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•  BAKGRUND, BOLAGSFORM, ÄGARFÖRHÅLLANDE

•  ANTAL ANSTÄLLDA
•  EKONOMISK STÄLLNING
•  KUNDER i STOCKHOLM OCH i UMEÅ, SISAB, BOTKYRKABYGGEN, BOSTADEN I UMEÅ 

FLERTAL KOMMUNER OCH  ENTREPRENÖRER.

VILKA ÄR VI?



•Tagit fram 
energieffektiviseringsförslag.
• Genomfört platsbesök.
• Modell med simuleringar.

•Antaget fjärrvärmepris: 69 öre/kWh

ENERGIBYRÅNS UPPDRAG



• Största förlusterna sker 
via byggnadsskalet och 
ventilationen.

HUR SER VÄRMEFÖRLUSTERNA I HUSET UT?



• Störst förlust genom 
fönster och väggar.
•Väggarna anses inte 

rimliga att förbättra.

FÖRLUSTER GENOM BYGGNADSSKAL



•Om fönster byts ut mot nya med 
3-glas.
•Minskat kallras, bättre komfort.
• Installeras nya fönster måste även ny 

tilluft eller friskluftsventiler 
installeras. Täta dörrar och fönster 
gör att luften kommer in via andra 
otätheter på grund av undertryck av 
frånluften.

BYTE AV FÖNSTER
•Energibesparing per år: 

2800 kWh/år, ca 10 % av totala 
mängden värme.
•Beräknad investeringskostnad: 

66 000 kr
•Beräknad återbetalningstid: 

35 år



BYTE AV BALKONG- OCH YTTERDÖRRAR

Byte av ytterdörr:
• Energibesparing per år: 

520 kWh/år, ca 1,8 % av totala mängden 
värme.

• Beräknad investeringskostnad: 
5000 kr

• Beräknad återbetalningstid: 
14 år

Byte av balkong- och altandörr:
• Energibesparing per år: 

1200 kWh/år, ca 4,3 % av totala 
mängden värme.

• Beräknad investeringskostnad: 
10 000 kr

• Beräknad återbetalningstid: 
12 år



•Kallvinden tilläggsisoleras med 
100 mm lösull.
•Enkel åtgärd.

TAKISOLERING
•Energibesparing per år: 

330 kWh/år, ca 1,2 % av totala 
mängden värme.
•Beräknad investeringskostnad: 

3 500 kr
•Beräknad återbetalningstid: 

15 år



•Den befintliga frånluftsfläkten 
byts ut mot en ny fläkt med 
tidsstyrning.
• Flödet reduceras till ca en 

tredjedel mellan kl 0800 - 1700 
under vardagarna.
•Reducerat ljud från fläkten.
•Enkel åtgärd.
• Ingen ändrad komfort.
• Inte en lösning för alla.

NY FLÄKT MED TIDSSTYRNING
•Energibesparing per år: 

1800 kWh/år, ca 6,4 % av totala 
mängden värme.
•Beräknad investeringskostnad: 

10 000 kr
•Beräknad återbetalningstid: 

8 år



•Ett nytt aggregat med 
värmeväxling installeras istället 
för den befintliga 
frånluftsfläkten.
•Nya kanaler för tilluft 

installeras. 
– idag finns färdiga kanaler för 
synligt montage.
• Förbättrad komfort.

VENTILATIONSSYSTEM MED ÅTERVINNING (FTX)

•Energibesparing per år: 
6700 kWh/år, ca 24 % av totala 
mängden värme.
•Beräknad investeringskostnad: 

70 000 kr
•Beräknad återbetalningstid: 

15 år



SNÅLSPOLANDE KRANAR & KALLSTART

Kranar och duschar förses med snålspolande 
munstycken:
• Energibesparing per år: 

870 kWh/år, ca 3 % av totala mängden värme 
och 25 % av varmvattenförbrukningen.

• Beräknad investeringskostnad: 
700 kr

• Beräknad återbetalningstid: 
1 år

Nya blandare med kallstart:
• Energibesparing per år: 

900 kWh/år, ca 3,2% av totala mängden 
värme och 25 % av varmvattenförbrukningen.

• Beräknad investeringskostnad: 
7500 kr

• Beräknad återbetalningstid: 
12 år

• Enkla åtgärder
• Svårt att förutsäga 

besparingspotential, kraftigt 
beroende av brukarens vanor.
• Ska blandare bytas, sätt in 

blandare med kallstart.



•Gammal kulvert - säkerhetsrisk.
•Antagen förlustreducering på 

10%.
•Effektreducering ej medräknat, 

sänkt effektavgift. 
•Ca 800 meter kulvert.

BYTE AV VÄRMEKULVERT

•Energibesparing per år och hus: 
2 600 kWh/år, ca 10 % av totala 
mängden värme/hus.
•Beräknad investeringskostnad: 

45 600 kr/hus
•Beräknad återbetalningstid: 

26 år



SAMMANSTÄLLNING



•Gemensam upphandling – bättre priser, styrning och uppföljning.
•Paketering av åtgärder. 
•Exempel – Fönster + FTX.

VÅRT FÖRSLAG: PAKETERING AV 
ENERGIBESPARANDE ÅTGÄRDER

FTX Fönsterbyte FTX + Fönsterbyte

Investeringskostnad 70 000 kr 66 000 kr 136 000 kr

Energibesparing 6 700 kWh/år 2 800 kWh/år 9 700 kWh/år

återbetalningstid 15 år 35 år 20 år



• Utredningar, Energikartläggningar och energideklarationer
• VVS- och markprojektering
• Upphandling
• Projektledning
• Slutbesiktning

•Vi kan hjälpa till genom hela byggprocessen, från utredning till 
slutbesiktning!

VAD KAN VI HJÄLPA TILL MED?

UTREDNING UPPHANDLING PROJEKTLEDNINGPROJEKTERING SLUTBESIKTNING



KONTAKTINFORMATION

Ola Rubertsson
VD

070-241 78 16

Ola.rubertsson@energibyran.com

Besök oss på vårt kontor här i Umeå
Du hittar oss på Storgatan 35 i Umeå. Vi sitter på plan 3 och 
huset är tillgänglighetsanpassat med hiss i trapphuset.


