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Sammanfattning 
 

På uppdrag av PQR Consult AB i Stockholm har detta examensarbete utförts under våren 

2014. Syftet var att utföra en energikartläggning av byggnaden Skarpövägen 1 och simulera 

energibesparande åtgärder i programmet IDA Indoor Climate and Energy. Utöver detta har en 

livscykelkostnadsanalys gjorts för att underlätta ekonomiska jämförelser. Även tvättstugan, 

Skarpövägen 23, har delvis kartlagts eftersom den har en hög energianvändning med all 

elutrustning i byggnaden. Resultatet i energikartläggningen visade att energianvändningen var 

betydligt högre än energideklarationens värden. För Skarpövägen 1 var energianvändningen 

193 kWh/m
2
 vilket är ca: 25 % högre än energideklarationens 155 kWh/m

2
. Efter att ha 

utvärderat de simulerade energibesparingsåtgärderna för Skarpövägen 1 så dras slutsatsen att 

den mest lönsamma investeringen skulle vara att installera ett värmeåtervinningssystem vilket 

skulle ge en besparing på 47470 kWh fjärrvärme per år och ha en återbetalningstid på 14 år. 

Resultatet för tvättstugan visade att 14880 kWh el årligen skulle sparas om torkskåpen byttes 

ut, vilket är en sänkning med ca: 75 % av elbehovet jämfört med befintliga torkskåp. De 

energibesparande åtgärderna har visat att utrymme finns för besparingar i byggnaderna vilket 

är ett viktigt steg på vägen att minska energianvändningen i bostadssektorn. 

 

  



 

 

 

Abstract 

This study has been carried out in the spring of 2014 on behalf of PQR Consult AB in 

Stockholm. The aim of the study has been to analyse the energy usage of the building 

Skarpövägen 1 in order to explore the possibilites of saving energy by using appropriate 

equipment. These possible solutions have been simulated by using the programe IDA Indoor 

Climate and Energy, combined with a life cycle cost analysis. The laundry building, 

Skarövägen 23, has also been analysed due to its high amount of energy usage. The result of 

the energy analysis showed that the energy usage was much higher than the energy 

declaration. The energy usage of Skarpövägen 1 was 193 kWh/m
2
, which is 25 % higher than 

the energy declaration of 155 kWh/m
2
. Based on the energy saving actions, the most 

profitable investment would be to install heat recycling that would save 47470 kWh district 

heating per year with a pay-back time of 14 years. The results for the laundry building 

showed that there is a possibility to save up to 75% of the electricity usage by replacing 

certain equipment that is dependent on a high amount of energy. Throughout the whole 

analysis it has been clear that the energy usage in the buildings are higher than necessary. 

However, the energy saving actions have shown that there are ways to reduce the usage in the 

buildings. Some changes are simple to make while others would take longer, with varied pay-

back time. In the long run those changes are vital for a sustainable reduction of energy usage.    
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1. Inledning 

I detta kapitel presenteras bakgrunden till projektet. Dessutom beskrivs arbetets syfte, mål och 

avgränsning. 

1.1 Om energieffektivisering 

”Energieffektivisering – att genom teknikval och bättre avvägning mellan investering och 

driftkostnad uppnå den mest ekonomiska energianvändningen för en i princip oförändrad 

energitjänst” [1].  

 

Nationalencyklopedins förklaring på ordet sammanfattar väl vad det handlar om, att göra en 

process mer energieffektiv utan att ändra på funktionen. Regeringen har en målsättning inom 

ämnet att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och ökad användning av energi och 

råvaror. Vilket är ett fundamentalt mål för att minska vårat ekologiska fotavtryck på denna 

planet. För att fullfölja detta har riksdagen satt upp flera mål för energieffektivisering. 

Exempelvis ska den slutliga energianvändningen bli minst 9 % mer effektiv till år 2016, 

jämfört med genomsnittet för år 2001-2005. Det mest uppmärksammande målet är att minska 

energianvändningen med 20 % mellan 2008 och 2020. Många av regeringens krav och 

målsättningar inom området är ett resultat av EU-direktiv [2].   

 

Regeringen satsar resurser på åtgärder inom ett flertal sektorer i samhället där 

energieffektivisering anses gynnsamt, varav bebyggelsen är en. I Sverige står sektorn 

”Bostäder och service” för 38 % av den slutliga energianvändningen som totalt uppgår till 379 

TWh. Bostads- och servicesektorn består av bostäder och lokaler, areella näringar och övrig 

service. Bostäder och lokaler står för ungefär 90 % av energianvändningen [3].  

 

I bostadssektorn finns bland annat Boverkets byggregler och energideklarationer för 

byggnader. I Boverkets byggregler finns minimikrav för energianvändning, kraven varierar 

mellan olika klimatzoner. Ett exempel är nybyggnadskravet för ett flerbostadshus i Stockholm 

län högst 90 kWh/m
2
, år [4]. Energideklarationer är ett krav som infördes år 2006 med 

anledning att kartlägga byggnaders energianvändning. Utifrån energideklarationen kan 

djupare energianalys göras för att bestämma energibesparande åtgärder för fastighetsägaren. 
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Under det så kallade miljonprogrammet på 60-talet byggdes hundratusen nya bostäder varje år 

under en 10-årsperiod. Bostäderna som uppfördes under denna tid var ekonomiska ur ett 

byggnadsperspektiv dock ej ur ett energiperspektiv då de vanligtvis inte var energisnåla. Det 

är därför som byggnader från denna tidsperiod är särskilt givande att energieffektivisera [5]. 

 

Energieffektivisering i bostadssektorn kan bland annat handla om byggnadstekniska åtgärder 

som exempel tilläggsisolering eller installationstekniska åtgärder som exempel 

värmeåtervinning av frånluft. Med nya lagar och regler har energieffektivisering blivit allt 

mer populärt, med ett eventuellt stigande energipris i framtiden kommer effektivisering att bli 

allt mer ekonomiskt lönsamt.  

1.2 Om projektet 

Detta projekt är ett examensarbete som utförts åt PQR Consult AB. Uppdragsgivaren för 

projektet är Sveriges Bostadsrättscentrum AB (SBC) som har varit delaktig i projektet med att 

bland annat bistå med slutkundens önskemål om aktuella åtgärder för byggnaden, kostnader 

med mera. SBC håller också kontaken med slutkunden Brf. Skarpövägen. PQR ansvarar för 

alla energisimuleringar och beräkningar. Projektet omfattar energikartläggning och 

energibesparande åtgärder av Skarpövägen 1, som är ett typobjekt av 11 snarlika fastigheter i 

området Orminge 39:1 på Skarpövägen 1-21. Energianalys av Orminge 39:1 och tvättstugan, 

Skarpövägen 23, har även gjorts.  

 

För att bestämma storleken på energibesparingen för åtgärderna skapades en modell av 

typobjektet i simuleringsprogrammet IDA Indoor Climate and Energy. Modellen justerades in 

för att överensstämma med den verkliga energianvändningen och användes som referens för 

de energibesparande åtgärder som valdes ut för simuleringen. 
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1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vilka energieffektiviserande åtgärder som är aktuella för 

fastigheterna i området Skarpövägen 1-23 Detta genom en energianalys av området Orminge 

39:1 och en djupare energikartläggning av typobjektet, Skarpövägen 1. Även tvättstugan, 

Skarpövägen 23, kommer delvis att kartläggas, med fokus på den elektriska utrustningen. 

1.4 Målsättning  

Bestämma energianvändningen för Skarpövägen 1, hitta lösningar att sänka elanvändningen i 

tvättstugan.  

 

Identifiera energieffektiva åtgärder utifrån kartläggningen för Skarpövägen 1. Åtgärderna 

simuleras för att se energibesparing, därefter görs en kostnadsanalys för att kunna jämföra 

dessa. 

 

Då fastigheterna är snarlika, så är förhoppningen att åtgärdsförslagen från Skarpövägen 1 ska 

kunna vara representativt för samtliga fastigheter i området. 

1.5 Avgränsning 

Kartläggning av energianvändning och simulering av energibesparande åtgärder begränsas till 

typobjektet Skarpövägen 1. Endast fastighetsel kommer att tas med, ej hushållsel. 

 

I tvättstugan så är fokus att undersöka elförbrukningen. Åtgärder för att minska uppvärmning 

etc. kommer inte kartläggas. 

 

Ventilation och infiltration i fastigheterna kommer inte att mätas. För att bestämma 

ventilationsflöde kommer befintliga mätningar från OVK att användas, för infiltrationen 

kommer ett schablonvärde att användas.  
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2. Objektbeskrivning 

I detta kapitel introduceras de objekt som behandlas i rapporten.  

2.1 Allmänt 

I området med fastighetsbeteckning Orminge 39:1 i Nacka kommun finns det totalt 11 

bostadsbyggnader, en tvättstuga och ett öppet tvåplansgarage. Samtliga byggnader uppfördes  

1971 under miljonprogrammet. I figur 2.1-1 så visar cirkeln i områdeskartan typobjektet, 

Skarpövägen 1, fyrkanten i mitten visar tvättstugan, Skarpövägen 23.  

 

Figur 2.1-1. Områdeskarta över Skarpövägen 1-23. 

 

Bostadsbyggnaderna är uppförda i 3-5 våningsplan. I nio av byggnaderna finns hiss i 

trapphusen, övriga är endast tre våningsplan. Tre av byggnaderna har källare medan de övriga 

är uppförda med torpargrund. Byggnaderna är belägna på Skarpövägen 1-23 med postkod 

Saltsjö-Boo, där den fristående tvättstugan har nummer 23. Den totala bostadsytan är ca: 

16 512 m
2
 och består av 271 st lägenheter [6]. 

 

Fastigheterna är av typen skivhus och konstruktionen är genomgående av betong. Eftersom att 

dessa byggnader uppfördes under miljonprogrammet var det väldigt viktigt att bygga så 
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kostnadseffektivt som möjligt, därför valdes enkla huskuber uppbyggda av 

förhandstillverkade byggnadselement [7]. Fönstren är 2-glas (3mm glas) kopplade med 

karmar och bågar av trä som vid renovering utvändigt blivit klädda i plåt, gäller ej fönster och 

dörr på balkongerna. Taket renoverades år 2008 och består av låglutande motfallstak med 

takbeläggning av tjärpapp. Byggnaderna har invändig takavvattning. 

 

Ventilationen är ett mekaniskt till- och frånluftssystem (FT-system). Det betyder att systemet 

har fläktar som tar in tillluft och värmer den, samt fläktar som blåser ut frånluften. 

 

Fastigheterna är anslutna till fjärrvärmenätet sedan år 2003 där all värme och tappvarmvatten 

kommer från. Alla fastigheter delar på fjärrvärmeundercentralen som finns belägen i källaren 

på Skarpövägen 9. Radiatorerna är anslutna i ett s.k. ettrörssystem vilket är känt för att vara 

svårt att justera in effektivt.  

 

Skarpövägen 1 har valts ut som simuleringsobjekt.Detta eftersom att byggnadens 

energianvändning ligger nära medelvärdet för området. 

2.2 Skarpövägen 1 

Fastigheten i figur 2.2-1 är belägen på Skarpövägen 1. Det är ett fyravåningshus med 23 

lägenheter, hiss, krypgrund och utan källare. Den uppvärmda arean (Atemp) är 1604 m
2
.  

 

Figur 2.2-1. Typobjektet Skarpövägen 1. 
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2.3 Skarpövägen 23 

Tvättstugebyggnaden är belägen på Skarpövägen 23 och är som synes i figur 2.3-1 en 

fristående byggnad. Den består av två våningar, på övervåningen finns tvättrummen och på 

undervåningen bland annat ett föreningsrum. Totalt finns det fyra stycken tvättrum och en 

grovtvättstuga. Det  finns det totalt 9st tvättmaskiner, 5st torktumlare, 4st torkskåp. 3st 

manglare samt ett torkrum. 

 

Figur 2.3-1. Den fristående tvättstugan. 
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3. Teori 

Här beskrivs energieffektivisering, simuleringsverktyget IDA ICE och annan relevant teori 

som behövs för att kunna följa rapporten till fullo. 

3.1 Om energikartläggning 

En energikartläggning går ut på ta fram ett systems energianvändning och energiflöden i detta 

fall för en byggnad. Av resultatet kan slutsatser dras om energieffektiviteten för delsystemen 

och utifrån dessa resultat kan möjliga energieffektiviserande åtgärder utvärderas. 

 

För att bestämma energianvändningen i en byggnad måste systemgränser fastställas. I figur 

3.1-1 nedan från Boverket visas systemgräns, fastighetens energianvändning, tillförd energi 

och förluster [8]. Figuren är en sammanfattning över all indata som behövs för modelleringen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.1-1.  Indata för energiberäkningar i kontor och småhus [8]. 

3.2 Energitekniska begrepp och nomenklatur 

En köldbrygga är en förändring i klimatskärmens uppbyggnad som leder värme och ökar 

energiförluster runt dessa delar. Vanliga köldbryggor i lägenhetshus är metall reglar, balkar, 

balkonger, hörn samt anslutningar mellan vägg och golv. Att eliminera köldbryggor kan 

medföra stora energibesparingar och ökad inomhuskomfort.  
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Ett U-värde [W/K*m
2
] beskriver hur mycket värme som förloras per kvadratmeter om 

temperaturskillnaden mellan inom- och utomhus är en grad. Materialets tjocklek delas med 

värmekonduktiviteten λ för att få värmemotståndet R. U-värdet är värmemotståndet 

inverterad. U-värdet används huvudsakligen för ytor, som väggar och golv, och multipliceras 

med ytans area för att få den totala värmeledningsförmågan. För linjära objekt, som 

fönsterkarmar eller anslutningar, används istället ett Psi-värde, Ψ [W/K*m]. För att ta reda på 

värmeledningsförmågan multipliceras Ψ-värdet med objektens längd [9]. 

3.3 Ventilation 

Ventilationens funktion är att bland annat tillföra frisk luft och leda ut föroreningar ur 

byggnaden, eventuellt skapa ett undertryck samt värma eller kyla vid behov. Ren luft ska 

tillföras i de rum där människor vistas oftast, vilket i bostäder ofta är sovrum och vardagsrum. 

Den förorenade luften går vanligast ut genom frånlufts don i kök och badrum. Enligt 

Boverkets föreskrifter, är det lägsta tillåtna uteluftsflödet 0,35 l/s för varje kvadratmeter golv 

area, vilket motsvarar en luftomsättning på 0,5 oms/h. Detta innebär att minst hälften av 

luften i bostaden ska omsättas av frisk luft varje timme [8].  

 

Infiltration, även kallad ofrivillig ventilation är luftläckaget genom klimatskalet. Där 

köldbryggor existerar finns också ofrivillig ventilation. Det kan också bero på att 

ventilationen är felinställd eller underventilerad så att luften tvingas ut genom exempelvis 

otätheter i väggar. 

3.3.1 Från- och tilluftsventilation 

Ett mekaniskt från- och tilluftssystem (FT-system) var vanligt i byggnader under 70-talet. En 

funktionell skiss av systemet visas i figur 3.3.1-1. 

 

Figur 3.3.1-1. Funktionen av ett FT-system [11]. 
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I ett FT-system så finns det fläktar som tar in tilluft respektive blåser ut frånluft. Detta innebär 

att ventilationen kan kontrolleras så att luftflödena in och ut ur byggnaden blir lika stora. 

Dock strävas efter att skapa ett litet undertryck i fastigheten för att undvika problem med att 

fukt letar sig in igenom klimatskalet.  

3.3.2 Från- och tilluftsventilation med återvinning 

Ett från- och tilluftssystem med återvinning kallas vanligen för ett FTX-system. En 

funktionell skiss kan ses i figur 3.3.2-1. FTX-systemet bygger på samma princip som FT-

systemet fast inkluderar även värmeåtervinning.  

 

Figur 3.3.2-1. Funktionen av ett FTX-system [11]. 

 

I ett typiskt FTX-aggregat finns fläktar och filter, samt värmeåtervinnare, kylbatteri och 

eftervärmningsbatteri. Systemet fungerar så att den varma frånluften som blåses ut i ett 

vanligt FT-system tas om hand och renas, därefter återanvänds luften för att förvärma 

tilluften. Detta gör att mycket energi kan sparas och kvalitén på luften ökar också med de 

effektiva filtren som finns i aggregatet [10].  

3.3.3 Värmeväxlare 

I ett mekaniskt från- och tilluftssystem med värmeåtervinning så växlas värmeenergi från den 

varma luften till den kalla, denna princip kallas för en värmeväxling. Det finns många typer 

av värmeväxlare på marknaden. Den som kommer att användas i simuleringen kallas för 

roterande värmeväxlare och illustreras i figur 3.3.3-1. 
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Figur 3.3.3-1. Funktionen av en roterande värmeväxlare [11]. 

 

Den roterande värmeväxlaren är uppbyggd kring roterande hjul som består av veckad, tunn 

aluminiumplåt där den varma luften värmer upp rotorn, som därefter värmer upp den kalla 

luften. Starka sidor hos växlaren är att den har lågt tryckfall, vilket leder till låg 

elenergianvändning i fläkt arbetet. Nackdelar är att det finns risk att föroreningar följer med i 

växlingsarbetet. Normal verkningsgrad ligger runt 80-85 % [11]. 

3.4 Verktyget IDA Indoor Climate and Energy 

IDA Indoor Climate and Energy (IDA ICE) är utvecklat av EQUA Simulation AB, vilket är 

ett Svenskt företag. Programmet är ett kraftfullt verktyg som kan användas till bland annat 

simulering av termisk komfort, inomhusluftskvalité och energianvändning i byggnader [12]. 

 

Det går att rita upp objektet direkt i programmet. Först ritas objektets storlek ut och efter det 

kan zoner skapas vilka kan representera t.ex. olika rum. Fönster och dörrar med olika 

energitekniska egenskaper kan införas. Det finns även möjlighet att importera CAD-ritningar 

direkt in i programmet.  

 

När objektet är klart så avgränsar IDA ICE de olika ytorna (zonerna) som skall beräknas. 

Under simuleringsarbetet löser IDA ICE differentialekvationer. Ju fler antal zoner i 

modelleringen, desto längre tid tar simuleringen. Det kan därför vara praktiskt att lägga ihop 

vissa zoner för att simuleringen ska gå fortare [12].  
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Programmet tar även hänsyn till internvärme, det finns möjlighet att ställa in hur stor 

belysning som finns i varje zon, när de är påslagna etc. Detsamma gäller för personnärvaro.  

 

Figur 3.4-1 visar hur programmet ser ut direkt när det öppnas. Här ställer användaren in var 

byggnaden är lokaliserad, hur många personer, lampor och annat som finns i lokalen, och hur 

ofta dessa är hemma/igång. Andra funktioner där inställningar kan göras är ventilation, 

infiltration, köldbryggor, värmeåtervinning etc.  

 

 

Figur 3.4-1. Skärmdump av programmet IDA ICE. 

 

Långt ner på bilden ses raden ”Zone”, i den kolumnen kommer alla zoner att visas och vara 

möjliga att editera när dessa zoner skapats. IDA ICE ger ett stort urval av värden och figurer 

vid simulering. Det är allt ifrån energi för värme, kyla, hushållsenergi och mycket annat. Det 

går även att få värden för bland annat köldbryggor och U-värden.  
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3.5 Ekonomiska begrepp 

”LCC står för ”livscykelkostnad” (Life Cycle Cost). Livscykelkostnaden är totalkostnaden för 

en viss utrustning under hela dess livslängd, från att den installeras till att den slutligt tas i 

bruk eller man gör sig av med den” [13]. 

 

Det är värdefullt vid olika investeringsalternativ att jämföra de olika LCC-värdena. I en LCC-

analys så tas de hänsyn till investeringskostnaden, energikostnader under utrustningens 

livslängd och underhållskostnader för utrustningen under hela dess livslängd. LCC är enkelt 

sagt en investeringskalkyl enligt nuvärdesmetoden. Energimyndighetens sätt att beräkna LCC 

visas nedan [14].  

 

                                  [kr] (1) 

 

Där Cic är initialkostnaden. Cin är installations- och driftsättningskostnader. Ce är 

energikostnader. Co är driftskostnad. Cm är underhålls- och reparationskostnad. Cs är kostnad 

för stilleståndstid. Cenv är miljökostnad. Cd är kostnaden för bortskaffande [14]. 

 

Då framtida kostnader inte har samma värde som motsvarande belopp idag måste dessa 

kostnader diskonteras till dagens värde. Detta görs med nuvärdesmetoden. Enstaka 

kostnadskomponenter som infaller ett specifikt år beräknas enligt följande. 

 

    
  

(       )
   [-] (2) 

 

Där n är antalet år i siffror. p är den förväntade inflationen per enhet. i är låneräntan per enhet. 

i-p är den reala kalkylräntan per enhet. Cn är den kostnad som betalas efter n år. Cp är 

nukostnaden för en enskild kostnadskomponent, Cn [14].  

 

För att beräkna nuvärdet av lika stora årliga kostnadskomponenter används nedanstående 

ekvation.  
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Där n är antalet år för den upprepande kostnaden. p är den förväntade inflationen per enhet. i 

är låneräntan per enhet. Cn är den kostnad som betalas efter n år. Cpv är nukostnaden för 

årliga upprepade kostnadskomponenter [14]. 
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4. Metodik 

I detta kapitel beskrivs hur genomförandet gick till för energikartläggningen och de 

simulerade åtgärderna i IDA ICE samt den ekonomiska kalkylen.   

4.1 Energikartläggning och systemanalys 

Sammantaget kommer tre energikartläggningar för Skarpövägen 1 att nämnas. Den första är 

energideklarationen som använder fördelade värden, mer info i nästa textstycke. Den andra är 

kartläggning 1, som används vid simuleringen i IDA ICE. I kartläggning 1 används 

fjärrvärmeförbrukningen 233 388 kWh/år från energideklarationen och 2013 års mätta 

elförbrukning 32996 kWh/år från Boo Energi. Den tredje är kartläggning 2, som baserar sig 

på Fortums beräknade fjärrvärmeförbrukning, vilket är ett fördelat värde på 278 000 kWh/år 

samt 2013 års mätta elförbrukning från Boo Energi. 

 

Energideklarationen utfärdades 2009 och Atemp är 1604 m
2
 (konverterad från boarea). 

Värden i energideklarationen över den totala energin för området fördelas ut per byggnad och 

Atemp [15]. Fjärrvärme 208 932 kWh varav energi till varmvattenberedning 25672 kWh, 

fastighetsel 15154 kWh. Värdena nedan är korrigerade för att passa Stockholms normal- och 

temperatursmedelvärden. 

 

Normalårskorrigerat värde med graddagar är 255 880 kWh. Graddagar används vid 

korrigeringen för att jämna ut temperaturskillnader under året med ett normalt år. 

Normalårskorrigerat värde med energi-index är 248 542 kWh. Energi-index används vid 

korrigeringen på lika sätt som graddagar, utöver det så tar indexet också hänsyn till effekten 

av sol och vind samt byggnadernas energitekniska egenskaper, läge och användningssätt. 

 

Energianvändningen är 155 kWh/m
2
, år varav el 9 kWh/m

2
, år och baserar sig på energi-index 

värdet. Eftersom att energi-index tar hänsyn till fler faktorer än graddagar så kommer detta 

värde att användas i senare jämförelser i rapporten.   

 

För att kunna skapa en modell av fastigheten så behövdes plan- och sektionsritningar. Dessa 

hämtades på stadskontorets byggarkiv i Nacka, där bygglovsritningar, besiktningspapper och 

andra tekniska beskrivningar fanns att tillgå om byggnaden. 
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Andra dokument som energideklaration, etc. har tillhandahållits från SBC. Statistik över 

energianvändning och prisuppgifter har hämtats från bostadsrättsföreningens eget konto på 

Fortum samt Boo Energis webbsida.  

 

Mätning gjordes i ritningarna från byggarkivet för att kunna jämföra det uppmätta värdet med 

schablonvärdet på arean från energideklarationen. Den uppmätta Atemp var 1653 m
2
 vilket 

var 49 m
2
 större än energideklarationen. Detta kan förklaras med att energideklarationen 

använder sig av boarean som de multiplicerar med en schablonmässig faktor för att få ut en 

ungefärlig area. Volymen beräknades till 4215 m
3
. Fönsterarean har mätts upp till 163 m

2
. 

Takhöjden är 2,5m. För beräkningar i rapporten kommer den uppmätta arean på 1653 m
2
 att 

användas. Tvättstugans totala Atemp mättes till 366 m
2
. 

 

Platsbesök och undersökning av fastighetens skick. Platsbesöket gjordes 2014-04-28, kl. 

13:00. Soligt väder och +19 ⁰C. Först kontrollerades att fastigheterna överensstämde med 

ritningarna vilket de gjorde. Ett besök gjordes på Skarpövägen 1, till- och frånluftsaggregaten 

var lokaliserade på krypvinden. Takets vindsbjälklag var isolerat med ca: 8 cm lösull. Taket 

undersöktes visuellt och det var i fint skick.  

 

Möjligheter att installera ett ventilationssystem med värmeåtervinning undersöktes och det ser 

bra ut då till- och frånluftsaggregaten stod nära varandra och sopnedkastet var igenbommat 

vilket betyder att det kan vara möjligt att dra ventilationsrören i de kanalerna.  

 

Fjärrvärmeundercentralen som bistår med värme och tappvarmvatten till fastigheterna fanns 

belägen i källaren på Skarpövägen 9. Där hittades kulvertritningar och fler 

ventilationsritningar för fastigheterna. Fjärrvärme till-och returtemperaturer kontrollerades 

och såg normala ut. 
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El utrustning och belysning 

På Skarpövägen 1 bestod belysningen av följande: 

Trapphus: 14 á 24W, uppskattad driftstid 3000h. 

Hiss: 2 á 20W, alltid påslaget, driftstid 8760h. 

 

I tvättstugan bestod elutrustningen av följande: 

Tvättmaskin, effekt 7,5 kW, uppskattad driftstid 300h. (9st) 

Torktumlare, effekt 7,2 kW, uppskattad driftstid 800h. (5st) 

Torkskåp, effekt 6,2 kW, uppskattad driftstid 800h. (4st) 

Torkrum, effekt 5,4 kW, uppskattad driftstid 300h. (1st) 

Manglare, effekt 0,4 kW, uppskattad driftstid 50h. (3st) 

 

4.2 Systemförluster 

Förluster genom klimatskalet 

Ytterväggar: Betong 0,1m, lätt isolering 0,1m, betong 0,06m. U-värde 0,3287 W/(m
2
*K) 

Innerväggar: Gips 0,009m, betong 0,16m, gips 0,009m. U-värde 2,891 W/(m
2
*K) 

Inner- och yttergolv: Innergolv 0,005m, betong 0,2m. U-värde 3,17 W/(m
2
*K) 

Tak: Trä 0,01m, lätt isolering 0,08m, betong 0,08m. U-värde 0,3983 W/(m
2
*K) 

Fönster och dörrar: 2-glas, 3mm, klar, 4-12-4 exempel. U-värde 2,9 W/(m
2
*K) [16]. 

Skuggande objekt: Balkongräcken och närstående trevåningsfastighet. 

 

Byggdimensionerna är hämtade ifrån den tekniska beskrivningen. U-värdena kommer från 

standardiserade materialvärden i IDA ICE. 

  

Förluster genom infiltration och ventilation 

Ventilationen körs kontinuerligt varje dag plus att köksfläkten används och forcerar 

ventilationen. För den forcerade ventilationen användes ett schablonvärde från Sveby på 30 

minuter per dag [17].  

 

Den obligatoriska ventilationskontrollens (OVK) besiktningsprotokoll från 2008 samt 2012 

med uppmätta flöden användes för att bestämma till- och frånluftsflödet i fastigheten.  

Med detta bestämdes den totala tilluften 0,39 l/s, m
2
 och frånluften 0,41 l/s, m

2
. 
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Infiltrationen i byggnaden är enligt schablon 1 l/s vid 50 Pa differentialtryck, den ofrivilliga 

ventilationen beräknades då till 0,05 l/s, extern m
2
 [13].  

4.3 Genomförande IDA Indoor Climate and Energy 

I simuleringsprogrammet IDA Indoor Climate and Energy (ICE) skapades en modell av 

Skarpövägen 1 med zoner utifrån plan- och sektionsritningarna, modellen kan skådas i figur 

4.3-1 där den visas i 3D. El- och fjärrvärmeförbrukningen som användes i simuleringen 

kommer från kartläggning 1. 

 

Figur 4.3-1. 3D-vision av typobjektet Skarpövägen 1 i IDA ICE. 

 

Varför våning tre i figuren saknas beror på att det tar mer datakraft att simulera desto fler 

zoner som används. För att snabba upp simuleringen dubblerades zonerna på andra våningen 

så våning tre slipper simuleras utan beräknas teoretiskt. Detta var möjligt eftersom våning två 

och våning tre har ungefär lika egenskaper. Balkongerna och den grå rektangeln i bakgrunden 

är uppbyggda för att skärma av solen och på det viset få en mer realistisk värme från solen, 

rektangeln i bakgrunden är egentligen en närliggande byggnad. Fönstren är inte ritningsenligt 

utan dem är hopslagna för att förenkla modellen och snabba upp simuleringen. 

 

Referenssimuleringen av modellen kalibrerades till en avvikelse på mindre än 10 % av 

energianvändningen (från energideklarationen). Alltså inom 10 % av 155 kWh/m
2
, år eller 

248 542 kWh per år för byggnaden. Då ansågs referenssimuleringen vara godkänd för att 

simulera energibesparande åtgärder och få ut ändringen av energibehovet.  
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Energianvändningen i den första simuleringen var alldeles för låg. För att få 

energianvändningen att stämma ställdes köldbryggorna, se bilaga 1, upp från noll till 698 

W/K. Den totala förlusten av klimatsskalet var 1618 W/K. Köldbryggornas värde är inte 

realistiskt, dock hamnade referenssimuleringen inom 10 % avvikelse från 

energideklarationens energianvändning vilket var målet med justeringen. 

 

Alla inställningar i IDA ICE är tagna utifrån objektsbeskrivningen i kapitel 2 eller i detta 

metodikkapitel, övriga ej deklarerade uppgifter är standardvärden eller uppskattningar. 

 

Andra inställningar i IDA ICE: 

Uppvärmning: Fjärrvärme, Coefficient of Performance (COP) = 1.  

Tappvarmvatten: Fjärrvärme. 

Ventilation: FT-system. Tilluft uppskattas till +17 ⁰C. 

Klimatdata och lokalisation: Bromma, Stockholm. 

Vindprofil: Standard stadsinställning 

Inomhustemperatur: +21 ⁰C [17]. 

Varmvattenanvändning: 41325 kWh per år, att schablonvärdet används istället för 

energideklarationens beror på det värdet ansågs vara för lågt [17]. 

Fastighetsel: 32995 kWh/år, se bilaga 2. Boo Energis värde från 2013 årsanvändning 

användes här eftersom värdet var uppmätt för byggnaden och ansågs därefter korrekt. 

Hushållsel: 3,42 W/m
2
, (Schablon Sveby) [17]. 

Internvärme av hushållsel: 70 % [17]. 

Internvärme av personnärvaro: 0,02645 person/m
2
. I trapphusen och soprummet = 0 

person/m
2
 [17].  
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4.4 Ekonomi 

Skarpövägens investeringskostnader har fåtts från PQR Consult AB samt från SBC och 

härstammar från äldre offerter och schabloner. Kostnaderna är en uppskattning och ska mer 

ses som vägledning och inte som definitiva värden.   

 

Fortum levererar fjärrvärme till området. För att bestämma fjärrvärmeförbrukningen har 

inloggning gjorts med bostadsrättsföreningens konto där även kostnader för fjärrvärmen 

hämtades från 2013-03 – 2014-02, se bilaga 3. Värmepriset blev 0,80 kr/kWh. 

 

Elleverantören är Boo Energi, även i detta fall har inloggning gjorts med 

bostadsrättsföreningens konto och fastighetselförbrukning har hämtats tillsammans med 

elpriser från 2013-03 – 2014-02, se bilaga 4. Elpriset blev 1,00 kr/kWh. 

 

I LCC-analysen har det gjorts två återbetalningsuträkningar, en utan hänsyn till inflation och 

energiprisökning (rak återbetalningstid) och en som tar hänsyn till inflation och 

energiprisökning (diskonterad återbetalningstid). 

 

Lönsamhetskalkyl, förutsättningar 

Den förväntade inflationen antas till 2 %, kalkylränta 6 %, den nominella kalkylräntan 4 % 

och prisökningen på energi 5 %. 

4.5 Analys av åtgärder 

Efter platsbesök och analys bestäms följande åtgärder för Skarpövägen 1. Alla åtgärder 

simuleras i IDA ICE utom 2 och 3 som beräknas manuellt.  

 

Åtgärdsberäkningar för Skarpövägen 1 

0.      Nuläge (referenssimulering). 

1.      Sänkning av inomhustemperaturen från 21 till 20 grader. (I alla zoner). 

2.      Närvarostyrd LED-belysning i trapphus. (Driftstid 1 ½ h/dag, 14 á 20 W). 

3.      Närvarostyrd LED-belysning i hiss. (Förväntas spara den nuvarande förbrukningen på 350 

kWh/år då energisnål belysning kommer installeras plus att driftstiden är minimal).  

4.      FTX, förvärmning av tilluften genom återvinning av värme ur frånluften. (Roterande 

värmeväxlare, 80 % verkningsgrad). 

5.      Nya ytterfönsterbågar på alla fönster och nya balkongdörrar. (Ytterbågar med energiglas 

U=1,5 W/K*m
2
, balkongdörrar U=1,1 W/K*m

2
, totalt U-värde 1,4 W/K*m

2
). 
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6.      Byte till nya fönster. (U=1,0 W/K*m
2
). 

7.      Utvändig tilläggsisolering av fasad och ny plåtfasad. (70 mm isolering, 2mm plåt). 

8.      Åtgärd 4+5. 

9.      Åtgärd 4+6. 

 

I tvättstugan beräknas energianvändningen för nedanstående ny energisnål utrustning. 

 

Beräkningar för tvättstuga 

0.      Nuläge (referensberäkning) 

1.      Tvättmaskin Podab TM5056 med lågenergitrumma, effekt 3,5 kW, total driftstid 2700h. 

(9st). 

2.      Torktumlare Podab T7156 med värmepump, effekt 3,4 kW, total driftstid 4000h. (5st). 

3.      Torkskåp Podab TS63 med värmepump, effekt 1,5 kW, total driftstid 3200h. (4st). 

4.      Åtgärd 1+2. 

5.      Åtgärd 1+2+3. 

 

Den nya el utrustningen anses ha hyfsat lik lastkapacitet, trumvolym samt tvätt/torktider i 

jämförelse med den befintliga. Endast effekt och driftstid kommer att användas i 

uträkningarna. Torkrummet, manglarna samt belysningen i tvättstugan har ej tagits med i 

beräkningen. 
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5. Resultat 

I detta avsnitt följer resultatet på energikartläggningen, simuleringar som gjorts i IDA ICE 

och kostnadsanalysen med tillhörande tabeller och figurer för att förtydliga resultatet. 

5.1 Energianalys av Orminge 39:1 

Elanvändning 

I tabell 5.1-1 visas 2013 årsstatistik från leverantören Boo Energi över 

fastighetselförbrukningen för området. 

 
Tabell 5.1-1. Elförbrukningen för området. 

Adress 

 

  

El 

kWh/år 
Area 

m
2
 

El 

kWh/m
2
, år 

Skarpövägen 1 

 

32995 1604 20,6 

Skarpövägen 3 

 

10947 1193 9,2 

Skarpövägen 5 

 

21088 2016 10,5 

*Skarpövägen 5 belysn. 15937 2016 7,9 

Skarpövägen 7 

 

21516 2016 10,7 

**Skarpövägen 9 28548 1820 15,7 

Skarpövägen 11 

 

12089 1193 10,1 

Skarpövägen 13 

 

18049 1604 11,3 

Skarpövägen 15 

 

26499 2016 13,1 

Skarpövägen 17 

 

19653 1604 12,3 

Skarpövägen 19 

 

25271 2016 12,5 

Skarpövägen 21 

 

20002 2016 9,9 

Skarpövägen 23 tvättstuga 76839 107 718,1 

      Medelvärde Skarpövägen 1-21  

 

                       12,3 

 

*Endast belysning, total elförbrukning inkl. belysning visas i  Skarpövägen 5. 

**Fjärrvärmeundercentralen är belägen i källaren på Skarpövägen 9. 

 

Arean som användes i beräkningen är Atemp från energideklarationen. Det som tydligast 

visas är att elförbrukningen varierar kraftigt. Från den högsta elförbrukningen på 20,6 

kWh/m
2
, år till den lägsta på 9,2 kWh/m

2
, år.  
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Fjärrvärmeanvändning 

Statistik från Fortum över fjärrvärmeanvändningen i hela området under år 2013 är 

normalårskorrigerat med graddagar och beräknad till 2861 MWh, se bilaga 3. Den totala 

boarean är 16512 m
2
. Detta betyder att medelvärdet för fjärrvärme ligger på 173,3 kWh/m

2
. 

 

Allmän analys och iakttagelser 

Vid platsbesöket på Skarpövägen 21 stod källarbelysningen påslaget, ett antal 60 W lampor 

lyste. En enkel lösning är att sätta in timers för belysningen. I tvättstugan fanns ett fåtal stora 

sprickor i väggarna där det drog luft rakt igenom. 

 

5.2 Energikartläggning av Skarpövägen 1 

Värdena nedan är från energikartläggning 1, d.v.s. elförbrukning är uppmätt värde från Boo 

Energi, fjärrvärmeförbrukningen är fördelad värde från energideklaration.   

 

Total energi : 266151 kWh/år varav el 32995 kWh  

Energi per m²: 161 kWh/m², år 

Liknande byggnader: 135-165 kWh/m², år 

Krav nybyggnation: Fjärrvärme: 90 kWh/m², år 

 

Fördelning av den nuvarande energianvändningen, se figur 5.2-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.2-1. Fördelning av energin för Skarpövägen 1. 

Tak, vind 7 % 

Fastighetsel 12 % 

Spillvatten 16 % 

Fönster 20 % 

Väggar 10% 

Golv/Källare 4 % 

Ventilation 31 % 
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För detaljerade U-värden och köldbryggor, se bilaga 1. För detaljerad elanvändning under 

året, se bilaga 2. Procent av tillförd (köpt) energi som lämnar huset via respektive post. Energi 

lämnar huset via ventilationsförluster som uppvärmd luft, avloppet som varmvatten och 

värme som leds genom väggar tak och golv. Procentsatser är uträknade med hänsyn till 

byggnadens form, konstruktion och ventilationssystem tillsammans med uppmätta värden för 

fastighetsel samt schablon för varmvattnet. 

 

Energianvändningen i tabell 5.2-3 är uppdelad i sektorer. Uppdelningen mellan värdena 

”fastighetsbelysning och ventilationssystem” ska inte tas exakt då de är uppskattningar. 

Värdena i tabellen är taget från det simulerade resultatet i IDA ICE. 

 

Tabell 5.2-3. Energianvändning i sektorer. 

  Levererad energi 

  kWh kWh/m
2
 

Fastighetsbelysning  611 0.4  

Ventilationssystem  32385 19.6  

Totalt, el  32996 20.0  

      

Fjärrkyla  0 0.0  

Fjärrvärme 233155 141.0  

Totalt, fjärrenergi 233155 141.0  

Totalt  266151 161.0  

 

5.3 Jämförelse mellan energikartläggning och energideklaration på Skarpövägen 1 

Energideklaration 

Alla värden är tagna ur energideklarationen från 2009. 

 

Kartläggning 1 (Simulering) 

Vilket är den kartläggning som simulerats i IDA ICE. Atemp 1653 m
2
, fönsterarea 163 m

2
, 

fasadarea ~800 m
2
 och volym 4215 m

3
. 

 

Värmeförbrukning för fjärrvärme är tagna från energideklaration då separat information från 

mätstation i huset ej fanns. Fastighetsel för både kartläggning 1 och 2 är tagna från 2013 

årsstatistik från Boo Energi. Den verkliga elförbrukningen är dubbelt så hög som i 

energideklarationen. 
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Kartläggning 2 

Samma  area och elförbrukning som i kartläggning 1. Värmeförbrukning är medelvärdet från 

Fortum multiplicerat med energideklarationens area. 

 

I anläggningsstatistiken för fjärrvärme från Fortum ligger områdets fjärrvärmemedel för 

boarean på 173 kWh/m
2
. Energianvändningens medelvärde inklusive både el- och 

fjärrvärmeförbrukning för Skarpövägen 1-21, är 152 kWh/m
2
, år enligt energideklarationerna. 

För Skarpövägen 1 med energideklarationens area på 1604 m
2
 blir fjärrvärmeförbrukningen 

ca: 278 000 kWh/år vilket är ca: 20 % mer än vad energideklarationen visar, en jämförelse 

kan ses i tabell 5.3-1. Energideklarationens värden är normalårskorrigerade med energi-index, 

kartläggning 2 värden är normalårskorrigerade med graddagar. 

 

Tabell 5.3-1. Jämförelse mellan energikartläggning och energideklaration. 

  

Area 

 

Värme 

Varav 

tappvarmvatten 

 

El 

 

Totalt 

 

Totalt 

 m
2
 kWh/år kWh/år kWh/år kWh/år kWh/m

2
 

Energideklaration 1604 233388 25672 15154 248542 155 

Kartläggning 1 1653 233156 41325 32995 266151 161 

Kartläggning 2 1653 278000 41325 32995 318995 193 

 

I vidare jämförelse med benämningen energikartläggning så är det alltid värdena för 

kartläggning 1 som har används.  

 

5.4 Energikartläggning av Skarpövägen 23 

Värdet för fjärrvärmeanvändning har hämtats från energideklarationen, elanvändning har 

hämtats ur Boo Energis 2013 årsstatistik.  

 

Total energi:  94323 kWh/år varav el 76839 kWh 

Fördelning av den nuvarande energianvändningen, se figur 5.3-1.* 
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Figur 5.3-1. Fördelning av energin för Skarpövägen 23. 

 

Resultatet visar att torkningen står för över hälften av energianvändningen i tvättstugan, för 

mer specificerad indata, se bilaga 5.  

 

5.5 Resultat av energiberäkningar 

Arean som används för att beräkna energianvändningen är den uppmätta arean (Atemp). För 

Skarpövägen 1, 1653 m
2
 och för Skarpövägen 23, 366 m

2
. Räntanivåer som används är 

kalkylränta (6 %), nominell ränta (4 %), energiprisökning (5 %) samt inflation (2 %).  

5.5.1 Skarpövägen 1 

I tabell 5.5.1-1 finns resultatet över hur mycket energi som de simulerade åtgärderna sparar på 

typobjektet, Skarpövägen 1. 
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Tabell 5.5.1-1. Energiresultat av simuleringar på Skarpövägen 1. 

 

Åtgärd 

Total 

energi 

Varav 

el 

Ändring 

värme 

Ändring 

el Total energi  

    kWh/år kWh/år kWh/år kWh/år kWh/m
2
, år 

  Nuläge 266151 32996     161 

1. Sänkning av 

inomhustemperatur från 21 till 

20 grader 

251921 32996 -14230 0 

152 

2. Belysningsstyrning trapphus 266151 32141 0 -855 161 

3. Belysningsstyrning hiss 266151 32646 0 -350 161 

4. FTX, förvärmning av tilluften 

genom återvinning av värme 

ur frånluften 

218681 32996 -47470 0 

132 

5. Nya ytterfönsterbågar och nya 

balkongdörrar 

246721 32996 -19430 0 

149 

6. Byte av fönster 241634 32996 -24517 0 

146 

7. Tilläggsisolering fasad och ny 

plåtfasad 

258496 32996 -7655 0 

156 

8. FTX och nya 

ytterfönsterbågar etc. (4+5) 

198941 32996 -67210 0 

120 

9. FTX och byte av fönster (4+6) 193741 32996 -72410 0 117 

 

 

Några kommentarer om åtgärderna. Belysningsstyrningen är närvarostyrd LED belysning. 

FTX har en roterande värmeväxlare med 80 % verkningsgrad. Nya ytterbågar och 

lågenergiglas (U=1,5 W/m*K), balkongdörrar (U=1,1 W/m*K), totalt (U=1,4 W/m*K). Nya 

fönster (U=1,0 W/m*K). Tilläggsisolering (70mm). 

5.5.2 Skarpövägen 23 

I tabell 5.5.2-1 finns resultatet över hur mycket energi som sparas för åtgärderna i tvättstugan, 

Skarpövägen 23.  
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Tabell 5.5.2-1. Energiresultat av åtgärder på Skarpövägen 23. 

 

Åtgärd 

Total 

energi 

Varav 

el 

Ändring 

värme* 

Ändring 

el Total energi 

    kWh/år kWh/år kWh/år kWh/år kWh/m
2
, år   

  Nuläge 94323 76839     258   

1 Byte av 4st torkskåp 79443 61959 0 -14880 217   

2 Byte av 5st torktumlare 79123 61639 0 -15200 216   

3 

Byte av 9st 

tvättmaskiner 83523 66039 0 -10800 228   

4 

Byte av torkskåp + 

torktumlare (1+2) 64243 46759 0 -30080 176   

5 

Byte av samtlig 

utrustning (1+2+3) 53443 35959 0 -40880 146   

 

*Ändringen i beräkningen för värme är noll, om elförbrukningen sjunker så kommer dock 

teoretiskt värmeförbrukningen att öka ty ett minskat elarbete som blir till värme. 

 

5.6 Resultat av ekonomiberäkningar 

5.6.1 Skarpövägen 1 

I tabell 5.6.1-1 finns resultatet från LCC analysen för de simulerade åtgärderna på typobjektet, 

Skarpövägen 1. Samtliga kostnader inkluderar mervärdesskatt. 

 

Tabell 5.6.1-1. LCC analys för åtgärder på Skarpövägen 1. 

 

Underhåll Besparing  Investering 

Underhåll 

befintligt 

(5år) Merkostnad 

Återbet. 

Rak 

Återbet. 

Diskont.* 

  kr/år kr/år kr kr kr år år 

                

1.   11384       

2.  855 30000 3000 27000 31,6 27,3 

3. 

 

350 10000 2000 8000 22,9 20,5 

4. 5000 32976 575000 75000 500000 15,2 14,0 

5.   15544 682000   682000 43,9 36,2 

6.   19614 1182000   1182000 60,3 46,9 

7.   6124 720000   720000 117,6 77,3 

8. 5000 48768 1257000   1257000 25,8 22,8 

9. 5000 52928 1757000   1757000 33,2 28,5 

 

*Diskonterad återbetalningstid tar hänsyn till inflation och prisökning på energi. 

 

Kompletterande beskrivning till åtgärderna i tabell 5.6.1-1 kan avläsas i tabell 5.6.1-2. 
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Tabell 5.6.1-2. Beskrivning av simulerade åtgärder på Skarpövägen 1. 

 

Åtgärd     

1. Sänkning av inomhustemperatur från 21 till 20 grader 

2. Belysningsstyrning trapphus 

3. Belysningsstyrning hiss 

4. FTX, återvinning av värme 

5. Nya ytterfönsterbågar och nya balkongdörrar 

6. Byte av fönster   

7. Tilläggsisolering fasad och ny plåtfasad 

8. FTX och nya ytterfönsterbågar etc. (4+5) 

9. FTX och byte av fönster (4+6) 

 

Åtgärd 1-3 är mindre åtgärder som är relativt billiga. Temperatursänkningen är med för att 

visa hur stor energibesparing som egentligen görs när temperaturen sänks med en grad. De 

gröna åtgärderna är ganska enkla att genomföra och byten till LED-belysning gör att 

underhållsarbetet kommer sjunka då lamporna ofta har 3-5ggr längre livslängd än de 

befintliga.  

 

Åtgärd 4-5 är mer omfattande åtgärder som har en bra återbetalningstid. FTX-systemet 

återvinner effektivt värmen i frånluften och sänker därmed energianvändningen betydligt.   

 

Åtgärd 6-7 är ganska stora åtgärder som dessvärre har en ganska lång återbetalningstid. 

Återbetalningstiden ska dock enbart ses som en indikation och priser kan förändras framöver. 

Det finns andra faktorer som bör beaktas när åtgärderna genomförs som t.ex. komfort och 

inneklimat. Tilläggsisoleringen och ny plåtfasad visar mest att det inte är ekonomiskt lönsamt 

att tilläggsisolera bara för att spara energi, dock vid en framtida fasadrenovering kan isolering 

göras i samband med denna. Bygglov kommer dock att krävas för denna åtgärd. 

 

Åtgärd 8-9 är de stora och smarta förbättringarna som kombinerar flera åtgärder. Utslaget på 

en längre tid så är det bra energieffektiva åtgärder som kommer att sänka energianvändningen 

och även göra att inneklimatet förbättras.  

5.6.2 Skarpövägen 23 

Resultat av tvättstugans energiberäkningar för åtgärdersförslag 1-5, inklusive nulägesreferens 

kan ses i tabell 5.6.2-1. Samtliga kostnader inkluderar mervärdesskatt. 
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Tabell 5.6.2-1. LCC analys för åtgärder i tvättstugan på Skarpövägen 23. 

  Besparing Investering 

Underhåll 

befintligt 

(5år) Merkostnad 

Återbet. 

Rak 

Återbet. 

Diskont.* 

   kr/år kr kr kr år år 

               

1  14880 159376   159376 10,7 10,1 

2  15200 182344   182344 12,0 11,3 

3  10800 365000   221485 20,5 18,6 

4  30080 341720   341720 11,4 10,7 

5  40880 706720   706720 17,3 15,9 

 

*Diskonterad återbetalningstid tar hänsyn till inflation och prisökning på energi. 

 

Kompletterande beskrivning till åtgärderna i tabell 5.6.2-1 kan avläsas i tabell 5.6.2-2. 

 

Tabell 5.6.2-2. Beskrivning av åtgärder på Skarpövägen 23. 

 

Åtgärd 

1 Byte av 4st torkskåp med inbyggd värmepump 

2 Byte av 5st kondenstumlare med värmepump 

3 Byte av 9st lågenergi tvättmaskiner 

4 Byte av torkskåp + torktumlare (1+2) 

5 Byte av samtlig utrustning (1+2+3) 

 

Det finns mycket tvätt och torkutrustning, den utrustning som har räknats på i detta fall är från 

PODAB som har väldigt energieffektiva produkter. Kostnaderna som används har fåtts i 

offert från PODAB.  

 

Det finns mycket energi att spara i tvättstugan, särskilt för torkutrustningen. Byte av 

torkskåpen ses som det mest lönsamma alternativet, i detta fall sparades 75 % av torkskåpens 

elförbrukning. 
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6. Diskussion 

6.1 Energikartläggning 

I simuleringen är fjärrvärmeförbrukningen tagen från energideklaration för att ingen separat 

mätstation i huset fanns tillgänglig och även eftersom referensmodellen skulle kalibreras inom 

en 10 % avvikelse av energianvändningen enligt instruktion från uppdragsgivaren. Eftersom 

att fjärrvärmestatistiken från Fortum var betydligt högre än energideklarationen så gjordes en 

ytterligare kartläggning som endast baserades på statistik från el- och fjärrvärmeleverantörer. 

  

Den exakta fjärrvärmeanvändningen är svår att fastställa eftersom ett medelvärde från 

undercentralens mätstation måste fördelas till byggnaden. Dock antyder resultatet ändå att 

energianvändningen för byggnaden på Skarpövägen 1 har en betydligt högre 

energianvändning än vad energideklarationen visar. För kartläggning 1 som simulerades med 

värden från energideklarationen är energianvändningen 161 kWh/m
2
, år. För kartläggning 2 

är detta värde 193 kWh/m
2
. Då används statistik över fjärrvärmeförbrukningen från Fortum 

och elförbrukning från Boo Energi. Det ska dock tilläggas att elförbrukningen varierar årligen 

och statistiken från Boo Energi är endast från år 2013, för en säkrare jämförelse skulle 

statistik hämtats för ett flertal år bakåt i tiden. 

 

Fastighetselsförbrukningen för Orminge 39:1 är tagna från Boo Energi där 2013 års 

medelvärde ligger på 12 kWh/m
2
, år. Värdena varierar från ca: 10-20 kWh/m

2
, år. För 

Skarpövägen är elförbrukningen 20 kWh/m
2
, år vilket är den högsta förbrukningen för 

området, mer än dubbelt så stor som energideklarationens 9 kWh/m
2
, år. En gissning är att 

motorvärmare från det närliggande parkeringshuset är kopplat till byggnaden och därav blir 

elanvändningen högre för Skarpövägen 1 än resterade byggnader. 

  

Om medelvärdet för fjärrvärme på 173 kWh/m
2
, år adderas ihop med fastighetselen för 

Skarpövägen 1 så är vi uppe i 193 kWh/m
2
, år vilket är ca: 25 % högre än 

energideklarationens värde på 155 kWh/m
2
, år. Dessa värden är dock ej helt jämförbara 

eftersom att energideklarationens värde är normalårskorrigerat med energi-index som ger en 

marginellt lägre energianvändning än om värdet skulle vara normalårskorrigerat endast med 

graddagar som kartläggning 2. Generellt sett i området så ligger medelvärdet av 

energianvändningen på 185 kWh/m
2
,år vilket är betydligt högre än energideklarationernas 

snitt på 152 kWh/m
2
, år.  
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Varför är det sådan stor skillnad mellan energikartläggningen och energideklarationen?  

 

En förklaring är att energideklarationens ifyllda uppgifter är ett så kallat fördelat värde vilket 

betyder att värdena inte är uppmätta på byggnadsnivå utan ett värde för området används och 

fördelas till den separata byggnaden. Detta görs av en certifierad energiexpert som utfärdat 

energideklarationen. I energideklarationen fanns ingen mer utförlig information att tillgå om 

exakt vilka uppgifter som används i fördelningen. I dagsläget finns ingen uppföljning på 

energideklarationer, vilket betyder att när en energideklaration har gjorts så utgås det ifrån att 

uppgifterna är riktiga och kontrolleras inte. En god idé är att kontrollera om värdena i 

energideklarationen är uppmätta eller fördelade. Är värdena uppmätta på byggnadsnivå anser 

jag att värdena är mer troliga än om de är fördelade. 

 

Energikartläggningen i tvättstugan byggde till stor del på att ta reda på hur mycket energi som 

sparades vid inköp av ny utrustning. Fokuset låg därefter på att bestämma elförbrukningen 

och uppskatta hur mycket maskinerna användes. I all enkelhet gjordes uppskattningen om 

driftstiderna för utrustningen för att kunna jämföra den med ny modern utrustning. Så i den 

synvinkeln så är energibesparingen relativt riktig. Däremot om man ser till figur 5.5.2-1, alltså 

fördelning av energin för Skarpövägen 23 så är driftstiden uppskattad, vilket gör att den 

uppdelningen i figuren inte går att lita på. Vill man ha exakt fördelning över elutrustningen 

och användningen så måste detta mätas och ingen tid eller fokus lades ner på detta p.g.a. detta 

tillkom som en önskad uppgift av uppdragsgivaren.  

 

Resultatet beräknades fram utifrån effekten och driftstiden för elutrustningen i tvättstugan, för 

ett mer exakt resultat så bör det mätas exempelvis hur mycket ström en tvätt drar i den äldre 

tvättmaskinen respektive den nya. Energibesparingen som kan ses i resultatet ger ändå en 

uppskattning om hur mycket energin i tvättstugan kan minskas om viss utrustning byts ut. 

 

Byts torkskåpen ut så sjunker dess elbehovet med 75 % vilket är mycket bra och därför är 

detta en åtgärd som verkligen rekommenderas om investeringas ska göras i tvättstugan. För 

byte av torktumlare så halveras elbehovet, vilket också kan ses som väldigt positivt. Även för 

byte av tvättmaskiner så halveras elbehovet. Skulle torkskåp, torktumlare och tvättmaskiner 

bytas ut så hade den totala elförbrukningen för tvättstugan sänkts från 76839 kWh/år till 

35959 kWh/år vilket är en total sänkning för hela tvättstugans elbehov med ca: 53 %. I 

kostnader så skulle 40880 kr sparas per år. Det ska tilläggas att när elförbrukningen sjunker så 
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kommer det krävas mer uppvärmning eftersom att en stor del av elen blir till värme, särskilt 

aktuellt är detta under vinterhalvåret när uppvärmningsbehovet är stort. 

 

Investeringskostnaderna för den utvalda utrustningen är ganska hög då det är i min synpynkt 

den modernaste och energieffektivaste utrustningen på marknaden just nu. Men resultatet är 

ändå bra att ha i baktanken för fastighetsägaren vid eventulla planer på utbyte av maskiner i 

tvättstugan. 

6.2 Simulering i IDA ICE 

Efter att typobjektet ritats upp i programmet och alla inställningar gjorts för att 

överensstämma så bra som möjligt med verkligheten, gjordes en simulering där resultatets 

energianvändning blev alldeles för låg i jämförelse med energideklarationens värde som 

fungerade som den verkliga referensen. Energideklarationens värde antogs som rimligt med 

justeringen att uppvärmningen sjönk samt att tappvarmvattnet ökade för att bättre 

överensstämma med schablon från Sveby, enligt instruktion från uppdragsgivaren. 

Fastighetselen från energideklarationen användes inte i simuleringen då 2013 års statistik från 

Boo Energi fanns att tillgå. 

 

För att lösa problemet med att energianvändningen var för låg i simuleringen så ställdes 

köldbryggorna upp tills önskat resultat. Detta kan inte stödjas byggnadstekniskt utan var en 

nödvändig modifikation för att få modellen att stämma med energideklarationens 

energianvändning. Denna insyn gör att det finns osäkerhetsfaktorer i den nuvarande 

energianvändningen för Skarpövägen 1 i figur 5.2-1. 

 

Schablon över internvärme av hushållsel och personnärvaro har tagits med i simuleringen för 

att få den mer realistisk, detta gör att det krävs mindre uppvärmning eftersom dessa utstrålar 

värme i fastigheten.  

 

Resultatet av åtgärderna som  simulerades på Skarpövägen 1 är utifrån referenssimuleringen. 

Det är viktigt att lägga ner tid på att få en bra referens att simulera på för att få en så verklig 

bild som möjligt. Vissa åtgärder som temperatursänkningen är bra för att ge en uppfattning 

hur mycket energi som sparas utifall fastighetsägaren bestämmer att sänka temperaturen.  
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Simuleringen tilläggsisolering av fasad visar att denna åtgärd inte är lönsam ur ett rent 

ekonomiskt perspektiv, dock vid renovering av fasad eller dylikt så kan detta vara ett 

komplement för att minska energianvändningen i fastigheten. Belysningsstyrning i trapphuset 

och hiss kan vara bra åtgärder för få dessa utrymmen att kännas lite förnyade och med långa 

livstider på LED-lamporna så behöver inte heller de boende vänta lika ofta på att 

fastighetsskötaren ska byta ut trasiga lampor. Underhållsarbetet minskar på det viset också. 

Dock är resultatet av energibesparingen osäker eftersom att driftstiderna för belysningen är 

uppskattat efter hur tidsstyrningen tros ha fungerat.  

 

Den absolut mest lönsamma åtgärden som simulerades var utan tvekan installation av 

värmeåtervinning. Denna åtgärd sparar ca: 33000 kr per år och har en återbetalningstid  på 

endast 14 år. Åtgärden kräver dock en del arbete, bland annat måste nya kanaler dras till de 

befintliga aggregaten och eventuellt måste aggregatet ställas upp på taket eftersom det inte 

finns så stor plats på krypvinden. 

 

Andra åtgärder som simulerades var byte till nya fönster samt byte av ytterfönsterbågar och 

nya balkongdörrar. Resultatet från LCC-analysen visade att det är dyrare att byta fönster än 

att endast byta ytterfönsterbågarna och nya balkongdörrar, detta är ganska självklart, dock så 

är det bra att kunna jämföra alternativen och kunna se dem i andra perspektiv som att nya 

fönster höjer värdet på fastigheten mer än att bara byta delvis.  

 

Den tyngsta ekonomiska åtgärden som simulerades kombinerade värmeåtervinning med byte 

av fönster visade att 72410 kWh kan sparas årligen vilket är en beparing på 52928 kr per år. 

Denna åtgärd sparade mest energi men hade även den högsta investeringskostnaden. 

6.3 Andra felkällor och osäkerhetsfaktorer 

Typobjektet ritades upp utifrån plan- och sektionsritningar från stadsarkivet, vissa mått var 

angivna men andra mättes för hand. Detta kan ha lett till exempelvis felaktiga fönsterareor 

etc. dock anses mätningen ha utförts med stor noggrannhet. 

 

Som redan diskuterats i kapitel 6.1 så användes energideklarationens fjärrvärmeförbrukning 

istället för medelvärdet från statistiken från Fortum. Detta gav en lägre energianvändning för 

fastigheten än om de statistiska värdena hade används i simuleringen. Tyvärr fanns inga 

separata mätstationer för byggnaderna så det är svårt att klargöra den byggnadsspecifika 
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energianvändningen. Kulvertförluster har inte tagits med i beräkningarna, vilket medför en 

osäkerhet i statistiken från undercentralen till byggnaden utan någon hänsyn till 

transportförlusterna. 

 

Fastighetens byggtekniska beskrivning användes för att bestämma byggnadens klimatskal i 

simuleringen, denna information ansågs korrekt, dock saknades vissa uppgifter exempelvis att 

krypvinden var isolerad med lösull. För materialet i väggar och dylikt som inställning i IDA 

ICE har programmets egna U-värden för materialen används, de värdena kan vara en felkälla 

då vissa variationer på materialens U-värde kan skilja sig. 

 

Ventilationsflöden har beräknats utifrån de OVK protokoll som fanns att tillgå. Ser man till 

Boverkets föreskrifter om det lägsta tillåtna uteluftsflödet på 0,35 l/s för varje kvadratmeter 

golv area så ligger de framräknade flödena på ca: 0,40 l/s, vilket anses som rimligt. 

Osäkerhetsfaktorn ligger i att i OVK, så verkar det som att alla ventilationsflöden i 

badrummet endast mätta i ett av rummen och sedan har det antagits att flödet är lika för alla 

badrum. Den ofrivilliga ventilationen har beräknats utifrån ett schablonvärde och är därför 

inte heller helt tillförlitligt. För att bestämma infiltrationen skulle ett tryckprov gjorts i 

fastigheten men även detta avgränsades p.g.a. tidsbrist. 

 

Den diskonterade återbetalningstiden i LCC-analysen är baserad på ett energipris som ökar 

med 5 % varje år, för både fjärrvärme och el. Hade energipriset ökat med 2 % hade 

återbetalningstiden varit betydligt längre för samtliga åtgärder, lika om energipriset hade legat 

på 8 % så hade de flesta åtgärder varit gynnsamma mycket snabbare än för 5 %. Kalkyltiden 

beror på räntan vilken också kan variera kraftigt. En hyfsat säker uppgift är inflationen som 

förväntas till 2 % per år. Energipriserna är taget från 2013:s årsstatistik, dessa värden varierar 

för olika år men värdena anses ändå som troliga. 

  

Tillförlitligheten i statistiken från fjärrvärmeleverantören anses riktig då det är ett 

normalårskorrigerat värde beräknat av Fortum. Statistiken som hämtades från Boo Energi 

över elförbrukningen är osäker eftersom att endast statistik för år 2013 används, elförbrukning 

varierar årligen så statistik för flera år måste användas om det ska finnas någon säkerhet i 

värdena.  
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Elförbrukningen från Boo Energi har används i båda energikartläggningarna, eftersom att 

denna input är osäker så blir resultatet också osäkert. För LCC-analysen så är kostnaderna 

kvalificerade uppskattningar men energibesparingarna kan ändå anses som hyfsat riktiga då 

de utgör den relativa skillnaden i energi. Tvättstugans beräknade elbesparingar är inte helt 

riktiga eftersom att driftstiderna har uppskattats, dock så är det en bra jämförelse i procent hur 

mycket energi  som görs vid utbyte av maskiner.  
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7. Slutsats 

Energikartläggning 1 visar att om man räknar lågt, alltså med energideklarationens 

fjärrvärmeförbrukning så kommer energianvändningen för Skarpövägen 1 att ligga på 161 

kWh/m
2
, år. Använder man sig av statistiken från Fortum som det är gjort i 

energikartläggning 2 så är energianvändningen 193 kWh/m
2
, år. Medelvärdet för 

fjärrvärmeförbrukningen är på 173 kWh/m
2
, år. Den riktiga energianvändningen är svår att 

bestämma men troligen ligger den någonstans i mitten av kartläggningarna inom intervallet 

155-193 kWh/m
2
, år. 

 

För  Skarpövägen 1 så rekommenderas att värmeåtervinning installeras. Investeringen har en 

återbetalningstid på 14 år och ger en årlig energibesparing på 47470 kWh vilket motsvarar 

32976 kr per år.  

 

För Skarpövägen 23 så rekommenderas att torkskåpen byts ut då elbehovet kommer sjunka 

med 14880 kWh per år vilket motsvarar elbehovet sänks med 75 % jämfört med befintlig 

utrustning. Återbetalningstiden är endast 10 år och ger en årlig besparing på 14880 kr.  
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Sid I (V) 

 

 

Bilaga 1. Simulerade U-värden och köldbryggor i IDA ICE. 

Fixed infiltration airflow rate  82.901 l/s  

Building envelope  Area [m2]  U [W/(K m2)]  U*A [W/K]  % of total  

Walls above ground  668.05  0.33  219.59  13.57  

Walls below ground  0.00  0.00  0.00  0.00  

Roof  412.84  0.40  164.43  10.16  

Floor towards ground  414.39  0.19  78.99  4.88  

Floor towards amb. air  0.00  0.00  0.00  0.00  

Windows  162.78  2.81  457.40  28.27  

Doors  0.00  0.00  0.00  0.00  

Thermal bridges  
  

697.74  43.12  

Total  1658.06  0.98  1618.16  100.00  

 

Thermal bridges  Area or Length  Avg. Heat conductivity  Total [W/K]  

External wall - Internal slab  488.67 m  0.200 W/(K m)  97.734  

External wall - Internal wall  285.60 m  0.200 W/(K m)  57.120  

External wall - External wall  40.80 m  0.800 W/(K m)  32.640  

Window perimeter  454.95 m  0.400 W/(K m)  181.980  

External door perimeter  0.00 m  0.000 W/(K m)  0.000  

Roof - External wall  81.40 m  0.800 W/(K m)  65.120  

External slab - External wall  81.57 m  0.800 W/(K m)  65.254  

Balcony floor-External wall  69.00 m  1.200 W/(K m)  82.800  

External slab - Internal wall  281.98 m  0.200 W/(K m)  56.395  

Roof - Internal wall  293.49 m  0.200 W/(K m)  58.698  

External wall - Inner corner  0.00 m  0.000 W/(K m)  0.000  

Total envelope  1658.04 m2  0.000 W/(K m2)  0.000  

Extra losses  -  -  0.000  

Sum  -  -  697.742  
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Bilaga 2. Statistik över elkostnader från Boo Energi. 
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Bilaga 3. Årsstatistik över fjärrvärmeanvändning från Fortum. 
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Bilaga 4. Årsstatistik över elförbrukning från Boo Energi. 
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Bilaga 5. Energianvändning i tvättstugan på Skarpövägen 23. 

 

Elförbrukning kW
h/år

Bruksarea: 107 kvm
 enligt energideklarationen

76839
M

ätt area: 1 vån: 183m
2, totalt 2vån 366m

2 (inkl undervåning)

Typ/nam
n

Totaleffekt, kW
Energiförbrukning 

Tvätt/torktid (full last)
Lastkapacitet/trum

volym
Kostnad 

Total
Antal (st)Driftstid (h)Tot. Drifttid (h)

Elförbrukning

*Gäller 6 kg torrvikt bom
ull m

ed 43 %
 restfuktighet efter tvätt

Alla kostnader inkl. m
om

s

Tvättm
askin Podab BaseLine TM

 5056
3,5

9,4
kW

h/kg
60

m
in

56
l

24609
221485

9
2700

9450

Torktum
lare Podab Stream

Line T 7156 VP
3,4

2
kW

h (full last)
75

m
in

155
l

36469
182344

5
4000

13600

Torkskåo Podab ProLine TS 63 VP
1,5

*0,25
kW

h/kg
68

m
in

8
kg

39844
159376

4
3200

4800

*6kg 55 %
 fukt

Totalt:
35958

Tvättm
askin W

365H
7,5

53
m

in
65

l
9

300
2700

20250
kW

h

Torktum
lare Electrolux TT210

9
50

m
in

210
l

2
800

1600
14400

kW
h

Tot torktum
l

Torktum
lare Electrolux T4190

6
3,1

kW
h (full last)

31
m

in
210

l
3

800
2400

14400
kW

h
28800

Torkskåp Podab TS6
6,3

50
m

in
210

l
2

800
1600

10080
kW

h
Tot torkskåp

Torkskåp ElectroluxTS4121
6

*0,7
kW

h/kg*
45

m
in

6, -8
kg

2
800

1600
9600

kW
h

19680

Torkrum
savfuktare El-Björn A-155

5,4
1

300
300

1620
kW

h
Tot övrig

M
anglar

0,4
*uppskattat värde

3
50

150
60

kW
h

1680

Tvättm
ängd

Fyllnadsgrad i m
askin

Torkning
Totalt:

76838

Data fr. Sveby
200

kg/person, år
60

%
200

kg/person, år
kW

h/år

Tvättm
askin

21%
20250

Belysning lysrör
2*18W

*7st
2*36W

*17st
Driftstid: 3000h/år

Torktum
lare

31%
28800

0,252
kW

1,224
kW

4428
kW

h
Torkskåp

21%
19680

Ö
vrig el &

 belysning på undrevåning
2000

kW
h / år

Torkrum
+m

anglar
2%

1680

Belysning tv
5%

4428

N
ärvarostyrning och LED lysrör, sänkning m

ed energiförbrukning m
ed 70 %

. (Till 900h drifttid/år)
Ö

vrig el och belys.
2%

2000

Investeringskostnad 40000 kr
1328,4

kW
h

Värm
e

19%
17484

94323


