
 

BILIA MARIESTAD 

Uppdragsgivare Bilia Mariestad, referens Bengt-Olof 

Olsson. Fastigheten är en fullserviceanläggning med 

skade- och servicecenter, butik, däckcenter, tvätthall 

samt drivmedel. Uppvärmningsyta på 6000 kvm. 

 

Existerande installationer och 

försörjningssystem 
Fastigheten är bestyckad med värmepumpar och två 

oljepannor för värmeförsörjning och varmvattenproduktion.  Till- och frånluftventilation med värmeåtervinning i 

form av roterande värmeväxlare i delar av systemet. Utetemperaturstyrd reglerkurva av radiatorsystemet.  

Energianvändning och målsättningar 
Vårt uppdrag har varit att sänka el, olja- och värmeförbrukningen och samtidigt skapa en jämnare 

inomhustemperatur.  Med en energianvändning på 283 kWh/m2/år var målsättningen att inkl. verksamhetsel 

beräknar vi kunna sänka till 150 kWh/m2/år vilket motsvarar en säkning på 47 %.  

Genomförda åtgärder 
Styrsystemet Bastec med programvaran styrdirigenten samordnar funktionerna. Fläktarna tryck- och behovsstyrts samt att två 

nya roterande värmeväxlare har installerats. Styrsystemet justerar och kompenserar luftflödena efter luftkvalitetsgivare och 
tryckluftskompressorn stängs av nattetid via styrsystemets rumskompensering av radiatorsystemet. Samtliga aggregat har 

undersökts angående täthet. Värmecentralen styr för samkörning av värmepump och oljepanna. 

Ekonomi 
Återbetalningstid på 2,9 år. Se även LCC- Total. 

Resultat 
Projektet startade 2012. Det man kan se är en markant skillnad vilket betyder att energisparmålet har lyckats. Från 283 

kWh/m2/år har vi nu 129 kWh/m2/år vilket påvisar att vi till och med kommit lägre än lovat. En total säkning på 55 %.  
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LCC – livscykelkostnad  
LCC är totalkostnaden för utrustningen och dess livslängd. Diagrammet visar en trettioårs-period i jämförelse med 

tidigare installation. Beräknat med 6000 kr i underhåll/år på respektive samt kalkylränta på 6 % och en energiprisökning 

på 3 % samt 60 öre/kWh.

Miljö  
Den svenska elproduktionen består främst av vattenkraft 

och kärnkraft. 1 kWh släpper ut ca 20 gram koldioxid 

under ett normalår vilket kan jämföras med det nordiska 

genomsnittliga utsläppet på 100 gram koldioxid per 

kWh. Medräknat är också en sänkt oljeförbrukning som 

tillsammans i detta fall reducerar koldioxidutsläppet med 

196 ton/CO2/år (Svensk elproduktion).  

T.ex. Familjens bil körs 2000 mil/år. Bensinförbrukningen 

är genomsnitt 0,7 l/mil vilket innebär ett årligt 

koldioxidutsläpp på 3,8 ton.(källa konsumentverket). 
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