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Förord 

Examensarbetet är på 15 hp och är en avslutande del på programmet Högskoleingenjör i 

Energiteknik. Examensarbetet har utförts på Norsjö kommun där uppgiften har varit att 

energieffektivisera Hotell Inandia i Norsjö. 

Jag vill passa på att tacka Olov Karlsson, min handledare på Luleå Tekniska Universitet som 

hjälpt till när det behövts. Vill även tacka Sune Eriksson, min handledare på Norsjö kommun. 

Jag vill tacka Hans Karlström på EU-Importen som hjälpt mig att ta fram en offert på fönster 

till hela hotellet. Tackar även övriga personer som hjälpt till med arbetet. 

Examinator är Olov Karlsson 

  



 
 

Sammanfattning 

Detta arbete innefattar en undersökning av Hotell Inlandia i Norsjö på uppdrag av Norsjö 

kommun för att hitta de delar som är gamla, ineffektiva och dåliga för att sedan ta fram 

förslag på förbättringar för att minska energiförbrukning, kostnader och förnya vissa delar. 

De delar som undersökts är: 

 Värmekällan 

 Värmesystem, radiatorer 

 Fönster 

 Ventilation 

 Vattenflöden i duschar och kranar 

En undersökning av fönster och beräkning av värmeförluster genom dessa har gjorts för att 

se hur mycket uppvärmningsbehovet kan minska genom att byta till nya fönster med lägre 

värmegenomgångstal, U-värde. En offert har tagits fram på nya fönster som använts för att 

jämföra med de gamla och genom att byta till nya fönster kan det faktiska årliga 

energibehovet minska med ungefär 33,8 MWh per år och för att förstå ungefär hur mycket 

det är så kan det jämföras med energiförbrukningen i en genomsnittlig svensk villa som 

ligger på 25 MWh per år.  

Beräkningar har gjorts på dusch- och kranmunstycken för att se hur mycket besparingar som 

skulle kunna göras genom att byta ut gamla munstycken med högt flöde till nya 

vattensparande. Genom att byta ut de gamla duschmunstyckena som släpper ut ca 19 liter 

vatten per minut mot nya effektiva som släpper ut ca 6 liter per minut kommer 

uppvärmningskostnaderna för vattnet genom duschning att minska från 3800 kronor till 

1194 kronor. Detta gäller om det bor två personer i ett rum som duschar 10 minuter per dag 

i ett helt år. Om det bor gäster i alla 26 rummen ett helt år kommer dessa kostnader minska 

med 65 984 kronor. Genom att byta ut kranmunstyckena kommer kostnaden för 

varmvattnet att minska med 22 öre för varje minut som en kran spolar vatten. 

Återbetalningstiden för ett nytt kranmunstycke som kostar 100 kronor blir 7,6 timmars 

spolning av varmvatten. 



 
 

När man tittar på radiatorer är det ganska dyrt att byta ut alla radiatorer i hela hotellet och 

energivinsten är förhållandevis liten. Istället har byte av termostatventilerna undersökts. Att 

göra beräkningar på hur mycket som kan sparas genom att byta termostatventiler är svårt 

men vanligtvis kan man spara mellan 5-15 % av energiförbrukningen. 



 
 

Abstract  

This assignment includes an examination of Hotel Inlandia in Norsjö on behalf of Norsjö 

municipality to find the parts that are old, inefficient and bad and then develop proposals for 

improvements to reduce energy consumption, costs and renewal of some parts.  

The examined parts are: 

 The heat source 

 The heating system, radiators 

 Windows 

 Ventilation 

 Water flows in showers and taps 

An examination of the windows and calculations of heat loss through these has been done to 

determine how much the heating demand can be reduced by changing to new windows with 

lower heat transfer coefficient, U-value. An offer has been developed for new windows in 

use to compare with the old and by changing to new windows the actual heat demand can 

be reduced by approximately 33,8 MWh per year and to understand how much it is, it can be 

compared with the energy consumption of an average Swedish villa. The yearly energy 

consumption of an Swedish villa is 25 MWh. 

Calculations were made on showers- and faucets heads to see how much savings could be 

made by replacing old high-flow nozzles to new water saving nozzles. By changing the old 

shower heads that emit about 19 liters of water per minute for new efficient that emit about 

6 liters per minute, the water heating costs will be reduced from 3800 kronor to 1194 

kronor. This applies if two people in a room shower for 10 minutes each for a whole year. If 

guests live in all the 26 rooms during a year, these costs will be reduced by totally 65 984 

Swedish Crowns. By replacing the faucet nozzles, the costs for hot water will be reduced by 

totally 22 cents for every minute that a tap flushes water. The payback period for a new 

faucet nozzle that cost 100 Swedish crowns will be 7,6 hours flushing of hot water. 

When you look at radiators, it is quite expensive to replace all the radiators throughout the 

hotel and the energy gain is relatively small. Instead, change of thermostatic valves has been 



 
 

considered. Making calculations on how much you can save is difficult but usually one can 

save between 5-15 % of energy consumption for changing thermostatic valves. 
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1 Inledning 
Inom Norsjö kommun finns en stor andel industrisysselsatta där basen utgörs av företag 

inom träindustrin men kommunen har även en betydande del inom gruvindustrin. De 

turistiska satsningarna har på senare år medfört en ökad sysselsättning som bland annat 

världens längsta linbana, Norsjö hembygdsområde med bl. a skid- och jaktmuseum och 

Svansele vildmarkscamping, (Norsjö, 2013-11-01). 

1.1 Inledande arbete 

Norsjö kommun är ägare av Hotell Inlandia i Norsjö där det inte har gjorts några 

ombyggnationer sedan 1986 då övervåningen byggdes till. Hotellet är därför gammalt med 

gamla värme- och ventilationssystem samt dåliga fönster. Vid ett seminarium där ett antal 

företag och kommuner presenterade sina examensarbeten uppstod kontakten där Norsjö 

kommun verkade ha en intressant uppgift. Norsjö kommun kontaktades där en tid 

bestämdes för ett första möte. 

1.1.1 Hotell Inlandia 

Hotell Inlandia byggdes år 1972 och var på den tiden ett lyxigt hotell. Då byggdes två 

våningar, källaren med pub, dansgolv och relaxavdelning och övervåningen med restaurang 

och 13 hotellrum. År 1986 ville man öka antalet hotellrum och byggde då dit en till våning 

även den med 13 rum, (Norsjö, u.å.) 

1.2 Syfte 

Arbetet syftar till att minska värmeförbrukningen för byggnaden och göra ett mer 

miljövänligt hotell där så mycket värme som möjligt tas till vara. Syftet är att jag ska lära mig 

mer om energieffektivisering och få en uppfattning om hur en byggnad är uppbyggd från ett 

energiperspektiv. Jag kommer få mer lärdom om hur en rapport ska skrivas och rapporten 

kommer kunna hjälpa Norsjö kommun vid arbetet med Hotell Inlandia. 

1.3 Mål 

Målet är att hjälpa Norsjö kommun för framtida renovering av hotellet för att kunna få det i 

drift eftersom det nu står tomt och oanvänt. Genom en energieffektivisering kan pengar 

sparas på uppvärmningen eftersom värmeförlusterna blir mindre. Med beräkningar för olika 

delar kommer kostnader för förändringar att bestämmas och jämföras med de beräknade 

energibesparingarna. 
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1.4 Avgränsningar 

En del avgränsningar gjordes för att det skulle bli möjligt att hinna klart med projektet inom 

angiven tidsram. Eftersom det var ett helt hotell som skulle energieffektiviseras bestämdes 

det att det skulle göras beräkningar på värme- och ventilationsdelen men inte 

belysningsdelen. Vid ett antal framtagna förbättringar skulle ingen installation göras då det 

inte fanns tid eller utrustning för det. Vissa antaganden har gjorts där det varit bristande 

information på olika värden. Dessa antaganden finns beskrivet under indata (se kapitel 2). 
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2 Indata 
Data från litteratur och sådana data som uppmätts kan ses i tabell 1 och tabell 2.  För 

beskrivning av hur data uppmätts och beräknats se kapitel 3 och kapitel 4. 

Tabell 1 Visar värden för viktiga temperaturer samt värden för olika fönster. 

Innetemperatur, Tin 20 °C 

Dimensionerade utetemperaturen, DUT20 (Se kapitel 3.3) – 36 °C 

U-värde gamla 2-glasfönster (Formelsamling F0034T) 2,5 W/m2 °C 

U-värde gamla 3-glasfönster (Formelsamling F0034T) 1,7 W/m2 °C 

U-värde nya 3-glasfönster 0,95 W/m2 °C 

Area 2-glasfönster 152,3 m2 

Area 3-glasfönster 33,4 m2 

Area totalt alla fönster 185,7 m2 

Årsmedeltemperatur i Norsjö 2 °C 

Specifikt värmebehov, S 149900 °Ch 

Varaktighet 6770 timmar/år 

Solstrålning 3 °C 

 

Tabell 2 Visar flöden för kallvatten för duschar och kranar. 

Vattenflöde i duschar,    18,75 liter/min 

Vattenflöde i kranar,    14 liter/min 

Specifika värmekapaciteten för vatten vid 20 °C, cp,20 °C 4181 kJ/kg °C 

Densitet för vatten vid 20 °C, ρ20°C 998,2 kg/m3 

Kallvatten in i duschen/kranen, T1 8 °C 

Varmvatten in i duschen/kranen, T2 40 °C 

Fjärrvärmekostnad 0,735 kr/kWh 

 

Eftersom hotellet står tomt för tillfället är det lite värme som kommer in från värmekällan 

för det skulle vara slöseri med värme och pengar. De tar bara in den värme som behövs för 

att hålla en temperatur på 12 °C i hotellet för att ingenting skulle frysa under vintern. Därför 

är flödena som är givna för duschar och kranar för kallt vatten. 
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3 Bakgrund 
I detta avsnitt beskrivs hur alla delar i värme- och ventilationssystemen fungerar samt alla 

beräkningar som gjorts. Till vissa beräkningar har antaganden om ingående parametrar varit 

tvungna att göras (se kapitel 2 och kapitel 3). 

3.1 Fjärrvärme 

Hotell Inlandia värms upp med fjärrvärme som tas från Vårdcentralen i Norsjö där Skellefteå 

Kraft har en pelletspanna. Skellefteå Kraft har även en pelletspanna på Trätrappor i Norsjö 

men därifrån tas det värme om det inte räcker från vårdcentralen. I värsta fall när det är 

riktigt kallt och värmepannorna från vårdcentralen och Trätrappor inte klarar av att värma 

hotellet finns det en elpanna på skolan i Norsjö där värme kan tas ifrån. Fjärrvärmen värmer 

upp hela hotellet och luften i ventilationssystemet. 

För att på ett enkelt och klimatsmart sätt värma radiatorer och tillgodose varmvatten i 

byggnader är fjärrvärme ett enkelt och miljövänligt alternativ under förutsättning att värmen 

kommer från ved- eller pelletsvärmepannor. Klimatet påverkas inte under eldning av 

pelletsen eftersom inget extra tillskott av koldioxid bildas till atmosfären och man tar till vara 

på energi som annars hade gått förlorad. (Skekraft, u.å.) 

Istället för att ha enskild uppvärmning med en värmepanna i varje hus är det mer effektivt 

med en stor värmeanläggning som försörjer en hel byggd med värme. (Skekraft.se u.å.) 

Det finns även ett antal nackdelar med fjärrvärme. Det finns ingen möjlighet till val av 

leverantör och i ett hus med självdragsventilation kan den bli förändrad om man tidigare 

använt olje-, ved- eller pelletseldning. Om uppvärmningen tidigare skett med t.ex. en 

vedpanna kan det behöva kompenseras med en radiator i det rummet när pannan tas bort 

eftersom den har värmt upp rummet när den varit igång. Fjärrvärmesystemet är sårbart vid 

längre elavbrott eftersom den behöver el för att kunna ta emot värme. (Energimyndigheten, 

2011-04-18) 

Hela fjärrvärmesystemet är slutet där det varma vattnet som produceras i 

värmeanläggningen går igenom en värmeväxlare för att värma upp det vatten som ska ut till 

kunden som i detta fall är hotellet. Kunden i sin tur har två värmeväxlare i hotellet som 

varmvattnet från värmeanläggningen går igenom. En för radiatorerna och en för 
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tappvarmvattnet. Även dessa två system är slutna. Eftersom alla systemen är separata 

blandas aldrig värmeverkets, fjärrvärmenätets och husets systems vatten. (Skekraft, u.å.) 

3.2 Radiatorer 

Eftersom det är ett helt hotell som undersökts är det många rum och ytor som måste värmas 

och det innebär att det måste finnas många små radiatorer. Det fanns ett antal olika 

radiatorer i hotellet men på grund av bristande information hittades inga data om varje 

radiator. Av de 26 hotellrummen var det i 4 av dem radiatorer som skilde sig från de andra i 

storlek och utseende. 

3.2.1 Termostatventiler 

Värmen i vattnet ska genom hela radiatorn avges på så effektivt sätt som möjligt. Det som 

eftersträvas för radiatorer är att ha en så hög temperaturskillnad som möjligt på till- och 

returflöde för att få en så hög verkningsgrad som möjligt på värmekällan. Därför leds det 

varma vattnet in högst upp i radiatorn och sedan ut vid den lägsta temperaturen längst ner i 

radiatorn. Ett riktvärde är en temperaturskillnad på 20 °C mellan den övre och undre delen 

(Figur 1). Med nya fungerande termostatventiler kan detta eftersträvas genom att 

termostaterna på ett bättre sätt håller den temperatur som är inställd. (Energimyndigheten, 

2012-04-25) 

”Att byta termostater är ett av många sätt att effektivisera husets energianvändning. Hur 

stor effektiviseringen blir är svårt att uppskatta, men generellt kan det röra sig om 5-15 

procent”, anser Ronny Östin (Byggahus, u.å.). 

Med gamla, dåliga och ibland trasiga ventiler finns stor risk att för mycket värme strömmar 

genom radiatorerna vilket leder till att rummet blir för varmt och energianvändningen 

onödigt hög. Detta kan leda till att fönster och dörrar måste öppnas för att släppa ut värmen 

vilket gör att onödiga pengar slösas på uppvärmning. En hög temperatur på returvattnet gör 

även att verkningsgraden på värmepannan blir låg eftersom den knappt behöver värma upp 

vattnet igen utan den bara är igång och drar pumpenergi till nästan ingen nytta. 

(Energimyndigheten, 2012-04-25) 
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Figur 1 Visar två radiatorer. Den till vänster med dålig termostatventil där det är hög 
temperatur genom hela radiatorn och den till höger med en fungerande termostatventil 
som är varm längst upp men kyls ner genom hela radiatorn. 

3.2.2 Ett- och tvårörssystem 

De två huvudsakliga typerna av radiatorsystem som finns i Sverige är ett- och tvårörssystem. 

Den billigare systemtypen är ettrörssystemet där radiatorerna är kopplade till en slinga i 

serie med varandra varefter det avkylda vattnet återgår till värmeväxlaren för 

återuppvärmning (Figur 2). För varje radiator som vattnet går igenom minskar temperaturen 

på vattnet eftersom vattnet i returen leds via tilloppsröret in i angränsande radiator. På 

grund av detta behövs kompensering genom att installera större radiatorer ju längre bort 

från värmekällan de är placerade. En till nackdel med detta är att man inte bör koppla mer 

än 6-7 radiatorer efter varandra eftersom det inte kommer finnas kvar något vatten med 

tillräckligt hög temperatur till radiatorerna i slutet. Det är även svårt när det gäller 

justeringen av ventiler för varje radiator för att kunna få en jämn temperatur i varje rum. 

(Johansson, 2007) 

I ett tvårörssystem som används i hotellet behövs ingen kompensation för storlekarna på 

radiatorerna eftersom det är en jämn temperatur genom hela systemet tack vare att 

radiatorerna är parallellkopplade. Det finns alltså två ledningar, en tilloppsledning som leder 

varmvattnet till radiatorerna och en returledning som återför vattnet till värmekällan, 

(Byggahus, 2008-08-15). 
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Figur 2 Visar hur ett- och tvårörssystem fungerar för radiatorer. Ettrörssystem till vänster 
och tvårörssystem til höger. 

3.3 Fönster 

Fönsterna var liknande i många hotellrum, men för restaurang, pub och kök var fönsterna 

olika. Entrédörrarna var till största delen glasdörrar. På den översta våningen som byggdes 

år 1986 är det 3-glasfönster överallt men i resterande delen av hotellet är det 2-glasfönster 

samt att dessa är från år 1972. Skillnaderna på dessa fönster kan vara ganska stora men alla 

fönster är gamla och dåliga och har aldrig underhållits genom ommålning eller byte av lister 

och bör därför bytas ut eftersom sådana gamla fönster har höga U-värden vilket betyder att 

de släpper genom mycket värme. Desto högre U-värde man har desto mer värme går 

förlorat genom fönstret. Fönsterna har träkarmar och om tätningslisten blivit dålig och 

torkat och kanske gått sönder eller lossnat kan vatten och fukt tränga in mellan fönstret och 

väggen vilket kan leda till att fönsterkarmen börjar ruttna. En annan risk med att listen blir 

dålig är att fönstret får högre U-värde vilket kan leda till kallras. Kallras uppstår när 

fönsterrutan kyls av den kalla utetemperaturen som i sin tur kyler inneluften och eftersom 

kall luft har högre densitet än varm luft sjunker den kalla luften till golvet. 

Energimyndigheten, 2011-03-28). 

När det kommer till att beräkna värmeförluster genom ett fönster behövs ett U-värde och 

area på fönstret, innertemperaturen (Tin) och ett temperaturvärde som kallas för DUT20. 

DUT20 är den dimensionerade vinterutetemperaturen och är olika beroende på vart i landet 

fönstret som det ska göras beräkningar för befinner sig. (Energimyndigheten, version 

2007:1)   

 DUT20 för Norsjö togs fram genom att interpolera mellan DUT20-värdet för Arvidsjaur och för 

Lycksele där värdet för Arvidsjaur var -38 °C och för Lycksele -34 °C, (Värmepumpsforum, 

2005-02-02). Eftersom Norsjö ligger ungefär mitt emellan antogs DUT20 för Norsjö till -36 °C. 

För att ta reda på U-värdena för fönsterna användes en formelsamling från kursen Indoor 
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Climate med kurskod F0034T. Där fanns det U-värden för 2- och 3-glasfönster med träkarmar 

men dessa värden är standardvärden och kan skilja sig från de fönster som satt i hotellet 

men på grund av att inga U-värden på hotellfönsterna hittades användes istället dessa.  

Den värme som går förlorat genom fönsterna kallas för transmissionsförluster och beräknas 

enligt ekvation (1) med värden från Tabell 1 (kapitel 2). 

 

                      (1) 

Där U är värmeövergångstalet och A är arean för fönstret. 

Om förluster för infiltration och ventilation inkluderas kan energibehovet beräknas enligt 

ekvation (2) . 

                                            (2) 

 

Där S är det specifika värmebehovet som tas fram ur en tabell med hjälp av en 

medeltemperatur för en plats och innertemperaturen i byggnaden. De värdena finns givna i 

indata under Tabell 1. 

Ekvationen (2) modifierades i det aktuella fallet på grund av bristande information på 

ventilation och infiltration och det årliga energibehovet för fönsterna beräknas enligt 

ekvation (3).  

 

              (3) 

För att sedan kunna beräkna det faktiska årliga energibehovet ska värme som kommer från 

solstrålning och intern generering av värme räknas med eftersom den värmen minskar 

behovet av att värma byggnaden. Den interna generingen av värme är värme som kommer 

från människor och apparatur. Med tanke på att bara värmeförluster genom fönster har 

beräknats blir det inte rätt att räkna med den interna genereringen av värme som 

värmetillförsel för att övriga värmeförluster genom andra delar utöver fönster inte har 

beräknats. Intern generering av värme går nämligen även genom andra delar än fönster som 

väggar, dörrar, tak och golv och i beräkningarna går den värmen inte begränsa till enbart 

arean av fönsterna som det går att göra med solstrålningen. Därför beräknas bara den värme 

som tillförs genom solstrålning och det beräknas med ekvation (4). 

                                     (4) 
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Det faktiska årliga energibehovet blir då enlig ekvation (5): 

                       (5) 

3.4 Ventilation 

För att undvika fuktbildning i en byggnad vid till exempel människors andning och duschande 

har ventilation en stor betydelse. I ett hus eller en byggnad med dålig ventilation kommer 

det bildas kondens på först och främst kalla ytor som fönster och kallvattenledningar för att 

sedan kanske även bilda kondens på möbler och väggar. Detta leder till slut till fuktskador 

och kan i värsta fall leda till mögelbildning och röta. Mögel är fult och kan leda till 

hälsoproblem och röta bryter ned vedstrukturen och leder till styrkeförlust. För att fukten 

inte ska ta sig in i väggar och möbler bildar ventilationssystemet ett svagt invändigt 

undertryck, (sp, u.å.). Med ett högre luftflöde för frånluften än för tilluften skapas detta 

undertryck. Ventilationssystem gör även att ny luft hela tiden kommer in i rummen vilket 

medför att livsmiljön blir bra och fräsch så att man får bo i ett friskt och rent hus. Speciellt 

för ett hotellrum ska gästen trivas för att hotellet ska få ett bra rykte och återkommande 

gäster, därför är det viktigt att ha rum med bra miljö och en jämn temperatur året om 

oavsett uteklimatet samt att ha tysta system som inte ska störa gästen. (Svenskventilation, 

u.å.). 

3.4.1 Från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning 

Hotellet använder sig av FTX - ventilation med roterande värmeväxlare där F står för frånluft, 

T för tilluft och X för värmeväxlare. Med ett FTX - system tas den varma frånluften från 

badrum, kök och tvättstuga till vara på för att värma upp den kalla uteluften som tas in i 

huset och fördelas ut till hotellrum, kontor och allrum med hjälp av ett 

värmeåtervinningsaggregat (Figur 3). Detta görs för att spara på uppvärmningskostnaderna 

istället för att bara skicka ut den varma frånluften. Det finns även tillkopplat värmeledningar 

med varmvatten som ska under vintern när det kan vara kalla utetemperaturer kunna värma 

tilluften om inte frånluften klarar av att uppnå önskad temperatur. Det är viktigt att 

byggnaden har bra och täta fönster och dörrar samt bra isolering för att ett FTX - system ska 

fungera så bra som möjligt, (Svenskventilation, u.å.). 
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3.4.2 Värmeväxlare 

Det finns ett antal olika värmeväxlare för FTX - system där roterande värmeväxlare är en av 

de vanligare och det är den typen som används i hotellet. En roterande värmeväxlare består 

av ett roterande hjul av veckade aluminiumprofiler som värms upp av den varma frånluften 

som efter ett halvt varvs rotation, i sin tur värmer upp den kalla tilluften, (Svenskventilation, 

u.å.). 

 

Figur 3. Figur på till- frånluftsventilation som visar hur den kalla uteluften, blå pil in i huset, 
kommer in och värms upp, gula luften, av den varma frånluften, röda luften, som i sin tur kyls 
ner och skickas ut, röd pil ut ur hus. Källa: svenskventilation.se, u.å. 

Figur 4. Figuren visar hur en roterande värmeväxlare fungerar. Den blåa pilen är den 
kalla uteluften som värms upp av den gula pilen. Källa: svenskventilation.se, u.å. 
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3.5 Duschar och kranar 

Genom att byta ut gamla duschmunstycken mot nya kommer vattenanvändningen att 

minska och det leder till att energianvändningen för att värma vattnet minskar och då blir 

inte uppvärmningskostnaderna lika stora. Det går att halvera vattenmängden från en dusch 

genom att byta munstycken där ett nytt munstycke spolar cirka 6 liter vatten per minut och 

ett gammalt cirka 12 liter vatten per minut (Energimyndigheten, 2011-03-28). 

Kortare duschtider ger även det stor energibesparing. Om en familj på fyra personer halverar 

sin duschtid från tio till fem minuter sparas det ca 500 kWh/år, som motsvarar ca 600 

kronor. Då detta gäller för snåspolande, moderna duschar kan besparingen bli ännu större 

för äldre duschar, (Överkalix, u.å.) 

Precis som att byta munstycken på en duschkran kan varmvatten sparas genom att byta 

munstycken på en kran i köket, toaletten eller tvättstugan. Ett vattensparande munstycke, så 

kallat perlator eller sparlator, blandar redan vid låga flöden in luft i vattenstrålen vilket gör 

att vattenmängden minskar med bibehållen komfort. (Energimyndigheten, 2011-03-28) 

Även genom att byta ut blandarna kan man spara energi. Oftast om någonting ska tvättas 

och det sitter en engreppsblandare på kranen väljer personen som ska spola vattnet ofta 

utan att tänka på det att slå på vattnet med handtaget i mittenläget. Med gamla 

engreppsblandare kommer i mittenläget ljummet vatten att spolas, om det är rätt justerat, 

även fast det kanske inte behövs. Detta gör att inget slöseri på varmvatten uppstår. Med de 

nya resurssnåla engreppsblandarna fås kallt vatten i mittenläget och handtaget måste föras 

lite åt sidan för att få ljummet eller varmt vatten och man måste ha handtaget fört ända 

längst ut för att få riktigt varmt vatten. Sedan fjädrar även handtaget tillbaka för att inte 

ljummet vattnet ska spolas i onödan nästa gång något ska tvättas. Upp till 40 procent av 

användningen av varmvatten kan sänkas genom att byta ut 3 engreppsblandare mot 

resurssnåla engreppsblandare i ett hushåll. (Energimyndigheten, 2011-03-28) 

För att kunna beräkna energiförluster och jämföra besparingarna på uppvärmningen av 

varmvattnet genom att byta munstycken på kranar och duschar görs följande beräkningar. 

Ekvation (6) används för att beräkna värmemängden. 

                               (6) 
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T2 är den temperatur på vattnet som kommer ur duschkranen,    är flödet för det vattnet 

och T1 är temperaturen på det kalla vatten som tas in i byggnadens värmesystem. 

Massflödet beräknades med hjälp av ekvation (7)  

        
   

        
   (7) 

Genom att sätta in ekvation (7) i ekvation (6) bildas ekvation (8) och då kan den förlorade 

energin per tidsenhet beräknas. 

        
  

   
                 (8) 

För att sedan kunna beräkna den energi som går åt över en bestämd tid används ekvation 

(9).  

                   (9) 

Där t är tiden för hur länge en dusch pågår eller hur länge vatten spolas genom kranen. 

För att göra om energin i Joule (J) till kilowattimmar (kWh) används ekvation (10). 

 

                 (10) 

Med ekvation (11) beräknas hur mycket det kostar för de kilowattimmar som det beräknats 

förbruka vid uppvärmning av varmvatten. 

                    (11) 

För kranarna kan det beräknas hur lång tid det tar att spara igen ett inköp av ett nytt 

munstycke. Då användes ekvation (12). 

  

              

                

  
   (12) 

Där, pris munstycke, är priset för ett nytt munstycke, kostnadsminskning är hur mycket 

kostnaden för en minuts spolning av varmvatten minskar genom att byta till snålspolande 

kranmunstycken och för att få tiden i timmar delas allt med 60. X blir då den tid (räknat i 

timmar) det tar att tjäna igen det nya munstycket. 
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4 Metod 
I denna del beskrivs vad som gjorts under arbetets gång för att komma fram till resultatet. 

Denna del innefattar hur starten av arbetet gick till och hur informationsinsamling har gått 

tillväga. Den arbetsmetod som använts har varit att först gå igenom hotellet för att se hur 

allting fungerar och efter det göra en litteraturstudie för att lära sig hur ett 

energieffektiviseringsarbete ska genomföras och hur de delar som skulle undersökas 

fungerar. Med de kunskaperna kunde olika beräkningar och förslag till förbättringar tas 

fram. 

4.1 Arbetet startar 

Arbetet startades genom ett möte med intressenter från Norsjö kommun där en beskrivning av 

vad som skulle göras presenterades. Information som ritningar på byggnaden blev tillgivet 

och sedan gjordes ett besök på hotellet där värmesystem och ventilationssystem tittades på 

samt att gå runt för att få en kännedom hur byggnaden ser ut för att lättare förstå hur allting 

fungerar och att lättare hitta där.  

4.2 Radiatorer 

Det som gjordes var att gå igenom hela hotellet för att undersöka hur många element som 

fanns och försöka ta reda på vad det fanns för olika slags element. Eftersom det bara var 

12°C i hela hotellet blev det svårt att avgöra om termostatventilerna fungerade. Utöver 

detta kontrollerades om rörsystemen till radiatorerna var kopplade med ett- eller 

tvårörssystem. 

Det som kan göras är ju först och främst när värmen sätts på till normal temperatur i hotellet 

att gå runt och känna på varje radiator för att undersöka om termostatventilerna fungerar. 

Genom att skruva igen termostatventilerna och sedan känna om radiatorn blir kall är ett 

enkelt sätt att se om termostaten är hel eller trasig. Är radiatorn fortfarande varm är det 

något fel med termostaten. Detta kan undersökas varje år för att se om termostaterna går 

sönder eller fungerar. 

Eftersom det finns många rum med radiatorer och bristande information om klimatskal så 

som vägg-, tak- och golvskikt var det svårt att göra ordentliga beräkningar på värmeförluster 

för att se exakt vilka radiatorer som ska sitta i varje rum. Vid vidare beräkning kan detta 

göras för att dimensionera element efter det behov som rummet har. 
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4.3 Fönster 

Antalet fönster beräknades samt att dimensionerna för varje fönster mättes. Dessa data 

används för att beräkna transmissionsförluster genom fönsterna.  Alla mätvärden för 

fönsterna finns under Bilaga A. Eftersom ingen information på fönsterna hittades, var 

antaganden tvungna att göras för U-värdena på fönsterna där byggnadsåret togs reda på för 

att kunna få fram ungefär vilket värde fönster med de årtalet som satt i hotellet hade. Ett 

smidigare sätt hade varit att använda en värmekamera för att se temperaturer på fönstret 

och U-värdet men en sådan fanns ej att tillgå och eftersom det måste göras under vintern 

när det är kallt gick inte det då detta projekt genomfördes under våren. När U-värdena var 

framtagna behövdes ett värde till för att kunna göra beräkningarna på 

transmissionsförlusterna och det var DUT20. DUT20 är den dimensionerande 

utomhustemperaturen och är beskrivet i under del 3.3 Bakgrund. 

När transmissionsförlusterna för de gamla fönsterna hade beräknats behövdes det något att 

jämföras med och därför togs det fram en offert på vad det skulle kosta att beställa nya 3-

glasfönster till hela hotellet med ett U-värde på 0,95 W/m2 °C. Alla fönster till hotellrummen 

skulle vara öppningsbara och resterande fasta. I samma offert skrevs även 3 balkongdörrar 

in. En till en terrass, en till en balkong till ett av rummen och en utrymningsdörr. Denna 

offert finns under Bilaga B. När ett U-värde för dessa fönster hade tagits reda på kunde 

sedan transmissionsförlusterna beräknas för de nya fönsterna för att kunna se hur stor 

förbättringen blev. 

4.4 Ventilation 

En analys gjordes av ventilationssystemet för att se om något kunde förbättras. Eftersom ett 

FTX-system med roterande värmeväxlare användes fanns det ingen anledning att byta till 

något annat system eftersom ett sådant system är optimalt. Det är beskrivet i bakgrunden 

under rubrik 3.4. Det som istället undersöktes var styrningen eftersom motorer för fläktar 

och värmeväxlare var gamla. Det funderades även på hur man kunde använda allt i det 

nuvarande system och ändå spara pengar. Detta beskrivs mer ingående i resultatet under 

rubrik 5.3. Vid fortsatt arbete kan det undersökas mer hur man kan förbättra systemet 

genom att byta ut delar av styrningen och då kan en person som är utbildad och har bra 
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kunskaper inom ventilation tas i kontakt som kan förklara mer vad som kan förbättras för 

just det systemet som sitter i hotellet. 

4.5 Duschar och kranar 

För att ta reda på hur mycket vatten de nuvarande dusch- och kranmunstyckena släppte ut 

behövde det göras ett antal mätningar där en 10 liters hink och ett tidtagarur användes. Det 

som gjordes var att spola vatten i hinken från duschar och kranar och ta tid hur långt det tog 

för hinken att fyllas. Dessa flöden finns givna under 2. Indata i Tabell 2  och användes för att 

beräkna hur mycket i uppvärmningskostnader som sparas genom att byta ut de gamla 

munstyckena för både duschar och kranar. 
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5 Resultat 
I denna del finns alla resultateten från beräkningarna redovisade samt de förslag på 

förbättringar som tagits fram. 

5.1 Fönster 

Med alla mätningar och data på de nuvarande fönstren som finns i Tabell 1 (se kapitel 2) 

kunde transmissionsförlusterna beräknas med ekvation (1) (se kapitel 3.3). Först beräknades 

förlusterna genom de nuvarande 3-glasfönsterna. 

                                   

Sedan beräknades förlusterna genom 2-glasfönsterna. 

                                     

De totala transmissionsförlusterna genom alla fönster blir 

                      

Transmissionsförlusterna för de nya fönsterna beräknas för att se förbättringen med att byta 

fönster. Det beräknades också med ekvation (1). 

                                      

Genom att byta till nya 3-glasfönster med ett U-värde på 0,95 W/m2 °C visar beräkningarna 

att transmissionsförlusterna kommer att minska med 

                     

Det årliga energibehovet för de olika fönsterna beräknades med ekvation (3) under kapitel 

3.3. Först beräknades energibehovet för de nuvarande 3-glasfönsterna. 

                                         

Sedan beräknades energibehovet för de nuvarande 2-glasfönsterna. 

                                           

Den värme som tillförs via solstrålning genom 3-glasfönsterna beräknades med ekvation (4). 
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Med samma ekvation beräknades värmen från solstrålningen genom 2-glasfönsterna. 

                                   

Det faktiska årliga energibehovet för de gamla fönsterna beräknades med ekvation (5). 

                                                       

Till sist beräknades energibehovet om de skulle byta ut alla fönster till nya med ett U-värde 

på 0,95 W/m2 °C. 

                                              

Den värme som tillförs från solen genom de nya fönsterna blir enligt ekvation (4) 

                                    

Det faktiska energibehovet om man sätter in nya fönster blir med ekvation (5). 

                                    

                                        

Som visat i beräkningarna blir det en minskning på det faktiska årliga energibehovet med 

ungefär 33,8 MWh per år genom att byta till nya fönster. För att få en förståelse för hur 

mycket det är kan det jämföras med energiförbrukningen i en genomsnittlig svensk villa som 

ligger på 25 MWh per år (Energirådgivaren, 2011-09). 

5.2 Duschar och kranar 

Som nämnts tidigare ska gamla duschmunstycken spola ca 12 liter vatten per minut och nya 

snåspolande 6 liter per minut, men hotellets spolade ca 19 liter per minut. Med det värdet 

samt andra värden från indata i Tabell 2 blir värmemängdsförlusterna för en duschning enligt 

ekvation (8) (se kapitel 3.5).  

            

Om en person duschar i 10 min per dag blir energin som går åt för att värma vattnet enligt 

ekvation (9) under kapitel 3.5. 
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För att omvandla från Joule till kilowattimmar används ekvation (10) under kapitel 3.5. 

          

         
       

Enligt ekvation (11) under del 3.5 Duschar och kranar får man då fram hur mycket det kostar 

att värma upp vattnet till en duschning på 10 minuter. 

                       

Om 2 personer bor i varje rum och båda duschar 10 minuter per dag kommer kostnaden per 

dag från en dusch att bli 10 kronor. På ett år kommer det bli nästan 3800 kronor. I extremfall 

om det skulle vara fullt i alla rum under ett helt år skulle kostnaden för att värma vatten till 

duscharna bli ca 97 035 kronor. 

Genom att byta till snålspolande duschmunstycken som ger 6 liter vatten per minut blir 

istället värmemängden. 

            

Den energi som går åt för att värma detta vatten, även här under 10 minuter, blir enligt 

ekvation (9). 

          

För att omvandla till kilowattimmar används ekvation (10) 

         

         
         

Genom att använda ekvation (11) precis som för de gamla munstyckena tar man reda på hur 

mycket det kostar att värma upp vatten till en duschning på 10 minuter med de nya 

snålspolande munstyckena. 

                          

Om 2 stycken duschar 10 minuter per dag blir kostnaden ca 3,3 kronor och på ett år blir 

kostnaden ca 1194 kronor. Även nu beräknas kostnaden för extremfall där det bor gäster i 

alla rummen under hela året och då blir årskostnaden ungefär 31 050 kronor. Det betyder 

att genom att byta duschmunstycken kommer följande besparingar att göras. 
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Genom att byta till snålspolande duschmunstycken blir det en minskning med 65 984 kronor 

per år för att värma duschvatten om gästerna duschar i 10 minuter per person en gång per 

dag. Kostnaderna kan minskas ännu mer om gästerna minskar duschtiden till 5 minuter per 

dag men ett hotell kan inte kräva sådant av sina gäster. 

Beräkningar när det gäller kranmunstyckena görs på precis samma sätt som för 

duschmunstyckena. Om en kran spolar i 1 minut kommer de gamla munstyckena att ge en 

kostnad på ca 38 öre för den minuten.  

Med nya snålspolande kranmunstycken som spolar 6 liter vatten per minut blir kostnaden av 

en minuts spolning av varmvatten 16 öre vilket betyder en kostnadsminskning på 22 öre per 

minut ur en kran. Med ekvation (12) beräknas återbetalningstiden för ett nytt munstycke 

som kostar 100 kronor. 

 

  

   
    

  
       

Återbetalningstiden för ett kranmunstycke som kostar 100 kronor blir 7,6 timmars spoling av 

varmvatten. 
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6 Diskussion 
Radiatorer 

Genom att byta ut dåliga termostatventiler kommer besparingar på uppvärmning kunna 

göras. Risken för att för höga rumstemperaturer uppstår blir betydligt lägre om bättre 

termostatventiler installeras. Returvattnet kommer också hålla en lägre temperatur än 

vattnet till radiatorerna vilket leder till en högre verkningsgrad på värmekällan.  

Hotellets radiatorsystem är kopplade parallellt vilket ger en jämnare och bättre uppvärmning 

än seriekopplade radiatorer. 

Fönster 

Då inga U-värden hittades på de gamla fönsterna  antogs ungefärliga U-värden för 2- och 3-

glasfönster med hjälp av formelsamling som beskrivits tidigare varför endast en 

uppskattning av transmissionsförlusterna gjordes. För att få fram mer exakta värden behövs 

en mer noggrann undersökning göras på just de fönster som sitter i hotellet idag. Precis som 

för U-värdet gäller samma sak för DUT20-värdet då det också var ett antagande även om 

felmarginalerna här synes vara mindre. 

Ventilation 

Ett FTX-system med roterande värmeväxlare är redan optimalt och det skulle inte löna sig att 

göra något där. 

Några tips på hur ventilationen kan optimeras är att variera våningarna på där gästerna ska 

sova så att ventilationen inte ska behöva gå på full fart och dra onödig energi. Eftersom det 

finns två våningar med sovrum kan sovrummen på ena våningen hyras ut ena veckan och då 

kan luftflödet sänkas från ventilationen på den andra våningen vilket gör att det går att 

sänka hastigheten på fläktar för att spara energi. Veckan efter byter hotellet våningar så det 

blir tvärtom för att inte rummen på ena våningen ska bli oanvända och få dålig luft. Detta 

system fungerar bara i vissa fall. T.ex. går det inte att göra om det bor fler gäster där än vad 

som ryms på en våning för då behövs ventilering överallt. Detta är istället något som kan 

göras vid lågsäsong och lite gäster övernattar där som det i vanliga fall är.  
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En annan version som kan vara ännu bättre men dyrare är att sänka luftflödet till alla 

sovrummen för att först vid incheckning av ett rum slå på full ventilation just i det rummet. 

Det betyder att så länge ingen bor i ett rum kan luftflödet till det rummet minskas då det 

inte behövs skickas ut lika mycket gammal luft eller tas in lika mycket ny luft som när gäster 

bor i det rummet. Detta gör att fläkthastigheten kommer att kunna sänkas ganska mycket 

om det står många rum tomma från gäster men det krävs nog mycket arbete och pengar för 

att installera.  Detta är en sak som kanske inte ska göras nu men det kan vara något som 

Norsjö kommun kan tänka på i framtiden. Ett incheckningssystem finns det nog olika 

varianter på. En variant är nog att ha ett program på datorn som är kopplat till 

ventilationssystemet. Vidare måste någon slags ventil som automatiskt kan öppnas och 

stängas när en incheckning och utcheckning sker finnas antingen inne i ventilationstrumman, 

där rören delar sig till varje hotellrum eller i varje rum där luften från ventilationskanalerna 

kommer in/far ut. Ett sådant här system finns i några hotell men det finns lite information 

om hur det fungerar och därför måste mer bakrundsundersökning göras för att ta reda på 

hur det ska installeras och vilket företag som ska tas i kontakt. 

Även skulle någon manuellt från ventilationsrummet kunna ställa en ventil som sitter 

antingen i ventilationssystemet eller i rummen. Detta är en billigare variant då inget 

datorprogram behövs och allt behöver inte vara automatstyrt vilket gör att 

återbetalningstiden kan bli kortare om det sköts korrekt. En annan variant kan vara att 

någon manuellt går och reglerar ventilationen direkt i rummen genom att skruva igen 

ventilen som sitter vid ut-/inblåset 

Att installera ett ventilationssystem som automatiskt styrs vid in- och utcheckning är nog en 

dyrare investering och kan ta längre tid innan man tjänat igen på det än att installera 

manuell styrning av ett liknande system. Det finns nackdelar med det manuellt styrda 

systemet också. I båda fallen vid manuellstyrning kan det kanske ta ett tag innan den som 

ska reglera ventileringen kommer dit och då måste gästen vänta innan denne kan använda 

rummet. Det kan även vara svårt att få exakt rätt flöde genom att manuellt ställa ventilerna 

samt att den person som ska styra dessa kan glömma bort att antingen slå av eller på 

ventilation när det inte är automatstyrt. Det är alltså i detta fall den mänskliga faktorn som 

styr om det blir bra. Hur sedan ventilerna placeras vid en sådan här installering så tycker jag 

att det borde vara lättare att sätta en ventil i varje rum då det känns mer lättåtkomligt. 
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Dusch- och kranmunstycken 

Att byta munstycken på duschar och kranar är en billig investering som snabbt betalar igen 

sig. Beroende på hur bra och sköna duschmunstycken som känns nödvändigt att ha finns det 

olika prisklasser men man behöver inte köpa de dyraste utan det finns bra munstycken för 

ett bra pris och när det gäller att byta ut 26 munstycken till duscharna kommer det snabbt 

sparas igen.  Samma sak gäller för kranmunstycken. Själva munstycket går att köpa billigt 

men för att spara ännu mer varmvatten kan hela blandaren bytas ut mot en resurssnål 

engreppsblandare men då blir investeringskostnaden dyrare. 
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http://www.energimyndigheten.se/Global/Offentlig%20sektor/Trygg%20energif%C3%B6rs%

C3%B6rjning/LIC_POJ_LTH.pdf informationen hämtades 2014-04-22 

Byggahus (2008-08-15) Information om ett- och tvårörssystem 

http://www.norsjo.se/default.aspx?id=18662&ptid=0
http://www.norsjo.se/Sve/Filarkiv/N%C3%A4ringsliv/F%C3%B6retagspresentationer/F%C3%B6retagspresentation%20Juni%20m%C3%A5nad%20Inlandia.pdf
http://www.norsjo.se/Sve/Filarkiv/N%C3%A4ringsliv/F%C3%B6retagspresentationer/F%C3%B6retagspresentation%20Juni%20m%C3%A5nad%20Inlandia.pdf
http://www.skekraft.se/default.aspx?di=10072&ptid=0
http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Din-uppvarmning/Fjarrvarme/
http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Din-uppvarmning/Varmedistribution-och-reglersystem/Gamla-radiatorer-for-vattenburen-varme/
http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Din-uppvarmning/Varmedistribution-och-reglersystem/Gamla-radiatorer-for-vattenburen-varme/
http://www.byggahus.se/varme/hall-koll-pa-termostaterna
http://www.energimyndigheten.se/Global/Offentlig%20sektor/Trygg%20energif%C3%B6rs%C3%B6rjning/LIC_POJ_LTH.pdf%20informationen%20hämtades%202014-04-22
http://www.energimyndigheten.se/Global/Offentlig%20sektor/Trygg%20energif%C3%B6rs%C3%B6rjning/LIC_POJ_LTH.pdf%20informationen%20hämtades%202014-04-22
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http://www.byggahus.se/varme/97633-vad-ar-det-skillnad-pa-ettrorssystem-tvarorssystem 

informationen hämtades 2014-04-22  

Energimyndigheten (2011-03-28) Information om fönster 

http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Din-uppvarmning/Fonster-och-dorrar/ 

informationen hämtades 2014-04-14 

Energimyndigheten (version 2007:1) Kravspecifikation för passivhus i Sverige – 

Energieffektiva bostäder. Information om DUT20 

https://www.energimyndigheten.se/Global/Företag/passivkrav.pdf informationen 

hämtades 2014-04-14 

 

Värmepumpsforum, (2005-02-02) Information om värdet för DUT20 

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2048.0 informationen 

hämtades 2014-05-12 

sp, (u.å.) Information om ventilation 

http://www-v2.sp.se/energy/ffi/ventilation.asp informationen hämtades 2014-04-17 

Svenskventilation (u.å.) Information om ventilation 

http://www.svenskventilation.se/index.php3?use=publisher&id=1257 informationen 

hämtades 2014-04-17 

Svenskventilation (u.å.) Information om roterande värmeväxlare 

http://www.svenskventilation.se/index.php3?use=publisher&id=1379 informationen 

hämtades 2014-04-17 

Svenskventilation (u.å.) Figur 4: Roterande värmeväxlare 

http://www.svenskventilation.se/index.php3?use=publisher&id=1379 bilden hämtades 

2014-04-17 

Svenskventilation (u.å.) Information om FTX-system 

http://www.svenskventilation.se/index.php3?use=publisher&id=1252  

http://www.byggahus.se/varme/97633-vad-ar-det-skillnad-pa-ettrorssystem-tvarorssystem
http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Din-uppvarmning/Fonster-och-dorrar/
https://www.energimyndigheten.se/Global/Företag/passivkrav.pdf%20informationen%20hämtades%202014-04-14
https://www.energimyndigheten.se/Global/Företag/passivkrav.pdf%20informationen%20hämtades%202014-04-14
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2048.0
http://www-v2.sp.se/energy/ffi/ventilation.asp
http://www.svenskventilation.se/index.php3?use=publisher&id=1257
http://www.svenskventilation.se/index.php3?use=publisher&id=1379
http://www.svenskventilation.se/index.php3?use=publisher&id=1379
http://www.svenskventilation.se/index.php3?use=publisher&id=1252
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Informationen hämtades 2014-04-18 

Svenskventilation (u.å.) Figur 3: Hus med FTX-system 

http://www.svenskventilation.se/index.php3?use=publisher&id=1252  

informationen hämtades 2014-04-18 

Energimyndigheten (2011-03-28) Information om duschar och kranar 

https://www.energimyndigheten.se/Hushall/Varmvatten-och-ventilation/Vatten-och-

varmvattenberedare/Energieffektiva-kranar-och-duschmunstycken/ informationen 

hämtades 2014-04-28 

Överkalix (u.å.) Information om duschar och kranar 

http://www.overkalix.se/Kommunal-service/Energi-och-

klimatradgivning/Energispartips/#kortare-duschtid hämtat 2014-05-21 

Energirådgivaren (2011-09) Information om energiförbrukning i villa 

http://www.energiradgivaren.se/2011/09/elforbrukning-i-en-genomsnittlig-villa-respektive-

lagenhet/ informationen hämtades 2014-06-15 

Länk till fönsterförsäljaren www.euimport.se

http://www.svenskventilation.se/index.php3?use=publisher&id=1252
https://www.energimyndigheten.se/Hushall/Varmvatten-och-ventilation/Vatten-och-varmvattenberedare/Energieffektiva-kranar-och-duschmunstycken/
https://www.energimyndigheten.se/Hushall/Varmvatten-och-ventilation/Vatten-och-varmvattenberedare/Energieffektiva-kranar-och-duschmunstycken/
http://www.overkalix.se/Kommunal-service/Energi-och-klimatradgivning/Energispartips/#kortare-duschtid
http://www.overkalix.se/Kommunal-service/Energi-och-klimatradgivning/Energispartips/#kortare-duschtid
http://www.energiradgivaren.se/2011/09/elforbrukning-i-en-genomsnittlig-villa-respektive-lagenhet/
http://www.energiradgivaren.se/2011/09/elforbrukning-i-en-genomsnittlig-villa-respektive-lagenhet/
http://www.euimport.se/
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8 Bilaga 

8.1 Bilaga A 
Mått på fönster och balkongdörrar 

Plan 1 trappa      

      

Rum Fönster:   Antal Mått 
B*H(mm2) 

3-glas 

      

Allrum   3 1310*910 3-glas 

      2 1310*610 3-glas 

      

Sovrum (10 st. likadana)     1 1550*1210 3-glas 

      

Sovrum 207      1 1550*1210 3-glas 

      

Sovrum 213   1 1850*1210 3-glas 

      1 1330*1210 3-glas 

      

Sovrum 212     2 1550*1210 3-glas 

      

Hall      

         

      

      

Bottenplan        

      

Allrum   2 570*2100 2-glas 

      

  Förråd: 1 1250*1050 2-glas 

         

      

Entré terrass      

         

      

Sovrum (10 st. likadana)    1 1550*1250 2-glas 

       

Sovrum 101     1 1550*1250 2-glas 

      

Sovrum 113     1 1550*1250 2-glas 

      

Sovrum 112     2 1550*1250 2-glas 
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Restaurang   40 1000*2260 2-glas 

      

  Toa 1  2 390*880 2-glas 

      

    Toa 2  2 390*880 2-glas 

      

Kök    14 980*870 2-glas 

        

Hall mellan kök och 
allrum 

 Kontor: 3 980*870 2-glas 

      

    Kylrum: 1 980*870 2-glas 

      

      

Källarplan        

      

Entré        

      

Entréhall   4 420*1520 2-glas 

         

      

Dans     11 420*1520 2-glas 

      

Bar     7 380*1490 2-glas 

      

Entré hall bar     3 420*1520 2-glas 

      

      

Balkongdörr: Mått 
B*H(mm2) 

Glasmått 1 
H*B(mm2) 

   

      

Balkongdörr 1 960*2100 560*680    

   560*430    

      

Balkongdörr 2 1320*2100 850*930    

   850*820    

      

Balkongdörr 3 960*2100 560*680    
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8.2 Bilaga B 

Offerten på nya fönster till hela hotellet. 

 

OFFERT Nr 198/2012 

Datum: 5/7/2014 

 

 

 
Kund: 
Hotell Inlandia 
Övr 
9000 Norsjö 
 
 
 
 
1) FAST 1310 x 910 

 

           Nettopris Antal Nettovärde Bruttovärde 
 SEK1,056.64 3 st SEK3,169.92 SEK3,962.40 
 1,056.64 SEK  3,169.92 SEK 3,962.40 SEK 
 
 

1.1  System  IGLO 5 CLASSIC 
 Vy INNIFRAN    
 Underprofil för fönster 50112 - list under fönsterbräda  
  
Typ  FAST 1310 x 910 
 glastätning glaslist gra (utv.)    
 Fönsterlist avrundad med gra tätning    
Glas    
 TMP 4 / 12(Ar) stal / float 4 / 12(Ar) stal / TMP 4 / Spröjs: nej 
Färg    
 Färg p? kärna: vit / färg utvändig: vit / Invändig färg: vit 
Beslag    
 Beslag: saknas 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
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2) FAST 1310 x 610 

 

           Nettopris Antal Nettovärde Bruttovärde 
 SEK818.38 2 st SEK1,636.76 SEK2,045.95 
 818.38 SEK  1,636.76 SEK 2,045.95 SEK 
 
 

2.1  System  IGLO 5 CLASSIC 
 Vy INNIFRAN    
 Underprofil för fönster 50112 - list under fönsterbräda  
  
Typ  FAST 1310 x 610 
 glastätning glaslist gra (utv.)    
 Fönsterlist avrundad med gra tätning    
Glas    
 TMP 4 / 12(Ar) stal / float 4 / 12(Ar) stal / TMP 4 / Spröjs: nej 
Färg    
 Färg p? kärna: vit / färg utvändig: vit / Invändig färg: vit 
Beslag    
 Beslag: saknas 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 
3) FÖNSTER 2-LUFT (FAST MITTSTOLPE)  (D+DK) 1550 x 
1210 

 

           Nettopris Antal Nettovärde Bruttovärde 
 SEK2,749.12 13 st SEK35,738.56
 SEK44,673.20 
 2,749.12 SEK  35,738.56 SEK 44,673.20 
SEK 
 
 

3.1  System  IGLO 5 CLASSIC 
 Vy INNIFRAN    
 Underprofil för fönster 50112 - list under fönsterbräda  
  
Typ  FÖNSTER 2-LUFT (FAST MITTSTOLPE)  (D+DK) 1550 x 1210 
 tätning Med falsning Med falsning utv. gra inv. gra  
  
 glastätning glaslist gra (utv.)    
 Fönsterlist avrundad med gra tätning    
 Färg pa täckstycke täckstycken - vita    
 Typ av handtag handtag vitt    
Glas    
 TMP 4 / 12(Ar) stal / float 4 / 12(Ar) stal / TMP 4 / Spröjs: nej 
Färg    
 Färg p? kärna: vit / färg utvändig: vit / Invändig färg: vit 
Beslag    
 Beslag: saknas 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
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4) FÖNSTER 2-LUFT (FAST MITTSTOLPE)  (D+DK) 1850 x 
1210 

 

           Nettopris Antal Nettovärde Bruttovärde 
 SEK3,083.20 1 st SEK3,083.20 SEK3,854.00 
 3,083.20 SEK  3,083.20 SEK 3,854.00 SEK 
 
 

4.1  System  IGLO 5 CLASSIC 
 Vy INNIFRAN    
 Underprofil för fönster 50112 - list under fönsterbräda  
  
Typ  FÖNSTER 2-LUFT (FAST MITTSTOLPE)  (D+DK) 1850 x 1210 
 tätning Med falsning Med falsning utv. gra inv. gra  
  
 glastätning glaslist gra (utv.)    
 Fönsterlist avrundad med gra tätning    
 Färg pa täckstycke täckstycken - vita    
 Typ av handtag handtag vitt    
Glas    
 TMP 4 / 12(Ar) stal / float 4 / 12(Ar) stal / TMP 4 / Spröjs: nej 
Färg    
 Färg p? kärna: vit / färg utvändig: vit / Invändig färg: vit 
Beslag    
 Beslag: saknas 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 
5) FÖNSTER 1-LUFT (DKH) 1330 x 1210 

 

           Nettopris Antal Nettovärde Bruttovärde 
 SEK1,838.81 1 st SEK1,838.81 SEK2,298.51 
 1,838.81 SEK  1,838.81 SEK 2,298.51 SEK 
 
 

5.1  System  IGLO 5 CLASSIC 
 Vy INNIFRAN    
 Underprofil för fönster 50112 - list under fönsterbräda  
  
Typ  FÖNSTER 1-LUFT (DKH) 1330 x 1210 
 Färg pa täckstycke täckstycken - vita    
 Typ av handtag handtag vitt    
Glas    
 TMP 4 / 12(Ar) stal / float 4 / 12(Ar) stal / TMP 4 / Spröjs: nej 
Färg    
 Färg p? kärna: vit / färg utvändig: vit / Invändig färg: vit 
Beslag    
 Beslag: saknas 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
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6) FAST 570 x 2100 

 

           Nettopris Antal Nettovärde Bruttovärde 
 SEK1,051.51 2 st SEK2,103.02 SEK2,628.78 
 1,051.51 SEK  2,103.02 SEK 2,628.78 SEK 
 
 

6.1  System  IGLO 5 CLASSIC 
 Vy INNIFRAN    
 Underprofil för fönster 50112 - list under fönsterbräda  
  
Typ  FAST 570 x 2100 
Glas    
 TMP 4 / 12(Ar) stal / float 4 / 12(Ar) stal / TMP 4 / Spröjs: nej 
Färg    
 Färg p? kärna: vit / färg utvändig: vit / Invändig färg: vit 
Beslag    
 Beslag: saknas 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 
7) FAST 1250 x 1050 

 

           Nettopris Antal Nettovärde Bruttovärde 
 SEK1,058.05 1 st SEK1,058.05 SEK1,322.56 
 1,058.05 SEK  1,058.05 SEK 1,322.56 SEK 
 
 

7.1  System  IGLO 5 CLASSIC 
 Vy INNIFRAN    
 Underprofil för fönster 50112 - list under fönsterbräda  
  
Typ  FAST 1250 x 1050 
Glas    
 TMP 4 / 12(Ar) stal / float 4 / 12(Ar) stal / TMP 4 / Spröjs: nej 
Färg    
 Färg p? kärna: vit / färg utvändig: vit / Invändig färg: vit 
Beslag    
 Beslag: saknas 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
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8) FÖNSTER 2-LUFT (FAST MITTSTOLPE)  (D+DK) 1550 x 
1050 

 

           Nettopris Antal Nettovärde Bruttovärde 
 SEK2,363.44 14 st SEK33,088.16
 SEK41,360.20 
 2,363.44 SEK  33,088.16 SEK 41,360.20 
SEK 
 
 

8.1  System  IGLO 5 CLASSIC 
 Vy INNIFRAN    
 Underprofil för fönster 50112 - list under fönsterbräda  
  
Typ  FÖNSTER 2-LUFT (FAST MITTSTOLPE)  (D+DK) 1550 x 1050 
 Färg pa täckstycke täckstycken - vita    
 Typ av handtag handtag vitt    
Glas    
 TMP 4 / 12(Ar) stal / float 4 / 12(Ar) stal / TMP 4 / Spröjs: nej 
Färg    
 Färg p? kärna: vit / färg utvändig: vit / Invändig färg: vit 
Beslag    
 Beslag: saknas 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 
9) FAST 1000 x 2260 

 

           Nettopris Antal Nettovärde Bruttovärde 
 SEK1,626.92 40 st SEK65,076.80
 SEK81,346.00 
 1,626.92 SEK  65,076.80 SEK 81,346.00 
SEK 
 
 

9.1  System  IGLO 5 CLASSIC 
 Vy INNIFRAN    
 Underprofil för fönster 50112 - list under fönsterbräda  
  
Typ  FAST 1000 x 2260 
Glas    
 TMP 4 / 12(Ar) stal / float 4 / 12(Ar) stal / TMP 4 / Spröjs: nej 
Färg    
 Färg p? kärna: vit / färg utvändig: vit / Invändig färg: vit 
Beslag    
 Beslag: saknas 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
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10) FAST 390 x 880 

 

           Nettopris Antal Nettovärde Bruttovärde 
 SEK478.34 4 st SEK1,913.36 SEK2,391.70 
 478.34 SEK  1,913.36 SEK 2,391.70 SEK 
 
 

10.1  System  IGLO 5 CLASSIC 
 Vy INNIFRAN    
 Underprofil för fönster 50112 - list under fönsterbräda  
  
Typ  FAST 390 x 880 
Glas    
 TMP 4 / 12(Ar) stal / float 4 / 12(Ar) stal / TMP 4 / Spröjs: nej 
Färg    
 Färg p? kärna: vit / färg utvändig: vit / Invändig färg: vit 
Beslag    
 Beslag: saknas 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 
11) FAST 980 x 870 

 

           Nettopris Antal Nettovärde Bruttovärde 
 SEK744.43 18 st SEK13,399.74
 SEK16,749.68 
 744.43 SEK  13,399.74 SEK 16,749.68 
SEK 
 
 

11.1  System  IGLO 5 CLASSIC 
 Vy INNIFRAN    
 Underprofil för fönster 50112 - list under fönsterbräda  
  
Typ  FAST 980 x 870 
Glas    
 TMP 4 / 12(Ar) stal / float 4 / 12(Ar) stal / TMP 4 / Spröjs: nej 
Färg    
 Färg p? kärna: vit / färg utvändig: vit / Invändig färg: vit 
Beslag    
 Beslag: saknas 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
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12) FAST 420 x 1520 

 

           Nettopris Antal Nettovärde Bruttovärde 
 SEK765.62 18 st SEK13,781.16
 SEK17,226.45 
 765.62 SEK  13,781.16 SEK 17,226.45 
SEK 
 
 

12.1  System  IGLO 5 CLASSIC 
 Vy INNIFRAN    
 Underprofil för fönster 50112 - list under fönsterbräda  
  
Typ  FAST 420 x 1520 
Glas    
 TMP 4 / 12(Ar) stal / float 4 / 12(Ar) stal / TMP 4 / Spröjs: nej 
Färg    
 Färg p? kärna: vit / färg utvändig: vit / Invändig färg: vit 
Beslag    
 Beslag: saknas 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 
13) FAST 380 x 1520 

 

           Nettopris Antal Nettovärde Bruttovärde 
 SEK752.50 7 st SEK5,267.50 SEK6,584.38 
 752.50 SEK  5,267.50 SEK 6,584.38 SEK 
 
 

13.1  System  IGLO 5 CLASSIC 
 Vy INNIFRAN    
 Underprofil för fönster 50112 - list under fönsterbräda  
  
Typ  FAST 380 x 1520 
Glas    
 TMP 4 / 12(Ar) stal / float 4 / 12(Ar) stal / TMP 4 / Spröjs: nej 
Färg    
 Färg p? kärna: vit / färg utvändig: vit / Invändig färg: vit 
Beslag    
 Beslag: saknas 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
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14) BALKONGDÖRR  2-LUFT  [MELANPROFIL) 1320 x 2100 

 

           Nettopris Antal Nettovärde Bruttovärde 
 SEK7,718.72 1 st SEK7,718.72 SEK9,648.40 
 7,718.72 SEK  7,718.72 SEK 9,648.40 SEK 
 
 

14.1  System  IGLO 5 (mellanprofil) 
 Vy INNIFRAN    
 Underprofil för fönster 50112 - list under fönsterbräda  
  
Typ  BALKONGDÖRR  2-LUFT  [MELANPROFIL) 1320 x 2100 
 Användningsomrade UTVÄNDIGA    
 Tröskel Standard fönsterram    
      
Glas    
 TMP 4 / 16(Ar) stal / float 4 / Spröjs: nej 
Färg    
 Färg p? kärna: vit / färg utvändig: vit / Invändig färg: vit 
Beslag    
 Beslag handtag: handtag/ handtag PP vitt / Beslag las: laskolv dörr PP- 1 las 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 
15) BALKONGDÖRR  MELLANPROFIL  (D) 960 x 2100 

 

           Nettopris Antal Nettovärde Bruttovärde 
 SEK4,202.42 2 st SEK8,404.84
 SEK10,506.05 
 4,202.42 SEK  8,404.84 SEK 10,506.05 
SEK 
 
 

15.1  System  IGLO 5 (mellanprofil) 
 Vy INNIFRAN    
 Underprofil för fönster 50112 - list under fönsterbräda  
  
Typ  BALKONGDÖRR  MELLANPROFIL  (D) 960 x 2100 
 Användningsomrade UTVÄNDIGA    
 Öppningsförmaga att bestämma    
 Tröskel Standard fönsterram    
      
Glas    
 TMP 4 / 16(Ar) stal / float 4 / Spröjs: nej 
Färg    
 Färg p? kärna: vit / färg utvändig: vit / Invändig färg: vit 
Beslag    
 Beslag handtag: handtag/ handtag PP vitt / Beslag las: laskolv dörr PP- 1 las 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 
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Fönster/Dörrar/Rullgardiner Antal Nettovärde Bruttovärde 

 127 st SEK197,278.60 SEK246,598.26 
  197,278.60 SEK 246,598.26 SEK 
 
Total  Nettovärde moms Bruttovärde 

 25% SEK197,278.60 SEK49,319.66 SEK246,598.26 
  SEK197,278.60 SEK49,319.66 SEK246,598.26 
  197,278.60 SEK 49,319.66 SEK 246,598.26 SEK 
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8.3 Bilaga C 

Fjärrvärmekostnader för Hotell Inlandia år 2012. 

 

 


