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Sammanfattning åtgärder 

Energikartläggningen har resulterat i ett antal energieffektiviserande åtgärdsförslag med 
varierande lönsamhet enligt sammanställningen nedan.  

Tabell 1 - Sammanställning av energieffektiviserande åtgärder 

Åtgärd Beskrivning Energi-
besparing 
[MWh] 

Kostnads-
reducering 
[kkr] 

Åtgärds-kostnad  

[kkr] 

Återbetaln
ingstid 

[År] 

8.1 Ny undercentral fjärrvärme 64 44,8 800 17,9 

9.1 Installation av solceller 5,5 7,78 71,92 9,3 

9.2 Snålspolande blandare 1,4 1,81 7,0 3,9 

9.3 Tilläggsisolering vind 2,9 2,03 15,5 7,6 

9.4 Tilläggsisolering fasad 1,6 1,12 5,0 4,5 

9.5 Nya digitala termostater 1,1 0,76 5,0 6,6 

9.6 Sänk inomhustemperaturen 0,6 0,42 0 0 

 

Åtgärderna är beräknande oberoende av varandra vilket betyder att åtgärderna 
påverkar varandra och den faktiska besparingen skiljer sig från den beräknade om flera 
åtgärder genomförs. För åtgärd 9.2 inbegriper kostnadsreduceringen både värme och 
kallvatten. För åtgärd 9.4 antas arbetet utföras av husägaren. 

Nedan tabell listar ej rekommenderade energieffektiviserande åtgärder. 

Tabell 2 - Sammanställning av ej rekommenderade energieffektiviserande åtgärder 

Åtgärd Beskrivning Energi-

besparing 
[MWh] 

Kostnads-

reducering 
[kkr] 

Åtgärds-kostnad  

[kkr] 

Återbetaln

ingstid 

[År] 

10.1 Installation av bergvärme 2 868 787 11 795 14,9 

 

För åtgärd 10.1 inbegriper energibesparingen köpt fjärrvärme dock ökar elen se åtgärd 
samt bilagor för detaljer. 

Nedan åtgärder skall främst ses som underhållsåtgärder och listas i nedan tabell. 

Tabell 3 - Sammanställning av underhållsåtgärder 

Åtgärd Beskrivning Energi-

besparing 
[MWh] 

Kostnads-

reducering 
[kkr] 

Åtgärds-kostnad  

[kkr] 

Återbetaln
ingstid 

[År] 

11.1 Byte av kulvertsystem 164 114,8 6 790 59,2 
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1 Inledning 
I detta avsnitt beskrivs uppdraget och uppdragets syfte samt metoder, antaganden och 
avgränsningar som används i energikartläggningen. 

1.1 Uppdrag 
ÅF har fått i uppdrag att genomföra en energikartläggning. 

Uppdraget har genomförts med statligt stöd till energikartläggning (STEMFS 2015:1). 
Stödet täcker upp till 50 % av energikartläggningens kostnad. Stödets belopp som 
företaget ska söka anges nedan.  

 300-499 MWh = 20 000 kr 
 500-1 999 MWh = 30 000 kr 
 2 000-3 999 MWh = 40 000 kr 
 >4 000 MWh = 50 000 kr 

Företag som söker stöd och anger en stödsumma som överstiger summorna enligt ovan 

kommer att behöva motivera anledningen till detta. Maximalt stödbelopp är dock 50 000 
kronor.  

Ditt företag kan inte söka stödet: 

 Om företaget har fått energikartläggningsstöd utbetalat under föregående 
stödperiod 2010-2014 

 För en energikartläggning som har fått annan offentlig finansiering eller som har 
finansierats av EU 

 Om företaget omfattas om Lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag 
 Om företaget äger byggnader som enligt lag ska ha en energideklaration men 

som inte har fullgjort sina skyldigheter enligt lagen 

1.2 Syfte och innehåll 
Syfte med energikartläggningen har varit att utreda samfällighetens energianvändning 
genom platsbesök och analys av energistatistik. Kartläggningen av hur energin fördelas 
används som underlag för att identifiera och presentera kostnadseffektiva åtgärder. 

Enligt stödet skall energikartläggningen beskriva: 

a) Tillförsel och användning av energi för verksamheten inklusive byggnader och 
transporter 

b) Årlig tillförd energi fördelad på verksamhetens produktionsprocesser, övriga 
processer samt eventuella leveranser till omgivande samhälle. Den tillförda 
energin ska anges i megawattimmar (MWh) och kronor för respektive 

energislag. 
c) Förslag till åtgärder för energieffektivisering som i sig ska innehålla:  

- en beskrivning av åtgärden  
- en bedömning av besparingspotentialen i megawattimmar (MWh) och kronor  
- kostnad för genomförande av åtgärden - en företagsekonomisk kalkyl 

Enligt stödet skall energikartläggningen innehålla: 

a) Sammanfattning som inkluderar en översikt av energianvändningen, uttryckt i 
megawattimmar (MWh) och kronor, dess fördelning i verksamheten och förslag 
till åtgärder 

b) Inledning som beskriver energikartläggningens bakgrund och syfte, omfattning 
och avgränsningar, metod och antaganden för genomförande samt uppgifter om 
den kartlagda verksamheten som kan antas ha stor betydelse för 
energianvändningen 

c) Energistatistik, det vill säga en redovisning av den årliga energianvändningen 
per energislag 

d) Energibalans, det vill säga en redovisning av tillförd energi och dess fördelning 

i verksamheten 
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e) Åtgärdsförslag med tillhörande analys samt beskrivning av åtgärdsförslaget 

I tillägg till kraven för energikartläggningen skall även 2 typhus i samfälligheten 
kartläggas (exklusive hushållselen). 

 

1.3 Avgränsningar 
Energikartläggningen är avgränsad till samfällighetens energianvändning. Detta 

innefattar gemensam energi (fastighetsenergi) såsom värmecentral med tillhörande 
kulvertsystem, fläktar, pumpar, tvättstuga, belysning i allmänna utrymmen mm. 
Hushållsel ingår inte i samfällighetens energianvändning (ej fastighetsel) och ingår 
därför inte i energikartläggningen. Företagets egna transporter ska ingå i kartläggningen 
men eftersom samfälligheten saknar egna transporter och därför omnämns inte detta 
mer i denna rapport.  

1.4 Metod och antagande 
Arbetet har genomförts genom sammanställande av statistik för olika energislag det 
senaste året. Samfällighetens installationer har också besiktigats och insamlad data har 
analyserats. Kostnadseffektiva energibesparande åtgärder har därefter identifierats och 
beräknats med rak återbetalningstid. Övriga åtgärder, renoveringsbehov och brister har 
också påtalats.  

Rapporten är ett beslutsunderlag för att fastställa en handlingsplan för fortsatt 
modernisering av samfälligheten samt effektivisering av energianvändningen.  

I de ekonomiska beräkningarna för kostnadseffektiva åtgärder antogs följande 
energipriser som motsvarar faktiska kostnader 2016-01-01 - 2016-12-31. För byte av 
undercentral för fjärrvärme samt för bergvärmeberäkningar har andra priser använts se 
respektive bilaga för förklaring. 

Fjärrvärme: 0,7 kr/kWh  
Elektricitet: 1,4 kr/kWh 

Vatten: 20 kr/m3 

Utredningen har genomförts av Isak Franzén samt Stefan Stanzé som närvarade vid 
besiktning samt termografering samtliga ÅF-Infrastructure AB. Isak Franzén har svarat 
för sammanställningen av denna rapport. 

Samtliga investeringar och kostnader i rapporten är exkl. moms. Vidare är 
investeringskostnader exkl. byggherrekostnader. Med byggherrekostnader avses t.ex. 
moms, indexuppräkning, konsultkostnader, besiktningskostnader m.m. 

Stockholm 2017-06-26 

Isak Franzén 

ÅF-Infrastructure AB 

Energieffektivisering 
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2 Fastighetsuppgifter 
Sammanfattning 

Byggår    1965 
Samfällighet   Fårdala  
Antal byggnader  178 stycken radhus samt en lokal 
Postadress   Akvarievägen 65, 135 42 Tyresö 
Hustyper   2 plan samt 1,5 planshus  

Källarplan   0  
Tempererad area (Atemp) ca 23 474 m2  
Lokalyta (LOA)   ca 200 m2 
Boyta (BOA)   ca 23 274 m2 
Ventilation   S, F, FTX 

 

Förklaring till areabegrepp 

Atemp Omfattar arean som är avsedd att värmas upp till minst 10°C, 
begränsad av klimatskärmens insida 

Förklaring till ventilationsbegrepp 

F  Frånluftsventilation  

T  Tilluftsventilation 
S Självdrag 
FTX  Till- och frånluftsventilation med värmeåtervinning 
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3 Organisation och ledning 
Samfälligheten saknar organisation för uppföljning av energi och utbildning inom 
energiområdet då föreningens styrelse utgörs av boende i samfälligheten. Dock kan 
nämnas att samfälligheten har personer som både har kunskap samt stor engagemang 

för energi och miljöfrågor. Samfälligheten har ett avtal med HSB Stockholm för att de 
skall rondera anläggningen 4 ggr per år för att följa upp driften och skicket på 
anläggningen. Det finns inget fastställt energimål eller energiplan, energistrategi eller 
energipolicy. Något uttalat krav gällande energi finns inte vid inköp.  

Abonnemang för fastighetsenergi (el, värme, vatten) betalas av samfälligheten dock 
finns individuell mätning  för värme, kallvatten (KV) och varmvatten (VV) och de boende 
i samfälligheten faktureras efter uppmätt förbrukning enligt individuell mätning. 

Samfälligheten har även en samfällighetslokal och fastighetsenergin för lokalen står 
samfälligheten för.  

Samtliga boende har ett eget el-abonnemang för hushållsel i radhusen vilket de själva 
betalar i tillägg till ovan kostnader nämna kostnader för värme, KV och VV. 

3.1 Kontaktpersoner Fårdala Samfällighetsförening 

 

Tabell 4 - Kontaktpersoner Fårdala samfällighetsförening 

Kontaktperson Titel Telefonnummer E-post 

Annika Nilsson Vice ordförande 070-875 21 12 annika.nids.se 

Jaime Arias Ledamot - jaimearias0123@gmail.com 
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4 Ritningar 

4.1 Situationsplan 

Nedan bild visar organisationskartan för Fårdala samfällighetsförening. Totalt 178 hus 

varav 44 stycken 1,5 planshus på ca 150,4 m2 BOA samt 134 stycken 2-planshus på ca 

124,3 m2  BOA enligt underlag samt en samlingslokal för samfälligheten med tillhörande 

tvättstuga på ca 200 m2 LOA uppskattad yta (panncentralen ej inräknad som är belägen 

i samma byggnad). 

Bild 1 - Situationsplan Fårdala samfällighetsförening 
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5 Fastighetsinstallationer 
Här beskrivs kortfattat de byggnadstekniska installationerna för uppvärmning, 
varmvatten och ventilation. 

5.1 Värme 
Värmen för samfälligheten fördelas från en central värmeundercentral belägen i byggnad 

på Akvarievägen 65 värmen fördelas sedan vidare i ett markvärmekulvertsystem som 

delvis går under mark samt krypgrunder under husen. Radhusen är indelade i 3 

områden; Valen, Tallen samt Eken. Det finns även två stycken värmeundercentraler 

varav en i Valens område samt en i Tallens område där värmen shuntas och sedan 

fördelas vidare i systemet. Värmecentralen konverterades från olja till fjärrvärme under 

70-talet och viss installation finns fortfarande kvar. Samfälligheten har mottagit offerter 

både för byte av undercentral (UC) samt offert för bergvärme. Samfällighetens ansvar 

slutar i princip när värmen leds från krypgrund in i huset därav kan samfälligheten ej 

kräva eller genomföra energieffektiviserande åtgärder i husen då det är husägarens 

ansvar. Se figur 2 för gränser för samfällighet mot husägare. 

Bild 2 - Ledningsschema 2-planshus 

 

5.1.1 Central värmeundercentral 

Äldre teknisk utrustning och flertalet gamla läckage noterades och stänk efter detta. 

Allmänt dåligt skick på anläggningen och märkning för betjäningsområde saknas till stor 
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del på tekniska installationer. Undercentralen har uppnått sin tekniska livslängd och 

lever på övertid. Ett reningssystem från Chemiclean finns med installationsår 2012 enligt 

märkning. Vid besiktningstillfället var inkommande temperatur för fjärrvärme 73,7 

grader, retur 45,5 vilket ger ett delta-T på 28,2 grader. 

5.1.1.1 Styr och reglerutrustning 

En reglercentral av märket Siemens, modell RVL 471 betjänar sekundärsidan av 

värmesystemet, ingen nattsänkning och ej heller pumpstopp (denna funktion verkade 

ej finnas). En till reglercentral av märket Siemens, modell RVL 471 betjänar primärsidan 

samma funktioner som ovan. Reglercentralerna är av äldre modell att möjlighet att 

”knäcka” kurvan finns ej. 

Bild 3 - Reglercentral, RVL 471 

 

 

5.1.1.2 Pumpar 

5 stycken cirkulationspumpar finns dock var enbart 2 i drift varav 1 frekvensstyrd samt 

i tillägg till detta 1 VVC-pump för varmvattencirkulation. Momentana mätningar skedde 

på de aktiva pumparna se tabell 4. 

Tabell 5 - Mätning pumpar central värmeundercentral 

Pump Uppmätt 
[kW] 

Märkeffekt 
[kW] 

Betjäningsområde Notering 

2 0,65 - Eken - 

5 1,33 5,5 Tallen/Valen frekvensstyrd 

VVC 0,52 - Tallen/Valen/Eken - 
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Bild 4 - Central värmeundercentral 

 

5.1.2 Värmeundercentral Valen 

5.1.2.1 Styr och reglerutrustning 

En reglercentral av märket Siemens, modell RVL 471 samma funktioner som nämnts 

tidigare i rapporten. I värmeundercentralen finns även teknisk utrustning för den 

individuella mätningen av värme, VV samt KV. 

Bild 5 - Reglercentral, RVL 471 

 

5.1.2.2 Pumpar 

En cirkulationspump fanns i värmeundercentralen belägen i Valens område momentan 

mätning skedde på denna se tabell 5. Tidigare fanns det två cirkulationspumpar 
antagligen en för vinterdrift och en för sommardrift. 

Tabell 6 - Mätning pump värmeundercentral Valen 

Pump Uppmätt 
[kW] 

Märkeffekt 
[kW] 

Betjäningsområde Notering 

1 0,82 0,79 Valen - 
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5.1.3 Värmeundercentral Tallen 

5.1.3.1 Styr och reglerutrustning 

En reglercentral av märket Siemens. Modell RVL 471 samma funktioner som nämnts 

tidigare i rapporten. 

5.1.3.2 Pumpar  

En cirkulationspump fanns i värmeundercentralen belägen i Valens område momentan 

mätning skedde på denna se tabell 6. Tidigare fanns det två cirkulationspumpar 

antagligen en för vinterdrift och en för sommardrift. 

Tabell 7 - Mätning pump värmeundercentral Tallen 

Pump Uppmätt 

[kW] 

Märkeffekt 

[kW] 

Betjäningsområde Notering 

1 0,83 0,79 Tallen - 

 

5.1.4 Radiatorer 

5.1.4.1 Radiatorer samfällighetslokal 

Samtliga radiatorer har vattenburen värme med termostater av äldre modell de flesta 

var avstängda vid besiktningen.  

5.1.4.2 Radiatorer radhus 

Samtliga radhus har vattenburna radiatorer på bottenvåningen vilket är original dock 

kan det skilja sig på övervåningen då 1,5 planshusen hade kallvind från början vilket 

flera husägare nu inrett till boyta. 

4 stycken radhus nr 53, 27, 34 samt 70 besiktigades och termograferades se separat 
bilaga ”Bilaga 3: Termografering”. 

 Nr 53 var ett 1,5 planshus på gaveln med vattenburna radiatorer på 

bottenvåningen dock golvvärme i kök. Elradiatorer på ovanvåningen. 18 grader 

uppmättes inomhustemperaturen till. 12 cm tilläggsisolering på kattvindarna 

enligt ägarna. 2-glasfönster i hela huset. Byggnadsägarna var väldigt 

sparsamma med värme generellt och detta var ett av husen som har lägst 

förbrukning av värme vilket förklaras av ovan faktorer.  

 Nr 27 var ett 1,5 planshus på gaveln och har vattenburna radiatorer på 

bottenvåningen och även på ovanvåningen dock var de avstängda och 

ovanvåningen användes till större delen enbart till förvaring. En dörr fanns för 

att stänga till från trappan för att värme inte skall stiga uppåt. Enligt ägaren var 

kattvindarna tilläggsisolerade med 30 cm samt i tillägg till detta även en gavel. 

22 grader uppmättes på bottenvåningen. 2-glasfönster i hela huset. Detta var 

ett av husen som har högst förbrukningen i området vilket kan ses som märkligt 

då de har genomfört flertalet åtgärder på sitt klimatskal samt även strypt 

värmen på övervåningen så gott det går. 

 Nr 34 var ett 2-planshus i mitten av huslängan med vattenburna radiatorer både 

på över och undervåning. Flertalet radiatorer var avstängda på övervåningen. 

Nya termostater på flertalet radiatorer dock hade inte ägaren noterat någon 

skillnad på förbrukningen sedan dessa installerades. 2-glasfönster i hela huset. 
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21 grader uppmättes inomhustemperaturen till. Detta hus tillhörde de som låg i 

som medelförbrukare i samfälligheten vilket är rimligt med ovan faktorer. 

 Nr 70 var ett 2-planshus i mitten av huslängan med vattenburna radiatorer både 

på botten samt ovanvåningen. I hall och badrum samt WC har golvvärme 

installerats. Nya 3-glasfönster installerades i januari 2017. FTX ventilation 

installerat ca 1990 och nytt aggregat installerades 2012. Termograferingen 

visade mindre kallras i detta radhus pga. nya 3-glasfönster. 

5.1.5 Kulvertsystem 

Kulvertsystemet sträcker sig genom hela området och går delvis under mark samt i 

krypgrunder under radhusen. Kulvertsystemet besiktigades på 2 platser i 

krypgrunderna. Skicket är bristfälligt och isoleringen har lagats på flertalet ställen. 

Kulvertsystemet har passerat sin tekniska livslängd. Enligt boende noteras smält snö 

där kulvertsystemet passerar under mark mellan radhusen vilket tyder på stora 

värmeläckage i kulvertsystemet. Enligt underlag är kulvertsystemet 1 968 meter långt.  

Termograferingen visade värmeläckage på flertalet ställen se separat bilaga ”Bilaga 3: 

Termografering”. 

Bild 6 - Kulvertsystem i krypgrund 

 

5.2 Ventilation 

5.2.1 Samfällighetslokal 

Samfällighetslokalen ventileras med mekanisk frånluft via timer (4h) även en ventil 

noterades i köket för frånluft via självdrag. Tilluft fås via otätheter runt fönster och 

fönsterkarmar. Samtliga fönster var 2-glas i hela lokalen. 

5.2.2 Radhus 

Radhusen ventileras till största delen med självdrag dock mekanisk frånluft ovanför spis. 

Enligt beställare har vissa husägare installerat FTX-system. 

5.3 Belysning 

5.3.1 Belysning samfälligheten 

Samfälligheten har gatubelysning i området vilket de har ett eget abonnemang för. 

Belysningen byts gradvis ut till ny LED-belysning i takt med att de går sönder enligt 

beställare. Även belysning för samfällighetslokalen ingår i samfällighetens förbrukning. 

5.3.2 Belysning radhus 

Belysning för radhusen ingår i hushållselen vilket husägaren har eget abonnemang för. 
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5.4 Övriga energianvändare 

Nedan listas övriga energianvändare för samfälligheten. 

5.4.1 Tvättstuga 
I samfällighetslokalen finns även en tvättstuga med nedan utrustning: 

 2 tvättmaskiner  

 1 torktumlare 

 1 torkskåp 

 1 mangel 

Bild 7 - Utrustning tvättstuga 

 

 

5.4.2 Kök  

I samfällighetslokalen finns även ett kök med nedan utrustning: 

 1 mikrovågsugn 

 2 bryggare 

 1 vattenkokare 

 1 spis 

 1 kyl & frys 

 1 spis 

 1 diskmaskin 
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Bild 8 - Utrustning kök 

  

5.4.3 Styrelserum 
I samfällighetslokalen finns även ett styrelserum dock ingen energikrävande utrustning 

noterades. 
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6 Klimatskal 
 

Enligt underlag från beställare för radhus i Kv. Valen består klimatskalet förenklat av 

nedan: 

Yttervägg: 

Ytterväggar: 25 cm limmad ytong 

Värmegenomgångstalet (U-värdet) har beräknats till 0,45 W/m2·K inkl. konstruktionens 

köldbryggor. 

Bjälklag: 

Bottenbjälklag: Betongbjälklag typ Erge med uppregling för golv. 

Fuktspärr: 0,1 mm plastfolie mellan uppregling och golvbjälkar. 

Värmeisolering: 2 x 6 cm mineralullsfilt. 

Värmegenomgångstalet (U-värdet) har beräknats till 0,32 W/m2·K inkl. konstruktionens 

köldbryggor. 

Vindsbjälklag:  

Golvbjälkar samt uppregling för tak med gles panel samt en gipis-takpanel. 

Värmeisolering: 10 cm mineralullsfilt samt 5 cm mineralullsmatta. 

Värmegenomgångstalet (U-värdet) har beräknats till 0,25 W/m2·K inkl. konstruktionens 

köldbryggor. 

Fönster: Fönster består av 2-glasfönster av trä i karm och båge. 

Värmegenomgångstalet (U-värdet) har bedöms till 2,7 W/m2·K inkl. konstruktionens 

köldbryggor. 

 

Kommentar: Flera husägare har inrett vinden på 1,5 planshusen och tilläggsisolerat i 

samband med detta. Hörnhusen har i vissa fall även isolerat kortsidan av fasaden. I 

enstaka fall har även fönster bytts ut till 3-glas. Dessa ändringar är ej medtagna i ovan 

U-värdeberäkningar. 
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7 Energianvändning 
En sammanställning av köpt energi och faktisk energikostnad 2016-01-01 - 2016-12-
31 visas i tabellen nedan. 

Tabell 8 - Energianvändning år 2016 

Energibärare Energimängd [MWh] Kostnad exkl. moms 
[kkr] 

Fjärrvärme 3 203 2 159 

Fastighetsel 41 61 

 

7.1 Historisk energianvändning 
Historisk energianvändning visar att föreningen från år 2014-2016 köper  i snitt 3 174 
MWh/år, varav 3 130 MWh fjärrvärme och 43 MWh fastighetsel. En tendens till ökad 

fjärrvärmeanvändning går att se åren 2014-2016. Energianvändningen hänger samman 
med utomhusklimatet och därför är det mer intressant att jämföra graddagsjusterade 
värden för värmeanvändningen. Elanvändningen minskade år 2015 samt 2016 jämfört 
mot år 2015 dock högst marginellt. 

Historisk energianvändning av köpt energi redovisas i stapeldiagrammet nedan.  

Figur 1 - Fördelning historisk energianvändning 

 

 

3 114

3 073

3 203

41

44

45

2 950

3 000

3 050

3 100

3 150

3 200

3 250

3 300

2014 2015 2016

Historisk energianvändning [MWh]

Fjärrvärme Fastighetsel



 

ENERGIKARTLÄGGNING SLUTRAPPORT 
 

 

ÅF-Infrastructure AB, Frösundaleden  2 (goods 2E), SE-169 99  

Telefon +46 10 505 00 00, www.afconsult.com 

Org.nr 556185-2103, VAT nr SE556185210301 

 

ENERGIKARTLÄGGNING_FÅRDALA_SLUTRAPPORT_2017-06-

26_V4  Sida 19 (29) 

 

7.2 Värmeanvändning 
Samfälligheten har ett normalårskorrigerat (graddagskorrigerat) värmebehov på cirka 3 
517 MWh/år (snitt år 2014-2016). Värmebehovet var högre under år 2014. Ökningen 
kan bero på den felmarginal som fås genom normalårskorrigeringen.  

Normalårskorrigerad värmeanvändning har beräknats med SMHI graddagar för 
Stockholm - Bromma.  

Historisk normalårskorrigerad fjärrvärmeförbrukning redovisas i stapeldiagrammet 
nedan. Innan graddagskorrigeringen genomförts har förbrukningen av tappvarmvatten 
subtraherats bort därav kan resultatet skilja sig motnätägarens då de 
graddagskorrigerar totalt inköpt fjärrvärme. 

Figur 2 - Normalårskorrigerad historisk fjärrvärmeanvändning 

 

En effektsignatur med linjär analys av fjärrvärmeeffekten (timmedeleffekt) visar att 
föreningen har ett toppeffektbehov på ca 1 000 kW samt en baslast på ca 80-100 kW.  

Effektsignatur (timmedeleffekt) för fjärrvärme visas nedan. 
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Figur 3 - Effektsignatur (timmedeleffekt) av fjärrvärme 

 

 

 

En fördelning av värmeanvändningen har tagits fram med hjälp av förbrukning från 
huvudmätare samt via underlag från undermätare som mäter värme, varmvatten samt 
även kallvattenförbrukning. För värmeförlustberäkningarna jämförs avläst värde från 
huvudmätare för ingående fjärrvärme med totalen från undermätarna för varje 
bostadshus. Den totala förlusten inköpt fjärrvärme 3 203 MWH subtraherat med 

individuell mätning av husuppvärmning  och VV är 701 MWh. Siffran 701 MWh inbegriper 
även uppvärmning för samfällighetslokalen.  

Värmeanvändning för lokalen har fördelats med nyckeltalet 90 kWh/m2, vilket är 
medelförbrukningen per m2, år för radhusen i samfälligheten. Resterande förlust har 
sedan uppskattats samt fördelats på VVC samt kulvertförluster. 

Tabell 9 - Fördelning värmeanvändning faktiskt förbrukning år 2016 

Objekt Energi, MWh/år Fördelning % 

Tappvarmvatten 370 11,6 % 

Varmvattencirkulation 337  10,5 % 

Husuppvärmning 2 132 66,6 % 

Uppvärmning lokal 18 0,05 % 

Kulvertförluster 346  10,8 % 

Fjärrvärme totalt 3 203 100,0 % 

 

Tabell 10 - Fördelning värmeanvändning graddagskorrigerad förbrukning år 2016 

Objekt Energi, MWh/år Fördelning % 

Tappvarmvatten 370 10,7 % 

Varmvattencirkulation 364 10,6 % 

Husuppvärmning 2 297 66,9% 

Uppvärmning lokal 20 0,06% 
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Kulvertförluster 381 11,1 % 

Fjärrvärme totalt 3 432 100,0 % 

 

Figur 4 - Fördelning värmeanvändning faktiskt förbrukning år 2016 

 

 

7.3 Elanvändning 
El som används av fastighetens installationer benämns fastighetsel. Exempel på 

tekniska installationer är fläktar, pumpar, reglercentral, gatubelysning mm. Historisk 
normalårskorrigerad elförbrukning redovisas i stapeldiagrammet nedan. Inga större 
variationer över åren noteras.  

Figur 5 - Historisk elanvändning 
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En fördelning av fastighetselen inkl. tvättstuga men exkl. hushållsel för husägarna för 
år 2016 visas i tabell samt figur nedan. Restposten är ca 7 % och innefattar övrigt uttag 
av fastighetsel som inte fördelats exempelvis el till köksapparater mm. 

Tabell 11 - Fördelning fastighetsel 

Objekt Energi, MWh/år Fördelning % 

Pumpar 24 58,5 % 

Fläktar 1 2,4 % 

Belysning 9 22,0 % 

Tvättutrustning 4 9,8 % 

Restpost 3 7,3 % 

El totalt 41 100,0 % 

Figur 6 - Fördelning fastighetsel 
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8 Energieffektiviserande åtgärder samfälligheten 
Kostnadseffektiva åtgärder för samfälligheten redovisas och beskrivs i detalj nedan.  

8.1 Ny undercentral fjärrvärme 

Samfälligheten har mottagit två offerter sedan tidigare för installation av ny undercentral 

för fjärrvärme där priset varierade stort ( 1 685 kkr samt 596 kkr).  

En ny besiktning utfördes av en konsult från Vattenfall den 3/5-2017 och muntlig 

kostnad på ca 800  kkr mottogs av Fårdala Samfällighetsförening. Denna kostnad har 

använts i nedan beräkning. Besparing är mycket svår att avgöra men en lågt uppskattad 

besparing på ca 2 % av köpt fjärrvärme bör infinna sig. I tillägg till detta sker även en 

besparing av el till pumpar denna är ej medtagen i besparingen. Återbetalningstiden för 

denna åtgärd är lång och bör även ses som en underhållsåtgärd om den genomförs. 

Samfälligheten har även påpekat att det betalar väldigt stora flödespremier och under 

år 2016 var den 125 000 kr. Byte av fjärrvärmeundercentral kan ge viss ökad avkylning 

av fjärrvärmen genom effektivare värmeväxlare, förbättrade reglermöjligheter, 

tryckstyrda pumpar, avgasare (tar bort luft), magnetitfälla (tar bort smuts) samt två- 

eller trestegskoppling. Dock enligt erfarenhet är att endast utbyte av 

fjärrvärmecentralen inte löser problemet helt. Det är minst lika viktigt att 

värmesystemet i övrigt fungerar. Injustering av värmesystemet med byte av stam- 

radiatorventiler samt termostater förbättrar avkylningen. Andra större åtgärder som 

utbyte av värmekulverten (så att denna blir bättre isolerad) gör att utgående temperatur 

generellt kan sänkas och därmed blir avkylningen bättre.  

Energibesparing (köpt fjärrvärme): 64  MWh/år 

Kostnadsreducering: 44,8 kkr/år 

Åtgärdskostnad: 800 kkr 

Återbetalningstid: 17,9 år        
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9 Energieffektiviserande åtgärder husägare 
Kostnadseffektiva åtgärder för husägare redovisas och beskrivs i detalj nedan.  

9.1 Installation av solceller 

En solcellsutredning av samfälligheten samt för enskilda husägare har genomförts. Detta 

resulterade i att för samfällighetens var det inte genomförbart dock för enskilda 

husägare är detta en åtgärd med relativt kort återbetalningstid. För privata husägare 

finns ett solcellsstöd på 20 % av installationskostnaden.  

Se separat bilaga ”Bilaga 2: Beräkning solceller”. 

Energibesparing (producerad el): 5,5 MWh/år 
Kostnadsreducering: 7,78 kkr/år 

Åtgärdskostnad: 71,92 kkr 
Återbetalningstid: 9,3 år 

9.2 Snålspolande blandare 

Installera snålspolande blandare i radhusen i WC, dusch samt kök. Denna åtgärd 

beräknas enligt schabloner då kall samt varmvattenförbrukning skiljer sig väldigt mycket 

mellan husen enligt underlag för individuell mätning från beställare. 

Enligt schabloner förbrukar en person ca 36,3 m3 vatten per år (inkluderar ej WC samt 

tvätt och diskmaskin). Av detta består 6,4 m3 förbrukning i tvättställ, 11,5 m3 är 

förbrukning i kök samt 18,4 m3 i dusch. 60 % består av förbrukning av varmvatten 

(källa energimyndigheten) vilket ger 21,8 m3 varmvatten samt 14,5 m3 kallvatten. För 

att värma upp 1 m3 vatten från 5 grader till 55 grader förbrukas det 58 kWh. 

Beräkningen utgår från att ett hushåll med 3 personer samt att 1 tvättställsblandare, 1 

duschblandare samt 1 köksblandare byts ut. Installationskostnaden är antagen till 7 000 

kr/hushåll.  

Denna kalkyl baseras ej på graddagskorrigerade värden då tappvarmvatten ej 

graddagskorrigeras. 

Energibesparing (köpt fjärrvärme): 1,4 MWh/år      

Kostnadsreducering (värme): 0,98 kkr/år   

 Vattenbesparing (köpt kallvatten): 41 m3/år     

 Kostnadsreducering (kallvatten): 0,83 kkr/år 

Åtgärdskostnad: 7,0 kkr 

Återbetalningstid: 3,9 år 
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9.3 Tilläggsisolering vind 

Tilläggsisolera vinden. I kalkylen är antagen yta som kan isoleras 65 m2 och 200 mm 

lösull tilläggsisolering. Åtgärdskostnad är svårt att uppskatta då denna kan variera stor 

om varje enskild husägare genomför åtgärden eller om flera går ihop och genomför 

tilläggsisolering samtidigt. I kalkylen är antagen kostnad 15 500 kr baserat på 

prisuppgifter från entreprenör.  

Denna kalkyl baseras  på graddagskorrigerade värden. 

Energibesparing (köpt fjärrvärme): 2,9 MWh/år 
Kostnadsreducering: 2,03 kkr/år 
Åtgärdskostnad: 15,5 kkr 
Återbetalningstid: 7,6 år 

9.4 Tilläggsisolering fasad 

Tilläggsisolera fasaden. I kalkylen är antagen fasadyta 60 m2 (fram och baksida 

exklusive fönster). Pris är hämtat från boken ”Sektionsfakta-ROT” och är 1 600 kr 

pris/m2 vilket inkluderar samtliga kostnader för arbete samt material därav är 

byggställning ej medräknat. Pris kan dock variera stort och går flera husägare ihop och 

genomför tilläggsisoleringen gemensamt blir priset lägre. Tilläggsisoleringen antas 

förbättra U-värdet från 0,45 till 0,20, (ca 70-80 mm mineralullsisolering). Nedan kalkyl 

redovisar om arbetet utförs av entreprenör. 

Denna kalkyl baseras  på graddagskorrigerade värden. 

Energibesparing (köpt fjärrvärme): 1,6 MWh/år 
Kostnadsreducering: 1,12  kkr/år 
Åtgärdskostnad: 96,0 kkr 
Återbetalningstid: 85,7 år 

Nedan kalkyl redovisar kalkyl när åtgärden genomförs av husägare personligen. 
Materialkostnad för isolering är antagen till 5 000 kr. 

Energibesparing (köpt fjärrvärme): 1,6 MWh/år 
Kostnadsreducering: 1,12  kkr/år 
Åtgärdskostnad: 5,0 kkr 
Återbetalningstid: 4,5 år 

9.5 Nya digitala termostater 

Byt ut gamla termostater till nya digitala. Gamla äldre termostater är okänsliga och det 

tar längre tid för dess att notera temperaturskillnader. En modern digital termostat kan 

avläsa en temperaturskillnad om tiondels grader vilket gör att mätningen blir precis. 

Dessa kan även programmeras att hålla en lägre temperatur på natten för att ytterligare 

spara energi. Antagen värmeförbrukning baseras enligt tabell 11 på 10,2 MWh/år. 

Antagen A-temp är 125 m2 i kalkylen (2-planshusen). Besparing enligt kontakt med 

entreprenörer och enligt tidigare genomförda projekt är minst 10 % värme och i tillägg 

till detta får man ett bättre inomhusklimat. Antagen investering är 5 000 kr och att 

installationen utförs av husägare personligen.  

Denna kalkyl baseras  på graddagskorrigerade värden. 

Energibesparing (köpt fjärrvärme): 1,09 MWh/år 
Kostnadsreducering: 0,76  kkr/år 



 

ENERGIKARTLÄGGNING SLUTRAPPORT 
 

 
 

ÅF-Infrastructure AB, Frösundaleden  2 (goods 2E), SE-169 99  

Telefon +46 10 505 00 00, www.afconsult.com 

Org.nr 556185-2103, VAT nr SE556185210301 

 

   

ENERGIKARTLÄGGNING_FÅRDALA_SLUTRAPPORT_2017-06-

26_V4  Sida 26 (29) 

Åtgärdskostnad: 5,0 kkr 
Återbetalningstid: 6,6 år 

9.6 Sänk inomhustemperaturen  

En enkel åtgärd för att spara energi  är att sänka inomhustemperaturen, en grads 

sänkning av inomhustemperaturen minskar energianvändningen med 5 %. Nedan tabell 

redovisar energibesparingen av värme för de besiktigade radhusen om 

inomhustemperaturen sänks med en grad.  

Tabell 12 - Kalkyl värmebesparing sänkning inomhustemperatur 

Husnummer Graddagskorrigerad förbrukning 
[MWh] Besparing [MWh] 

53 7,7 0,4 

27 17,5 0,9 

34 12,1 0,6 

70 6,2 0,3 

Medel 10,9 0,6 
 

Beräkningen nedan baseras på medelförbrukningen 10,9 MWh/år samt en besparing 

på 5 % vilket resulterar i ca 0,6 MWh/år. 

Denna kalkyl baseras  på graddagskorrigerade värden. 

Energibesparing (köpt fjärrvärme): 0,6 MWh/år 

Kostnadsreducering (värme husägare): 0,42 kkr/år 

Åtgärdskostnad: 0 kkr 

Återbetalningstid: 0 år 
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10 Energieffektiviserande åtgärder samfälligheten – 
ej rekommenderade 

10.1 Installation av bergvärme 

Samfälligheten värms idag upp med enbart fjärrvärme. Energi och kostnadsbesparingen 

för bergvärmen är beräknad för ett scenario där samfälligheten har bergvärme som 

primär värmekälla samt fjärrvärme som spets. I tillägg till detta bör kapaciteten i 

befintlig elservis utredas vid en potentiell installation av bergvärme, kostnaden för detta 

är ej medtagen i kalkylen.  

Se separat bilaga ”Bilaga 1: Beräkning bergvärmepump”. 

Energibesparing (köpt fjärrvärme): 2 868 MWh/år 

Energiökning (köpt el): 875 MWh/år 

Kostnadsreducering: 787 kkr/år 

Åtgärdskostnad: 11 795 kkr 

Återbetalningstid: 14,9 år  
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11 Underhållsåtgärder Samfälligheten 

11.1 Byte av kulvertsystem 

Kulvertsystemet visar stora läckage. Enligt underlag är kulvertsystemet 1 968 meter 

långt. Schabloner över värmeförluster för kulvertsystem före år 1975 är ca 875 kWh/m, 

år vilket totalt är ca 1 722 MWh/år. Detta skiljer sig mycket från avläst värde från 

huvudmätare för ingående fjärrvärme som sedan jämförts mot total värmeförbrukning 

från undermätarna för samtliga radhus. Detta resulterade i en värmeförlust på ca 356 

kWh/m, år, totalt 701 MWh/år vilket även inbegriper uppvärmning av 

samfällighetslokalen. Värmeanvändning för lokalen har fördelats med nyckeltalet 90 

kWh/m2, vilket är medelförbrukningen per m2, år för radhusen i samfälligheten därav 

återstår 683 MWh/år. 

Nya kulvertsystem efter 1975 har en värmeförlust på ca 295 kWh/m, år vilket teoretiskt 

ger en värmeförlust på 581 MWh/år med ett nytt kulvertsystem.  

Nedan besparing baseras på en värmeförlust på 745 MWh/år graddagskorrigerat. 

Besparingen är grovt beräknad och kan skilja sig från verkligheten men beaktande skall 

även tas  att kulvertsystemet dels är utdaterat och dels att termograferingen i 

krypgrunderna visade stora läckage i tillägg till detta. 

Kostnader är hämtade från Svensk Fjärrvärmes kalkylblad för kulvertkostnader som 

baseras på medelvärden från tidigare genomförda projekt. Hälften av arbetet uppskattas 

utföras på gatumark och hälften på grönområden. Rörmaterial, svetsning samt 

muffmontage kostar totalt 946 kr/m. Markarbete på grönområde kostar 1 640 kr/m och 

på gatumark 3 368 kr/m.  

Återbetalningstiden för denna åtgärd är lång och skall den genomföras är det först och 

främst att ses som en underhållsåtgärd.  

Denna kalkyl baseras  på graddagskorrigerade värden. 

Energibesparing (köpt fjärrvärme): 164 MWh/år 

Kostnadsreducering: 114,8 kkr/år 

Åtgärdskostnad: 6 790 kkr 

Återbetalningstid: 59,2 år 
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12 Övrigt  

12.1 Övriga enkla åtgärder 

Här beskrivs enklare åtgärder för husägarna att minska sin energiförbrukning samt för 
tvättstugan. 

 Byt ut samtliga äldre glödlampor till LED-lampor, denna åtgärd berör 
hushållselen. 

 Dra ut laddare till exempelvis mobiltelefonen när den inte används. Laddaren 
förbrukar lika mycket energi oavsett om den laddar vid tillfället eller inte, denna 

åtgärd berör hushållselen. 
 Tvätta i 40 grader istället för 60 grader detta halverar i princip 

energianvändningen. Se även till att fylla maskinen till max vid varje tvätt, 
denna åtgärd berör hushållselen.  

 Undvik att handdiska det förbrukar mer energi än maskindisk, denna åtgärd 
berör varmvattenanvändningen vilket värms upp med fjärrvärme. 

12.2 Synpunkter 

 Ett besiktigat hus hade installerat ett FTX-system samt bytt fönster. Övriga hus 
hade självdrag där tilluft tillförs via otätheter i klimatskalet dvs. huset är inte 

tätt vilket ett FTX-system kräver. Att konvertera till FTX är dels en investering 
för kanaldragning, aggregat samt även tätning av fönster och övrigt klimatskal 
och sannolikt även fönsterbyte för bästa resultat. Med dessa åtgärder i åtanke 
ses inte FTX som ett kostnadseffektivt åtgärdsförslag för boende i Fårdala. 

 En diskussion har även först med föreningen att istället för att ha en central 
värmeundercentral som försörjer hela samfälligheten skall istället 3 
undercentraler försörja samfälligheten för att undvika värmeförluster 

exempelvis. Denna åtgärd faller dock på investeringskostnaden och i ett tidigt 
skede avfärdades denna åtgärd. 

 Samfälligheten har även efterfrågat om byte av radiatorer är bra ur 
energisynpunkt och svaret är nej. Att byte termostater bör dock genomföras och 
går en radiator sönder bör man om möjligt reparera denna om inte byt ut till ny 
radiator. 

 Tvättstugan bestod av en större äldre TM samt en mindre av TM nyare modell. 
Vid framtida byte välj en stor då en stor TM. En större mängd tvätt kan tvättas 
på en gång och därmed blir energianvändningen mindre per tvättcykel. Dock 
skall enbart byte av maskiner i en tvättstuga ske när de går sönder och en 
reparation ej bedöms som möjlig. I nuläget finns det ingen anledning att byta 
ut maskinerna i tvättstugan samt att användningen av dessa bör vara relativt 
begränsad då samtliga platsbesökta  hus under besiktningen hade egna 

maskiner i hemmet. 
 

 

 


