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Abstract

Evaluation of the energy use in a commercial kitchen
on Svartsö in the Stockholm archipelago

Behroz Koshlahge-Yazdi Jöhnemark, Robin Spinelli Scala

The EU Directive 20-20-20 places high demands on new buildings and activities
designed with a focus on sustainability with low climate impact. The use of renewable
energy technologies are becoming increasingly important to lower carbon emissions
and ensuring a sustainable and environmentally friendly energy supply. This becomes
especially important in energy-intensive activities like office buildings or commercial
kitchens which are characterized by high internal heat generation from appliances,
machinery and people. By providing the business with electricity from renewable
energy sources and recovering excess heat both money and the environment can be
saved.
The starting point of this study was to investigate a planned commercial kitchen on
Svartsö in the Stockholm archipelago that is supposed to produce organic fresh baby
food. The company behind the business wishes to profile their activities climate and
environmentally friendly. The purpose of the study was to investigate the electricity
production potential for a PV-wind hybrid systems on Svartsö and examine how much
of this electricity can be integrated directly in the business. The building's energy need
was calculated by a constructed model in the energy calculation program VIP-Energy.
To estimate the production potential of the renewable micro-generation simulations
of a PV-wind hybrid system with location-specific weather data from SMHI was
designed and performed in Matlab. The study provides analysis and reflections of the
results. The conclusion is that the electricity usage profile of the business correlates
well with the production profile of solar power while wind power is expensive in
relation to solar power.
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Sammanfattning 

EU har satt upp klimatmål för att sänka energiförbrukningen, minska växthusutsläppen 

och höja andelen förnybar energi med 20 % fram till år 2020. I och med dessa mål, även 

kallat EU-direktiv 20-20-20, ställs det höga krav på att nya byggnader och verksamheter 

utformas med fokus på hållbarhet med låg klimatpåverkan. Användning av 

förnyelsebara energitekniker får allt större vikt för att sänka koldioxidutsläppen och 

säkerställa en långsiktig och miljövänlig energiförsörjning. Detta blir extra viktigt i 

energiintensiva verksamheter likt kontorsbyggnader eller restaurang- och storkök. Dessa 

typer av byggnader karaktäriseras av stora energibehov och hög intern värmegenerering 

från apparater, maskinutrustning och personer. Genom att försörja verksamheten med el 

från förnybara energikällor och återvinna eventuell överskottsvärme utefter det 

värmebehov som finns så görs besparingar i både energi och pengar, samtidigt som man 

bidrar till att uppnå de uppsatta klimatmålen. 

Utgångspunkten för denna studie var att studera ett planerat produktionskök på Svartsö i 

Stockholms skärgård, där det nystartade företaget Ö-rätt ska upprätta sin verksamhet 

och producera ekologisk färsk barnmat. Företaget önskar profilera sin verksamhet som 

klimatsmart och miljövänlig. Syftet var därför att undersöka elproduktionspotentialen 

för ett PV-vind hybridsystem på Svartsö samt utreda hur mycket av denna elproduktion 

som kan integreras direkt i verksamheten. Byggnadens energibehov beräknades genom 

att konstruera en modell i energiberäkningsprogrammet VIP-Energy, där indata 

samlades in via intervjuer, information från produktblad och egna antaganden och 

uppskattningar då verksamheten ännu inte startat. För att uppskatta 

produktionspotentialen av förnybar mikroproduktion utfördes simuleringar av ett PV-

vind hybridsystem i Matlab, med platsspecifik väderdata från SMHI. Hybridsystemet 

bestod av 77 solcellspaneler med en total installerad effekt på 20 000 W och ett 

vindkraftverk vars installerade effekt uppgick till 5 000 W. Dessa modeller kunde sedan 

föras samman för att matcha verksamhetens elbehov mot PV-vind hybridsystemets 

intermittenta elproduktion.  

Studiens resultat visar att PV-vind hybridsystemet producerar 23 345 kWh årligen varav 

solcellssystemet står för 20 172 kWh och vindkraftverket för 3 173 kWh. 

Verksamhetens olika laster kan ta tillvara på 77,1 % respektive 75,8 % av den 

sammanlagda elproduktionen för PV-vind hybridsystemet och solcellssystemet, vilket i 

denna studie benämns som utnyttjandegrad. Verksamhetens årliga elbehov beräknas 

uppgå till 49 439 kWh. Lasternas dygns- och årsprofil analyserades för att identifiera 

lastens elbehov på timbasis sett över hela året. Resultatet visade att verksamhetens laster 

har dygnsprofiler som stämmer väl överens med solcellssystemets elproduktion då de 

största lasternas elbehov är koncentrerat till de timmar under dagen då solcellssystemet 

producerar elektricitet. Via resultaten fastslås även att hybridsystemet är väl 

dimensionerat för verksamheten i relation till utnyttjandegraden för sol och vind 

samtidigt som vindkraftverket har en lång återbetalningstid och inte kan anses som en 

ekonomisk hållbar lösning. Studien fastslår att anledningen till att förkasta 



 

vindkraftverket främst beror på att verksamhetens största laster har en dygnsprofil som 

utnyttjas väl av solcellssystemet, samtidigt som det råder dåliga vindförhållanden på 

Svartsö vilket gör att vindel blir dyr att producera i jämförelse med solel. 

Utnyttjandegraden var större för hybridsystemet i jämförelse med solcellssystemet, men 

inte tillräckligt stor för att motivera vindelens högre produktionskostnad.  
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1. Inledning 

EU:s definition på hållbar utveckling som antogs 2001 lyder enligt följande (Europa 

Parlamentet, 2013):  

“Utveckling som tillgodoser dagens behov utan att för den skull begränsa kommande 

generationers möjlighet till utveckling”. 

Trots en snabb teknisk utveckling fastslår EU att resursförbrukningen ökar i snabbare 

takt än vad miljöförbättringar och effektivitetsvinster gör (Europeiska Gemenskapernas 

Komission, 2009). Det är därför viktigt att hitta mer hållbara produktionsmetoder samt 

ändra befintliga konsumtionsmönster, där större andel förnybar energiproduktion, 

energieffektiviseringsåtgärder samt närproducerade livsmedel är viktiga byggstenar.  

2007 författade EU 20-20-20 klimatmålen vilka bland annat innebär att (EU-

upplysningen, 2015): 

 20 % av energiproduktionen år 2020 ska utgöras av förnybara energikällor. 

 En reduktion av växthusgasutsläpp med 20 % till år 2020 (jfr med år 1990). 

 Energieffektiviseringen i samhället ska öka med 20 % till år 2020 (jfr med år 

1990). 

I Sverige gäller högre mål, där 50 % av energianvändningen ska komma från förnybara 

energikällor år 2020 (Regeringskansliet, 2015). De förnybara energikällor som idag 

anses ska kunna stå för denna produktion är sol, vind, vatten och bioenergi.  

Av Sveriges totala energianvändning står bostäder, lokaler, fritidshus och övrig service 

för ca 40 %. Det finns idag ett riksdagsbeslut som innebär att Sverige ska minska 

energianvändningen i bostäder och lokaler i två etapper, med 20 % till år 2020 samt 50 

% år 2050 (Energimyndigheten, 2014a). Det är därför viktigt att hitta och implementera 

energieffektiviserande åtgärder i både befintliga och nya byggnader.   

Det räcker emellertid inte med att endast effektivisera och ställa om energimarknaden 

för att nå EU:s definition av en hållbar utveckling, resursanvändandet måste minska och 

produktionsmetoderna måste förbättras. Den svenska regeringen presenterade år 2007 

en ny livsmedelsstrategi med syfte att öka den internationella konkurrenskraften och 

samtidigt göra industrin mer hållbar. Att öka de närproducerade livsmedlen var ett 

viktigt delmål i strategin (Jordbruksdepartementet, 2008). En konsumentundersökning 

som jordbruksverket genomförde under fyra år visar att (Jordbruksverket, 2014):  

 67 % av respondenterna gärna betalar lite mer för svenska råvaror jämfört med 

53 % år 2011.  
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 69 % svarar att de köper svenska råvaror i så stor utsträckning som möjligt 

jämfört med 60 % år 2011.  

 61 % köper närproducerade produkter i så stor utsträckning som möjligt jämfört 

med 45 % år 2011.  

Det finns med andra ord idag en tydlig konsumtionstrend där allt fler ställer sig positiva 

till närodlade livsmedel.  

Ö-rätt AB är ett nystartat företag som har förstått vikten av ett hållbart företagande. 

Genom att producera och sälja god mat av bästa kvalité med ett så litet resursutnyttjande 

som möjligt önskar de att på bästa sätt möta de ökande konsumtions- och 

myndighetskraven rörande hållbar utveckling. Företaget har inlett processen att bygga 

upp sin allra första produktionsköksanläggning på Svartsö i Stockholms skärgård. 

Denna rapport undersöker Ö-rätts önskan att se över eventuell mikroproduktion av 

förnybar energi samt energieffektiva lösningar integrerade i verksamheten. Denna 

önskan ligger i linje med företagets ambition att i så stor utsträckning som möjligt 

använda närproducerade livsmedel från Stockholms skärgård i sin matproduktion.  

1.1 Ö-rätt & verksamheten 

Ö-rätt AB är ett nystartat företag med planerad verksamhet ute på Svartsö, en 

skärgårdsö i Värmdö kommun. Företaget önskar tillaga och sälja god mat av bästa 

kvalité. I dagsläget är det tänkt att färsk barnmat ska säljas till återförsäljare i 

Stockholm, samt att verksamheten ska innefatta catering och take-away till närliggande 

skärgårdsöar. Eventuellt kommer fler tjänster att erbjudas längre fram. Att 

verksamheten är belägen ute i skärgården är ingen slump. Företagets grundare är 

uppvuxna i skärgården och vill att Ö-rätt ska bidra till ökad näringsverksamhet, tillväxt 

och större utbud i Stockholms skärgård. De är dessutom väldigt måna om den 

närliggande skärgårdsmiljön vilket förstärker deras vilja att starta en hållbar 

verksamhet. Ambitionen är att ta tillvara på de råvaror som idag produceras i skärgården 

för att på så sätt minska råvarutransporten mellan skärgården och fastlandet. Ett 

produktionskök ska därför byggas på Svartsö. Byggnaden planeras att bli 250 m
2 

stor 

med två våningsplan. Det första våningsplanet ska, förutom kök, innefatta bland annat 

packrum, kyl- och frysrum, kontor och omklädningsrum. Det andra våningsplanet är i 

dagsläget enbart avsett för teknisk yta. Med det menas att det kommer placeras 

maskiner för kompressorer och ventilation och inte användas för produktion av mat. 

Ansökan om strandskydd och bygglov har godkänts av Värmdö kommun och 

projekteringen av byggnaden är igång. Figur 1 visar platsen där byggnaden ska 

upprättas. 

Företagets tydliga miljöprofilering ställer höga krav på verksamheten, speciellt eftersom 

produktionskök är väldigt energikrävande. Köksmaskiner och andra tekniska apparater 

med hög effekt används flera timmar om dagen samtidigt som kyl- och frysrummen är 

påslagna dygnet runt. Vidare ska ett vattenverk byggas så att vatten av 
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dricksvattenkvalitet kan användas vid matproduktionen. Vattnet ska pumpas från havet 

till en avsaltningsanläggning och vidare till produktionsköket, vilket utgör en sträcka av 

ca 150 m. Denna reningsprocess är också relativt energikrävande. Detta innebär att en 

stor mängd energi används av verksamheten, vilket Ö-rätt vill kompensera för genom 

att se över potentialen för egen mikroproduktion av förnybar energi. Genom att 

maximera egenanvändningen av den producerade elektriciteten istället för att sälja den 

till elnätet erhålls ekonomiska fördelar för Ö-rätt. Dessutom så kommer verksamheten 

att producera en högre internvärme (från bland annat kökets maskinpark) än i 

traditionella byggnader av liknande storlek, vilket företaget vill ta tillvara på och 

använda på ett smart sätt. Genom att från början bygga upp verksamheten på ett 

genomtänkt sätt kan både pengar och miljö sparas.  

 

Figur 1: Platsen på Svartsö där Ö-rätt ska bygga upp sitt 

produktionskök. Cirka 150 m till höger om denna bild ligger havet som 

ska förse verksamheten med vatten (Jöhnemark & Spinelli-Scala, 2015).  
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1.2 Syfte 

Syftet med denna rapport är att se över hur Ö-rätts planerade verksamhet på Svartsö kan 

utformas så att den blir så energieffektiv som möjligt inom företagets ekonomiska 

ramar.  

Syftet konkretiseras genom att följande frågeställningar besvaras:  

 Hur kan ett förnybart mikroproduktionssystem integreras i verksamheten för att 

säkerställa maximal egenanvändning?  

 Utifrån befintliga ritningar över byggnaden, vilka möjligheter för 

energieffektiviserade åtgärder finns? 

1.3 Avgränsningar 

I ett energibesparingsperspektiv är det svårt att sätta en gräns för när verksamheten är 

”färdig-effektiviserad”. Detta måste alltid sättas i relation till pengar och tid. Därför har 

denna studie avgränsats utefter Ö-rätts resurser.  

Då denna rapport är skriven på uppdrag av Ö-rätt är den anpassad till företagets 

förutsättningar. Detta innebär att energieffektiviseringsåtgärder och systemlösningar 

som behandlas i denna rapport även kommer att diskuteras utifrån företagets 

ekonomiska förutsättningar (vilka är sekretessbelagda).  

Denna uppsats behandlar och undersöker Ö-rätts verksamhet ur ett energiperspektiv. 

Detta inkluderar dock inte val av ingående komponenter, dvs. redogörelse för olika 

typer av vattenverksanläggningar och deras energiförbrukning eller vilken typ av 

solcellsanläggning eller vindkraftverk man bör installera. Studien har snarare studerat 

hur dessa komponenter kan integreras på bästa sätt i verksamheten.  

1.4 Disposition 

Inledningsvis beskrivs de teorier som uppsatsen bygger på; energieffektivisering samt 

sol- och vindenergi. Därefter följer en genomgång av tidigare studier inom relevanta 

ämnesområden. Dessa områden inbegriper studier kring PV-vind hybridsystem samt 

tidigare utförda energieffektiviseringar av produktionskök. Metodologin som används 

för denna studie består av tre avsnitt; arbetsgång, intervjustudie och datainsamling samt 

energiutvärdering. I energiutvärderingsavsnittet presenteras de simuleringsmodeller som 

ligger till grund för studiens erhållna resultat. Därefter presenteras de data som 

insamlats och används vid simuleringarna. Resultatet av studien börjar med en 

redovisning av elproduktionspotentialen och avslutas med en redogörelse för 

byggnadens energibehov. Energieffektiviserade åtgärder samt möjligheten till maximal 

egenanvändning av PV-vind hybridsystemets elproduktion följer därefter. Följande 

avsnitt behandlar tidigare uppgifter ur ett ekonomiskt perspektiv. 
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2. Teori 

2.1 Energieffektivisering 

Termodynamikens princip bygger på att energi aldrig kan förstöras, bara omvandlas till 

andra former. Efter alla omvandlingar blir det alltid värme kvar (Energirådgivningen, 

2015). Byggnader kräver i regel flera former av energi; värme, elektricitet och 

eventuellt kyla. Vid planering av nya byggnader är det viktigt att utforma huset så att ett 

önskat inomhusklimat säkerställs med så lite energiåtgång som möjligt. För att kunna 

uppskatta hur mycket energi som måste tillföras en byggnad krävs noggranna 

uträkningar över byggnadens totala energibehov. Energibehovet utgörs av en byggnads 

el- och värmebehov. För att räkna ut energibehovet används byggnadens energibalans, 

som bestäms av tillförd och bortförd energi enligt ekvationen nedan (Abel & Elmroth, 

2012): 

 𝑄𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 =  𝑄𝑣ä𝑟𝑚𝑒 + 𝑊   (1) 

Där Qvärme står för värmebehov vid normal och avsedd användning av huset och W för 

elbehov vid normal och avsedd användning av huset. 

När byggnadens tillförda energi är lika med byggnadens avgivna energi erhålls en 

konstant inomhustemperatur och byggnadens energibalans har då uppnåtts. 

Energibehovet påverkas av en rad olika faktorer. Dessa inkluderar bland annat krav på 

vilken inomhustemperatur som ska hållas i byggnaden, byggnadens klimatskal som 

påverkar transmissionsförluster, mängden internvärme som utsöndras av maskiner och 

människor inne i byggnaden, ventilering samt solinstrålning och utomhustemperatur. 

Byggnadens klimatskal består av de komponenter som utgörs av byggnadens ytterhölje. 

Med klimatskal menas exempelvis väggar, fönster, dörrar, tak och golv. Material och 

placering av dessa komponenter påverkar den totala energibalansen. Komponenter med 

hög lufttäthetsfaktor och god värmeisolering sänker värmebehovet men kan samtidigt 

öka kylbehovet för att önskad inomhustemperaturen ska nås. Ett välisolerat klimatskal 

med hög lufttäthet ställer högre krav på ventilering för att en tillräckligt ren luft ska 

uppnås i byggnaden (Abel & Elmroth, 2012). Figur 2 visar en schematisk bild över en 

byggnad och dess energibalans. När energibalansen för en byggnad räknas ut tas inte 

hänsyn till hur den tillförda värmen genererats (Control Engineering, 2015).  
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Posten förluster i figur 2 består till stor del av transmission genom klimatskalet. Figur 3 

är hämtad från Energimyndigheten och visar uppdelningen av förlustposten.   

 

Fönster och dörrars placering, dimensionering och material är viktigt då dessa står för 

en stor del av transmissionsförlusterna. Olika fönstermaterial har olika egenskaper. 

Under vinterhalvåret kan det vara fördelaktigt att installera fönster med höga g-värden 

eftersom dessa fönster tillåter mer genomtränglighet av solenergi vilket minskar 

behovet av uppvärmning, samtidigt som dessa fönster kan bidra till övervärmning på 

sommaren, och därmed ett större kylbehov. Det gäller att balansera och överväga vad 

Figur 2: Schematisk bild över energibalansen i en byggnad, bild 

skapad efter (Control Engineering, 2015). 

Figur 3: Översiktsbild på möjliga transmissionsförluster genom 

byggandens klimatskal, bild skapad efter (Energimyndigheten, 2015). 
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som prioriteras vid utformning av en byggnad. På samma sätt kan det vara fördelaktigt 

att installera solskydd för fönster för att minska mängden värme som strålar in genom 

fönstret under soliga dagar. 

I storkök produceras mycket värme och matos som resultat av intensiv användning av 

köksmaskiner och matlagning. Det ställer höga krav på en god ventilation för att leda 

bort förorenad luft och överskottsvärme. Det finns en rad energieffektiva 

förbättringsåtgärder att införa vad gäller ventilation. Enligt Energimyndigheten kan man 

genom styrning försäkra sig om att den ventilation som krävs för att ventilera bort 

matos och överskottsvärme enbart bedrivs när verksamheten är igång. Det kan även 

vara fördelaktigt att ha ventilationen påslagen på natten för att minska kylbehovet på 

dagen eftersom ventilationen då kyler husets stammar med nattluften. Ett bra styrsystem 

med rätt funktioner är därför en viktig förutsättning för att ventilationen ska fungera bra 

med hög kvalitet på inomhusluften (Energimyndigheten, 2012). Ur energisynpunkt är 

det även bra att återvinna värme från den förorenade ventilationsluften. Ett FTX-system 

för återvinning av ventilationsluften är väl lämpat för byggnader med god isolering och 

höga ventilationskrav (Åslund, 2013). 

2.2 Solenergi 

Jorden träffas årligen av ca 10 000 gånger mer solenergi än världens totala förbrukning 

av fossila bränslen. Den totala mängd solinstrålning som träffar en bestämd yta på 

jorden benämns som global solinstrålning. Den kan i sin tur delas in i olika 

komponenter; direkt och diffus solinstrålning. Den direkta solinstrålningen utgörs av 

solinstrålning som inte bryts på vägen. Den kan också reflekteras mot marken eller 

andra ytor och benämns då som reflekterad solinstrålning. Diffus solinstrålning utgör 

den del som bryts av partiklar i luften eller av moln (ArcGIS Resources, 2012). Figur 4 

visar solinstrålningens olika delar. Som regel kan sägas att all solinstrålning som inte är 

direkt är diffus. 
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Solceller använder denna energi för att producera elektricitet. När solcellen träffas av 

solljus exciteras elektroner och en likström (DC) uppstår. Solceller kan ta tillvara på all 

typ av solinstrålning, även om den diffusa solinstrålningen ger mindre energi. Varje 

solcell genererar ungefär 0.5 V och kopplas därför i serie för att öka spänningen. 

Seriekopplade solceller utgör en solpanel, som i sin tur kan kopplas ihop till större 

system (Messenger & Ventre, 2010).  

En solpanel kan riktas och vinklas mot solen för att en större mängd solinstrålning ska 

nå dess yta. Den optimala vinkeln varierar beroende geografisk plats, men kan sägas 

vara omkring 45°
 
lutning vänd mot söder i Stockholmsområdet. Effektminskningen i 

Sverige är mer eller mindre försumbar om solpanelerna placeras mellan sydost till 

sydväst med en lutning av 20° – 60° (Energimyndigheten, 2010).  

Solcellers verkningsgrad minskar när temperaturen stiger. Det är därför viktigt att ta 

hänsyn till omgivande temperatur vid simulering av solcellssystem. För att räkna ut en 

solcells temperatur kan NOCT-värdet användas. NOCT står för ”Nominal Operating 

Cell Temperature” och anger en solcells temperatur under standardförhållanden där 

vindhastighet är 1 m/s, lufttemperaturen 20 °C och solinstrålningen 800 W/m
2
.
 

Figur 4: Solinstrålningens olika delar, bild skapad efter (ArcGIS Resources, 2012). 
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2.3 Vindenergi 

Solenergin som når jorden omvandlas till andra energiformer, däribland vindenergi. När 

solen värmer upp luften stiger den, då varm luft är lättare än kall. Det uppstår 

lufttrycksskillnader som får luften att röra sig från områden med högt tryck till områden 

med lågt tryck. I Sverige blåser det mest mellan oktober-mars och som minst mellan 

maj-augusti (SMHI, 2014).  

Vindkraftverken utnyttjar rörelseenergin i vinden och omvandlar den till elektrisk 

energi. Då vindkraftverkens rotorblad roterar förs kraften över till en generator som 

omvandlar rörelseenergin till elektricitet. Effekten från ett vindkraftverk beror av luftens 

densitet, vindhastigheten samt rotorbladens sveparea. Ekvation 2 nedan visar detta 

förhållande (Ackerman, 2009, p.33).   

  𝑃 =  
𝑝𝐴𝑣3

2
   (2) 

Där 𝑝 står för luftens densitet [kg/m
3
], A för rotorbladens sveparea [m

2
] och 𝑣 för 

vindhastigheten [m/s].  

Vindhastigheten är starkt platsberoende och varierar beroende på omgivning och höjd 

över havet. För att vid simuleringar ta hänsyn till detta kan Ekvation 3 användas som 

beräknar vindhastigheten beroende av omgivning och höjd (Södergård, 1980).  

  𝑣 =  𝑣𝑔𝑟(
ℎ

ℎ𝑔𝑟
)
 

 (3) 

𝑣𝑔𝑟 utgörs av den uppmätta vindhastigheten för mätningar på en viss referenshöjd ℎ𝑔𝑟. 

ℎ är höjden på det aktuella vindkraftverk som används i modellen.   är en konstant 

som varierar beroende på omgivning. Exempel på variation är skog ≈ 0.3, slätt ≈ 0.2 

och hav ≈ 0.1. 
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3. Tidigare Studier 

Här följer en genomgång av tidigare forskning kring PV-vind hybridsystem samt 

energieffektivisering av produktionskök.  

3.1 PV-vind hybridsystem 

Ett hybridsystem är ett energiutvinnande system som använder sig av mer än en 

energikälla. Ett flertal tidigare studier har utförts som studerar den eventuella nyttan av 

att installera ett hybridsystem som lokal energiproducent för byggnader. En av dessa 

studier beskriver ett PV-vind hybridsystem som används för att försörja ett hus med 

elektricitet, samtidigt som systemet är uppkopplat mot det lokala elnätet. 

Hybridsystemet som ingår i studien består av följande komponenter (se figur 5) (Dulau, 

2013): 

I. En vindturbin som konverterar energin i vinden till elektricitet 

II. Solpaneler som konverterar solinstrålningens energi till elektricitet 

III. En hybridregulator som optimerar den lagrade energin i batteriet 

IV. Ett batteri som lagrar överskottsenergi 

V. En inverterare som konverterar likström (DC) till växelström (AC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hybridsystemet fungerar enligt följande: elektriciteten (DC) som produceras av vind- 

och solcellssystemet sänds genom hybridregulatorn som automatiskt anpassar 

energiflödet efter systemlastens energibehov. Hybridregulatorn omvandlar likström till 

växelström och levererar elektricitet till lasten. Om hybridsystemet producerar mer el än 

lastens behov lagras energi i batteriet (Dulau, 2013, p.31). Studiens resultat visar att sol- 

Figur 5: Schematisk bild över hybridsystemets komponenter, bild 

skapad efter (Dulau, 2013). 
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och vindsystemen kompletterar varandra väl på årsbasis. Vindstyrkan är lägre på 

sommaren samtidigt som solen lyser som mest. På vintern är förhållandena omvända 

med starkare vind och mindre solinstrålning (Dulau, 2013, p.33). Hybridsystemet som 

studerades nådde större driftsäkerhet än vad som skulle vara möjligt med endast en typ 

av energikälla; sol eller vind. Denna studie får stöd av Yang et al., (2009) som beskriver 

ett off-grid PV-vind hybridsystem som planerar att driva en telekommunikationsstation 

i östra Kina. Likt Dulau (2013) kommer denna studie fram till att ett PV-vind 

hybridsystem kompletterar varandra väl. Hybridsystemen använder den ena 

energikällans styrka för att överkomma den andra energikällans svaghet och skapar 

därmed en större elproduktion med mindre variation. 

Hybridsystemens fördelar är väldokumenterade, men det gäller samtidigt att 

dimensionera hybridsystemen korrekt för att de ska bli ekonomiskt försvarbara att 

installera. I en studie av Pradhan et al.,  (2012) visar författarna hur ett PV-vind 

hybridsystem ska dimensioneras på rätt sätt för att undvika överdimensionering av 

systemet vilket kan bidra till en högre installationskostnad utan större vinster i önskvärd 

energiutvinning. En viktig faktor som rapporten nämner är att prediktera platsspecifik 

väderdata där hybridsystemet upprättas för att på bästa sätt uppskatta hur stora 

effekttopparna i systemet är, samt när de förekommer.    

De tidigare nämnda studierna påvisar fördelarna med PV-vind hybridsystem vid platser 

med klimatprofiler som skiljer sig från Sverige. Det har dock även gjorts studier i 

Sverige som framhäver PV-vind hybridsystemens fördelar vid nordligare klimat. I en 

artikel skriven av Fiedler & Zapata López (2009) studeras ett nyinstallerat PV-vind 

hybridsystem i Borlänge. Jämför man den totala mängden utvunnen el för 

hybridsystemen för de olika studierna så skiljer sig resultatet föga överraskande en del 

för det svenska exemplet som inte har lika stor elutvinning per år. Däremot så bekräftar 

studien att vinden och solinstrålningen kompletterar varandra väl sett över ett år med 

större vindenergipotential under vinterhalvåret och mer solenergipotential under 

sommarmånaderna. Artikeln drar även slutsatsen att ett separat system med vind- eller 

solenergi skulle behöva vara betydligt mer expansivt för att uppnå samma resultat som 

hybridsystemet (Fiedler & Zapata López, 2009). 

3.2 Energieffektiviserande åtgärder i produktionskök 

Med de nya riktlinjerna för EU:s klimatmål 20/20/20 har energieffektiviserande åtgärder 

uppmärksammats både inom privat- och offentligsektor. Flertalet rapporter ger förslag 

till energieffektiviserande åtgärder, främst för bostäder och lokaler som kan 

implementeras som ett steg i rätt riktning till att nå de uppsatta klimatmålen. Enligt 

Jagemar (2006) innebär energieffektivisering av produktionskök annorlunda utmaningar 

jämfört med vanliga bostäder och kontorsbyggnader eftersom produktionskökens stora 

maskinparker leder till större elförbrukning och samtidigt genererar mer 

värmeutveckling. Det är därför viktigt att kartlägga verksamheten och undersöka vilka 

energiflöden som finns i produktionsköket för att identifiera energibesparingsområden. 
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Vid en liknande studie genomförd av Rolfsman et al., (2010) undersöktes tio skolkök 

(som i rapporten beskrivs som storkök) i syfte att kartlägga energiförbrukningen och 

hitta energieffektiviserande åtgärder. Studiens resultat visar på flera möjliga 

energieffektiviserade åtgärder i de befintliga köken, vilket innefattar värmeåtervinning 

från kyl- och fryssystem, värmeåtervinning från avloppssystem, värmeåtervinning från 

ventilation, tidsstyrning av utrustning samt ett ökat engagemang från kökspersonalen för 

minskad energiförbrukning i köket.  

4. Metod 

Metodologin som används för denna studie består av tre delar; arbetsgång, 

intervjustudie och datainsamling samt energiutvärdering. I energiutvärderingsavsnittet 

presenteras de simuleringsmodeller som ligger till grund för studiens erhållna resultat. 

4.1 Arbetsgång 

Vid energieffektiviserande arbete är det viktigt att börja i rätt ände, eftersom det finns 

många faktorer som påverkar varandra i ett system. Enligt en publikation utgiven av 

Energimyndigheten ”Energieffektivisering av stora värmesystem”, bör man utföra 

energieffektiviserande åtgärder innan ett värmesystem bestäms. Detta eftersom du 

annars riskerar att överdimensionera värmesystemet eftersom värmebehovet minskar 

med energieffektiva lösningar. Om inte arbetsgången sker i rätt följd kan det leda till ett 

dyrare system med sämre verkningsgrad (Energimyndigheten, 2014b). Enligt rapporten 

”Guide för små och medelstora företag” utgiven av energimyndigheten är det viktigt att 

kartlägga en verksamhets totala energianvändning innan en djupdykning i detaljer 

genomförs. Rapporten redogör att: ” ..Snabba och enkla energivinster ofta finns där 

företag minst anar det. Utan en inledande kartläggning av energianvändningen riskerar 

företagen att göra investeringar i åtgärder med dåliga resultat eller onödigt långa 

återbetalningstider” (Energimyndigheten, 2013, p.6). Det är också viktigt att 

systemgränserna är tydliga, annars riskerar analysen att förlora i värde. En kartläggning 

fungerar dessutom utmärkt som utgångsinformation eftersom byggnader, 

produktionsprocesser och hjälpsystem som ingår i analysen ska beskrivas tydligt. 

Arbetsgången för denna studie baseras på energimyndighetens ovannämnda 

rekommendation och återspeglas i figur 6.  

 

Kartläggning av 

verksamheten 

Energiutvärdering 

- mikroproduktion 

- energikonsumtion 

Åtgärdsförslag 

- Utnyttjande av mikroproduktion 

- energimässig besparingspotential 

- Ekonomisk rimlighetsbedömning  

Figur 6: Schematisk bild över uppsatsens metodiska arbetsgång.  
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4.2 Intervjustudie och datainsamling 

Följande avsnitt redovisar utformningen av de intervjuer som genomförts samt varifrån 

data som används i modellerna hämtats.  

4.2.1 Intervjuer 

En öppen intervju med uppdragsgivarna ägde rum på Svartsö vid platsen där 

produktionsköket ska upprättas. Diskussioner kring olika energieffektiva lösningar och 

förutsättningar för PV-vind hybridsystem fördes med intervjuobjekten Cilla Heurlin 

samt Catarina Zederman, grundare av Ö-rätt. Enligt Blomkvist & Hallin (2014, p.70) 

passar öppna intervjuer bra i början av ett empiriskt arbete då man söker en 

frågeställning. Informationen som erhölls under besöket utgjorde underlag för studiens 

systemgränser.  

Information angående installationstekniska åtgärder och verksamhetsrelaterade fakta 

som exkluderar maskinanvändningen samlades in via halvstrukturerade intervjuer med 

Christer Heurlin, projektledare för produktionsköket. Intervjuerna skedde via telefon. 

Kompletterande uppgifter erhölls via mailkorrespondens. Styrkan med halv-

strukturerade intervjuer är att man vid frågeställningen tar del av respondentens kunskap 

genom att ställa frågor i en bestämd följd, samtidigt som det lämnar utrymme för fler 

djupgående följdfrågor inom studieområdet (Lantz, 2013, p.47). I denna rapport gav 

detta önskvärd effekt eftersom författarna besitter begränsande kunskaper inom 

respektive studieområde. Genom halvstrukturerade intervjuer kunde författarna hålla sig 

till styrda frågor som var relevanta för rapporten samtidigt som det lämnades utrymme 

till att lära sig mer om ämnesområdet. För att ytterligare söka kunskap inom 

värmeåtervinnande lösningar genomfördes en intervju med Christer Steinvall, 

universitetsadjunkt vid Uppsala universitet.  

4.2.2 Datainsamling 

Denna studie har till största del använt sig av två typer av indata; antagna och fastslagna 

data. Exempel på fastslagna data är toppeffekter på hushållsmaskiner, solceller, 

vindkraftverket, vattenverk, kylkompressorer samt klimatdata. Den andra typen av 

indata är starkt verksamhetsrelaterad och inkluderar exempelvis antal timmar som 

effektkrävande apparatur används, antalet personer som befinner sig i byggnaden och 

hur stor mängd tappvarmvatten som används i verksamheten. De uppskattade data som 

används i rapporten utgörs av kvalificerande antaganden och uppskattningar av 

intervjuobjekten samt experter med stor erfarenhet av liknande projekt.  

Väderdata för att uppskatta PV-vind hybridsystemets elproduktion är hämtade från 

SMHI. Solinstrålningsdata som används utgörs av global- och direkt solinstrålning. De 

har hämtats från STRÅNG, ett modelleringsverktyg som tillhandahålls av SMHI 

(STRÅNG - SMHI, 2015). Data för vindhastighet och för utomhustemperatur togs fram 

med hjälp av en databas över väderstation 98160, Stavsnäs, erhållen av SMHI. Denna 
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station var den geografiskt närmsta stationen i förhållande till Svartsö som tillhandahöll 

mätvärden på timbasis. 

Uppskattad verksamhetsdata samlades in genom att uppdragsgivarna fick svara på en 

enkät innehållandes uppgifter om beräknad användning av hushållsapparater som ingår i 

maskinparken. Även antalet personer i byggnaden och vattenkapaciteten för 

avsaltningsanläggningen kunde fyllas i av uppdragsgivarna. Effekten av maskinparkens 

apparatur har erhållits av Christer Heurlin.  

Övriga data har erhållits via publika databaser på internet, produktblad från 

leverantörers hemsidor knutna till Ö-rätts verksamhet samt intervjuer med experter. I 

tabell 1 presenteras en sammanfattning av datainsamlingen.   

 

 

Typ av Data Insamlingskälla

Byggdelar,	storlek

Material	i	byggdelar

Klimatdata	för	VIP-Energy

Zonindelning

Drifttider	och	driftfall

Verksamhetsrelaterade	
antaganden

Effekt	för	maskinpark

Direkt	solinstrålning	för	
hybridsystem

Diffus	solinstrålning,	
hybridsystem

Vindhastighet,	hybridsystem

Utomhustemperatur,	
hybridsystem

Solcellsmodulers	egenskaper

Vindkraftverkets	egenskaper

Vattenverkets	egenskaper

Cedervall	arkitekter

Christer	Steinvall,	installationstekniker

Förinstallerad	fil	i	VIP-Energy

Cilla	Heurlin,	projektledare

Cilla	Heurlin,	projektledare

Christer	Heurlin,	projektledare

Catarina	Zederman	&	Cilla	Heurlin,	projektledare	

SMHI

Strång,	SMHI

Strång,	SMHI

SMHI

Nyedal	Solenergi

Svensk	vindenergi

Aquacomplete

Tabell 1: Sammanfattning av datainsamling 
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4.3 Energiutvärdering  

Syftet med energiutvärderingen som genomförts i denna studie var att få en egen bild av 

företagets behov och användning av energi, samt potentialen av egenproduktion av 

förnybar energi. För att genomföra energiberäkningar har två modeller skapats, en i 

Matlab som simulerar potentialen för egen mikroproduktion och en i 

byggnadssimuleringsprogrammet VIP-Energy där byggnadsrelaterade simuleringar 

utförs för att erhålla byggnadens energibehov. Dessa modeller kunde sedan integreras 

för att skapa en uppfattning om PV-vind hybridsystemets utnyttjandegrad
1
.  

4.3.1 Modell för beräkning av verksamhetens energibehov 

För att uppskatta byggnadens energibehov skapades en modell i energiberäknings-

programmet VIP-Energy. Genom att ange insamlade byggnads- och 

verksamhetsrelaterade data kan modellen hitta byggnadens energibalans. 

Energibalansen kan simuleras för olika tider på dygnet eller året. Detta ger en detaljerad 

bild över energibehovet vid olika tidpunkter. Då denna rapport verkar som en förstudie 

till en verksamhet som inte startat sin produktion bygger många uppgifter i rapporten på 

uppskattningar rörande verksamhetens omfattning. Med detta menas bland annat 

uppskattningar av hur många timmar de olika köksmaskinerna kommer att användas per 

dag, samt verksamhetens vattenkonsumtion. Varifrån dessa uppgifter hämtats finns 

redovisat i avsnitt 4.2.2 ”Datainsamling”. Produktionsköksbyggnaden har skapats efter 

ritningar som tillhandahållits av Ö-rätt. Byggnaden har inte modellerats med hänsyn till 

värmeflöde i 2-D och 3-D (köldbryggor), då det i detta fall kan anses försumbart med 

tanke på rapportens omfattning. Upprättandet av produktionsköket på Svartsö befinner 

sig i planeringsfasen. Med Energimyndighetens rapport (2013) som stöd bör värme- och 

kylbehovet identifieras innan värme- och kylsystem bestäms. Modellen i VIP-Energy 

inkluderar därför inte kyl- och värmesystem utöver ett FTX-system, som är standard vid 

nyproduktion av denna typ av fastighet.  

Zonindelning 

Byggnaden delades in i olika zoner. Uppdelningen baserades på skillnader gällande 

verksamhets- och fastighetsenergi, tappvarmvattenanvändning eller kriterier för 

rumstemperatur. För varje zon så bestämdes orientering, mått och material av byggdelar 

vilket avgränsar en zon till en annan. I programmets materialkatalog finns 

förprogrammerade material med tillhörande U-värde och täthetsfaktor för varje 

byggdelstyp. Informationen för orientering och mängd har tagits från produktionskökets 

ritningar. Alla zoner kan sedan slås ihop för att beräkna den totala energibalansen för 

hela byggnaden. Figur 7 visar hur zonindelningen för produktionsköksbyggnaden ser ut. 

Zon A består av huvudrummet där all tillagning av mat kommer att ske. I Zon A ingår 

även omklädningsrum, kontor, skölj- & skalrum samt toalett. Denna zon har en 

                                                           
1 Med utnyttjandegrad avses den mängd av PV-vind hybridsystemets elproduktion som direkt kan utnyttjas av 

verksamhetens olika laster i förhållande till PV-vind hybridsystemets totala elproduktion.  
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komforttemperatur som inte får överstiga 27 °C. Zon A karaktäriseras av den stora andel 

internvärme som förväntas genereras av personal och hushållsmaskiner. Det ställs även 

krav på att denna zon har god ventilering för att vädra bort matos och andra 

restprodukter från matlagningen. De tre kylrummen har tilldelats benämningen Zon B. 

Det viktigaste kravet i denna zon är att hålla en temperatur som inte får överstiga 4 °C 

samt att väggarna har god isolering med tanke på temperaturskillnaden mellan zonerna. 

Därför har väggarna modellerats med ett lågt U-värde (0,13 W/m
2
,K). I Zon C finns 

frysrummet som liksom kylrummet har strikta temperatur- och isoleringskrav. I 

frysrummet får temperaturen inte överstiga -15 °C och det är modellerat med samma U-

värde som i kylrummen. Den sista zonen är Zon D som innefattar packrummet där all 

lagad mat slutligen förpackas i behållare. Den innehåller även kylleveransytan där 

leveransen av kylvaror kommer att ske för att förkylas och därmed minska 

temperaturdifferensen mellan mat och kyl innan den lagras i kylrummen. Denna zon får 

inte överstiga 12 °C.  

 

För varje zon bestämdes vilka drifttider och driftfall som ska gälla i zonen. I drifttider 

ingår verksamhets- och fastighetsenergi, personvärme, högsta och lägsta tillåtna 

temperatur, tappvarmvatten och fuktighetstillskott.  

4.3.2 Modell för beräkning av PV-vind hybridsystemets elproduktion 

För att kartlägga potentialen av förnybar mikroproduktion för Ö-rätts verksamhet 

använder studien en Matlab-modell som simulerar ett PV-vind hybridsystem. Delar av 

Matlab-modellen, främst de delar som berör solcellssystemet, är hämtat från en 

Figur 7: Produktionskökets zonindelning i modellen.  
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avhandling skriven av Joakim Widén (2010). Modellen har vidareutvecklats och 

anpassats för att på bästa sätt kunna utföra simuleringar av Ö-rätts verksamhet. De 

nyutvecklade delarna innehåller funktioner för att simulera ett solcellssystem, ett 

vindkraftverk samt ytterligare ingående komponenter som kan matchas mot 

hybridsystemet. Simuleringarna utfördes och redovisades på timbasis för ett år. Detta 

möjliggjorde noggranna analyser av hybridsystemets momentana elproduktion som 

sedan matchades mot verksamhetens momentana elbehov. Detta är fördelaktigt eftersom 

hybridsystemets elproduktion är intermittent på års- och dygnsbasis. Det finns 

hybridsystemslösningar som inkluderar energilagringsmöjligheter. Dessa handlar 

vanligtvis om batteriparker eller liknande. Detta möjliggör att hybridsystemet kan 

producera mer elektricitet än vad det momentana behovet av verksamheten erfordrar. 

Verksamheten kan sedan använda batteriparken då hybridsystemet inte producerar 

elektricitet. Hybridsystemets maxeffekt påverkas av antalet ingående solcellsmoduler 

samt storleken av vindkraftverket. Modellen underlättar för dimensionsanalyser av 

ingående systemkomponenter.  

Modellen använder sig av ett schablonvärde gällande effektförluster som uppstår då 

växelriktare och andra nödvändiga elektriska delkomponenter installeras i systemet. 

Något som inte finns med i beräkningarna är ifall solcellsmodulerna träffas av ihållande 

skuggor. I dagsläget finns en del träd vid den tilltänka byggnationsplatsen som inte 

simuleringsverktyget tar hänsyn till.  

Beräkning av solenergi 

I modellen definieras solcellssystemets inparametrar. Detta innebär att bland annat 

solcellspanelernas effekt, deras storlek, lutning och azimut definieras. Longitud och 

latitud anges också eftersom detta påverkar soltiden som modellen beräknar. För att 

omvandla utomhustemperaturen till solcellernas arbetstemperatur använder sig 

modellen av NOCT-förhållandet som omnämns i avsnitt 2.2 ”Solenergi”. Uträkningen 

ser ut som följer (Messenger & Ventre, 2010): 

 𝑇𝑐𝑒𝑙𝑙 =  𝑇𝑙𝑢𝑓𝑡 +  
𝑁𝑂𝐶𝑇−20

800
𝐺    (4) 

Där 𝑇𝑙𝑢𝑓𝑡  står för luftens utomhustemperatur baserat på data från Stafsnäs väderstation. 

Detta värde varierar på timbasis över ett år. 𝑁𝑂𝐶𝑇 är ett typvärde som i denna modell 

uppgår till 47,5 C. 𝐺 utgör solinstrålning i W/m
2
 som för NOCT-standardförhållanden 

uppgår till 800 W/m
2
.  𝑁𝑂𝐶𝑇 och 𝐺 är konstanter i modellen.   

Beräkning av vindenergi 

Vindkraftverkets maxeffekt och höjd definieras i modellen. Eftersom vindhastigheten är 

starkt höjd- och platsberoende har en funktion skapats som tillåter användaren att ange 

hur omgivningen ser ut samt hur högt vindkraftverket är. Omgivningen definieras 

genom att ett -värde anges, likt ekvation (3) i avsnitt 2.3 ”Vindenergi”. Denna 

ekvation omvandlar den uppmätta vindhastigheten som hämtats från Stafsnäs 
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väderstation och anpassar den till de platsspecifika förhållanden som råder för den plats 

som ska simuleras. I denna studie har ett -värde på 0.1 använts, vilket motsvarar 

havslandskap. Detta eftersom det endast är cirka 100 meter till havet från platsen där 

produktionsköket ska upprättas. Möjligheten finns därför att placera vindkraftverket vid 

havet och sedan leda ström till byggnaden.   

När den modifierade vindhastigheten tagits fram beräknas vindkraftverkets elproduktion 

enligt ekvation (2) i avsnitt 2.3 ”Vindenergi”. Variabler som anges är rotorbladens 

sveparea samt luftens densitet.  

Vindkraftverket producerar elektricitet då vindhastigheten ligger mellan 3 – 25 m/s. Vid 

övriga förhållanden stannar vindkraftverket eftersom för höga vindhastigheter kan 

orsaka skador på vindkraftverket, samt att vindhastigheter över 3 m/s krävs för att 

generatorn ska kunna börja producera elektricitet.  

Matchande komponenter 

Sol- och vindenergi är intermittenta i sin elproduktion vilket gör en simulering på 

timbasis nödvändig. Genom att matcha verksamhetens elbehov mot elproduktionen av 

hybridsystemet på timbasis kan hybridsystemets utnyttjandegrad beräknas. 

Verksamhetens elbehov består av en rad olika laster som baseras på det uträknade 

energibehovet som erhålls från modellen i VIP-Energy. Energibehovet räknas om till 

elektricitet genom lasternas specifika verkningsgrader.   

5. Data 

5.1 Byggnads- och verksamhetsrelaterad data 

Olika komponenters materialegenskaper så som U-värden och täthetsfaktorer är 

förutbestämda i VIP-Energys materialkatalog.  Valet av material och 

verksamhetsrelaterad data görs därefter utifrån byggnadens önskvärda utformning och 

användning.  

Klimatdata 

För varje fil som skrivs i VIP-Energy bestäms först vilken klimatdata som ska 

användas. Programmet har förinställda data för ett antal utvalda platser i Sverige. Dessa 

data baseras på ett medelvärde av mätningar gjorda mellan 1996-2005 och berör 

solinstrålning, utomhustemperatur, vindhastighet och luftfuktighet. I denna studie 

användes klimatdata från Stockholm.  
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Byggnadsdelars mått och orientering 

En grundläggande del i VIP-Energy är att bygga upp byggnadens skal. Här bestäms 

byggdelarnas storlek, material och tjocklek. I tabell 2 visas ett förenklat utdrag från 

huvudrummet (Zon A). 

 

 

Tabell 2 är en förenkling av den riktiga modellen som har skapats i VIP-Energy och 

redovisar några av de indata som programmet använder för att hitta energibalansen för 

respektive zon. 

Drifttider och driftfall 

Verksamheten beräknas vara i drift mellan 8.00-18-00 måndag – fredag under årets alla 

veckor. Under vissa förbestämda tider räknar modellen med högre processenergi, 

personvärme, ventilation och tappvarmvattenanvändning i Zon A och D. De övriga 

zonerna påverkas inte av dessa poster utan har endast ett temperaturkrav. Tabell 3 

Tabell 2: Exempel på parameterval i VIP-Energy. 

Zon A
Benämning för 

byggdelstyp
Orientering Mängd [m²]

Lägsta 

nivå [m]

Högsta 

nivå [m]

U-värde 

[W/m²,K]

Otäthets-

faktor q50 

[l/s,m²]

Vägg Västerfasad VÄSTER 76,5 0 7,5 0,13 0,5

Norrfasad NORR 38,5 0 4,2 0,13 0,5

Österfasad ÖSTER 18,1 0 7,5 0,13 0,5

Söderfasad SÖDER 64,8 0 4,2 0,13 0,5

Golv Golv Btg PPM 0-1 37,5 0 0,5 0,241 0,1

Golv Btg PPM 1-6 84,5 0 0,5 0,158 0,1

Tak Tak TAK 122 0 0,5 0,114 0,8

Fönster 2-Glas kopplat VÄSTER 1 1 2 1,1 0,5

2-Glas kopplat NORR 1 1 2 1,1 0,5

2-Glas kopplat ÖSTER 1 1 2 1,1 0,5

2-Glas kopplat SÖDER 5 1 2 1,1 0,5

Dörr Västerdörr VÄSTER 2 0 2 1 0,8

Österdörr ÖSTER 2 0 2 1 0,8

Innervägg INNER 543 0 2 0,183 0,8

Mellanbjälk
Bjälklag massiv 

btg
INNER 136,3 - - 2,018 0,1
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redovisar en del av de viktigaste indata som modellen bygger på, vilka är indelade i tid 

på dygnet.  

 

 

 

 

 

 

 

Detta är en förenklad tabell då processenergin i den verkliga modellen är uppdelad i 

verksamhet- och fastighetsenergi. Ventilationen följer samma driftmönster med större 

ventilation under dygnets verksamma timmar. Ventilationsflödet för 

produktionsköksverksamhet är betydligt högre än vad som är standard för till exempel 

kontorslokaler. FTX-systemet har en värmeåtervinningsgrad på 80 %. Den tillåtna 

rumstemperaturen är en viktig parameter då det är utifrån den som energibalansen 

bestäms. 

Vattenverket som används vid simulering är av typen Omvänd Osmos med en 

toppeffekt på 4,6 kW och en reningskapacitet på 600 liter/timme (Aquacomplete, 2015). 

Den uppskattade vattenkonsumtionen per dag uppgår till 800 liter.  

5.2 Hybridsystemsrelaterad data 

I denna rapport har solpaneler från Q-cell använts vid simulering. Dessa solpaneler är av 

normalstandard på dagens solcellsmarknad med en toppeffekt på 260 W. Varje solpanel 

har storleksmåtten 1670x1000x35 mm och är klassade som polykristallina 

solcellspaneler (Nyedalsolenergi, 2015). Vindkraftverket som använts vid 

simuleringarna har en toppeffekt av 5 kW och en tornhöjd på 9 m. (Svensk Vindenergi, 

2015). Vindkraftverket producerar elektricitet när det blåser mellan 3-25 m/s. Vid högre 

vindhastigheter stängs verket av eftersom det kan ta skada.  

Solinstrålningsdata som använts utgörs av global- och direkt solinstrålning. Modellen 

beräknar platsspecifik solinstrålning på timbasis baserat på longitud och latitud i 

norden. Data togs fram för tio år, 2004 – 2013. Därefter beräknades ett medelår vilket 

utgörs av medelvärden för varje timme på året.  

Tabell 3: Drifttider och driftfall för Zon A. 

Huvudzon (Zon A)
00-07 08-10 11-15 16-18 19-23 Lör-Sön

1. Processenergi [W/m2] 1 15 64 15 1 1

2.  Personer [Antal] 0 3 3 3 0 0

3.  Tappvarmvatten [W/m2] 0 10 20 10 0 0

4.  Rumstemperatur, högsta-lägsta [°C] 25-18 27-20 25-20 27-20 25-18 25-18

5. Ventilationsflöde [m3/s] 1 1,5 2,8 1,5 1 0,5
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För både vind- och temperaturdata användes data från tio år (2004 – 2013). Gällande 

temperaturdata visade det sig att det saknades 679 mätpunkter, vilket utgör ungefär 28 

dygn. Dessa korrigerades genom att söka upp det saknade timvärdet och använda 

medelvärdet av timvärdena innan och efter. Vid ett tillfälle saknades mätdata mellan 

den 13 – 22 oktober 2009. Ett medelvärde baserat på timvärdet före och efter denna 

period skulle med hög sannolikhet vara missvisande. Istället användes 

dygnsmedelvärdet för oktober månad 2009, vilket var 6 °C (SMHI, 2014). För 

vinddatan saknades 747 mätpunkter, vilket utgör ungefär 31 dygn. Dessa mätpunkter 

var alla isolerade från varandra vilket möjliggjorde att medelvärden erhållna från 

intilliggandes mätvärden kunde användas för att komplettera datan.  

6. Resultat 

Inledningsvis presenteras resultatet av energiutvärderingen rörande produktions-

potentialen av PV-vind hybridsystemet. Därefter presenteras verksamhetens estimerade 

energibalans från vilken energibehovet kan beräknas.  

6.1 Produktionspotential från PV-vind hybridsystem 

Potentialen av hybridsystemets elproduktion presenteras i tre delar; solenergipotential, 

vindenergipotential, följt av den totala elproduktionspotentialen för hybridsystemet samt 

dess korrelerande egenskaper.  

6.1.1 Produktionspotential från solcellssystem 

Taket för det tänkta produktionsköket som ska byggas för Ö-rätts verksamhet är enligt 

ritningarna 8 m brett och 21 m långt med en taklutning på 45° riktad mot söder. 

Eftersom varje solpanel har måtten 1670x1000x35 mm får 77 stycken solpaneler plats 

på taket om de monteras på längden. För att underlätta montering och underhåll har en 

liten takyta undvarats. Figur 8 och 9 visar ett dimensionsenligt solcellssystem 

fastmonterat på produktionsköket.  
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Solcellssystemets ackumulerade elproduktion över ett år uppgår till 20 172 kWh. För att 

få en mer detaljerad bild över elproduktionen visar figur 10 och 11 produktionen på tim- 

respektive månadsbasis.  

 

 

 

Figur 8: Skiss över solsystemet och produktionsköket på den 

angivna platsen. 

Figur 9: Skiss över solcellssystemet och montering samt 

lutning av solpanelerna.  
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Figur 10: Simulering av solcellssystemets årliga elproduktion på timbasis. 

Figur 10 visar solcellssystemets årliga elproduktion på timbasis. Elproduktionen är noll 

vid flera tillfällen under dygnen men den låga upplösningen gör att detta inte syns i 

figuren. Elproduktionen varierar kraftigt mellan olika timmar. Maximala effekten som 

uppnås är omkring 19 000 W.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11: Simulering av solcellssystemets elproduktion på månadsbasis. 
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Figur 11 visar elproduktionen av solcellssystemet på månadsbasis. Huvuddelen av 

elproduktionen sker mellan april till september, med en produktionstopp i maj. 

Produktionstopparna i ett solcellssystem påverkas av vinkeln som solpanelerna har i 

förhållande till hur högt solen står på himlen.  

6.1.2 Produktionspotential från vindkraftverket 

Vindkraftverket har en toppeffekt av 5 kW och en tornhöjd på 9 meter. Vindkraftverkets 

ackumulerade elproduktion över ett år uppgår till 3 173 kWh. För att få en mer 

detaljerad bild över elproduktionen visar figur 12 och 13 den årliga produktionen på 

tim- respektive månadsbasis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12 visar vindkraftverkets årliga elproduktion på timbasis. Vindkraftverket har 

produktionstoppar året runt, med den största effekttoppen på ca 2100 W. 

Elproduktionen verkar vara något jämnare på timbasis i jämförelse med 

solcellssystemets elproduktion. Noterbart är att vindkraftverkets elproduktion är 

förhållandevis liten i jämförelse med den installerade effekten. För att kontrollera detta 

genomfördes en simulering med samma vindkraftverk fast på Fårösund, Gotland. 

Vindkraftverket årliga elproduktion var då 5 583 kWh. Detta tyder på att 

vindförhållandena på Svartsö inte är optimala
2
.  

                                                           
2 Simuleringen som är utförd på Gotland är baserad på väderdata från år 2009, vilket skiljer sig mot 

vindkraftssimuleringarna som är utförda på Svartsö, eftersom dessa baseras på ett medelvärde mellan år 2004-2013. 

Figur 12: Simulering av vindkraftverkets årliga elproduktion på timbasis.  
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Figur 13 visar vindkraftverkets årliga elproduktion på månadsbasis. Merparten av 

elproduktionen sker från september till mars, med den största produktionen under 

vintermånaderna. Notera att graderingen på y-axeln inte börjar på noll.  

6.1.3 Produktionspotential för hybridsystemet 

Den totala elproduktionen från hybridsystemet uppgår till 23 344 kWh. Vindkraftverket 

står endast för ca 14 % av denna elproduktion. Hybridsystemets toppeffekt uppgår till 

19 820 W, vilket endast är 820 W mer än för solcellssystemet. Figur 14 visar 

hybridsystemets årliga ackumulerade elproduktion i jämförelse med solcellssystemets 

årliga ackumulerade elproduktion på månadsbasis.  

 

 

 

 

 

 

Figur 13: Simulering av vindkraftverkets elproduktion på månadsbasis.  
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Inverkan av vindkraftverkets elproduktion visas i figur 14. Bidraget är som väntat störst 

under vintermånaderna. PV-vind hybridsystem har en negativ korrelation vilket 

utjämnar de enskilda systemens intermittenta elproduktion. Figurerna 10-11 visar att 

solcellssystemets elproduktion är som störst under sommarmånaderna samtidigt som 

figurerna 12-13 visar att vindkraftverkets elproduktion är som lägst under dessa 

månader. Solcellssystemet som simuleras för Ö-rätts verksamhet är dock 

överdimensionerat i förhållande till vindkraftverket. För att visa denna korrelation har 

figur 15 tagits fram, där vindkraftverkets elproduktion simuleras i förhållande till ett 

solcellssystem av samma produktionsstorlek innehållandes endast 12 solpaneler.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14: Simulering av hybridsystemets och solcellssystemets årliga 

elproduktion på månadsbasis. 
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Figur 15 visar att solcellssystemets låga elproduktion mellan månaderna oktober till 

mars kompenseras av vindkraftverkets elproduktion.  

6.2 Estimerad energibalans för byggnaden 

I följande figurer presenteras de resultat som erhållits genom simuleringar i VIP-

Energy. Till en början redovisas den totala energibalansen för byggnaden. Sedan följer 

en presentation av varje enskild zon (se figur 7, sid 17 för översiktsbild).  

Figur 15: Simulering av vindkraftverket i förhållande till ett solcellssystem 

med 12 solpaneler.  
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Figur 16 visar den avgivna och tillförda energimängden för ett år på veckobasis. Till 

höger om grafen står förklaringar till vad färgerna representerar och till vänster visas 

energimängden uttryckt i kWh. Även om modellen inte är simulerad med samtliga 

poster så visas de till höger om figuren. Transmission avser den energi som avges via 

väggar, golv, tak och fönster och är större under vintermånaderna då det är kallare 

utomhus än den önskade inomhustemperaturen. Andra framstående avgivna 

energimängder är luftläckage genom otätheter i byggnaden, spillvatten och ventilation. 

En stor del av den avgivna energin sker genom ventilation av produktionsköket. 

Energimängden som avges via ventilation uppgår till 19 760 kWh. Den omfattande 

ventilationen hjälper till att kyla byggnaden, men som visas i figur 16 finns ytterligare 

kylbehov för att säkerställa att de tillåtna maxtemperaturerna i de olika zonerna inte 

överskrids. Kylbehovet är som störst under sommarmånaderna eftersom processenergin 

från maskinparken alstrar värme samtidigt som kyleffekten från ventileringen är mindre 

då det är varmare utomhus. Den totala energimängd kyla för hela byggnaden är 10 615 

kWh per år.  

De framträdande energimängderna som tillför energi till byggnaden utgörs av 

processenergi, värmeförsörjning och värmeåtervinning från ventilation, men även viss 

solinstrålning genom fönstren. Den totala energimängd värme som behöver tillföras per 

år är 8 681 kWh. Av denna mängd står uppvärmning av tappvarmvatten för 6 501 kWh. 

Figur 16: Total avgiven och tillförd energi för produktionsköket. 
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Figur 17 och 18 illustrerar hur energibalansen ser ut i frys- och kylrum. Transmissionen 

är genomgående hög under varma månader vilket ökar belastningen på 

kylkompressorerna. Kylrummets kylbehov är koncentrerat till sommarhalvåret medan 

frysrummet kylbehov är mer konstant även om den också ökar under 

sommarmånaderna. Den totala energimängden kyla i kyl- och frysrum uppgår till 4 644 

kWh. Det finns två faktorer som i praktiken kan öka denna kylmängd. Det är inte 

simulerat med att dörren till kyl- och frysrummen öppnas och stängs, vilket påverkar 

kylbehovet. Även om maten förkyls innan den läggs in i kyl- och frysrum så kan detta 

komma att påverka kylbehovet något.  

Figur 17: Avgiven och tillförd energi för Zon C (frysrum). 

Figur 18: Avgiven och tillförd energi för Zon B (kylrum).  
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Zon A (huvudzonen) innefattar huvudköket, abonnemangsköket, omklädningsrum, 

sköljrum och kontor. Det är byggnadens största zon och är även den zon som kommer 

brukas mest aktivt, vilket bidrar till värmealstring från personer i rummet och som 

tillsammans med processenergin från maskinparken och fastighetsenergin uppgår till   

22 384 kWh per år. Det totala kylbehovet uppgår till 5 970 kWh. 

Figur 19 redovisar ett genomgående värmebehov över året. Anledningen till att det 

existerar ett värme- och kylbehov samtidigt kan förklaras av att modellen räknar in 

uppvärmning av inomhusluften och tappvarmvatten under posten värmeförsörjning 

vilket bidrar till ett värmebehov året runt. Värmeåtervinning från ventilation tillför      

11 034 kWh årligen och följer värmeförsörjningens mönster med ökad tillförd energi 

under vinterhalvåret.  

6.2.1 Beräkning av verksamhetens elbehov 

Utifrån resultatet av energiutvärderingen för produktionsköket kan ett kyl- och 

värmesystem nu väljas som är anpassat därefter.  

Zon B och C kommer att kylas av kylkompressorer med en effekt av 4 kW. 

Kylkompressorerna kommer att placeras på övervåningen med ett COPk
3
-medelvärde på 

3. För att täcka värme- och kylbehovet i Zon A används en luft-luft värmepump med en 

köldfaktor med medelvärde 2 samt en värmefaktor med medelvärde på 4. Motiveringen 

bakom valet av en luft-luftvärmepump grundar sig i det relativt låga kyl- och 

värmebehov som finns för Zon A & D, (5 970 kWh kyla, 2 180 kWh värme) samt att 

det inte finns några planer på att installera ett vattenburet distributionssystem. Elbehovet 

från dessa laster kan räknas ut med hjälp av 

                                                           
3 COPk står för Coefficient of Performance, och kallas på svenska för köldfaktor, vilket är förhållandet mellan effekt 

som tillförs och avges.  

Figur 19: Avgiven och tillförd energi för Zon A (huvudrum).  
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  𝐶𝑂𝑃 =  
𝑃𝑢𝑡

𝑃𝑖𝑛
    (5) 

där Pin är den effekt som tillförs kompressorn och Put är den mängd effekt som avges.  

Utifrån ovanstående uppgifter beräknas elbehovet för dessa laster. Med hjälp av 

uppgifter från en VVS-konsult som är tillsatt av Ö-rätt kommer fläktar + FTX-aggregat 

att erhålla ett årligt elbehov på 14 600 kWh. Vattenverket beräknas använda 3 kWh per 

m
3 

renat vatten, vilket leder till ett årligt elbehov på 876 kWh då verksamheten använder 

800 liter renat vatten per dygn (Aquacomplete, 2015). För att värma upp 

tappvarmvattnet installeras en varmvattenberedare med en verkningsgrad på 1:1. Tabell 

4 visar en sammanfattning av verksamhetens elbehov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Egenanvändning av hybridsystemets elproduktion 

För att erhålla en bild över hur mycket av hybridsystemets elproduktion som går att 

använda direkt i Ö-rätts verksamhet genomfördes simuleringar där elproduktionen och 

olika lasters elbehov kopplade till verksamheten jämfördes per timme. Lasterna bestod 

av; vattenverket, kylkompressorer för att kyla kyl- och frysrum, värmepump för att kyla 

och värma huvud- och packrum, uppvärmning för tappvarmvatten, fläktar till 

ventilation samt processenergi som utgör verksamhetsenergi (maskinpark) och 

fastighetsenergi (belysning). Det totala elbehovet för verksamheten är 49 439 kWh per 

år, jämfört med hybridsystemets elproduktion som uppgår till 23 345 kWh. Figur 20 

visar det årliga ackumulerade elbehovet från hela verksamheten på månadsbasis, den 

årliga ackumulerade elproduktionen på månadsbasis samt den årliga ackumulerade 

Tabell 4: Beräknat elbehov för verksamhetens laster 

Last
Avgiven/Tillförd 

Energi (kWh)
Elbehov (kWh)

1. Vattenverk Inte med i VIP 876

2.  Kylkompressorer, kyl- och frysrum 4 644 1 548

3.  Luft-luft värmepump för kyla 5 970 2 985

4. Värmepump för uppvärmning 2 180 545

5. Tappvarmvatten 6 501 6 501

6.  Fläktar till ventilation (14 600 kWh) 19 760 14 600

7.  Processenergi, maskinpark + belysning 22 384 22 384

8.  Totalt 61 439 49 439
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andel av hybridsystemets elproduktion som kan tillgodogöras verksamheten på 

månadsbasis.  

 

Enligt figur 20 råder ett ökat elbehov under sommaren, vilket kan förklaras av att 

kylkompressorerna samt värmepumpen som kyler huvud- och packrum kräver mer el, 

då verksamheten under denna period har ett stort kylbehov (se figur 16, sid 29). I övrigt 

är elbehovet relativt konstant. Trots att verksamhetens elbehov är större än 

hybridsystemets elproduktion varje månad, kan endast ca 77 % av hybridsystemets 

totala elproduktion användas direkt i verksamheten. Den röda kurvan visar hur mycket 

av hybridsystemets elproduktion som kan driva verksamhetens laster. Under 

sommarmånaderna är utnyttjandegraden från hybridsystemet som lägst, medan 

elproduktionen under vintermånaderna nästan fullständigt kan tillgodogöra 

verksamheten. Utnyttjandegraden beror av verksamhetens elbehovsprofil samt 

hybridsystemets elproduktionsprofil, vilket utgörs av vind- och solcellssystemens 

produktionskaraktäristiska. Det finns två produktionsprofiler som är viktiga att ta i 

beaktande; årsprofil samt dygnsprofil. Figur 11 och 13 visar solcells- och vindsystemets 

årsprofiler. Under december månad står solcellssystemet för 27 % av hybridsystemets 

elproduktion, medan den i maj månad står för 94 % av den totala produktionen. Som 

tidigare nämnts är vindkraftverket underdimensionerat i förhållande till 

solcellssystemet, men det behöver inte nödvändigtvis vara en dålig utformning av 

Figur 20: Hybridsystemets årliga elproduktion, verksamhetens årliga elbehov samt 

ackumulerad årlig matchning på månadsbasis 
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hybridsystemet, allt måste sättas i relation till verksamhetens förbrukningsprofil. För att 

undersöka dygns- och årsprofilerna ytterligare har figur 21 och 22 tagits fram.  

 

Figur 21: En jämförande bild över hybridsystemets elproduktion och verksamhetens 

elbehov på timbasis mellan veckorna 27 och 28.  

 

Figur 21 utgör två veckor under sommaren (slutet av juni och början av juli), medan 

figur 22 redovisar de första två veckorna i december. Den röda kurvans toppar utgör ett 

Figur 22: En jämförande bild över hybridsystemets elproduktion och verksamhetens 

elbehov på timbasis mellan veckorna 49 och 50.  
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ökat elbehov för verksamheten och förekommer undantagslöst under dagen. I 

modelleringsmodellen anländer personalen till produktionsköket klockan 08.00 

måndag-fredag och förbereder inför dagen. Detta ökar verksamhetsenergin och 

fastighetsenergin. Mellan 10-15 måndag-fredag ökar processenergin med maskinparken 

som huvudlast. Temperaturen i huvud- och packrum stiger och den temperaturstyrda 

delen av ventilationen startar. Under övriga timmar består elbehovet främst av 

vattenrening, kylkompressorer till kyl- och frysrum, tidsstyrd ventilation samt att värma 

tappvarmvattnet. Hybridsystemets produktionstoppar är centrerade till dagen, vilket 

främst speglar solcellssystemets elproduktion, men också att vindkraftverket producerar 

något mer elektricitet på dagen då det i genomsnitt blåser mer på dagen än på natten. 

Den elproduktion som förekommer på natten är självklart uteslutande från 

vindkraftverket. Figur 21 visar att hybridsystemets produktionstoppar förhåller sig 

relativt bra till elbehovets toppar under soliga dagar. Det förekommer dock att 

hybridsystemets elproduktion är högre än vad elbehovet är, vilket går att se under 

måndagen vecka 27 i figur 21. Även om denna överproduktion är liten, så förekommer 

det större överproduktionen vid andra tidpunkter än vad som visas i figuren. För 

ytterligare granskning kan figur 23 och 24 studeras som redovisar två veckor i februari 

samt två veckor i maj.  

 

Figur 23: En jämförande bild över hybridsystemets elproduktion och verksamhetens 

elbehov på timbasis mellan veckorna 7 och 8. 
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Figur 24: En jämförande bild över hybridsystemets elproduktion och verksamhetens 

elbehov på timbasis mellan veckorna 19 och 20. 

I figur 23 syns tydligt varför utnyttjandegraden minskar i februari jämfört med övriga 

vintermånader. Figur 24 visar hybridsystemets överproduktionstoppar i maj. En stor 

anledningen till att hybridsystemet endast når 77,1 % utnyttjandegrad per år grundas i 

att hybridsystemets energiproduktion överstiger verksamhetens elbehov under helgerna. 

Denna problematik kan inte lösas utan någon form av energilagring. Verksamhetens 

elbehov är något större under sommarmånaderna eftersom produktionskökets huvud- 

och packrum samt kyl- och frysrum har ett större kylbehov. Detta går att urskilja i figur 

21, där elbehovet inte sjunker till låga nivåer under de varma dygnen kring timme 4550.  

Under vinterhalvåret har verksamheten en liknande elbehovsdygnsprofil. Skillnaden är 

att kylbehovet inte är lika stort samtidigt som behovstopparna är något högre eftersom 

den temperaturstyrda ventilationen måste värma upp mer kall tilluft. Bidraget från 

solcellssystemet är mindre, men vindkraftverket producerar mer elektricitet. Detta går 

att urskilja genom att jämföra figur 21 med figur 22. Mellan veckorna 27 och 28 (figur 

21) sjunker hybridsystemets elproduktion till nära noll under natten, medan 

produktionen är mer konstant i figur 22. Utnyttjandegraden av hybridsystemet är högre i 

figur 22, samtidigt som hybridsystemets bidrag i relation till verksamhetens elbehov är 

betydligt mindre. Att utnyttjandegraden är hög är vad som eftersträvas, men samtidigt 

måste detta sättas i relation till hur stort bidrag hybridsystemet ger till verksamhetens 

elbehov. För att noggrannare analysera detta har tabell 5 tagits fram, vilket visar en 

matchning av samtliga laster mot hybridsystemet samt solcellssystemet.  
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I tabell 5 jämförs hybrid- och solcellssystemets bidrag till respektive lasts elbehov 

(täckningsgrad), samt hur stor del av systemen som utnyttjas av lasten 

(utnyttjandegrad). Lasterna presenteras först individuellt och avslutningsvis presenteras 

samtliga laster tillsammans. Genom att analysera resultaten ges en bild av hur lasternas 

olika karaktär förhåller sig till respektive produktionsprofil. Vattenverket (post 1 i tabell 

1) har en användarprofil som gynnas av hybridsystemet vilket kan uttydas vid 

jämförelse av den procentuella andelen av lasten som täcks av hybrid kontra 

solcellssystem (93 % för hybridsystemet jämfört med 57 % för solcellssystemet.) Detta 

Utnyttjad produktionsel Andel av last
Andel av 

produktionssystemsel

+ 313 kWh + 36,7 % + 1 %

+ 428 kWh + 27,6 % + 1,2 %

+ 172 kWh + 5,7 % – 0,7 %

+ 301 kWh + 54,9 % + 0,4

+ 660 kWh + 10,2 % – 0,1 %

+ 1 946 kWh + 13,3 % + 3,3 %

+ 1 523 kWh + 6,8 % – 0,8 %

+ 2 720 kWh + 5,5 % + 1,3 %

Differens (hybrid - sol)

Tabell 5: Elförbrukningen av verksamhetens laster och matchning mot sol- och 

hybridsystemet.  

Last (elförbrukning) 

1.  Vattenverk (876 kWh) 

2.  Kylkompressorer, kyl - och frysrum (1 548 kWh)

3.  Värmepump för kyla, huvud- och packrum ( 2 985 

kWh)

4. Värmepump för uppvärmning (545 kWh)

5.  Tappvarmvatten (6 501 kWh)

6.  Fläktar till ventilation (14 600 kWh)

7.  Processenergi, maskinpark + belysning (22 384 kWh)

8.  Samtliga laster (49 439 kWh)

Last (elförbrukning) 
Utnyttjad 

solel 

Andel av 

last 

Andel utnyttjad 

solsystemel 

Utnyttjad 

hybridel

Andel av 

last

Andel utnyttjad 

hybridsystemsel

1.  Vattenverk (876 kWh) 508 kWh 57% 2,50% 821 kWh 93,70% 3,50%

2.  Kylkompressorer, kyl - och frysrum (1 548 kWh) 840 kWh 54,30% 4,20% 1 268 kWh 81,90% 5,40%

3.  Värmepump för kyla, huvud- och packrum ( 2 985 

kWh)
2 118 kWh 71% 10,50% 2 290 kWh 76,70% 9,80%

4. Värmepump för uppvärmning (545 kWh) 156 kWh 29% 0,77% 457 kWh 83,90% 1,20%

5.  Tappvarmvatten (6 501 kWh) 4 382 kWh 67,40% 21,70% 5 042 kWh 77,60% 21,60%

6.  Fläktar till ventilation (14 600 kWh) 7 419 kWh 50,80% 36,80% 9 365 kWh 64,10% 40,10%

7.  Processenergi, maskinpark + belysning (22 384 kWh) 10 789 kWh 48,20% 53,50% 12 312 kWh 55% 52,70%

8.  Samtliga laster (49 439 kWh) 15 289 kWh 30,90% 75,80% 18 009 kWh 36,40% 77,10%

Solcellssystem (20 172 kWh) Hybridsystem (23 345 kWh)
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beror på att lasten är relativt liten (876 kWh) och har ett varierande men ständigt 

elbehov över hela året vilket gör att vinden kan täcka elbehovet på vintern då 

solinstrålningen är liten. Kylkompressorerna (post 2 i tabell 5) för kyl- och frysrum har 

liknande användarprofil med ett varierande men ständigt elbehov över hela året (81,9 % 

av lastens totala behov täcks av hybridsystemet jämfört med 54,3 % som täcks av 

solcellssystemet). Täckningsgraden är procentuellt lite sämre med tanke på att 

kylkompressorerna har ett lite större elbehov på sommaren jämfört med vattenverket, 

vilket gör att vinden inte bidrar lika mycket. Värmepumpen (post 3 i tabell 5) som 

levererar kyla till Zon A skiljer sig i användarprofil från de föregående lasterna. 

Kylbehovet är som störst på sommaren när det är varmt utomhus och när maskinparken 

går igång på dagen, vilket passar väl in på solcellssystemets dygns- och årsprofil. Det 

blir märkbart vid jämförelse med hybridsystemet (76,7 % för hybridsystemet kontra 71 

% för solcellssystemet). I den nedersta delen av tabell 5 beräknas differensen mellan 

hybrid- och solcellssystemet. Den visar att hybridsystemet endast bidrar med 172 kWh 

per år (+ 5,7 %) i jämförelse med solcellssystemet. Värmepumpen för uppvärmning 

(post 4 i tabell 5) av Zon A har en motsatt användarprofil från kylan, vilket är naturligt. 

Här syns tydligt hybridsystemets bidrag då värmen behövs under de kalla månaderna då 

solen inte lyser samtidigt som vinden bidrar mer. Tappvarmvattnet (post 5 i tabell 5) har 

en användarprofil som följer ett cykliskt mönster över hela året, med användning på 

dagen men inte på kvällar och helger. För denna last bidrar hybridsystemet något mer än 

solcellssystemet (77,6 % jämfört med 67,4 %) av lastens totala behov. Fläktar till 

ventilation (post 6 i tabell 5) är den näst största lasten (14 600 kWh). Den måste 

ventilera bort både värme och matos under dagen och följer därför solcellssystemets 

dygnsprofil på ett bra sätt. Utnyttjandegraden för solcellssystemet är dock endast 36,8 

%, vilket beror på att solcellssystemet producerar mer elektricitet än vad fläktarna 

kräver under sommarmånaderna. Under kalla vinterdagar då uppvärmningen av tilluften 

är större drar ventilationssystemet mer el. Detta leder till att hybridsystemet bidrar med 

1 946 kWh mer el än solcellssystemet, och erhåller en utnyttjandegrad på 40,10 %. 

Trots att lastens och hybridsystemets produktion- och förbrukningsprofil passar väl så 

täcks endast 64,1 % av lastens totala elbehov. Detta beror på lastens storlek. Nu börjar 

det bli tydligt att vindkraftverkets elproduktion inte räcker till för laster av denna 

storlek. Detta visas även för den största lasten (post 7 i tabell 5) processenergi, som har 

ett årligt elbehov på 22 384 kWh och en dygnsprofil som överensstämmer med 

solcellssystemets dygnsprofil väldigt bra (utnyttjandegrad på 53,5 %, vilket är klart 

störst av samtliga laster). Under vintermånaderna behöver dock vinden producera mer el 

för att ersätta den lilla elproduktion som solcellssystemet genererar för att höja 

täckningsbidraget för de stora lasterna. För att undersöka hur mer producerad vindel 

skulle påverka hybridsystemets utnyttjandegrad genomfördes ytterligare simuleringar. 

Tabell 6 redovisar resultaten av dessa simuleringar, samt inkluderar resultatet från tabell 

5.  
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Tabell 6 redovisar olika varianter av produktionssystem matchade mot verksamhetens 

totala elbehov på timbasis. De grönmarkerade områdena utgörs av de 

produktionssystem som använts och simulerats genomgående i denna studie. Som redan 

redovisats i tabell 5 erhåller enbart solcellssystemet en utnyttjandegrad på 75,8 % och 

hybridsystemet en utnyttjandegrad på 77,1 %. Ett vindkraftverk som skulle producera 

motsvarande mängd elektricitet som solcellssystemet gör, når en utnyttjandegrad på 60 

%. Detta betyder att ett solcellssystems produktionsprofil på Svartsö är bättre en ett 

vindkraftverks produktionsprofil över ett år. Det betyder också att användandet av ett 

kombinerat PV-vind system erhåller en högre utnyttjandegrad, vilket stöds av Fiedler & 

Zapata López (2009) i artikeln som nämns i avsnitt 3.1 PV-vind hybridsystem. 

Hybridsystem 2 utgörs av ett vindkraftverk som producerar 5 100 kWh tillsammans 

med ett solcellssystem av samma storlek som i tidigare simuleringar. Detta 

hybridsystem når en utnyttjandegrad på 77,7 %, vilket betyder att den adderade 

vindelsproduktionen får en positiv effekt i egenanvänd elektricitet och matchar därför 

verksamhetens förbrukningsprofil bra. Ett aningen större vindkraftverk liknande det 

som simuleras i Hybridsystem 3 får en sämre utnyttjandegrad. Detta betyder att ett 

kompletterande vindkraftverk till solcellssystemet inte bör producera mer än omkring 5 

000 kWh för att maximera egenanvändningen i förhållande till installerad effekt. En av 

orsakerna till detta syns tydligt i figur 22. Verksamheten har ett ständigt elbehov dygnet 

runt, även om det är mindre under de timmar då produktionsköket inte är i bruk. Detta 

illustreras av att den röda linjen i figur 22 aldrig sjunker till noll. Vindkraftverket i figur 

22 (vilket utgörs av Hybridsystem 1 i tabell 6) bidrar till elproduktion under dessa 

timmar. Då vindkraftverket dimensioneras upp så kommer denna elproduktion stiga 

över elbehovet under de icke verksamma timmarna för produktionsköket, och leda till 

överproduktion och således en sjunkande utnyttjandegrad (även om 

förbrukningstopparna kommer tillgodoses mer och höja bidraget till de stora lasterna). 

Med detta som underlag kan det slutligen konstateras att vindkraftverket och 

solcellssystemet i denna studie är väl dimensionerat, även om vindkraftsproduktionen 

Produktionssystem
Elproduktion 

(kWh)
Utnyttjandegrad

1.  Solcellssystem (20 172 kWh) 20 172 kWh 75,80%

2.  Vindkraftverk (20 000 kWh) 20 000 kWh 60,00%

3.  Hybridsystem 1 (sol 20 172 kWh + vind 3 173 kWh) 23 345 kWh 77,10%

4.  Hybridsystem 2 (sol 20 172 kWh + vind 5 100 kWh) 25 272 kWh 77,70%

5. Hybridsystem 3 (sol 20 172 kWh + vind 5 570 kWh) 25 742 kWh 77,40%

Tabell 6: Simuleringar av olika varianter av produktionssystem 

matchade mot verksamhetens totala elbehov på timbasis.  
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gärna kunnat vara omkring 5000 kWh istället för 3 173 kWh, vilket hade ökat 

hybridsystemets utnyttjandegrad från 77,1 % till 77,7 %. Vindkraftverket som är 

simulerat på Svartsö förväntades dock producera mer med tanke på den installerade 

effekten på 5 kW, men eftersom simuleringarna visar att det verkar råda dåliga 

vindförhållanden på Svartsö, så producerades mindre vindel än väntat.  

8. Analys av energieffektiva åtgärder 

Analysen av energieffektiviserande åtgärder delas upp i två delar. Den första delen 

innehåller de åtgärder som ingått i modellen vid simuleringar för beräkningar med 

hybridsystemet. Åtgärderna är installationen av ett FTX-system, tids- och 

temperaturstyrd ventilation samt värme- och kylförsörjning med luft-luftvärmepump. 

Den andra delen innehåller åtgärder som inte tagits i beaktande, men som kan vara av 

intresse att analysera. Bland dessa återfinns solskydd för fönster och värmeåtervinning 

från frånluft för uppvärmning av tappvarmvatten.  

FTX-System 

Vid skapandet av modellen i VIP-Energy inkluderades ett FTX-system eftersom det 

numer är standard för nya välisolerade byggnader. Resultatet från simuleringarna visar 

att energiåtervinningen av ventilation uppgår till 22 % av den årliga tillförda energin (se 

figur 23) vilket motsvarar 11 034 kWh. Tack vare denna återvinning så uppgår 

byggnadens årliga uppvärmningsbehov till 2 172 kWh, vilket är relativt lite. Notera att 

andelen värmeförsörjning i figur 23 innehåller energibehov för både uppvärmning av 

tappvarmvatten och komfortvärme.  

 

 

 

 

Figur 25: Cirkeldiagram över byggnadens tillförda energi. 
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Tids- och temperaturstyrd ventilation 

I modellen som räknar ut energibalansen så har reglering av ventilation valts med 

hänsyn till både tid på dygnet och temperatur i respektive zon, vilket är i linje med 

Energimyndigheten rekommendationer för energieffektiva åtgärder 

(Energimyndigheten, 2012). Den tidsinställda ventilationen säkerställer luftkvalitén 

under hela dagen och undviker överventilation under tidpunkter då ventilationsbehovet 

är lägre. Med produktionskökets intensiva verksamhet mellan kl. 10-15 skulle ett 

konstant luftflöde på 2,8 m
3
/s resultera i onödigt stor ventilation. Den tidsstyrda 

ventilationen måste emellertid fortfarande uppnå kravet under de användningsintensiva 

timmarna. Med en tidsinställd ventilation som är verksam på natten och sedan höjs vid 

kl. 08 då personalen börjar jobba, kombinerat med temperaturstyrd ventilation som ökar 

då zonen överskrider 25 °C så bidrar den installerade ventilationen med ett minskat 

energibehov. För att undersöka vad den temperaturstyrda ventilationen bidrar med 

genomfördes en simulering i VIP-Energy utan temperaturstyrd ventilation. 

Simuleringen resulterade i ett ökat energibehov med 8 560 kWh per år, vilket innefattar 

både värme, kyla och el till fläktar. 

Värme och kyla från värmepump 

Produktionskökets årliga värmebehov utöver redan installerad värmeåtervinning uppgår 

till 2 180 kWh. Det årliga kylbehovet i Zon A och D uppgår till 5 970 kWh. Genom att 

använda en luft-luftvärmepump med COP-faktorer på 4 och 2 för värme respektive kyla 

så kan byggnadens uppvärmnings- och kylbehov tillgodoses med hjälp av en låg 

elförbrukning. Elförbrukningen för uppvärmning respektive kyla uppgår därför endast 

till 545 kWh respektive 2 985 kWh.  

Solskydd 

Enligt teorier angående energieffektivisering som studien stödjer sig på så kan 

användandet av solskydd minska värmen från solinstrålningen genom fönster och på så 

sätt minska kylbehovet under varma dagar. Efter analys av de resultat som framkommit 

från simuleringarna av byggnaden kan det konstateras att solenergin genom fönster per 

år utgör en liten del av den totala tillförda energin med 1 197 kWh kontra 49 942 kWh, 

vilket resulterar i 2,4 % (se figur 23). En anledning till detta är att antalet planerade 

fönster för byggnaden är relativt lågt, i jämförelse med traditionella kontorsbyggnader. 

En annan anledning är att energieffektiva fönster väljs från början vid nybyggnationer. I 

simuleringen användes standardfönster för nybyggen med god isoleringsförmåga (U-

värde, 1.10) och lågt g-värde (0.43) vilket minskar mängden solenergi genom fönstret. 

Dessutom bidrar den höga processenergin till att andelen solenergi procentuellt är liten. 

Efter att genomfört simuleringar med addering av solskydd framgick att 

energibesparingen uppgår till ca 350 kWh per år.  
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Värmeåtervinning för uppvärmning av tappvarmvatten 

Det fanns initialt inga planer på att installera ett vattenburet värmesystem i 

planeringsstadiet för produktionsköket. När sedan simuleringen över produktionskökets 

energibehov visade att byggnadens värme- och kylbehov var relativt litet så beslöts att 

en luft-luftvärmepump skulle täcka dessa behov. Det årliga uppvärmningsbehovet för 

tappvarmvatten uppgår enligt resultaten till 6 501 kWh, som uppvärms via en 

varmvattenberedare som drivs med el då en luft- luftvärmepump inte kan värma upp 

tappvarmvatten. 6 501 kWh per år är emellertid ett tillräckligt stort värmebehov för att 

ifrågasätta dessa val. Ett alternativ hade varit att installera ett vattenburet 

distributionssystem för att på så sätt möjliggöra användningen av en frånlufts-

värmepump som kan kyla och värma Zon A & D samt värma upp tappvarmvattnet. Vid 

en kostnads- och besparingsanalys måste det dock tas i beaktande att det installerade 

FTX-systemet använder samma frånluft som frånluftsvärmepumpen, vilket förmodligen 

kommer påverka värmeåtervinningen. Som tidigare nämnts i avsnitt 2.1 

”Energieffektivisering” lämpar sig ett FTX-system väldigt bra till verksamheter med 

god isolering och höga ventilationskrav. Därför bör inte systemet kopplas bort från 

verksamheten. Ett förslag på vidare studier blir därför att undersöka om ett kombinerat 

FTX- och frånluftvärmepumpssystem skulle vara mer fördelaktigt för en liknande 

verksamhet som den på Svartsö.  

9. Ekonomi 

I detta avsnitt analyseras de energieffektiva åtgärderna från föregående avsnitt samt 

hybridsystemet ur ekonomiskt perspektiv. Priset för 1 kWh beräknas vara 1 SEK.  

Solskydd 

Kostnaden för installation av solskydd uppgår genom uppskattningar från tidigare 

offerter från olika leverantörer till ca 15 000 SEK (SA Persienn & Markisservice AB, 

2015). Besparingen i energi uppgår genom simuleringar i VIP-Energy till ca 350 kWh 

per år. Denna besparing leder till ett minskat kylbehov som med en värmepump med 

köldfaktor 2 resulterar i en ekonomisk besparing på 175 SEK per år. Det motsvarar en 

återbetalningstid på 85 år vilket resulterar i att installation av markiser i detta fall inte är 

ekonomiskt lönsamt med tanke på att kostnaden för den extra mängd kyla som behövs 

är betydande liten jämfört med installationskostnaderna. Däremot så kan det finnas 

andra skäl än ekonomiska till att installera solskydd. Komfortskäl som skydd mot 

bländning eller blekning av möbler vid soliga dagar skulle kunna motivera 

införskaffandet av solskydd då installeringskostnaden är relativt låg. 
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FTX-system 

Med ett installerat FTX-system i produktionsköksbyggnaden sparas 11 034 kWh värme 

årligen som istället hade behövts värmas upp av luft- luftvärmepumpen, vilket med 

motsvarande medelvärmefaktor 4 resulterar i en besparing på ca 3 000 SEK per år. 

Investeringskostnaderna för ett FTX-system varierar men är mindre för ett nybygge 

jämfört med installation i en befintlig byggnad och uppskattas till ca 50 000 SEK 

(Solvik Teknik AB, 2015). Det motsvarar en återbetalningstid på ca 16 år vilket är 

rimligt utifrån branschstandard. Genom att väga det stora ventilationsbehovet mot 

besparingar av pengar och energi så är det en god investering för Ö-rätt att installera ett 

FTX-system. 

Luft-luftvärmepump 

Genom att tillgodose kyl- och värmebehovet för Zon A och D med en luft-

luftvärmepump görs besparingar på upp till 4 620 kWh, i jämförelse med att förse detta 

behov med direktverkande el. Enligt uppgifter från vattenfall uppgår kostnaden för en 

luft-luftvärmepump av denna storlek till 25 000 SEK. Återbetalningstiden skulle då vara 

omkring fem och ett halvt år. Detta innebär att det är en god investering för Ö-rätt att 

installera en luft-luftvärmepump.  

Hybridsystem 

Kostnaden för en nyckelfärdig installation av ett 20 000 kW solcellssystem uppgår 

genom uppskattningar från tidigare offerter från olika leverantörer till ca 330 000 SEK. 

Ett vindkraftverk på 5 kW skulle motsvara en kostnad på 120 000 SEK. 

Solcellssystemet producerar 20 172 kWh vilket gör att kostnaden per producerad kWh 

uppgår till 16,35 SEK. Som tidigare nämnt producerar vindkraftverket mindre än väntat 

(3 173 kWh) vilket gör att kostnaden per producerad kWh uppgår till 37,82 SEK, mer 

än det dubbla jämfört med solcellssystemet. Att jämföra ett litet vindkraftverk med ett 

större solcellssystem är delvis missvisande då en större installation är billigare eftersom 

installationskostnader slås ut på en större mängd installerad W. Tabell 6 visar dock att 

ett stort vindkraftverk endast når 60 % i utnyttjandegrad i jämförelse med 

solcellssystemet som når 75,80 %. Detta innebär att en installation av endast vindel inte 

är motiverbart. Hybridsystem 1 kostar 450 000 SEK att installera, och producerar som 

bekant 23 345 kWh, vilket innebär att kostnaden per producerad kWh uppgår till 19,27 

SEK. Utnyttjandegraden för hybridsystemet uppgår till 77,10 %. Ökningen i 

utnyttjandegrad motiverar inte den dubbelt så dyra vindelen, vilket gör att det är mer 

fördelaktigt att endast upprätta ett solcellssystem på Svartsö. Detta solcellssystem skulle 

erhålla en återbetalningstid på omkring 16 år, vilket är ett rimligt tidsspann då 

solcellerna har en effektgaranti att leverera 80 % av ursprungseffekt efter 25 år. 

Dessutom finns det idag möjlighet till att söka bidrag för upp till 30 % av 

installationskostnaden då ett företag installerar ett solcellssystem (Energimyndigheten, 

2015b). En sammanfattning av de ekonomiska resultaten som diskuterats i detta avsnitt 

redovisas i tabell 7. 
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Återbetalningstiden som angetts i diskussionen ovan baseras på en elkostnad av 1 SEK 

per kWh. Att beräkna en återbetalningstid med ett i realiteten varierande elpris är 

givetvis inte helt korrekt, vilket gör att återbetalningstiderna som är redovisade bör 

beaktas med försiktighet.  

10. Slutsats  

Studiens resultat visar att verksamhetens elbehov främst består av processenergi från 

produktionskökets maskinpark samt ventilation under de verksamma timmarna. Den 

höga internvärmen som genereras tillsammans med FTX-ventilation gör att 

verksamheten får ett litet värmebehov. De stora lasternas dygnsprofiler passar väl in på 

solcellssystemets dagliga produktionsprofil. Dessa laster är dock stora under hela året. 

För att erhålla en högre täckningsgrad för dessa laster måste ett kompletterande 

vindkraftverk installeras. Studien visar dock att utnyttjandegraden sänks med ett större 

vindkraftverk. Detta eftersom det lägre konstanta elbehovet som verksamheten erhåller 

främst från kylning av frys- och kylrum samt låga ventilationsflöden på natten inte är 

tillräckligt stort för att motivera ökad vindkraftsproduktion över ca 5000 kWh. Det 

simulerade hybridsystemet är väl dimensionerat, och får en ökad utnyttjandegrad i 

jämförelse med enbart solcellsproduktion. Den producerade vindelen är dock dyr vilket 

gör att den ökade utnyttjandegrad som ett hybridsystem erhåller motiverar inte 

kostnaden. Därför förespråkas en installation av enbart solceller. Ett solcellssystem som 

täcker taket som vetter mot söder på den projekterade produktionsköksbyggnaden skulle 

generera enligt resultatet av denna studie 20 172 kWh, och erhålla en utnyttjandegrad på 

75,80 %. Att utnyttjandegraden inte blir högre kan härledas till att solcellssystemet får 

en kraftig överproduktion under helgdagar då verksamheten inte är i bruk. 

Produktionstoppar som når över det momentana elbehovet existerar, men förekommer 

sällan.  Det är dock viktigt att poängtera att det ”mest lämpade” produktionssystemet 

Åtgärd Initialkostnad 

[SEK]

Energibespari

ng [kWh]

Kostnadsbesp

aring [SEK/år]

Återbetalning

stid [år]

Ekonomiskt 

försvarbar?

Solskydd 15 000 350 175 85 Nej

FTX-system 39 000 11 034 3000 13 Ja

Luft-luftvärmepump 25 000 4 620 4 620 5,5 Ja

Hybridsystem 450 000 23 345 23 345 20 Nej

Solcellssystem 330 000 20 172 20 172 16 Ja

Tabell 7: Sammanfattning av de ekonomiska resultaten. 
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beror på i vilket syfte det ska upprättas. Vid en off-grid verksamhet bör ökade kostnader 

som genererar en högre täckningsgrad gentemot verksamhetens laster vara mer 

motiverade. Studiens resultat skulle i detta fall förespråka ett PV-vind hybridsystem.  
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