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Abstract 

 
The residential and service sector in Sweden accounts for approximately 38% of the total 

energy usage and Sweden has an aim to reduce the total energy use by 20% by 2020 

compared to 2008, which means residential sector will have to improve energy efficiency. 

As part of that a law was instituted by the Swedish parliament that all properties must 

have an Energy Performance Certificate (EPC) to thereby give the property owners a 

greater insight into energy use in their buildings and propose recommendations for 

energy-efficiency measures. On the EPC, a value on the building's energy performance in 

terms of energy use in kWh / m2 per year is declared, of which electricity is a share of it. 

Instructions on what to include in the amount facility electricity for running the facilities 

is regulated by the authority for building, Boverket while SVEBY has made an 

interpretation of the regulations in their report "Brukarindata bostäder" where they have a 

table on what should be included in the amount and what not to include.  

 

This report is a study of two similar apartment buildings, where one of the buildings 

recently underwent renovation, to see if the declared amount of energy for electricity, in 

the EPC, is consistent with the measured value, and whether there has been any reduction 

in facility electricity in the renovated building after the renovation.  

 

The result shows that the measured value of the building electricity was 2.6 kWh / m2 per 

year, 28,8 %, lower than the declared value in the building that have not undergone a 

renovation. Calculation of values from previous years (2011) by the same percentage of  

facility electricity as in the results of the measurements, 56.7%, it becomes clear that the 

declared value for facility electricity in the EPC of the renovated building do not 

correspond with reality and that there has been an increase in use of facility electricity 

after the renovation. 

 



 

Sammanfattning 

 
I Sverige står bostads och servicesektorn för ca 38 % av den totala energianvändningen 

och Sverige har som mål att sänka den totala energianvändningen med 20 % fram till år 

2020 jämfört med år 2008, vilket betyder att det kommer krävas en hel del 

energieffektiviseringar inom bostadssektorn. Som en del av detta instiftades en lag av 

Riksdagen om att alla fastigheter ska energideklareras för att på så vis ge fastighetsägarna 

en större inblick i energianvändningen i deras fastigheter samt ge förslag på 

energieffektiviserande åtgärder. På energideklarationen redovisas byggnadens 

energiprestanda som ett belopp med enheten kWh/m2, år varav fastighetsel utgör en andel 

med ett visst värde, kWh/m2, år. Föreskrifter om vad som ska ingå i beloppet fastighetsel 

har Boverket tagit fram medan SVEBY har gjort en tolkning av Boverkets föreskrifter i 

deras rapport ”Brukarindata bostäder” där de finns tabell på vad som ska ingå i beloppet 

och vad som inte ska ingå.  

 

Föreliggande rapport är en utredning av två stycken liknande flerbostadshus där den ena 

av byggnaderna nyligen genomgått en renovering för att se om det energideklarerade 

beloppet för fastighetsel stämmer överens med det uppmätta värdet samt om det skett 

någon minskning av fastighetsel i den renoverade byggnaden efter renoveringen. 

 

Resultatet visar att det uppmäta värdet på fastighetsel är 2,6 kWh/m2, år, 28,8 %, lägre än 

det energideklarerade värdet på den byggnad som inte genomgått en renovering. 

Beräkning av mätvärden från tidigare år (2011) med samma procentuella andel 

fastighetsel som i resultatet av mätningarna, 56,7 %, blir det tydligt att det 

energideklarerade värdet för fastighetsel på den renoverade byggnaden inte heller 

stämmer överens med verkligheten och att det skett en ökning av fastighetsel efter 

renoveringen. 



 

Förord 

Det här examensarbetet är den avslutande delen inom Energisystemingenjörsprogrammet 

vid Högskolan i Gävle. Examensarbetet motsvarar 15hp och har utförts under våren 2014 

på en tidsperiod av 10 veckor. 

 

Jag vill rikta ett stort tack till mina handledare Jan Akander och Jessika Steen Englund! 

 

 

 

 

 

 

Gävle 2014-08-08 

Fredrik Olsson
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

I Sverige står bostads och servicesektorn för ca 38 % av den totala energianvändningen 

och Sverige har som mål att sänka den totala energianvändningen med 20 % fram till år 

2020 jämfört med år 2008, vilket betyder att det kommer krävas en hel del 

energieffektiviseringar inom bostadssektorn (Energimyndigheten, 2013 & 2014). Inom 

EU är målet att minska utsläppen av växthusgaser med 20 % och minska 

energianvändningen med 20 % medan Sverige har som mål att sänka koldioxidutsläppen 

med 40 % jämfört med år 1990. EU har även kommit med EPBD1 (Energy Performance 

of Buildings Directive 1) i ett led att kartlägga europeiska byggnaders energiprestanda. 

Som en del av detta instiftades en lag av Riksdagen om att alla fastigheter ska 

energideklareras för att på så vis ge fastighetsägarna en större inblick i 

energianvändningen i deras fastigheter samt ge förslag på energieffektiviserande åtgärder 

(Sveriges Riksdag, 2006), samtidigt som byggnadernas energiprestanda dokumenteras av 

myndigheten Boverket som statistik som ger underlag till styrstrategier för att uppnå 

miljökvalitetsmålen. 

 

1.1.1 Energideklaration 

I oktober 2006 trädde en lag i kraft om att alla bostadshus och lokaler skall 

energideklareras. Ändringar och tillägg i lagen har gjorts med årens gång. Lagen innebär 

att alla flerbostadshus skulle vara energideklarerade senast 31 december 2008 och att 

småbostadshus skall energideklareras vid nybyggnad och försäljning från och med 1 

januari 2009 med undantag för fritidshus med högst två bostäder samt hus hos som har en 

mindre total area än 50 m2 användbar yta. Vid ny- eller omfattande ombyggnad skall en 

energideklaration upprättas högst 2 år efter tillträde. En energideklaration upprättas för att 

se hur en byggnads energiprestanda är och för att kunna ge förslag på kostnadseffektiva 

energibesparingsåtgärder. Energideklarationen innehåller förutom byggnadens 

energiprestanda och förslag på energieffektiviserande åtgärder även information om OVK 

(obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystemet) och om radonmätning är utförd.  

Värdet för byggnadens energiprestanda (specifik energianvändning) redovisas i 

kWh/m2Atemp, år på energideklarationen och ett referensvärde för energiprestanda för 

liknande byggnader finns även med i energideklarationen (förklaring till begreppet 

Atemp och specifik energianvändning återfinns i kapitel 1.1.1.3). Giltighetstiden för en 
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energideklaration är 10 år. Det är ägaren till en byggnad som ansvarar för att det finns en 

energideklaration för byggnaden. Den som sedan upprättar en energideklaration efter 

Boverkets föreskrifter måste vara en certifierad energiexpert (Sveriges Riksdag, 

2006)(Energimyndigheten, 2011b). 

 

1.1.1.1 Boverket 

Boverket är myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende. Det är Boverket 

som har upprättat föreskrifterna för hur en energideklaration skall utföras enligt lagen om 

energideklaration (www.boverket.se). 

 

1.1.1.2 SVEBY 

SVEBY är ett utvecklingsprogram som drivs av bygg- och fastighetsbranschen som riktar 

sig till aktörer vars branscher berörs av byggnaders energiprestanda. SVEBY står för 

”Standardisera och Verifiera Energiprestanda i Byggnader” och dess huvudfinansiär är 

Energimyndigheten. SVEBY har fastställt standardiserade brukarindata för beräkning 

samt hur energianvändningen i en byggnad verifieras (www.sveby.org). SVEBY har 

tolkat Boverkets föreskrifter och sammanställt brukarindata för bostäder i rapporten 

”Brukarindata bostäder” (SVEBY, 2012). 

 

1.1.1.3 Specifik energianvändning 

Med en byggnads specifika energianvändning menas byggnadens energianvändning 

fördelat på Atemp i enheten kWh/m2Atemp, år. Atemp är den golvarea som finns i 

byggnadens utrymme som värms till minst 10 °C året runt. Byggnadens 

energianvändning är den energi som ”förbrukas” i byggnaden under ett normalår för 

uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och fastighetsenergi, alltså den köpta energin 

som summeras ihop till en siffra och delas med den uppvärmda golvarean, som ger 

enheten kWh/m2Atemp, år. Med begreppet fastighetsenergi menas användningen av 

fastighetsel som finns definierad under nästa rubrik. Hushållsenergi och 

verksamhetsenergi skall inte inräknas till byggnadens specifika energianvändning. Finns 

däremot ett garage inom byggnaden eller lokalen så skall arean för det inte räknas med 

(Boverket, 2013). 
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1.1.1.4 Fastighetsel 

I energideklarationen för ett flerbostadshus redovisas värdet för fastighetsel medan den 

övriga elen, hushållsel och verksamhetsel, inte skall redovisas. Fastighetsel är den el om 

behövs för att driva byggnadens centrala system d.v.s. el till fläktar, pumpar, 

trappbelysning och annan fast installerad belysning i gemensamma utrymmen osv, samt 

även t ex värmekablar i hängrännor och stuprör. Elanvändning för t ex tvättstugor och 

motorvärmaruttag skall inte inräknas i fastighetselen utan till hushållsel. I denna rapport 

har rapporten ”Brukarindata för bostäder” skriven av SVEBY använts för att avgöra vad 

som skall ingå i fastighetselen. Tabell över vad som skall ingå i fastighetsel enligt 

SVEBY återfinns i Bilaga 3 (SVEBY, 2012)(Boverket, BBR). 

 

1.1.1.5 Statistik om fastighetsel 

För de studerade byggnaderna i EKG-projektet (Energikompetent Gävleborg) har man 

kommit fram till att fastighetselen i medeltal var så lite som 6 kWh/m2, år (Länsstyrelsen 

Gävleborg, 2012). I rapporten (BeBo, 2008) har mätningar på de studerade byggnaderna 

visat att fastighetselen i medeltal är 12 kWh/m2, år men då omnämns att el till tvättstugor 

kan ingå i fastighetselbeloppet vilket det inte skall göra men att man inte kunnat korrigera 

detta i projektet. Skillnaden på värdena på fastighetselen i medeltal gör att mycket talar 

för att elanvändningsposter som inte skall ingå i fastighetselen ändå brukar vara inräknat 

som fastighetsel vilket kommer utredas i denna rapport.  

 

1.1.1.6 Besparing av fastighetsel 

I och med att äldre fastigheter renoveras ska man på samma gång passa på att utföra 

energieffektiviseringsåtgärder. I det så kallade miljonprogrammet byggdes under 1965 – 

1975 rekordmånga bostäder i Sverige (Hall T & Widén S, 2005). Många av dessa 

byggnader är nu i behov av omfattande renoveringar. En stor del av bostäderna i vårt 

byggnadsbestånd är byggda under åren för miljonprogrammet och i 

renoveringssammanhang kan dessa väsentligt bidra till att uppnå till byggnadsbeståndets 

energiminskning om 20 % till år 2020.  Energimyndigheten, Boverket och 

Naturvårdsverket driver en kampanj kallad ”Renovera energismart” som riktar sig till 

fastighetsägare och förvaltare av flerbostadshus inom miljonprogrammet för att bidra med 

kunskap och föra en dialog om effektivisering av flerbostadshus främst i 

miljonprogrammet. Kampanjen visar att det på långsikt är dyrare att inte 

energieffektivisera byggnader från miljonprogrammet än att undvika renoveringar 

(Energimyndigheten, 2011c).  Det är under denna period som de berörda byggnaderna på 
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Sicksackvägen 27 och Pinnmovägen 26 i östra Sätra är byggda. Fastighetsägaren 

Gavlegårdarna AB som är Gävles största hyresvärd (www.gavlegardarna.se) utför nu 

renoveringar på byggnaderna i området. 

1.2 Syfte 

Truong et al. (2014) skriver i deras artikel att den största besparingen av primärenergi i ett 

område uppvärmt med fjärrvärme är på just elanvändningen. Då är visserligen även 

elanvändningen i lägenheterna inkluderat vilket kommer exkluderas i denna rapport. 

Därför är det intressant att jämföra den uppmätta fastighetselen samt övrig el (exkl. el i 

lägenheter) för en redan renoverad byggnad samt för en byggnad som står inför 

renovering för att utvärdera i vilken omfattning fastighetselen har minskat eller ökat efter 

renoveringen. När en byggnad blir energideklarerad så bestäms ett värde för 

fastighetselen, vilket är det värde för el som redovisas på energideklarationen. Det som 

per definition ingår i fastighetselen har bestämts av Boverket som sedan tolkats av 

organisationen SVEBY. Då det sällan finns elmätare som delar upp fastighetselen och 

den övriga elanvändningen (exkl. el i lägenheter) i byggnaden så är frågan hur 

tillförlitliga de deklarerade värdena på fastighetselen är. I många fall betjänar även 

fastighetsmätaren flera byggnader och då tillämpar man ett fördelat värde för de 

byggnaderna, alltså att man delar värdet för den förbrukade elen över året på det antal 

byggnader som mätaren betjänar samt delar detta värde på antingen uppmätt Atemp eller 

Atemp omräknat från boarean (BOA) (Atemp= BOA*1,25). Den övriga elen utanför 

lägenheterna t ex el till tvättstugor kallas för hushållsel och ska inte ingå i det deklarerade 

värdet. Fastighetsägaren betalar båda posterna då det som nämnt tidigare sällan finns 

separata mätare för fastighetsel och hushållsel. 

 

Det finns huvudsakligen två syften med detta examensarbete: 

* Det första är att kartlägga elanvändningen i två byggnaderna, exklusive elanvändning i 

lägenheterna. Denna elanvändning ska sedan delas upp i det som är fastighetsel 

respektive hushållsel enligt tolkningen SVEBY har gjort av Boverkets föreskrifter och 

sedan jämföra värdet med det energideklarerade värdet. 

 

* Det andra är att jämföra den kartlagda elanvändningen för fastighetselen för en gammal 

byggnad samt för en renoverad byggnad av samma modell för att utreda om det skett 

någon minskning av fastighetselen efter renovering. 
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Målet i denna fallstudie är att kvantifiera, dels skillnaden mellan energideklarerat värde 

och korttidsmätningar för den ”orenoverade” byggnaden, dels kvantifiera den 

effektivisering som nåtts vid jämförelse av en renoverad och en ”orenoverad” byggnad. 

1.3 Metoder 

1.3.1 Litteraturstudie 

En litteraturstudie utförs för att undersöka vilka åtgärder eller förslag på besparingar av 

fastighetselen som föreslagits i tidigare ombyggnadsprojekt av flerbostadshus samt för att 

se vilken påverkan större värmebesparingar har på fastighetselen. För att hitta lämpliga 

vetenskapliga artiklar har registret Science Direct använts med sökord som t ex electricity 

saving med tillägg som residential buildings och apartment building, effects of heat 

recovery, retrofitting mm. Litteraturstudien har även omfattat svenska myndighets- och 

organisationsskrifter och undersökningar av utfallet på ombyggnadsprojekt som inte har 

dokumenterats på vetenskaplig basis (dvs granskats av experter). 

 

1.3.2 Mätningar 

Information för elanvändningen har hämtats in genom platsbesök där inventering och 

mätningar utförts. Inventering omfattar kartläggning om vad och hur elen är dragen för att 

hitta lämpliga mätpunkter på elanvändningen så att fastighetselen kunde mätas upp. 

Mätningarna har utförts på den totala elanvändningen för byggnaden om möjligt och på 

de poster som tillhör fastigheten enligt SVEBYs rekommendationer för att se hur stor del 

som är fastighetsel samt för att se utreda vilka poster som är de största inom 

fastighetselen.  

 

De värden som används som referensmått, är specifik energianvändning, vilka är 

baserade på årsbasis. Då det här arbetet har utförts under 10 veckor, har mättiden 

disponerats så att mätningarna har skett på veckobasis. De värden som har uppmätts antas 

vara konstanta, dvs oberoende av årstid. Det får anses som en felkälla då vissa poster 

inom fastighetselen som till viss del varierar med årstid är utomhusbelysning styrt av 

skymningsrelä, ventilation och pumpar i byggnaden. Däremot i byggnader med gamla 

fläktar och pumpar som inte är tryckstyrda så är de värdena konstanta. 

 

Mätningarna har utförts med ett instrument som heter Tinytag Energy Logger TGE-0001 

och mätinstrumentet har suttit på varje mätpunkt i cirka en vecka för att logga 
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elanvändningen med ett loggningsintervall på fem minuter. På vilka mätpunkter som 

mätarna blivit placerade på redovisas i Kapitel 4 Genomförande av mätningar. 
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2 Litteraturstudie 

Syftet med litteraturstudien är att utreda vilka åtgärder eller förslag på besparingar av 

fastighetselen i flerbostadshus som tagits upp tidigare rapporter och vetenskapliga artiklar 

samt se vilken påverkan som värmebesparingar har på fastighetselen. I denna 

litteraturstudie har vetenskapliga artiklar från andra länder än Sverige använts på grund 

av att få svenska vetenskapliga artiklar hittades. 

 

2.1 Metoder för besparing på fastighetsel 

Paiho et al. (2013) har i sitt arbete beskrivit olika energieffektiviserande åtgärder på ett 

flerbostadshus i Moskva för både värme och el. De föreslagna åtgärderna för att minska 

elanvändningen på fastighetselen är att byta ut befintliga belysning i trapphus och andra 

gemensamma utrymmen till mer energieffektiv belysning. Man nämner även ett förslag 

på att sätta timer på motorvärmaruttag som endast tillåter två timmar användning åt 

gången, men det är användning som inte tillhör en byggnads fastighetsel men kan ändå 

vara en intressant besparande åtgärd för fastighetsägaren då motorvärmaruttagen oftast 

ligger på samma elmätare som fastighetselen. Åtgärderna i det andra förslaget innebär ett 

byte av fläktar och pumpar till nya och mer energieffektiva modeller. 

 

2.1.1 Belysning 

Belysningen i ett trapphus står för en stor del av elanvändningen i ett flerbostadshus då de 

kan vara påslagna dygnet runt, så det finns stora besparingar att göra där 

(Energimyndigheten, 2011a). I de fall där man har gammal trappautomatik i trapphusen 

så tänds det i hela trapphuset när man trycker på knappen vilket blir ett onödigt 

användande av el. En annan negativ sak är att i mörka utrymmen som en källare så släcks 

lamporna efter en viss tid även fast en person kanske fortfarande befinner sig i utrymmet 

och behöver då gå och trycka på knappen igen. I ett trapphus där det saknas fönster och är 

ganska mörkt hela tiden kan det vara en bra idé att investera i led-armaturer med 

rörelsedetektor och grundljus (Energimyndigheten, 2011a). Det resulterar i att det bara är 

helt tänt där en person befinner sig samtidigt som grundljuset ger en känsla av trygghet då 

det aldrig blir helt mörkt i trapphuset när det finns grundljus. För källare eller förråd där 

personer kanske inte vistas lika ofta skulle man kunna installera led-armaturer utan 
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grundljus med rörelsevakt och sändare så tänds lamporna allt eftersom man går vidare i 

utrymmet genom att skicka signal till nästkommande lampa (Energimyndigheten, 2011a). 

 

2.1.2 Pumpar 

Enligt ett test av Energimyndigheten (2010) så visar det att cirkulationspumpar med 

automatisk varvtalsreglering är det bästa alternativet istället för de med ett eller flera fasta 

lägen. Med Grundfos MAGNA pumpar, som alla har varvtalsreglering samt har 

energiklass A så kan en energibesparing på ca 60-80% göras beroende på hur systemet är 

utformat (Grundfos MAGNA). 

 

2.1.3 Styr och regler 

Med styr- och regler kan man minska elanvändningen för cirkulationspumpar ännu mer 

genom att installera ett pumpstopp på cirkulationspumpen som stoppar pumpen under det 

varma sommarhalvåret istället för att den går hela tiden även fast det inte behövs. På det 

sättet kan man göra en besparing på upp till 30 % (Energimyndigheten, 2010). 

 

2.1.4 Ventilation 

Har man ett gammalt ventilationssystem undantaget självdragsventilation så kan man 

erhålla en besparing av el genom att byta ut den gamla fläktmotorn mot en ny med 

varvtalsstyrning så att fläkten blir behovs och årstidsanpassad för att på så vis minska 

energianvändningen. Det är även viktigt med injusteringen av fläkten för att undvika 

onödigt drag som leder till både ökad elanvändning och värmeanvändning 

(Energiakademin, 2014).  

 

2.1.4.1 Frånluftsventilation 

F-ventilation, frånluftsventilation, fungerar så att man har en frånluftsfläkt som är i gång 

konstant som skapar ett undertryck i byggnaden så att uteluften tar sig in via 

uteluftsventiler och/eller genom otätheter i klimatskalet, som sedan värms upp i 

byggnaden med hjälp av radiatorer. Frånluftsdonen är placerade i badrum och kök och 

uteluftsventilerna placerade över eller under fönstren i lägenheterna, s.k. spaltventiler 

(Warfvinge & Dahlblom , 2010). 
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2.1.4.2 Från- och tilluftsventilation med värmeväxling 

FTX-ventilation, från- och tilluftsventilation med värmeväxling, har både frånluftsfläkt 

och tilluftsfläkt samt värmeväxling mellan frånluft och tilluft via e värmeväxlare, så att 

man återanvänder värmen från frånluften som annars bara går tillspillo. Med ett sådant 

system krävs att man har kanaler för både tilluft och frånluft i lägenheterna till 

tilluftsdonen och frånluftsdonen. Det finns två typer av FTX-system. VAV och CAV 

(Warfvinge & Dahlblom, 2010). 

 

 

VAV – Variable Air Volume 

VAV står för Variable Air Volume och som det framkommer i namnet så varierar 

luftflödet i ett sådant system under drifttiden. Luftflödet varierar efter hur pass stor 

aktivitet det är i utrymmet och regleras efter koldioxidhalt, temperatur eller personnärvaro 

vilket ledet till att utrymmet ventileras minimalt när det inte används. Nackdelen med 

detta system är att det dimensionerade luftflödet blir större än för ett system med CAV 

vilket leder till större luftbehandlingsaggregat och kanalsystem. VAV används oftast i 

lokalbyggnader såsom skolor, kontor, hotell osv, där verksamheten genererar stora 

mängder luftföroreningar eller övertemperaturer under vissa perioder i dygnet. 

(Warfvinge & Dahlblom, 2010) 

 

CAV – Controlled Air Volume  

CAV står för Controlled Air Volume och till skillnad från VAV så har man här ett 

konstant luftflöde ut i byggnaden, det vill säga att man har ett bestämt antal 

luftomsättningar per timme för utrymmet oavsett om utrymmet om är tomt eller inte. 

Normalt är det denna typ man tillämpar i bostäder. (Warfvinge & Dahlblom, 2010) 

 

2.2 Värmebehovsbesparingars inverkan på fastighetselen 

Värmebehovsbesparingar som tilläggsisolering av fasad och tak, byte till nya fönster, 

snålspolande munstycken har rätt liten inverkan på fastighetselen, men vid ett minskat 

värmebehov så behöver cirkulationspumpen användas mindre alternativt att man byter ut 

den mot en mindre pump. En större värmebehovsbesparing som däremot har relativt stor 

inverkan på fastighetselen är i de fall där man byter ventilationssystem från ett 

frånluftssystem till ett från- och tilluftssystem med värmeväxling (FTX-system).  I en 

artikel av Dodoo et al. (2011) skriver författarna att en installation av ett FTX-system ger 

en väldigt stor besparing av slutanvändandet av energi då typiska ventilationsförluster är 
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ca 35-40 kWh/m2, år i form av värme, och med värmeåtervinning kan man återvinna upp 

till 90 % av förlusterna beroende på hur isolerat och lufttät byggnaden är. Det nämns även 

att en installation av ett FTX-system ger som störst besparing i en byggnad som är 

uppvärmd med något annat än fjärrvärme, alltså att besparingen av primärenergi är som 

lägst i en byggnad uppvärmd med fjärrvärme men att FTX ger den största besparingen på 

slutanvändning av värme. Även i en artikel av Gustavsson et al. (2011) nämns det att en 

installation av ett FTX-system ger den största besparingen på slutanvändning av värme av 

de effektiviseringar som brukar utföras på flerfamiljshus. Användningen av fastighetsel 

vid en installation av ett FTX-system kan enligt (Gustavsson et al, 2011) öka med så 

mycket som 10 kWh/m2, år medan Tommerup och Svendsen (2006) skriver i deras artikel 

att den typiska ökning brukar vara omkring 7 kWh/m2, år men att man med effektiv 

utrustning borde kunna komma ner till så lite som 3 kWh/m2, år. Värt att tilläga är att 

deras artikel är skriven efter danska förhållanden vilket skiljer sig en del från svenska 

förhållanden. Så i många fall görs värmebesparingar på bekostnad av besparingen på el. I 

denna rapport kommer inte viktningar av miljöpåverkan för el och fjärrvärme göras men 

det är ändå intressant att ta upp ämnet. 
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3 Objektbeskrivning 

3.1 Området Sätra 

Bostadsområdet Sätra i Gävle som är byggt inom ramen för miljonprogrammet (Hall & 

Widén, 2005) genomgår nu en modernisering. Det utförs renoveringar av byggnader och 

samtidigt utför byggherren energieffektiviseringar av byggnaderna. Gavlegårdarna AB är 

den största hyresvärden i Gävle som även äger byggnaderna i fråga i östra Sätra. Husen i 

området är av modell punkthus och lamellhus. År 2013 färdigställdes renovering av tre 

punkthus på Glaciärvägen och Pinnmovägen och nu skall fem liknande byggnader på 

Sicksackvägen genomgå samma typ av renovering. Byggnaderna som behandlas i denna 

rapport är Sicksackvägen 27 som står inför renovering och Pinnmovägen 26 som nyligen 

genomgått en renovering. 

3.2 Sicksackvägen 27  

Sicksackvägen 27 som visas i Figur 1 är ett femvåningshus med källarplan som är byggt 

1965 och inrymmer 24 stycken lägenheter samt en gemensam tvättstuga med sex stycken 

tvättmaskiner och två stycken torktumlare samt två stycken torkskåp. Byggnaden har ett 

central trapphus och hisschakt. Mindre renovering av belysning har tidigare utförts där 

gamla armaturer som styrts med trappautomatik har bytts ut mot nya armaturer som har 

grundbelysning och närvarodetektor så det bara är tänt där personen befinner sig. Hissen i 

byggnaden blev utbytt mot en ny under 2013 på grund av att den gamla gick sönder. 

Byggnaden är uppvärmd med fjärrvärme och ventilationssystemet som finns i byggnaden 

är av typen frånluftssystem där fläkten har tryckstyrning. Cirkulationspumpen i 

byggnaden är manuellt inställbar med tre stycken olika varvtal medan pumpen till 

varmvattencirkulationen är av en modell med tryckstyrt varvtal. Det energideklarerade 

värdet för energiförbrukning på byggnaden är 166 kWh/m2 och år varav 9 kWh/m2 och år 

är fastighetsel. Atemp är omräknat från BOA (boarea) och uppgår till 2512 m2. 

Energideklarationen är utförd 2008 och värdena i deklarationen är fördelade värden och 

inte uppmätta för var och en av byggnaderna. Inga förslag på energieffektiviserande 

åtgärder finns. 
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Figur 1: Byggnaden på Sicksackvägen 27 har inte renoverats. 

3.3 Pinnmovägen 26 

Pinnmovägen 26 som visas i Figur 2 är ett femvåningshus utan källarplan som är byggt 

1966 som inrymmer 26 stycken lägenheter och en gemensam tvättstuga med tre stycken 

tvättmaskiner, en torktumlare och ett torkskåp. Byggnaden har ett centralt trapphus med 

hisschakt. Byggnaden har genomgått en omfattande renovering som blev klar under 2013. 

Exempel på energieffektiviserande åtgärder som gjorts är tilläggsisolering av fasad 

(130mm) och vindsutrymme, byte av fönster, byte av utkragade balkonger till påhängda 

sådana och så vidare. De energieffektiviserande åtgärder som har utförts som är 

intressanta i denna rapport är byte av lamparmaturer i trapphus och vind till nya armaturer 

med LED-belysning samt en installation av ett nytt ventilationssystem ett så kallat FTX-

system, eftersom dessa har en direkt inverkan på fastighetselen. Som nämnt tidigare 

brukar FTX-system leda till en ökad elanvändning i och med att systemet har två fläktar 

och ett värmeåtervinningsaggregat samt att filter generar tryckförluster och är därför 

intressant i denna rapport. Pumparna i byggnaden är av en modell Grundfos MAGNA 

som automatiskt arbetar med maximal verkningsgrad och har energiklass A. Det 

energideklarerade värdet för energianvändningen på byggnaden innan renoveringen var 

170 kWh/m2 och år varav 15 kWh/m2 är fastighetsel. Atemp är omräknat från BOA 

(boarea) och uppgår till 2461 m2. Energideklarationen är utförd 2008 och värdena i 
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deklarationen är fördelade värden och inte uppmätta. Inga förslag på 

energieffektiviserande åtgärder finns. Ingen ny deklaration har utförts efter renoveringen 

eftersom denna ska utföras senast två år efter genomförd renovering.  

 
Figur 2: Byggnaden på Pinnmovägen 26 har renoverats. 
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4 Genomförande av mätningar 

Mätningarna genomfördes med sju stycken Tinytag Energy Logger, visas på bilden 

nedan, som placerades ut på mätpunkter som bestämts genom platsbesök och enligt 

SVEBYs tolkning av vad som ingår i fastighetsel enligt deras brukarindata för bostäder 

(SVEBY, 2012). Under platsbesöket granskades exempelvis gruppschema för 

byggnaderna som visas i Figur 4 och 5. 

 
 

Figur 3: Bilden till vänster visar mätaren och bilden till höger visar öglan som placeras 

runt kabeln man vill mäta på. Bildkälla: http://www.geminidataloggers.com/ 

 

Med Tinytag Energy Logger kan man mäta både 1-fas och 3-fas laster antingen med 

spänningsreferens eller utan spänningsreferens. Utan spänningsreferens mäter man bara 

ström medan man med spänningsreferens mäter spänning och ström samtidigt som 

loggern beräknar effekt samt effektfaktor. Eftersom mätaren även räknar ut effektfaktorn 

(cos fi) så tar den hänsyn till både aktiv och skenbar effekt. Mätningar går till så att man 

fäster den gröna öglan kring önskad fas eller faser i centralen där man valt att utföra sina 

mätningar. Kapslingarna på centralerna plockades bort för att komma åt kablarna och 

därför utfördes inkopplingen av mätarna av en behörig elektriker från Midroc. Tack vare 

hjälpen från en behörig elektriker kunde mätningar utföras på tre stycken 1-fas laster på 

en och samma mätare då montören hjälpte till att byta matande fas i de fall där det 

behövdes. Detta var nödvändigt för att få ut korrekt effektfaktor samt korrekt uppmätt 

effekt eftersom mätaren automatiskt beräknar dessa vilket skulle bli fel om två av lasterna 

matades med samma fas. Anledningen till att tre stycken 1-fas laster mättes på samma 

mätare istället för att mätas separat med egen mätare var för att antalet mätare var 

begränsade samt att även mättiden också var begränsad. 
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Det noggrannaste resultatet på mätningarna hade fåtts om mätningarna hade kunnat ske i 

ett helt år. I och med detta projekts tidsbegränsning samt att det var lång leveranstid på 

mätarna så har en veckas mättid valts. En vecka antas räcka för att få ett tillräckligt 

tillförlitligt värde då det flesta posterna i fastighetselen inte är säsongs och 

temperaturberoende. Det enda i fastighetselen som är temperaturberoende är till viss del 

cirkulationspumpar samt fläkten till ventilationen som är tryckstyrd. Endast 

entrébelysningen är säsongsberoende då den tänds och släcks med skymningsrelä. De 

resterande posterna såsom trapphusbelysning och förrådsbelysningen används när 

hyresgästerna vistas i utrymmet och hissen styrs utav hyresgästernas brukarbeteenden.  

4.1 Sicksackvägen 27 

I denna byggnad fanns det tyvärr ingen möjlighet att mäta den totala elanvändningen för 

byggnaden exklusive lägenheter då det var sammankopplat med tre stycken andra 

byggnader. Det kommer därför inte finnas någon statistik på hur stor del av den totala 

elanvändningen för byggnaden som är fastighetsel. Mätperioden för Sicksackvägen 27 

var från och med 2014-05-08 till och med 2014-05-14 förutom för belysning i tvättstuga 

som fick mätas samtidigt som mätningarna på Pinnmovägen 26 utfördes på grund av att 

det behövdes sättas upp ett temporärt vägguttag till mätaren. Mätning på hiss utfördes för 

att kunna få tillförlitligare värden på hur stor elanvändningen är för frånluftsfläkten 

eftersom de ligger på samma grupper i centralen i centralrummet.  

 

Där det inte är redovisat vad som mäts på L1, L2 respektive L3 så är det en trefaslast. 

 

Mätare 1: 

Central på vind som betjänar hiss, ventilation och belysning i förråd på vind 

 

Mätare 2: 

Husnummer belysning (L1), Trapphusbelysning (L2), Belysning källargång (L3) 

 

Mätare 3: 

Central i skyddsrum källare som betjänar belysning i förråd i källare 

 

Mätare 4: 

Central i undercentralen som betjänar pumparna i byggnaden. 
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Mätare 5: 

Belysning i centralrummet (L1), belysning i källare utanför hiss (L2), kopplingsur 

(betjänar Ssv 23, 25, 27, 29) enligt gruppschema nedan och värdet bör delas med 4.(L3) 

 

Mätare 6: 

Hiss 

 

Mätare 7: (2014-05-16 – 2014-05-22) 

Belysning i tvättstuga: WC (L1), belysning tvättstuga (L2), hall (L3) 

 

 
Figur 4: Gruppschema för Sicksackvägen 27. 

4.2 Pinnmovägen 26 

Mätperioden för Pinnmovägen 26 var från och med 2014-05-16 till och med 2014-05-22. 

Även här ligger hiss och ventilation på samma grupper och därför utfördes mätning på 

hissen för att få tillförlitligare värde på hur stor elanvändningen är för FTX-systemet. 

 

Där det inte är redovisat vad som mäts på L1, L2 respektive L3 så är det en trefaslast. 
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Mätare 1: 

Central på vind som betjänar Hiss, FTX och belysning till förråd på vind 

 

Mätare 2: 

Central i skyddsrum som betjänar belysningen i förråd i skyddsrum. 

 

Mätare 3: 

Central i undercentralen som betjänar pumpar i byggnaden. 

 

Mätare 4: 

Ytterbelysning (L1), trapphusbelysning (L2 och L3) 

 

Mätare 5: 

Hiss 

 

Mätare 6: 

Inkommande till huvudcentral exklusive el i lägenheter 

 
Figur 5: Gruppschema för Pinnmovägen 26 
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5 Resultat 

Nedan följer resultatet av mätningarna i de berörda byggnaderna i form av diagram. Där 

det inte är redovisat vad som mäts på L1, L2 respektive L3 så är det en trefaslast. 

 

5.1 Mätningar på Sicksackvägen 27 

Mätningarna på Sicksackvägen 27 är utförda från och med 2014-05-08 till och med 2014-

05-14 förutom på Mätare 7 som är utförd från och med 2014-05-16 till och med 2014-05-

22. Mätresultaten visar på ett uppmätt värde = 309,85 kWh för perioden. 

 

 
Diagram 1: Mätresultat för mätare 1 som mäter matning till central i vindsutrymme 

som betjänar hiss, ventilation och belysning i förråd på vind. 
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Diagram 2: Mätresultat för mätare 2 som mäter Husnummerbelysning på den första 

fasen L1 (röd), Trapphusbelysning (L2, gul), Belysning källargång (L3, blå) 

 

 
Diagram 3: Mätresultat för mätare 3 som mäter matning till central i skyddsrum 

källare som betjänar belysning förråd i källare. 
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Diagram 4: Mätresultat mätare 4 som mäter matning till central i undercentralen som 

betjänar pumparna i byggnaden. 

 

 
Diagram 5: Mätresultat mätare 5 som mäter Belysning i centralrummet (L1, röd), 

Belysning i källare utanför hiss (L2, gul), Kopplingsur som betjänar Ssv 24, 25, 27, 29 

(L3, blå) 

 

 



 21 

 
Diagram 6: Mätresultat mätare 6 som mäter hiss. 

 

 
Diagram 7: Mätresultat mätare 7 som mäter belysning i tvättstugan. WC (L1, röd), 

Tvättstugan (L2, gul), Hall (L3, blå) 

 

Total fastighetsel = 309,85 kWh 

Det är okänt hur stor andel av den totala elanvändningen som är fastighetsel då det inte 

var möjligt att mäta den totala inkommande elen exklusive el till lägenheter.  
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Diagram 8: Fördelning av fastighetsel på Sicksackvägen 27 

 

5.2 Mätningar på Pinnmovägen 26 

Mätningarna på Pinnmovägen 26 är utförda från och med 2014-05-16 till och med 2014-

05-22. Mätresultaten visar på ett uppmätt värde = 391,90 kWh för perioden. 

 

 
Diagram 9: Mätresultat mätare 1 som mäter matning till central i vindsutrymme som 

betjänar Hiss, FTX och belysning i förråd på vind 

Ventilation!+!
vindsbelysning!

49%!

Hiss!
10%!

Belysning!
24%!

Pumpar!
17%!

Fastighetsel*Ssv*27*
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Diagram 10: Mätresultat mätare 2 som mäter matning till central i skyddsrum som 

betjänar belysning i förråd i skyddsrum. 

 

 
Diagram 11: Mätresultat mätare 3 som mäter matning till central i undercentralen som 

betjänar pumparna i byggnaden. 
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Diagram 12: Mätresultat mätare 4 som mäter Ytterbelysning (L1, röd), 

Trapphusbelysning (L2 och L3, gul och blå) 

 
Diagram 13: Mätresultat mätare 5 som mäter hiss. 
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Diagram 14: Mätresultat mätare 6 som mäter all inkommande el till byggnadens 

huvudcentral exklusive el lägenheter. 

 

Total fastighetsel = 391,9 kWh  

Total el (exklusive el i lägenheter) = 691,2 kWh 

Fastighetsel i procent = 56,7 %  

 

 
Diagram 15: Fördelning av fastighetsel på Pinnmovägen 26 

 

Eftersom mätvärdet blev mycket högre hos hissen på Pinnmovägen 26 på grund av en 

konstant last på 0,35 kW så utfördes senare en momentanmätning på hissen som visar på 

Ventilation!+!
vindsbelysning!

45%!

Hiss!
28%!

Belysning!
19%!

Pumpar!
8%!

Fastighetsel*P26*
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ett mätfel på hissmätningen, det i sin tur ger att mätvärdet för hissen på Sicksackvägen 27 

verkar rimligt och antas gälla för Pinnmovägen 26 då det är samma typ och modell av 

hiss i de båda byggnaderna. Så ett mätfel har uppstått vid mätning av enbart hissen på 

Pinnmovägen 26. Anledningen till momentanmätningen var att det känns orimligt att 

hissen skulle stå för 28 % av all fastighetsel. Det ger resultat som visas i Diagram 16. 

 

 
Diagram 16: Fördelning av fastighetsel på Pinnmovägen 26 med korrigerat värde för 

hiss. 

 

5.3 Beräkning till årsvärden av mätresultat 

Antags att mätningar för en vecka i maj gäller hela året så multipliceras det uppmätta 

värdet med 52 veckor, som sedan divideras med Atemp för att få fram den specifika 

energianvändningen, kWh/m2,år. Sammanställning av resultat återfinns i Tabell 1. 

 

Total fastighetsel under mätveckan Sicksackvägen 27 = 309,85 kWh 

Total fastighetsel under mätveckan Pinnmovägen 26 = 391,9 kWh  

 

Sicksackvägen 27 = 309,85 kWh * 52 veckor = 16912,48 kWh ! 16112,20 kWh / 2512 

m2 = 6,41 kWh/m2 år  - Specifik energianvändning för fastighetsel 

 

Pinnmovägen 26 = 391,9 kWh * 52 veckor = 20378,80 kWh ! 20378,80 kWh / 2461 m2 

= 8,28 kWh/m2 år – Specifik energianvändning för fastighetsel 

 

 

Ventilation!+!
vindsbelysning!

65%!

Hiss!
8%!

Belysning!
19%!

Pumpar!
8%!

Fastighetsel*P26*korrigerad*hiss*
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Värdena nedan beräknas för att sedan undersöka hur stor ökningen av fastighetsel blir 

efter en installation av ett FTX-system. Jämförelse mellan värdena återfinns i Kapitel 6.1. 

 

Specifik energianvändning för ventilation + vindsbelysning Sicksackvägen 27: vind totalt 

– Hiss = ((183,57 kWh – 30,59 kWh) * 52 veckor) / 2512 m2 = 3,17 kWh/ m2, år 

 

Specifik energianvändning för ventilation + vindbelysning Pinnmovägen 26: vind totalt – 

hiss = ((286,10 kWh – 109,80 kWh) * 52 veckor) / 2461 m2 = 3,73 kWh/ m2, år 

 

Eftersom mätvärdet blev så mycket högre på hissen i Pinnmovägen 26 på grund av en 

konstant last på 0,35 kW, som visat sig vara ett mätfel, så antas att mätvärdet för hissen 

på Sicksackvägen 27 verkar mer rimligt och antas gälla för Pinnmovägen 26 då det är 

samma typ och modell av hiss i de båda byggnaderna och det känns orimligt att hissen 

skulle stå för ca 28 % av all fastighetsel. Antags att mätvärdet för hissen på 

Sicksackvägen 27 även gäller för hissen på Pinnmovägen 26 blir resultatet följande: 

 

Specifik energianvändning för ventilation + vindsbelysning Sicksackvägen 27: vind totalt 

– Hiss = ((183,57 kWh – 30,59 kWh) * 52 veckor) / 2512 m2 = 3,17 kWh/ m2, år 

 

Specifik energianvändning för ventilation + vindbelysning Pinnmovägen 26 med 

korrigerat värde på hissen: vind totalt – hiss = ((286,1 kWh – 30,59 kWh) * 52 veckor) / 

2461 m2 = 5,40 kWh/ m2, år 

 

Tabell 1: Sammanställning av resultat. 

! Sicksackvägen!27! Pinnmovägen!26!

Fastighetsel!under!

mätveckan!!

309,85 kWh 391,90 kWh 

Fastighetsel!omräknat!på!

ett!år!uttryckt!i!specifik!

energianvändning!

6,41 kWh/m2, år 8,28 kWh/m2, år 

Elanvändning!ventilation!

uttryckt!i!specifik!

energianvändning!

3,17 kWh/m2, år 5,40 kWh/m2, år 
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6 Diskussion 

I tabellerna nedan visas veckovärden och månadsvärden för elanvändningen för de två 

byggnaderna för tidigare år samt nuvarande år. I dessa belopp ingår även poster som inte 

skall räknas som fastighetsel även fast det benämns som fastighetsel hos Gävle Energi, 

samt att beloppet för Sicksackvägen 27 avser fyra byggnader.  

 

Tabell 2: Veckovärden för elanvändning på Sicksackvägen 27 (kWh) Källa: Gävle 

Energi 

 

 
 

I Tabell 2 har veckovärdet för en vecka i maj multiplicerats med 52 veckor för att se hur 

stor avvikelse det värdet får jämt emot det totalt uppmätta värdet för året för att styrka 

antagandet som gjorts, att värdet för en vecka i maj antas gälla för hela året. 

 

Tabell 3: Månadsvärden för elanvändning på Sicksackvägen 27 (kWh) Källa: Gävle 

Energi 
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Tabell 3 är endast till för att få en bild av hur elanvändningen ser ut tidigare år, att den 

varierar en del. Värt att tillägga är att värdena i tabellerna är för elanvändning för 

byggnaden, alltså både fastighetsel och övrig användning av el som t ex till tvättstugor, 

motorvärmaruttag osv exklusive el i lägenheter. I värdena för Sicksackvägen 27 är 

byggnaderna Sicksackvägen 23, 25, 27, 29 inkluderade då de betjänas av samma mätare. 

 

Tabell 4: Veckovärden för elanvändning på Pinnmovägen 26 (kWh) Källa: Gävle 

Energi 

 
 

I Tabell 4 har veckovärdet för en vecka i maj multiplicerats med 52 veckor för att se hur 

stor avvikelse det värdet får jämt emot det totalt uppmätta värdet för året för att styrka 

antagandet om att värdet för en vecka i maj antas gälla hela året. Dock kan enbart värdet 

för år 2011 antas gälla då renoveringen påbörjades i slutet av 2012, se tabell nedan. 

 

Tabell 5: Månadsvärden för elanvändning på Pinnmovägen 26 (kWh) Används för att 

visa på ökningen av elanvändning efter renovering. Källa: Gävle Energi 

 
 

Tabell 5 är till för att se den ökade elanvändningen efter renoveringen som utfördes från 

slutet av år 2012 till år 2013. Mätaren på Pinnmovägen 26 betjänar enbart den 

byggnaden.  
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Det verkar vara rimligt att anta att värdena för en vecka i maj speglar resten av året då 

man i alla fall utom ett på Sicksackvägen 27 får ett värde som är mindre än den inköpta 

elen för året då man multiplicerar värdet med 52 veckor. Tittar man däremot på 

Pinnmovägen 26 är det svårt att dra den slutsatsen då man i slutet av 2012 och början av 

2013 verkar ha påbörjat renoveringen i och med att det är så höga värden då. Tittar man 

däremot på årets (2014) värden så ser man att elanvändningen ligger betydligt jämnare än 

under 2012 och 2013 så får anta att det är rimligt där med. Dock ska man ha i åtanke att 

vissa poster inom fastighetselen varierar under året såsom ventilation och pumpar, då 

speciellt på Pinnmovägen 26 där det har installerats nya och moderna pumpar och fläktar. 

Även vissa delar av hushållselen varier över året, t ex gårdsbelysning och 

motorvärmaruttag som är inräknade i beloppen i tabellerna. 

 

6.1 Jämförelse av mätresultat 

Tabell 6: Sammanställning av resultat samt energideklarerat värde för byggnaderna. 

! Sicksackvägen!27! Pinnmovägen!26!

Fastighetsel!under!

mätveckan!!

309,85 kWh 391,90 kWh 

Fastighetsel!omräknat!på!

ett!år!uttryckt!i!specifik!

energianvändning!

6,41 kWh/m2, år 8,28 kWh/m2, år 

Elanvändning!ventilation!

uttryckt!i!specifik!

energianvändning!

3,17 kWh/m2, år 5,40 kWh/m2, år 

Energideklarerat!värde! 9 kWh/m2, år 15 kWh/m2, år 

 

Värdet nedan visar den skillnad i uppmätt värde på elanvändning för ventilationen på 

Sicksackvägen 27 (3,17 kWh/m2, år) där det är ett frånluftssystem och på Pinnmovägen 

26 (5,40 kWh/m2, år) där det är ett FTX-system. Skillnaden representerar ökningen av 

elanvändningen som uppkommit efter att man installerat ett FTX-system på Pinnmovägen 

26. Innan renoveringen hade Pinnmovägen 26 samma typ av ventilation som på 

Sicksackvägen 27 och där av jämförelsen med det systemet. 

 

Ökning av fastighetsel efter installation av FTX = 2,23 kWh/ m2, år (70,3 %)  
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(Detta är enbart ökningen för själva ventilationen och inte för hela fastighetselen). 

 

Vindsbelysningen är med i det beloppet då det är svårt att bryta ut men det bör vara 

ungefär detsamma för de två byggnaderna. Och förmodligen litet till beloppet, eftersom 

vistelse där inte är frekvent. 

 

Vid en jämförelse av de uppmätta värdena för byggnaderna syns det att användningen av 

fastighetsel är högre i den renoverade byggnaden än i den gamla byggnaden. En 

anledning till detta kan vara installationen av ett FTX-system enligt tidigare rapporter 

som nämns i litteraturstudien. En jämförelse av värdet för ventilationen på de båda 

byggnaderna visar att elanvändningen för ventilationen har ökat med 2,23 kWh/m2, år. 

 

Beräkningar har utförts där det antagits att hissen på Pinnmovägen 26 har samma 

elanvändning på hissen som på Sicksackvägen 27 då det var samma typ av hiss i det båda 

byggnaderna och att uppmätta värdet för hissen på Pinnmovägen 26 visat sig vara 

felaktigt. För att få fram ett värde för ventilation har hissens mätvärde dragits av från det 

totala mätvärdet för centralen på vinden. I värdet för ventilationen ingår även belysning 

till förråd på vinden men den antas vara ungefär lika för byggnaderna. Med dessa 

antaganden blir resultatet att installationen av ett FTX-system ger en ökning på 2,23 

kWh/m2, år, alltså 70,3 % högre, vilket är rimligt enligt rapporterna i litteraturstudien där 

Tommerup och Svendsen (2006) nämnde att med ett effektivt FTX-system så behöver 

ökningen av fastighetsel inte bli mer än ca 3 kWh/m2, år.  

 

Det är intressant att man gör värmebesparingar på bekostnad av en ökad elanvändning. 

Truong et al. (2014) nämner i deras artikel att de största besparingarna på primärenergi i 

ett fjärrvärme områden görs på just elanvändningen. Däremot bidrar ett FTX-system med 

en minskad värmeanvändning samt att man får en bättre termisk komfort och renare luft i 

lägenheterna (Warfvinge & Dahlblom, 2010). 

 

Sedan vid en jämförelse av de deklarerade och uppmätta värdena för byggnaderna så blir 

det tydligt att det deklarerade värdet inte stämmer överens med det uppmätta värdet. Vid 

en jämförelse av det uppmätta värdet som är 6,41 kWh/m2 år och det deklarerade värdet 

som var 9 kWh/m2 år på Sicksackvägen 27 så skiljer det 2,59 kWh/m2 år (28,8 %).  Detta 

beror förmodligen på att poster som inte skall räknas in som fastighetsel ändå ingår i 

beloppet för vad som skall ingå respektive inte ingå, se Bilaga 3. 
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Pinnmovägen 26 har som nämnt tidigare genomgått en renovering sedan den byggnaden 

energideklarerades så det deklarerade värdet på 15 kWh/m2 år är högst osäkert. Däremot 

verkar det fördelade värdet på energideklarationen vara väldigt orimligt. Tittar man på de 

data ifrån Gävle Energi på elanvändningen från tidigare år ser man tydligt att 

elanvändningen har gått upp efter renoveringen och inte minskat, se Tabell 4. Antar man 

att andelen fastighetsel på Pinnmovägen 26 var detsamma år 2011 som år 2014, 56,7 % 

så skulle värdet på fastighetselen bli 4,36 kWh/m2, år om man använder värdet för hela 

året (2011) från Tabell 3 och 4,21 kWh/m2, år om värdet för vecka 3 i maj (2011) 

multiplicerat med 52 veckor från Tabell 3 används. Det visar att det deklarerade värdet 

för fastighetsel på 15 kWh/m2, år verkar vara på tok för högt vilket i verkligheten betyder 

att elanvändningen har gått upp och inte minskat efter renoveringen. Antar man det fet 

markerade värdet ovan så har det skett en ökning på 8,28 – 4,36 = 3,92 kWh/m2, år. Det 

värdet är också eftersom det endast finns detta värde från 2011 att jämföra med. 

 

Även om man använder de totala värdena på år 2011 och 2012 i Tabell 3 och dividerar 

det totala värdet för elanvändningen under det året med Atemp (2461m2) utan att ta 

hänsyn till att andelen fastighetsel som enligt resultatet är 56,7 % av den totala 

elanvändningen så får man år 2011, 7,70 kWh/m2, år, och år 2012 får man 11,60 

kWh/m2,år vilket fortfarande är betydligt mindre än det deklarerade värdet på 15 kWh/m2, 

år även fast både fastighetsel och hushållsel då ingår i värdet. Då har man även under 

2012 påbörjat renoveringen vilket bidrar till att värdet blir högre. Oavsett så visar det att 

det energideklarerade värdet borde ligga betydligt lägre än det värde som faktiskt är 

deklarerat.  

 

6.2 Felkällor  

Det är svårt att sätta exakta värden på laster som t ex hissar där brukarbeteenden för de 

boende spelar en stor roll vilket gör det till en felkälla, samt att det uppmätta värdet för 

hissen på Sicksackvägen 27 även antas gälla på Pinnmovägen 26 på grund av mätfelet 

som uppstod vid mätningen där. Anledningen till mätfelet är förmodligen att något har 

stört ut mätinstrumentet. En annan felkälla är att jag använt mig av det beräknade värdet 

på Atemp som i energideklarationerna istället för att mäta ut det på en ritning. Ritningar 

stämmer inte alltid heller, framförallt efter ombyggnation. 

Antagandena om att värdena under mätveckan i maj antas gälla hela året är också en 

felkälla då det visade sig att det blir en felmarginal på ca ± 3-6 % enligt tidigare år, se 

Tabell 1 och 3, samt att vissa poster inom både fastighetselen och hushållsel varierar 
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under året så felmarginalen är inte enbart fastighetsel. Även mätinstrumentet har en viss 

mätosäkerhet som på effektmätning uppgår till 2 %. 
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7 Slutsats 

Slutsatser man kan dra av denna utredning är att de energideklarerade värdena för 

fastighetsel i dessa byggnader inte stämmer överens med det verkliga värdet. Det 

energideklarerade värdet är 28,8 % större än det uppmätta värdet för Sicksackvägen 27. 

Anledningen till att värdet på fastighetsel inte stämde är för att poster som inte ska ingå i 

fastighetsel som t ex tvättstuga, motorvärmaruttag osv ingår i värdet. Det är svårt att bryta 

ut dessa om man inte utför en mätning eller inventering så att man kan beräkna värden för 

dessa poster. För Pinnmovägen 26 som genomgått renovering, är det enligt äldre 

elanvändningsstatistik omöjligt att uppnå det deklarerade värdet, trots att poster som inte 

ingår i fastighetselen inräknas som fastighetsel i statistiken. Utredningen visar även att 

renoveringen av Pinnmovägen 26 har bidragit till en ökad användning av fastighetsel. 

Hur stor ökningen har blivit är svårt att säga då det energideklarerade värdet för 

fastighetsel var alldeles för stort, men om man jämför med det beräknade värdet på 

samma procentuella andel fastighetsel år 2011 är ökningen 3,9 kWh/m2, år. Det vore 

intressant att göra samma undersökning för byggnader som blivit energideklarerade efter 

2008 för att se om det blivit någon förändring med åren eller om dessa värden också 

skiljer sig så mycket från verkligheten som värdena i denna rapport. 
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Bilaga 1 – Energideklaration Sicksackvägen 27 

 
 



 38 

 



 39 

 



 40 

 



 41 

 



 42 

Bilaga 2 – Energideklaration Pinnmovägen 26 
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Bilaga 3 – SVEBYs definition av fastighetsel 

 
 

 

 


