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Presentation av Energisparanalys



Kort om ENEX

ENEX har sedan starten 2010 utfört över 100 
energiprojekt i Mälardalen vilket bidragit till att 
våra kunders fastigheter blir mer hållbara och 
miljövänligare, samtidigt som de sparar både 
energi och pengar. 

Vår affärsidé är att hjälpa våra kunder att minska 
sin energianvändning och sina driftskostnader i 
fastigheten. Med detta som grundsten kommer 
fastigheterna bli energieffektiva och driftsäkra. 
Med ett kvalitativt arbete driver vi energiprojekt 
fram till utvärdering av resultatet och säkerställer 
den nya energinivån. 



En viktig anledning
till 

energieffektivisering

Nästa generation



Vår arbetsmetodik

Idag



Energisparstudiens omfattning

ÅInstallation av fulltäckande bergvärmeanläggning. 

ÅInstallation av fulltäckande bergvärmeanläggning i kombination med FX-system.

ÅNytt styrsystem i undercentralen för effektiv driftsoptimering.

ÅBesparing och ny lägre energinivå.

ÅInvestering & återbetalningstid av energibesparingsprojekt.

ÅOptimering av ert nya styrsystem / energianläggning.



Fakta BRF Kälkbacken 1

Energiförsörjning
Värmecentralen sänder ut värme till samtliga 
lägenheter.
Mekanisk frånluftsventilation (F-system) med 
boxfläktar på taket. 
Värme och varmvatten från fjärrvärme med 
vattenburen värme via radiatorer. 

Fastighetsbeteckning: Kälkbacken 1

Bostäder: 76 lägenheter fördelat på 2 st. 
flerbostadshus

Totalt uppvärmd yta: 4511 m²
BOA: 4279 m²

Fastigheterna byggdes ca år 1951

Orgnr: 769619-5945



Hur er anläggning ser ut idag

Värmecentralen är utrustad med 
tryckstyrd radiatorpump samt VVC 
pump. 

Värmeväxlaren är av märket Danfoss
och betjänar radiatorer och varmvatten. 

Cirkulationspumpen är av märket 
Grundfos. 





Ert nuvarande styrsystem för värmecentralen

Styrsystem från Ouman.

Detta är en enklare reglercentral som saknar 
smarta och effektiva funktioner såsom 
maxbegränsning och aktiv värmekurva. 

Här kan man minska både effekt och 
energiuttag om man har en modern styrning 
med optimala funktioner. 



Obs. När man ska manövrera i er nuvarande 
reglercentral så blir displayen ur funktion och 
svår att tyda. 



Fördelar med ny styr

ÅSäkrare drift och bättre driftsekonomi med styrning uppkopplat mot Internet.

ÅÖppen standard, ingen inlåsning i exklusiva system.

ÅInställning av drifttider, temperaturer och tryck.

ÅOlika inställningar under sommar och vinter halvåret.

ÅMed Bastecstyr - mäter och övervakar du enkelt ventilation, värme, kyla och andra tekniska 
system i byggnaden helt efter dina önskemål och krav. BAS2 är webbaserat och allt kan justeras 
efter behov och önskemål. 

ÅHela värme & ventilation systemet kan övervakas och optimeras på distans via webb eller app. 



Bastec



Vid ett energiprojekt 
behöver man flytta 
värmecentralen till ert 
andra hus mitt emot där 
den nuvarande 
värmecentralen är och 
sända ut värmen & 
varmvattnet därifrån. 



Kulverten mellan husen verkar vara välisolerad 
vid en enkel undersökning. Denna kulvert 
transporterar värmen och det är viktigt att den 
är välisolerad så att man inte tappar energi och 
värme på vägen. 



På flera ställen är radiatorerna ej maxbegränsade. 

Vår rekommendation:
Å Byta av radiatorventiler
Å Nya termostater med maxbegränsning
Å Utföra en värmeinjustering



Det är knappt 10 cm tilläggsisolering på vinden. 
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Fjärrvärmeförbrukning2020: 845 000 kWh = 197 kWh/m2 (/m² BOA)

Värmekostnad 2020 (enl ÅR) 788 088 kr



18

Nivåer för energideklaration

ü När ett hus energiprestanda är hälften eller mindre än hälften av 
kravet för en nybyggnad hamnar det i klass A.

ü Hus i klass Bska klara 50ς75 % av kravet för en nybyggnad.

ü Hus som klarar energikraven för nybyggda hus får energiklass C.

C 75ς100 %, 
D 100ς135 %, 
E 135ς180 %, 
F 180ς235 %
G över 235 %.



Er energiprestanda idag:
193 kWh/m²



Genomförda åtgärder
V Ventilation med återvinning
V Bergvärme
V Injustering
V Solceller
V Vattenspar

Referens: BRF Ekern - Stockholm

Energiklass före åtgärd =130 kWh/m2

Energiklass efter åtgärd = 63 kWh/m2


