detta arbete 
väsentligt och leda till att bra och korrekta beslut kan fattas både snabbare 
och enklare.   

De två utvalda referensbutikerna har som tidigare nämnt stora skillnader i 
prestanda. En är nybyggd med modern och energieffektiv teknik med den 
andra butiken har äldre tekniska lösningar med högre förbrukning. Detta gav 
oss en god inblick i hur en butik utformas och vilka aspekter som ska tas 
hänsyn till i lathunden. Detta gav en bra grund för att göra lathunden 
funktionell och tillgodose KF:s önskemål.  

I vår tekniska bakgrund tar vi inte upp alla sorters ljuskällor och frys- och 
kylanläggningar. Detta för att arbetet skulle bli för omfattande men också då 
det viktiga är att specificera vilka tekniska krav produkten måste uppfylla. 
Det går sedan med hänsyn till detta jämföra produkter med varandra och 
välja lämpligt alternativ till specifik situation. Det ska poängteras att vår 
uppgift är att skapa en mall som kan jämföra alternativa investeringar vid 
olika situationer. Mallen ska vara dynamisk och jämföra alternativen med 
varandra för att därefter kunna fatta beslut beroende på vad som ska uppnås, 
till exempel största ekonomiska eller energimässiga besparingen. 

Att lära sig allt och ta hänsyn till allt som påverkar det slutliga resultatet av 
en investering både tekniskt och ekonomiskt är inte rimligt för oss under 
denna period vi skriver arbetet. Därför har vi tagit hjälp av tekniskt 
branschkunniga personer inom olika område för att hjälpa oss ta fram 
relevant och korrekt data inom belysning och kyldiskar. Där har vi fått hjälp 
med prisuppgifter och arbets- och installationskostnader. Detta bidrar då 
också till att säkra kvaliteten och trovärdigheten i vår lathund. 

För att avgöra en inversterings lönsamhet över livslängd använder vi oss av 
LCC-kalkyler där all energibesparing under brukstiden görs om till en 
summa som ställs mot dess investerings-, drift- och underhållskostnader. 
Detta är en bra metod för att få en helhetsuppfattning om investeringens 
totalekonomi. Vi räknar inte om denna vinst till ett nuvärde i jämförelse 
mellan olika nya investeringsalternativ, eftersom det viktiga är att ställa 
nyinvesteringarna mot varnadra och ett nuvärde påverkar då inte deras 
förhållande. Eventuell vinst (energibesparing) måste dock räknas om till ett 
nuvärde, för att ta hänsyn till nominell kalkylränta, för att se vad en framtida 
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vinst motsvarar idag. Visar det sig att de energibesparingar som görs under 
brukstiden inte genererar ett positivt nuvärde kan investeringen aldrig vara 
ekonomiskt försvarbar.  

När utvalt investeringsalternativ jämförs med befintligt system tas hänsyn 
till nuvärde, eftersom det påverkar investeringens lönsamhet. Vi valde även 
att grunda vår pay back-tid med hänsyn till nuvärde, vilket oftast inte brukar 
göras vid tillämpning av denna metod. Men, eftersom denna aspekt har stor 
inverkan på återbetalningstid och lönsamhet kände vi att det var relevant att 
ha med den. I grafen plottar vi däremot en pay back utan hänsyn till nuvärde. 
Pay back-tiden blir då oftast kortare då nominell kalkylränta räknas på 
grundinvestering. Vi räknar även med ett ökande energipris.   

Vi har valt att inte räkna någon energiprisökning det första året. Detta för att 
energibesparingen, vilket kan ses som en vinst, kommer in efterhand, och 
hela årets besparing kommit in först vid årets slut. Detta blir då ett effektivt 
sätt att undvika ”glädjekalkyler”. 

Eftersom vi tar hänsyn till ett flertal rörliga parametrar valde vi att använda 
oss av nominell kalkylränta, eftersom den tar hänsyn till både real ränta och 
inflation. Detta ökar noggrannheten vid beräkningar av besparingar och 
återbetalningstider.  Eventuella brister med detta är att det är svårt att 
förutsäga en framtida utveckling.  Kalkylränta räknas endast på fasta 
investeringskostnader. 

Vid beräkning ”lathund jämförelse”, blir det aldrig aktuellt med mer än ett 
byte av ljuskälla. detta eftersom KF räknar med en kalkyltid på 7 år och ny 
belysning har så pass lång brinntid att det då max sker ett byte under denna 
tidsperiod. Om kalkyltiden skulle ökas till exempelvis 15 år skulle det bli 
aktuellt med fler byten, men denna merkostnad är alltså inte inräknad.  
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