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Abstract 
 

Act on Energy Declaration took effect on 1 October 2006 and is based on an EU directive 

aimed at the energy efficiency of our buildings. Buildings in Sweden accounts for about 40 

percent of the country's total energy use and it is therefore important to seek energy efficiency 

around this area. The goal of energy efficiency is to create opportunities for sustainable 

development, safeguard our energy supply, while simultaneously reducing EU dependence on 

imported energy.  

 

The purpose of this diploma work is to help John Mattson Fastighets AB to do an energy 

declaration for building stock out on Lidingö. The goal is to reach energy saving measures 

that are cost effective and protect the customer quality. When you then implement the 

measures it will lead to reduced operating costs and that the tenants have a better living 

environment and contribute to a sustainable society.  

 

It turns out that the two cost-saving proposals could reduce energy consumption in housing 

stock by about 15% that do not require any major interventions in the buildings. The 

investment cost is low and Pay-Off time relatively short compared to other cost-cutting 

proposals. The measure also minimizes carbon dioxide emissions and contributes to a 

sustainable society.  
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Sammanfattning 
 

Lagen om energideklaration började gälla den 1 oktober 2006 och grundar sig på ett EG-

direktiv som syftar på att energieffektivisera våra byggnader. Byggnader i Sverige står för 

cirka 40 procent av landets totala energianvändning och det är därför viktigt att man försöker 

hitta energieffektiviseringar kring detta område. Målet med energieffektiviseringen är att 

skapa möjligheter för en hållbar samhällsutveckling, trygga vår energiförsörjning och 

samtidigt kunna minska EU:s beroende av importerad energi. 

 

Syftet med detta examensarbete är att hjälpa John Mattson Fastighets AB att uträtta en 

energideklaration för fastighetsbeståndet ute på Lidingö. Målet är att komma fram till 

energibesparingsåtgärder som är kostnadseffektiva och värna om kundkvalitén. När man 

sedan genomför åtgärderna kommer det att medföra att driftkostnaderna minskas och att 

hyresgästerna får en bättre boendemiljö samt bidrar till ett hållbart samhälle.  

 

Det visar sig att två kostnadseffektiva energibesparingsförslag skulle kunna minska 

energiförbrukningen i fastighetsbeståndet med ungefär 15 % som inte kräver några större 

ingrepp i byggnaderna. Investeringskostnaden är låg och Pay-Off-tiden relativt kort om man 

jämför med andra besparingsförslag. Åtgärderna minimerar även koldioxid utsläppet och 

bidrar till ett hållbart samhälle.  

 

Nyckelord 

Energideklaration, referensvärden, energiprestanda, besparingsåtgärder, energieffektivisering. 
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1 Inledning 
I detta inledande kapitel kommer bakgrunden till examensarbetet att förklaras, vilket syfte och 

mål som finns med arbetet samt vilka avgränsningar som kommer att finnas och slutligen en 

metodförklaring hur examensarbetet kommer att genomföras. 

1.1 Bakgrund 

Klimatförändringar beror på människans utsläpp av växthusgaser. Redan nu syns effekter av 

klimatförändringen ute i samhället och problemen drabbar oss alla. Att något måste göras för 

att bromsa denna trend är de flesta överens om. Sveriges riksdag antog 2006 miljömålet att 

med utgångspunkt från 1995 års användning minska energianvändningen med 20 % till 2020 

och med 50 % till 2050. Byggnader i Sverige står för cirka 40 procent av landets totala 

energianvändning och det är därför viktigt att man försöker hitta energieffektiviseringar kring 

detta område för att kunna nå upp till miljömålen. 

 

Den första oktober 2006 infördes lagen (SFS2006:985) om energideklaration för byggnader. 

Lagen bygger på ett EG- direktiv som syftar till att minska Europas beroende av importerad 

energi samt att begränsa koldioxidutsläpp från bostads- och tjänstesektorn. Enligt lagen är 

fastighetsägaren skyldig att se till att det finns en energideklaration som är högst 10 år 

gammal och upprättad av en oberoende expert. Deklarationen ska senast vara utförd vid 

årsskiftet 2008/09 men det finns undantag.  

 

Energideklarationen ska leda fram till förslag på kostnadseffektiva åtgärder för byggnaden.  

När fastighetsägaren sedan genomför de åtgärdsförslag som man har tagit fram först då har 

man möjlighet att minska energianvändningen för byggnaden och bidra till ett mer 

hållbartsamhälle. Det är viktigt att poängtera att deklarationen i sig bara bekräftar statusen och 

ger förslag på kostnadseffektiva energibesparingsåtgärder, det är sedan genomförandet av 

energibesparingsåtgärderna som gör skillnad och det ansvaret vilar på fastighetsägaren.   

1.2 Syfte och Mål 
Syftet med projektarbetet är att hjälpa John Mattson Fastighets AB att uträtta en 

energideklaration för fastighetsbeståndet ute på Lidingö. Förhoppningsvis kommer jag få en 

fördjupad förståelse om vad en energideklaration är för något samt hur man ska gå tillväga för 

att kunna utföra en energideklaration. Dessa kunskaper kommer jag att behöva när vi sedan 
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ska komma fram till kostnadseffektiva energibesparingsåtgärder för fastighetsbeståndet som 

görs tillsammans med fastighetsansvarige på John Matsson. 

Målet är att komma fram till energibesparingsåtgärder som är kostnadseffektiva och ett annat 

krav man har på John Matsson är att de även ska värna om kundkvalitén. Kunderna 

”hyresgästerna” ska sättas i centrum och upplevelsen i inomhusmiljön ska inte försämras med 

besparingsförslagen utan snarare förbättras. När man sedan genomför åtgärderna kommer det 

att medföra att driftkostnaderna minskas och att hyresgästerna får en bättre boendemiljö samt 

bidrar till ett hållbart samhälle.  

1.3 Metod 
Examensarbetet kommer vara styrt av en tidsplan. Projektet kommer till en början innebära en 

litteraturstudie om vad egentligen en energideklaration är för något, samtal med 

fastighetsansvarig på John Mattson kommer förhoppningsviss förbättra min förståelse av 

energideklarering. Nästa steg är att samla in fakta om fastigheterna och göra den användbar 

till en deklaration. Energideklarationsformuläret kommer sedan att fyllas i av den fakta som 

har tagits fram och granskats av fastighetsansvarig. Efter att energideklarationsformuläret är 

ifyllt och godkänt kommer en djupare analys av kostnadseffektiva besparingsåtgärder 

påbörjas. När förslag på åtgärder har tagits fram och analyserats kommer de att framföras och 

redovisas. Slut deklareringen kommer sedan att utföras av en energiexpert som är anställd av 

ett ackrediterat ”godkänt” företag.    

1.4 Avgränsningar 
Examensarbetet kommer behandla framtagningen av en energideklaration och fokus kommer 

att ligga på de kostnadseffektiva energibesparningsåtgärderna. Uppföljningar av 

besparingsåtgärderna kommer inta att behandlas i detta examensarbete, men skulle kunna vara 

en bra grund för ett senare examensarbete. 
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2 Allmänt om energideklaration 
Det här avsnittet kommer att förtydliga bakgrunden till energideklarationens införande, hur 

den är uppbyggd samt information om vilka aktörer som finns vid upprättandet av en 

deklaration och deras ansvars. 

2.1 Bakgrund energideklaration 

Lagen om energideklaration började gälla den 1 oktober 2006 och grundar sig på ett EG-

direktiv som syftar på att energieffektivisera våra byggnader. Målet med 

energieffektiviseringen är att skapa möjligheter för en hållbar samhällsutveckling, trygga vår 

energiförsörjning och samtidigt kunna minska EU:s beroende av importerad energi. 

Satsningen på att kunna minska energianvändningen i Bostads- och tjänstesektorn, som främst 

utgörs av byggnader har sin grund i att den sektorn motsvarar hela 40 procent av den totala 

energianvändningen i Sverige. Det är därför viktigt att man försöker hitta 

energieffektiviseringar kring detta område, att minska en byggnads energiförbrukning ger 

både ekonomiska och miljömässiga besparingar.  

Flerbostadshus med hyres- och/eller bostadsrätter samt specialbyggnader över 1000 m2 ska 

vara energideklarerade senast den 31 december 2008. Kravet på energideklaration gäller inte 

vid enstaka andelsförsäljning i bostadsrätt, men för en bostadsrättsförening måste en 

energideklaration finnas för hela byggnaden. Några exempel på specialbyggnader är 

försvarsbyggnader, skolbyggnader, vårdbyggnader, kulturbyggnader och 

ecklesiastikbyggnader etc. För en komplett lista över vilka byggnader som är 

specialbyggnader, se Fastighetstaxeringslagen (SFS 2009:105 kap. 2). 

För villaägare och övriga byggnader träder lagen i kraft den 1 januari 2009. Villaägare 

behöver endast deklarera sitt hus vid försäljning, även om det inte finns lag på att en 

energideklaration ska finnas upprättad kan det vara bra att genomföra en ändå. Övriga 

byggnader är till exempel en eller tvåbostadshus som är bostads- eller hyresrätt samt lokaler 

som hyr ut till kontor, hotell och restauranger etc. se Fastighetstaxeringslagen (SFS 2009:105 

kap. 2).       

Nya byggnader ska energideklareras senast två år efter det att byggnaden tagits i bruk från och 

med den 1 januari 2009 om bygganmälan har skett från och med det datumet. Vid försäljning 
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från och med den 1 januari 2009 ska alla kategorier av byggnader, förutom undantagen, ha en 

energideklaration. 

Det finns ett antal undantag från skylidigheten att göra en energideklaration och de regelras i 

Förordning om energideklaration för byggnader (SFS 2006:1592 § 2-5). En energideklaration 

är giltig i tio år, i deklarationen ska det finnas förslag på kostnadseffektiva åtgärder för 

byggnaden, uppgifterna tas fram gemensamt av byggnadsägaren och en oberoende 

energiexpert. Sammanfattningen av energideklarationen ska finnas tillgänglig för allmänheten 

så att de boende och besökare till byggnaden kan ta del av den. Resultatet av deklarationen är 

en skylt och ska sättas upp i trapphuset, på så sätt blir vi alla lite mera energimedvetna.   

2.2 Deklarationens uppbyggnad 

Energideklarationen är uppbyggd enligt följande rubriker nedan, för att enkelt kunna följa 

med i resonemanget rekommenderas att läsa igenom bilaga 1 och bilaga 2.  

� Byggnadens ägare – Kontaktuppgifter 

Här anges ägarens namn, adress, personnummer/organisationsnummer, telefon etc.  

 
� Byggnadens ägare – Övriga 

Finns det fler ägare till byggnaden fylls deras kontaktuppgifter in här. 

 
� Byggnaden – Identifikation 

Under denna rubrik fylls uppgifter i för att identifiera byggnaden t.ex. vilket Län och 

kommun byggnaden befinner sig i samt vilken fastighetsbeteckning fastigheten har, 

om fastighetsägaren har en egen beteckning på byggnaden går det bra att fylla i den 

också.  Husnummer och prefix byggnadsid samt byggnadsid ska anges, husnumret är 

ett löpnummer för byggnaden inom fastigheten och anges för flerbostadshus och 

specialbyggnader. Prefix byggnadsid kan jämföras med Riksnyckelprefix, 

registerbyggnad i Lantmäteriverkets register. Prefixet är antingen 1 eller 2, om 

byggnaden är upplagd innan hösten 2002 i Lantmäteriverkets register är siffran 1 och 

om uppläggningen har skett fr.o.m. hösten 2002 får den siffran 2. Byggnadsid 

motsvarar Riksnyckelid, ett löpnummer vilket är unikt för byggnaden och finns i 

lantmäteriverkets register. Byggnadens X- och Y-koordinat ska uppges i meter från 

systemet SWEREF 99 TM.  
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Då flera adresser är kopplade till ett byggnadsid går det att lägga till fler adresser 

under denna rubrik och det gäller även byggnader. Byggnader kan samdeklareras 

genom upplåtelseform eller på grund av utformning trots separat byggnadsid t.ex. 

radhusenhet med eget byggnadsid som har upplåtits med nyttjanderätt.  

 
� Byggnaden – Egenskaper 

Att ange byggnadens egenskaper är bland de mest omfattande delarna i 

energideklarationen och vi kommer därför att behöva lite mer tid för att kunna gå 

igenom denna rubrik. Först måste vi ange byggnadens typkod och om byggnaden är 

komplex eller enkel, typkoden hämtas ur en fördefinierad lista och kan jämföras med 

den som finns i fastighetstaxeringen. Definitionen för om byggnaden är enkel eller 

komplex regleras hos Boverkets föreskrifter och allmänna råd, BFS 2007:5 CEX1. 

Generellt brukar bostäder och lokaler definieras som enkla byggnader om det inte 

finns ett luftkonditioneringssystem större än 12 kW kyleffekt. Byggnaden är komplex 

om det finns ett luftkonditioneringssystem större än 12 kW kyleffekt, om den räknas 

som en särskilt värdefull byggnad i PBL eller när byggnaden inte betraktas som enkel 

enligt BFS 2007:5 CEX1.  

 
Byggnadskategori och Atemp ska anges, byggnadskategorin används för att kunna 

jämföra byggnaden med likvärdiga objekt och referensvärden. Atemp är byggnadens 

golvarea som är avsedd att värmas upp till mer än 10 °C, begränsad av 

klimatskärmens insida, lägenhetsskiljande väggar och tjocka innerväggar samt schakt 

ingår alltså. Har byggnaden ett varmgarage ska den inte räknas med i Atemp utan 

anges senare som Avarmgarage om inte byggnaden enbart består utav varmgarage för 

då sätts Atemp lika med Avarmgarage. Framtagningen av byggnadens Atemp kan ske 

genom en direkt uppmätning eller omräkning från befintliga areauppgifter.  

 

Antal källarplan uppvärmda till mer än 10 °C skall uppges, till källarplan räknas även 

suterrängplan men inte garageplan den ytan uppges av Avarmgarage. Våningsplan 

ovan mark och trapphus ska också anges, om huset är oregelbundet byggt redovisas 

det högsta antalet våningsplan i byggnaden. Antal bostadslägenheter, byggandens 
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nybyggnadsår och byggnadstyp ska också redovisas i deklarationen, byggnadstypen 

anger om bygganden är friliggande, gavel eller mellanliggande.   

 

Verksamheten skall fördelas ut utifrån vilken andel av Atemp i procent som används 

för ändamålet. I deklarationen finns det redan klara verksamhetskategorier för de 

vanligaste förekommande verksamheterna och då fyller man bara i procentsatsen, om 

inget av alternativen stämmer överens med den verksamhet man har i bygganden finns 

det en ruta för övrig verksamhet. Biytor fördelas ut över verksamheten och ska inte 

hamna under övrig verksamhet. Summan av verksamhetskategorierna måste vara 100 

procent alltså lika med Atemp annars kan deklarationen ej genomföras. För lokaler ska 

också projekterat genomsnittligt ventilationsflöde redovisas, då uteluftsflödet är större 

än 0,35 l/s/ m2 används uppgiften för beräkningen av Referensvärde 1. 

 
� Energianvändning 

Att fastställa byggandens energianvändning är också en omfattande del i 

energideklarationen och i vissa fall kan den bli väldigt tidskrävande. Har 

fastighetsägaren bra information om vilka energikällor som använts för att levererar 

värme till byggnaden samt i vilken omfattning underlättar det betydligt. Först ska de 

anges vilken 12 månaders period energiuppgifterna avser och hur mycket energi som 

har använts till uppvärmning under de angivna året. För varje energislag redovisas hur 

många kWh som har använts aktuellt år, angivna värden ska inte normalårskorrigeras. 

Om energikällan har mäts i något annat än kWh finns en hjälp textruta intill 

”omvandlingsfaktorer” och är tagen från Energimyndighetens årliga skrift Energiläget. 

 Direkt efter varje energislag har markerats ska det anges om värdet är mätt eller om 

det är fördelat utifrån endast en mätpunkt i byggnaden. En automatisk summering görs 

i summarutorna 1-4, Σ1= energi för uppvärmning och varmvatten, Σ2= visar den totala 

elen, Σ3= värme, kyla och fastighetsel, Σ4= el exkl. hushållsel och verksamhetsel.  

 
Energin vilket används till att värma upp varmvattnet ska uppges och om det finns 

någon solvärme för byggnaden, om så är fallet ska solfångararean anges i 

kvadratmeter. Byggandens övrig el ska också redovisas och inte bara den el som 

används till uppvärmning. Till övrig el inkluderas fastighetsel, hushållsel, 

verksamhetsel och el för komfortkyla. Fastighetsel och komfortkyla ingår i 
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beräkningen för energiprestanda, fastighetselen är även obligatorisk för flerbostadshus 

och lokalbyggnader. Även här ska det bekräftats om de värden man har fått fram är 

mätt eller fördelat utifrån en mätpunkt i byggnaden.  

 
Ort (graddagar) ska fyllas i för beräkning av ett normalkorrigerat värde av Σ1 enligt 

graddagsmetoden, resultatet visas sedan automatiskt i rutan till höger. Ort 

(energiindex) ska också fyllas i för beräkning av normalkorrigerat värde av Σ1 men 

här använder man istället energiindexmetoden. Värdet visas sedan automatiskt i den 

högra rutan, detta värde ligger sedan till grund för energiprestandaberäkningen. 

Följande uppgifter beräknas automatiskt utifrån de tidigare ifyllda uppgifterna,  

 
Energiprestanda [kWh/ m2, år]; Energianvändningen för uppvärmning och kyla 

(normalårskorrigerat) + fastighetsel och komfortkyla dividerat med Atemp. 

����������	
��
 =
uppvärmning +  kyla +  fastighetsel + komfortkyla

Atemp
 

Varav el [kWh/ m2, år]; Här fylls el exkl. hushållsel, verksamhetsel in och divideras 

med Atemp. 

���������	
��
, #
�
# �$ =
El exklusive hushållsel och verksamhetsel

Atemp
=

Σ4

Atemp
  

Referensvärden kommer fram automatiskt efter att man har fyllt in ovan uppgifter, 

referensvärde 1 är enligt nybyggnadskrav och beror på vart byggnaden är placerad 

samt typ av byggnad. Referensvärde 1 är ca 110-130 kWh/ m2, år för bostadshus och 

skillnaden beror på vart byggnaden är placerad, referensvärdet kan bli något lägre 

beroende på om det finns lokaler i bostadshuset. Referensvärde 2 beräknas fram 

utifrån statistiska underlag för den valda byggnadskategorin, mer information om 

referensvärden se Boverkets föreskrifter BFS 2007:4.   

 
� Uppgifter om ventilationskontroll 

Under denna rubrik uppges om det finns några krav på ventilationskontroll för 

byggnaden, har bygganden krav så ska ventilationssystemets typ anges och den 

senaste ventilationskontrollen. Typ av ventilationssystem man kan välja mellan är S = 
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självdrag, F = frånluftsystem, FX= frånluftsystem med återvinning, FT = från- och 

tilluftsystem, FTX = från- och tilluftsystem med värmeväxlare. Figur 1 visar hur 

systemen kan se ut och fungera i byggnaden, uppgifterna är hämtade ifrån 

Installationsteknik, 5p, WB2430, Kurspärm 2005/2006 kap. 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ventilationskontroll ska göras i samtliga byggnader men det finns vissa undantag t.ex. 

en- och tvåfamiljshus med S-ventilation eller enbart mekanisk F- ventilation, 

ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk etc. Mer information om vilka byggnader 

där ventilationskontroll ej är nödvändig se Förordning om funktionskontroll av 

ventilationssystem, SFS 1991:1273. Status av ventilationskontrollen vid tidpunkten för 

energideklarationen ska också anges, är ventilationen godkänd eller ej. Finns det flera 

ventilationssystem i byggnaden kan den även vara delvis godkänd t.ex. om det är två 

ventilationssystem i bygganden och bara det ena aggregatet är godkänd fyller man i 

delvis samt anger värdet 50 procent i rutan bredvid.        

  
� Uppgifter om luftkonditioneringssystem 

Här ska det redovisas om byggnaden har ett luftkonditioneringssystem med en 

nominell kyleffekt större än 12kW, har bygganden det ska dessutom den totala 

nominella kyleffekten, byggnadens kylbehov samt den area som är luftkonditionerad 

uppges i deklarationen. På nyare aggregat hittar man oftast den nominella kyleffekten 

på aggregatet eller i den tekniska beskrivningen, för äldre aggregat får kyleffekten 
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oftast mätas fram. För byggnadens kyleffektivbehov kan det projekterade värdet 

användas vid installationen om byggnadens ändamål inte har förändrats, annars bör en 

beräkning göras av kyleffektbehovet för byggnaden. 

 
� Uppgifter om radon 

Har en radonmätning utförs i byggnaden ska det redovisas under denna rubrik och 

även radonhalten från mätningen i Bq/m³. För fler bostadshus och lokaler görs flera 

mätningar i olika lägenheter, det värde som bör redovisas då är det enskilt sämsta 

värdet från mätningen där människor vistas mer än tillfälligt. Vilken typ av mätning 

som har använts och vilket datum mätningen har utfärdads ska anges i deklarationen, 

de går att välja mellan långtidsmätning enligt SSI ”Strålskyddsinspektionens 

metodbeskrivning” eller annan mätmetod t.ex. korttidsmätning eller indikativ 

mätmetod.     

 
� Utförda energieffektiviseringsåtgärder 

Under denna rubrik uppges det om energieffektiviseringsåtgärder har utförts sedan 

föregående energideklaration, ska alltså inte fyllas i något om det är den första 

energideklarationen för byggnaden. Typ av åtgärd, utförande år och beskrivning av 

åtgärden ska anges, det finns tre typer att välja mellan styr- och reglerteknisk, 

installationsteknisk och byggnadsteknisk.    

 
� Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder 

Här anger experten de kostnadseffektiva åtgärdsförslagen till fastigheten, åtgärderna är 

uppdelade efter styr- och regler, byggnadsteknisk eller installationsteknisk. Den 

minskade energianvändningen för byggnaden som åtgärden medför ska bekräftas och 

även besparingsgraden. Besparingsgraden räknas fram genom att åtgärdsförslagets 

totala nuvärdesberäknande kostnad fördelas på den ekonomiska livslängden och 

antalet sparade kWh/år, hänsyn tas till energiprisindex och intern kalkylränta. 

Besparingskostnaden jämförs sedan med aktuellt energipris för att se om investeringen 

är lönsam eller ej. Åtgärdens minskade utsläpp av koldioxid (C02) ska redovisas, 

emissionsfaktor kan fås från naturverket. En beskrivning ska också genomföras och 

här finns plats för att skapa flera rader. 
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� Övrigt 

Uppge om byggnaden har deklarerats förut och om energiexperten har besiktat 

byggnaden ute på plats samt vart det går att finna detaljerad information om 

energideklarationen. 

 
� Kontrollorgan och tekniskt ansvarig 

Här anges kontaktuppgifter till det ackrediterade företaget och teknisk ansvarige. 

 
� Expert 

Energiexpertens kontaktuppgifter skall anges under denna rubrik samt datum då 

energideklarationen upprättades.  

 

2.3 Aktörer och ansvarsfördelning 

Byggnadsägaren ansvarar för att det skall finnas en energideklaration för byggnaden som inte 

är äldre en tio år och att den har utförts av ett ackrediterat kontrollorgan. Det är ägarens 

uppgift att ta fram underlag om byggnaden tillsammans med energiexperten när en 

energideklaration ska genomföras, desto mer användbar fakta energiexperten får ta del av ju 

enklare och snabbare blir uppdraget att slutföra. När energideklarationen är klar ansvarar 

ägaren till byggnaden att energideklarationens sammanfattning sätts upp på väl synlig plats i 

byggnaden t.ex. entré eller trapphus.  

Energiexperten samlar in uppgifter om den aktuella bygganden och sedan gör en bedömning 

utifrån de uppgifter som har tagits fram. Visade det sig att byggnaden har en hög förbrukning 

eller att vissa uppgifter är oklara kan en besiktning behövas göras utav byggnaden. När 

bedömningen är klar ska den oberoende experten fylla i de uppgifter som krävs på Boverkets 

elektroniska blankett och godkänna deklarationen, blanketten skickas sedan till boverkets 

register. För att kunna bli en certifierad energiexpert krävs det att man uppfyller kraven på 

kompetens, utbildning och praktisk erfarenhet enlighet Boverkets föreskrifter och allmänna 

råd, BFS 2007:5 CEX1. Experten behöver dessutom vara anställd hos ett ackrediterat företag 

för att kunna genomföra energideklarationen, ackrediteringen sker utav SWEDAC. Det är de 

ackrediterade företaget som ansvarar för energideklarationens innehåll.   
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SWEDAC är en statlig myndighet som verkar som nationellt ackrediteringsorgan och 

ansvarar för ackrediteringen av företag samt de certifieringsorgan som certifierar 

energiexperter. De kontrollerar att företagen arbetar på ett tillförlitligt sätt och att de har den 

rätta tekniska kompetensen samt är oberoende för uppgiften. Kontroll sker även för de företag 

som certifierar energiexperter för att se att arbetsrutiner och kompetensnivån upprätthålls.  

Boverket är den nationella myndighet som svarar för frågor om samhällsplanering, stads- och 

bebyggelseutveckling samt byggande och förvaltning. Boverket har skrivit de föreskrifter som 

gäller för energideklarationen och kraven för certifierade energiexperterna, se Boverkets 

föreskrifter och allmänna råd, BFS 2007:5 och BFS 2007:4. De tillhanda håller också 

registret på de byggnader som har energideklarerats.   

 

Kommunens uppgift är att vara tillsynsmyndighet, det innebär att kommunen ska se till så att 

sammanfattningen av energideklarationen finns uppsatt på en tillgänglig plats i byggnaden 

och kontakta de fastighetsägarna som ännu ej har genomfört sin energideklaration. 

Tillsynsmyndigheten har tillgång till boverkets register och får då en lista på de byggnader 

som ännu inte har deklarerats men enligt Lantmäteriverkets fastighetsregister borde ha gjort 

det. De har rätt att lämna ett föreläggande till byggandes ägare och även utfärda vite om 

kraven inte efterföljs. 



 

  

 

 

3 Energideklaration av fastighetsbeståndet
Det här avsnittet kommer inledas med information kring fastighetsbeståndet och en indelning 

av byggnaderna. En energideklaration av varje byggnadstyp ska utföras och sammanställas, 

de kostnadseffektiva åtgärderna

3.1 Fastighetsbeståndet 

John Mattson är ett familjeägt fastighetsbolag med bostäder och kommersiella lokaler på 

Lidingö. Bostadsbeståndet omfattar 1600 lägenheter i Larsberg samt 190 lägenheter i 

Baggeby och Bodal, bostadsarean upp

och förvaltat bostadsbeståndet i snart 40 år.

 
Företagets grundare var byggmästare John Mattson (1915

största bygg- och fastighetsbolag under åren 1944

avyttrades 1966. För en detaljerad fastighetsbetäckning, se 
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av fastighetsbeståndet 
Det här avsnittet kommer inledas med information kring fastighetsbeståndet och en indelning 

av byggnaderna. En energideklaration av varje byggnadstyp ska utföras och sammanställas, 

åtgärderna ska sedan redovisas.    

 

John Mattson är ett familjeägt fastighetsbolag med bostäder och kommersiella lokaler på 

Lidingö. Bostadsbeståndet omfattar 1600 lägenheter i Larsberg samt 190 lägenheter i 

Baggeby och Bodal, bostadsarean uppgår till ca 140 000 kvadratmeter. John Mattson har ägt 

bostadsbeståndet i snart 40 år. 

Företagets grundare var byggmästare John Mattson (1915-1995), som skapade ett av Sveriges 

och fastighetsbolag under åren 1944-1965. Byggverksamheten (idag JM) 

För en detaljerad fastighetsbetäckning, se bilaga 3.  

Bild 1, visar fastighetsbeståndet i Larsberg.
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3.2 Uppdelning byggnader 

En uppdelning av byggnaderna kommer att ske, totalt har 21 fastigheter deklarerats och 

omfattningen på detta examensarbete skulle bli för stort om samtliga byggnader deklarerades 

här, däremot kommer en slutsammanställning utföras på hela fastighetsbeståndet. För att 

kunna få med alla byggnadstyper har jag valt att prioritera bort de som är identiska med 

varandra, i Larsberg finns det 14 skivhus och 4 lamellhus enbart en av vardera byggnadstyp 

kommer att behandlas. Resterande byggnader i fastighetsbeståndet kommer att deklareras, de 

fastigheter som kommer att behandlas är följande;  

Fastighetsbeteckning Adress         Ägande, tomträtt Byggår Bostäder m²  Lokaler m² Kommun Kommundel 

Barkassen 1 Barkassv. 5-15 Ä 1956 3 448 174 Lidingö Baggeby/Bodal 

Galeasen 2 Farkostvägen 6 Ä 1955 2 059 20 Lidingö Baggeby/Bodal 

Roslagsskutan 5 Fregattvägen 4-12 Ä 1960 8 593 539 Lidingö Baggeby/Bodal 

Farleden 2 Larsbergsvägen 32-42 Ä 1967 9 080 38 Lidingö Larsberg 

Fyren 2 Larsbergsvägen 46 Ä 1968 3 925 25 Lidingö Larsberg 

Klockbojen 4 Agavägen 14-34 Ä 1969 10 272 1 759 Lidingö Larsberg 

Summa: 
   

37 377 2555 
  

3.3 Byggnadsegenskaper 

Byggnadernas egenskaper för respektive fastighet kommer att behandlas nedan, hela 

energideklarationen för respektive fastighet finns som bilaga 4-9. Att ta fram all information 

kan i vissa fall vara väldigt tidskrävande speciellt om t.ex. ritningar, areauppgifter etc. saknas. 

John Mattson har en bra dokumentation på sina fastigheter som har underlättat arbetet med att 

få fram all dokumentation som har behövt gällande byggnadens egenskaper. 

3.3.1 Barkassen 1 

Fastigheten innefattar ett lamellhus på 5 våningar med tegelfasad, byggnaden har 6 trapphus 

med adresserna Barkassvägen 5-15. Byggnadskategorin är flerbostadshus med typkoden 320 

”Hyreshusenhet, huvudsakligen bostäder” enligt fastighetstaxeringen. Byggnadens 

komplexitet är enkel då det inte finns något luftkonditioneringssystem större än 12 kW 

kyleffekt och att den anses som enkel hos Boverkets föreskrifter och allmänna råd, BFS 

2007:5 CEX1. Nybyggnadsåret för byggnaden var 1958 och består utav 56 lägenheter samt en 

lokal. Bostadsarenan motsvarar 3 448 m2 och lokalarean 316 m2, lokalen används i dagsläget 

som bilverkstad. Atemp beräknas fram utifrån BOA (Bostadsarea) & LOA (Lokalarea) till 4 



      
 

      Examensarbete 30 HP 
 

 

14 

 

329 m2, den golvarea som är uppvärmd i byggnaden till mer än 10 °C. Atempen fördelas ut i 

procent på de olika verksamheterna, 95 % bostäder (inkl. biarea, t.ex. trapphus och uppvärmd 

källare) och 5 % övrig verksamhet ”bilverkstad måste anges då inget förval finns för denna 

verksamhet”.   

 

3.3.2 Galeasen 2 

Ett punkthus på 7 våningar med putsad tegelfasad är beläget på fastigheten, punkthuset har en 

entré med adressen farkostvägen 6.  Byggnadskategorin är flerbostadshus med typkoden 320 

och komplexitet är enkel då byggnaden inte har något luftkonditioneringssystem samt anses 

som enkel enligt BFS 2007:5 CEX1 . Byggnaden byggdes 1955 och består utav 27 

hyreslägenheter med bostadsarean 2059 m2 samt en hyreslokal med en lokalarea på 20 m2 

verksamhet är butiks- och lagerlokal för livsmedelshandel. Utifrån Bostadsarean (BOA) & 

Lokalarean (LOA) så räknar vi fram Atempen, den golvarea som är uppvärmd i byggnaden 

till mer än 10 °C är 2391 m2 . Fördelningen utav Atempen på de olika verksamheterna ser ut 

på följande sätt, 99 % bostäder (inkl. biareor) och 1 % Butiks- och lagerlokal för 

livsmedelshandel. 
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3.3.3 Roslagsskutan 5 

Denna fastighet inrymmer tre byggnader, ett punkthus på 14 våningar och två lamellhus på 5 

våningar. Byggnaderna sitter ihop med punkthuset i mitten, ingen passageväg mellan 

byggnaderna förekommer. Byggnaderna får deklareras tillsammans men måste ha olika 

husnummer i energideklarationen. Totalt finns 5 trapphus med adresserna fregattvägen 4-12, 

fasaderna är i putsat tegel. Byggår var 1960 och består utav 107 bostadslägenheter samt 2 

lokaler fördelat på bostadsarean 9 028 m2 och lokalarean 520 m2. Atempen beräknas fram till 

10 980 m2, den golvarea som är uppvärm till mer än 10 °C. Atempen fördelas ut på de olika 

verksamheterna, 96 % bostäder (inkl. biareor) och 3 % kontor & förvaltning samt 1 % skola 

(förskola). Byggnadskategorin är flerbostadshus med typkoden 320, byggnadernas 

komplexitet är enkel enligt BFS 2007:5 CEX1. 
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3.3.4 Farleden 2 

Fastigheten innefattar ett lamellhus på 5 våningar med tegelfasad, byggnaden har 6 trapphus 

med adresserna Larsbergsvägen 32-42. Byggnadskategorin är flerfamiljshus med typkoden 

320 ”Hyreshusenhet, huvudsakligen bostäder” enligt fastighetstaxeringen. Byggnadens 

komplexitet är enkel då det inte finns något luftkonditioneringssystem större än 12 kW 

kyleffekt och att den anses som enkel hos Boverkets föreskrifter och allmänna råd, BFS 

2007:5 CEX1. Nybyggnadsåret för byggnaden var 1958 och består utav 56 lägenheter samt en 

lokal. Bostadsarenan motsvarar 3 448 m2 och lokalarean 316 m2, lokalen används i dagsläget 

som bilverkstad. Atemp beräknas fram utifrån BOA (Bostadsarea) & LOA (Lokalarea) till 4 

329 m2, den golvarea som är uppvärmd i byggnaden till mer än 10 °C. Atempen fördelas ut i 

procent på de olika verksamheterna, 95 % bostäder (inkl. biarea, t.ex. trapphus och uppvärmd 

källare) och 5 % övrig verksamhet ”bilverkstad måste anges då inget förval finns för denna 

verksamhet”.   

 

3.3.5 Fyren 2 

Fyren 2 innefattar ett skivhus på 10 våningar med tegelfasad, bygganden kategoriseras som 

flerfamiljshus ”Hyreshusenhet med huvudsakligen bostäder” med typkoden 320.  Skivhuset 

har en entré med adressen Larsbergsvägen 46, byggår var 1968 och består utav 52 

bostadslägenheter samt en lokal fördelat på BOA 3 925 m2 och LOA 25 m2.  Komplexiteten 

är enkel då de inte finns något luftkonditioneringssystem större än 12 kW kyleffekt och att 

den bedöms enkel hos Boverkets föreskrifter. Atempen beräknas fram till 4 542 m2 den 

golvarea som är uppvärm till mer än 10 °C. Atempen fördelas också ut på de olika 

verksamheterna, 99 % bostäder och 1 % kontor & förvaltning. 
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3.3.6 Klockbojen 4 

Klockbojen 4 är den största fastighet som har deklarerats i beståndet, den totala bostadsarea är 

på 10 727 m2 och innerfattar 149 lägenheter samt två kontorslokaler som har en lokalarea på 

totalt 160 m2. Byggnaden på fastigheten består utav ett lamellhus på 6 våningar med 

tegelfasad, bygganden har 6 trapphus med adresserna Agavägen 14 – 34. Nybyggnadsåret för 

fastigheten var 1969 och är en av de yngsta byggnaderna i John Mattsons fastighetsbestånd. 

Utifrån BOA och LOA kan vi beräkna fram Atempen, fastighet har en Atempen på 12 520 

m2, fördelar man ut Atempen i procent för verksamheterna så består 98 % utav bostäder och 

resterande 2 % är kommersiella lokaler, kontor i detta sammanhang.   
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3.4 Energianvändning 

Byggnadernas energianvändning för respektive fastighet kommer att behandlas nedan, hela 

energideklarationen för respektive fastighet finns som bilaga 4-9. Även här har de underlättat 

att John Mattson har haft en bra dokumentation på sina fastigheter t.ex. på vilka energikällor 

som har använts för leverans av värme och el samt i vilken omfattning. Något som kan vara 

väldigt tidskrävande att få fram om inte dokumentationen finns sparad någonstans. 

Programmet man har använt för övervakning, analys och redovisning av energianvändningen 

heter Manodo. Ett enkelt program att arbeta i och som samordnar all information ”oberoende 

på fabrikat” i ett gemensamt webbgränssnitt.  

3.4.1 Barkassen 1 

Energikällan som har använts för uppvärmning av byggnaden är fjärrvärme, totalt under ett år 

har man förbrukat 749 300 kWh. Värdet är inte normalårskorrigerat utan är ifrån aktuellt 

kalenderår och har mäts fram utifrån ett energiprogram som heter Manodo. En summering 

görs i summarutan 1 (Σ1= energi för uppvärmning och varmvatten), då inga andra 

energikällor har använts förutom fjärrvärme så blir den siffran likt tidigare 749 300 kWh. 

Energin som har använts till varmvattenberedning är 139 693 kWh och är en del av den totala 

fjärrvärmeförbrukningen. Fastighetselen har också tagits fram och beräknats till 67 840 kWh, 

då byggnaden på fastigheten är ett hyreshus så har hyresgästerna egna abonnemang för 

hushållsel, inte heller verksamhetsel eller komfortkyla är aktuellt för denna byggnad.  En 

summering görs i summarutan 2 (Σ 2= visar den totala elen), då endast fastighetselen är 

aktuell blir summan samma som fastighetselen 67 840 kWh. Summeringen för summarutan 3 

ska också göras ( Σ3= värme, kyla och fastighetsel), kyla är inte aktuellt för denna byggnad så 

de som behövs göras är en addition av värmen och fastighetselen, vi får 749 300 kWh + 

67 840 kWh = 817 140 kWh. Den sista summeringen ska göras i summarutan 4 (Σ4= el exkl. 

hushållsel och verksamhetsel), då endast fastigehtselen är aktuellt blir summan samma som 

för Σ 2, alltså 67 840 kWh.  

Ort (graddagar) och ort(energiindex) ska anges för att kunna beräkna ett normalårskorrigerat 

värde enligt graddagsmetoden samt energiindexmetoden för Σ1. Ort blir Stockholm då inte 

Lidingö har en egen väderstation, de medför ett normalårskorrigerat värde på 903 062 kWh 

enligt graddagsmetoden samt 888 486 kWh enligt energiindexmetoden. Mer information om 

skillnaden mellan graddagsmetoden och energiindexmetoden se Boverkets föreskrifter BFS 
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2007:4. Normalårskorrigerat värde enligt energiindexmetoden används sedan för att få fram 

byggnadens energiprestanda; 

Energiprestanda [kWh/ m2, år]; Energianvändningen för uppvärmning och kyla 

(normalårskorrigerat) + fastighetsel och komfortkyla dividerat med Atemp. 

����������	
��
 =
uppvärmning +  kyla +  fastighetsel + komfortkyla

Atemp
 

����������	
��
 =
888 486 kWh

4329 m2 
= 345 678/:3, å; 

Varav el [kWh/ m2, år]; Här fylls el exkl. hushållsel, verksamhetsel in och divideras med 

Atemp. 

���������	
��
, #
�
# �$ =
El exklusive hushållsel och verksamhetsel

Atemp
=

Σ4

Atemp
  

���������	
��
, #
�
# �$ =
67 840 kWh

4329 m2
= >? 678/:3, å;  

Utifrån de värden som har lagts in får vi fram två referensvärden, referensvärde 1 är enligt 

nybyggnadskravet och beror på typ av byggnad samt ort.  Referensvärde 2 beräknas fram 

utifrån statistiska underlag för den valda byggnadskategorin och är i intervallet 135 – 165 

kWh/m2,år. Energiprestanda för byggnaden är 205 kWh/m2,år och ligger alltså över 

referensvärdet. Orsaken kan bero på flera saker och kommer att ses över under rubriken 

rekommendation kostnadseffektiva åtgärder.     

3.4.2 Galeasen 2  

Den energi som har använts till uppvärmning av byggnaden är 436 000 kWh varav 94 029 

kWh förbrukats till varmvattenberedning. Energikällan är fjärrvärme och inga andra 

energikällor har använts för uppvärmning. Summeringen av energi för uppvärmning och 

varmvatten blir då likt tidigare 436 000 kWh då inga andra energikällor har använts. Totala 

elförbrukningen till fastigheten är samma som fastighetselen då varken hushållsel, 

verksamhetsel och komfortkyla är aktuellt för byggnaden. Fastighetselen uppgår till 38 824 

kWh. Summeringen av värme, kyla och fastighetsel kan nu göras då inte fjärrkyla använts i 

bygganden. Addering sker mellan värme och fastighetsel, 436 300 kWh + 38 824 kWh = 475 

124 kWh. Den sista summeringen som ska göras är el exkl. hushållsel och verksamhetsel då 



      
 

      Examensarbete 30 HP 
 

 

20 

 

endast fastigehtselen är aktuellt för bygganden blir summan likadan som den totala 

elförbrukningen, alltså 38 824 kWh.   

Väderstation måste anges för att kunna beräkna ett normalårskorrigerat värde enligt 

graddagsmetoden och energiindexmetoden för Σ1= energi för uppvärmning och varmvatten. 

Väderstation(ort) blir Stockholm det medför ett normalårskorrigerat värde på 523 366 kWh 

enligt graddagsmetoden samt 515 182 kWh enligt energiindexmetoden. 

Energiprestanda [kWh/ m2, år]; Energianvändningen för uppvärmning och kyla 

(normalårskorrigerat) + fastighetsel och komfortkyla dividerat med Atemp. 

����������	
��
 =
uppvärmning +  kyla +  fastighetsel + komfortkyla

Atemp
 

����������	
��
 =
515 182 kWh

2391 m2 
= 3>5 678/:3, å;    

Varav el [kWh/ m2, år]; Här fylls el exkl. hushållsel, verksamhetsel in och divideras med 

Atemp. 

���������	
��
, #
�
# �$ =
El exklusive hushållsel och verksamhetsel

Atemp
=

Σ4

Atemp
  

���������	
��
, #
�
# �$ =
38 824 kWh

2391 m2
= >? 678/:3, å;  

Energiprestandan ligger lite över refernsvärdet 2 som beräknas fram utifrån statistiska 

underlag för den valda byggnadskategorin. Intervallet är i mellan 136 – 166 kWh/m2,år och de 

verkliga energiprestandan befinner sig på 215 kWh/m2,år. Orsaken kommer behandlas längre 

fram i examensarbetet.  

3.4.3 Roslagsskutan 5 

Fjärrvärme är den energikälla som har använts för uppvärmning av byggnaderna, totalt uppgår 

omfattningen till 1 493 600 kWh varav 378 902 kWh förbrukats till varmvattenberedning. Σ1 

kan enkelt beräknas fram då uppvärmningen endast har förekommit av fjärrvärme, vi får likt 

tidigare 1 493 600 kWh. Byggnadens elförbrukning ska redovisas, fastighetselen framgår till 

235 200 kWh. Hushållsel, verksamhetsel och komfortkyla är inte aktuellt för bygganden så Σ2 

kan då enkelt beräknas fram till 235 200 kWh. Summering av värme, kyla och fastigehtsel ska 
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utföras. Kyla används inte för bygganden så en addition av Σ1 och Σ2 räcker för att få fram 

Σ3, vi får 1 493 600 kWh (Σ1) + 235 200 kWh (Σ2) = 1 728 800 kWh (Σ3). Summering 4 får 

vi fram genom att subtrahera hushållsel och verksamhetsel från den totala elförbrukningen 

(Σ2), hushållsel och verksamhetsel är som tidigare sagt inte aktuellt för bygganden så Σ4 = 

Σ2= 235 200 kWh.  

Normalårskorrigerat värde ska anges för Σ1 enligt graddagsmetoden och energiindexmetoden. 

För att få fram normalkorrigerat värde måste ort anges för graddagar samt energiindex, ort blir 

Stockholm då Lidingö saknar en väderstation. Enligt graddagsmetoden blir då värdet 

1 824 301 kWh och 1 798 941 kWh enligt energiindexmetoden.   

Energiprestanda [kWh/ m2, år]; Energianvändningen för uppvärmning och kyla 

(normalårskorrigerat) + fastighetsel och komfortkyla dividerat med Atemp. 

����������	
��
 =
uppvärmning +  kyla +  fastighetsel + komfortkyla

Atemp
 

����������	
��
 =
1 798 941 kWh

10 980 m2 
= >?B 678/:3, å;    

Varav el [kWh/ m2, år]; Här fylls el exkl. hushållsel, verksamhetsel in och divideras med 

Atemp. 

���������	
��
, #
�
# �$ =
El exklusive hushållsel och verksamhetsel

Atemp
=

Σ4

Atemp
  

���������	
��
, #
�
# �$ =
235 200 kWh

10 980 m2
= 3> 678/:3, å; 

Energiprestanda för bygganden är 164 kWh/m2,år och ser man till referensvärdet 2 bör 

energipestandan vara mellan intervallet 120 – 180 kWh/m2,år. Energiprestandan ligger alltså 

inom intervallet, en djupare granskning kommer ske under rubriken rekommendation 

kostnadseffektiva åtgärder.     

3.4.4 Farleden 2 

Förbrukningen av värme under ett år uppgår till 1 224 300 kWh varav 304 724 kWh har 

använts till varmvattenberedning. Energikällan som har använts för uppvärmning av 

bygganden är fjärvärme, inga andra energikällor har nyttjats. Summering av energi för 
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uppvärmning och varmvatten blir 1 224 300 kWh. Totala elförbrukningen för byggnaden kan 

likställas med fastighetselen på 125 600 kWh, ingen övrig el är aktuell för byggnaden. En 

addition av värme och fastighetsel ska göras för att få fram summa 3, ingen fjärkyla har 

använts i byggnaden så den kan vi bortse ifrån. Vi får 1 224 300 kWh kWh + 125 600 kWh = 

1 349 900 kWh och är den totala energiförbrukningen för uppvärmning och elförbrukning. El 

exkl. hushållsel och verksamhetsel är den sista summeringen som måste genomföras, 

fastighetsel är endast aktuell för byggnaden så summering 4 är lika med summering 2, vi får 

Σ2= Σ4= 125 600 kWh. 

Ort (graddagar) och ort(energiindex) ska uppges för att kunna beräkna fram ett 

normalårskorrigerat värde för summering 1. Ort blir Stockholm som medför ett 

normalårskorrigerat värde på 1 479 511 kWh enligt graddagsmetoden samt 1 457 524 kWh 

enligt energiindexmetoden. Normalårskorrigerat värde enligt energiindexmetoden används 

sedan för att få fram byggnadens energiprestanda; 

Energiprestanda [kWh/ m2, år]; Energianvändningen för uppvärmning och kyla 

(normalårskorrigerat) + fastighetsel och komfortkyla dividerat med Atemp. 

����������	
��
 =
uppvärmning +  kyla +  fastighetsel + komfortkyla

Atemp
 

����������	
��
 =
1 457 524 kWh

10 486 m2 
= >CD 678/:3, å;    

Varav el [kWh/ m2, år]; Här fylls el exkl. hushållsel, verksamhetsel in och divideras med 

Atemp. 

���������	
��
, #
�
# �$ =
El exklusive hushållsel och verksamhetsel

Atemp
=

Σ4

Atemp
  

���������	
��
, #
�
# �$ =
125 600 kWh

10 486 m2
= >3 678/:3, å; 

Referensvärdet för byggnaden är i intervallet 120 – 180 kWh/m2,år, byggandens 

energiprestanda är 139 kWh/m2,år och håller sig alltså inom intervallet. Under rubriken 

rekommendation kostnadseffektiva åtgärder kommer vi göra en djupare granskning av 

energiprestandan. 
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3.4.5 Fyren 2 

 Fjärrvärme är den energikällan som har använts för uppvärmning av bygganden, totala 

energiförbrukningen är 568 100 kWh och 186 236 kWh har förbrukats till 

varmvattenberedning. Summeringen av energi för uppvärmning och varmvatten blir Σ1 = 

568 100 kWh då inga andra värmekällor har nyttjats förutom fjärrvärme. Totala 

elförbrukningen för bygganden kan likställas med fastighetselen, ingen övrig el är aktuell för 

byggnaden, vi får Σ 2= 81 043 kWh. Den fullständiga energi som har förbrukats till värme, 

kyla, fastighetsel kan nu beräknas fram då inte fjärrkyla har använts, addering sker mellan 

värme och fastighetsel vi får Σ 3 = Σ 1 + Σ 2 = 568 100 kWh + 81 043 kWh = 649 143 kWh. 

Sista summeringen ska beräknas fram och är den för el exkl. hushållsel och verksamhetsel. 

Fastighetsel är endast aktuellt för byggnaden och medför att omfattningen är samma som för 

summering 2, vi får Σ 4= Σ 2 = 81 043 kWh.  

Återstående innan vi kan göra beräkningen för energiprestandarn är att ta fram värdet för ett 

normalårskorrigerat år enligt graddagsmetoden och energiindexmetoden av Σ1. För att få fram 

värdet måste vi ange vilken väderstation(ort) som är aktuell, i detta fall är det Stockholm då 

inte Lidingö har en egen väderstation. Normalårskorrigerat värde blir 702 965 kWh enligt 

graddagsmetoden samt 693 835 kWh enligt energiindexmetoden. 

 Energiprestanda [kWh/ m2, år]; Energianvändningen för uppvärmning och kyla 

(normalårskorrigerat) + fastighetsel och komfortkyla dividerat med Atemp. 

����������	
��
 =
uppvärmning +  kyla +  fastighetsel + komfortkyla

Atemp
 

����������	
��
 =
693 835 kWh

4542 m2 
= >5C 678/:3, å;    

Varav el [kWh/ m2, år]; Här fylls el exkl. hushållsel, verksamhetsel in och divideras med 

Atemp. 

���������	
��
, #
�
# �$ =
El exklusive hushållsel och verksamhetsel

Atemp
=

Σ4

Atemp
  

���������	
��
, #
�
# �$ =
81 043 kWh

4542 m2
= >E 678/:3, å;  
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Referensvärdet för byggnadens energiprestanda ligger mellan intervallet 120 – 180 

kWh/m2,år. Den verkliga energiprestandan som vi har beräknat fram ligger på 153 kWh/m2,år 

och håller sig alltså inom intervallet, under rubriken rekommendation kostnadseffektiva 

åtgärder kommer vi behandla energiprestandan ytterligare.    

3.4.6 Klockbojen 4 

Energiförbrukningen för uppvärmning av byggnaden beräknas till 1 450 500 kWh varav 

336 961 kWh har använts till varmvattenberedningen. Energikällan för uppvärmning är 

fjärvärme, inga andra värmekällor har brukats. Totala förbrukningen för uppvärmning och 

varmvatten uppgår därför till 1 450 500 kWh. Fastighetselen är lika med den totala 

elförbrukningen för fastigheten då ingen övrig el är aktuell för bygganden, Σ 2 = 201 500 

kWh. En summering av värme, kyla och fastighetsel ska genomföras, fjärrkyla är inte aktuellt 

för byggnaden så en addition av värmen och fastighetsel ska göras. Σ3 = 1 450 500 kWh + 

201 500 kWh = 1 652 000 kWh. El exkl. hushållsel och verksamhetsel måste också beräknas 

fram, då fastigheten inte berörs av hushållsel och verksamhetsel i deklarationen så är 

summeringen samma som för den totala eleförbrukningen Σ4 = Σ2 = 201 500  

Energiprestandan ska beräknas fram nedan men innan det så måste vi ta fram de 

normalårskorrigerat värdet enligt graddagsmetoden samt energiindexmetoden. Värdet 

beräknas fram när man anger vilken väderstation som är aktuell för platsen, i detta fall är det 

Stockholm. Normalårskorrigerade värdet enligt graddagsmetoden är på 1 808 949 kWh samt 

1 782 325 kWh enligt energiindexmetoden. 

Energiprestanda [kWh/ m2, år]; Energianvändningen för uppvärmning och kyla 

(normalårskorrigerat) + fastighetsel och komfortkyla dividerat med Atemp. 

����������	
��
 =
uppvärmning +  kyla +  fastighetsel + komfortkyla

Atemp
 

����������	
��
 =
1 782 325 kWh

12 520 m2 
= >B3 678/:3, å; 

Varav el [kWh/ m2, år]; Här fylls el exkl. hushållsel, verksamhetsel in och divideras med 

Atemp. 

���������	
��
, #
�
# �$ =
El exklusive hushållsel och verksamhetsel

Atemp
=

Σ4

Atemp
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���������	
��
, #
�
# �$ =
201 500 kWh

12 520 m2
= >? 678/:3, å;  

Energiprstandan på 142 kWh/m2,år ligger inom referensvärdet för bygganden, referensvärdet 

har intervallet 120 – 180 kWh/m2,år och beräknas fram utifrån statistiska underlag för den 

valda byggnadskategorin. Energiprestandan kommer behandlas ytterligare längre fram i 

arbetet då vi även ska se över kostnadseffektiva åtgärder för att kunna sänka 

energiprestandan.    

3.4 Ventilation 

Ventilationssystem ska anges för byggnaderna i energideklarationen och om de finns något 

krav på ventilationskontroll (OVK) samt om den är godkänd vid deklaration tillfället. De 

byggnaderna vi har behandlat så har samtliga ventilationssystemet, F = mekaniskfrånluft. Ett 

frånluftsystem styrs utifrån en frånluftsfläkt som suger ut den ”smutsiga” luften och gör så att 

ett undertryck uppstår i bygganden. Trycket blir då lägre inne i bygganden än utanför som 

medför att ny luft utifrån sugs in i byggnaden, den nya luften kommer in genom 

uteluftsventiler men även sprickor och otätheter i bygganden. Figur 2 visar hur systemen kan 

se ut och fungera i byggnaden, uppgifterna är hämtade ifrån Installationsteknik, 5p, WB2430, 

Kurspärm 2005/2006 kap. 5 
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En annan fördel med att bilda ett undertryck i bygganden är att inte fuktig luft tryckt ut i 

väggarna vilket leder till fuktskador samt försämrad isoleringsförmåga. Frånluftventilation 

kan ge upphov till drag under vintertid, för att hindra att de inträffar kan man placera 

tilluftventilerna bakom en radiator, ovan fönster alt. utforma ventilen så inte lufthastigheten 

blir för står. Finns de risk för radonläckning från marken bör ventilationssystemet utformas så 

inte ett allt för stort undertryck bildas i byggnaden, på så sätt undviker man att radongas 

tränger in genom sprickor och otätheter. Mer om radon kommer behandlas under nästa rubrik. 

Frånluftsystemets för- och nackdelar; 

Fördelar     Nackdelar 

+ Möjlighet att reglera tilluftsventilerna  - Risk för drag vid stora flöden 

+ Alltid undertryck i byggnaden  - Låg temperatur på uteluften vintertid 

+ Garanterat luftflöde (även varma dagar) - Visst servicebehov 

+ Möjlighet till värmeåtervinning  - Svårt att dämpa ljud utifrån 

+ Relativt enkelt system   - Undertryck kan öka radonläckning 

Krav på ventilationskontroll (OVK) berör samtliga byggnader vi har behandlat och alla var 

godkända när energideklarationen utfördes. Kontroll av frånluftsystemet ska ske vart 6:e år 

och är lagpliktigt, för mer info se Boverkets föreskrifter (BFS 2009:5)"Krav på 

funktionskontroll av ventilationssystem".  

3.5 Radon 

Radon är en ädelgas och förekommer naturligt i mark där uran finns men kan även 

förekomma i byggnadsmaterial och hushållsvattnet. Sönderfallskedjan utgår från uran - 238 

och slutar med bly - 206, när radium sönderfaller bildas radon som i sin tur sönderfaller till 

radioaktiva metallatomer (radondöttrar). Radondöttrarna följer med luften in i luftrör och 

lungor, strålningen som de avger kan orsaka lugncancer. Radongasen är en luktfri gas som 

inte heller syns eller smakar något, det ända sättet att upptäcka radon är att mäta.     

 
Markradon kan ge upphov till höga radonhalter i inomhusluften, i nästan alla rum med 

markontakt kan man räkna med att radongas har trängt upp ifrån marken. Markradon tränger 

in i byggnader genom diffusion och konvektion, radonmängden beror till exempel på hur sort 

undertryck det är inomhus, markens radioaktivitet och husets markontakt etc. Radon kan även 
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finnas i byggnadsmaterial, normalt är radonhalten så låg att den är betydelselös men det finns 

undantag. Uran och radium är naturligt förekommande i marken och därmed även i 

stenbaserade byggnadsmaterial tex, betong, tegel och lättbetong.  Radonet kommer främst 

från starkt radongivande byggnadsmaterial, huvudsakligen när man pratar om radon i 

byggnadsmaterial brukar man avse alunskifferbaserad blå lättbetong.  Blå lättbetong 

tillverkades under åren 1929 – 1975 och finns alltså bara i äldre byggnader, blå lättbetong kan 

ge radondotterhalter uppåt 500 Bq/m³. Vatten i djupborrade brunnar kan innehålla stora 

mängde radon om berggrunden har en förhöjd radiumhalt. Radonet i hushållsvattnet kan 

sedan avgå till inomhusluften vid eventuell duschning eller vanlig tappning. Vattnet är 

normalt sätt inte farligt att dricka om inte radonhalten är extremt hög, vilket är mycket 

ovanligt. Radon i bostäder kan alltså komma från tre olika källor, byggnadsmaterial, mark och 

hushållsvatten. Vanligaste åtgärden om radonhalten är för hög är att öka ventilationen, en god 

luftomsättning späder ut och för bort radonet och är en lämplig metod oavsett radonkällan. 

Ökad ventilation medför tyvärr också att undertrycket inomhus ökar som medför till att mer 

radongaser kan tränga sig in, om markradon givetvis är källan, kompletteringar kan då tänkas 

behöva göras tex. tätning av grunden alt. installation av en radonsug.  Figur 3 visar hur radon 

kan tränga in i en byggnad.   

 

 
 
 
 
I energidekalrationen ska det anges om en mätning har utfört och även vilken radonhalt som 

finns i bygganden (Bq/m³) om så är fallet. För samtliga byggnader i fastighetsbeståndet har en 
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mätning utförts, alla klarade av de krav som finns på 200 Bq/m³ och den högsta radonhalten 

som påträffades var på 110 Bq/m³. Mätmetoden som har använts vid mätningen ska också 

uppges samt vilket datum mätningen utfördes. Den mätning som har genomförts är en 

långtidsmätning enligt SSM ”Strålsäkerhetsmyndigheten”, datum för mätningarna har skett i 

mellan 2005 – 2007 och en rekommendation från socialstyrelsen är att en mätning inte bör 

vara äldre en 15 år.           

3.6 Rekommendationer kostnadseffektiva åtgärder 

När allt underlag är framtaget för respektive byggnad och fastighet kan man börja bilda sig en 

uppfattning om hur energianvändningen ser ut samt vilka energibesparingsåtgärder som skulle 

kunna vara angelägna. I energideklarationen återstår det att rekommendera kostnadseffektiva 

åtgärder för respektive byggnad, åtgärdsförslagen delas upp i tre olika typer, styr- och 

reglertekniskt, installationstekniskt och byggnadstekniskt, besparingsåtgärden behöver inte 

bestå utav en typ utan kan vara en kombination utav flera. Den minskade energianvändningen 

ska uppges för åtgärdsförslaget i kWh/år och även kostnadsbesparingen som den medför i 

kr/kWh. För att få fram kostnadsbesparingen delar man totala nuvärdesberäknade kostnaden 

(investeringen) med den ekonomiska livslängden samt antalet sparade kWh/år. Hänsyn ska tas 

till internkalkylräta och energiprisindex, besparingskostnaden jämförs sedan med det aktuella 

energipriset. Är besparingskostnaden lägre än det aktuella energipriset som man betalar, 

innebär det att de är billigare att effektivisera/spara energi än att köpa ny. Slutligen ska det 

minskade utsläppet av koldioxid (CO2) anges och en beskrivning av åtgärden. Beräkning av 

det minskade utsläppet av koldioxid beror lite på den nuvarande energikälla, 

emissionsfaktorer för olika bränsleslag finns på naturvårdsverkets hemsida alt. fortums 

hemsida för att kunna omvandla besparingen till koldioxid. En beskrivning av åtgärden ska 

göras, de olika åtgärdstyperna förklarar inte vad de är som ska utföras tex tätning av 

lägenhetsfönster, byte av fränluftsfläkt etc.     
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Efter en lång diskussion med Olle Petersson (fatighetsansvarige på John Mattson) kom vi 

fram till att den ena kostnadseffektiva åtgärden ska vara effektbegränsningar i DUC-central. 

Rekommendationen grundar sig på att man tidigare har utfört ett pilotprojekt i en byggnad 

och slutsatsen visade sig vara en besparing på mellan 10 – 20 % av värmeförbrukningen 

beroende på ute temperatur. Effektbegränsningen installerades den 17 april, se figur 4 som är 

ett utklipp ifrån energiprogrammet manodo. 

Investeringen kostade 25 000 kr och beräknas ha en livslängd på ca 10 år, John mattson valde 

att räkna med en besparing på ca 5 % av värmeförbrukningen och ändå är åtgärden väldigt 

kostnadseffektiv. Effektbegränsningen i DUC-central kommer att förklaras tydligare under 

nästa rubrik.   

Nästa kostnadseffektiva åtgärd vi kommer rekommendera är en injustering av radiatorer, 

bakgrunden till den rekommenderade åtgärden är en loggning av inomhustemperaturen i 

fastighetsbeståndet. Loggningen visade att man har ca 1 – 4 grader för varmt inomhus, en 

besiktning ute på plats genomfördes också där man såg att flera boenden vädrade bort 

överskottsvärmen helt i onödan ” man eldar för kråkorna”. En sänkning av temperaturen med 

1°C innebär en besparing på 5 % av den totala värmeförbrukningen, Olle Petersson tror att 

åtgärden skulle kunna medföra en besparing på ca 10 % av värmeförbrukningen för John 



      
 

      Examensarbete 30 HP 
 

 

30 

 

Mattson Fastighets AB. Investeringskostnaden för injustering av radiatorer är ca 1 000 

kr/lägenhet och livslängden beräknas till ca 10 år, det gör åtgärdsförslaget kostnadseffektivt 

och som även leder till en bättre boendemiljö för hyresgästerna. En grundligare genomgång 

av injustering av radiatorer kommer genomföras nedan.  

3.6.1 Effektbegränsning i DUC 

Fjärrvärmebolagen förändrar idag sina underlagsmodeller för debitering så att en större del av 

kostnaden beror på det momentana effektuttaget i fjärrvärmecentralen. Orsaken grundar sig på 

att man vill ha ett styrmedel för att utjämna effektuttaget i nätet och undvika 

spetslastproduktion för att klara av vissa korta toppeffekter under dygnet. För kunden 

”fastighetsägaren” kan en bra effektbegränsning sänka kostnaden för abonnemanget och 

fjärrvärmeförbrukningen.  

Effektbegränsning i fjärvärmecentralen håller nere förbrukningen när energin är som dyrast 

genom optimering av undercentralens uttag av momentan effekt. Kontinuerlig kontroll och 

justering av effektuttaget i centralen efter hur förbrukningen varierar medför att 

belastningstopparna jämnas ut. Styrningen utgår nu från fastighetens faktiska behov och inte 

från lösa antaganden och gissningar. Gjorda installationer i fastighetsbeståndet visar en 

besparingspotential upp till 10 % - 20 % . 

När alla verksamheter startar upp parallellt med att hushållen förbrukar mycket varmvatten, 

ökar uttaget från fjärrvärmenätet mycket kraftigt under en kort tid.  Att producera detta 

energibehov för att kunna klara av belastningstopparna är ofta dyrt och miljöbelastande.  

Energiförbrukningen under en enskild timme ”timeffekten”, väger därför tungt i många 

fjärrvärmetaxor. Energikostnaden grundar sig alltså inte enbart på den totala månads- eller 

årsförbrukning utan också när under dygnet förbrukningen sker. Begränsning av effektuttaget 

under de dyraste timmarna lönar sig, genom att omfördela mellan varmvatten och värme.  

Effektbegränsningen baserar sig på förbrukningshistoriken för fastigheten i form av en 

energisignatur, se graf 1. Energisignaturen ligger till grund för begränsningskurvan som läggs 

in i DUC.  Energisignaturen bekräftar vilken förbrukning fastigheten normalt har vid en viss 

medeltemperatur inkl. varmvatten.   
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    Graf 1, energisignatur  

 
En bostadsfastighets varmvattenförbrukning motsvarar ca 20 % – 40 % av den totala 

energiförbrukningen men den dimensionerande effekten är ofta upp till två ggr 

radiatorsystemets. Orsaken beror på att uttaget av varmvatten inte sker jämt fördelat utan 

under korta tider, ofta samtidigt i stora delar av fastigheten. I Graf 2 ser vi det tydligt vid tiden 

före 16:30, under denna period är ingen begränsning inkopplad.   

 

 
   Graf 2, diagrammet visar 2 min värden. 
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Med hjälp av effektbegränsningen ska inte byggnaden förbruka en högre timmedeleffekt än 

den som begränsningskurvan ger vi aktuell utetemperatur, detta sker genom att DUC:en 

kontinuerligt bevakar effektuttaget och reducerar radiatoreffekten genom att strypa ner på 

framledningen, se graf 3. 

 

 
   Graf 3, diagrammet visar 2 min värden. 
 
Reducering av radiatoreffekten sker endast vid behov och endast så mycket som behövs för 

att hålla sig under gränsvärdet. I realiteten ger det korta sänkningarna ingen märkbar påverkan 

utav inneklimatet, se graf 4.  

 

 
   Graf 4, diagrammet visar 2 min värden. 
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3.6.2 Injustering av radiatorer 

Inomhusklimatet är ofta ett generellt problem för många fastighetsägare och det gäller inte 

bara äldre byggnader utan även moderna. Problemet beror ofta på att vattenflödena är fel i 

systemet som medför att regulatorerna inte kan reglera in en önskvärd temperatur. För att 

regulatorn ska kunna reglera effektivt krävs det ett föreskrivet flöde i reglerventilen vid 

nominellt driftvillkor, enda möjligheten till att få föreskrivna flöden är att injustera 

anläggningen. Injusteringen innebär att rätt flöden ställs in vid föreskrivna villkor, genom att 

undvika underflöden vid föreskrivna villkor garanterar man att de aldrig uppstår vid andra 

driftsvillkor heller. Föreskrivet flöde måste alltså passera genom varje radiator under 

föreskrivna förhållanden vilket kräver en individuell injustering av varje radiator. Ett system 

som inte är injusterat korrekt kostar mycket pengar för fastighetssägaren, man brukar säga att 

en sänkning av temperaturen med 1°C innebär en besparing på ca 5 % av den totala 

värmeförbrukningen. I graf 5 ser man tydligt den procentuella ökningen av energikostnaden 

per grad °C för hög temperatur i bygganden. 

 

   Graf 5,Procentuell ökning av energikostnaden. 

 Radiatorerna i fastighetsbeståndet är utrustad med termostatventiler, vid en första anblick kan 

det verka meningslöst att injustera värmeanläggningen då termostatventilens uppgift är att 
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justera in flödet till korrekt värde i radiatorn som medför en automatisk injusterad anläggning. 

Vid ett normalt driftflöde skulle det nästan vara sant förutsatt att reglerkretsarna är stabila 

men icke injusterade radiatorer orsakar stora störningar. Termostatventilerna är ofta inställda 

på maximalt börvärde vilket leder till att ventilen är konstant öppen, det maximala flödet 

skapar ett överflöde i radiatorn och medför underflöden i andra delar av värmesystemet. Ett 

annat problem är att överflöden även medför oförutsedda tryckfall i vissa ledningar, speciellt 

vid uppstart av anläggningen efter nattsänkningen. Innan de gynnade kretsarna har nått sina 

nominella lyfthöjder får de dåligt gynnade termostatventilerna för små flöden, det orsakar en 

ojämn uppstart av anläggningen vilket gör det svårt att reglera med en central regulator. 

Injusteringen ska utföras på tre olika sätt för byggnaderna, det första är att få 

produktionsenheterna justerade till föreskrivet flöde i varje värmepanna och att flödet är 

konstant i varje enhet. Variationer i flödet medför förkortad livslängd, minskad verkningsgrad 

och gör att önskvärd reglering svår. Nästa steg är att få distributionssystemet justerat så att 

alla komponenter får föreskrivet flöde, oavsett vad den totala lasten är i värmeanläggningen. 

Sista steget är att få reglerkretsarna injusterade för att skapa ett bra arbetsvillkor för 

reglerventilerna och att primär- och sekundärflöden blir kompatibla.   

För att få en gynnsam injustering är det viktigt att även justera in termostatventilerna, Figur 5 

visar en grenledning med 4 radiatorer. Tryckfallet i ledningarna är 1 kPa vid föreskrivet flöde 

mellan varje radiator och tillgängligt till differenstryck är 9 kPa för den första radiatorn och 6 

för den sista.  

 

                     Figur 4, grenledning med fyra radiatorer. 

 
 
Termostatventilerna har injusteras så varje radiator har föreskrivet flöde, gren – och 

stamledningar är också justerad. Resultat framgår av tabell 1. 
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    Tabell 1, Helt injusterad anläggning. 

 
Injusteras inte termostatventilerna utan endast grenar och stammar justeras får man ett 

problem med att radiatorerna inte arbetar med ett föreskrivet flöde. Resultat leder till att 

rumstemperaturen fortfarande är ojämn som framgår av tabell 2. 

 Tabell 2, Stam- och grenledningar är injusterade men inte termostatventilerna. 

 

Flödet för den första radiatorn är 6 ggr större än sitt föreskrivna flöde vilket ökar 

värmeavgivningen med ca 14 % och påverkan att nå önskad rumstemperatur efter 

nattsänkningen påverkas endast marginellt. Termostatventilen är rätt inställd om flödet i den 

första radiatorn kommer att minska efter en tid som medför att de två sista radiatorerna får 

sina förskrivna flöden. Uppstarten kommer därmed bli betydligt längre än väntat så länge som 

den första radiatorns termostatventil hålls helt öppen, radiator 3 och 4 når aldrig sitt 

föreskrivna flöde utan erhållna temperaturer framgår av tabell 2.        
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4 Analys av energibesparingsåtgärder 
Under denna rubrik kommer en analys av energibesparingsåtgärderna att genomföras för varje 

byggnadstyp, analyser kring hur besparingspotentialen ser ut för respektive fastighet om 

energibesparingsåtgärderna genomförs samt hur återbetalningstiden är för investeringen.   

4.1 Barkassen 1 

Om föreslagna energibesparingsåtgärder skulle investeras för fastigheten kommer det 

innebära att byggnadens energiförbrukning skulle hamna något över refernsvärdet för liknade 

byggnadstyper. Fastigheten är den äldsta i beståndet och inga tidigare besparingsåtgärder har 

genomförts. De föreslagna besparingsåtgärderna är följande;  

 

Effektbegränsnigen i DUC-centralen skulle minska energianvändningen med 37 465 kWh/år 

och injusteringen av radiatorerna skulle bidra med en sänkning på 74 930 kWh/år. Totalt om 

båda besparingsåtgärderna skulle genomföras för fastigheten skulle de innebära en säkning av 

energianvändningen med ca 110 000 kWh/år och minskat utsläpp av koldioxid med 5,6 ton/år.  

Investeringskostnaden för åtgärderna är 25 000 kr för effektbegränsningen och 60 000 kr för 

injustering av radiatorer, alltså en total investeringskostnad på 85 000 kr. Ser man till 

besparingspotentialen som uppfylls av den minskde energianvändningen för byggnaden blir 

det 28 100 kr/år för effektbegränsningen och 56 200 kr/år för injusteringen av radiatorer, en 

summering av åtgärderna blir ca 85 000 kr. Återbetalningstiden ”Pay-off-tiden” blir ca ett år, 

ett mycket bra värde om man ser till liknande investeringskalkyler för fastigheter. I tabellen 

nedan finns varje besparingsåtgärd utvärderad.  
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Energibesparande åtgärder           

Åtgärd Besparing(Sek/år) Investering (Sek) Återbetalningstid (år) 

Effektbegränsning i DUC 28100 25000 0,89 

Injustering av radiator 56200 60000 1,07 

                                                                                                                                 

Energiförbrukningen för byggnaden är 189 kWh/m2 för uppvärmning varav 35 kWh/m2 går 

till varmvattenberedning samt 16 kWh/m2 för elektricitet. Totalt är enregiförbrukningen 205 

kWh/ m2 och energipriset som John Mattson betalar för fjärrvärme är 0,75 kr/kWh och 1,25 

kr/kWh för el. Tabell nedan visar en enkel fördelning på leverad energi. 

Energiförbrukning 
Levererad energi (kWh/m2 år) per energislag       
Typ Uppvärmning VV Elektricitet   Totalt 
FJV 154 35 0 189 
Olja 0 0 0 0 
VP 0 0 0 0 
Pellet 0 0 0 0 
El 0 0 16 16 
Summa 154 35 16 205 

Total energiförbrukning beräknas till: 205 kWh/m2 år     
Energipriser: FJV= 0,75 kr/kWh El= 1,20 kr/kWh 
CO2 
ekvivalent             
Ekvivalenten för elektricitet är 0,25kg/kWh         
Ekvivalenten för värme är 0,25kg/kWh         

                                                                                                                             

Energiprestandan för byggnaden är 205 kWh/m2 och ligger över refernsvärdet mellan 135– 

165 kWh/ m2 som har beräknas fram utifrån de statistiska underlagen för den valda 

byggnadskategorin. Om energibesparingsförslagen genomförs kommer energiprestandan 

sänkas till 172 kWh/ m2 och ligga något över referensvärdet, enligt tabell nedan. 
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4.2 Galeasen 2 

Energiprestandan för byggnaden är 215 kWh/m2,år och ligger över referensvärdet på 136 – 

166 kWh/m2,år för liknade byggnader. Om samtliga energibesparingsförslag skulle investeras 

i fastigheten skulle energiprestandan sänkas till 186 kWh/m2,år enligt tabell nedan. 

Energiförbrukningen kommer fortfarande ligga över intervallet trots 

energibesparingsåtgärderna men byggnaden är bland de äldsta i fastighetsbeståndet och inga 

tidigare besparingsåtgärder har utförts under byggnadens livslängd.   
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Besparingsåtgärderna påverkar fatigheten påföljande sätt, se tabell nedan som är hämtad ifrån 

energideklarationen. Effektbegränsningen i DUC – centralen medför en energibesparing på 

21 815 kWh/år och minskat utsläpp av koldioxid med 1,1 ton/år. Injustering av radiatorer 

minskar energiförbrukningen med 43 630 kWh/år och koldioxid utsläppet med 2,2 ton/år. En 

summering av åtgärderna innebära en besparing på 65 445 kWh/år och ett minskat utsläpp av 

koldioxid med 3,3 ton/år för byggnaden. 
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Energiförbrukningen kan sammanställas på följande för byggnaden, se tabell nedan. För 

uppvärmning och varmvattenberedning går det åt 199 kWh/m2 år. El motsvarar 16 kWh/m2 år 

och vi får en total summering på 215 kWh/m2 år för fastigheten. Energipriser uppgår till ca 

0,75 kr/kWh för fjärrvärmen och 1,20 kr/kWh för elen. 

Energiförbrukning 

Levererad energi (kWh/m2 år) per energislag       

Typ 
Uppvärmnin
g VV Elektricitet   Totalt 

FJV 156 43 0 199 

Olja 0 0 0 0 

VP 0 0 0 0 

Pellet 0 0 0 0 

El 0 0 16 16 

Summa 156 43 16 215 
Total energiförbrukning beräknas 
till: 215 kWh/m2 år     

Energipriser: FJV= 0,75 kr/kWh El= 1,20 kr/kWh 

                                                                                                                                                

Pay-Off-tiden för energibesparingsåtgärderna kan beräknas fram då vi nu vet vad den 

minskade energianvändning blir och vad investeringskostnaden är för åtgärden samt vad John 

Mattson betalar för varje kWh. Tabellen nedan visar Pay-Off-tiden för besparingsåtgärderna. 

Effektbegränsningen av DUC - centralen är återbetalningstiden ca 1, 5 år och injusteringen av 

radiatorer är under 1 år. En väldigt kort återbetalningstid om man gemför med andra 

investeringskalkyler för fastigheter som bruka ligga mellan 3 – 8 års Pay-Off-tid.  

Energibesparande åtgärder           

Åtgärd Besparing(Sek/år) Investering (Sek) Återbetalningstid (år) 

Effektbegränsning av DUC 16400 25000 1,52 

Injustering av radiatorer 32700 30000 0,92 
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4.3 Roslagsskutan 5 

Energiförbrukningen för fastigheten kan sammanställas enligt tabellen nedan, uppvärmning 

och varmvattenberedning motsvarar 143 kWh/m2 och elen motsvarar 21 kWh/ m2. Den totala 

energiförbrukningen för fastigheten beräknas till 164 kWh/ m2, energipriset för fjärrvärmen 

beräknas till 0,75 kr/kWh och elen till 1,20 kr/kWh. 

Energiförbrukning 
Levererad energi (kWh/m2 år) per energislag       

Typ Uppvärmning VV Elektricitet   Totalt 

FJV 105 38 0 143 

Olja 0 0 0 0 

VP 0 0 0 0 

Pellet 0 0 0 0 

El 0 0 21 21 

Summa 105 38 21 164 
Total energiförbrukning beräknas 
till: 164 kWh/m2 år     
Energipriser: FJV= 0,75 kr/kWh El= 1,20 kr/kWh 

CO2 ekvivalent             
Ekvivalenten för elektricitet är 
0,25kg/kWh         
Ekvivalenten för värme är 0,25 kg/kWh         

                                                                                                                                 

Åtgärdsförslagen påverkar byggnaden på följande sätt, effektbegränsningen i DUC:en 

minskar energianvändningen med 71 980 kWh/år och medför minskat utsläpp av koldioxid 

med 3,6 ton/år. Injusteringen skulle innebära en besparing på 143 960 kWh/år och ett minskat 

utsläpp av koldioxid med 7,2 ton/år. Skulle båda åtgärderna genomföras i bygganden skulle 

det innebära en minskad energianvändning med hela 215 940 kWh/år och medföra ett minskat 

utsläpp av CO2 med 10,8 ton/år.        

Återbetalningstiden ”Pay-Off-tid” och besparingen i kronor för åtgärderna kan nu beräknas 

fram då vi vet hur stor investeringskostnaden är och hur mycket åtgärderna minskar 

energianvändningen samt energipriset för el och fjärrvärme. Investeringskostnaden för 

effektbegränsningen är 25 000 kr och medför en besparingen på 54 000 kr/år, investeringen är 

återbetald inom ett halvår. Injusteringen kostar 108 000 kr och för med sig en besparing på 

110 000 kr/år, investeringen återbetalar sig på ca 1 år. Nedan finns en tabell som visar 

återbetalningstiden i detalj för varje besparingsåtgärd. 
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Energibesparande åtgärder           

Åtgärd Besparing(Sek/år) Investering (Sek) Återbetalningstid (år) 

Effektbegränsning i DUC 54000 25000 0,46 

Injustering av Radiator 108000 110000 1,02 

                                                                                                                                        

Nuvarande energiförbrukning för fastigheten är som nämnt tidigare 164 kWh/ m2 och om 

båda åtgärdsförslagen skulle genomföras skulle de innebära en sänkning till 143 kWh/ m2
. 

Referensvärdet för likande byggnader är inom intervallet 95 – 142 kWh/ m2, den potentiella 

sänkningen skulle betyda att man hamnade exakt ovanför intervallet, se tabellen nedan. Inga 

större besparingsåtgärder har utförts tidigare i bygganden förutom att undercentralen byttes ut 

2007. 
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4.4 Farleden 2 

Åtgärdsförslagen påverkar fastigheten Farleden 2 på följande sätt, effektbegränsningen i DUC 

– centralen minskar årligen utsläppet av CO2 med 3 ton och energiförbrukningen med 61 215 

kWh. Injusteringen av samtliga radiatorer i byggnaden medför en årlig besparing av 6,1 ton 

CO2 och 122 430 kWh i energianvändning, i tabellen nedan finns båda åtgärderna preciserade. 

En investering av båda åtgärderna skulle medföra en besparingspotential på 183 645 kWh per 

år och minska utsläppet av koldioxid med 9,1 ton.  

 

Granskar man energiförbrukningen av levererad energi till byggnaden i kWh/ m2 ser man att 

fjärrvärme är den största posten. Fjärvärmen för uppvärmning uppgår till 127 kWh/ m2 varav 

31 kWh/ m2 går till varmvatten, elen har i förhållande viss en liten påverkan på endast 12 

kWh/m2. Summering av levererad energi finns i nedanstående tabell, värdet på 139 kWh/ m2 

ligger inom referensvärdet för liknade fastigheter.  

Energiförbrukning 
Levererad energi (kWh/m2 år) per energislag       

Typ Uppvärmning VV Elektricitet   Totalt 

FJV 96 31 0 127 

Olja 0 0 0 0 

VP 0 0 0 0 

Pellet 0 0 0 0 

El 0 0 12 12 

Summa 96 31 12 139 
Total energiförbrukning beräknas 
till: 139 kWh/m2 år     
Energipriser: FJV= 0,75 kr/kWh El= 1,20 kr/kWh 
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Utförs båda energiåtgärderna blir besparingen ca 137 700 kr per år som kan jämföras med 

investeringen på 125 000 kr. Effektbegränsningen skulle återbetala sig efter ett halvår och 

injusteringen ca ett år, tabellen nedan tydliggör varje besparingsåtgärds återbetalningstid.  

Energibesparande åtgärder           

Åtgärd Besparing(Sek/år) Investering (Sek) Återbetalningstid (år) 

Effektbegränsning i DUC 45900 25000 0,54 

Injustering av radiatorer 91800 100000 1,09 

Nuvarande energiförbrukning för fastigheten är 139 kWh/ m2 som redan ligger inom 

referensvärdet för liknade fastigheter inom Sverige. Intervallet för referensvärdet är 120 – 180 

kWh/ m2 och när förslagna åtgärder genomförs blir det nya värdet 120 kWh/ m2 och ligger 

alltså nästan under intervallet. Med tanke på att bygganden är över 40 år gammal och närmar 

sig boverkets referensvärde för nybyggnation på 110 kWh/ m2 så är detta ett mycket bra värde 

för fastigheten, detaljerat diagram finns nedan.    
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4.5 Fyren 2 

Energiprestandan för fastigheten ligger inom referensvärdet för liknade fastigheter utifrån det 

statistiska underlaget för den valda byggnadskategorin. Referensintervallet är mellan 120 – 

180 kWh/ m2 och energiprestandan innan åtgärder är 153 kWh/ m2. Besparingspotentialen för 

fastigheten om åtgärdsförslagen skulle genomföras är 21 kWh/ m2och skulle innebära en 

energiprestanda på 132 kWh/ m2, ett mycket bra värde då energiprestandan ligger i underkant 

av referensintervallet. Tabellen nedan visar hur energiprestandan skulle ändras i förhållande 

till referensvärdena. 

 

Effektbegränsningen i DUC:en skulle minska energianvändningen för Fyren 2 med 28 405 

kWh och injusteringen av radiatorerna skulle innebära en minskad energianvändning med 

56 810 kWh. Åtgärdsförslagen skulle även minimera koldioxid utsläppet, 1,4 ton med 

effektbegränsningen och 2,8 ton för injusteringen. Totalt innebär åtgärdsförslagen en 

sänkning av energianvändningen med 825 215 kWh och kolidoxid utsläppet med 4,2 ton. I 

tabellen nedan finns en detaljerad beskrivning av vardera åtgärdsförslag.  
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Den levererade energin till byggnaden kan sammanställas enligt nedan, fjärrvärme för 

uppvärmning är den stora energiposten som uppgår till 91 kWh/ m2 och varmvattenberedning 

den näst största posten på 44 kWh/ m2. Elen är endast 18 kWh/ m2 och är en relativ liten del 

av den totala energiförbrukningen för fastigheten som är 153 kWh/ m2. Energipriset John 

Matsson betalar för fjärrvärme och el är 0,75 kr/kWh (fjärvärme) och 1,20 kr/kWh (el). 

Energiförbrukning 
Levererad energi (kWh/m2 år) per energislag       
Typ Uppvärmning VV Elektricitet   Totalt 
FJV 91 44 0 135 
Olja 0 0 0 0 
VP 0 0 0 0 
Pellet 0 0 0 0 
El 0 0 18 18 
Summa 91 44 18 153 
Total energiförbrukning beräknas 
till: 153 kWh/m2 år     
Energipriser: FJV= 0,75 kr/kWh El= 1,20 kr/kWh 
CO2 
ekvivalent             
Ekvivalenten för elektricitet är 0,25 
kg/kWh         
Ekvivalenten för värme är 0,25 kg/kWh         

Besparingspotentialen per år i kronor för båda åtgärderna är 55 000 kr som kan jämföras med 

investeringen på 85 000 kr. Återbetalningstiden för effektbegränsningen i DUC – centralen är 

1 år och injusteringen av radiatorerna återbetalar sig på 2 år. En kort Pay-Off-tid för båda 

åtgärderna om man jämför med andra besparingsåtgärder för byggnader . 

Energibesparande åtgärder           

Åtgärd Besparing(Sek/år) Investering (Sek) Återbetalningstid (år) 

Effektbegränsning i DUC 25000 25000 1 

Injustering av radiatorer 30000 60000 2 
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4.6 Klockbojen 4 

Levererad energi per energislag för fastigheten Klockbojen 4 är följande, energiförbrukning 

för uppvärmning 126 kWh/ m2 varav 29 kWh/ m2 går till varmvattenberedning. Fasighetselen 

är 16 kWh/ m2 och en summering av samtliga energislag blir 142 kWh/ m2. Energiprestandan 

håller sig inom referensintervallet för liknade byggnader inom Sverige och dessutom i 

underkant av intervallet. Energipriset beräknas till 0,75 kr/kWh för fjärvärme och 1,20 

kr/kWh för elen.   

Energiförbrukning 

Levererad energi (kWh/m2 år) per energislag       

Typ Uppvärmning VV Elektricitet   Totalt 

FJV 97 29 0 126 

Olja 0 0 0 0 

VP 0 0 0 0 

Pellet 0 0 0 0 

El 0 0 16 16 

Summa 97 29 16 142 
Total energiförbrukning beräknas 
till: 142 kWh/m2 år     

Energipriser: FJV= 0,75 kr/kWh El= 1,20 kr/kWh 

Åtgärdsförslagen påverkan byggnaden på följande sätt, effektbegränsningen i DUC – 

centralen minskar energianvändningen med 72 575 kWh per år vilket även medför att 

koldioxid utsläppet minimeras med 3,6 ton per år. Injusteringen av värmesystemet skulle 

innebära en minskning med 145 450 kWh per år och en sänkning av koldioxid med 7,2 ton 

per år. I tabellen nedan finns varje åtgärdsförslag behandlad, totalt om båda 

besparingsåtgärderna skulle genomföras skulle de innebära en sänkning av fastigheten 

energianvändning årligen med 218 025 kWh samt att utsläppet av koldioxid skulle minska 

med 10,8 ton. 
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Investeringskostnaden för besparingsåtgärderna är 25 000 kr för effektbegränsningen och 

150 000 kr för injusteringen, en summering blir 175 000 kr. Investeringen ska sedan jämföras 

med den besparing båda åtgärderna bidrar till som är 163 520 kr per år. Återbetalningstiden 

blir ett halvår för effektbegränsningen i DUC:en och lite över ett år för injusteringen av 

radiatorerna.  

Energibesparande åtgärder           

Åtgärd Besparing(Sek/år) Investering (Sek) Återbetalningstid (år) 

Effektbegränsning i DUC 54430 25000 0,46 

Injustering av radiatorer 109090 150000 1,38 

                                                                                                                                  

Energiprestandan för bygganden ligger redan inom intervallet innan några åtgärder har 

utförts, se tabell nedan. Besparingspotentialen åtgärdsförslagen skulle bidra med är 19 kWh/ 

m2 som skulle innebära en sänkning av energiprestandan till 123 kWh/ m2, ett lågt värde som 

ligger i underkant av referensintervallet 120 kWh/ m2 – 180 kWh/ m2. Koldioxid utsläppet 

skulle även minska från 35,5 kg/ m2 till 30, 75 kg/ m2, en viktig ståndpunkt då man hela tiden 

arbetar med miljöfokus och en hållbar utveckling.  
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4.7 Sammanställning av hela fastighetsbeståndet 

Totalt har 21 fastigheter deklarerats i beståndet och de visade sig att samtiga fastigheter 

klarade av referensvärdet för liknade byggnader i Sverige förutom två, Barkassen 1 och 

Galeasen 2. Byggnaderna är de äldsta i fastighetsbeståndet och inga besparingsåtgärder har 

utförts tidigare, orsaken beror säkert på fler saker men det nämnda innan har en stor påverkan. 

Referensintervallet för energiprestandan skiljer sig för varje fastighet men kan sättas mellan 

120 -  180 kWh/ m2 i snitt för fastighetsbeståndet. Medelvärdet för energiprestandan är 145 

kWh/ m2 och ligger alltså inom referensintervallet, samtliga byggnaders energiprestanda finns 

i tabellen nedan.       

 

En summering har utförts utifrån energideklarationerna och om samtliga åtgärdsförslag skulle 

genomföras skulle de innebära en minskad energiförbrukning med 2 289 150 kWh/år samt 

minskat utsläpp av koldioxid med 115 ton/år. Investeringskostnaden skulle vara ca 2 000 000 

kr för effektbegränsningen i DUC – centralerna och injusteringen av samtliga radiatorer i 

fastighetsbeståndet. Investeringen medför en årlig besparing på 1 750 000 kr och 

återbetalningstiden blir alltså lite över ett år.  
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Energiprestandan kan brytas ner till levererat energislag för byggnaderna, fjärrvärme är den 

stora posten för samtliga fastigheter och elen har en relativt liten påverkan. Larsbergsvägen 19 

är det ända undantaget där elen är större än fjärvärmen och det beror på att två 

fjärrvärmepumpar har installerats i byggnaden. Igen större analys har utförts för 

fjärrvärmepumparna efter installation och kommer inte att behandlas i detta projektarbete. Vid 

en snabb granskning kan man väll säga att åtgärden kräver mycket el för att kunna minska 

fjärrvärmeförbrukningen, osäker om besparingsåtgärden verkligen är kostnadseffektiv då 

kWh priset är dyrare för el än för fjärrvärme.  

 

Den övre streckade gränsen i bilden ovan visar medelvärdet för energiprestandarn enbart 

utifrån levererad fjärvärme och den undre gränsen är medelvärdet för energiprestandarn 

enbart från levererad el. Fjärrvärmeförbrukning varierar relativt mycket mellan fastigheterna 

jämfört med vad elförbrukningen gör som nästan är konstant för alla byggnaderna med 

undantag för Larsbergsvägen 19. 
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5. Slutsats Diskussion 
Här redovisas resultatet, slutsatsen av vad arbetet kommer innebära för John Mattson 

Fastighets AB. För att sedan avlutas med en diskussion om ämnet samt komma med förslag 

på fortsatta studier. 

5.1 Slutsats 

Klimatförändringarna ute i samhället drabbar oss alla och beror på människans utsläpp av 

växthusgaser.  Byggnader i Sverige står för cirka 40 procent av landets totala 

energianvändning och därför är det viktigt att man försöker hitta energieffektiviseringar kring 

detta område. Den 1 oktober 2006 infördes lagen om energideklaration för byggnader, lagen 

syftar till att minska Europas beroende av importerad energi samt begränsa 

koldioxidutsläppet.  

Energideklarationen för John Mattson ledde till en fördjupad förståelse av fastighetsbeståndet, 

både byggnadstekniskt och hur energianvändningen ser ut för respektive byggnad. Detta 

medförde att kostnadseffektiva besparingsåtgärder kunde tas fram för att minska 

energiförbrukningen samt utsläppet av koldioxid. Besparingsåtgärderna motsvarade de krav 

man hade på John Mattson Fastighets AB när de gällde kostnadseffektivitet och värna om 

kundkvalitén.  

Åtgärderna skulle minska den totala energiförbrukningen med ungefär 15 % för 

fastighetsbeståndet som motsvarar ca 2 300 000 kWh per år. Investeringskostanden på            

2 000 000 kr skulle vara återbetald efter ett år och medföra en årlig besparing för John 

Mattson på 1 750 000 kr. Åtgärderna minimerar även koldioxid utsläppet med 115 ton per år 

och bidrar till ett hållbart samhälle.  

Inomhusklimatet skulle bli bättre för de boende då åtgärderna orsakar en kontinuerlig och rätt 

temperatur i samtliga lägenheter. Tidigare temperaturskillnader justeras bort och 

effektbegränsningen i DUC – centralen för med sig att värmeanläggningen arbetar mer 

effektivt.  
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5.2 Diskussion 

När jag startade detta arbete hade jag en ganska oklar bild på vad en energideklaration vad för 

något men med hjälp av Olle Petersson (fastighetsansvarig) och en litteraturstudie på området 

ökade min förståelse. Att ta fram material och statistik till en energideklaration kan vara 

väldigt tidskrävande och komplext i vissa fall. John Mattson hade bra underlag på sina 

fastigheter, i form av ritningar och statistik på energiförbrukning etc. som gjorde arbete 

enklare. Andra fastighetsägare som inte har allt underlag dokumenterat tror jag får det svårt 

att ta fram den information som krävs för att kunna genomföra en deklaration. 

Den 1 oktober 2006 infördes lagen om energideklaration för byggnader och jag tror att 

deklarationen kommer medföra att fastighetsägare och människor som jobbar i 

fastighetsbranschen blir mer energimedvetna, speciellt när de inser att de finns pengar att 

spara samtidigt som man gör en insatts för miljön. Om några år antar jag att 

energideklarationen och energibesparingstänkandet blir en naturlig och självklar del i 

byggnadsbranschen, mitt antagande grundar sig på ett fortsatt ökande av energipriser och att 

klimatfrågan kommer bli ännu mer väsentlig i framtiden.  

5.3 Fortsatta studier 

Ett förslag till fortsatt arbete inom ämnet är att göra en uppföljning av de kostnadseffektiva 

besparingsåtgärderna. Hur stor blev den verkliga besparingen och finns de andra 

åtgärdsförslag man bör genomföra för att kunna minska energiförbrukningen ytterligare.  

Ett annat förslag på fortsatta studier är att utvärdera de två fastigheter där energiprestandan 

ligger över referensvärdet. Vilka åtgärder krävs ytterligare för att kunna få ner 

energiförbrukningen på en acceptabel nivå? 

Till sist skulle de vara intressant med en analys av värmepumparna i byggnaden på 

Larsbergsvägen 19, ingen analys har tidigare utförts men vid en snabb överblick verkar det 

inte som de medför någon besparing utan snarare en kostnad.  
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7. Bilagor 
Under denna rubrik presenteras bilagorna i projektarbetet fördelat på energideklarations 

formulär, vägledning till formulär, fastighetsbetäckning och energideklaration för aktuella 

fastigheter. 

7.1 Bilaga 1, Energideklarations formulär (utkast) 
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7.2 Bilaga 2, Vägledning till formulär för energideklaration 
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7.3 Bilaga 3, Fastighetsbetäckning 
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7.4 Bilaga 4-9, Energideklaration 
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