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1.1 Uppdrag 
På uppdrag av Brf Svärdsliljan 6, har Aktea Energy AB upprättat en energideklaration av 
Liljan 6, i Stockholm (enligt lagen om energideklarationer, SFS 2006:985). Föreliggande 
rapport sammanfattar vårt arbete och de åtgärder vi föreslår. 
 
 
1.2 Allmän beskrivning fastigheten 
 
Bostads och lokalarea 2 633 m² 
Energianvändning värme 359 000 kWh 
Fastighetsel  29 632 kWh 
Summa energianvändning 388 632 kWh 
 
Energibesiktning av Liljan 6 är utförd i september månad 2009. Uppgifterna om 
energianvändning och fastighetsdata avser år 2008 och har tillhandahållits Aktea Energy AB 
av Brf Svärdsliljan 6 samt Fortum.  
 
Fastigheten är bebyggd med ett flerbostadshus bestående av ett gathus samt ett gårdshus, 
uppförda 1927 och totalrenoverade 1999. Husen förbinds med en passage från vilken man 
även har tillgång till fastighetens innergårdar. 
Gathuset inrymmer sju våningsplan ovan mark samt källarplan, gårdshuset inrymmer 5 
våningsplan ovan mark samt källarplan.  
Fastigheten värms med fjärrvärme till vilken undercentralen är placerad i gathusets källare. 
Lägenheterna ventileras med mekanisk frånluft och lokalerna med mekanisk till- och frånluft.  
 
2 Fastighetsdata till grund för beräkningar 
 
2.1 Ytor, energianvändning nyckeltal för energideklaration 
 

 
 
 
 
 

*Area som värms till mer än 10°C 
 
Fastighetens energiprestanda ligger inom intervallet för likvärdiga byggnader, vilket är ett 
gott betyg och indikerar att byggnadens tekniska installationer fungerar enligt avsedd 
funktion. 
 
2.2 Byggnadens klimatskal 
Byggnaden har en stomme av murat tegel med puts som ytbeklädnad. Taket utgörs av falsad 
plåt och fönster är kopplade 2-glas med spröjs. Portar är av trä med 1-glas.  
 
Byggnadens temperatur uppmättes till 21-23°C i allmänna utrymmen (Tute= 18°C).  
 
 
 
 
 

A-temp* 3 291 m² 
Energiprestanda (kWh/m²/år) 130 
Varav fastighetsel (kWh/m²/år) 9 
Intervall jämförbara byggnader 115-141 



2.3 Byggnadens tekniska installationer 
Byggnadens primära värmekälla är fjärrvärme. Anläggningen installerades 1999 och bedöms 
arbeta energieffektivt. I samband med installationen förseddes byggnadens radiatorer med 
termostatventiler vilket har en positiv inverkan på värmeanvändningen då övertemperatur 
undviks vid interna laster som värme från elektronik och personnärvaro eller solinstrålning. 
Enligt data från Fortum uppgick fjärrvärmeanvändningen år 2008 till 359 000 kWh, vilket 
motsvarar ca 121 kWh/m²/år.  
 
Lägenheterna ventileras med mekanisk frånluft där tilluften tas genom fönsterventiler.  
Frånluften evakueras genom varje enskild lägenhets  köksfläkt och belastar inte föreningens 
elanvändning.  
Byggnaden har fyra lokaler vilka ventileras med mekanisk till- och frånluft. En av lokalerna 
har även återvinning (FTX). 
Enligt erhållet besiktningsprotokoll är OVK godkänd och nästa ordinarie besiktningsdatum 
infaller  28:e februari 2010. 
 
Vi noterade att belysningsarmaturer är bestyckade med lågenergilampor vilket bidrar till att 
minska elanvändningen. 
 
3. Möjliga åtgärder för energieffektivisering 
 
Åtgärd 1 - Överväg att sänka temperatur i allmänna utrymmen 
Vid inventeringen uppmättes 21–23°C i byggnaden. Normalt anses 20°C ge ett acceptabelt  
klimat för de boende. För att minska byggnadens värmeanvändning kan man överväga att 
justera ned temperaturen 1°C. Varje grads sänkning ger ca 5 % energibesparing vilket i detta 
fal skulle kunna innebära en minskad energianvändning om ca 18 000 kWh/år. 
 
Övriga åtgärder 
 
Översyn av fönster 
Liljan 6 har idag fönster av varierande kvalitet. Då fönster står för en betydande del av en 
byggnads värmeförluster rekommenderar vi att man överväger en fönsterrenovering. I 
samband med eventuell renovering bör man även överväga möjligheten att komplettera 
dagens 2-glasfönster med en tredje ruta. Enligt Energimyndigheten kostar ett nytt fönster 
mellan 30 och 100 procent mer än en tilläggsisolering. 
En mer djuplodad analys bör dock göras av gångjärn och bågar för att säkerställa att dessa tål 
tyngden av en tredje ruta. 
Byggnadens 2-glasfönster uppskattas ha ett u-värde om ca 3 (W/m2°K). Genom att montera 
en tredje ruta skulle u-värdet sänkas till ca 2 (W/m2°K) vilket potentiellt skulle kunna sänka 
energianvändningen med ca 14 000 kWh/år. 
 
Korta ner intervall för belysning 
Idag styrs belysningen i allmänna utrymmen av tidrelän inställda till ett visst intervall. Vid 
besiktningen upplevde vi att intervallet skulle kunna kortas utan att göra avkall på komforten. 
Genom att korta ned intervallet skulle man kunna minska byggnadens elanvändning och på så 
sätt även föreningens elkostnader. 
 
Täta entréporten 
Vid inventeringen kunde vi notera att entréporten mot Torsgatan inte slöt helt tätt mot karmen 
vilket kan leda till viss värmeförlust då kall luft strömmar in entrén under vinterhalvåret. 
Genom att förse dörrpartiet med tätningslister kan man minska värmeläckaget samt förbättra 
komforten i entrén. 


