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Bilaga till energideklaration. 

1. Uppdragsgivare  

Företag/förening:  Brf Svea Artilleri 4 

Adress:  Starrängsringen 13 

Postnr/postort:  115 50 Stockholm 

Kontaktperson:  Rasmus Lindstedt 

Fastighets beteckning: Svea Artilleri 4 

Bygg år:  1991 

2. Media 

1.1 Fjärrvärme:  1 093 690 kWh@2018 

1.2 El   143 134 kWh@2018 

1.3 Kallvatten:  14 358 m3 

3. Objekt 

3.1 Yta:  13 892 m2, Atemp 

3.2 OVK:  Ej Godkänd 

3.3 Radon:  Ingen uppgift 

3.4 Våningar:  5 

3.5 Källare:  Ja 

3.6 Tvättstuga:  Ja 

3.7 Torkrum:  Nej 

4. Klimatskal 

4.1 Väggar:  - 

4.2 Bjälklag:  - 

4.3 Golv:  - 

4.4 Grundmur:  - 

4.5  Fönster:  2+1 fönster 
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5. Värme 

5.1 Undercentral:  Fjärrvärme + värmepump (frånluftsåtervinning) 

5.2 Radiatorer:  1 & 2-radiga 

5.3 Radiatorventiler: Danfos 

5.4 Termostater:  Danfos 

5.5 Styr & regler:  Regin 

6. Ventilation 

6.1  Typ av ventilation: Frånluft & FTX i förskola 

6.2  Ventilationsaggregat: Frånluft på tak i teknikrum. 

6.3  Fläktar:  Frånluft med remdrift. 

6.4  Återvinning:  Ja, frånluft 

7. Varmvatten 

7.1  Typ av generering: Fjärrvärme 

7.2  VV temperatur: 57°C 

7.3  VVC distribution:  - 

7.4  VVC temperatur: 52°C 

7.5  VS värme:  - 

7.6 VS ventilation:  - 

8. El 

8.1  Belysning:  LED 

8.2 Motorvärmare:  Nej 

8.3 Tvättstuga:  Relativt moderna. 

8.4 Torkrum:  Torktumlare och torkskåp i tvättstuga. 
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9. Åtgärder utöver energideklarationen. 

9.1 Styr och regler (övervakning), den bör moderiniseras och kompletteras med en 
webblösning. I denna webblösning ska även värmepumpen implementeras samt punkt 
10.2. Med tanke på de problem som det är med OVK bör även förskolans aggregat in i 
denna webblösning. Föreningen bör fundera på om samtliga frånluftsfläktar också ska 
in i webblösningen, tillsammans med återvinningsdelen i resp. frånluftsaggregat. 

   

Nedan är det återvinning batteri och styrenheten till frånluftsfläkten. 

 

Återvinningsbatteri. 

 

Styr och regler enheten vid frånluftsfläkt. 
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9.2 Tvättstuga, med relativ enkla installationer går det minska risken för fukt problem 
pga. tvättstugan. Bilderna nedan visar dagens situation. 

  
En lösning är att samtidigt som den fuktiga luften skickas ut kommer frisk uteluft in. 
Enkel installation och kräver ingen fläkt. 

  
Vill man gå över till fläkt går det också, den styrs med en fuktgivare (1), friskluften 
kommer in via ventilen (5) som har en termostat. Då fläkten inte går och det är kallt 
uta stängs ventilen automatisk. 

 
 

9.3 Frånluftsvärmepump, den har en värmeeffekt på 159 kW, då är kyleffekten 113 
kW. Problemet är att det inte går plocka ut 113 kW från den frånluft som återvinns. 
RME rekommenderar att föreningen läser av gångtiderna på maskinen. Den 
förvärmer/spetsar varmvattnet samt levererar ut värme på värmesystemet. Vid 
platsbesöket var displayen helt svart, normalt? 

Vid besöket var det 40°C i ackumulatortankarna trots att maskinen inte gick, läckage 
av ventil mot fjärrvärme växlare för varmvatten? Bör undersökas. 
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Svårt att räkna med en besparingspotential då det är okänt hur maskinen går. 

 
 

9.4 Återvinningsbatterier i frånluften, föreningen bör i första hand rengöra dessa 
och i andra hand se hur lamellfördelningen är beskaffad i befintliga. Kanske värt att 
byta ut de befintliga mot mer effektiva. Då OVK gjordes 2019-02-22 var 
frånluftatemperaturen 20°C vilket tyder på att: 

1. Värmepumpen går inte som den ska. 

2. Smuts i, eller dålig prestanda på återvinnigasbatteri. 
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10. Åtgärder i energideklarationen 

10.1 Solpaneler, det är beräknad att solpaneler som producerar el motsvarande 37 000 
kWh/år får mycket enkelt plats på taket. Fördelen är att det är plåttak och underredet 
till panelerna sätts fast i falsen på plåttaket, alltså ingen håltagning i taket.  

 

Visar Brf Svea Artilleri 4 och de 
tak som sol belyses. 

 

Visar hur mycket taken är 
solbelysta under en dag. 

 

Visar potentialen, men det är inte 
tagit hänsyn till föremål på taket 
som omöjliggör solpanels 
installation. 
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Visar hur det kan vara då en 
dimensionering är utförd utifrån 
mätpunktens (elmätaren) 
timvärden.  

 

10.2 Värmebatterier med fläkt (i garage), det är åtta (8) stycken som går dygnet runt 
året runt, idag. Energianvändningen för detta går att reducera genom att styra värmen 
med ventil och ställdon med en temperaturgivare i garaget. Fläkten start/stopp styrs 
med samma givare. Med ny styr och regler (övervakning) ska detta implementeras i 
webblösningen. 

10.3 Bergvärme, först bör befintlig maskin analyseras. Därefter kan anläggningen 
med bättre precision dimensioneras. Idag går det återvinna energi från frånluften till 
berget. Går också nyttja de värmefläktar i garaget som idag enbart fungerar som 
värmare. Går att använda dem under sommaren som kylare och kyla garaget och föra 
värmen ned i berget. Budgetpriset på denna anläggning är 5,4 miljoner och 
besparingen är 684 450 kWh/år. 

 

Visar fördelningen 
av energi under ett 
år. Gratisenergi är 
energi från berget. 
Tillskott kan vara 
el eller fjärrvärme 
och drivenergi är el 
till kompressorer. 
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Med 
effekttäckning på 
62 % klarar 
värmepumpen att 
värma husen ned 
till -6-7°C ute. 

 

10.4 Frånluftsfläktar, byta av frånluftfläktar som är kopplade mot lägenheternas 
frånluft. Byte från remdrivna fläktar till direktdrivan fläktar. Medför också minskat 
underhåll då remdriften försvinner. Budgetkostnad ligger på 40 000 kr/fläkt + ny styr 
& regler. Här finns det ytterligare möjligheter att spara pengar genom smarta 
lösningar. 

 

 

 

 
Rickard Berg 


