
Instruktion Förbrukning_mall.xls 
 

 Ladda ner filen Förbrukning_mall.xls från www.tallkobben.se 

 Spara filen med namn t.ex. Förbrukning_Sb279_2009.xls 

 Fyll i startvärden från värmemätaren (MWh och kubikmeter), kallvattenmätaren och din 

mätare för hushållsel på raden med datum ”01-jan”. 

o Energimängd (inget tryck på värmemätaren) anges i MWh med 3 decimaler, precis 

som det står i displayen på mätaren. 

o Flödet (ett tryck på värmemätaren) anges i kubikmeter med 2 decimaler, som det 

står i displayen. 

o Kallvatten läser man av på kallvattenmätaren (grön klump med lock på som sitter 

på inkommande kallvattenrör) och anges i kubikmeter utan några decimaler. 

o Mängd hushållsel läser du av på Vattenfalls elmätare som sitter brevid 

huvudproppskåpet. Det anges i kWh utan deciamler. Detta värde är samfälligheten 

inte intresserad av utan endast för ditt personliga bruk. Förbrukningsmallen 

fungerar till samtliga värden. 

 Fortsätt fyll i värden under året. Mallen är skapad för att rymma värden (ca) var 14:e dag. 

Detta är ingen exakt vetenskap, någon dag hit eller dit gör ingen jätteskillnad. 

Missar man ett datum måste man själv uppskatta värdet som saknas genom att ta 

snittet mellan de två värden som du har tillgängliga. Missar man ett värde så räknar 

inte formlerna rätt. 

 Löpande under året går det att följa åtgång och effektivitet (per två-veckors-period). 

Dessutom får man snabbt en indikation på om något i värmeväxlaren inte fungerar som 

det skall. Har man varit noggrann med att läsa av och föra in värden i excel-arket så ska 

periodens effektivitet inte variera allt för mycket. 

 Detta verktyg är bra att ha tillgång till när man frågar sitt gårdsombud eller leverantören 

av anläggningen om hjälp. 

 Alla avlästa värden ska matas in i de ljusa cellerna. I de gråa cellerna ligger formler. 

Formlerna ska inte förändras såvida du inte har god kunskap i Excel. 

 Alla celler som inte är skrivbara är skyddade. För att ta bort skyddet (och du verkligen vet 

vad du håller på med, och varför) Använd Excel’s funktion Verktyg – Skydd – Ta bort 

bladets skydd. Lösenordet är tallkobben. 

 Ingen support eller extra hjälp med detta dokument erbjuds av mig personligen men om 

du hör runt med dina grannar så finns det säkert någon som har lust och möjlighet att 

hjälpa dig med eventuella frågor och problem. 

 Nya versioner av dokumentet kan komma att publiceras. Om det händer så ändrar jag 

versionsnummret i filnamnet och publicerar ändringarna i (ny version) av detta dokument. 

Version 1.0 finns tillgängligt nu (2008-11). Förslag på förbättringar och rättningar kan 

mailas till styrelsen@tallkobben.se 
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Statistik över alla fyra typer av förbrukningar finns på fliken ”Grafer”, 

scrolla nedåt för att se flera grafer … 


