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Sammanfattning 
Delta terminal AB har en omodern industrifastighet som företaget idag 

hyr ut till andra företag. Denna fastighet har idag en hög energiåtgång 

och effektiviseringar är därför önskvärda. För att minska energiåtgång-

en har industrifastighetens klimatskal, uppvärmningssystem och 

belysning utretts. Ett bra klimatskal släpper ut mindre värme och 

minskar energiåtgången. En energikartläggning är därför ett hjälpmedel 

för att få reda på energiförlusterna. En bra arbetsmiljö är viktig för 

kundnöjdheten då industrifastigheten används som kontor. Utredning-

en har genomförts genom en litteraturstudie av webbaserade källor 

samt intervjuer med hyresgästerna. Genom att få reda på industrifastig-

hetens tillstånd idag har en opinionsundersökning baserat på Views-

Captures-modellen genomförts. Modellen grundas på öppna frågor som 

ställs till hyresgästerna. Problemen har bearbetats och förbättringsför-

slag har tagits fram på lämpliga och lönsamma åtgärder. Med hjälp av 

regressionsanalys, den interna avkastningen och nollpunktsmetoden har 

investeringskalkyler framtagits för energieffektiviseringsåtgärder. Att 

implementera ett nytt pelletssystem, ventilationssystem och byte av 

både belysning och innerfönster ger industrifastigheten en mer effektiv 

standard. För att öka kundnöjdheten rekommenderas även nya tätnings-

lister och en uppfräschning av de gemsamma utrymmena. Utredningen 

visar att vissa investeringar uppfyller både energieffektivisering och 

kundnöjdhet. Utredningen om de rekommenderade åtgärder för indu-

strifastigheten var relevanta. Målen för utredningen anses vara uppfyll-

da.      

 

Nyckelord: Effektivisering, kundnöjdhet, energi 
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Abstract 
Delta Terminal owns an outdated industrial building which they now 

rent out to businesses. This property currently has a high energy con-

sumption and therfore it is desirable to improve the efficiency. In ordet 

to reduce the energy consumption within the industrial building enve-

lope, the heating systems and lighting are being investegated. A good 

building envelope emits less heat and thus reduces the energy consump-

tion. An energy audit is a tool used to determine the energy loss. A good 

working environment is essential for customer satisfaction when indus-

trial buildings are used as offices. The investigation was carried out 

through a literature review, oral sources and interviews with tenants. In 

order to improve the condition of the industrial building from its 

current situation, a poll based on the View Capture model has been 

implemented. The model is based on open questions put to the tenants. 

Worke has been conducted with regards to the problems and sugges-

tions for improvement have been developed in appropriate and profita-

ble actions. Using regression analysis, the internal rate of return and 

break-even method has been developed for energy efficiency measures. 

To implement a new pellet system, a ventilation system and the re-

placement of both the lighting and interior windows will provide an  

industrial building with a more efficient standard. To increase customer 

satisfaction, new sealing stripes and a refreshment of the common 

spaces is also recommended. The investigation shows that certain 

investments meet both energy efficiency and customer satisfaction. The 

investigation regarding the recommended measures for industrial 

property was relevant. The objectives of the investigation have been 

met. 

Keywords:  Efficiency, customer satisfaction, energy 



Effektivisering – En utredning om 

åtgärden på en industrifastighet 

Kii Andersson  

Marie Rahmström   

Innehållsförteckning 

2012-09-11 

 

iv 

 

Innehållsförteckning 
Sammanfattning .............................................................................................. ii 

Abstract ............................................................................................................ iii 

1 Inledning ................................................................................................. 1 

1.1     Bakgrund 1 

1.2      Syfte 1 

1.3      Problemformuleringar 2 

1.4     Disposition 2 

2 Teori .......................................................................................................... 3 

2.1     Industrifastighetens klimatskal 3 

2.2     Energieffektiviserings åtgärder 4 

2.2.1   Uppvärmning 4 

2.2.2   Byte av fönster 5 

2.2.3   Ventilation 5 

2.2.4   Belysning 6 

2.3     Kundnöjdhet 6 

2.3.1   Arbetsmiljön 6 

3 Metod ........................................................................................................ 7 

3.1      ViewsCapture 8 

3.2     Regressionsanalys 8 

3.3      Den interna avkastningen 9 

3.4      Nollpunktsanalys 9 

3.5      Energikartläggning 9 

3.6      Avgränsningar 10 

4 Resultat .................................................................................................. 11 

4.1     ViewsCapture 11 

4.2     Investeringsanalyser 15 

4.2.1  Framtida elpris 15 

4.2.2   Investeringskalkylerna 17 

4.2.3   Effektstatistik 21 

4.2.4  Energikartläggning 23 

4.3      Kundnöjdhet 25 

4.3.1  Tätningslister 25 

4.3.2   Uppfräschning av de gemensamma utrymmena 26 

4.4     Energieffektivisering/Kundnöjdhet 27 



Effektivisering – En utredning om 

åtgärden på en industrifastighet 

Kii Andersson  

Marie Rahmström   

Innehållsförteckning 

2012-09-11 

 

v 

 

5 Slutsats ................................................................................................... 28 

5.1      Energieffektiviseringar 28 

5.2      Kundnöjdhet 30 

5.3     Sambandet mellan energieffektivisering och kundnöjdhet 31 

5.4      Rekommenderade åtgärder 31 

Källförteckning .............................................................................................. 32 

Bilaga A: Resultatsammanställning av enkätundersökning ................. 34 

Bilaga B: Framtida elpris .............................................................................. 49 

Bilaga C: Investeringskalkyler .................................................................... 51 

Bilaga D: Effektstatistik ................................................................................ 53 



Effektivisering - En utredning om 

åtgärden på en industrifastighet 

Kii Andersson  

Marie Rahmström   

Inledning 

2012-09-11 

 

1 

 

1    Inledning  
I kapitel 1 ges en beskrivning om utredningens bakgrund, syfte, pro-

blemformulering och disposition.  

1.1     Bakgrund  

Delta terminal AB är en terminal för multitransporter belägen i Söråker 

norr om Timrå. Företaget erbjuder tjänster såsom sjötrafik, järnväg med 

anslutning till stambanan, terminalområde, storsäckslager, produktions-

lokaler, kontorslokaler och tankdepå för lagring av kemikalier. Genom 

att kombinera dessa tjänster vill Delta terminal AB kunna erbjuda olika 

sorters lösningar beroende på kundens behov.  

Industrifastigheten hyrs ut som kontorslokaler. Industrifastigheten är i 

tvåplan på 1 500 kvadratmeter. För tillfället hyr Delta terminal ut till fem 

olika företag som motsvarar tre fjärdedelar av industrifastigheten.  

Industrifastigheten är gammal och omodern vilket har lett till att 

energiåtgången har blivit för kostsam. Delta terminal AB hyr ut indu-

strifastigheten till olika företag och det är därför viktigt att kundernas 

åsikter värderas och att lokalen anpassas efter deras behov. Det har lett 

till att Delta terminal AB nu vill göra en översyn av företagets industri-

fastighet, vilket innebär en effektivare energianvändning och ökad 

kundnöjdhet bland hyresgästerna.  

1.2      Syfte 

Utredningens övergripande syfte är att identifiera åtgärden på industri-

fastigheten som ökar dess konkurrenskraft och lönsamhet med fokus på 

ökad energieffektivisering och kundnöjdhet.   

För att uppnå syftet har en opinionsundersökning om tillståndet hur 

lokalerna upplevs av hyresgästerna genomförts. Det ger ett beslutsun-

derlag som har analyseras. Utifrån resultatet har olika former av åtgär-

der identifieras på industrifastigheten. Genom investeringskalkyler har 

de olika åtgärdernas lönsamhet utvärderas.  
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1.3      Problemformuleringar 

 Vilka åtgärder ska genomföras för att effektivisera industrifastig-

heten?  

 Kundnöjdheten är viktig men hur kan den bli bättre genom effek-

tivisering?  

 Vilka åtgärder är båda kundanpassade och kostnadseffektiva 

inom energieffektivisering? 

Kundnöjdheten är viktig för att få industrifastigheten uthyrd och ett sätt 

att öka kundnöjdheten är genom energieffektiviseringar.  

 

1.4     Disposition  

Rapporten inleds med en beskrivning i kapitel 2 av teorier som används. 

I kapitel 3 beskrivs de metoder som har använts för att uppnå utred-

ningens syfte och i kapitel 4 presenteras resultatet av utredningen. I 

kapitel 5 diskuteras resultatet.    
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2    Teori  
I kapitel 2 beskrivs de teorier som ligger till grund för denna utredning. 

I kapitel 2.1 beskrivs industrifastighetens klimatskal för att få en upp-

fattning om var energin tar vägen. I kapitel 2.2 beskrivs de teorier som 

använts inom energieffektivisering. I kapitel 2.3 presenteras de teorier 

som används inom kundnöjdhet. 

2.1     Industrifastighetens klimatskal 

Industrifastighetens klimatskal består av golv, väggar, tak samt fönster 

och dörrar. Värmen i byggnaden tenderar att ta sig de områden där det 

är kallare, det vill säga där klimatskalet är mindre bra. Ett bra klimatskal 

släpper ut mindre värme än vad ett mindre bra klimatskal gör. Ett 

effektivt ventilationssystem bidrar till ett bättre klimatskal. [1]  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Skiss av industrifastighetens klimatskal [1] 

För att identifiera åtgärder på industrifastigheten är det viktigt att få en 

förståelse för var energin tar vägen. Att tilläggsisolera väggar och tak är 

en kostnadssam åtgärd och rekommenderas endast om större renove-

ringar på dessa områden ska genomföras, till exempel vid vattenskada 

eller renoveringsbehov av tak och väggar. Därför är det dörrar, fönster 

och ventilation de områden som bör åtgärdas. [1] 
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2.2     Energieffektiviserings åtgärder 

Energieffektivisering handlar om att effektivisera befintlig energiom-

vandling. Det kan genomföras med hjälp av att minska energianvänd-

ningen eller få mer nytta av befintlig energianvändning. Energieffektivi-

seringen i denna utredning har enheten kilowattimmar. Att minska 

energianvändningen bidrar till mindre kostnader och mindre energiför-

luster. Om fastigheten inte har en optimal energiförbrukning blir 

energikostnaderna onödigt höga. En energieffektivisering ger en bättre 

driftekonomi. I utredningen rangordnas investeringarna efter den störta 

effektivisering kring kostnader och energiåtgång. [2] 

Energieffektiviseringsåtgärder presenteras i kapitel 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 och 

2.2.4.  

2.2.1   Uppvärmning 

Det finns många alternativ för uppvärmning av en fastighet. De vanli-

gaste alternativen är pelletssystem, bergvärmepump, sjövärme, fjärr-

värme och luftvärmepump. Beroende på hur fastigheten är uppbyggd 

och dess syfte måste en enskild bedömning genomföras. Faktorer som 

påverkar bedömningen är följande [1]: 

 Om det är vattenburna element  

 Om elementen är konstruerade som tvårörssystem  

 Värmepannans vattentemperatur 

 Utrymme för installation 

 Byggnadens form 

 Investeringskostnad 

 Lägsta utomhustemperaturen 

 Möjlighet till bergvärmeborrning 

 Möjlighet till sjövärme 

 Koppling till fjärrvärmenätet 
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2.2.2   Byte av fönster 

U-värden är fördefinierade värden beroende på vilket fönster som finns 

på byggnaden. U-värdet mäter fönstrets isoleringsförmåga i enheten 

Watt per kvadratmeter och grader, W/m2K. Genom att använda U-

värdet kan en uppfattning om hur mycket energi som sparas vid byte av 

fönsterglas genomföras. Lågt U-värde eftersträvas vid byte av fönster-

glas. Ett välisolerat treglasfönster som används idag har U-värde 0,9 

medan ett äldre tvåglasfönster har u-värde 2,8. Genom att byta ut äldre 

tvåglasfönsterglas till energiglas kan en tredjedel av energiförlusten per 

fönster sparas. [1][3][4] 

2.2.3   Ventilation  

Byggnader byggda före 1970-talet ventileras oftast av självdrag då en 

murstock placeras i mitten av huset och skapar undertryck. Genom 

undertrycket drar uteluft in genom otätheter i dörrar och fönster. [1]  

Under 1970-talet utvecklades ventilationsfläktar som skapar undertryck 

i byggnaden och tar med sig frånluften ut. Tilluften kommer in via 

ventiler som sitter i fönsterkarmar eller väggar. Detta system kallas 

frånluftssystemet och blev det nya alternativet under 1970-talet. [1] 

Under vidare utveckling har en kombination av både till- och frånluft 

blivit styrd för optimal ventilationseffektivitet. Genom ett två kanalsy-

stem är till- och frånluften skiljt från varandra. Tilluften tas in till 

vardagsrum och sovrum medan frånluften tas ifrån kök, badrum och 

tvättstuga. Värmen från frånluften värmer den nya tilluften i en värme-

växlare. Införandet av en värmeväxlare kan spara upp till 70 procent 

energikostnaden [5]. [1] 
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2.2.4   Belysning 

Att ha rätt belysning är en viktig faktor när det gäller trivsel och hälsa. 

Inte tillräcklig eller bristande belysning leder till trötthet och minskat 

engagemang. Beroende på lokalens ändamål ska olika ljusstyrkor 

användas. I till exempel korridorer krävs mindre ljusstyrka än kontors-

rum. Gamla 1970-tals T8-lysrör är både energikrävande och ger ett 

sämre ljus än de nya T5-lysrören. [6] Skillnaden mellan de två lysrören 

är stora och innebär att ett byte till T5-lysrör skulle spara upp till 70 

procent av belysningens elkostnad [4].  

2.3     Kundnöjdhet 

Kundnöjdhet definieras som resultatet av matchningen mellan kundens 

förväntningar och de utfallsbedömningar som görs av hyresgästen [7]. 

Industrifastigheten är konstruerad för kontorsarbeten vilket gör att 

arbetsmiljön för hyresgästerna blir viktig. I denna utredning presenteras 

att en förbättring i arbetsmiljön ökar kundnöjdheten. 

Kundnöjdheten presenterar i kapitel 2.3.1. 

2.3.1   Arbetsmiljön 

Bra utformning av arbetsplatsen är viktigt för att få en god arbetsmiljö. 

Upplevelsen av situationen på arbetet påverkas både av utrymmets 

storlek och av dess utformning. Lokalernas utformning ger förutsätt-

ningar för kommunikation och överblick. Dessa möjligheter är viktiga 

för människors behov av orientering och för att känna gemenskap. [8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Effektivisering - En utredning om 

åtgärden på en industrifastighet 

Kii Andersson  

Marie Rahmström   

Metod 

2012-09-11 

 

7 

 

3    Metod  
I kapitel 3 presenteras den metod som används för utredningens ge-

nomförande. 

Bakgrundsmaterialet grundas i en litteraturstudie och muntliga källor. 

De muntliga källorna är i form av energirådgivningen i Timrå- och 

Sundsvalls kommun. Litteraturmaterialet består av broschyrer samt 

webbaserade källor. Litteraturen och de muntliga källorna ska bidra till 

en fördjupad förståelse av bakgrunden inom ämnet och en förståelse på 

möjliga åtgärder som kan användas.  

Enskilda intervjuer har gjorts med de nuvarande fem av Deltatermina-

lens hyresgäster. Intervjuerna var utformade enligt ViewsCaptures-

modellen [9] där frågorna var identiska för alla hyresgäster.  

Inverteringskalkyler har använts för att undersöka åtgärdernas lönsam-

het. För att underlätta hanteringen av inverteringskalkylerna har en 

energikartläggning på industrifastighetens energiåtgång genomförts. 

För att en ökad förståelse för industrifastighetens energiförbrukning har 

effektstatistik på elförbrukningen genomförts på både nuläget och på 

vad en ny investering skulle ge för förbrukning.   

För att anpassa åtgärderna till industrifastigheten har experter inom 

olika områden fått möjlighet att undersöka industrifastigheten för att se 

om åtgärden är implementerbar.  
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(1) 

3.1      ViewsCapture 

ViewsCaptures är en metod för opinionsundersökning då öppna frågor 

ställs på ett strukturerat sätt. Utformningen av frågetekniken sker 

genom en enkätundersökning, i form av webb- och pappersenkäter. 

Undersökaren utformar enkäten på förhand om vilka kategorier som 

respondenten ska svara på. Hur de öppna frågorna är formulerade är 

upp till undersökaren.  Inom varje kategori klassificerar respondenten 

sina egna kommentarer som positiva eller negativa på en femgradig 

skala. Vidare ska respondenten identifiera vilket problemområde som 

frågan kategoriseras inom. ViewsCaptures är en teknik där kvalitativ 

information samlas ihop och kombineras respondentens kvantitativa 

bedömningar av sina svar. ViewsCaptures modell genomförs i tre steg 

[9]: 

1. Fånga respondentens spontana åsikter uttryckta i egna ord kring 

ett specifikt område.  

2. Rangordna svaren från respondenten med vikter på de öppna 

svaren som lämnats i steg 1. 

3. Kategorisera de öppna svaren genom att be respondenten ange 

vad respektive kommentar handlar om.     

 

3.2     Regressionsanalys  

Regressionsanalysens mål är att skapa en funktion som passar den 

observerade data bäst. Genom att studera industrifastighetens elkon-

sumtion och kostnader under en treårs period har en regressionsanalys 

för att få fram den optimala linjära funktionen genomförts. Regressions-

analys är en modell för att få fram en grov trend. Regressionsanalysen i 

denna utredning är linjär men det finns även andra former av regres-

sionsanalys, till exempel kvadratiska modeller och kubiska modeller. 

Genom att använda den här modellen har en grov trend förutspåtts för 

elpriset. En linjär regressionsanalys fungerar bra i denna utredning då 

trenden som uppskattas är årsvis. Ekvation 1 visar formeln för den 

linjära funktionen där a är lutningen och b är ändringen i x- värdet. [10] 
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(2) 

(3) 

 

3.3      Den interna avkastningen  

Den interna avkastningen är en metod gällande avkastning som an-

vänds vid kapitalbudgetering. Metoden går ut på att mäta och jämföra 

lönsamheten av olika investeringar. Ju högre ett projekts interna avkast-

ning är desto mer önskvärt är det att genomföra inverteringen, men 

modellen tar inte hänsyn till räntor eller inflation. Ekvationen 2 visar 

formeln för den interna avkastningen som används vid uträkningarna. 

C är det investerade kapitalet, r är ökningen i elpriset och n är antal år. 

[11] 

 

 

3.4      Nollpunktsanalys 

Nollpunktsanalys är en metod särskild för kostnadsredovisning. Punk-

ten där kostnader och intäkter korsas är nollpunkten, vilket innebär att 

det inte finns någon nettoförlust eller vinst, det vill säga att ingen vinst 

eller förlust har gjorts även om alternativkostnader har betalats och 

kapitalet har fått den riskjusterade förväntade avkastningen. Ekvation 3 

visar formeln för nollpunktsanalysen som används vid uträkningarna. 

TI är det investerade kapitalet, RK är rörliga kostnader och FK är fasta 

kostnader. [12] 

 

3.5      Energikartläggning 

En energikartläggning skall visa var den inköpta energin tar vägen. 

Energikartläggning berör områden såsom belysning, ventilation, 

värmesystem och kontorsutrustning. På områden som drar mest energi 

finns det störst möjlighet till besparingar genom en åtgärd.  Energikart-

läggningen utformas enligt två steg nedan: [13][14] 

1. Identifiera processer och system  

2. Analysera processerna och systemen för att se var all energi tar 

vägen. Det kan göras genom mätningar och beräkningar. 
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3.6      Avgränsningar  

Utredningen omfattar en industrilokal på Delta terminal AB:s område. 

Utredningen kommer att bearbetas på effektiviseringsområden på 

industrifastighetens uppbyggnad och hyresgästernas kundnöjdhet. 

Enkätundersökningen är utformad utifrån de kunder som är hyresgäs-

ter idag.  
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4     Resultat 
I kapitel 4 presenteras de resultat som har framtagits under utredning-

en. I kapitel 4.1 presenteras resultatet av opinionsundersökningen med 

hjälp av ViewsCaptures-modellen. Därefter studeras energieffektivise-

ringen i kapitel 4.2. I kapitel 4.3 presenteras förslag på åtgärder kring 

kundnöjdhet. I kapitel 4.4 presenteras slutligen en tvådimensionell 

modell av energieffektiviseringen och kundnöjdheten.  

4.1     ViewsCapture 

Uppläggningen av frågorna är indelade i fem kategorier: service, klimat 

i lokal, energieffektivisering, hyran och allmänt. I varje kategori finns 

underkategorier som karaktäriserar frågans område. Därefter följer en 

sammanställning av åsikterna. 

I figur 2 presenteras en sammanställning av samtliga nuvarande hyres-

gästers åsikter gällande Deltaterminalens service för industribyggnaden. 

Figur 2: Sammanställning av hyresgästernas åsikter om service från ViewsCap-

tures-modellen 
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I figur 3 presenteras de nuvarande hyresgästernas åsikter kring klimatet 

i Deltaterminalens lokaler. 

Figur3: Sammanställning av hyresgästernas åsikter om klimat i lokalen från 

ViewsCaptures-modellen 

I figur 4 presenteras de nuvarande hyresgästernas åsikter om Delta-

terminalens energieffektivisering.  

Figur 4: Sammanställning av hyresgästernas åsikter om energieffektivisering 

från ViewsCaptures-modellen 
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I figur 5 presenteras de nuvarande gästernas åsikter kring Deltatermina-

lens hyra för industrifastigheten. 

 Figur 5: Sammanställning av hyresgästernas åsikter om hyran från ViewsCap-

tures-modellen 

 

I figur 6 presenteras en sammanfattning av de nuvarande hyresgäster-

nas allmänna intryck av industrifastigheten.  

Figur 6: Sammanställning av hyresgästernas allmänna åsikter från ViewsCap-

tures-modellen 
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I figur 7 presenteras en sammanställning av samtliga åsikter. 

Figur 7: Sammanställning av hyresgästernas åsikter från ViewsCaptures-

modellen 

 

Sammanfattningsvis resulterar opinionsundersökningen i att klimat i 

lokalen är det största problemet och en åtgärd på detta område skulle ge 

störst positiv effekt på hyresgästerna. Energieffektiviseringen är också 

ett problem då uppvärmningen inte fungerar som den ska.  

Vad gäller området Service är åsikterna skilda där vissa hyresgäster 

anser att det är bra medan andra anser att det är mindre bra. Hyresgäs-

terna menar att ”man får det man betalar för”[15][16], vilket kan tolkas 

som låg hyra för låg standard.  
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4.2     Investeringsanalyser 

Kapitel 4.2 består av elprisets utveckling under en 20 års period, därefter 

investeringskalkyler på olika åtgärder, följt av effektstatistik och energi-

kartläggning. 

 

4.2.1  Framtida elpris 

I elavtal 1 har Deltaterminalens industrifastighets hushållsel som består 

av belysning i korridorer, utomhusbelysning, extra element och elutta-

gen i de gemensamma utrymmena [17]. I figur 8 presenteras en linjär 

regressionsanalys på Deltaterminalens månadsvisa elpris. Elpriset är 

baserat på en tidsperiod mellan 2009-05-04 och 2012-04-03 [18]. För 

beräkningar se bilaga B.  

Figur 8: Linjär regressionsanalys av elpriset i kWh på hushållselen perioden 

2009-05-04 - 2012-04-03 utförd i MATLAB 

Funktionen visar att Deltaterminalens snittliga månadskostnad ökar 

med 0,003 procent per månad. Detta ger en prisökning på 3,6 procent 

per år. 
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I elavtal 2 har Deltaterminalens industrifastighets kostnader för upp-

värmningen och ventilationssystemet [17]. I figur 9 presenteras en linjär 

regressionsanalys på Deltaterminalens månadsvisa elpris. Elpriset är 

baserat på en tidsperiod mellan 2010-01-03 och 2012-03-03 [18]. För 

beräkningar se bilaga B. 

Figur 9: Linjär regressionsanalys av elpriset i kWh av uppvärmnings- och 

ventilationselen perioden 2010-01-03 -2012-03-03 utförd i MATLAB 

Funktionen visar att Deltaterminals snittliga månadskostnad ökar med 

0,0053 procent per månad. Detta ger en prisökning på 6,36 procent per 

år. 
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4.2.2   Investeringskalkylerna 

Kapitel 4.2.2 består av investeringskalkyler av fyra åtgärder. Åtgärderna 

är följande: nytt pelletssystem, byte av nuvarande belysning, byte till 

energifönster och byte till ett nytt ventilationssystem. 

Att investera i ett pelletssystem är den uppvärmningsstrategi som 

passar industrifastigheten, då det nuvarande vattenburna två-

rörselementen kan användas. Frånvattnet från pelletssystemet är 

tillräckligt varmt för att värma upp hela industrifastigheten och på 

bottenvåningen av industrifastigheten finns möjlighet till ett pelletsför-

råd.  

Pellets har den interna avkastningen på 53 procent, för uträkningar se 

bilaga C. Nollpunktsanalysen visar när investeringens kostnader och 

minskade energikostnader är lika, se figur 10. Figur 10 visar att noll-

punktsanalysen för investering i ett pelletssystem är ungefär två år. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10: Nollpunktsanalysen för ett pelletssystem. Nollpunktsanalysens axlar 

består av år på x-axeln och kronor på y-axeln 
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Att investera i ny belysning i industrifastigheten innebär att belysnings-

armaturen byts ut. Detta beror på att de gamla belysningsarmaturerna 

med T8-lysrör inte passar till de nya T5-lysrören [4].  

Byte av belysning har den interna avkastningen på 25 procent, för 

uträkningar se bilaga C. Nollpunktsanalysen visar när investeringens 

kostnader och minskade energikostnader är lika, se figur 11. Figur 11 

visar att nollpunktsanalysen för investering i ny belysning är ungefär 

fyra år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11: Nollpunktsanalysen för byte av belysningen. Nollpunktsanalysens 

axlar består av år på x-axeln och kronor på y-axeln 
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Energiglas 

Att investera i energiglas är ett alternativ då äldre fönster ska energief-

fektiviseras. Att byta ut hela fönstret med fönsterkarmar är en kostnads-

sam åtgärd som rekommenderas till modernare hus [19]. Ett byte till 

energiglas av innerglaset ger en bättre lönsamhet då energiförlusten inte 

är lika stor som innan, se figur 12. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12: Byte till energiglas 

Byte till energiglas har den interna avkastningen på 22 procent, för 

uträkningar se bilaga C. Nollpunktsanalysen visar när investeringens 

kostnader och minskade energikostnader är lika, se figur 13. Figur 13 

visar att nollpunktsanalysen för investering av energiglas är närmare 

fem år. 

 

 

 

 

 

 

Figur 13: Nollpunktsanalysen för byte till energiglas. Nollpunktsanalysens 

axlar består av år på x-axeln och kronor på y-axeln  
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Att implementera ett ventilationssystem med värmeväxlare är ett 

effektivt sätt att ta vara på energi och det minskar kostnaderna [5]. 

Installationen ökar även komforten för hyresgästerna.  

Byte till ett nytt ventilationssystem har den interna avkastningen på 17 

procent, för uträkningar se bilaga C. Nollpunktsanalysen visar när 

investeringens kostnader och minskade energikostnader är lika, se figur 

14. Figur 14 visar att nollpunktsanalysen för investering av ett nytt 

ventilationssystem är närmare fem år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14: Nollpunktsanalysen för byte till ett nytt ventilationssystem. Noll-

punktsanalysens axlar består av år på x-axeln och kronor på y-axeln 
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4.2.3   Effektstatistik  

Vid investering av ett nytt pelletssystem ger en procentuell energibespa-

ring på 60 procent [20], vilket är den röda linjen. Den blå linjen är om vi 

behåller den gamla elpannan, se figur 15. För beräkningar se bilaga D. 

 

 

 

 

 

 

Figur 15: Driftkostnaden i kronor av uppvärmningen 2010-07-02 – 2011-06-02  

Vid investering av ny belysning ger en procentuell energibesparing på 

70 procent [4][6], vilket är den röda linjen. Den blå linjen är om vi 

behåller den nuvarande belysningen, se figur 16. För beräkningar se 

bilaga D. 

 

 

 

 

 

 

Figur 16: Driftkostnaden i kronor av belysningen under 2010-07-02 – 2011-06-

02 
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Vid investering av ett nytt ventilationssystem ger en procentuell energi-

besparing på 70 procent [5], vilket är den röda linjen. Den blå linjen är 

om vi behåller det gamla ventilationssystemet, se figur 17. För beräk-

ningar se bilaga D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 17: Driftkostnaden i kronor av ventilationssystemet 2010-07-02 – 2011-

06-02 
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4.2.4  Energikartläggning 

Delta terminalens nuvarande energikartläggning på industribyggnaden. 

Nuvarande uppvärmningssystem styrs av en elpanna på 200 000 kWh 

[18], ett ventilationssystem som är av typen frånluftssystem på 40 000 

kWh [18] samt belysning med gamla T8-lysrör som drar 1 500 kWh [18]. 

Lokalkomforten består i nuläget av eluttag i de gemensamma utrymme-

na samt extra element [17]. Se figur 18. 

Figur 18: Den nuvarande industrifastigheten energikartläggning i enheten 

megawattimmar  
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Deltaterminalens energikartläggning på industrifastigheten efter 

effektivisering av åtgärder. Åtgärder som planeras att genomföra på 

industrifastigheten är att byta ut elpannan mot ett nytt pelletssystem 

som minskar energiförbrukningen med 60 procent [20]. Byte från ett 

frånluftssystem till ett nytt ventilationssystem med värmeväxlare sparar 

70 procent av energiförbrukningen [5] medan byte av de gamla T8-

belysningsarmaturer till moderna T5-belysningsarmaturer kommer att 

ge ett energispar på 70 procent [4]. Se figur 19. 

  

Figur 19: Den planerade industrifastigheten energikartläggning i megawatt-

timmar  
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4.3      Kundnöjdhet 

Åtgärderna som rekommenderas för industrifastigheten är inte alla 

energieffektiva. De mjuka åtgärderna presenteras i kapitel 4.3 och det 

består av två olika förslag. Det första är tätningslister mot drag av 

fönster och dörrar i kapitel 4.3.1 samt uppfräschning av de gemensam-

ma utrymmena i kapitel 4.3.2. 

 

4.3.1  Tätningslister 

De nuvarande tätningslisterna är från 1970-talet och är inte längre 

funktionella. Den genomsnittliga livslängden för tätningslister är 25 år 

[21].  

Ett byte av tätningslisterna skulle öka komforten för hyresgästerna, då 

draget från dörrar och fönster skulle minska. Genom intervjuerna har 

det vistas sig att draget i industribyggnaden upplevt som ett problem. 

Att byta tätningslister är både ett enkelt och billigt sätt att öka kund-

nöjdheten. [8]    

 Att byta ut Deltaterminalens tätningslister på industrifastighets alla 

fönster och dörrar kostar ungefär 30 000 kronor inklusive montering. 

[19] 
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4.3.2   Uppfräschning av de gemensamma utrymmena  

För att få mera attraktiva kontorsutrymmen krävs en viss standard 

beroende på de olika företagens behov. De kontor som hyresgästerna 

hyr upplevs ändamålsmässiga och trivsamma. Däremot upplevs de 

gemensamma utrymmena som slitna och inte funktionella då det saknas 

underhåll. En uppfräschning och en modernisering av de gemensamma 

utrymmena är något som skulle uppskattas av de nuvarande hyresgäs-

terna.  

I och med att de gemensamma utrymmena är slitna och inte funktionel-

la försvårar det för hyresgästernas kundmöten i industrifastigheten. Att 

bemöta kunder i trivsamma och funktionella lokaler underlättar för 

hyresgästernas företagsverksamhet.  

Med en investering i de gemensamma utrymmena ger hyresgästerna en 

högre kundnöjdhet och gör även industrifastigheten mer attraktiv för 

nya hyresgäster.  
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 4.4     Energieffektivisering/Kundnöjdhet 

Utifrån utredningens resultat har en två dimensionell modell samman-

ställts och visar sambandet mellan energieffektivisering och kundnöjd-

het. Modellens syfte är att visa att de rekommenderade investeringarna 

för industrifastigheten kan uppfylla både energieffektivisering och 

kundnöjdhet. Se figur 20. 

 

Figur 20: Tvådimensionell modell över energieffektivisering och kundnöjdhet 

De investeringar som figur 20 visar är följande: 

1. Pelletssystem 

2. Belysning 

3. Energiglas 

4. Ventilation 

5. Tätningslister 

6. Uppfräschning av de gemensamma utrymmena 

 

Modellens axlar består av en y-axel med enheten procent av den interna 

avkastningen och en x-axel som består av hyresgästernas åsikter.  
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5    Slutsats  
I kapitel 5 presenteras slutsatsen av utredningens resultat och svar på 

frågeställningar. Slutsatsen är indelad i tre underkapitel: I kapitel 5.1 

diskuteras de möjliga energieffektiviseringarna, i kapitel 5.2 diskuteras 

möjliga åtgärder för att höja kundnöjdheten och i kapitel 5.3 diskuteras 

sambandet mellan energieffektivisering och kundnöjdhet. I kapitel 5.4 

presenteras de rekommenderade åtgärderna i punktform. 

 

5.1      Energieffektiviseringar  

Utifrån utredningens resultat om olika åtgärder som är lämpliga att 

investera i är alla investeringar lönsamma för att få industrifastigheten 

energieffektiviserad. Åtgärderna som rekommenderas att investera i 

presenteras i den interna avkastningens procentuella lönsamhet med 

störst procentuella avkastningen först. 

Pelletssystem är den uppvärmningsstrategi som är det lämpligaste valet 

för den här industrifastigheten, det vill säga den lönsammaste invester-

ingen för Deltaterminalen AB. Ett pelletssystem är billigt att investera i 

och har en låg driftkostnad, och passar Deltaterminalens industrifastig-

het eftersom frånvatten från pelletssystemet blir tillräckligt varmt för att 

värma upp hela fastigheten med de redan existerande vattenburna 

tvårörselementen. Ett pelletssystem kräver extra utrymme för pelletsför-

råd vilket det finns möjlighet till i denna industrifastighet. Deltatermina-

lens möjlighet att köpa in stora mängder pellets med hjälp av företagets 

stora lagermöjligheter är positivt kostnadsmässigt. Att implementera ett 

pelletssystem minskas energiförbrukningen med 60 procent och därför 

är därmed en positiv åtgärd. 
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Utvecklingen av belysningar har effektiviserats mycket under 40 år. I 

takt med utvecklingen har belysningen blivit mer effektiv, där en åtgärd 

inom detta område är något väsentligt för Deltaterminalens industrifas-

tighet. Deltaterminalens belysning omfattar korridorer och gemensam-

ma utrymmen, vilka inte kräver lika stark belysning som kontorsrum 

vilket kommer minska energiförlusten automatiskt då belysningen 

tonas ned. Att implementera nya belysningsarmaturen kommer ytterli-

gare 70 procent av energin att sparas. Det är därför viktigt att byta ut 

belysningsarmaturen och tona ned belysningen för korridorer och 

gemensamma utrymmena för att få en ökad effektivisering.  

Fönster konstruerade på 1970-talet är inte lika effektiva som fönster 

konstruerade idag. Det är idag tvåglasfönster i industrifastigheten vilket 

inte är effektivt. Genom att byta innerglaset till ett energiglas sparas 

energi med 24 741,6 kWh per år. Utifrån klimatskalet har fönster en 

energiförlust på 35 procent vilket ger stora energiförluster. Det är därför 

viktigt att en åtgärd genomförs vad gäller fönstren. 

Frånluftssystemet är en ventilationsteknik som finns idag på Deltater-

minalens industrifastighet. Systemet var modernt under 1970-talet men 

med utvecklingen har effektivare system utvecklats som skulle passa 

industrifastigheten bättre. De nya ventilationssystemen har en värme-

växlare som sparar 70 procent av energiåtgången. Det är därför viktigt 

att byta till ett nytt ventilationssystem med en värmeväxlare för att 

effektivisera. 
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5.2      Kundnöjdhet 

Kundnöjdhet kan åstadkommas även om åtgärden inte energieffektivi-

serar industrifastigheten. Det finns andra åtgärder som påverkar 

kundnöjdheten som investering i tätningslister och uppfräschning av de 

gemensamma utrymmena.  

 

Majoriteten av Deltaterminalens hyresgäster upplever att industrifastig-

hetens dörrar och fönster utger ett drag. Detta är förståeligt då tätnings-

listerna är sedan 1970-talet. Tätningslisternas livslängd är förbrukad och 

behöver bytas ut för att minska draget. Även om uppvärmningssyste-

met förnyas och ger varmare lokaler kan det fortfarande uppfattas som 

kallt då draget från fönster och dörrar är kvar. Att implementera tät-

ningslister är en enkel åtgärd för att öka kundnöjdheten hos hyresgäs-

terna.  

 

De gemensamma utrymmena är idag mindre bra på grund av slitage 

och bristande funktionalitet. En uppfräschning i form av ommålning, 

upprustning av köksinredning, uppfräschning av toaletter och nya 

möbler behövs för att öka kundnöjdheten. Industrifastigheten har 

många kontorsrum och konferensrum som behöver nya möbler och 

uppfräschning vilket skulle ge en positiv fördel för Deltaterminalens 

hyresgäster. En uppfräschning skulle även locka nya hyresgäster och 

möjlighet till uthyrning av konferensrum till lokala företagare i området.  
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5.3     Sambandet mellan energieffektivisering och kundnöjdhet 

Vid effektivisering av en fastighet är det viktigt att ha faktorn kund-

nöjdhet i åtanke. Hyresgästerna vet vilka fastighetens brister är och de 

behöver inte alltid vara kopplade till energieffektivisering. Enkla 

åtgärder som inte kräver stora resurser kan ge mer positiv effekt än dyra 

omfattande investeringar. Det är därför viktigt att en opinionsunder-

sökning genomförs för att få fram hyresgästerna åsikter. Åsikterna kan 

sedan användas som råd på åtgärder för att öka kundnöjdheten.  

En investering kan både öka energieffektiviteten och kundnöjdheten. En 

investering i uppvärmning vore ett bra exempel på att både energieffek-

tiviseringen och kundnöjdheten, på grund av att uppvärmningen idag 

är bristande.  

Beroende på vilken investering som ska implementeras beror på fastig-

hetens behov. Olika fastigheter har olika behov och skillnaden mellan 

energieffektivisering och kundnöjdhet kan då få en annan vikt.  

 

5.4      Rekommenderade åtgärder 

Nedan visas en sammanställning av slutsatsen för de rekommenderade 

åtgärderna. Att implementera dessa åtgärder ger högre energieffektivi-

tet och kundnöjdhet hos hyresgästerna. Åtgärderna är rangordnade 

efter den interna avkastningen följt av åtgärder för att höja kundnöjdhe-

ten. 

 Byte till pelletssystem 

 Byte av belysningsarmaturer  

 Byte till energiglas på befintliga fönster 

 Byte till ventilationssystem med värmeväxlare 

 Byte till nya tätningslister 

 Uppfräschning av de gemensamma utrymmena  
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Bilaga A: Resultatsammanställning 
av enkätundersökning 
 

 

Kundundersökning på Delta terminal AB 

industrifastighet 

Alå produkter AB 

 
Kundundersökningen syftar till att öka kundnöjdheten genom att effektivisera 

Delta terminalens industrifastighet. Kundundersökningens resultat kommer att 

vara en kompletterande del i förbättringsarbetet på industrifastigheten. 

Kundundersökningen är utformad utifrån de parametrar som Delta terminal kan 

förbättra. Kundundersökningen berör industrifastighetens uppbyggnad och den 

service Delta terminal erbjuder. 

 

 

Enkät 
 

Service 

 
1. Vad tycker du har fungerat bra respektive mindre bra gällande Delta 

Terminals service till ditt företag? Ge gärna exempel på områden eller 

situationer som du upplevt speciellt positiva eller negativa 

 

 

1. Reparationer. IP 

2. Transporter av deras produkter fungerar bra men de betalar extra för 

det. LPP 

3. Långsam om det är något som går sönder. SNP 

 

 

Stor positiv        Liten positiv          Ingen             Liten negativ        Stor negativ                  

påverkan            påverkan                påverkan       påverkan                påverkan 

 

Jour          Reparationer          Kontakt              Effektivitet                Övrigt 

                            1                                 3                                                          2 
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Klimat i lokalen 

 
2. Vad tycker du fungerar bra respektive mindre bra gällande Delta termi-

nalens lokaler för ditt företag? Ge gärna exempel på områden eller situa-

tioner som du upplevt speciellt positiva eller negativa 

 

1. Uppvärmningen är kass. SNP 

2.  Varierande temperatur, egna element måste användas på vintern. SNP 

3. Dragit. SNP 

4. Ventilationen. LNP 

 

Stor positiv     Liten positiv          Ingen              Liten negativ       Stor negativ                        

påverkan         påverkan                påverkan        påverkan              påverkan 

 

 

Dörrar                Fönster             Temperatur           Ventilation           Övrigt 

                               3                         1,2                         4 

 

Energieffektivisering  

 
3. Vad tycker du fungerar bra respektive mindre bra gällande Delta termi-

nalens lokals energianvändning för ditt företag? Ge gärna exempel på 

områden eller situationer som du upplevt speciellt positiva eller negativa 

1. 2 glasfönster. LNP 

2. Dragit.  SNP 

3. Elpanna. LNP 

4. Aldrig tilläggsisolerat. LNP 

 

Stor positiv      Liten positiv         Ingen               Liten negativ       Stor negativ                        

påverkan          påverkan              påverkan           påverkan              påverkan 

 

 

Uppvärmning                 Belysning                  Energiåtervinning               Övrigt 

           3                                                                     1,2,4 
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Hyran 

 
4. Vad tycker du skulle göra hyran mer prisvärd? Ge gärna exempel på 

områden eller situationer som du upplevt speciellt positiva eller negativa 

1. Fixa uppvärmningen. SNP 

2. Kallhyran är okej men det är mycket elkostnader. LNP 

3. 50% för högt eftersom uppvärmningen via el är för dyr. LNP 

 

 

Stor positiv      Liten positiv        Ingen                 Liten negativ      Stor negativ                        

påverkan          påverkan              påverkan            påverkan            påverkan 

 

 

Service                      Lokalen                         Klimatet                        Övrigt 

                                      2                                     1                                   3 

 

Allmänt 

 
5. Vad är helhetsintrycket av lokalen? Ge gärna exempel på områden eller 

situationer som du upplevt speciellt positiva eller negativa 

 

 

1. Lokalerna är bra anpassade LPP 

2. Snöröjningen har blivit bättre LPP 

 

 

Stor positiv       Liten positiv         Ingen                Liten negativ      Stor negativ                        

påverkan          påverkan                påverkan           påverkan             påverkan 

 

 

 

Snittvärde på samtliga kategorier mellan 1-9, där 1 är sämst och 9 är bäst.  

 

 

 

 

 

 

Fråga 1 2 3 4 5 

Snitt 3 2 2 4 7 
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Kundundersökning på Delta terminal AB 

industrifastighet 

Gunnebo AB 

 
Kundundersökningen syftar till att öka kundnöjdheten genom att effektivisera 

Delta terminalens industrifastighet. Kundundersökningens resultat kommer att 

vara en kompletterande del i förbättringsarbetet på industrifastigheten. 

Kundundersökningen är utformad utifrån de parametrar som Delta terminal kan 

förbättra. Kundundersökningen berör industrifastighetens uppbyggnad och den 

service Delta terminal erbjuder. 

 

 

Enkät 
 

Service 

 
1. Vad tycker du har fungerat bra respektive mindre bra gällande Delta 

Terminals service till ditt företag? Ge gärna exempel på områden eller 

situationer som du upplevt speciellt positiva eller negativa 

 

 

1. Problemet är att man inte hört av sig tillräckligt. IP 

2. Takläckage tog lång tid innan det fixades. SNP 

3. Tavlor och sådant förstördes. LNP 

4. Cheferna vill inte engagera sig. LNP 

 

 

 

Stor positiv        Liten positiv          Ingen             Liten negativ        Stor negativ                  

påverkan            påverkan                påverkan       påverkan               påverkan 

 

Jour          Reparationer              Kontakt              Effektivitet                Övrigt 

                         2                           1, 4                         2                             3                                                            
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Klimat i lokalen 

 
2. Vad tycker du fungerar bra respektive mindre bra gällande Delta termi-

nalens lokaler för ditt företag? Ge gärna exempel på områden eller situa-

tioner som du upplevt speciellt positiva eller negativa 

 

1. Blåser in/dragit. SNP 

2. Slår inte på värmen i onödan. LNP 

3. Problem med att göra rent fönstren. LNP 

4. Stopp i ventilationen. SNP 

5. Fönstren är dåliga/ is-spruckna. IP 

 

Stor positiv     Liten positiv          Ingen              Liten negativ       Stor negativ                        

påverkan         påverkan                påverkan         påverkan             påverkan 

 

Dörrar                Fönster          Temperatur           Ventilation           Övrigt 

     1                     1,3,5                      2                           4                 

 

Energieffektivisering  

 
3. Vad tycker du fungerar bra respektive mindre bra gällande Delta termi-

nalens lokals energianvändning för ditt företag? Ge gärna exempel på 

områden eller situationer som du upplevt speciellt positiva eller negativa 

 

1. Gamla hjulspår. LNP 

2. Inte moderniserat, 60-70 talsmodell. LNP 

3. Lyset fungerar bra. IP 

4. Behövs nytt ventilationssystem. SNP 

 

 

Stor positiv      Liten positiv         Ingen               Liten negativ       Stor negativ                        

påverkan          påverkan               påverkan          påverkan             påverkan 

 

 

Uppvärmning                 Belysning                  Energiåtervinning               Övrigt 

                                              3                                       2                             1,2,3 
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Hyran 

 
4. Vad tycker du skulle göra hyran mer prisvärd? Ge gärna exempel på 

områden eller situationer som du upplevt speciellt positiva eller negativa 

 

1. Hygglig hyra för inget underhåll. LPP 

2. Dåligt med gatulyktor. IP 

3. Uppsnyggning. LNP 

 

Stor positiv      Liten positiv        Ingen                 Liten negativ      Stor negativ                        

påverkan          påverkan             påverkan            påverkan             påverkan 

 

 

Service                      Lokalen                         Klimatet                        Övrigt 

    3                              1, 3                                                                        2 

 

 

Allmänt 

 
5. Vad är helhetsintrycket av lokalen? Ge gärna exempel på områden eller 

situationer som du upplevt speciellt positiva eller negativa 

 

 

1. Behövs snygga till. LNP 

2. Fixar bara om det måste fixas. SNP 

3. Hakar på fönstren. LNP 

 

 

Stor positiv       Liten positiv         Ingen                Liten negativ       Stor negativ                        

påverkan           påverkan               påverkan           påverkan             påverkan 

 
 

Snittvärde på samtliga kategorier mellan 1-9, där 1 är sämst och 9 är bäst.  

Fråga 1 2 3 4 5 

Snitt 6 4 6 7 6 
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Kundundersökning på Delta terminal AB 

industrifastighet 

MITS AB 

 
Kundundersökningen syftar till att öka kundnöjdheten genom att effektivisera 

Delta terminalens industrifastighet. Kundundersökningens resultat kommer att 

vara en kompletterande del i förbättringsarbetet på industrifastigheten. 

Kundundersökningen är utformad utifrån de parametrar som Delta terminal kan 

förbättra. Kundundersökningen berör industrifastighetens uppbyggnad och den 

service Delta terminal erbjuder. 

 

 

Enkät 
 

Service 

 
1. Vad tycker du har fungerat bra respektive mindre bra gällande Delta Ter-

minals service till ditt företag? Ge gärna exempel på områden eller situa-

tioner som du upplevt speciellt positiva eller negativa 

 

1. Helt okej service. LPP 

2. De kommer om det händer något, de finns där för en. SPP 

3. De hanterade situationen med takbytet bra, det tog sig an 

problemet. SPP 

4. De reparera det de kan, hjälpsamma. SPP 

 

 

Stor positiv        Liten positiv        Ingen               Liten negativ       Stor negativ                           

påverkan            påverkan              påverkan         påverkan              påverkan 

 

 

Jour             Reparationer             Kontakt                Effektivitet           Övrigt 

  1                      3,4                            2                             2 

 

 

 

 

 

 



Effektivisering – En utredning om 

åtgärder på en industrifastighet 

Kii Andersson  

Marie Rahmström   

Bilaga A: 

Resultatsammanställning av 

enkätundersökning 

2012-09-11 

 

41 

 

Klimat i lokalen 

 
2.  Vad tycker du fungerar bra respektive mindre bra gällande Delta termina-

lens lokaler för ditt företag? Ge gärna exempel på områden eller situationer 

som du upplevt speciellt positiva eller negativa 

 

1. Ventilationen är mindre bra, varmt på sommaren. LNP 

2. Värmen är till och från, ostabil. LNP  

 

 

Stor positiv      Liten positiv        Ingen               Liten negativ        Stor negativ                        

påverkan          påverkan             påverkan          påverkan               påverkan 

 

 

Dörrar          Fönster         Temperatur                Ventilation                 Övrigt 

                                                                                  1,2                            2                        1,2                                2 

 

 

 

Energieffektivisering  
 

3. Vad tycker du fungerar bra respektive mindre bra gällande Delta termina-

lens lokals energianvändning för ditt företag? Ge gärna exempel på områ-

den eller situationer som du upplevt speciellt positiva eller negativa 

 

1. Mycket elelement. LNP 

2. Både värmen och ventilationen är mindre bra. LNP 

3. Bergvärme skulle vara ett alternativ. SPP 

 

Stor positiv        Liten positiv          Ingen               Liten negativ      Stor negativ                        

påverkan            påverkan                påverkan         påverkan             påverkan 

 

 

Uppvärmning         Belysning                         Energiåtervinning                Övrigt 

       1,2,3                                                                                                           4                                                                   
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Hyran 

 
4. Vad tycker du skulle göra hyran mer prisvärd? Ge gärna exempel på om-

råden eller situationer som du upplevt speciellt positiva eller negativa 

 

1. Hyran är bra, är inte så hög, känns bra. SPP 

2. Hyran är anpassad efter vad som lokalen erbjuder. LPP 

3. Vill inte ha högre hyra. SPP 

 

Stor positiv        Liten positiv          Ingen                 Liten negativ    Stor negativ                        

påverkan            påverkan                påverkan           påverkan           påverkan 

 

 

Service                    Lokalen                    Klimatet                     Övrigt 

    1                                                                  2                               3 

 

 

Allmänt 

 
5. Vad är helhetsintrycket av lokalen? Ge gärna exempel på områden eller si-

tuationer som du upplevt speciellt positiva eller negativa 

 

1. Nöjda med lokalerna. LPP 

2. Bra och fin utsikt. SPP  

 

Stor positiv        Liten positiv          Ingen               Liten negativ      Stor negativ                        

påverkan            påverkan                påverkan         påverkan             påverkan 

 

 

Snittvärde på samtliga kategorier mellan 1-9, där 1 är sämst och 9 är bäst.  

 

 

 

 

 

 

 

Fråga 1 2 3 4 5 

Snitt 7 4 5 7 8 
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Kundundersökning på Delta terminal AB 

industrifastighet 

Scancover AB 

 
Kundundersökningen syftar till att öka kundnöjdheten genom att effektivisera 

Delta terminalens industrifastighet. Kundundersökningens resultat kommer att 

vara en kompletterande del i förbättringsarbetet på industrifastigheten. 

Kundundersökningen är utformad utifrån de parametrar som Delta terminal kan 

förbättra. Kundundersökningen berör industrifastighetens uppbyggnad och den 

service Delta terminal erbjuder. 

 

 

Enkät 
 

Service 

 
1. Vad tycker du har fungerat bra respektive mindre bra gällande Delta 

Terminals service till ditt företag? Ge gärna exempel på områden eller 

situationer som du upplevt speciellt positiva eller negativa 

 

 

1. Funkar bra, inga problem. IP 

2. Reparerar där det behövs. IP 

 

 

 

Stor positiv        Liten positiv        Ingen               Liten negativ    Stor negativ                  

påverkan            påverkan             påverkan          påverkan            påverkan 

 

 

Jour          Reparationer          Kontakt              Effektivitet                Övrigt 

                         2                                                                                              1                                                             
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Klimat i lokalen 

 
2. Vad tycker du fungerar bra respektive mindre bra gällande Delta termi-

nalens lokaler för ditt företag? Ge gärna exempel på områden eller situa-

tioner som du upplevt speciellt positiva eller negativa 

 

1. Kallt på vintern. LNP 

2. Inga problem med ventilation. IP 

 

Stor positiv     Liten positiv          Ingen              Liten negativ       Stor negativ                        

påverkan         påverkan                påverkan         påverkan              påverkan 

 

 

Dörrar              Fönster       Temperatur           Ventilation           Övrigt 

                                                                   1                            2 

 

Energieffektivisering  

 
3. Vad tycker du fungerar bra respektive mindre bra gällande Delta 

terminalens lokals energianvändning för ditt företag? Ge gärna ex-

empel på områden eller situationer som du upplevt speciellt positiva 

eller negativa 

 

1. Standard i energiåtgång. IP 

2. Ingen isolering bara plåttak. LNP 

3. Gamla fönster. LNP 

4. Markiser finns för att kyla. LPP 

 

 

Stor positiv      Liten positiv         Ingen               Liten negativ       Stor negativ                        

påverkan          påverkan               påverkan         påverkan              påverkan 

 

Uppvärmning                 Belysning                  Energiåtervinning               Övrigt 

                                                                                   1,3,4                           2,3,4 
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Hyran 

 
4. Vad tycker du skulle göra hyran mer prisvärd? Ge gärna exempel på 

områden eller situationer som du upplevt speciellt positiva eller ne-

gativa 

 

1. Billiga hyror. LPP 

2. Billigt m
2
 pris. LPP 

 

Stor positiv      Liten positiv        Ingen                 Liten negativ      Stor negativ                        

påverkan          påverkan              påverkan            påverkan             påverkan 

 

 

Service                      Lokalen                         Klimatet                        Övrigt 

                                     1,2                                    1 

 

Allmänt 

 
5. Vad är helhetsintrycket av lokalen? Ge gärna exempel på områden 

eller situationer som du upplevt speciellt positiva eller negativa 

 

 

1. Jättenöjd. SPP 

 

 

Stor positiv       Liten positiv         Ingen                Liten negativ      Stor negativ                        

påverkan           påverkan               påverkan          påverkan             påverkan 

 
 

Snittvärde på samtliga kategorier mellan 1-9, där 1 är sämst och 9 är bäst.  

Fråga 1 2 3 4 5 

Snitt 8 6 5 8 8 
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Kundundersökning på Delta terminal AB 

industrifastighet  

Timrå Allmontage AB 

 
Kundundersökningen syftar till att öka kundnöjdheten genom att effektivisera 

Delta terminalens industrifastighet. Kundundersökningens resultat kommer att 

vara en kompletterande del i förbättringsarbetet på industrifastigheten. 

Kundundersökningen är utformad utifrån de parametrar som Delta terminal kan 

förbättra. Kundundersökningen berör industrifastighetens uppbyggnad och den 

service Delta terminal erbjuder. 

 

 

Enkät 
 

Service 

 
1. Vad tycker du har fungerat bra respektive mindre bra gällande Delta 

Terminals service till ditt företag? Ge gärna exempel på områden eller 

situationer som du upplevt speciellt positiva eller negativa 

 

1. De mesta fungerar bra. LPP 

2. Har inte så mycket kontakt med Delta terminal. SPP 

3. Snöröjning är kanon. SPP 

4. Lätt till kontakt. SPP 

 

 

Stor positiv        Liten positiv        Ingen                Liten negativ       Stor negativ                

påverkan             påverkan             påverkan          påverkan              påverkan 

 

 

Jour          Reparationer         Kontakt                    Effektivitet           Övrigt 

  1                   3,4                         2                                 2 
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Klimat i lokalen 

 
2. Vad tycker du fungerar bra respektive mindre bra gällande Delta termi-

nalens lokaler för ditt företag? Ge gärna exempel på områden eller situa-

tioner som du upplevt speciellt positiva eller negativa 

 

1. Ventilationen är mindre bra, varmt på sommaren. LNP 

2. Värmen är till och från, ostabil. LNP  

 

 

Stor positiv      Liten positiv          Ingen                Liten negativ      Stor negativ                        

påverkan         påverkan                påverkan          påverkan              påverkan 

 

Dörrar          Fönster            Temperatur                Ventilation                   Övrigt 

                                                                                        1,2                             2 

                        1,2                                2 

 

Energieffektivisering  

 
3. Vad tycker du fungerar bra respektive mindre bra gällande Delta termi-

nalens lokals energianvändning för ditt företag? Ge gärna exempel på 

områden eller situationer som du upplevt speciellt positiva eller negativa 

 

1. Mycket elelement. LNP 

2. Både värmen och ventilationen är mindre bra. LNP 

3. Bergvärme skulle vara ett alternativ. SPP 

 

Stor positiv        Liten positiv          Ingen                 Liten negativ   Stor negativ                        

påverkan            påverkan                påverkan           påverkan          påverkan 

 

 

Uppvärmning         Belysning                         Energiåtervinning                Övrigt 

       1,2,3                                                                                                           4                                                                   
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Hyran 

 
4. Vad tycker du skulle göra hyran mer prisvärd? Ge gärna exempel på 

områden eller situationer som du upplevt speciellt positiva eller negativa 

 

1. Hyran är bra, är inte så hög, känns bra. SPP 

2. Hyran är anpassad efter vad som lokalen erbjuder. LPP 

3. Vill inte ha högre hyra. SPP 

 

Stor positiv        Liten positiv          Ingen                 Liten negativ    Stor negativ                        

påverkan            påverkan                påverkan           påverkan           påverkan 

 

Service                    Lokalen                    Klimatet                     Övrigt 

    1                               2                                                                 3 

 

 

Allmänt 

 
5.  Vad är helhetsintrycket av lokalen? Ge gärna exempel på områden eller 

situationer som du upplevt speciellt positiva eller negativa 

 

1. Nöjda med lokalerna. LPP 

2. Bra och fin utsikt. SPP  

 

Stor positiv        Liten positiv          Ingen               Liten negativ      Stor negativ                        

påverkan            påverkan               påverkan         påverkan             påverkan 

 

 

 

Snittvärde på samtliga kategorier mellan 1-9, där 1 är sämst och 9 är bäst.  

 

 

 

 

 

Fråga 1 2 3 4 5 

Snitt 7 4 5 7 8 
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Bilaga B: Framtida elpris 
Framtida elpris för hushållselen.  

 

                                             (1) 

 

Utifrån ekvation 1 så har det framtida elpriset beräknas för hushållselen. 

X står för antal månader och y för det nya elpriset. Genom att sätta x till 

12 (12 månader per år) så har elpriset för år 1 beräknats. För att beräkna 

år 2 sätts x till 24 och så vidare.  

 
År ELpris per år hushållsel 

1 1,536 

2 1,572 

3 1,608 

4 1,644 

5 1,68 

6 1,716 

7 1,752 

8 1,788 

9 1,824 

10 1,86 

11 1,896 

12 1,932 

13 1,968 

14 2,004 

15 2,04 

16 2,076 

17 2,112 

18 2,148 

19 2,184 

20 2,22 

Tabell 1: Beräknat elpris det kommande 20 åren 
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Framtida elpris för hushållselen.  

 

                                             (2) 

 

Utifrån ekvation 2 så har det framtida elpriset beräknas för uppvärm-

ningen och ventilationssystemet. X står för antal månader och y för det 

nya elpriset. Genom att sätta x till 12 (12 månader per år) så har elpriset 

för år 1 beräknats. För att beräkna år 2 sätts x till 24 och så vidare.  

 

År 
ELpris för panna och 
ventilation  

1 1,5636 

2 1,6272 

3 1,6908 

4 1,7544 

5 1,818 

6 1,8816 

7 1,9452 

8 2,0088 

9 2,0724 

10 2,136 

11 2,1996 

12 2,2632 

13 2,3268 

14 2,3904 

15 2,454 

16 2,5176 

17 2,5812 

18 2,6448 

19 2,7084 

20 2,772 

Figur 2: Beräknat elpris de kommande 20 åren 
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Bilaga C: Investeringskalkyler  
 
Byte av pelletssystem  

 

Energispar i kronor = (årsförbrukningen*elpris)-(80000*ökningen i 

elpriset) 

 

Årsförbrukningen i kWh för den nuvarande elpannan är 200000 [16]. 

Det framtida årets elpris se bilaga B. Kostnaden för pellets första året är 

80000 och sedan ökar pelletspriset lika som elpriset. 481000 kronor är 

kostnaden för att investera i ett nytt pelletssystem [13]. 

 

 

 
Tabell 3: Beräkning av den interna avkastningen på 20 år 

 

Byte av belysning 

 

Energispar i kronor = årsförbrukning*elpris*0,7 

 

Årsförbrukningen i kWh för den nuvarande belysningen är 1500 [16]. 

Det framtida årets elpris se bilaga B. Besparningen på att byta belysning 

är 70 %. 7000 kronor är kostnaden för att investering av ny belysning [7]. 

 

 

 

 
Tabell 4: Beräkning av den interna avkastningen på 20 år 
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Byte till energiglas 

 

Energispar i kWh  

2,8-1,8=1,0 

1,0*122=122 

122*202,79=24741,6 kWh 

 

Energispar i kronor = energispar i kWh*elpris 

 

 

Besparningen på att byta till energiglas är 24741,6 kWh. Det framtida 

årets elpris se bilaga B. 200000 kronor är kostnaden för att investering av 

nya energiglas [19]. 

 

 

 
Tabell 5: Beräkning av den interna avkastningen på 20 år 

 

Byte av ventilationssystem  

 

Energispar i kronor = årsförbrukning*elpris*0,7 

 

Årsförbrukningen i kWh för det nuvarande ventilationssystem är 40000 

[16]. Det framtida årets elpris se bilaga B. Besparingen på att byta till ett 

nytt ventilationssystem är 70 % [14]. 300000 kronor är kostnaden för att 

investera i ett nytt ventilationssystem [14].  

 

 

 

 
Tabell 6: Beräkning av den interna avkastningen på 20 år 
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Bilaga D: Effektstatistik 
Uppvärmning i kronor 

 (energispar) 

80000 kWh ny pelletssystem / 200000 kWh gamla elpanna = 0,4 

 
Innan Efter 

Juli 3254,94612 1301,97845 

Aug 3390,35388 1356,14155 

Sep 11014,31112 4405,72445 

Okt 27160,98288 10864,3932 

Nov 42182,019 16872,8076 

Dec 56283,03288 22513,2132 

Jan 46470,192 18588,0768 

Feb 45191,949 18076,7796 

Mars 35724,351 14289,7404 

April 21360,02688 8544,01075 

Maj 12957,08412 5182,83365 

Juni 3304,35588 1321,74235 

Tabell 7: Beräkning av effektstatistik på uppvärmningen 
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Ventilation i kronor 

 (energispar) 

Att byta till nytt ventilationssysten så sparas 70 % av energikostnaden 

[14]. 

 
Innan Efter 

Juli 650,92668 195,278004 

Aug 678,13332 203,439996 

Sep 2202,79968 660,839904 

Okt 2327,714 698,3142 

Nov 8436,4038 2530,92114 

Dec 11256,6691 3377,00074 

Jan 9294,0384 2788,21152 

Feb 9038,3898 2711,51694 

Mars 7144,8702 2143,46106 

April 4272,06792 1281,62038 

Maj 2591,35428 777,406284 

Juni 660,93372 198,280116 

Tabell 8: Beräkning av effektstatistik på ventilationssystem 

Belysning i kronor 

 (energispar) 

Att byta till nya belysningsarmaturer så sparas 70 % av energikostnaden 

[7]. 

 
Innan Efter 

Juli 53,76 16,128 

Aug 101,8368 30,55104 

Sep 151,1424 45,34272 

Okt 146,2272 43,86816 

Nov 181,248 54,3744 

Dec 320,5632 96,16896 

Jan 326,0928 97,82784 

Feb 271,872 81,5616 

Mars 141,7728 42,53184 

April 109,3632 32,80896 

Maj 64,2048 19,26144 

Juni 45,1584 13,54752 

Tabell 9: Beräkning av effektstatistik på belysning 

 


