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Sammanfattning 
Huvudsyftet med arbetet är att kartlägga energianvändningen för fastigheten Vägaren 24 och påvisa 

konkreta kostnadseffektiva besparingsåtgärder för att minska energibehovet. Energikartläggningens 

resultat visar att det går att göra energibesparingar genom att uppfylla nio åtgärdsförlag. Några av 

åtgärderna är byte av styrsystem, installation av snålspolande munstycke och reducering av drifttider för 

ventilationssystem. Genomförs åtgärdsförlagen beräknas energibesparingen på elbehov bli 42 MWh/år 

och värmebehovet bli 583 MWh/år. Det minskar energianvändningen för värme samt el med 23 % och 

24 %. Totalt blir det en kostnadsbesparing på 939 000 SEK per år.  

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



 

 

Abstract 
The main purpose of this work is to identify the energy use for the real estate Vägaren 24 and demonstrate 

concrete cost-saving measures to reduce energy demand. Results of energy audit shows that it is possible 

to make energy savings by fulfil nine measures. Some of them are replacement of control systems, 

installation of low-flow nozzle and reduction of operating times for ventilation systems. The measures are 

expected to reduce electricity needs by 42 MWh / year and heating needs by 583 MWh / year. It reduces 

energy consumption for heating and electricity by 23% and 24%. In total there will be a cost saving of 

939 000 SEK per year. 
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1 Inledning 
 

Denna rapport är ett examensarbete på c-nivå vilket baseras på att analysera energianvändningen av 

fastigheten Vägaren 24. Uppdraget härstammar från fastighetsbolaget Diligentia och utförs av Greencon 

energi och miljö AB. 

 

Examensarbetet är uppdelat i två sektorer, arbetsrapport och denna rapport. Arbetsrapporten är baserad 

efter Greencons struktur, riktlinjer, grafisk layout och uppfylla deras kvalitets nivå som omfattar en 

energianalys. Resultatet av arbetsrapporten presenteras i bilaga 1. Arbetsrapporten är bas grunden till 

denna rapport som är mer utförlig då den fördjupar sig inom både teorier och beräkningar. Arbetet 

genomfördes under september-december 2013. Förväntningarna med arbetet är att få en bra kunskap 

inom energisystem. Hur system styrs och regleras samt lokalisera åtgärder för att effektivisera systemen 

till besparing på driftkostnad och energianvändning.       

 

 

1.1 Bakgrund 
Världens energianvändning i dagens läge har vuxit och fortsätter att växa. Nu har allt runt i kring 

människans vardagliga liv i de utvecklade länderna blivit mer och mer elektronik- samt datastyrt som t ex 

köksredskap, smartphones, elbil m.m. Då mer system eller utrustning blir elektronik beroende så påverkar 

de våra energiresurser. Eftersom behovet av energi har blivit högre så leder det till att produktionen av 

energi ökar som i sin tur bidrar till större miljöpåverkan som nedbrytning av ozonskiktet, global 

uppvärmning, klimatförändring. Den globala primärenergin har ökat med ca 49 % och CO2 utsläpp med 

ca 43 % och fortsätter att öka med ca 2 % per år (Lombard, Ortiz och Pout, 2008). Energianvändningen 

kan delas upp i tre huvudsektorer industri, transport och bostäder samt service. Den sektor som har ökat 

stadigt i energianvändning i de utvecklade länderna och även överskridit de andra två sektorerna är 

bostäder och service som står för 20-40 %, av den totala energianvändningen, (Lombard, Ortiz och Pout, 

2008). Att den sektorn har ökat i användning är pga. globala befolkningsmängden växer och komforten, 

hemutrustning osv. har blivit mer elektroniskt styrande. Efterfrågan på energi kommer att fortsätta att öka 

i framtiden och det gör att de finns en anledning till att energieffektivisera fastigheter så vi sparar energi 

och miljö. Genom att göra relativt ekonomiska förändringar som förbättrar en byggnads 

energianvändning är ex underhåll, återvinning, styrreglering, drifttider m.m. av ventilation, värmesystem 

och belysning. Energipolitiken regionalt, nationellt och internationellt har energieffektivisering som ett 

stort mål för att minska miljöpåverkan.  

 

Av den totala energianvändningen i Europeiska unionen (EU) medlemsstater står det befintliga 

byggnadsbeståndet för 40 % av användningen, där 63 % av EU:s byggnadsbestånds energianvändning är 

bostäder (Balaras, Gaglia, Lalas, 2007). I Europa är de samma sektor som utgör mest energianvändning 

av de tre huvudsektorer som energin delas upp i (industri, transport och bostäder)som tidigare nämndes i 

inledningen. För att förhindra problemet med högt energibehov inom EU måste fastigheter ha högre 

energiprestanda, minska import av energi som är för närvarande ca 48 % och minska CO2 utsläppen 
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(Balaras, Gaglia, Lalas, 2007). EU gjorde en översikt av fastigheter för att hitta en ekonomisk metod för 

att kunna energieffektivisera fastigheter och uppfylla Kyotoprotokollet att minska växthusutsläpp. Mest 

effektiva metoden för energibesparing på fastighet var genom att åtgärda: isolering av ytterväggar (33-60 

% besparing), väder heltäckande isolering vid ytterdörrar (16-21 % besparing), installation av 2-3 

glasfönster (14-20 % besparing), styrreglering av värmepannor (10-12 %) och producering av 

tappvarmvatten via installation av solfångare (50-80 % besparing). Referens (Balaras, Gaglia, Lalas, 

2007). 

 

Sveriges totala energianvändning år 2011 uppgick till 577 TWh varav 198 TWh utgjordes av förluster 

som till största delen var energiförluster som tillkommer vid den energi som kyls vid elproduktionen vid 

kärnkraftverk. Vilket bränsle som svenska energiproducenter förser sig med ses nedan i diagram 1. 

 

Diagram	  1	  -‐	  Energitillförsel	  per	  energibärare.	  (Källa:	  Energiläget	  2013,	  www.energimyndigheten.se)	  

Utmaningen för Sverige på politisk nivå är att uppfylla EU målsättning att minska energianvändningen 

med 20 % till 2020 och 50 % till 2050. Målet med att minska med 20 % är att växthusgaser ska minska 

och att 20 procent av energin ska vara förnyelsebar. Även energieffektiviteten av Sveriges 

energianvändning ska öka med 20 % (Energimyndigheten 2011). 

 

Energitillförseln i Sverige delas in i tre sektorer industri, transport och bostads- samt servicesektorn, i 

diagram 2 visas mängden energianvändningen per sektor. Likaså som resten av välden så är den största 

användaren av energi bostäder och service som ligger på ca 40 % av den totala användningen i Sverige 

(Balaras, Gaglia, Lalas, 2007). Kommersiella fastigheter som lokaler, butiker m.m. finns inte i en egen 

kategori i bostadssektorn. Betydande energibesparingar och minskning av växthusutsläpp kan genomföras 

med att energieffektivisera de kommersiella lokalerna (Liu, Pistikopoulos, Li, 2010).  

 

Diagram	  2	  –	  Energianvändningen	  uppdelat	  i	  sektorer(Källa:	  Energiläget	  2013,	  www.energimyndigheten.se)	  
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VVS (värme, ventilation och sanitet) är en av största faktorn i sektorn bostäder då den utgör ca 40 % av 

energianvändningen och 10-20 % av den totala energianvändningen inom de utvecklade länderna 

(Lombard, Ortiz, Maestre, 2011). Termiska komforten är en av anledningen till att energianvändningen 

på VVS har ökat kraftigt. För att reducera energibehovet inom bostäder sektorn trycker energipolitiken 

hårt på att energieffektivisera VVS-system genom att standardisera systemet via kontroll, drift samt 

underhåll och återvinning (återvinning av frånluft så minskar värmebehovet).  

 

För att Sverige ska nå sina mål 2020 måste fler energieffektiviseringar av bostäder- samt servicesektorn 

genomföras. Energieffektivisering av fastighet är stora fördelar för fastighetsägare då de gör en besparing 

för köpt energi och miljö.  

 

1.2 Syfte 
 

Syftet med arbetet är att kartlägga en fastighets energianvändning och lokalisera kostnadseffektiva 

åtgärdsförslag på hur anläggningen kan energieffektiviseras.   

 

I kartläggningen ingår även en sammanställning över fastighetens förbrukningsstatistik samt 

energianvändning under de senaste åren och påvisa effektiviseringspotential i form av förslag till 

energibesparande åtgärder.  

 

Resultatet av kartläggningen kan även användas som ett beslutsunderlag till en energiplan för fortsatt 

effektivisering av fastighetens energianvändning.  

1.2.1	  Frågeställning	  

• Är det brister i byggnadens klimatskal? 

• Vad är orsaken till fastighetens energianvändning? 

• Hur ser energibalansen ut för anläggningen? 

• Vad är driftkostnaden? 

• Finns det åtgärdsförslag för energi- och kostnadsbesparing? 

• Vad blir resultatet av besparingen? 

1.2.2	  Avgränsningar	  

Fastigheten är ett flerbostadshus delat med kontor, butiker, restauranger och teater.  

Examensarbetets avgränsningar är att fastighetens energianvändning är baserad på abonnemang för el, 

värme och vatten gynnat till hyresgäster av lägenheter. För att få en jämn energibalans av byggnaden 

inräknas även vissa system, utrustning m.m. försedd till övriga hyresgästerna.  
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1.3 Objektbeskrivning av fastighet 

1.3.1	  Fastighetsbeskrivning	  

Vägaren 24 är beteckningen för fastigheten och är placerad närliggande medborgarplatsen i Stockholm på 

adressen Götgatan 53-57, Folkungagatan 50-54A och Kocksgatan 1-5A. Fastigheten är ett flerbostadshus 

delat med kontor, butiker, restauranger och teatern Göta lejon. Byggnadsår 1927 och består av 6 plan 

inklusive ett källarplan med soprum, tvättstuga m.m.  Bygganden är även försedd med ett extra plan som 

är vindsvåning som används som förråd. Totala arean för byggnaden är 19 139 m2. 

 

	  
Figur	  1	  -‐	  Flygbild	  över	  Vägaren	  24	  (www.google.se/maps)	  
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1.3.1	  Area	  Fördelning	  

Byggnaden är ett flerbostadshus delat med kontor, butiker, restauranger och teatern Göta lejon. Total 

arean av byggnaden fördelas till boarea (BOA) och lokalarea (LOA). Boarean består av fastighetens 

hyresgäster av lägenheter. Lokalarean består av övriga hyresgäster som är butiker, restauranger, teater och 

kontor. I både boarea och lokalarea utesluts utrymmena placerad i källare samt förråd i vindsvåning. 

Nedan visas byggnadens area fördelning: 

 

Total area (Atemp):  19 139 m2 

 

BOA (boarea):     7 766 m2 

Lägenheter ink. förråd/vindsvåning   9 761 m2 

 

LOA (lokalarea):    7 545 m2 

Butiker ink. källare    5 167 m2 

Restauranger ink. källare       957 m2 

Teater/kontor ink. källare    3 254 m2 

 

Hur fastighetens hyresgäster fördelas i procent kan ses i diagram 4.  

	  
Diagram	  3	  –	  Fördelning	  av	  hyresgäster.	  
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1.3.3	  Diligentia	  AB	  

Diligentia är dotterbolag till Skandia och är ett av Sveriges största fastighetsbolag. Företaget förvaltar, 

äger och utvecklar bostäder, samhällsfastigheter, kontor och köpcentrum till största del i Stockholm, 

Göteborg och Malmö.  

 

2 Metod 
Nedan visas en sammanställning av olika faser som mätningar, besiktningar och beräkningar som har 

utförts inom arbetet.  

2.1 Besiktning 
Besiktning av fastigheten sker ett antal tillfällen. Vid besiktningen görs det även översikt av drifttider 

samt insamling av data. 

2.1.1	  Rundvandring	  

Vid första besiktning sker en rundvandring med driftpersonal som ansvarar för fastigheten för att få en 

överblick av anläggningens struktur, värmesystem el-ställverk, fjärrvärmecentral och 

ventilationsaggregat. 

2.1.2	  Inventering	  

Belysning i trapphus, vind/förråd, tvättstuga, källarplan och soprum kommer att inventeras. 

  

2.2 Mätningar 
Resultatet av vissa mätningar kommer att vara en grund för de beräkningar som utförs under arbetet. 

2.2.1	  Elanvändning	  och	  effektbehov	  

Insamla data om byggnadens el- och effektbehov utförs genom el-mätning och loggning under en veckas 

period. El-mätningen sker på fastighetens två inkommande el-abonnemang för att få exakt värde på den 

totala el-användningen under arbetets gång. Det kommer även ske el-mätning över de undergrupper som 

styr apparatskåpen för luftbehandlingsaggregat, kylmaskiner, el-centraler för belysning, tvättmaskiner, 

hiss, fläktar m.m.  

2.2.2	  Temperatur	  

2.2.2.1	  inomhustemperatur	  

För att få begrepp över fastighetens termiska komfort görs en temperaturloggning under en veckas period. 

Arbetet utförs med temperaturloggningsutrustning som placeras i lägenheter samt kontor vid byggnadens 

hörndelar på olika plan. 
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2.2.2.2	  utomhustemperatur	  

Temperaturloggningsutrustning placeras även utomhus på byggnaden för att få en inblick över hur 

inomhustemperaturen anpassar sig efter utomhustemperaturen.  

2.2.4	  Termografering	  

För att lokalisera värmeförluster sker termografering av fastighetens klimatskärm. 

 

2.3 Uppgiftsinsamling 

2.3.1	  Ritningar	  

Ingen tillgång till ritningar vilket kan bero på att fastighetens byggnadsår 1927 och borttappad på grund 

av byte av fastighetsägare. Utan tillgång av ritningar blir det schablonsvärden till beräkning av areor och 

transmissionsförluster.    

2.3.2	  Protokoll	  och	  befintligt	  energiarbete	  

Information som befintliga OVK-protokoll (obligatorisk ventilationskontroll) samt energideklarationer 

kommer att insamlas. 

2.3.3	  Förbrukningsstatistik	  

Förbrukningsstatistik av fjärrvärme, el och vatten mellan några årsperioder kommer att sammanställas i 

diagram. Statistiken samlas in från leverantörerna.   

2.3.4	  Kostnader	  

Uppgifter om fastighetens el-, fjärrvärme och vattenkostnader kommer att insamlas från leverantörer och 

fastighetsägare.  

2.3.4.1	  Energi	  

Sammanställning av byggnadens energikostnader är grunden till uppskattningen över potentiella energi-, 

ekonomibesparing som förekommer vid åtgärdsförslagen.  

Energikostnaderna består av avgifter för köpt energi el, fjärrvärme och vatten. 

2.3.5	  Verksamhetstider	  

Vid besiktning kommer verksamhetstider för butiker, restauranger och teater att samlas in för att jämföras 

med deras systems drifttider.  

 

2.4 Beräkningar 
Fastighetens energibalans kommer att beräknas utifrån insamlad data med värden över byggnadens el-

användning, ventilationsförluster, tappvarmvattenförluster, solinstrålning, transmissions/värme-förluster 
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och kostnader samt besparingspotential. Arbetet kommer att utföras till största del i Microsofts program 

Excel.  

 

3 Teori 
Detta kapitel redovisar grundläggande teorier som ska ge en förståelse för arbetet och slutsatser av 

rapporten. Avsnittet redovisar grundläggande teorier som ska ge en förståelse av rapportens del resultat 

och analys.  

 

3.1 Energi 
Energi kan inte skapas eller förfalla, energi kan bara fas omvandlas från en form till en annan och det är 

termodynamikens första huvudsats. Exempel vid en fas omvandling är när vatten omvandlas till is och när 

ett föremål på en höjd faller ner, då omvandlas lägesenergin till rörelseenergi. Huvudsyftet för energin är 

att röra sig från platsen med högt energiinnehåll till en plats med lägre energiinnehåll. Alltså värme 

överförs från varmt till kallt område, om inget arbete tillförs i systemet som är termodynamikens andra 

huvudsats (Moran, Shapiro, Boettner och Bailey, 2010). Vid arbetet genom fas omvandling minkar 

energiinnehållet och orsaken till det är att energiinnehållet per enhet massa minskar samt att viss energi 

lämnar massan via värmekonvektion till omgivningen. Energin som lämnar massan i form av värme beror 

på olika orsaker som friktion som exempel (Moran, 2008).   

 

3.1 En fastighets energianvändning 
I följande avsnitt beskrivs de poster som ger upphov till energiförluster i en byggnad, samt ytterligare 

poster berörande analysen i detta arbete.  

 
Energibalansen över en byggnad består av balansen mellan den tillförda och förlorade värmeenergin för 

att upprätthålla önskade inomhusklimatet. Balansen kan förekomma vid en hög eller låg temperatur och 

därför borde systemen styras bättre genom att sänka förlusterna och minska tillförda värmeenergin så de 

kommer i balans. Energianvändningen i en byggnad består vanligen av el, värme och vatten.  

 

Fastighetsägare har i de flesta fall god kontroll över hur stor mängd köpt energi som tillförs byggnaden 

men låg inblick hur energin uppdelas till olika poster. Det förekommer alltid värmeförluster i en fastighet 

genom transmission, luftläckage via klimatskalet eller ventilationssystem.    

 

3.1.1	  Transmissionsförluster	  

En byggnads värmeförluster via tak, grund, väggar, fönster, ytterdörrar och köldbryggor benämns som 

transmissionsförluster. Köldbrygga är då en byggnadsdel i en byggnad kommer i kontakt med utsidan 

med lägre temperatur vilket leder till att konstruktionen transporterar ut värme från insidan. Klimatskalets 

syfte är att upprätthålla det önskade inomhusklimatet genom att avskärma utomhusklimatet (Sandin, 

2010).  
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Transmissionsförlusten per yta, , grundas på konstruktionens värmegenomgångskoefficient, , dess 

area, , Totala transmissionsförlusten beräknas genom att summera alla värmeförluster som transporteras 

genom byggnadens klimatskal enligt följande (Sandin, 2010):   

 

 

   (W/K)  (1) 

  

U-värdet visar värmegenomgångskoefficienten som fås ut genom att summera konstruktionens termiska 

resistanser enligt (Sandin, 2010):   

 

   (W/m2, K)  (2) 

 

där -värdet visar materialets värmeövergångsmotstånd [nummer på Sandin byggfysikboken, se 

referens]. Värmeövergångsmotståndet grundas på materialskiktets tjocklek, , samt värmekonduktivitet, 

, enligt följande (Sandin, 2010):  

 

   (m2 W/K)  (3) 

 

3.1.2	  Ofrivilligventilation	  

Ofrivilligventilation även kallad luftläckage, är den mängd luft som läcker ut eller in genom infiltration 

via klimatskalet. Dessa luftläckage sker på grund av tryck- och temperaturskillnaden mellan klimatet 

inomhus och utomhus som kan orsakas då dörrar, portar och fönster öppnas och stängs. 

3.1.3	  Ventilationsförluster	  	  

För att hålla en god luftkvalité i en byggnads lokaler måste luften ventileras så att den förorenade luften 

ersätts med ny och ren luft och då krävs ett väl fungerande ventilationssystem. Hur ren är uteluften 

egentligen som ventileras in i fastigheten, detta är en diskussionsfråga (Sherman och Walker, 2011). En 

fastighets luft ventileras genom mekanisk ventilation på grund av att tillräcklig mängd luftutbyte inte kan 

transporteras igenom klimatskalet beroende på materialskiktets termiska resistans Luften som ventileras 

kommer att värmas vid kalla perioder då utomhusklimatet understiger börvärdet på tilluftstemperaturen. 

Även ett kylbehov för tilluften förekommer vid varma perioder då börvärdet på tilluftstemperaturen är 

lägre än lufttemperaturen utomhus. Energin för frånluft som inte återanvänds i ventilationssystemet 

benämns som ventilationsförlust. Energin som uppfyller ventilationsbehovet i en fastighet utgör 30-60% 

av totala energianvändningen (Dodoo, Gustavsson och Sathre, 2011).  
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Värmeförluster för mekanisk ventilation utan (ekv 4) och med värmeåtervinning (ekv 5) beräknas med 

formler nedan (Warfvinge och Dahlblom, 2010):   

 

  (W/K)  

 (4)  

 

där      luftens densitet  (kg/m3) 

   luftens specifika värmekapacitet (J/kg,K) 

   luftflöde, tilluft  (m3/s) 

 

 (Wh/år)   (5)   

  

Formel för temperaturverkningsgraden: 

 

    (6) 

 

där   verkningsgrad  (%) 

   luftflöde, tilluft  (m3/s) 

   luftflöde, frånluft  (m3/s) 

3.1.4	  Tappvarmvattenförluster	  
 

Varmvattnet som går ut via avloppet sker vid tillfällen som duschning, diskning och matlagning. Den 

mängd varmvatten som lämnar byggnaden med fortsatt hög temperatur anses som energiförlust. 

Tappvarmvattenförlusten har ofta en temperatur mellan 40-50 grader (Meggers och Leibundgut, 2011).  

 

3.2 Energibehov 
En byggnads energibehov baseras på dess energianvändning under den tid de kompenserar den förlorade 

energin genom alla energiförluster. Energianvändningens syfte är att värma byggnaden och upprätthålla 

inomhusklimatet under uppvärmningssäsongen som utspelar sig mellan 15 september till 15 maj för 

Mellansverige. 

3.2.1	  Gradtimmar	  

Gradtimmar är summan av den effekt en byggnads värmesystem är i drift under ett års period. Då ute 

temperaturen understiger börvärde temperaturen som styr fastighetens värmesystem så sätts systemet i 

drift och den tiden som systemet är drift är gradtimmar. Gradtimmar varierar beroende på vart en byggnad 

är placerad på grund av att ute temperaturen skiljer sig bland olika klimatzoner. Utomhustemperaturen 

varierar under ett års period och dessa tidsperioder för olika inomhustemperaturer kan summeras för att 

ge antal timmar som går åt att upprätthålla en viss grad. En fastighets gradtimmar kan beräknas fram 

manuellt genom ett varaktighetsdiagram (Warfvinge och Dahlblom 2010). En annan metod för att 



 

11 
 

fastställa en byggnads ungefärliga gradtimmar går igenom att avläsa tabeller skapade av SMHI, se bilaga. 

I detta arbete valdes metoden att avläsa SMHI tabeller, se bilaga 2.  

 

3.3 Begrepp 

3.3.1	  Schablonvärden	  

Schablonvärden baseras på accepterade antaganden som används inom energibranschen. I detta arbete 

kommer schablonvärden att användas vid tillfällen då inga befintliga uppmätta värden eller statistik finns 

tillgodo. Dessa schablonvärden kommer ifrån Sveby, branschstandard för energi i byggnader som ger 

anvisningar för krav, beräkning av brukarindata bostäder, brukarindata kontor, energianvisningar och 

metoder för besiktning.   

3.3.2	  A-‐temp	  

Invändiga arean för våningsplan, vindsplan samt källarplan som är temperaturreglerande utrymmen och 

som värms till mer än 10 °C benämns som Atemp. Atemp är den area som fastighetens specifika 

energianvändning beräknas efter (Boverket, 2014).  

3.3.3	  OVK	  

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är en funktionskontroll av en byggnads ventilationssystem som 

utförs för att uppehålla tillfredställande inomhusmiljö. Kontrollen görs av behörig besiktningsman. 

3.3.4	  Energideklaration	  

Syftet med energideklaration är att visa en byggnads energianvändning under ett år och få en överblick på 

vad som kan åtgärdas för att förbättra byggnadens energiprestanda.  Energideklarationen utförs av en 

oberoende expert tillsammans med fastighetsägaren (Boverket, 2014).  

 

3.4 Aktiv uppvärmning 
Aktiv uppvärmning är det dimensionerade värmesystemet som ska uppfylla byggnadens värmebehov vid 

årets kalla perioder. Värmesystem kan ha olika installationer och systemtyper som direkt verkande el, 

luftvärmepump, bergvärmepump, pelletsbrännare eller vattenburet system kopplat till ett fjärrvärmenät 

för att nämna några. Dessa system förser fastighetens inomhusklimat med den önskade innetemperatur 

och tappvarmvatten. I vattenburna system är det radiatorer samt golvvärme som värmer upp rummen 

genom värmestrålning och konvektion.  

3.4.1	  Värmesystem	  med	  fjärrvärmestyrning	  	  

Vattenburna värmesystem kopplat till ett fjärrvärmenät så transporteras vatten från fjärrvärmeverket till 

fjärrvärmecentralen. Värmeöverföringen mellan fjärrvärmecentralen och fastighetens 

värmesystem/radiatorer och tappvarmvattensystem sker via två värmeväxlare, se figur 3 nedan. Fördelen 

med fjärrvärmenätverk är att kostnaden och lågt koldioxid utsläpp (Sperling och Möller, 2012).  
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Figur	  2	  –	  Värmeväxlare	  för	  värmesystem	  och	  tappvarmvattensystem.	  

Distribution från fjärrvärmecentralen till fastighetens värmesystem och tappvarmvattensystem sker 

genom cirkulationspumpar. En av cirkulationspumparna kan ses nedan i figur 4.  

 

 
Figur	  3	  –	  En	  av	  två	  cirkulationspumpar.	  

Värmesystemet transporterar värmen från primärkretsen till sekundärkretsen, radiatorsystemet via en 

shuntgrupp. Primärkretsen transporterar vattnet från värmeväxlaren till shuntgruppen och sekundärkretsen 

är vattnet som transporteras från shuntgruppen till radiatorsystemet. Shuntgruppen styr så att rätt 

framledningstemperatur till radiatorkretsen uppstår genom en styrventil och ställdon som växlar det 

kallare returvattnet med det varmare fjärrvärmevattnet.  
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Figur	  4	  –	  Shuntgrupp	  för	  ventilation.	  

3.4.1.1	  Reglercentral,	  RC	  

Reglercentral reglerar värmesystemet via en utegivare mäter ute temperaturen vilket flödet och 

framledningstemperaturen anpassas efter. Tappvarmvattensystemet regleras även via en RC då givare 

reglerar vattnet till börvärdet som ligger på över 50 grader för att undvika legionellabakterier (Warfinge 

och Dahlblom, 2010).   

3.4.1.2	  Pumpstopp	  

Pumpstopp baseras på att cirkulationspumpen till värmesystemet stoppas eller aktiveras genom en viss ute 

temperatur. Utomhustemperaturen känns av via en tempgivare placerad utomhus och som är kopplad till 

RC som styr värmesystemet. Temperaturen för pumpstopp bör vara anpassat till byggnaden men vid 

vanliga fall bör temperaturen vara runt15-16 grader, erfarenhetsvärde Greencon.   

3.4.1.3	  VVC	  

VVC är beteckning för varmvattencirkulation vilket är en pump som förser snabb transport av varmvatten 

till tappkranen. Cirkulationen på varmvattnet minskar risken för legionellabakterier genom att varmvatten 

inte blir stillastående och svalnar i ledningarna vid tillfällen då det inte är tappvattenbehov (Warfinge och 

Dahlblom, 2010)   

 

 
Figur	  5	  –	  VVC	  pump.	  	  
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3.4.1.4	  Termostatventiler	  

Värmen som transporteras från värmesystemet fastighetens radiatorer är ofta utrustad med 

termostatventiler. Termostatventils uppgift är att känna av utrymmets värme och behålla inställd 

temperatur genom att öppna eller stänga ventilen så rätt temperatur vattenflöde leds genom radiatorn. 

Livslängden på termostatventil är mellan 10-15 år och bör därför bytas ut emellan åt så värmereglering av 

radiatorer är som bäst effektiva (Boverket, 2014). 

	  

3.5 Passiv uppvärmning 
Passiv uppvärmning är tillförd värme från människor, maskiner, utrustning, solinstrålning m.m. och anses 

som gratisenergi. Varför dessa värmekällor är gratisenergi beror på att deras primäruppgift inte går ut på 

värma upp byggnaden, källorna är inte köpt energi.       

3.5.1	  Solinstrålning	  

Solinstrålning transporteras genom byggnadens klimatskal via dess fönster. Den mängd solinstrålning 

som passerar fönstren kommer med viss mängd energi som värmer upp inomhustemperaturen. Det finns 

för- och nackdel med gratisenergi som värmer upp byggnaden. Fördelen är vid uppvärmningssäsongen 

och nackdelen vid sommarperioden då det förekommer kylbehov. En viktig faktor för att förhindra 

solinstrålning är att fastigheten är utrustad med fönster som har lågt U-värde. Även area samt placering av 

fönster och något som skymmer eller hindrar solinstrålningen som andra hus är viktiga faktorer (Sandin, 

2010). Värden för uträkningen är hämtade från bilagor 5-7. Beräkning av solinstråling utförs enligt 

följande:  

 

  (Wh)  (7) 

 

där   Fönsterfaktor  

   Molnfaktor 

   Solstrlning per månad (Wh/m2, dygn) 

3.5.2	  Personvärme	  

En person har en värmealstring från 85-1400 Watt per timme beroende på aktivitet. Schablonvärde av en 

persons värmealstring per timme kommer att väljas från (Sveby, 2014) och (ATON Teknikkonsult, 2007). 

3.5.3	  Värme	  från	  belysning	  och	  maskiner	  

All eldrivna maskiner samt apparater avger viss mängd värme. Elektriciteten avger värme och i rapporten 

kommer 70 % av elanvändningen tillgodoräknas som tillförd värme för byggnaden (Sveby 2014).  
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3.6 Ventilation 
För att hålla bra inomhusmiljö behövs det tillföras ren luft samt ta bort luftföroreningar och det utförs 

genom ventilation. Ventilationens uppgift är inte bara att förse god miljö för inomhusklimat utan 

systemets kan även energieffektivisera byggnader (Sherman och Lain S, 2011). Ventilationssystem finns i 

olika sorter som Självdrag (S-system), mekanisk frånluft (F), mekanisk från- och tilluft (FT) och 

mekanisk från- och tilluft med värmeåtervinning (FTX) för att nämna några. Syftet med värmeåtervinning 

i FTX-system är att frånluftstemperaturen värmer upp tilluften beroende på att frånluften har högre 

temperatur än tilluften. Värmeöverföringen sker via luftbehandlingsaggregatets värmeväxlare. FTX-

ventilation har två separata luftkanaler för tilluft och frånluft. Nedan visas en principskiss av ventilation 

med FTX-system. 

 
Figur	  6	  –	  Principskiss	  FTX-‐system	  (www.svenskventilation.se)	  	  	  

3.6.1	  Värmeväxlare	  

Värmeväxlarens syfte är att återanvända frånluftstemperaturen till att värma tilluften. Det finns även 

värmebatteri för värmeväxlare som är i drift vid de tillfällen då värmeåtervinningen av frånluften inte 

uppfyller tilluftens börvärde, sker vid kall ute temperatur. Det finns olika typer av värmeväxlare som 

exempel roterandeväxlare, plattvärmeväxlare och vätskekopplad. I denna kartläggning är fastigheten 

utrustad med roterande-, plattvärmeväxlare och vätskekopplad värmeväxlare.    

3.6.1.1	  Roterandevärmeväxlare	  

Roterandevärmeväxlare värmer upp tilluften med att värma upp rotorn genom återvinning av värmen 

frånluften, se figur 8. Rotorn är veckande aluminiumprofiler uppbyggd på roterande hjul. Växlaren har 

låg energianvändning i fläktarbetet. Verkningsgraden för roterandevärmeväxlare kan uppnå 85 % 

(Warfvinge och Dalhblom, 2010).  

 
Figur	  7	  –	  Visar	  en	  principskiss	  av	  roterandevärmeväxlare(www.svenskventilation.se)	  	  
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3.6.1.2	  Plattvärmeväxlare	  

Plattvärmeväxlare benämns även som korsströmsvämeväxlare och är uppbyggd så att till- och frånluften 

korsas i ett lamellpaket av veckade aluminiumplåtar. Temperaturen av frånluften återvinns genom att den 

luften värmer upp aluminiumplåtarna som i sin tur värmer upp tilluften, se figur 9. Verkningsgraden för 

korsströmsvärmeväxlare är kring 50-60% (Warfvinge och Dahlblom, 2010).  

 

 
Figur	  8	  –	  Visar	  en	  principskiss	  av	  plattvärmeväxlare	  (www.svenskventilation.se)	  

3.6.1.3	  Vätskekopplad	  värmeväxlare	  

Vätskekopplad värmeväxlare värmer samt kyler från- och tilluften genom värme- och kylbatterier. Kyl- 

och värmebatterier är placerade i frånlufts- och tilluftssystemet. Ordet vätskekopplad baseras på att 

frysskyddad vätska transporteras mellan batterierna. Systemet är uppbyggt på sättet att till- och 

frånluftsaggregatet är oberoende av varandra och behöver inte placeras samma plats. Verkningsgraden för 

vätskekopplad värmeväxlare är mellan 50-55% (Warfvinge och Dahlblom, 2010).    

3.6.2	  Luftflöde	  

Boverket har krav på att uteluftsflödet inte får understiga 0,35 l/s per m2 golvarea gällande bostäder. 

Kravet för lokalbyggnad är att uteluftsflödet inte får understiga 0,35 l/s per m2 golvarea + 7 l/s per person. 

Kravet på 0,35 l/s motsvarar 0,5 omsättningar/timme och detta betyder att rumsluften som bytas ut helt 

mot ny luft varje timme. Detta är vid en rumshöjd på 2,5 m (Warfvinge och Dahlblom, 2010).    

3.6.3	  SFP-‐tal	  

SFP-tal är förkortning på Specific Fan Power eller på svenska specifik fläkteffekt. Syftet med SFP-tal är 

att mäta el-effektiviteten av fläktar sett till ventilationssystemets luftflöde. SFP-tal grundas på beräkning 

av summan av effekten hos tilluftsfläkt, Ptilluft, adderat med frånluftsfläkt, Pfrånluft. Summan av totala 

effekten av fläktarna divideras sedan med det största luftflödet av tilluft eller frånluft, qmax. Beräkning av 

SFP-tal görs enligt ekvation 8: 

 
 

 (kW/(m3/s))   (8) 
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4 Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras arbetets utförande och insamlat resultat. 

 

4.1 Insamlad data 
Avsnittet redovisar förbrukningsstatistik av el, värme samt/och vatten, även insamlad och sammanställd 

data.   

4.1.1	  Förbrukning	  och	  kostnad	  

4.1.1.1	  Elanvändning	  

Kraftleverantör är för närvarande Telgekraft AB och nätägare är Fortum Distribution AB, område 

Stockholm. Nedanstående diagram visar den totala elanvändningen under perioden 2009-2012.  
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Diagram	  4	  –	  Byggnadens	  elanvändning	  under	  årstiderna	  2009-‐2012.	  

Under perioden 2009-2012 har elanvändningen ökat med ca 2 %. Mellan 2010 och 2011 ökade dock 

användningen med ca 5 %.  

Byggnadens specifika elanvändning 2013 uppgår till 9 kWh/m2. Orsaken till lågt nyckeltal har att göra 

med hyresgäster som har sin elanvändning separat och upptar stor del av fastighetens area. Med anledning 

av fastighetens varierande hyresgästfördelning finns inga jämförbara nyckeltal. 



 

18 
 

4.1.1.1.1	  Elkostnad	  

Den totala elkostnaden uppgår med 2013 års priser och 2012 års användning till 188 kkr eller ca 1,09 

kr/kWh. Elkostnaden fördelar sig enligt följande; 

Avgifter	   Kostnad	  (kkr/år)	   Andel	  (%)	   Spec.	  kost.	  (öre/kWh)	   Anmärkning	  

Nät 59,5 31,7 34,5  

Kraft 77,6 41,4 45,0 Uppskattat års medelpris 

Skatt 50,5 26,9 29,3  

Summa 187,6 100,0 108,8  

Tabell	  1	  –	  Elkostnaden	  för	  fastigheten	  är	  baserad	  på	  2013	  års	  abonnemang	  med	  priser	  från	  2012	  års	  

elanvändning.	  

Elanvändningen för Vägaren 24 uppgick 2012 till ca 172 MWh, vilket ger en specifik användning på 9 

kWh/m2. Diligentia står för fastighetens två abonnemang AB1 samt BBA1. El-statistiken behandlar ej 

hyresgästernas elanvändning. Hyresgästerna har egna el-abonnemang och har ej tagits med i rapporten. 

Under avsnittet för mätdiagram presenteras undermätningarna av samtliga abonnemang och undergrupper 

för dessa. 

Den största delen av fastighetselen ligger under abonnemang BBA1. Men även viss del betjänas av 

abonnemang AB1. Kraftleverantör är för närvarande Telgekraft AB och nätägare är Fortum Distribution 

AB, område Stockholm. BBA1 har effekttariff L0,4L medan AB1 har enkeltariff.  
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Diagram	  5	  –	  Elanvändning	  uppdelat	  per	  månad	  mellan	  åren	  2010	  –	  2013.	  	  

Noterbart är skillnaden mellan månandsanvändningen under vinterperioden jan-mars och dec. 

Elanvändningen under 2011 och 2013 visar en förhöjd årsbasis jämfört med de andra åren.   
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4.1.1.2	  Fjärrvärmeanvändning	  

Fjärrvärmen levereras av Fortum Värme AB. Nedanstående diagram visar fjärrvärmeanvändningen för 

aktuell fastighet under perioden 2009-2012. Fjärrvärmeanvändningen har graddagsjusterats.  
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Diagram	  6	  –	  Fjärrvärmeanvändningen	  mellan	  åren	  2009	  –	  2012.	  

Under perioden 2009-2012 har värmeanvändningen minskat med ca 4 %. Variationerna är dock relativt 

normala. Se fler kommentarer under avsnittet ”värme- och tappvarmvattensystem. 

Byggnadens specifika värmeanvändning 2012 uppgår till 135 kWh/m2.  

Som en jämförelse kan nämnas att den specifika värmeanvändningen för flerbostadshus med byggnadsår 

före 1940 är på ca 158 kWh/m2 enligt en undersökning av Energimyndigheten ”Energistatistik för 

flerbostadshus 2012”.  I det hänseendet så ligger denna fastighet under genomsnittet.   
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4.1.1.2.1	  Fjärrvärmekostnad	  

 Den totala fjärrvärmekostnaden uppgår med 2013 års priser och 2012 års faktiska värmeanvändning på 

2668 MWh till 2354 kkr eller 88,5 öre/kWh. Fjärrvärmekostnaden fördelar sig enligt följande; 

Noterbart är den höga straffavgiften på 355,7 kkr/år vilket beror på den höga returtemparaturen. Överstigs 

medeltemperaturen blir det en avgift på 5 kr/MWh per °C vilket gäller under vinterperioden jan-april och 

okt-dec. Är returtemperaturen högre än 60 °C blir det en avgift på 20 kr/MWh per °C och det gäller vid 

vinterperioden dec-mars.         

Avgifter	  
Kostnad	  

(kkr/år)	  
Andel	  (%)	  

Spec.	  kost.	  

(öre/kWh)	  
Anmärkning	  

Energiavgift 1 561,6 66,3 58,5 

Maj-Sep: 28,5 öre/kWh,  

Apr, Okt-Nov: 46,9 öre/kWh 

Dec-Mar: 71,4 öre/kWh 

Effektavgift 514,6 21,9 19,3 
506 kr/kW årseffekt, maxeffekt år 2013 

1017 kW 

Volymrabatt -78,1 -3,3 -2,9 
Fast avgift minus prisavdrag per köpt 

MWh 

Bonus/Straff 355,7 15,1 13,3 

Returtemp. över medeltemp. – avgift    5 

kr/MWh per °C 

Returtemp. över 60 °C – avgift 20 

kr/MWh, °C 

Summa 2 353,8 100,0 88,2  

Tabell	  2	  –	  Fjärrvärmekostnaden	  baserad	  på	  2013	  års	  abonnemang	  med	  priser	  från	  2012	  års	  

värmeanvändning.	  
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4.1.1.3	  Stadsvattenanvändning/Vattenanvändning	  

Fastigheten är ansluten till Stockholm Vattens vatten- och avloppsnät. Nedanstående diagram visar 

vattenanvändningen för aktuell fastighet under perioden 2009-

2012.
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Diagram	  7	  –	  Fastighetens	  vattenanvändning	  mellan	  åren	  2009	  –	  2012.	  

Under perioden 2009-2012 har stadsvattenanvändningen pendlat. Mellan 2009 – 2011 minskade 

användningen med 37 %, för att sedan öka med ca 30 % till 2012. Månadsanvändningen visar att det var 

hög vattenanvändning år 2009 och låg vattenanvändning år 2011.  

Byggnadens specifika vattenanvändning 2012 uppgår till 1 844 liter/m2. Fastighetens vattenanvändning är 

relativt normal eftersom en del av resterande hyresgästerna är restauranger. 
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Diagram	  8	  -‐	  Vattenanvändning	  uppdelat	  på	  månad	  mellan	  år	  2009	  –	  2013.	  

Skillnaden mellan månadsanvändningen för okt-dec år 2010-2011 är en reducering på ca 67 %. Den höga 

samt låga månadsanvändningen under 2009 och 2011 påverkar vattenanvändning av årsbasis. Orsaken till 

den låga vattenanvändningen under okt-dec 2011 beror på en trasig mätare vilket Diligentia fick betala en 

schablon för. Ingen rimlig förklaring till den höga användningen 2009 har framkommit under 

utredningen.  I nuläget går allt vattenflöde genom mätare KV2 på grund av att mätare KV1 är avslagen. 

Ärendet om att få mätaren påslagen ligger hos Stockholm Vatten enligt uppgifter från fastighetstekniker.  

4.1.1.3.1	  Stadsvattenkostnad	  

 Den totala vattenkostnaden uppgår med 2013 års priser och 2012 års användning till 403 kkr eller 12,2 

kr/m3. Vattenkostnaden fördelar sig enligt följande: 

 

	  

	  

	  

	  

	  

Tabell	  3	  -‐	  Vattenkostnaden	  baserad	  på	  2013	  års	  abonnemang	  med	  priser	  från	  2012	  års	  

vattenanvändning.	  

Avgifter	   Kostnad	  (kkr/år)	   Andel	  (%)	   Spec.	  kost.	  (kr/m3)	   Anmärkning	  

Grundavgift 2,9 0,7 0,1  

Nyttoavgift 222,0 51,6 6,3 
Sammanställd avgift mellan två 

prisklasser, nivå 5 och nivå 6 

Dagvatten 3,5 0,8 0,1  

Rörlig avgift 201,9 46,9 5,7  

Summa 403,3 100,0 12,2  
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4.1.2	  Ventilation	  

4.1.2.1	  Systemuppbyggnad	  

Nedan följer en förteckning över fastighetens ventilationssystem, betjäningsområden, luftflöde, drifttid 

samt hänvisning till mätdiagram för kontroll av drift. De flöden som är angivna är de uppmätta 

luftflödena som finns angivna i OVK-protokollen. Bostäderna betjänas av självdragsventilation medan 

hyresgästernas lokaler betjänas av mekanisk till och frånluftsventilation med värmeåtervinning. 

 

Beteckning	   Betjäning	   System	   Luftflöden	  (m3/s)	   Nuvarande	  drifttid	  

TA1/FA1-GL Teatersalong FTX 11,1/11,1 
Manuell tidsstyrning 

Drifttid ca 60 h/vecka 

TA2/FA2/FF5/FF6-

GL 

Foajé, restaurang, 

biljett, WC, kök, 

rökgas m.m. 

FTX 3,4/3,4 Kontinuerlig drift 

TA3/FA3-55-C 

(GL) 
Loger m.m. FTX 0,9/0,9 Kontinuerlig drift 

TA1/FA1/FF7-55-A 

(GL) 

Verkstad, lager, 

pausrum m.m. 
FTX 1,3/1,3 Mån-sön: 0900-1800  

TA1/FA1/FF2-K.5 Järnaffär FTX 1,0/1,0 Kontinuerlig drift 

TA1/FF1-FF7-F.54 Musikbutik - bv/kv FT 1,0/1,0 - 

TA2/FF4-F.52 Kontor – bv/kv FT 1,0/1,0 Mån-sön: 0630-1800 

TA1/FA1-FF5 -F.52 
Restaurang, kök, 

sop - bv/kv 
FTX 3,7/1,7/2,1 Mån-sön: 0600-2200 

TA1/FF1-FF3-F.50 Restaurang – bv/kv FT -* -* 

TA1/FA1-55-D Möbelaffär, bv/kv  FTX 1,1/0,6 

Mån-fre: 0600-2000 

Lör: 1000-1900 

Sön: 1100-1900 

TA3/FF4-FF6-K.1 Butik  FT 0,5/0,5 Kontinuerlig drift 

TA1/FA1-1-B  Fotobutik FTX 0,3/0,3 Kontinuerlig drift 

TA1/FF1-K.3 Restaurang, kök  FT 0,9/0,9 - 

TA1/FA1-55-H 
Kontor, rehab plan 

4, 5 & 6 
FTX 0,9/0,9 

Mån-fre: 0700-1900 

Lör-sön: 0800-1600 

FF2-K.3 Lokal F 0,06 Mån-sön: 0600-1800 
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FF-1-K.5  Lägenheter F 0,06 Kontinuerlig drift 

FF-2-K.5 Lägenheter F 0,06 Kontinuerlig drift 

Tabell	  4	  -‐	  Systemuppbyggnad	  över	  fastighetens	  ventilationssystem	  

* Ventilationsaggregatet TA1/FF1-FF3-F.50 som betjänar restaurang på Folkungagatan 50 var under renovering vid besiktningen 

vilket gjorde att det ej gick att insamla data.  

 

Det totala uteluftflödet uppgår enligt ovan till 27,1 m³/s. Detta motsvarar 1,77 omsättningar i timmen eller 

1,48 l/s per m² (nyckeltalen är framräknade från Atemp och en takhöjd på  

3,0 m). Flödeskraven är 0,35 l/s per m² vilket visar att nuvarande flödesnivåer är höga (erfarenhetsvärde, 

Greencon).  

4.1.3	  Belysning	  

Belysningen för fastigheten styrs från el-central i varje trapphus. Belysning för trapphus och vind/förråd 

är timerstyrd med tryckknappsaktivering med ett tidsintervall på 3-10 min. Trapphusbelysning på 

entréplan och innergård är alltid i drift.   

Källartrappbelysningen styrs av både timerstyrda och manuella tryckknappar. Belysning för tvättstuga, 

serviceutrymme och liknande styrs med manuella knappbrytare. Utomhusbelysning, Diligentiaskylt och 

reklamskylt styrs med tidur.  

Belysningen består till största del av lågenergilampor 26 W och T8 armaturer 2x36 W. I vissa utrymmen 

samt källare bestod belysningen av glödlampor 60 W och T5 28 W.     

Nedan följer en tabell med typ av styrning samt inställda drifttider och faktiskt uppmätta tider för de el-

centraler som mätts upp vid el-mätning. 

 

Område	   Gatunamn	   Inställd	  drifttid	  

Trapphusbelysning Folkungagatan 50 6 min 

 Folkungagatan 52 5 min 

 Folkungagatan 54 - 

 Kocksgatan 1 5 min 

 Kocksgatan 3 4 min 

 Kocksgatan 5 10 min 

Källare Folkungagatan 50 Kontinuerlig drift 

 Folkungagatan 52 10 min 

 Folkungagatan 54 7 min 

 Kocksgatan 1 - 

 Kocksgatan 3 3 min 



 

25 
 

 Kocksgatan 5 10 min 

Vind/Förråd/hissrum Folkungagatan 50 10 min 

 Folkungagatan 52 10 min 

 Folkungagatan 54 10 min 

 Kocksgatan 1 4 min 

 Kocksgatan 3 7 min 

 Kocksgatan 5 10 min 

Gårdshus vind Kocksgatan 5 7 min 

Diligentiaskylt Folkungagatan 50 
Mån-sön:19:00-

06:30 

Utomhusbelysning 

gata 
Kocksgatan 1 Kontinuerlig drift 

 Kocksgatan 3 Kontinuerlig drift 

Utomhusbelysning  

innergård 
Kocksgatan 1 Kontinuerlig drift 

Tabell	  5	  –	  Systemuppbyggnad	  över	  belysning.	  

 

4.2 Utförande 

4.2.1	  Elmätning	  

Insamlad data över fastighetens elanvändning fastställdes genom el-mätning med mätutrustning som el-

spindlar, strömtänger, USB-kabel och mjukvara för till dator/ett datorprogram. Mätutrustningen loggar 

under en bestämd och tidsintervall storheter som effekt, spänning och ström som ger resultatet över 

byggnadens energianvändning. Metoden för el-mätning utförs genom att placera en strömtång runt en fas 

och sedan koppla tångens anslutningskabel till en port på el-spindeln. Första steget för el-mätningen är ta 

reda på referensspänningen genom att mäta spänningen mellan fas och jord för en fas i nätkontakten. 

Vetandet av referensspänningen leder till att de två övriga faserna kan beräknas. Mätperioden gjordes 

under en veckas period på datumen 13-19 september 2013. Nedan visas en el-mätning av en utgående 

grupp tillhörande fastighetsabonnemang BBA1. 
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Figur	  9	  –	  Elmätning	  av	  en	  undergrupp	  till	  fastighetsabonnemang	  BBA1	  

4.2.1.1	  Programvara	  för	  el-‐mätning	  

Mätvärden från loggningen av el-spindel kopplas ihop med dator utrustad med programmet el-spindel 

som avläser mätvärdena. De loggade mätvärdena används i programmet SISS som skapar en kommando 

fil. Sedan används kommandofilen i programmet SIGS som ritar upp mätdiagram som visar byggnadens 

elanvändning under en tidsperiod.   

4.2.3	  Temperaturmätning	  

Byggnadens inomhustemperatur mättes under en veckas period med temperaturloggningsutrustning, 

Tinytag Ultra 2 som placerad på utvalda ställen. Inomhustemperaturen och placering av temperaturloggar 

ses nedan i tabell 7.  

 

Plats	   Diagram	  

Kocksgatan 1 – Kontor plan 1 Mätdiagram 5 

Kocksgatan 1 – Lägenhet plan 4 Mätdiagram 5 

Folkungagatan 50 – Lägenhet plan 5 Mätdiagram 6 

Folkungagatan 54 – Lägenhet plan 1 Mätdiagram 6 

Folkungagatan 54 – Lägenhet plan 5 Mätdiagram 6 

Tabell	  6	  –	  Placering	  av	  temperaturlogg	  
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Mätvärden från dessa loggar avläses med programmet Easyview och används till mätdiagram som skapas 

genom samma metod som för el-mätning. Temperaturlogg kan ses nedan i figur 11.  

 

 
Figur	  10	  –	  Templogg,	  Tinytag	  Ultra	  2	  

4.2.4	  Verkningsgrad	  av	  ventilationsaggregat	  

Verkningsgrad av ventilationsaggregat fås igenom mätning av frånluftstemperatur, avluftstemperatur och 

uteluftstemperatur. Lufttemperaturen mäts genom användning av en digitaltermometer, Armatherm GTH 

1160.  Lufttemperaturen mäts genom ventilationens luftkanaler. Figur 12 nedan visar foto på 

digitaltermometern. 

 

 
Figur	  11	  –	  Digitaltermometer,	  Armatherm	  GTH	  1160	  
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4.3 Mätningar 

Genomförda el-mätningar 
Långtidsmätningar av eleffektuttag har genomförts totalt för fastigheten och samtliga utgående grupper 

från ställverket. Mätningar har även utförts på vissa intressanta installationer. Undercentral, fläktrum, 

hiss, fastighetsbelysning, soprum och tvättstuga är abonnemangens utgående grupper som valdes. 

Resultatet av mätningen redovisas i mätdiagram. I denna rapport presenteras de mätdiagram av intresse 

och resterande kan ses i arbetsrapporten, bilaga 1. Mätningarna har pågått under en veckas tid.  

 

El totalt Mätdiagram Sida  

 

Mätning av totalt effektuttag abonnemang AB1+ BBA1. 1 30 

 

Eleffektuttag utgående grupper  

 

AB1 inkommande 2 31 

 AB1C gr 3, gr 4 och gr 6 2:1 32 

 

BBA1 inkommande 3 33 

 BBA1A, BBA1B och BBA1C 3:1 34 

 BBA1EF och BBA1EH   3:2 35 

 BBA1EAE 3:3 36 

  

 

Mätdiagram 4 på sida 37 visar ventilationsaggregat TA1/FA1-55-H och kylmaskiner. Mätningen gjordes 

för att identifiera eventuella avvikelser men försörjs från ett hyresgästabonnemang. 
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4.3.1	  Förklaring	  

 

Förklaringar till bifogade mätdiagram 
Långtidsmätningar av eleffektuttag har pågått under en veckas tid. 

Elmätningarna utfördes genom att energiflödet uppmättes för varje 10 minuters period under mätveckan. 

För varje period har medeleffekten beräknats. 

 
Till denna rapport finns 7 mätdiagram bifogade. Nedan visas exempel på ett mätdiagram och förklaringar 

till diagrammets uppbyggnad. 

	  

	  

Vägaren	  24
Mätning	  av	  eleffektuttag	  för	  AB1	  &	  BBA1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50 Effekt	  (kW)

12:00
130913
Fredag	  	  

12:00
130914
Lördag	  	  

12:00
130915
Söndag	  	  

12:00
130916
Måndag	  	  

12:00
130917
Tisdag	  	  

12:00
130918
Onsdag	  	  

12:00
130919
Torsdag	  

Totala	  inkommande Energiflöde	  under	  mätperioden 3613 kWh Maxeffekt 40 kW Medeleffekt 21 kW

 
	  

	  

Diagram	  9	  –	  Förklaring	  av	  grafer	  

4.3.2	  Mätfel	  

Mätutrustning kan ge liten onoggrannhet med få procent på insamlade data jämfört med mätarställning på 

elmätaren. Onoggrannheten beror på utrustningens felmarginal och vid vissa mätningar valdes inte alla 

faser utan en fas med lämpligaste medelvärde valdes. Vid arbetets gång visade fastighetens två elmätare 

sammanlagt en mätarställning på 3672 kWh under en veckas period. Mätutrustningens totala mätdata är 

uppmätt till 3613 kWh under samma tidsperiod. Insamlad data ger en felmarginal på ca 2 %.     

    

Aktuellt mätobjekt Tidsaxel med datum 
och veckodag 

Värdeaxel 
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4.3.3	  Total	  elanvändning	  

Diagrammet visar det totala eleffektuttaget i fastigheten samt är uppdelat på AB1 och BBA1. 

Elanvändningen under mätperioden uppgår till 3613 kWh och totala elanvändningen för 2013 slutade på 

188 030 kWh. Observera att effektuttaget aldrig understiger 16 kW. Bottenlasten för AB1 beror till största 

del på belysning som har alltid är i drift. För BBA1 består bottenlasten till största del av belysning, 

frånluftsfläktar tak, ventilationsaggregat och undercentral. 

Vägaren	  24
Mätning	  av	  eleffektuttag	  för	  AB1	  &	  BBA1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50 Effekt	  (kW)

12:00
130913
Fredag	  	  

12:00
130914
Lördag	  	  

12:00
130915
Söndag	  	  

12:00
130916
Måndag	  	  

12:00
130917
Tisdag	  	  

12:00
130918
Onsdag	  	  

12:00
130919
Torsdag	  

Totala	  inkommande Energiflöde	  under	  mätperioden 3613 kWh Maxeffekt 40 kW Medeleffekt 21 kW

 
Mätdiagram	  1	  -‐	  Mätning	  av	  totala	  effektuttag	  för	  fastigheten	  Vägaren	  24.	  
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4.3.4	  AB1	  –	  fastighetsabonnemang	  

AB1  

AB1 är ett av fastighetsabonnemangen för fastigheten som fördelas i sex undergrupper AB1A-AB1F. 

Abonnemanget försörjer Folkungagatan 50 och 52. Förklaring om effektuttaget redovisas senare i 

rapporten. 

 

Vägaren	  24
Mätning	  av	  eleffektuttag	  för	  AB1

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22 Effekt	  (kW)

24:00
130913
Fredag	  	  

24:00
130914
Lördag	  	  

24:00
130915
Söndag	  	  

24:00
130916
Måndag	  	  

24:00
130917
Tisdag	  	  

24:00
130918
Onsdag	  	  

24:00
130919
Torsdag	  

24:00

Totalt Energiflöde	  under	  mätperioden 731 kWh Maxeffekt 20 kW Medeleffekt 4.3 kW

 
Mätdiagram	  2	  -‐	  Mätning	  av	  eleffektuttag	  för	  AB1.	  
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4.3.4.1	  Belysning,	  tvättstuga	  och	  eluttag	  

AB1C 

AB1C fördelar sig på fem utgående grupper, AB1C gr 3 - AB1C gr 7. Det som betjänas av 

fastighetscentralen är vägguttag i trapphus, bredband (VU T2 LAN) och belysning för trapphus, källare, 

el-rum samt tvättstuga.  

 

AB1C gr 3  

Centralen AB1C gr 3 betjänar uttag och belysning för vind/förråd samt Diligentiaskylt. Notera att 

effektuttaget är koncentrerat till kväll/natt–tid, kl 1900-0630.  

 

AB1C gr 4 

Centralen betjänar belysning för trapphus plan 0-5, källare i Folkungagatan 50. Bottenlasten på 

effektuttaget kan härledas till belysning och de höga topparna till tvättstugan (AB1D). Notera att 

effektuttaget aldrig understiger 1 kW vilket tyder på att belysningen är i kontinuerlig drift.  

 

AB1C gr 6 

AB1C gr 6 (VU T2 LAN) betjänar bredband för Folkungagatan 50.   

Vägaren	  24
Mätning	  av	  eleffektuttag	  för	  AB1C	  gr	  3	  &	  AB1C	  gr	  4

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Effekt	  (kW)

24:00
130913
Fredag	  	  

24:00
130914
Lördag	  	  

24:00
130915
Söndag	  	  

24:00
130916
Måndag	  	  

24:00
130917
Tisdag	  	  

24:00
130918
Onsdag	  	  

24:00
130919
Torsdag	  

24:00

AB1C	  gr	  3 Energiflöde	  under	  mätperioden 50 kWh Maxeffekt 0.7 kW Medeleffekt 0.3 kW
AB1C	  gr	  4 Energiflöde	  under	  mätperioden 262 kWh Maxeffekt 9.1 kW Medeleffekt 1.6 kW
AB1C	  gr	  6 Energiflöde	  under	  mätperioden 2.5 kWh Maxeffekt 0.1 kW Medeleffekt 0.0 kW  

Mätdiagram	  2:	  1	  -‐	  Mätning	  av	  eleffektuttag	  för	  AB1C-‐3	  &	  AB1C-‐4.	  
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4.3.5	  BBA1	  –	  fastighetsabonnemang	  

BBA1 

BBA1 är ett av fastighetsabonnemangen för fastigheten som fördelas i sju undergrupper BBA1A-

BBA1H. Abonnemanget försörjer Folkungagatan 54 och Kocksgatan 1-5. Förklaring om effektuttaget 

förklaras senare i rapporten.  

Vägaren	  24
Mätning	  av	  eleffektuttag	  för	  BBA1

0

5

10

15

20

25

30

35

40 Effekt	  (kW)

12:00
130913
Fredag	  	  

12:00
130914
Lördag	  	  

12:00
130915
Söndag	  	  

12:00
130916
Måndag	  	  

12:00
130917
Tisdag	  	  

12:00
130918
Onsdag	  	  

12:00
130919
Torsdag	  

Totalt Energiflöde	  under	  mätperioden 2949 kWh Maxeffekt 30 kW Medeleffekt 17.3 kW

 
Mätdiagram	  3	  -‐	  Mätning	  av	  eleffektuttag	  för	  BBA1.	  
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4.3.5.1	  Hiss,	  ventilation,	  belysning,	  tvättstuga	  m.m.	  

BBA1A 

BBA1A betjänar central vind, hiss, tvättstuga, frånluftsfläktar och belysning för Folkungagatan 54. 

Frånluftsfläktarna var ej i drift på grund av att säkerhetsbrytaren var avstängd. Effektuttaget understiger 

aldrig ca 4 kW och har höga toppar som främst kan tillskrivas maskiner i tvättstugan.  

 

BBA1B 

BBA1B betjänar en linhiss anpassad för plan 0-5  i trapphus Kocksgatan 5. Effektuttaget har låg 

energianvändning och låg maxeffekt på 0.7 kW.   

 

BBA1C 

Centralen betjänar ventilation, värmebatteri till ventilation, port/garage och rullport till butik. 

Ventilationen betjänar butiken Wirströms järnaffär. Notera att effektuttaget aldrig understiger 3 kW vilket 

beror på att ventilationen är i kontinuerlig drift.   

Vägaren	  24
Mätning	  av	  eleffektuttag	  för	  BBA1A,	  BBA1B	  &	  BBA1C

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 Effekt	  (kW)

24:00
130913
Fredag	  	  

24:00
130914
Lördag	  	  

24:00
130915
Söndag	  	  

24:00
130916
Måndag	  	  

24:00
130917
Tisdag	  	  

24:00
130918
Onsdag	  	  

24:00
130919
Torsdag	  

24:00

BBA1A Energiflöde	  under	  mätperioden 780 kWh Maxeffekt 11.3 kW Medeleffekt 4.6 kW
BBA1B Energiflöde	  under	  mätperioden 29 kWh Maxeffekt 0.7 kW Medeleffekt 0.2 kW
BBA1C Energiflöde	  under	  mätperioden 660 kWh Maxeffekt 4.7 kW Medeleffekt 3.9 kW  

Mätdiagram	  3:	  1	  -‐	  Mätning	  av	  eleffektuttag	  för	  BBA1A,	  BBA1B	  &	  BBA1C.	  
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4.3.5.2.	  Fläktrum	  och	  undercentral	  

BBA1EF och BBA1EH 

Centralen BBA1EF betjänar ventilationsaggregat TA1/FA1-1-B och trapphus belysning i Kocksgatan 3. 

Ventilationsaggregatet TA1/FA1-1-B betjänar fotobutik. Ventilationen är relativt nyinstallerad och har 

kontinuerlig drift. Effektuttaget uppgår till ca 1,5 kW. 

 

BBA1EH fördelar sig på två utgåendegrupper BBA1EHA och BBA1EHB som betjänar undercentral samt 

soprum placerad i Kocksgatan 3. BBA1EHA betjänar cirkulationspumpar, VVC-pump, 

fjärrvärmeautomatik och belysning samt uttag för undercentral och fläktrum. BBA1EHB betjänar 

sopkarusell, hiss, kylaggregat, pumpgrop, frånluftsfläkt och uttag samt belysningen för soprum. 

Effektuttaget för BBA1EHA uppgår till ca 4,5 kW och BBA1EHB till ca 1 kW.  

 

Den totala medeleffekten för BBA1EH uppgår till ca 6 kW.  

Vägaren	  24
Mätning	  av	  eleffektuttag	  för	  BBA1EF	  &	  BBA1EH

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Effekt	  (kW)

24:00
130913
Fredag	  	  

24:00
130914
Lördag	  	  

24:00
130915
Söndag	  	  

24:00
130916
Måndag	  	  

24:00
130917
Tisdag	  	  

24:00
130918
Onsdag	  	  

24:00
130919
Torsdag	  

24:00

BBA1EF	  &	  BBA1EH Energiflöde	  under	  mätperioden 1127 kWh Maxeffekt 8.7 kW Medeleffekt 6.7 kW

 
Mätdiagram	  3:	  2	  -‐	  Mätning	  av	  eleffektuttag	  för	  BBA1EF	  &	  BBA1EH.	  
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4.3.5.3	  Belysning	  och	  eluttag	  

BBA1EAE 

Centralen betjänar belysning och uttag för Kocksgatan 1. Belysningen betjänar trapphus, källartrapp och 

ytterbelysning. Notera att effektuttaget aldrig understiger 2 kW vilket tyder på att belysningen är i 

kontinuerlig drift.  

Vägaren	  24
Mätning	  av	  eleffektuttag	  för	  BBA1EAE

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0 Effekt	  (kW)

24:00
130913
Fredag	  	  

24:00
130914
Lördag	  	  

24:00
130915
Söndag	  	  

24:00
130916
Måndag	  	  

24:00
130917
Tisdag	  	  

24:00
130918
Onsdag	  	  

24:00
130919
Torsdag	  

24:00

BBA1EAE Energiflöde	  under	  mätperioden 396 kWh Maxeffekt 2.4 kW Medeleffekt 2.4 kW

 
Mätdiagram	  3:	  3	  -‐	  Mätning	  av	  eleffektuttag	  för	  BBA1EAE.	  
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4.3.6	  Fläktrum	  

VDA1A 

VDA1A betjänar ventilationsaggregat TA1/FA1-55-H samt kylmaskiner KA1 och KA2 via apparatskåp 

AS1. Ventilationsaggregatet betjänar kontor plan 4-6 för Götgatan 55. Drifttiden för aggregatet 

överensstämmer med den inställda i driftdatorn, vardagar kl 0700-1900 och helg kl 0800-1600.  

Vägaren	  24
Mätning	  av	  eleffektuttag	  för	  VDA1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Effekt	  (kW)

24:00
130913
Fredag	  	  

24:00
130914
Lördag	  	  

24:00
130915
Söndag	  	  

24:00
130916
Måndag	  	  

24:00
130917
Tisdag	  	  

24:00
130918
Onsdag	  	  

24:00
130919
Torsdag	  

24:00

VDA1 Energiflöde	  under	  mätperioden 542 kWh Maxeffekt 9.8 kW Medeleffekt 3.2 kW

 
Mätdiagram	  4	  -‐	  Mätning	  av	  eleffektuttag	  för	  VDA1A.	  
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4.3.7	  Temperatur	  loggning	  

Diagrammen nedan visar loggning av byggnadens inomhustemperatur under en veckas period. Tabell 7 

visar en summering dessa mätningar.  

 

Kocksgatan 1 – Kontor plan 1 

Temperaturen är uppmätt i ett kontorslandskap i hörndelen av byggnaden. Med det i åtanke är 

temperaturen inte anmärkningsvärt hög men ändå något över en optimal temperatur ur energi- och 

inomhusklimatsynpunkt. 

 

Kocksgatan 1 – Lägenhet plan 4 

Temperaturen är uppmätt i en lägenhet i hörndelen av byggnaden. Medeltemperaturen är över 23°C vilket 

får anses som högt ur energi- och inomhusklimatsynpunkt. 

Vägaren	  24
Mätning	  av	  inomhustemperaturen

Mätintervall:	  10	  minuter

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 Temperatur	  (C)

24:00
131108
Fredag	  	  

24:00
131109
Lördag	  	  

24:00
131110
Söndag	  	  

24:00
131111
Måndag	  	  

24:00
131112
Tisdag	  	  

24:00
131113
Onsdag	  	  

24:00
131114
Torsdag	  

Kocksgatan	  1	  -‐	  Kontor	  plan	  1 Medeltemperatur	  under	  mätperioden 22.6 C Maxtemp 23.6 C Mintemp 21.5 C
Kocksgatan	  1	  -‐	  Lägenhet	  plan	  4 Medeltemperatur	  under	  mätperioden 23.3 C Maxtemp 23.9 C Mintemp 22.9 C

-‐2

-‐1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10	  

Utetemperatur Medeltemperatur	  under	  mätperioden 4.5 C Maxtemp 8.4 C Mintemp 0.1 C

Utetemperatur	  (C)

 
Mätdiagram	  5	  –	  Inomhustemperatur	  kontor	  och	  lägenhet.	  

  

 



 

39 
 

Folkungagatan 50 – Lägenhet plan 5 

Temperaturen är uppmätt i en lägenhet i hörndelen av byggnaden. Medeltemperaturen är under 20°C 

vilket får anses som för lågt värde ur energi- och inomhusklimatsynpunkt. 

 

Folkungagatan 54 – Lägenhet plan 1 

Temperaturen är uppmätt i en lägenhet i hörndelen av byggnaden. Medeltemperaturen är runt 21°C vilket 

får anses som bra ur energi- och inomhusklimatsynpunkt. 

 

Folkungagatan 54 – Lägenhet plan 5 

Temperaturen är uppmätt i en lägenhet i hörndelen av byggnaden. Medeltemperaturen är runt 20°C vilket 

får anses som godtyckligt värde ur energi- och inomhusklimatsynpunkt. 

Vägaren	  24
Mätning	  av	  inomhustemperaturen

Mätintervall:	  10	  minuter

14

15

16

17

18

19

20

21

22 Temperatur	  (C)

24:00
131108
Fredag	  	  

24:00
131109
Lördag	  	  

24:00
131110
Söndag	  	  

24:00
131111
Måndag	  	  

24:00
131112
Tisdag	  	  

24:00
131113
Onsdag	  	  

24:00
131114
Torsdag	  

Folkungagatan	  50	  -‐	  Lägenhet	  plan	  5 Medeltemperatur	  under	  mätperioden 19.5 C Maxtemp 20.5 C Mintemp 19.0 C
Folkungagatan	  54	  -‐	  Lägenhet	  plan	  1 Medeltemperatur	  under	  mätperioden 21.1 C Maxtemp 21.5 C Mintemp 20.6 C
Folkungagatan	  54	  -‐	  Lägenhet	  plan	  5 Medeltemperatur	  under	  mätperioden 20.0 C Maxtemp 20.9 C Mintemp 19.7 C
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-‐1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10	  

Utetemperatur Medeltemperatur	  under	  mätperioden 4.5 C Maxtemp 8.4 C Mintemp 0.1 C

Utetemperatur	  (C)

 
Mätdiagram	  6	  –	  Inomhustemperatur	  lägenheter.	  

  

4.3.7.1	  Summering	  inomhustemperatur	  	  

 

Plats Temperatur °C Diagram 

Kocksgatan 1 – Kontor plan 1 22.6 Mätdiagram 5 

Kocksgatan 1 – Lägenhet plan 4 23.3 Mätdiagram 5 

Folkungagatan 50 – Lägenhet plan 5 19.5 Mätdiagram 6 

Folkungagatan 54 – Lägenhet plan 1 21.1 Mätdiagram 6 

Folkungagatan 54 – Lägenhet plan 5 20.0 Mätdiagram 6 

Tabell	  7	  -‐	  Inomhustemperatur	  
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4.3.8	  Termografering	  

Termografering utfördes på fastighetens klimatskal för att lokalisera köldbryggor och otätheter. Enda 

beaktansvärda av termograferingen var otätheter på trapphusens ytterdörrar och fönster. Arbetet utfördes 

7 november 2013 med en ute temperatur på ca 3-5 grader under förmiddagen. Se bilder i bilaga 3.   

 

4.4 Beräkning 

4.4.1	  Energiförluster	  

4.4.1.1	  Transmissionsförluster	  

Transmissionsförluster är beräkning på de förluster som transporteras genom byggnadens klimatskal. 

Beräkningen av förlusterna gjordes genom att beräkna fastighetens ytterarea för att kompensera 

köldbryggor (Roland Forsberg). Arean för fastighetens olika byggnadsdelar beräknades ut via 

schablonvärden pga ingen tillgång till byggnadens ritningar. U-värdena för olika byggnadsdelar hämtas 

ifrån en tabell försedd för byggnader med byggår mellan 1910-1960. Tabellen kommer från Roland 

Forsberg, se bilaga 4. Beräkning av källarutrymmet användes värmemotståndet för källargolv 2,20 (m2, 

K/W) och källarvägg 1,80 (m2 K/W) i ekvationen (1), (Sandin, 2010). Gradtimmarna är 11 840, hämtade 

från bilaga 2. Resultat av transmissionsförluster kan ses i tabell 8 nedan.  

 

Byggnadsdel 
U-värde                             

       (W/ m2,K) 
Area (m2) 

Transmissionsförlust    

    (W/K) 

Årsförlust        

(MWh/år) 

Tak 0,42 3 675 1 544 173 

Vägg under 

marknivå 

0,51 
1 452 741 83 

Vägg ovan 

marknivå 
0,80 8 125 6 500 727 

Golv (Inner) 0,70 2 392 1674 187 

Golv (Ytter) 0,42 2 392 1 005 112 

Dörrar 2,80 32 90 10 

Fönster 2,80 890 2 407 279 

Port 2,00 18 36 4 

Totala    13 925 1 575 

Tabell	  8	  –	  Totala	  transmissionsförlusten	  

Resultatet visar att största transmissionsförlusten orsakas av vägg ovan under mark som består av 51 % av 
totala. Transmissionsförluster i procent ses diagram 10. 
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Diagram	  10	  –	  Transmissionsförluster	  uppdelat	  i	  byggdelar.	  

4.4.1.2	  Tappvarmvatten	  

Enligt (Sveby, 2014) antas 34 % av totala stadsvattenanvändningen vara andelen för tappvarmvatten. Det 

antagandet gäller då det inte finns separat mätning av tappvarmvatten. Värden som används i denna 

metod är 60 kWh/m3 varmvatten och ledningsförlust på VVC inräknas även om det finns i systemet. 

Byggnadens totala stadsvattenanvändning månadsvis mellan åren 2009-2012 ses i tabell 9.  

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Tabell	  9	  –	  Stadsvattenanvändningen	  månadsvis	  mellan	  år	  2009-‐2012.	  

 

Kallvatten (m³) 

Månad 2009 2010 2011 2012 

Jan 2479 2371 2210 1736 

Feb 2460 2343 2512 2304 

Mar 2902 2420 2594 2414 

Apr 3584 2310 2008 2676 

Maj 3728 2709 2116 2415 

Jun 4426 3083 2775 3180 

Jul 4637 3562 3242 3547 

Aug 5732 3310 3564 3747 

Sep 3898 3541 3772 3674 

Okt 3561 3431 1898 3797 

Nov 2946 1986 249 3085 

Dec 2579 1709 180 2720 

Totala 42929 32774 27120 35295 
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720 MWh är produktionen som utförs för att förse fastigheten med tappvarmvatten under år 2012. 

Beräkningen av tappvarmvattenförluster ses nedan i tabell 10.  

 

År	  
Mängd	  kallvatten	  per	  år	  

(m3/år)	  

Andel	  

Tappvarmvatten	  (%)	  

Schablonvärde	  

(kWh/m3)	  

Varmvattenförlust	  

(MWh/år)	  

2009 42929 34 60 876 

2010 32774 34 60 669 

2011 27120 34 60 553 

2012 35295 34 60 720 

Tabell	  10	  –	  Varmvattenförlust	  per	  år.	  

4.4.2	  Aktiv	  uppvärmning	  

4.4.2.1	  Fjärrvärme	  

Uppvärmningen av byggnaden sker via fjärrvärme. Värmen för bostadslägenheter tillförs via radiatorer. 

Övriga lokaler i fastigheten värms via radiatorer och värmebatterier i ventilationssystemet. 

Den normalårskorrigerade värmeanvändningen för 2012 uppgår till 2588 MWh, vilket ger en specifik 

användning på 135 kWh/m2. 

Diagram 11 och tabell 11 visar den korrigerade värmeanvändningen månadsvis 2010-2013. 
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* Gick ej att insamla data av värmeanvändningen för december år 2013.  

Diagram	  11	  –	  Värmeanvändning	  månadsvis	  mellan	  år	  2010-‐2013.	  
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Fjärrvärmeanvändning (MWh) 

Månad 2010 2011 2012 2013 

Jan 387 393 438 356 

Feb 390 371 455 326 

Mar 374 343 366 290 

Apr 269 207 225 212 

Maj 101 92 89 89 

Jun 52 51 63 45 

Jul 31 29 36 35 

Aug 36 42 46 39 

Sep 76 90 90 99 

Okt 177 182 187 166 

Nov 255 260 261 238 

Dec 370 345 331   

Totala 2517 2404 2588 1895 

* Gick ej att insamla data av värmeanvändningen för december år 2013.  

Tabell	  11	  -‐	  Värmeanvändning	  månadsvis	  mellan	  år	  2010-‐2013.	  

 

4.4.3	  Passiv	  uppvärmning	  

4.4.3.1	  Solinstrålning	  

Byggnadens placering påverkar solinstrålningen och resultatet framställs genom ekvation 7 Värdena av 

moln- och fönsterfaktorn kommer från bilaga 6 samt 8. Solinstrålningen per månad kan ses nedan i tabell 

12 och diagram 12. 

 
 

Väderstreck Solinstrålning per månad,  (Wh/m2, dygn) 

 

 
Jan Feb Mars Apr Maj Sept Okt Nov Dec 

Norr -180° 130 370 730 1 350 2 350 900 510 200 80 

Öster -90° 550 1 550 3 050 4 750 5 630 3 520 2 110 840 350 

Väster 90° 2 710 4 880 6 320 6 410 5 730 6 130 5 620 3 480 2 030 

Söder 0° 550 1 550 3 050 4 750 5 630 3 520 2 110 840 350 

Fönsterfaktor  0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

Molnfaktor  0,45 0,49 0,58 0,58 0,63 0,58 0,51 0,42 0,43 



 

44 
 

Dygn 31 28 31 30 15 15 31 30 31 

Tabell	  12	  –	  Solinstrålning	  per	  månad.	  	  	  
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Diagram	  12	  -‐	  Solinstrålning	  per	  månad.	  

Resultaten av byggnadens solinstrålning per väderstreck visar att fönster areans vinkel i söderläge har 

högsta värdet av solinstrålning. Arean av fönster antas uppgå till 15 % av fastighetens bruksarea 

(erfarenhetsvärde från Greencon). Summan av totala solinstrålningen är 231 MWh per år. Resultatet kan 

ses nedan i tabell 13.  

   

	  

Väderstreck 
Solinstrålning

Q (kWh) 

Area av fönster 

(m2) 

Procent av 

fönster arean (%) 

Solinstrålningen per år 

 (MWh) 

Norr -180° 68 267 30 18 

Öster -90° 239 134 15 32 

Söder 0° 478 267 30 128 

Väster 90° 239 222 25 53 

Totalt     231 

Tabell	  13	  –	  Byggnadens	  totala	  solinstrålning.	  	  

4.4.3.2	  Personvärme	  

Resultatet av interna värmelasten grundas på schablonvärden och intervjuer hos samtliga hyresgäster. 
Schablonvärden och timvärden är tagna från (Warfinge och Dahlblom, 2010) samt (Sveby, 2014). Nedan 
ses tabell 14 som visar personvärme per år för bostäder och teater/kontor.  
 
 

Andel  Atemp (m2) 
Timmar per 

år(h/år) 

Schablon 

(W/m2) 

Personvärme 

(MWh/år) 
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Bostäder 9761 5110 1,5 75 

Teater/Kontor 3254 2250 4 29 

Tabell	  14	  –	  Personvärme	  från	  bostäder	  och	  teater/kontor.	  

 
Fastigheten är uppdelat på fem butiker samt fyra restauranger och de personer som vistas i lokalerna 

avger värme på 120 W per person (Sveby, 2014). För att få fram ett relativt resultat gjordes en förfrågan 

hos de samtliga butiker och restauranger på antal personer som befinner sig i lokalerna per timme. 

Resultatet visas nedan: 

 
 

Andel  
Timmar per 

år (h/år) 

Antal per 

timme 

Värmealstring 

(W) 

Personvärme 

(MWh/år) 

Butik 2880 145 120 50 

Restauranger 3600 200 120 86 

Tabell	  15	  –	  Personvärme	  från	  butiker	  och	  restauranger.	  

Summan av interna värmelasten är 236 MWh per år. Resultatet är ett uppskattat värde på grund av  

antagna timvärden, mängd antal personer och schablonvärden. I tabell 16 kan totala summan av 

personvärme ses: 

 

Andel  
Personvärme 

(MWh/år) 

Procent av 

totala (%) 

Bostäder 75 32 

Teater/Kontor 29 12 

Bostäder 50 21 

Teater/Kontor 82 35 

Totalt 236 

Tabell	  16	  –	  Summan	  av	  byggnadens	  personvärme	  per	  år.	  

4.4.3.3	  Värme	  från	  belysning	  

Gratisvärme från belysning är antagen till 80 % av belysningens elanvändning per år (ATON 

Teknikkonsult, 2007). Inventering av belysning gjordes under arbetet för att framställa drifttider och vilka 

typer av lampor byggnaden är utrustad med.  

 

Under arbetet utfördes även el-mätning som klargjorde belysningens årliga elanvändning 62 MWh/år. 

Resultatet av gratisvärme från belysning är 50 MWh per år, se tabell 17 nedan för att få mer inblick över 

resultatet.  
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Område	   Typ	   Styrning	  av	  drifttid	  
Procent	  av	  

totala	  (%)	  

Gratisvärme	  

(MWh/år)	  

Trapphus (6 plan) Energilampor Timerstyrd 4-10 min 72 % 36,0 

Källare/soprum 

Energilampor, 

Lysrör och 

glödlampor 

Timerstyrd 3-10 min 

och Kontinuerlig drift 
24 % 12,0 

Vind/Förråd/hissrum 
Lysrör och 

glödlampor 
Timerstyrd 4-10 min 1 % 1,5 

Tvättstuga Lysrör Manuell 3 % 0,5 

Totalt    50 

Tabell	  17	  –	  Inventering	  belysning	  

4.4.3.4	  Värme	  från	  maskiner	  och	  utrustning	  

Beräkning av gratisvärme från maskiner baseras på schablonvärde (Sveby, 2014) och mätningen av totala 

fastighetselen. Gratisvärmen uppskattas till 80 % av totala fastighetselen (ATON, Teknikkonsult, 2007).  

 

Brukare	  
Energianvändning	  

(MWh/år)	  

Gratisvärme	  

(MWh/år)	  
Schablonvärde	   Anmärkning	  

Lägenheter 293 234 30 kWh/m2  

Kontor 163 130 50 kWh/m2  

Butiker 759 607 124 kWh/m2  

Fastighetsel (Fortum) 172 138 - 
Förbrukningsstatistik 

2012 

Totalt 1 387 1 110   

Tabell	  18	  –	  Gratisvärme	  från	  maskiner	  och	  utrustning	  

Resultatet visar att 1 110 MWh/år gratisvärme fås från maskiner samt utrustning. Värdet som används är 

baserad på förbrukningsstatistiken av byggnadens elanvändning år 2012.  

4.4.3.5	  Tvättutrymmen	  

Boverkets schablonvärden för energideklarationer gällande tvättutrymmen används i beräkning av 

gratisvärme. Schablonvärdet är 1,4 kWh/m2 och boarean räknas som tvättutrymme. Även antas 80 % av 

elanvändningen tillgodogöra som gratisvärme (ATON, Teknikkonsult, 2007). Resultat ses i tabell nedan. 

 
Boarea,	  BOA	  

(m2)	  	  
Schablonvärde	  

Energianvändning	  

(MWh/år)	  

Procent	  av	  

fastighetselen	  
Gratisvärme	  (MWh/år)	  

7766 1,4 kWh/m2 11 16 % 9  

Tabell	  19	  –	  Gratisvärme	  från	  tvättstuga	  

Gratisvärme från tvättutrymme är hamnar på 9 MWh per år och tvättstugor upptar 16 % av fastighetselen.   
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4.4.3.6	  Hiss	  

Fastigheten är försedd med sex trapphus och varje är utrustade med hiss. Även två källarplan är försedd 

med varsin transporthiss. Gratisvärme från hiss uppskattas till 50 % av elanvändningen (ATON, 

Teknikkonsult, 2007). Resultatet från el-mätningen av byggnadens hissar används som underlag för att 

beräkna fram gratisvärmen. Byggnadens energianvändning för hissar är 8 MWh/år vilket leder till att 

byggnaden förses med 4 MWh gratisvärme per år. Tabell 20 nedan visar resultatet.  

 
Elanvändning	  per	  år	  

(MWh/år)	  

Procent	  av	  

fastighetselen	  

Procent	  av	  

värme	  
Gratisvärme	  (MWh/år)	  

8  4 % 50 % 4 

Tabell	  20	  –	  Värme	  från	  hiss.	  	  

4.4.3.7	  Pumpar	  i	  undercentralen	  

Gratisvärme från pumpar beräknas fram genom antagandet 80 % av deras energianvändning förser 

byggnaden med värme. Nedanstående tabell redovisar benämning, betjäning, effekt, elanvändning och 

gratis värme.   

 

Benämning	   Betjäning	   Effekt	  (kW)	  
Elanvändning	  

MWh/år	  
Gratisvärme	  
MWh/år	  

Cirkulationspump 1 Radiatorer/Ventilation 2,2 13 10 

Cirkulationspump 2 Radiatorer/Ventilation 2,2 13 10 

Cirkulationspump 3 Varmvatten 0,105 1 1 

VVC Varmvattencirkulation 0,265 1 1 

Tabell	  21	  –	  Pumpar	  som	  betjänar	  värme-‐	  och	  tappvarmvattensystemet	  

Byggnadens pumpar har en energianvändning på 28 MWh per år och det utgör ca 16 % av den totala 

energianvändningen. Av den energianvändningen så förses fastigheten med 22 MWh/år av gratisvärme 

från pumparna.  
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4.4.5	  Ventilation	  

4.4.5.1	  Temperaturverkningsgrad	  för	  luftbehandlingsaggregat	  

Temperaturverkningsgrad för luftbehandlingsaggregat beräknas med ekvationen (6).  Verkningsgraden 

baseras på värmeåtervinning ur frånluft. Vid besiktning har lufttemperatur mätts upp efter fläkt och 

således har en grad reducerats för att få mer relativt värde (erfarenhetsvärde Greencon). I tabell 23 visas 

systemförteckning, typ, lufttemperaturer samt verkningsgrader för luftbehandlingsaggregat. 

 

System	   Typ	  
Temperatur	  

Frånluft	  

Temperatur	  

Avluft	  

Temperatur	  

Uteluft	  

Temperaturverkningsgrad	  

(%)	  

TA1/FA1-GL Vätskekopplad 17,5 16,8 3,8 12 

TA2/FA2-55-E (GL) Roterande 20,4 11,8 5,5 64 

TA3/FA3-55-C (GL) Plattvärmeväxlare 19,2 17,2 3,8 20 

TA1/FA1-55-A-GL Plattvärmeväxlare 19,4 13,9 5,0 63 

TA1/FA1-K.5 Roterande 20,1 11,5 6,0 68 

TA1/FA1 -F.52 Vätskekopplad 23,2 15,3 5,0 49 

TA1/FA1-55-D Plattvärmeväxlare 21,8 23,1 6,5 72 

TA1/FA1-1-B Roterande 21,3 12,8 7,0 66 

TA1/FA1-55-H Roterande 21,2 22,1 6,0 0 

Tabell	  22	  –	  Verkningsgrad	  över	  byggnadens	  ventilationsaggregat.	  

Resultatet visar att luftbehandlingsaggregat TA1/FA1-Gl, TA3/FA3-55-C (GL) och TA1/FA1-55-H har 

låg verkningsgrad.  

4.4.5.2	  Ventilationsförluster	  för	  luftbehandlingsaggregat	  

Ventilationsförlusterna beräknades fram genom att ventilationsaggregatens drifttid under en veckas 

period divideras med antalet timmar under en veckas tid. Det värdet multipliceras med gradtimmarna för 

att få fram ventilationsaggregatens drifttid under ett års period. Slutligen används resultatet av 

gradtimmar i ekvation 4 och 5 för att beräkna fram resultatet av ventilationsförluster per år. Gradtimmar 

hämtad från bilaga 8. De flöden som är angivna är de uppmätta luftflödena som finns angivna i OVK-

protokollen. Luftbehandlingsaggregaten är FT- samt FTX-system utan och med värmeåtervinning. 

Ventilationsförluster från luftbehandlingsaggregat är 1 484 MWh per år. Tabell 22 nedan visar resultatet 

av fastighetens ventilationsförluster per år. 
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Beteckning	   Betjäning	  
Luft	  

densitet	  

Specifik	  

värmekap

-‐acitet	  	  	  

Luftflöden	  

(m3/s)	  

Temperatur	  

Verkningsgrad	  

(%)	  

Drifttid	  per	  

vecka	  

Gradtim

mar	  

Värmeförlust	  

(MWh/år)	  

TA1/FA1-

GL 
Teater 1,2 1000 11,1/11,1 12 60 118 100 494 

TA2/FA2/F

F5/FF6-GL 
Teater 1,2 1000 3,4/3,4 64 168 118 100 174 

TA3/FA3-

55-C(GL) 
Teater 1,2 1000 0,9/0,9 20 168 118 100 102 

TA1/FA1/F

F7-55-A 

(GL) 

Teater 1,2 1000 1,3/1,3 63 63 118 100 26 

TA1/FA1/F

F2-K.5 
Butik 1,2 1000 1,0/1,0 68 168 102 220 39 

TA1/FF1-

FF7-F.54 
Butik 1,2 1000 1,0/1,0 Ej återvinning 168 102 220 123 

TA2/FF4-

F.52 
Kontor 1,2 1000 1,0/1,0 Ej återvinning 80 118 100 68 

TA1/FA1-

FF5 -F.52 
Restaurang 1,2 1000 

3,7/1,7/ 

2,1 
49 112 118 100 178 

TA1/FA1-

55-D 
Butik 1,2 1000 1,1/0,6 72 87 102 220 20 

TA3/FF4-

FF6-K.1 
Butik 1,2 1000 0,5/0,5 Ej återvinning 168 102 220 61 

TA1/FA1-1-

B  
Butik 1,2 1000 0,3/0,3 66 

Kontinuerlig 

drift 
102 220 13 

TA1/FF1-

K.3 
Restaurang 1,2 1000 0,9/0,9 Ej återvinning 168 118 100 128 

TA1/FA1-

55-H 
Kontor 1,2 1000 0,9/0,9 0 76 118 100 58 

Totalt        1 484 

Tabell	  23	  –	  Systemuppbyggnad	  över	  fastighetens	  ventilationssystem	  	  
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4.4.5.2	  Elanvändning	  luftbehandlingsaggregat	  

Insamlad data i tabell 24 kommer från inventeringen över byggnadens ventilationssystem. 

Luftbehandlingsaggregatens elanvändning per år är 262 MWh och ger även 210 MWh/år gratisvärme.  

 
 

Beteckning	   Betjäning	   Effekt	  (kW)	  
Drifttid	  

(h/vecka)	  	  	  

Elanvändning	  

(MWh/år)	  

Gratisvärme	  

(MWh/år)	  

TA1/FA1-GL Teater 25,0 60 78 62 

TA2/FA2/FF5/FF6-GL Teater 7,7 168 67 54 

TA3/FA3-55-C(GL) Teater 2,2 168 19 15 

TA1/FA1/FF7-55-A (GL) Teater 1,5 63 5 4 

TA1/FA1/FF2-K.5 Butik 3,0 168 26 21 

TA1/FA1-FF5 -F.52 Restaurang 7,5 112 44 35 

TA1/FA1-55-D Butik 1,5 87 7 6 

TA1/FA1-1-B  Butik 0,4 168 4 3 

TA1/FA1-55-H Kontor 2,9 76 12 10 

Totalt    262 210 

Tabell	  24	  –	  Luftbehandlingsaggregatens	  elanvändning	  och	  gratisvärme.	  

	  

4.4.6.4	  SFP	  

Specifika fläkteffekten av byggnadens luftbehandlingsaggregat framställdes genom beräkning med 

ekvation 8. Resultaten av varje luftbehandlingsaggregat kan ses nedan i tabell 25. 

 

Beteckning	   Betjäning	   Effekt	  (kW)	  
Luftflöde	  

(m3/s)	  

SFP-‐tal	  

(kW/(m3/s))	  

TA1/FA1-GL Teater 25,0 11,1 2,3 

TA2/FA2/FF5/FF6-GL Teater 7,7 3,4 2,3 

TA3/FA3-55-C(GL) Teater 2,2 0,9 2,4 

TA1/FA1/FF7-55-A (GL) Teater 1,5 1,3 1,2 

TA1/FA1/FF2-K.5 Butik 3,0 1,0 3,0 

TA1/FA1-FF5 -F.52 Restaurang 7,5 3,7 2,0 

TA1/FA1-55-D Butik 1,5 1,1 1,4 
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TA1/FA1-1-B  Butik 0,4 0,3 1,3 

TA1/FA1-55-H Kontor 2,9 0,9 3,2 

Tabell	  25	  –	  SFP-‐tal	  luftbehandlingsaggregat.	  

Resultaten visar att vissa luftbehandlingsaggregat har högt SFP-tal vilket tyder på att de är gamla system 

(Warfinge, Dahlblom, 2010).   

4.4.5.5	  Värmeförluster	  frånluftsfläktar	  

Värmeförluster av frånluftsfläktar beräknades med ekvation 5. Frånluftläktarna betjänar kök för 

lägenheter. Fläktarna är placerade ovan på tak vilket gjorde det ej möjligt att mäta luftflöde. Värden för 

luftflöde grundas på fakta om fläktmodell som byggnaden är utrustad med. Fläktmodellen beskrivs i 

mätdiagram 5:2 i bilaga 1. Resultatet av värmeförluster från frånluftsfläktar ses i tabell 26.  

 
 

Beteckning	   Betjäning	   Luftdensitet	  
Specifik	  

värmekapacitet	  	  	  

Luftflöden	  

(m3/s)	  

Drifttid	  

per	  vecka	  
Gradtimmar	  

Värmeförlust	  

(MWh/år)	  

FF1-F.50 Lägenheter 1,2 1000 0,4 168 126 440 61 

FF2-F.50 Lägenheter 1,2 1000 0,4 168 126 440 61 

FF1-F.52 Lägenheter 1,2 1000 0,4 168 126 440 61 

FF2-F.52 Lägenheter 1,2 1000 0,4 168 126 440 61 

FF1-F.54 Lägenheter -* -* -* -* -* -* 

FF2-F.54 Lägenheter -* -* -* -* -* -* 

FF1-K.1 Lägenheter 1,2 1000 0,4 168 126 440 61 

FF2-K.1 Lägenheter 1,2 1000 0,4 168 126 440 61 

FF1-K.3 Lägenheter 1,2 1000 0,4 168 126 440 61 

FF2-K.3 Lägenheter 1,2 1000 0,4 168 126 440 61 

FF1-K.5 Lägenheter 1,2 1000 0,4 168 126 440 61 

FF2-K.5 Lägenheter 1,2 1000 0,4 168 126 440 61 

Totalt       610 

Tabell	  26	  –	  Värmeförlust	  frånluftsfläktar	  	  

• Frånluftsfläktar FF1-FF2-F.54 var inte i drift vid besiktningen vilket gör att de utesluts.  

4.4.5.6	  	  Elanvändning	  frånluftsfläktar	  

Totala elanvändningen av frånluftsfläktar blir12 MWh per år. Fastigheten förses inte med gratisvärme av 

frånluftsfläktar eftersom fläktarna är placerade utomhus på tak. Resultaten grundas på värden från tabell 

tagna ur fläktmanual tillhörande fläktar som byggnaden är utrustad med. Se tabell 27 för resultat.   
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Beteckning	   Betjäning	   Effekt	  (kW)	  
Drifttid	  

(h/vecka)	  	  	  

Elanvändning	  

(MWh/år)	  

FF1-F.50 Lägenheter 0,120 168 1 

FF2-F.50 Lägenheter 0,120 168 1 

FF1-F.52 Lägenheter 0,120 168 1 

FF2-F.52 Lägenheter 0,120 168 1 

FF1-F.54 Lägenheter 0,120 168 1 

FF2-F.54 Lägenheter 0,120 168 1 

FF1-K.1 Lägenheter 0,120 168 1 

FF2-K.1 Lägenheter 0,120 168 1 

FF1-K.3 Lägenheter 0,120 168 1 

FF2-K.3 Lägenheter 0,120 168 1 

FF1-K.5 Lägenheter 0,120 168 1 

FF2-K.5 Lägenheter 0,120 168 1 

Totalt    12 

Tabell	  27	  –	  Elanvändning	  över	  ett	  års	  period	  av	  frånluftsfläktar.	  

4.4.6	  Förluster	  via	  ofrivilligventilation	  

Värmeförlusten för ofrivilligventilation fås ut genom att beräkna skillnaden mellan totala tillförda värmen 

och totala förlusterna. Denna metod gjordes på grund av att det är svårt att beräkna fram 

ofrivilligventilationsförluster.  
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4.5 Energianvändning och kostnader 
Nedan i diagram 13 ses fördelningen av fastighetens inköpta energi. Fördelningen av energin visar att 

posten radiatorer uppfyller värmeförlusten av frånluftsfläktar på 610 MWh per år. Det grundas på att 

frånluftsfläktar orsakar uppvärmning av luften.  

Diagram	  13	  –	  Fördelning	  av	  byggnadens	  energianvändningen.	  Figur	  12	  -‐	  Fördelning	  av	  byggnadens	  energianvändning. 
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4.6 Energibalans 
Energibalansen över byggnaden är uppdelad i två delar tillförd och förlorad energi. Tillförda energin är 

separerad mellan uppmätta värden och de värden som är grundade på schablon antaganden. 

Sammanställning av fastighetens tillförd och förlorad energi ses i tabell 28. 

 
Tillförd	  energi	   MWh/år	   Förlorad	  energi	   MWh/år	  

Fjärrvärme  2 588 Transmissionsförluster 1 575 

Solinstrålning 231 Tappvarmvatten 720 

Person 236 Ventilationsförluster 
luftbehandlingsaggregat  1 484 

Belysning 50 Ventilationsförluster 
frånluftsfläktar 610 

Maskiner och utrustning 1 110 Ofrivilligventilation 73 

Tvättutrymmen 9   

Hiss 4   

Pumpar 22   

Ventilation 210   

Totalt 4 460  4 460 

Tabell	  28	  –	  Energibalans	  av	  fastigheten	  Vägaren	  24.	  

4.6.1	  Tillförd	  energi	  

Sammanställning av tillförda energin uppdelad i procent ses i diagram 14. Aktivuppvärmning samt 

maskiner är de två största källorna för tillförd energi som står för 57 % och 27 % av totala 

värmetillskottet.  

 

 
Diagram	  14	  –	  Värmetillskott	  
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4.6.1	  Förlorad	  energi	  

Sammanställning av förlorad energi uppdelad i procent ses i diagram 14. Resultatet visar att de två största 

energibovarna är transmissions- och ventilationsförluster.  

 

 
Diagram	  15	  -‐	  Värmeförlust	  
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5 Åtgärdsförslag  
Den kalkylmodell som valts för lönsamhetsberäkning är återbetalningstid (pay-off). Pay-off metoden 

innebär att investeringskostnaden divideras med den årliga kostnadsbesparingen. 

Nedanstående tabell sammanfattar de föreslagna åtgärderna. Åtgärdsförslagen är sorterade i den ordning 

de presenteras senare i utredningen. 

 

Åtgärdsförlag	  
Energibesparing	  	  

(MWh/år)	  

Kostnads-‐	  

besparing	  

Investeringskostnad	  

(kkr)	  

Pay-‐off	  

tid	  (år)	  

	   El	   Värme	   (kkr/år)	   	   	  

5.1 Ändra prisklass på nyttoavgift - - - - - 

5.2 Byte av säkring - - 2,8 5 1,8 

5.3 Byte av styrsystem - - 228,3 - - 

5.4 Ventilationsåtgärder 18 104 110,6 15 0,1 

5.5 Upprätta driftkort - - - - - 

5.6 Byte av fönster - 353 396 6 230 20 

5.7 Byte till snålspolande 

munstycken 
- 72 127 73,6 0,6 

5.8 Byte av termostatventiler - 54 48 256 5,3 

5.9 Reducering drifttider belysning 24 - 26,2 10 0,4 

Summa 42 583 938,9 6 589,6 - 

 

5.1 Stadsvatten - Ändring av prisklass för vattenkostnad 
Nyttoavgiften för anläggningen Kocksgatan 1 med mätare KV2 uppgår till 141 373 kr/år vilket baseras på 

prisklass 6. Prisklassen på nyttoavgiften styrs av antal och storlek på mätare och vattenförbrukning per år. 

I prisklass 6 är max ’ per år 40 000 m3 och mätare storlek Q10*4 samt Q16*3. Nyttoavgift för prisklass 5 

är max förbrukning per år 22 000 m3 och mätarstorlek på Q10*3 samt Q16*2.  

 

Fastighetens kallvatten är uppdelat på två abonnemang. Nyttoavgiften för mätare KV2 är prisklass 6 vilket 

grundas på vattenmätare och vattenförbrukning per år. I nuläget går allt vattenflöde genom mätare KV2 på 

grund av att mätare KV1 är avslagen. Om vattenmätare KV1 blir påslagen så sänks års förbrukningen på 

mätare KV2 vilket kan ge möjlighet att sänka till prisklass 5. Ärendet om att få vattenmätaren KV1 påslagen 

ligger hos Stockholm Vatten.  

• Prisklass nivå 5 – Nyttoavgift 80 660 kr per år, max förbrukning 22 000 m3 och storlek på mätare Q 

10*3 samt Q 16*2. 
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5.2 Elanläggningen - Byte av säkring 
Elanvändningen för Vägaren 24 uppgick 2012 till ca 172 MWh, vilket ger en specifik användning på 9 

kWh/m2. Diligentia står för fastighetens två abonnemang AB1 samt BBA1. El-statistiken behandlar ej 

hyresgästernas elanvändning. Hyresgästerna har egna elabonnemang och har ej tagits med i rapporten. 

Under mätdiagram avsnittet presenteras undermätningarna av samtliga abonnemang och undergrupper för 

dessa. 

Den största delen av fastighetselen ligger under abonnemang BBA1. Men även viss del betjänas av 

abonnemang AB1. Kraftleverantör är för närvarande Telgekraft AB och nätägare är Fortum Distribution 

AB, område Stockholm. BBA1 har effekttariff L0,4L medan AB1 har enkeltariff.  

Nuvarande nättariff för AB1 är Enkeltariff 3x50 A med en fast abonnemangskostnad på 7,1 kkr/år. 

 

Vid den nättariffoptimering som utförts har det konstaterats att den nuvarande säkringen inte är den mest 

ekonomiskt fördelaktiga. En nedsäkring från 50 A till 35 A rekommenderas därför. Se även bifogad 

tariffoptimering. 

Åtgärden beräknas ge en besparing enligt: 

 • Abonnemangskostnad: 2,8 kkr/år 

Kostnaden för åtgärden uppskattas till 5 kkr vilket innebär en rak pay-off tid på 1,8 år. 

 

5.3 Fjärrvärmecentral - Byte av styrsystem 
Styr-, regler- och övervakningsutrustningen är installerat av TAC. Inget centralt överordnat styrsystem 

finns installerat i fastigheten. Vid besiktningstillfället upptäcktes att en av förbigångsventilerna i 

fjärrvärmecentralen stod fullt öppen. Det innebär att flödet genom centralen är högt med en hög 

returtemperatur som följd. Returtemperaturen uppgick till 71,1°C vid besiktningstillfället. 

 

En returtemperatur som överstiger medeltemperaturen och 60 °C innebär straffavgifter. Problemet beror 

antingen på att ventilen är trasig eller att styrningen/någon givare är trasig vilket resulterar i att ventilen 

öppnar. Från perioden januari till september 2013 har straffavgifter motsvarande 203 251 kr betalats. 

Problemet har funnits sedan februari 2012. 

Åtgärden beräknas ge en besparing enligt; 

• 228,3 kkr/år 

Beräkning på besparing grundar sig på faktiska straffavgifter. 

Åtgärder är vidtagna och styrsystemet i undercentralen är på väg att bytas ut. 

 

5.4 Ventilationsåtgärder 
Vid besiktning och el-mätning av ventilationsaggregaten i fastigheten har visat att det finns 
besparingsmöjligheter för dessa.  
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5.4.1	  Verkningsgrader	  

Vid besiktning har verkningsgrader mätts upp för ventilationsaggregaten i fastigheten. Verkningsgraderna 
för aggregat TA1/FA1-GL, TA3/FA3-55-C och TA1/FA1-55-H bör höjas eftersom de ligger lägre än de 
normala verkningsgraderna. Orsaken till de låga verkningsgraderna är oklara. I tabellen visas 
systemförteckning, betjäning, typ, beräknad samt normal verkningsgrad för dessa. 
 

System	   Betjänar	   Typ	  
Beräknad	  

Verkningsgrad	  (%)	  

Normal	  

Verkningsgrad	  (%)	  

TA1/FA1-GL Teater, salong Vätskekopplad 12 50-55 

TA3/FA3-55-C (GL) Teater, loger m.m.  Plattvärmeväxlare 20 50-60 

TA1/FA1-55-H Kontor Roterande 0 Upp till 85 

Tabell	  29	  –	  Temperaturverkningsgrad.	  

5.4.2	  Verksamhetstider	  

Drifttider för aggregat TA1/FA1-K.5 samt TA1/FA1-1-B bör reduceras så att de stämmer med 
verksamhetstiderna, se tabell 30 nedan för värden.   
 
System	   Betjänar	   Öppettider	   Drifttider	  

TA1/FA1-K.5 Butik 

Mån-fre: 0900-1800 

Lör: 1000-1600 

Sön: 1100-1600 

Kontinuerlig drift 

TA1/FA1-1-B Butik Mån-fre: 1000-1800 Kontinuerlig drift 

Tabell	  30	  –	  Verksamhetstider.	  
Om samtliga åtgärder genomförs antas besparingen uppgå till: 

 • Värme: 104 MWh/år eller 91 kkr/år, räknat på 0,88 kr/kWh. 

 • El: 18 MWh/år eller 19,6 kkr/år, räknat på 1,09 kr/kWh. 

Kostnaden för åtgärden är svår att uppskatta men antas till 15 kkr vilket innebär en rak pay-off tid på 0,1 

år (erfarenhetsvärde Greencon). 

 

5.5 Upprätta driftkort 
Vid besiktning av värme – och ventilationssystem i byggnaden har det noterats att det saknas 

driftkort för de flesta ventilationsaggregat och värmesystem. Driftkort för fastigheten bör  

upprättas för att i framtiden underlätta arbetet för driftpersonal. 

 

5.6 Klimatskärm - Byte av fönster 
Byggnaden är uppförd 1927 och består av bostäder, butiker, kontor och restauranger. Fönster, 

balkongdörrar samt entrédörr i trapphusen är utrustade med en- och tvåglasfönster. Dörrar och fönster till 

innergården är tvåglasfönster med gas. Vind och hissmaskinrum har en- och tvåglasfönster. Dörrar i 

trapphusen är utrustade med dörrstängare.  
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Lägenheter samt lokaler är utrustade med tvåglasfönster. Vid besiktning har tätningslister för dörrar och 

fönster inspekteras och dessa är i godkänt skick.  

Om fasaden skall renoveras i framtiden borde energiperspektivet inklusive u-värden uppmärksammas.  

 

Byggnaden har tvåglasfönster med ett uppskattat U-värde på 2,8. Dessa bör ersättas med treglasfönster 

med ett U-värde på 1,0. Den totala fönsterarean antas uppgå till 15 % av husets area (BRA). 

Åtgärdsförslaget tar endast hänsyn till reducerad energiförlust via fönstret. Då en kostnadskalkyl för 

fönsterbyte har tagits fram av Diligentia är förslaget beräknat enligt denna. 

Åtgärden beräknas ge en besparing enligt: 

• Värme: 353 MWh/år eller 396 kkr/år, räknat på 0,88 kr/kWh. 

Investeringskostnaden uppgår till 6230 kkr vilket ger en rak pay-off på 20 år. 

 

5.7 Tappvarmvatten - Snålspolande munstycken 
Stadsvattenanvändningen uppgick 2012 till 35 295 m3. Varmvattnet bereds med fjärrvärme.  

Schablonvärdet för varmvattenanvändningen är att 30 % av kallvattenförbrukningen går till 

varmvattenberedning. I beräkningen antas att energiåtgången för varmvattenberedningen är 55 kWh/m3, 

viket år 2012 motsvarar ca 582 MWh. 

 

I kök och badrum finns engreppsblandare. Byte till snålspolande munstycken i kök, dusch & handfat 

genererar en minskad användning av såväl vatten som energi till varmvattenberedning. Detta bör utredas 

om det finns potential att byta. Snålspolande munstycke har en besparing på 15 % varmvatten samt 

kallvatten (erfarenhetsvärde Greencon).  

Åtgärden beräknas ge en besparing enligt: 

 • Kallvatten: 5294 m3/år eller 64 kkr/år, räknat på 12,1 kr/m3. 

     • Värme: 72 MWh/år eller 63 kkr/år, räknat på 0,88 kr/kWh. 

Kostnaden för åtgärden uppskattas till 73,6 kkr vilket innebär en rak pay-off tid på 0,6 år. 

 

5.8 Radiatorer - Byte av termostatventiler 

5.8.1	  Inomhustemperaturer	  

Rumstemperaturer har uppmätts på strategiska mätpunkter i fastigheten och kan studeras i mätdiagram 5 

och 6. De temperaturmätningar som genomförts inom ramen för denna kartläggning visar något höga 

värden ur energi- och inomhusklimatsynpunkt. Inomhustemperaturen dagtid under uppvärmningssäsong 

bör inte överstiga 21°C och ej understiga 20°C. I tabell 31 visas inomhustemperaturen på fem olika 

områden.  
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Plats	   Temperatur	  °C	   Diagram	  

Kocksgatan 1 – Kontor plan 1 22.6 Mätdiagram 5 

Kocksgatan 1 – Lägenhet plan 4 23.3 Mätdiagram 5 

Folkungagatan 50 – Lägenhet plan 5 19.5 Mätdiagram 6 

Folkungagatan 54 – Lägenhet plan 1 21.1 Mätdiagram 6 

Folkungagatan 54 – Lägenhet plan 5 20.0 Mätdiagram 6 

Tabell	  31	  –	  Inomhustemperatur.	  

Vid besiktningen av fastighetens lokaler och bostäder visades det att termostatventilerna har passerat sin 

tekniska livslängd. För att få en bättre värmereglering bör termostatventilerna ersättas med nya. 

Uppskattad besparingspotential är 3 % av den totala värmeanvändningen (erfarenhetsvärde Greencon).  

Förutom energibesparingen erhålls också jämnare temperatur och högre komfort för hyresgästerna. 

Antalet termostatventiler för fastigheten är 640st och är ett uppskattad antagande från Diligentia. Pris per 

termostatventil är 400 kr enligt (Incit AB, 2011).  

Åtgärden beräknas ge en besparing enligt: 

 • Värme: 54 MWh/år eller 48 kkr/år, räknat på 0,88 kr/kWh. 

Kostnaden för åtgärden uppskattas till 256 kkr vilket innebär en rak pay-off tid på 5,3 år. 

 

 5.9 Belysning – Reducering av drifttider 
De förinställda drifttiderna i kopplingsur för trapphusbelysningen varierar mellan de olika trapphusen och 

är ställda något högt (se kap 4.1.3). Dessa bör kunna ställas ned till 2 min per trapphus för att minska 

drifttiderna. Enligt mätningar som utförts på belysningsgrupper till trapphus ser belysningen ut att vara på 

större delen av dagen. Det bör utredas vidare om kopplingsuren fungerar som de ska. 

Åtgärden beräknas ge en besparing enligt: 

• El 24 MWh/år eller 26,2 kkr/år, räknat på 1,09 kr/kWh. 

Investeringskostnaden är svårbedömd. Den uppskattas här till 10 kkr vilket ger en rak pay-off på 0,4 år. 

 

6 Diskussion 
Syftet med arbetet har i huvudsak varit att insamla data för att få en god överblick av fastighetens 

energianvändning samt hitta besparingsåtgärder för energi och kostnader. Även att ge fastighetsägaren en 

inblick på hur byggandes energianvändning fördelas och vad den används till. Resultatet som utgavs av 

detta arbete visar att elbehovet och värmebehovet kan reduceras med 42 MWh/år samt 583 MWh/år. 

Genom att effektivisera en fastighet minskas elbehovet som i sin tur leder till minskad bränsleanvändning. 

Minskat elbehov har större påverkan till minskad bränsleanvändning jämfört med minskat värmebehov 

(Truong, Dodoo och Gustavsson, 2014). 
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6.1 Felkällor  
Fastighetens energianvändning är aldrig densamma dag efter dag utan varierar ständigt beroende på väder 

och energibehov. Arbetet baseras på mätvärden gjorda under en veckas period och kan inte representera 

ett års energianvändning på grund av variationen av energibehovet. Mätvärdena under en vecka stämmer 

inte helt 100 % med förbrukningsstatistiken över inköpta elenergin. Resultatet från mätperioden av 

fastighetens totala inkommande el blev 3 613 kWh medan elmätaren visade 3 672 kWh under samma 

period. Insamlad data ger en felmarginal på ca 2 % vilket kan bero på utrustningens felmarginal och 

utomhusklimatet som aldrig understeg till minusgrader.  

 

6.1.1	  Tillförd	  och	  förlorad	  energi	  

Tillförd och förlorad energi baseras på antaganden vilket leder till ett osäkert resultat. Beräkning av 

transmissionsförluster är vissa värden baserade efter byggstandard på 1960-tal och antaganden av area 

eftersom det inte fanns tillgång till ritningar. Summan av personvärmen är uträknad på osäkert värde på 

antal personer i butiker, restauranger, teater m.m. Dessa resultat ger en grov uppskattning av fastighetens 

energibalans och energibesparing. I denna rapport har alla mätvärden och beräkningsresultat avrundats till 

närmaste heltal.  

6.1.2	  Ventilation	  

Resultaten av ventilationsförluster och besparingspotential är baserade på insamlad data under arbetets 

period vilket förutsätts varit likvärdig för hela året. Beräkningen av luftbehandlingsaggregatens 

temperaturverkningsgrad grundas på egna mätvärden. Resultaten kan vara missvisande beroende på att 

mätningen av temperaturen gjordes vid två tillfällen under november år 2013 då utomhustemperaturen var 

mellan 3,8-5,0 °C. Det påverkar resultatet över TA1/FA1-GL där värmeväxlaren är vätskekopplad.   

6.1.3	  Schablonvärden	  

Schablonvärden vid beräkning av passiv uppvärmning stor påverkan av ett osäkert resultat beroende på 

att det baseras på en andel procent av fastighetselen.  

 
6.2 Besparing 
 
Arbetets syfte var att energieffektivisera fastigheten genom att lokalisera besparingsåtgärder. 

Besparingsåtgärder minskar driftkostnader och gynnar miljön. Åtgärderna har beräknats med rak pay-off 

tid vilket inte är exakta värden. För mer konkreta värden på besparingsåtgärder skulle en 

livscykelkostnadsanalys per åtgärd utföras. Det krävs stor budget och tid för att uppfylla alla åtgärder med 

sådan analys.  

 

Överlag är dessa besparingsåtgärder ekonomiskt gynnsam för fastighetsägaren. Även så gynnas det ur 

globalt perspektiv då energibehovet minskar hos en konsument så minskar även produktionen i 

kraftvärmeverken. Om fastigheter fortsätter att energieffektiviseras kan Sveriges bostads- och 

servicesektorn uppfylla EU målen 202020 genom att minska energianvändningen.    
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7 Slutsats 
Examensarbetet gjordes i två delar denna rapport och en arbetsrapport som var anpassad för 

uppdragsgivaren Diligentia. Arbetsrapporten är en mer genomgående redovisning av 

energikartläggningen av fastigheten och kan ses i bilaga 1. Fördelningen av fastighetens inköpta energi är 

enligt följande: 

Diagram	  16	  -‐	  	  Figur	  13	  –	  Fördelning	  av	  byggnadens	  energianvändning. 
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Totala köpt energi för fastigheten Vägaren 24 ger fastighetsägaren en kostnad på ca   

2 542 000 kr/år per år. Åtgärder som byte av styrsystem, reducering av ventilationssystem drifttider och 

byte till snålspolande munstycke visar att det finns besparingar som är lönsamma för energi och miljö. 

Effektiviseras bygganden genom att följa åtgärdsförslagen sänks kostnaden till ca 1 603 000 kr/år vilket 

är en total besparing på 939 000 kr/år. Besparingen reducerar elbehovet med 42 MWh/år och 

värmebehovet med 583 MWh/år. Det blir en minskning för värme med 23 % samt el med 24 %.  

 

Resultaten av tillförd enrgi visar att aktiva uppvärmningen täcker en stor del av de två största 

energibovarna transmissions- och ventilationsförluster. 

 

 
Diagram	  17	  –	  Tillförd	  energi	  

 

 
Diagram	  18	  –	  Förlorad	  energi	  
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