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Bakgrund
• Energianvändning i livsmedelsbutiker

• Värmeåtervinning från kylmaskiner ett 
sätt att förbättra energieffektivitet

• Den tekniska potentialen uppfylls 
sällan i praktiken

• Värme och kyla kan exporteras

• Saknas kunskap och samverkan

Elektricitet



Syfte med projektet

Demonstrera att samverkan för resurseffektiv användning av kyla 

och värme mellan fastighetsägare och livsmedelsbutik kan vara 

praktiskt genomförbart och kostnadseffektivt för båda parter

Detta görs med hjälp av teoretisk beräkning, modellering, praktisk 
energimätning, driftuppföljning och affärsmodellsutvärdering.



Projektplan och genomförande

Kartläggning 
nulägessituation
• 2021-2022

Tekno-ekonomisk 
analys av minst 4 
fallstudier
• 2022

Analys av tekniska 
alternativ och nya 
samverkansmodeller
• 2023

Implementering, 
uppföljning och 
utvärdering
• 2023-2024



Fallstudier

Mantorp (Mjölby)

Eskilstuna

Ytterby (Kungälv)

Lundby (Göteborg)
Stadshagen (Sthlm)

Humlegården (Sthlm)

Stenhagen (Uppsala)

Typ av butik:

 Fristående butik

 Butik i köpcentrum

 Butik i flerbostadshus

Värmeförsörjning:

 Fjärrvärme

 Geoenergi

Köldmedium:

 Koldioxid

 Konvertering 

 Andra naturliga köldmedier

Affärsmodeller

 Butik-fastighetsägare

• Butik-fjärrvärmebolag

• Butik-tredje part

Focus (Göteborg)

Sveavägen (Sthlm)

Sollentuna (Sthlm)



PROJEKTSTATUS



Litteraturstudie

Incitament och barriärer

 Minskade driftskostnader

 Minskad miljöpåverkan

 Hyresvärd och hyresgäst

 Kall- och varmhyra



Förutsättningar för samverkan



Affärsmodeller för värmeåtervinning
Formellt avtal
 Ansvarsfördelning
 Investering
 Leveranskrav
 Mätning
 Debitering

Informellt avtal:
 Återladdning av borrhål
 Slopad värmedebitering



Publikationer



Resultat
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CG Ytterby årlig kostnad (TSEK)

Elektricitet Fjärrvärme Såld värme Netto

Från exjobb Julia Almebäck & Rebecka Magnius (2022)

S1: Referensscenario, baserat på fältmätningar & data

S2: Ingen värmeåtervinning, flytande kondensering

S3: Värmeåtervinning optimerad för butiken

S4: Maximal värmeåtervinning med export

+37 %

-21 %

-51 %



Framtida arbete

 Delrapport befintliga affärsmodeller

 Journalartikel incitament och barriärer



Projektpartners



TACK!
Kontakt: Daniel Steuer

dsteuer@kth.se

0700592293


