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Förord
Arbetet med Sustainable innovation och Riksbyggen
Det har varit en trio som har arbetat med detta projekt, Sustainable Innovation, Riksbyggen
och KTH. Sustainable Innovation har fungerat som en mycket kompetent bollplank samt
kunskapsbank. Denna organisation har genom tidigare arbete skaffat sig kunnande både när
det gäller hållbarhet/energifrågor och när det gäller kommunikation av resultat. Projektet har
haft över 50 möten och dessa möten har både fungerat som redovisningar och som inspiration
för nya infallsvinklar.
En kritik mot forskningsprojekt är att de ofta resulterar i en rapport som inte så många läser.
Det centrala i denna undersökning har dock varit att genomföra en implementering samtidigt
som undersökningen har gjorts. Arbetet har förts i ett mycket nära samarbete med
Riksbyggens Energi- och Miljöchefer. Projektet har varit i kontakt med dessa så gott som
varje vecka och de har deltagit i nästan alla projektmöten. Implementeringen påbörjades
redan under våren 2010 när de första resultaten avseende trålningen ägde rum.
Det har också varit en strävan hos projektet att inte bara vara en observatör utan också att
fungera som en spelare i Riksbyggens arbete. På så sätt så har projektet;
1. Haft skarpa möten med bostadsrättsföreningars styrelser som Göteborgshus 14,
Tidaholmshus 3, Trumslagaren.
2. Deltagit i projekteringsarbeten inför ombyggnader som i Tuvehus 6, Beckomberga,
Göteborgshus 18.
3. Genomfört inventeringar hos Trumspelaren, Göteborgshus 14, Tuvehus 6
Implementeringen mot Riksbyggens personal har skett vid ett stort antal konferenser, riksmöten, seminarier, sammanlagt över 30 stycken från start. Direkt kontakt har hållits med mer
än 100 personer, anställda vid Riksbyggen. Projektet har vidare förmedlat kunskap inte bara
från Akademin utan även från övriga fastighetsbolag, tjänstemän på departement, intresseorganisationer mm.
Resultatet kommer att arbetas in i Riksbyggens styrdokument. De ”Goda Exemplen” och har
redan transformerats till marknadsföringsmaterial och detta material delas redan ut som
inspiration till Riksbyggens bostadsrättsföreningar. Nu genomför projektet även redovisningar
för alla regionstaber hos Riksbyggen och projektet är välkänt bland Riksbyggens anställda.
Det är också viktigt att säga att KTH har haft stor nytta av kontakten med Riksbyggens
personal. En direkt följd av denna kontakt är ett beviljat forskningsprojekt där solel ska
studeras ur teknisk, ekonomisk och politisk synvinkel. Rapporten är finansierat av Cerbof.
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Sammanfattning
Det bör göras fler utvärderingar på genomförda energisparprojekt. Dessa projekts ekonomiska
nytta bör så bedömas efter sitt ekonomiska resultat och inte på sin eventuella pay-off tid. Den
huvudsakliga slutsatsen av detta arbete är att det finns energibesparande åtgärder som är
direkt lönsamma. Det är då närmast en pedagogisk och politisk uppgift att se till att så många
sådana projekt som möjligt blir genomförda. Vem eller vilka driver den bollen? Vidare gäller:
1. Det är bostadsrättsföreningarna själva som har att besluta om rätta och möjliga åtgärder. För detta behöver de dels utvärderade exempel som kan tjäna som inspiration,
dels ofta en förhöjd kunskap om sina egna fastigheter. Till hjälp för detta finns nu
genom projektets arbete:
a. Tretton utvärderade exempel och en lathund för hur nya ”Goda Exempel” ska
kunna tas fram, se ”Goda Exempel”.
b. Metodbeskrivning så att bostadsrättsföreningen tillsammans med den tekniska
förvaltningen kan göra en egen inventering av fastigheten, se ”Trumspelaren”
och sidan 78.
c. En beräkningsmetod som bostadsrättsföreningens styrelse kan använda för att
beräkna energisparförslag efter dess inverkan på månadsavgiften istället för att
titta på paybacktid.
d. Processen Operativt Beslutsstöd: Energibesparande åtgärder kan ofta samordnas med större renoveringar som exempelvis stambyten. Viktigt är då att de
energibesparande åtgärderna inventeras och presenteras trovärdigt, tidigt i projektet.
2. Det finns förmodligen ett stort antal energisparåtgärder som är direkt lönsamma att
genomföra:
a. Det finns anledning att börja med de lönsamma åtgärderna först, teknisk utveckling och högre energipriser kommer att göra andra åtgärder lönsamma
senare.
b. Det kan vara en lämplig tid att göra dessa åtgärder inom de närmaste åren då vi
eventuellt kan vara på väg in i en lågkonjunktur. En lågkonjunktur leder till
ökad konkurrens, vilket gör att kostnaden kan bli lägre. Det hjälper dessutom
renoveringsbranschen att hålla igång.
3. Riksbyggen sitter på stor kompetens, som inte är utnyttjad fullt ut:
a. Riksbyggens tekniska förvaltare besitter ofta en god kunskap om ”sina” fastigheter och detta kunnande skulle kunna utnyttjas mer i skarpa kostnadseffektiva besparingsförslag, se vidare ”Rollspel”
b. Samarbete och avtal mellan Bostad och Förvaltning när det gäller samordnade
projekt kan bli bättre. Större energibesparande projekt är ofta sådana samordnade projekt. Ett sådant samarbete bör definiera klart Fastighets och
Bostads olika roller och avtalet bör definiera ekonomin och vinstdelningen
mellan Fastighet och Bostad, se ”Skaraborg”.
4. Speciell hänsyn bör tas till fastigheter som finns i utsatta avfolkningsbygder; det kan
finnas anledning att:
a. Skapa en riskfond som kan komplettera en banks risktagande vid en större ombyggnad, se Tidaholm 3.
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1. Bakgrund
Det befintliga flerbostadshusbeståndet i Sverige inrymmer ca två och en halv miljoner lägenheter (SCB 2011) medan den årliga nyproduktionen de senaste 20 åren uppgår till 10-30 tusen
lägenheter (SCB 2012) (d.v.s. runt en procent av den totala volymen). Åtgärder i befintlig
bebyggelse är därför nödvändiga för att samhällets mål beträffande minskad energianvändning ska kunna nås. Kostnadseffektiva lösningar för värmeåtervinning och tilläggsisolering som kan få ett brett genomslag i det befintliga flerbostadshusbeståendet skulle kunna
få en betydande effekt på den totala energiförbrukningen. Det är därför angeläget att driva ett
utvecklingsarbete där lösningar anpassade mot de villkor som gäller i befintliga byggnader
kan tas fram och prövas i verkliga miljöer. Det personliga engagemang i fastighetsförvaltningen som finns i bostadsrättsföreningar medför att byggnader och bostadsområden
med denna förvaltningsform kan vara aktuella när det gäller att finna föredömen för praktiskt
arbete med energieffektivisering. Riksbyggen vill föra fram goda exempel på renovering och
energieffektivisering till sina bostadsrättsföreningar.
Vissa saker kan göras nu medan annat kan vänta till senare. Här gäller det att planera så att en
insats idag inte försvårar för en insats som ska göras senare. Den rätta tiden för att göra insatserna påverkas av när olika delar blivit uttjänta. En annan aspekt på tidsdimensionen är att när
installationsschakt för kök och badrum är öppna så infaller också den rätta tiden för alla insatser som kan kräva kanalisation till lägenheten.
Besparingar kan uttryckas på många sätt, till exempel:
•
Minskat behov av köpt energi
•
Minskat behov av elektrisk effekt
•
Minskat behov av elektricitet
•
Minskade värme- och ventilationsförluster
•
Minskade energikostnader (individuellt och för föreningen)
•
Minskade förvaltningskostnader
Det är inte säkert att alla besparingar genast ger en ekonomisk avkastning men ett minskat
resursutnyttjande gör bostadsrättsföreningen mindre känslig för variationer i energipriser med
mera. Den enskilde ägaren av en bostadsrättslägenhet kan efter en renovering få en högre
månadskostnad om renoveringen inte fullt ut kan betalas med föreningens fonderingar.
Samtidigt kan lägenhetens marknadsvärde öka på grund av en bättre standard.
Ansvarsfrågan avseende en minskad energianvändning kan ju förefalla lite oklar. Å ena sidan
finns fastighetsägaren som ju har det direkta ekonomiska ansvaret för sin fastighet. Å andra
sidan förefaller politiker ogärna ge tvingande direktiv och lagar till sådana besparingar och
sätter istället hellre upp mål för framtiden. Det finns nu ett övergripande EU-mål, vilket även
Sveriges riksdag har antagit som syftar till att energiförbrukningen ska gå ner 20 % till 2020.
Detta räknat från energiförbrukningen 1995. Det bör dock påpekas att ytberäkningarna har
förändrats från 1995 till 2012. År 1995 beräknades bostads och lokalytorna i BOA och LOA,
vilket var ytan på den uthyrda bostads respektive lokalytan. År 2012 bör ytan beräknas enligt
A temp, vilket är ytan av den uppvärmda arean. A temp kan alltså inkludera även uppvärmda
trapphus och källare och den sammanlagda A temp är förmodligen större än BOA och LOA.
I IVAs rapport ”Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus” ges många exempel, vilka
åtgärder som kan vara nödvändiga för att uppnå målet om minskad energianvändning. Ett
strategiskt medel för detta är att fastighetsägarna bör besitta större kunskap samt bör utöva ett
starkt ledarskap.
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Energianvändningen minskar per kvadratmeter
Energianvändningen per kvadratmeter från 1995 till 2010 avseende uppvärmning och varmvatten minskar, medan den totala ligger i stort sett på samma nivå. Figur 1 visar att uppvärmningen och varmvattenförbrukningen per kvadratmeter har minskat från cirka 170 kWh/m2år
för år 1995 till cirka 140 kWh/m2år, cirka 17 %, för år 2009.
Energiåtgång uppvärmning varmvatten A temp/m2 år

Figur 1 Energiförbrukning per kvadratmeter avseende uppvärmning och varmvatten under
åren 1995 till 2009, (Energiindikatorer 2011)
Detta ska jämföras med Figur 2 nedan som visar på en liten höjning av den totala energiförbrukningen mellan 1970-2010. Det som inte ingår i Figur 1 är förbrukning avseende
fastighet och hushållel, som alltså borde ha höjts med en ännu större mängd.
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Figur 2 Diagrammet visar den totala energianvändningen 1969-2010 inom fastighetssektorn,
alltså uppvärmning, varmvatten, fastighets och hushållsel, (Energiläget 2011).

Vad händer till 2050
Målet tidigare har varit att energianvändningen ska minska 50 % från 1995 till 2050, men
detta delmål har slutat att gälla. Regeringen avser att ge myndigheter uppdrag att arbeta fram
ett nytt förslag till strategi. Eu har dock tagit som nytt mål att utsläpp av växthusgaser ska ha
minskat år 2050 med mellan 80 och 95 % från 1990 års nivå (EU Direktiv 2012).

Omvärldsanalys Forskningsprojekt inriktade på renovering
I Sverige, i Norden och i Europa pågår många forsknings- och utvecklingsprojekt inriktade på
renovering. Dessa arbeten kan ha fokus på olika aspekter och ha olika mål. Det pågår också
utbyte av tankar och idéer dem emellan. Här följer en kort presentation av några sådana
arbeten. Listan är naturligtvis inte komplett.

Bebostad
Bebostad innebär Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus. Ett
antal fastighetsbolag har undersökt olika möjligheter för renovering som ska leda till
energibesparing i flerbostadshus. Arbetet sker genom förstudier, utveckling av program för
upphandling av åtgärder samt i vissa fall även upphandling i praktiken. Inom arbetet har också
en mall för beräkning av lönsamhet blivit utvecklad. Inom detta arbete har fokus främst legat
på: värmeåtervinning, rationell tilläggsisolering av klimatskal, energieffektivitet i tvättstugor
och återvinning av värme ur spillvatten, (Bebostad 2012).

Belok
Beställargruppen lokaler är ett nätverk som inbegriper 16 av Sveriges största fastighetsägare.
Inom arbetet finns följande titlar: totalprojekt – om energirenovering i befintliga fastigheter,
frikylning med kyltorn, dagsljus och energieffektiv belysning. Ett antal beräkningsverktyg är
också utarbetade inom detta initiativ för till exempel; bedömning av energiprestanda tidigt i
en projekteringsprocess; bedömning av lönsamhet när ett antal renoveringsåtgärder planeras
samtidigt, jämförelse av livscykelkostnader för alternativa installationsutrustningar; och ett
analysverktyg för driftanalys, (Belok 2012).
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Lågan
Lågan är ett initiativ för att stimulera till energieffektiv ny- och ombyggnad, synliggöra en
nationell marknad för byggnader med låg energianvändning samt bidra till ett brett nationellt
utbud av leverantörer av produkter och tjänster och trygga beställare. Inom arbetet presenteras
många lågenergibyggnader i Sverige. Det förmedlar även ekonomiskt stöd till demonstrationsprojekt. Största finansiären är Energimyndigheten. (Lågan 2012).

SUSREF - Sustainable Refurbishment of Building Facades and External Walls
Detta är ett EU-projekt med deltagare från Finland, Norge, Estland, UK och Spanien (SUSREF 2012). Inom projektet har det utförts en analys av vilken betydelse omfattande renovering av väggkonstruktioner i Europa skulle få med avseende på miljö och kostnader. Det har
också tagits fram en stor katalog med tekniska lösningar för renovering av väggkonstruktioner.

E2REbuild
Visionen för E2ReBuild är att utveckla renoveringssektorn till att bli innovativ och industrialiserad för en större resurseffektivitet. Inom arbetet finns demonstrationsprojekt i Sverige,
Finland, Tyskland, Holland och Frankrike. (E2REbuild 2012).
Sammanfattningsvis kan sägas att det pågår många bra aktiviteter i området energieffektivisering av den byggda miljön. En stor utmaning är att gå vidare från kunnande och till
genomförande. Dessutom är det viktigt att sammanföra energisparmål med miljömål för att
exempelvis möta den kommande klimatutmaningen.

Miljömål
De nationella miljömålen avseende den bebyggda miljön anges till: ”Städer, tätorter och
annan bebyggd miljö skall utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god
regional och global miljö. Natur- och kulturvärden skall tas till vara och utvecklas. Byggnader
och anläggningar skall lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en
långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. Inriktningen är att
miljökvalitetsmålet skall nås inom en generation”, (Miljömål 2000). Om byggnader ska
utformas på ett miljöanpassat sätt så leder det till att skapa en metod för att miljöklassa dessa.
I Sverige så är ”Miljöbyggnad tämligen vanligt system för en sådan klassning.

Miljöbyggnad
Klassningssystemet Miljöbyggnad, har fått ett stort genomslag på den svenska marknaden för
nyproducerade byggnader. Däremot har intresset för Miljöbyggnad för befintliga byggnader
varit lågt, det finns ingen drivkraft eller incitament i att klassa befintliga hus. Det skulle dock
gå att använda Miljöbyggnad i samband med renoveringar som ett styrverktyg för renoveringsprojekt. I utredningsskedet kan Miljöbyggnad användas för att inför renoveringen ge
en statusbeskrivning för miljöprestanda och i planerings- och programskede för att formulera
miljömål. Miljöbyggnad kan också användas för att utvärdera genomförda renoveringsarbeten. Miljöbyggnad kan även användas till mer än att klassa byggnader, till exempel för att ta ut
riktningen i en renovering och därmed säkra att man inte missar de viktiga miljömålen och på
så sätt bidra till ett mer hållbart byggande.
Miljöbyggnad är ett svenskt system för att certifiera byggnader inom energi, inomhusklimat
och material. Det har av initierats av ByggaBo-dialogen och utvecklats av bland annat fors12

kare på Chalmers och KTH i samarbete med företag i bygg- och fastighetsbranschen. Syftet är
att värna om människors hälsa och om miljön. Certifieringen enligt Miljöbyggnad ger utmärkelserna Guld, Silver eller Brons och används för både bostäder och lokaler, nyproducerade
som befintliga, stora som små. Sweden Green Building Council administrerar systemet och
utfärdar certifikat. Det finns också ambitioner att införa ett klassificeringssystem för äldre
byggnader. Miljöbyggnad är ett ganska lättförståeligt system, vilket innebär att en fastighetsägare klart ser vilka åtgärder som krävs för att uppgradera en fastighet till en högre nivå.
Ett hus bedöms först och främst med avseende på energi, innemiljö och material. Detta begrepp delas upp i mindre fraktioner, innemiljö delas exempelvis upp i ljudmiljö, radonhalt,
ventilation, kvävedioxid, fuktsäkerhet, termiskt klimat vinter, termiskt klimat sommar,
dagsljus och legionella. Alla dessa kriterier kan ges betyget, guld, silver eller brons, där brons
i princip är kriteriet för Boverkets Byggregler. Om ett hus är bedömt enligt Miljöbyggnad så
har det fått en god genomlysning av sin funktion och sina material.
När det gäller energikällor så tar Miljöbyggnad främst hänsyn till den koldioxidbelastning
som en viss uppvärmning medför. Det finns andra kriterier som exempelvis inverkan på biodiversitet och toxisk påverkan men dessa kriterier ingår inte i dagsläget.

Bostadsrättsföreningar
En bostadsrättsförening är en organisation som äger och förvaltar ett flerbostadshus eller en
grupp av hus. I en bostadsrättsförening äger alla medlemmar hela fastigheten tillsammans och
varje bostadsrättsinnehavare har en besittningsrätt till den bostad som denne köpt samt äger en
del av den totala fastigheten. Den delen är angiven i andelstalet vilket motsvaras i stort sett av
innehavarens del av den totala ytan. Bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ är
stämman där styrelsen väljs samt det sker en ekonomisk redovisning varje år. Större ekonomiska investeringar brukar förberedas av styrelsen, men tas av stämman.

Bostadsrätters styrelse
Styrelsen som väljs av stämman årsvis har ansvar för fastighetens skötsel och löpande ekonomi. Det är vanligt att de flesta medlemmarna i styrelsen väljs bland de som bor i bostadsrättsföreningen och av detta kan det förstås att kompetensen varierar mellan styrelser i olika
föreningar.
En bostadsrättsförening ska tillhandahålla bostäder och förvalta den ingående fastigheten åt
sina medlemmar. Samtidigt ska föreningen främja medlemmarnas ekonomiska intressen avseende fastigheten. Om myndigheterna vill att fastighetsägare ska genomföra energisparåtgärder så kan dessa åtgärder ses som olagliga om de inte främjar medlemmarnas ekonomiska intresse.
Då kompetensen varierar mycket i dessa styrelser kan enskilda medlemmar sätta stor prägel
på styrelsens arbete. Om någon är mycket trädgårdsintresserad så kan detta resultera i en
vacker trädgård. Det kan alltså finnas en stor skillnad mellan olika styrelsers agerande i olika
frågor.
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Ekonomi avseende Brf
Ett vanligt fastighetsbolag, vare sig det är allmännyttigt eller ej, måste ge avkastning för sina
ägare. Detta betyder att varje investering dels måste betala sig, dels en vinst som betalning för
den tagna risken. Den ekonomiska verkligheten i en bostadsrättsförening ser lite annorlunda
ut. Den huvudsakliga intäktskällan för det flesta bostadsrättsföreningar är månadsavgiften från
medlemmarna. En stabil och helst oförändrad månadsavgift är något som många bostadsrättsinnehavare ser som mycket viktigt. Åtgärder som är självfinansierade har sålunda en stor
chans att tas av styrelse och stämma. Åtgärder som ökar värdet på lägenheterna kan också
vara intressant för medlemmarna. De flesta bostadsrättsföreningar har förmodligen ett mindre
vinstkrav, jämfört med ett fastighetsbolag. En åtgärd avseende exempelvis energibesparing,
där den ekonomiska besparingen är större än ränta och amortering på investeringen har stor
chans att gillas av föreningens medlemmar. En åtgärd kan också ge ett förbättrat resultat om
den innebär att underhållsintervallet förlängs för fastigheten.
En bostadsrättsförening kan också anses vara en mycket stabil organisation. Om det finns ägare till alla bostadsrätter så finns det ingen anledning till att bostadsrättsföreningen kommer att
ha obegränsad livslängd. Detta gör att det lämpar sig mycket väl att genomföra investeringar
med mycket lång livslängd.

Inte pay-off
I denna rapport har vi konsekvent avstått från att räkna på eventuell pay-off tid, som är den tid
det tar för en årlig kostnadsminskning att väga upp en kostnad för en åtgärd. En kort pay-off
tid förefaller då att ge hög lönsamhet, men en styrelse kan avstå från att genomföra mer
långsiktiga åtgärder därför att pay-off tiden är längre. Styrelsen kan då tänka: ”Varför ska vi
genomföra något med en pay-off tid på 5-10 år, då kanske vi har flyttat”. Om man däremot ser
till resultatet kan det vara så att den tekniska livslängden samt ekonomiska livslängden är
lång. Därmed kan åtgärden ge en kostnadsminskning som överstiger både amortering och
ränta och ge ett överskott från år ett.

Riksbyggen
Riksbyggen startade 1941 med bygget av Göteborgshus 1, (Riksbyggen a 2012). Det ursprungliga syftet var att främja bostadsbyggande i den dåvarande kristiden. De som startade
Riksbyggen hade en koppling till folkrörelserna och var starkt förankrade i byggfacket och än
i dag ägs Riksbyggen till mer än 40 % av olika fackföreningar (Riksbyggen b 2012). Riksbyggen har ofta samverkat med andra aktörer i fastighetssektorn för att etablera fjärrvärmenät
mm. Nu för tiden så initierar Riksbyggen även äldreboende genom sitt Bonumprojekt där
äldre boende i Riksbyggens föreningar ges tillfälle att bo kvar i sin närmiljö. Varje år startas
cirka 100 nya bostadsrättsföreningar i Riksbyggens regi, dessa nya föreningar förvaltas regelmässigt av Riksbyggen i minst 5 år, det vill säga under den tid som garantin löper. Efter detta
så står det föreningen fritt att stanna kvar inom Riksbyggen eller lämna.
Riksbyggens huvudsakliga verksamhet är att driva förvaltning för de bostadsrättsföreningar
som är anslutna. Det finns då 1700 stycken Riksbyggenföreningar som har antagit Riksbyggens stadga, dessutom cirka 400 som har tillkommit under 80 90 och 2000 talen. Det
totala antalet har varit tämligen stabilt under åren. Dessutom har Riksbyggen ett bestånd av
hyresfastigheter, vilket omfattar cirka 3500 hyreslägenheter.
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Bostad och Förvaltning
Riksbyggen är operativt uppdelat i en Bostads och en Förvaltningsdivision. Bostad har som
uppgift att genomföra större nybyggnads eller ombyggnadsprojekt. Förvaltning sköter den
dagliga förvaltningen av de till Riksbyggen anslutna bostadsrättsföreningarna. Denna förvaltning kan dels vara ekonomisk, dels teknisk. Förvaltning är uppdelat i sex olika regioner som i
sin tur är delade olika marknadsområden (MO). Bostad är uppdelad i fyra regioner med olika
MO distrikt.

Riksbyggens bostadsrättsföreningar
Riksbyggens bostadsrättsföreningar som anlitar Riksbyggens ekonomiska och tekniska förvaltning har tillgång till en professionell kompetens. Ofta ingår dessutom en Kundansvarig
(KUA) i själva styrelsen. Den kundansvariges roll är uttalat att förse styrelsen med opartisk
kunskap samt att vara en förmedlande länk mellan styrelsen och övriga Riksbyggen.

Riksbyggens hållbarhetsplan
Riksbyggen ser sig själva som en viktig samhällsbyggare som ska verka för en ekonomisk,
social och miljömässig hållbar utveckling.

Ekonomiskt
hållbar
utveckling

Socialt

Miljömässigt
hållbar
utveckling

hållbar
utveckling

Figur 3 Riksbyggens syn på hållbar utveckling
Riksbyggen hävdar att det ska bli det goda miljöföretaget och ansluter sig till begreppet
”hållbar tillväxt”. Företaget använder sig av ”Det Naturliga Stegets” Hållbarhetsprinciper
som ska ange riktningen för att Riksbyggen ska sluta bidra till att förstöra jordens naturliga
kretslopp. Hållbarhetsprinciperna är:
1. Vi ska sluta bidra till att naturen utsätts för systematisk koncentrationsökning av
ämnen från berggrunden.
2. Vi ska sluta bidra till att naturen utsätts för systematisk koncentrationsökning av
ämnen från samhället produktion.
3. Vi ska sluta bidra till att naturen utsätts för systematisk undanträngning.
4. Vi ska sluta bidra till att människor systematiskt hindras från att tillgodose sina behov.
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För att stödja verksamheten och att uppnå sina målbilder avseende Hållbarhetsprinciperna, så
har Riksbyggen också lanserat sju åtaganden som ska vara genomförda 2014:
1. Vi stödjer våra medlemmar på väg mot en hållbar livsstil
2. Vi underlättar för våra boende och våra kommersiella kunder att bidra till en hållbar
utveckling
3. Vi har bostadsprojekt som visar vägen mot hållbara boendemiljöer
4. Vi har en målstyrd verksamhet med tydliga incitament att vara ledande inom hållbara
boendemiljöer
5. Vi har skapat förutsättningar för hållbar utveckling i våra arbetssätt
6. Alla medarbetare och entreprenörer arbetar som vi kommit överens om och har
kompetens att bidra till en hållbar utveckling i sin roll
7. Vårt hållbarhetsarbete är känt bland medlemmar, medarbetare, kunder och andra
utvalda intressenter
Miljöarbetet manifesteras exempelvis i att:








Riksbyggen har också som strategiskt mål att minska sina interna klimatutsläpp med
30 % räknat från basåret 2008 till 2012.
Avtal är slutet med Luleå energi och erbjuder därmed ”sina” boende grön el
producerad av vattenkraft. (Riksbyggen d 2012).
Riksbyggen har fattat beslut om att alla nya fastigheter i framtiden ska vara
certifierade enligt Miljöbyggnad. (Riksbyggen c 2012). Detta genomförs exempelvis i
Beckomberga, Väsjön och Holmen.
Riksbyggen har tagit fram Miljöhandboken med ”Riksbyggens enkla miljöidéer” till
stöd för de kundansvariges miljöarbete i styrelserna.
Riksbyggen har infört ett belöningssystem som stödjer bland annat gott miljöarbete.
Arbetsprocesser som är till stöd för ett ”hållbart samhälle” arbetas in i Riksbyggens
styrdokument ”Så arbetar vi”.
Fastighetsskötare, kundansvariga och projektledare utbildas i energibesparing och
miljöarbete.
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2. Syfte
Projektet ”Riksbyggens Renoveringsverkstad” ska lyfta fram goda exempel på renoveringsinsatser som bidrar till det nationella miljömålet om en halverad energianvändning i bebyggelsen till 2050 (från 1995 års nivå). Som ett delmål ska Riksbyggens föreningar sänka sin
energiförbrukning med 20 % år fram till 2020. De goda exemplen ska fungera som piloter och
förebilder för andra bostadsrättsföreningar i planering av och beslut om renoveringsåtgärder.
Studien ska också motivera och stödja ett gott planerat underhåll och arbetet ska vara kopplat
till verkliga projekt. Vidare har målet för projektet blivit att arbeta fram processer och förslag
som ska kunna implementeras i Riksbyggens styrdokument.
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3. Energisystem i flerbostadshus
Här följer en presentation av en fastighets huvudsakliga energisystem, se Figur 4 nedan. I detta ingår ventilationssystemet, klimatskalet, energiförsörjningssystemet, värmesystemet och
tappvattensystemet. Vidare tillkommer naturligtvis belysningssystemet.

Figur 4 Byggnadens energisystem (IVA 2012)
Gränserna mellan de olika systemen kan ibland vara oklara, en frånluftsvärmepump som tar
energin ur frånluften och tillför den till varmvattnet eller till värmesystemet kan sägas ingå i
tre system.

Ventilationssystemet
Hälsoaspekter
Ventilationssystemet tillför frisk luft till de som vistas i huset och för bort använd. Att systemet fungerar på ett tillfredsställande sätt är viktigt för hälsan och 50 % av rummets luft bör
bytas ut varje timma. Hälsoaspekten blir än tydligare om radongasen beaktas.

Obligatorisk ventilationskontroll OVK
Ett citat från Boverkets byggregler: ”Den allvarliga situationen med undermålig inomhusmiljö
i många bostäder, skolor och andra lokaler fick riksdag och regering att år 1991 införa regler
om funktionskontroll av ventilationssystem, OVK. Sedan början av 1990-talet finns regler om
hur genomförandet går till. En tillfredsställande inomhusmiljö ingår i det nationella miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” där spelar ventilationskontrollen en viktig roll.
Målet är att år 2015 ska samtliga byggnader, där människor vistas ofta, eller under längre tid,
ha en dokumenterat fungerande ventilation. Det är också viktigt att i samband med
ventilationskontrollen föreslå vad som kan göras för att minska energiåtgången för
ventilationen utan att det medför sämre inomhusklimat”, (BoverketOVK1 2012). Flerbostadshus som har FT eller FTX skall besiktigas var tredje år, medan flerbostadshus
som har F eller S-ventilation ska besiktigas vart sjätte år, (Boverket/OVK2 2012).
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Radon
Radon är en radioaktiv gas som finns dels i berggrunden, dels i en del byggnadsmaterial,
framför allt lättbetongsblock. Om byggnaden har Radon som kommer från byggmaterialet kan
ökad ventilation minska problemen. Om markradon är orsaken till problemet så finns teknik
för att täta och ventilera grunden. Det finns ett samhällskrav på en högsta accepterad radonnivå, dessutom kan en lägenhet i ett radonhus vara svårare att sälja på den öppna marknaden,
detta kan göra det ekonomiskt intressant att installera ett effektivt ventilationssystem som ett
FTX-system i huset.

System och Energi
Ur energisynpunkt så kan ofta 30 % av husets energiförluster gå ut med frånluften. Ventilationssystemet kan vara självdrag (S-system), frånluft (F-system), frånluft-tilluft (FT-system)
samt frånluft-tilluft-värmeväxlare (FTX-system). Dessutom hör köksfläkten till ventilationssystemet, förutsatt att det inte är en kolfilterfläkt som bara cirkulerar köksluften genom ett
kolfilter.

Självdrag (S-system)
Ett självdragssystem har ingen fläkt som driver ventilationsluften. Luftrörelsen alstras istället
av en temperaturskillnad mellan inne och utetemperaturen. Då varm luft är lättare än kall så
kommer den varmare inomhusluften att gå ut via skorstenarna medan kallare utomhusluft kan
komma in genom väggventiler samt genom otätheter i väggar eller vid fönster. Självdragssystemet har ofta störst drag under uppvärmningssäsongen, men kan sluta helt att fungera
sommartid då temperaturskillnaden mellan inomhus och utomhus kan vara liten. Ur energisynpunkt så drar självdragssystemet ingen energi för sin funktion, men kalla dagar kan temperaturskillnaden ge en kraftig ventilation som även kan upplevas som drag vid ytterväggarna.

Frånluft (F-system)
F-systemet liknar S-systemet, men har en fläkt som driver ut frånluften ur huset, oftast är
fläkten placerad högst upp i huset och suger då ut frånluften från flera lägenheter. Tilluften
kommer genom ventiler i ytterväggen eller fönsterkarmen samt genom otäta fönster och dörrar. F-systemet började tillämpas när husen började byggas mer täta och självdraget inte riktigt räckte till.
I ett F-system finns det risk för obalanser i ventilationen och varje tätning av läckage vid
fönster och dörrar påverkar dess funktion. Om en lägenhet känns dragig kan dess boende täta
sina fönster samt blockera tilluften för att öka sin komfort. Följden kan då bli att ventilationen
ökar i andra lägenheter, vars boende kan begära att temperaturen ska höjas för att få ett drägligt boende. Om temperaturen höjs börjar kanske de som bor i mindre dragiga lägenheter att
vädra bort överskottvärmen. En balansering av tilluften kan alltså bli en energibesparande
åtgärd.

Frånluft-tilluft (FT-system)
I FT-systemet drivs både frånluften och tilluften med fläktar, tilluften kommer då från ett luftintag ofta på husets tak. De flesta FT-system är idag utrustade med en värmeväxlare och
transformerade till FTX-system.

Frånluft-tilluft med värmeåtervinning (FTX-system)
FTX-systemet har frånlufts och tilluftskanaler och dessa är hopkopplade med en värmeväxlare
som för över värmen i frånluften till den inkommande tilluften. Dessa system började tilllämpas allmänt på 1970-80-talen och de första värmeväxlarna hade en verkningsgrad på ca 60
%, men nu har verkningsgraden ökat till 85-90 %. Värmeväxlarna finns av olika typer, mot19

ströms, korskopplade och roterande värmeväxlare. I de första två typerna hålls inluften och
frånluften strikt åtskiljda, medan det kan förekomma läckage mellan från och tilluft i den
roterande värmeväxlaren. Om ett hus är utrustat med ett FTX-system så kan klimatskalet tätas
i mesta möjliga mån utan risk för obalanser i ventilationen. Nu har utvecklingen av detta
system kommit så långt att installation ofta är lönsam (Wahlström Å 2012). Det som det
gäller är att finna plats för värmeväxlaren samt plats för kanalisation för tilluft och frånluft.
Det gäller då att utnyttja öppnade schakt i samband med exempelvis en stamrenovering, eller
plats i trapphus, eller i garderobsvertikaler. En noggrann kartläggning är nödvändig så att man
inte inkräktar på befintliga rör eller eldragningar, ty då blir installationen väsentligt dyrare.

Köksfläktar
En köksfläkt sitter vid spisen och trycker ut matoset genom kökspipan. Om denna pipa är otät
så finns det risk för läckage till andra lägenheter. En spiskåpa gör fläktens funktion mer
effektiv.

Strategiskt vägval
Det är en fundamental skillnad mellan S-system och F-system å ena sidan och FT och FTXsystem å andra sidan eftersom de senare kräver tilluftskanaler. Det krävs då ofta en
omfattande ombyggnad för att bygga in dessa med bland annat nya vertikala schakt. Detta
görs dock ibland, dels för att spara energi, dels för att förbättra ventilationen och därigenom
hålla nere eventuella radonhalter.

Komfort och klimatskalet
Klimatskalet har bland annat till syfte att skapa en bra inomhuskomfort för oss människor.
Den optimala lufttemperaturen för oss närmast kroppen ligger på mer än 25 oC. Komfort beror
av luftrörelser, luftfuktighet, lufttemperatur och strålningstemperatur där lufttemperatur och
strålningstemperatur har störst och lika stor påverkan. Om en yta är påtagligt kallare så kommer detta att upplevas som obehagligt och behövs kompenseras med en högre lufttemperatur
för att vi ska vara nöjda. Det finns speciella komfortmätare som mäter komfortparametrarna;
lufttemperatur, strålningstempertur, luftflöden och luftfuktighet. Det går alltså att få ett ”opartiskt” värde på komforten i olika lägenheter.
Den uppvärmda inomhusluften har ofta ett större vatteninnehåll än vad utomhusluften kan
hålla. Om varm fuktig luft läcker ut i ett kallt klimatskal så finns risk för kondensation i klimatskalet. Kondensvatten kan i sin tur ge upphov till mögelväxt och andra fuktskador. Det är
alltså viktigt att förhindra luftläckage med hjälp av ångspärrar i lätta utfackningsväggar som
brukar vara regelväggar. En betongvägg eller en tegelvägg som är putsad kan vara tillräckligt
tät ändå. Det går nu att mäta ett husens täthet, det sätts då under ett över respektive undertryck
på 50 Pascal samtidigt som läckaget mäts. Läckaget kan då detekteras och mätas, vilket i sin
tur ger möjlighet till tätning av läckaget. En tilläggsisolering måste alltså ligga utanför en tät
ångspärr.
Klimatskalet skall alltså optimera människans komfort till så liten energiåtgång som möjligt.
Det består av den uppvärmda volymens yttre skal, det vill säga bottenbjälklag, väggar med
fönster och vindsbjälklag eller yttertak, allt beroende på var den varma volymen slutar. Det
finns också en fördel i att alla lägenheter i en fastighet har ett balanserat värmebehov. Om ett
flerbostadshus har betongbjälklag mot en kall vind och detta bjälklag är oisolerat mot vind så
får de högst belägna lägenheterna ett innertak som är lika dåligt isolerade som tvåglasfönster.
Innertaket har då en låg temperatur och förefaller stråla kyla, komforten blir mycket dålig
även om lufttemperaturen är normal.
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Vindsisolering
Om vindsbjälklaget är otätt och eller dåligt isolerat så innebär det två saker. Dels kan varm
fuktig luft leta sig upp på vinden och kondensera där, dels kyls översta boplanet vid låga temperaturer. Detta gör det också svårt att etablera en jämn temperatur i alla våningsplan vid alla
temperaturer.
Värmesystemet kan vara injusterat så att det ger en jämn temperatur i alla lägenheter vid nollgradigt väder. Om utetemperaturen så går ner till – 15 grader så blir det mycket kallare på
översta våningsplanet, jämfört med övriga plan. För att kompensera detta temperaturfall så är
man i det akuta läget tvungen att höja värmen generellt i huset. Översta våningen får då en
rimlig temperatur, men övriga plan en temperatur som är högre än nödvändigt. Om en boende
upplever att det är för varmt så kan de vädra ut överskottsvärmen. Obalansen gör alltså att
värmeförbrukningen ökas i huset.
Om betongbjälklaget är 25 cm tjock och är oisolerat så har det ett U-värde på drygt 3 W/m2K
om man lägger på 5 cm standardisolering så ändras U-värdet till 0,6 W/m2K, med 10 cm blir
U-värdet 0,3 W/m2K. Detta kan jämföras med U-värdet för exempelvis en 50 cm tegelvägg
som ligger på cirka 1 W/m2K eller en 30 cm lättbetongvägg som ligger på 0,3 W/m2K.
En vindsisolering är ofta tämligen kostnadseffektiv att utföra, det behövs ingen byggnadsställning och i många fall räcker det med att blåsa upp lösull på vindsbjälklaget. Om det finns
vindsförråd på vinden så är kostnaden dock större. Det är dock mycket viktigt att se till att
luftläckage och ångdiffusion upp till vinden inifrån bostäderna minimeras så att man slipper
kondens och fuktskador. Om en vindsisolering utförs kan det ofta vara lämpligt att följa upp
åtgärden med en injustering av värmesystemet då det inbördes värmebehovet mellan lägenheter på olika plan har ändrats.

Fasader
Med hänsyn till fuktskaderisken så är det alltså bäst att lägga en tilläggsisolering utanför det
fuktspärrande skiktet. En tilläggsisolering på utsidan stöter dock på andra problem. För det
första så finns estetiska aspekter en tegelfasad har ett annat uttryck än en tilläggsisolerad med
en eventuell plåtyta. Husets fönster kommer att ligga längre in i fasaden och takfoten ger ett
minskat skydd frånsett de estetiska konsekvenserna. Det finns alltså anledning att få fram så
effektiva isoleringsmaterial som möjligt och i dagsläget forskas det på tillämpningar av vakuum isolering (VIP) på KTH. En vakuumisolering är cirka 8 gånger så effektiv som en
gängse isolering och kan alltså vara åtskilligt tunnare för samma prestanda (Alam 2011).
Tunnare tilläggsisolering blir ett mindre visuellt, estetiskt och tekniskt ingrepp på en befintlig
fasad.

Fönster
Det finns en rad olika aspekter på fönster. Ur ett estetiskt perspektiv så är fönstrens placering i
vägglivet, exempelvis så är 1700-talshus karakteristiska med fönster i samma liv som ytterväggen. En tilläggsisolering på utsidan av väggen skulle drastiskt förändra upplevelsen av
huset. Gamla beslag samt handblåsta glas med sin bucklighet ger också skönhetsupplevelser
som många vill bevara.
Träfönster ska också underhållas ungefär var tionde år, vilket är en betydande kostnad. Det
kan då vara en besparing att klä sina fönster med plåt, så att underhållsintervallet förlängs till
30 år istället. Eftersom U-värdet varierar mellan 2,5 W/m2K för gamla kopplade fönster och 1
W/m2K för moderna treglasfönster, så det kan finnas stora besparingar att göra. Frågan är om
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dessa kan räknas hem. Ibland är det mer ekonomiskt att montera på en extra fönsterruta på
befintliga bågar. Det finns också besparingar att göra genom att sätta in nya tätlister. Detta
bör dock göras tillsammans med en analys av ventilationen. Om ventilerna i ytterväggen är
igensatta och läckaget genom fönstren också blir stoppat så försvinner tilluften och
ventilationen stryps.

Energiförsörjning
Att spara 20 % till 2020 och ha ett högre mål avseende utsläpp till 2050 är intressant, men
frågan borde kanske ställas vilken påverkan den framtida energiförbrukningen har på miljön.
Därvid är det värdefullt vad energileverantörerna har för bränslemix mm. Här görs en presentation av olika typer av energiförsörjning, både med avseende på energikällor och på energiförsörjningssystem.

Fjärrvärme
Fjärrvärmen distribueras till en majoritet av landets flerbostadshus. Fjärrvärmenäten utvecklades ofta som ett kommuninitiativ för att komma bort från alla enskilda eldstäder i hus eller
grupper av hus. Det var önskvärt att komma bort från luftföroreningarna som dessa eldstäder
orsakade. På detta sätt blev fjärrvärmen en stor framgång. På senare år så har fjärrvärmeverken även i hög grad lyckats att fasa bort mycket av de fossila bränslena. En fråga är dock
hur stora förluster som finns i fjärrvärmesystemet både med avseende på dåligt isolerade kulvertar och läckande rörsystem.

Bergvärme
Lagrad solenergi
Berget värms av grundvattnet som från början är ytvatten som till största delen har värmts av
solen, på så sett kan man se bergvärme som lagrad solenergi. Bergvärme används ofta till villor, dessa har en stor tomtyta i förhållande till uppvärmd yta. Värmeuttaget är då så pass litet
så det kan kompenseras av värmen som förs ner av tillkommande grundvatten. För villor
borras ett hål som ofta är mellan 150 och 200 meter djupt och i detta hål förs det ner en dubbel slang där köldbäraren (vatten och frysskydd) pumpas igenom. Värmen i bäraren tas ur
med hjälp av en värmepump och värmer hus och varmvatten, det kylda mediet förs ner i
berget igen och hämtar ny värme. Ju varmare inkommande köldmedium, desto högre effektivitet hos värmepumpen.
När det gäller flerbostadshus så är tomtytan vanligtvis mycket mindre i relation till den sammanlagda uppvärmda ytan. Värmeuttaget från berget är då större än den tillförda värmen från
det nedträngande grundvattnet, berget blir då kallare och kallare och effektiviteten hos
värmepumpen sjunker drastiskt. Om borrhålen ligger närmare än 20 meter från varandra så
anses de påverka varandra och för ett flerbostadshus med begränsad tomtyta så riskeras alltså
en försämrad bas för uppvärmning på sikt och att borrhålen fryser. För att motverka detta så
har vissa flerbostadshus försett sina tak med solfångare och återladdar sina borrhål sommartid.
Det finns också fastigheter som kombinerar bergvärme med fjärrvärme. Bergvärmen används
för att täcka värmebehovet för större delen av året, medan fjärrvärmen används som spets vid
köldknäppar. Då denna värme är också den dyraste att producera för fjärrvärmebolaget så blir
kostnaden för denna spetsvärme ofta hög. Det som också kan tala till bergvärmens nackdel är
att detta system drar mer skötsel än fjärrvärme.
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Ytterligare energikällor
Olja, pellets torv
I början av 1970-talet utgjordes 75 % av energianvändningen av fossila bränslen och den andelen har idag sjunkit till 10 % och sjunker stadigt, se Figur 2. Biobränslen, det vill säga
pellets och torv som bränns i fastighetspannor ligger på en stadig andel på cirka 15 %. En
befintlig fastighetspanna kan vara en god affär om man normalt utnyttjar bergvärme.
Fastigheten ”slipper” då att belasta fjärrvärmen då den är som dyrast och slipper höga effektavgifter. En del fjärrvärmebolag baserar sin debitering på den förbrukning som sker när det är
som kallast och denna ordning kan bli dyr för konsumenten.

Elektricitet
Elektricitet används endast i ett fåtal fall som direkt värmekälla, i dagsläget är både värmepumpar och fjärrvärme mer kostnadseffektiva. El används däremot som energikälla för
bergvärme, frånluftsvärmepumpar, luftvärmepumpar mm. Bergvärme och frånluftsvärmepumpar har en god effektivitet även vid låga temperaturer, medan luftvärmepumpars effektivitet sjunker drastiskt när utetemperaturen sjunker.
Vidare drivs både fastighetens och hushållens belysning och apparatur av elektricitet och där
kan det finnas besparingar att hämta. Nutida glödlampor, fläktar, pumpar, kylskåp är mer
energisnåla jämfört med för 20 år sedan. Hushållsel kan ibland köpas in centralt till fastigheten och betalas efter lägenhetsyta och inte efter förbrukning. Om man vill åstadkomma en
lägre energianvändning är det naturligtvis bra med individuell mätning av el och ändring av
detta genomförs ofta vid stambyten mm.

Värmesystem
Sedan 1980-talet har de boende i Tyskland betalat separat för sin värme enligt givna modeller
och det råder en stor politisk enighet om att detta system är bra (Boverket 2006). I Sverige är
värmen inkluderad i hyran eller månadskostnaden och ett ekonomiskt incitament saknas alltså
för den boende att spara på värmen i flerfamiljhus. Om fastighetsägaren hyr ut lägenheter utan
värme så kanske problemet är än större då ägaren inte heller har incitament till att spara
energi.

Styr och regler
Att installera en förbättrad styr och reglerfunktion, som idag oftast datoriserad, ger flera möjligheter till besparingar. Samtidigt är det då viktigt att denna installation följs upp med en
kompetent förvaltning. En datoriserad undercentral kan ge en god larmfunktion, övervakning
av systemen samt möjlighet för driftsteknikern att styra ner den levererade värmen med energibesparing som följd.

Radiatorer
Värmen till radiatorerna regleras med ventiler, dels stamventiler för varje våningsvertikal,
dels individuella radiatorventiler för varje radiator. Vid radiatorerna sitter dessutom en termostat som styr ner värmen om värme tillförs från annat håll, exempelvis solinstrålning. Ventilerna kan behöva justeras särskilt om klimatskalet eller ventilationen har byggts om.

Kulvertar
Om en bostadsrättsförening består av flera hus ansluter oftast fjärrvärmen till en undercentral.
Värmen och varmvattnet distribueras sen till de andra husen med hjälp av en sekundärkulvert.
Det finns tämligen många sådana sekundärkulvertar som har uppnått sin tekniska livslängd
och det kan vara lite vanskligt att vänta in att kulverten börjar läcka. Ett oplanerat kulvertbyte
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torde bli bra mycket dyrare än ett planerat och det vore olyckligt om det måste ske vintertid.
Det förekommer också ofta att kulvertsystemen har blivit översvämmade, en kulvert med
mineralullisolering som är blöt har en sämre isoleringsfunktion än ett torrt. Det är också svårt
att bedöma vilka temperaturförluster som man har.

Tappvatten
Tappvatten är en stor del av resursförbrukningen som här Sverige oftast inkluderas i hyran eller månadsavgiften. I Tyskland Schweiz och i Danmark har de boende betalat separat för detta
under lång tid, vilket kan minska förbrukningen mellan 10 – 30 % (Boverket 2008). Ett annat
argument är att skapa rättvisa, så att stora förbrukare inte ska åka snålskjuts på små förbrukare.

Vattenmätning
Det finns nya möjligheter att mäta vattenförbrukning, genom ultraljud. Då går det att både
mäta flödet och vattnets temperatur. Dessa mätare sitter på utsidan av vattenröret, den äldre
typen av mätare är en propeller som sitter inuti vattenröret. Denna propeller får avlagringar på
sig och kommer att ge felaktiga mätvärden efter en tid. Man brukar räkna med att den
tekniska livslängden för dessa äldre mätare ligger på cirka 10 år.
Den tekniska livslängden för de nyare mätarna ligger runt 20 år, men mätningen kan bli missvisande om rören blir trängre på grund av avlagringar. Det är dock ganska lätt att byta ut en
trasig mätare, förutsatt att det går att komma åt den. Det blir en mer förmånlig ekonomisk
kalkyl om den tekniska livslängden förlängs, dessutom sker det en snabb utveckling på mätdon inom byggindustrin och det är möjligt att priset på dessa mätare kommer att pressas.

Snålspolande
Det finns två typer av snålspolande don, dels munstycken som stryper vattentillförseln, dels så
kallade ”pellatorer” som sitter i kranarna och blandar in luft i tappvattnet. Åtgärden bör installeras i samsyn med den boende. Den innebär även att kärl tar längre tid att fylla och den
boende kan ju själv låta installera slösande armaturer igen. Det kan finnas risk med att kallvatten trängs in i varmvattenröret, men det förefaller som om åtgärden sparar energi i vilket
fall som helst.
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4. Arbetet
Detta arbete har utförts av ett antal olika aktörer. Det mesta arbetet har utförts av KTH som
har genomfört nätverksarbete, arbeten med ”Analyser” och ”Goda Exempel”. Vidare har KTH
arbetat fram processen ”Operativt Beslutsstöd samt genomfört ”Rollspel” med framtida energijägare. I dessa arbeten har Kjell Berntsson RB, Charlotta Szczepanowski RB, Jan Kristoffersson Sust, Roland Elander Sust, Jessica Kriström Sust, Fredrik Carlsson Sust och Folke
Björk KTH fungerat som styrgrupp. Arbetet med enkäterna har gjorts av Jessica Krisström
och Fredrik Carlsson. Det har också lagts stor vikt vid implementeringen inom Riksbyggen.

KTHs arbete
Nätverk
Arbetet började med en inventering och denna inventering utgick från de energideklarationer
som utförts hos de fastigheter som Riksbyggen förvaltar. Dessa deklarationer innehåller uppgifter om bostadsrättsföreningarna såsom adress energiförbrukning, areor mm. Dessutom
finns förslag på möjliga energisparåtgärder. I nätverksarbetet har ingått intervjuer och diskussioner med de flesta energiexperterna hos Riksbyggen, dessutom genomföredes tidigt två
seminarier i Stockholm och Göteborg. Dessa möten har följts upp med många intervjuer av
personer med olika befattningar inom Riksbyggen. Totalt sett så har projektet haft kontakt
med drygt 100 anställda inom Riksbyggen, samt cirka 30 personer inom Riksbyggens
bostadsrättsföreningar. De grupper som denna undersökning har haft tätast kontakt med är
Projektledare på avdelningarna: Bostad, Fastighet och på Riksbyggens hyresförvaltning.
Vidare har det byggts upp ett nätverk med drygt 25 forskare på KTH samt forskare och
experter på andra institutioner och företag i Sverige.

Energideklarationerna
Sedan 2006 har det varit lag på att alla flerbostadshus ska ha genomfört en energideklaration.
Dessa kan vara mer eller mindre omsorgsfullt gjorda. I stort sett alla Riksbyggens bostadsrättsföreningar har utfört detta på ett seriöst sätt, där deklaranten gjort besök på plats. Det
finns ofta intressanta förslag till minskad energianvändning i deklarationerna, som ibland inte
blivit genomförda ännu. Energideklaranterna hos Riksbyggen sitter på ofta på stor kunskap
om de fastigheter du har inspekterat och vi valde att utnyttja denna kunskap.

Resultatet
Arbetet har resulterat i:
 Lista med drygt 130 energisparprojekt.
 13 stycken ”Goda Exempel” som var och en är en utvärdering på ett energisparprojekt
med ekonomisk analys och CO2- analys.
 Processbeskrivning hur nya ”Goda Exempel” kan samlas in.
 Åtta stycken analyser av olika problemställningar.
 En processbeskrivning ”Operativt Beslutsstöd”, som redovisar en möjlig väg att
introducera minskad energianvändning som komplement till andra projekt såsom ett
stambyte.
 En beskrivning på hur en inventering av en fastighet kan gå till.
 Ett upplägg på undervisning för förvaltningstekniker som ska vidarutbildas till
energijägare inom Riksbyggen.
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Sustainable Innovation (Sust)
Sustainable Innovation har förutom sitt arbete i styrgruppen genomfört både enkäter och
intervjuer avseende olika befattningar och personers roll i projekt, bostadsrättsstyrelser och
ledningar. Frågeställningarna var: Vilka drivkrafter är viktiga för att energispararbete och
miljöarbete ska komma till stånd? Arbetet har bedrivits med enkäter och intervjuer.

26

5. Resultat med kommentarer
130 energisparprojekt
Det första resultatet av detta projekt blev en enkel lista på de olika energisparprojekt som hade
noterats vid intervjuer och möten med olika energideklaranter. Listan innehåller både genomförda projekt och sådana som bara har blivit projekterade. Tanken med detta är att även ett
arbete som endast är projekterat innehåller andvändbar kunskap. Listan är uppdelad i energisparrubriker från Belysning till Värmeväxlare. Varje projekt är beskrivet med avseende på
Energisparåtgärd, Besparing, Förening och Kontaktperson. Kontaktpersonen är oftast den som
har projekterat arbetet. Endast ett fåtal av dessa projekt har blivit utvärderade. Listan återfinns
bland de bifogade dokumenten, se bilaga 1.

Analyser
Här följer sammanlagt 8 stycken analyser. Dessa har tillkommit som fördjupningar när vi har
letat efter ”Goda Exempel”. Dessa exempel innehåller nu alltid en kalkyl, medan analyserna
bearbetar en problemställning. Analyserna som presenteras här har titlarna:
Fjärrvärme eller Bergvärme: Beckomberga
Doftspridning via roterande värmeväxlare
Strategisk analys: Göteborgshus 14
Ekonomi i avfolkningsbygd: Tidaholmshus 3
Energibesparande åtgärder: Trumspelaren
Solceller på Riksbyggens bostadsrättföreningar
Stambyte: Tuvehus 6
Möjlig installation av FTX: Ödlan 2

Fjärrvärme eller Bergvärme: Beckomberga
Detta är en analys av ekonomiska och ekologiska konsekvenser om fjärrvärme eller bergvärme väljs för de nya bostadsrättsföreningarna som kommer att ligga på Beckomberga.

Bakgrund
Beckomberga sjukhus byggdes på 30-talet. Beslut om nedläggning togs 1995. Riksbyggen köpte
fastigheten 2008 och avser att bygga om sjukhusbyggnaden till bostadsrätter och vid samma tillfälle
också bygga till två extra hus. Totalt ska cirka 375 bostadsrätter byggas med en sammanlagd boarea på
cirka 20 000 m2. Den totala tomtarean mellan husen är på cirka 1,5 hektar, se flygfoto på Figur 5 nedan. De gamla sjukhusbyggnaderna är kulturskyddade och det är endast tillåtet att göra smärre förändringar i exteriören, Husen får bland annat inte tilläggsisoleras på utsidan och fönster får inte tas upp i
taken. I planen ligger dock byte av befintliga fönster till lågenergifönster med U-värde på 1 W/m² K
och att installera ett FTX ventilationssystem. De befintliga tegelväggarna har ett U-värde på cirka 1
W/m² K, vilket är ett tämligen dåligt värde för en yttervägg. En nybyggd yttervägg bör ha ett värde på
cirka 0,16 W/m² K (Energimyndigheten 2012).
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Figur 5 Flygfoto på Beckomberga, avståndet mellan de två långa byggnaderna, gamla ”Stora Mans”
och ”Stora Kvinns” är cirka 100 meter.
Det skulle även kunna finnas en möjlighet att isolera tegelväggarna på insidan, det ger en större komfort, men samtidigt riskeras fuktskador om varm luft tränger igenom isoleringen och orsakar kondens
på den kalla tegelväggsytan. Ekonomiskt innebär tilläggsisoleringen av väggarna en kostnad i sig men,
också att boytan minskar. Med 45 mm isolering samt byggplywoodskiva och gips utanpå det så minskar den totala boarean med 120-160 m2. För Riksbyggen innebär detta en utebliven intäkt på 4- 5 miljoner kronor, vid ett kvadratmeterpris på 30 000 kr.

Energiförsörjning
Det finns två möjligheter avseende energiförsörjningen, antingen kan området anslutas till fjärrvärme
eller också kan det installeras ett bergvärmsystem för Beckomberga. Båda systemen är tekniskt möjliga att utföra, men ger olika följder, ur ekonomisk och ekologisk synvinkel.

Fjärrvärme
Fortum är den fjärrvärmeleverantör som skulle betjäna Beckomberga. Bränslemixen hos hela
Fortum utgörs av förbränning av skogsavfall 31 %, fossila bränslen 19 % och avfall 16 %,
energi ur avloppsvatten och Stora Värtan, sammanlagt 21 % samt från CO2-fri el 13 %. Fram
till 2020 planerar Fortum att öka andelen avfall och skogsavfallsförbränningen och minska det
fossila inslaget till ca 7-8 %. Fortum bidrar också till att leverera el till nätet, då drygt 20 % av
energin produceras som elektricitet året om. Värmen till Beckomberga skulle komma från
Brista och Hässelbyverken som eldas med sågverks och skogsavfall. Det som talar för reguljär fjärrvärme är dels för att den är prövad genom decennier och är trygg och driftssäker.
Dessutom finns det stora investeringar nedlagda i fjärrvärmenät mm och därför kan det vara
bra ur ett samhällsperspektiv att välja fjärrvärmen.
Ekonomin för fjärrvärme ändras inte så mycket över 20 år om Beckombergas fasader
tilläggsisoleras eller ej. Den totala kostnaden ligger på 58 miljoner kronor i bägge fallen. Om
beräkningstiden dock förlängs till 30 år så kommer fallet med tilläggsisolering förmodligen
bli mer fördelaktigt.
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Tabell 1 Total ekonomi för två olika energilösningar för fjärrvärme, avseende Beckomberga,
dels ”bara” fjärvärme, dels fjärrvärme tillsammans med tilläggsisolering av ytterväggar. Alla
siffror avser total kostnad i kilokronor under 20 inklusive moms. Räntan är satt till 4 % och
fjärrvärmeprisökningen till 3 %.
Lösning
Investerings Ränta och
EnergiExtra
Totalt
Fjärrvärme
kostnad
amortering
kostnader kostnader
Fjärrvärme bara 20 år
1 400
2 000
50 000
0
52 000
Fjärrvärme +
10 400
15 000
38 000
0
53 000
tilläggsisolering 20 år

Bergvärme
En bergvärmeanläggning kan borras och installeras på Beckombergas tomt. För Beckombergas del så kommer anläggningen att laddas sommartid med värme från ventilationsluften
och avloppsvattnet. Bergvärmen kommer på så sätt att till 60-70 % att vara solenergi. Sedan
återstår 30- 40 % energi i form av el som driver bergvärmepumparna. Det finns olika åsikter
om hur denna värmepumpsel ska bedömas utifrån miljöbelastning. Det är skillnad på om den
hämtas ifrån, antingen från nordisk elmix, alltså mest kärnkraft och vattenkraft eller från tysk
marginalkraft, alltså kolkraft. Ett annat alternativ vore att köpa in sig i vindkraftsandelar.
Tabell 2 nedan visar ekonomin för bergvärme tillsammans med vindkraft, med och utan tillläggsisolering.
Om det ekonomiska perspektivet sätts till längre än 20 år så är bergvärme/vindkraft förmodligen det mest kostnadseffektiva alternativet. Borrhål, ledningsdragning samt investering i
vindkraft är då färdigbetalda och kan förmodligen användas i överskådlig tid. Då ska alltså
nyinvesteringen i endast värmepumpar samt kostnad för vindkraftel matcha ett stigande
fjärrvärmepris.
Tabell 2 Beckomberga: Ekonomidata avseende återladdad bergvärme/vindkraft med och utan
tilläggsisolering, under 20 år inklusive moms. Räntan är satt till 4 % och elprisökningen till 4
%. Om elprisökningen minskas till 2 % så reduceras den totala kostnaden med cirka 4 miljoner kronor.
Lösning
Investerings
Ränta och
EnergiExtra
Totalt
Bergvärme
kostnad
amortering
kostnader kostnader
Bergvärme + återladdning 20 000
28 000
22 000
2 000
52 000
20 år
Bergvärme+ återladdning 25000
36 000
17 000
2 000
54 000
+tilläggsisolering 20 år

Vindkraft
Ekonomiskt stöds vindkraften med elcertifikat, vilket sänker kostnaden med cirka 20 öre (detta värde varierar dock kraftigt) per kWh. Stödet förutsägs bestå till dess att vindkraften blir ett
helt marknadsmässigt alternativ. Nedanstående Tabell 3 visar att en kund som köper Fortums
el totalt betalar 141 öre för varje kWh, medan en vindkraftskund betalar netto 107 öre efter
skatter, avgifter, ränta och subventioner. En fjärrvärmekund hos Fortum betalar 19,4 öre i
moms, vilken är den enda skatt som fjärrvärmen belastas med när energikällan är fossilfri.
Vindkraften betalar netto 39 öre/kWh i skatt. Subventionen varierar mellan 10 och 30 öre, här
har vi satt 20 öre.
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Tabell 3 Energiskatter, avgifter och subventioner för fjärrvärme, vindkraftsel och Fortums ”ordinarie”
el beräknat efter 1 kWh. Kostnaden för Fortums ”ordinarie” el är en snittkostnad för perioden

oktober till mars under åren 2009-12.
Energikälla
Kostnad
Elcertifikat
Energiskatt
Uttagsskatt
Subventioner
Elnät
Ränta på vindkraftinvestering
Moms
Totalt

Fortum fjärrvärme
0,777
0,194
0,971

Vindel
0,16
0,036
0,29
0,04
-0,20
0,264
0,267
0,214
1,07

Fortum “ord.” el
0,54
0,036
0,29
0,264
0,28
1,41

Ekologi och CO2
Totalt kommer cirka 300 ton organiskt kol att brännas för att värma Beckomberga varje år,
vilket ger i sin tur cirka 1100 ton CO2 per år till atmosfären, vilket motsvarar de årliga utsläppen från 200 svenskar (IEA 2009). Den huvudsakliga delen, 75 %, är spill, exempelvis sågspån, från sågverksindustrin och 25 % från skogsrester. Att samla in skogsrester från ett hygge förutsätter nog att skogsbruket bedrivs genom stora kalavverkningar. Det är antagligen
oekonomiskt att göra detta på ett hygge där det är längre mellan de nedtagna träden. I
exempelvis Tyskland utförs mycket få kalavverkningar, sådana anses inte vara miljövänliga,
(Avverkning 2012).
Ur ett CO2 perspektiv så förefaller det inte vara någon skillnad om en grantopp eldas upp i ett
fjärrvärmeverk eller förmultnar på ett hygge. Det är dock så att om grantoppen ligger kvar så
är den en tillfällig koldioxidsänka innan den förmultnat, dessutom så bidrar den till att bygga
upp humuslager som kan vara en grund för ytterligare växtlighet som i sin tur är en koldioxidsänka. Det har också ekologiska konsekvenser då insekter och svamp och i sin tur fåglar får
en mindre födobas och mindre skydd.
Skörden av skogsrester ger i snitt 1,4 ton (cirka 10 kubikmeter) organiskt kol per hektar
(Berglund 2006), med ett värmevärde på 8,6 MWh. Värmebehovet för ett tilläggsisolerat
Beckomberga kommer att bli cirka 2100 MWh/år. Om 25 % kommer från skogsrester så
kommer 60 hektar skördas per år för Beckombergas räkning. Detta innebär att cirka 80 ton
organiskt kol från skogsrester kommer att brännas för att värma fastigheten. Dessa 80 ton
skulle föda organiskt liv på cirka 8 ton, att märka att det organiska kolet i en organism utgör
cirka 25 % av den totala organismen, så vikten organsikt liv borde minska med storleksordningen 30 ton. Den stora delen av dessa organismer är naturligtvis bakterier, svamp, maskar och insekter, men även djur i näringsvävens topp som däggdjur och fåglar torde också
drabbas. Med en mindre mängd organsikt liv minskar naturligtvis också biodiversiteten, vilken tillmäts större vikt avseende ekologisk påverkan och för vår långsiktiga hållbarhet, (Teeb
2010).
Vindkraften har små ekologiska följdverkningar, endast ett fåtal fåglar och fladdermöss blir
träffade per år och verk (Naturvårdsverket 2011), ljud och infraljudsbelastningen är lägre än
från exempelvis ventilationsanläggningar och biltrafik. Ur ett ekologiskt perspektiv så är
bergvärmealternativet att föredra, speciellt om bergvärmen drivs av elektricitet sprungen ur
vindkraft.
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Doftspridning via roterande värmeväxlare
Bakgrund
Det finns ibland problem med doftspridning i ventilationssystem som bygger på roterande
värmeväxlare. Det finns olika åtgärder som kan tillgripas, kolfilter, ozon och UV-ljus, här
följer en beskrivning av två olika fall, dels en fastighet i Stockholm, dels kvarteret Hälsan i
Riksbyggen/Jönköping. Ett fall med roterande värmeväxlare är även beskrivet i ”Goda
Exempel” se sidan 62.

Roterande värmeväxlare
Principen för en roterande värmeväxlare är att den utgående luften passerar rotorn som blir uppvärmd.
Den uppvärmda rotordelen roterar vidare till tilluften och värmer den ingående luften. Det förekommer tämligen ofta att de boende registrerar att ”främmande” matos kommer in med tilluften och ibland
upplevs detta som ett besvär. Till saken hör att olika människor har olika känsligt luktsinne. För att
åtgärda detta bekymmer kan luften behövas renas, den kan göras med ett filter, ett annat sätt är att
bryta ner doftämnena med UV-ljus eller ozon.

Ozon
Ozon har den kemiska formeln O3 att jämföra med vanlig syrgas som har formeln O2. Ozon är mycket
giftigt och är besvärande för slemhinnor och kan hämma fotosyntesen hos växter. Ozon fyller dock en
livsviktig funktion i stratosfären då den skärmar av skadlig UV-strålning. Ozon är mycket reaktiv
speciellt för kolföreningar, den bryter ner dessa och slutprodukten blir koldioxid och vatten, men på
vägen dit hinner substansen bli delvis nedbrutna till andra kanske mer giftiga substanser. Ozongas
sätts till i ventilationssystemet i frånluften, för att rena luften och den roterande värmeväxlaren från
kolväten och doftämnen. När så rotorn roterar över i tilluften så borde inga doftämnen finnas kvar som
skulle kunna besvära de boende. Enligt teorin så behöver ozonet en reaktionstid på cirka 3 sekunder
för att eliminera kolväten i en given luftvolym.

Fastighet A i Stockholms innerstad
Det finns en fastighet i Stockholms innerstad där ett FTX-system byggdes upp 2008. Fastigheten valde
att satsa på roterande värmeväxlare, mest för att dessa växlare föreföll ha högst verkningsgrad. Det
fanns plats för att bygga en motströmsvärmeväxlare, men detta gjordes inte. De som gjorde projekteringen kände nog till risken med doftspridning, men valde att inte beakta frågan. Klagomål för matos
förekommer i denna fastighet nästan bara på vinterhalvåret.
I denna fastighet har problemet med doftämnen i tilluften tagits på stort allvar, driftteknikerna har
analyserat situationen och försökt avhjälpa problemet. Enligt dessa tekniker finns det 5 möjligheter för
luktämnen att går från frånluften till tilluften, dessa är:
1. Läckage i själva rotorn, fast den är tätad i mesta möjliga grad så går finns små springor mellan
rotor och ram där läckage kan förekomma. Systemet bygger dock på övertryck för tilluften så
läckaget borde gå i ”rätt” riktning.
2. Läckage från avluftningskammaren till uteluftskammaren, det är drygt 200 Pascals övertryck
från avluftningskammaren till uteluftskammaren. Dessa kammare har en gemensam
inspektionslucka och läckage kan förekomma bakom luckan. Om luckan delas till två stycken
luckor så är denna läckagerisk eliminerad. Detta gjordes helt nyligen och hittills har klagomål
uteblivit, men fortsättning följer….
3. När rotorn går från frånluftsdelen till tilluftsdelen så passerar den en renblåsningssektor som
ska tömma rotorn på frånluft. Om detta inte sker så kan en del gammal frånluft föras till
tilluften. Fastighet A har valt att öka renblåsningstiden så att gammal luft inte står kvar, vilket
dock bör sänka verkningsgraden.
4. Frånluften kyls ner i rotorn, fukten i denna luft riskerar att kondensera i rotorn och doftämnen
kan lösa sig i kondensvattnet. Tilluften kan sedan föra in fukten tillsammans med de lösta
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doftämnena. Fastighet A har valt att värma rotorn när det föreligger risk för kondens, vilket
också bör sänka verkningsgraden.
5. Doftämnena i frånluften kan adsorberas i rotorn för att sedan blåsas tillbaks med tilluften.
Detta kan åtgärdas med att ozon tillförs frånluften. I detta fall så har ozonet fått en reaktionstid
på 5sekunder. Dessutom har man satt till ett filter i tilluften, med en kostnad på 4 000: -/år.
Fastighet A har alltså tillgripit åtgärder mot alla fem problemen, teknikerna är inte helt säkra på att
man har en säker lösning. Dessutom är det svårt i dagsläget att få en överblick över alla kostnader.

Fastighet B, Riksbyggens hyresbostäder
Kvarteret Hälsan ingår i Riksbyggens hyresbostäder i Jönköping. Fastigheten som bebyggdes
1994 omfattar hela kvarteret och totalt finns det 250 lägenheter. Ventilationen på kvarteret
Hälsan är byggt med frånluft, tilluft och värmeväxlare och var original från 1994, total i
kvarteret finns det 10 FTX-anläggningar. Värmeväxlaren hade en verkningsgrad på endast 50
-55 % och behövde bytas ut till en modernare med bättre verkningsgrad. Valet föll då på en
roterande värmeväxlare, därför att den har god verkningsgrad (kring 85 %), den är väsentligt
kortare än en motströmsvärmeväxlare samt också billigare i inköp.
Ett ozonaggregat monterades in i ventilationssystemet enligt givna förutsättningar som gav
ozonet en reaktionstid på 3 sekunder. Eftersom ozonet är giftigt så monterades även
ozondetektorer i maskinrum och i tilluft. Om detektorerna registrerade ozon i ”fel utrymmen
så skulle ozontillförseln strypas. Resultatet blev tyvärr inte fullgott, ozonet tog inte bort alla
doftämnen, teknikerna på Riksbyggen försökte med att föra in ozon på flera punkter, man lade
in ett extra ozonaggregat, byggde en styrning så att mängden ozon anpassades till
matoshalten. Resultatet blev tyvärr inte fullgott, en boende kände fortfarande av matos.
Ozonet orsakade dessutom en annan olägenhet, gasen fördes ut med avluften. Vid vissa
vindsituationer så fördes gasen bort längs med huskroppen och gick in i en tilluftsventil till ett
kontor på översta våningen och detta ozon kunde kvantifieras. Det låg visserligen långt under
gängse gränsvärden, men orsakade ändå oro hos kontorets personal. Vidare så monterades en
UV-ljuslampa i tilluften, detta ljus slår ut bakterier och virus, detta löste inte problemet utan
dofterna kvarstod, som en sista åtgärd sattes filter i tilluften. Anläggningen fungerar i
dagsläget, men det finns en risk för att doftämnen ska smita förbi ändå, fortsättning följer.

Tillverkaren av reningsutrustning
En tillverkare av reningsutrustning hävdar att renblåsningen förmår att rensa rotorn från gaser,
men ej från partiklar. De förespråkar att man ska sätta in ozon i frånluften för att slå sönder
luktande gaser, medan man sätter in ett joniseringsaggregat för att slå sönder partiklar i
tilluften. Vid normal matlagning ska detta räcka för att få bort alla dofter. Avseende ozon så
hänvisar de till tester utförda av IVL som visar att ozonaggregatet reducerar lukter och rensar
avluftningskanaler. Dessa kanaler är dock ej kopplade till roterande värmeväxlare.

Boverket
Boverket avråder bestämt från att använda ozonaggregat liksom UV-ljus och joniseringsaggregat i samband med i roterande värmeväxlare. De råder OVK-inspektörer att
underkänna en sådan anläggning. De siktar till ett förbud i frågan till 1 januari 2013.

Vetenskap
Miljömedicinska kliniken anser att kunskap saknas om nedbrytningsprodukter avseende
ozonbehandling och behandling av joniseringsaggregat av ventilationsluft. KTH/Installationsteknik vet att ozon används i Tyskland och USA för detta ändamål och anser att frågan
vore intressant att forska på. Kontakt har tagits med KI i frågan.
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Strategisk analys: Göteborgshus 14
Göteborgshus 14 är ett tegelhus byggt med ytterväggar med dubbel skalmur, i det här fallet
fasadtegel-luftspalt-tegel, ibland finns det även lättbetong innanför teglet. Husen har
betongbjälklag och ligger vindutsatt i typiskt kustklimat. Föreningen har åtgärdat sina fönster
under 2009, se Goda Exempel sidan 72, och står nu i begrepp att renovera sina balkonger.
Denna analys presenterar vad Göteborgshus 14 kan genomföra ur energisparsynpunkt inför
2020 och 2050.

Teknisk utveckling
Det förekommer en viss teknisk utveckling i fastighetsbolag som är intressant, detta gäller
bland annat styr och regler, ombyggnad från självdrag till FTX, och utveckling av bättre isolerande material, med lägre λ-värde.

Styr och regler
Genom att undercentralerna kan bli datoriserade öppnas möjligheter att spara energi. Det kan
innebära att ett hus har jämnare inomhustemperatur vilket i sin tur minimerar risken för att
upplevd övervärme vädras ut. Vidare så ger det möjlighet till en bättre övervakning, vilket i
sin tur minskar risken för att något system går för fullt när det inte borde göra det. Det ger
också möjlighet till klimatstyrning vilket dels ger en jämnare inomhustemperatur och att man
drar nytta av varmare väder. Ekonomiskt sett går det också att undvika onödig toppbelastning.
En sådan toppbelastning kostar extra pengar för energiproducenten, vilket medför en större
debitering för konsumenten. Det finns även andra aspekter på styr och regler, varje hus är
unikt i sig.

Ombyggnad från självdrag eller F till FTX
En stor del av värmen från ett självdragshus går ut med ventilationen. Det kan röra sig om 30
% och det vore naturligtvis bra att ta vara på denna energi. Problemet är att ett sådant ventilationssystem innebär en ledningsdragning både horisontellt och vertikalt och detta finns det
vanligtvis inte plats för i ”gamla” hus. Horisontellt kan det finnas plats på vindar och vertikalt
kan det ges plats när man exempelvis öppnar schakt i samband med stambyten för avloppsrör.
Det har genomförts ett byte från F system till FTX i Bagartorp i Solna. Detta arbete följdes
vetenskapligt från KTH och var tekniskt och hälsomässigt en stor framgång. Det gick nog inte
att räkna hem det ekonomiskt, men i dagsläget finns det FTX-projekt som går att räkna hem.

Isolerande material
Det finns nya superisolerande vakuum material som bland annat studeras på vid KTH. Prestanda är cirka åtta gånger gängse material. De håller20- 30 år, men detta material har ytor som
inte får punkteras om funktionen ska bevaras.
Strategiskt fram till 2050 finns det olika möjligheter och eller tvingande direktiv att vänta. Det
som i nuläget är intressant är att klara målet med 20 % fram till 2020.

Vad kan göras för Göteborgshus 14 till 2020?
Frånsett den genomförda fönsteråtgärden så finns det ytterligare åtgärder som är möjliga utan
att husets karaktär ändras. För det första att genomföra en tilläggsisolering på vind, för det
andra att uppgradera elementventiler och termostat samt byte av föreningens fjärrvärmepumpar. Den senare åtgärden bör kombineras med uppgradering av styrsystemet.
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Tilläggsisolering vindsbjälklag, med befintliga vindsförråd.
Vindsisolering av vind med förråd kan ge cirka 4-5 % minskning av energibehovet. För
Göteborgshus 14 ställer sig denna åtgärd dyrare än ”vanlig” tilläggsisolering, som innebär att
lösull sprutas upp på vind till en sammanlagd tjocklek på 50-60 cm. Detta är inte möjligt då
föreningen ju vill behålla sina vindsförråd. Då kan ett alternativ med PIR-skum vara en bra
lösning om:
1. Materialet är tillräckligt elastiskt så att det inte släpper från konstruktionsmaterialet.
2. Om det har bra åldringsegenskaper.
Arbetet går till så att en regelstomme monteras ovanpå befintligt bjälklag, helst med få
köldbryggor. Därefter sprutas skummet på och får expandera. Överskott skärs av och så läggs
ett täckande golv ovanpå. Dörrarna till förråden anpassas i nederkant. Enligt tillverkaren har
detta PIR-skum både bättre prestanda och miljöegenskaper än gängse isolermaterial, men det
skulle vara intressant att se vetenskaplig dokumentation på detta. Det är också möjligt att
utföra en ”vanlig” tilläggsisolering av mineralull med överliggande golv.

Ventiler, termostater, pumpar och styr
Om elementventiler, termostater och fjärrvärmepumpar är mogna för byte så kan det också
vara en ekonomiskt berättigad åtgärd. Detta öppnar för att ett större energisparande förutsatt
att även styrsystemet uppgraderas. Då går det att:
1. Generellt sänka energiförbrukningen på grund av förbättrade isoleringsvärden på
vindsbjälklaget och bättre fungerande pumpar.
2. Få en jämn temperatur i hela huset, det vill säga att undvika att vissa rum/lägenheter
blir övervarma och att denna övervärme vädras ut.
3. Få en effektiv driftövervakning och alltså larm/åtgärd om något inte fungerar
4. Få en möjlighet att kapa toppar kl. 16-18 då energin ofta är särskilt dyr.
5. Ges en möjlighet att koppla in prognosstyrning, ref Botkyrkabyggen.

Vattenbesparande åtgärder
Olika åtgärder för att minska vattenförbrukningen har visat sig mycket effektiva se vidare
”Goda Exempel”: Skarahus 3. Investeringen betalas gott och väl av energi samt vattenbesparing. Nackdelen är dock att den upplevda komforten kan sänkas, det tar längre tid att fylla ett
kärl med vatten mm. Det är då mycket viktigt att man har de boende med sig när åtgärden
genomförs annars kan det förekomma att några byter armaturer tillbaks till normalspolande.
Dessa åtgärder borde kunna ge minst 10 % i energibesparing jämfört med 1995 års nivå. Total
med fönsteråtgärden torde energibesparingen uppgå till cirka 20 %.

Vad gäller till 2050
År 2050 ligger alltså 40 år fram i tiden och det finns alltså en hel del parametrar som vi inte
har så stort begrepp om. Det kan vara kommande statliga direktiv och energipriset i
förhållande till övrig prisutveckling

Statliga direktiv
Det har framkommit att staten inte riktigt vet hur den ska förhålla sig till direktiv avseende
energifrågor. Den politiska förvaltningen kan uppleva det som olustigt när staten stödjer
åtgärder som skulle blivit av ändå. Detta gäller exempelvis när staten gav stöd för avveckling
av oljepannor. På grund av att oljepriset har stigit drastiskt så var stödet ”onödigt”, ty folk
skulle bytt sina pannor ändå. Stödet utnyttjades av dem som kom först till kvarn, alltså de som
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redan hade projekterat ett byte. De som påverkades av den statliga bidragsmöjligheten och
satte igång sin projektering kom för sent och fick inget bidrag.
När det gäller individuell mätning av värme och varmvatten kan man däremot se att frånvaron
av statliga direktiv har gjort att Sverige inte har vidtagit dessa åtgärder. Tyskland tog beslut
om individuell värmemätning och tappvattenmätning redan på 80-talet. Följden har blivit att
landet sparar cirka 20 % av sin energiförbrukning (Boverket 2006). Vidare har praxis utarbetats på hur mätningen ska genomföras och det finns ett stort politiskt stöd för denna mätning. Det går naturligtvis inte att förutspå eventuella politiska direktiv, men om exempelvis
energipriset tar stora språng så kan det finnas politiskt utrymme att genomföra åtgärder.

Ekonomiska energisparåtgärder
Det finns en mängd olika energisparåtgärder som går att genomföra och det kan vara intressant att ställa dessa i ett ekonomiskt sammanhang. Det går att räkna strikt ekonomiskt, alltså
med ränta och avskrivningstid och jämföra denna kostnad med sparad energikostnad. I så fall
faller vissa åtgärder ut som direkt lönsamma, andra åtgärder går jämnt upp, medan vissa är
olönsamma. I den första kategorin hamnar ofta åtgärder på styr och reglersystemen, värmejustering, fastighetsbelysning, reguljär vindsisolering, vattenbesparande åtgärder samt individuell elmätning. I den andra kategorin kommer ofta individuell tappvattenmätning samt
eventuell FTX installation. I den tredje, stora åtgärder som syftar till att bygga om hus för ett
väsentligt lägre energibehov exempelvis genom att samt tilläggsisolera klimatskalet på ett
grundligt tillvägagångssätt.
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Ekonomi i avfolkningsbygd: Tidaholmshus 3
Att genomföra besparingar som är lönsamma i storstäder eller i tillväxtområden är en fråga
om information och beslut på rätt ställe och vid rätt tidpunkt. Det finns dock ett antal
bostadsrättsföreningar som ligger i en avfolkningsbygd. Dessa föreningar riskerar att inte ha
alla bostadsrätter besatta. Minskade intäkter och sämre ekonomi leder i sin tur till ytterligare
utflyttning. Det går dock att vända en negativ spiral som detta exempel visar. Om
utvecklingen vänds så kan även energisparlösningar bli möjliga.

Bakgrund
Föreningen startades 1966-68 och dess byggnader består av 11 huskroppar med 195 lägenheter på totalt 12 560 m2, föreningen har tämligen billig hyra, drygt 700 kr/kvadrat år. För liknande hus i Skövde kan man få betala 1000 kr/m2. För ett antal år sedan så byttes oljeeldningen mot fjärrvärme och det har även dragits in bredband i husen. Föreningen har endast 8
miljoner i lån, vilket gör i genomsnitt 40 000: - per lägenhet.
Då Tidaholm har varit ett avfolkningsområde så har det varit svårt för bostadsrättsinnehavarna att sälja

sina lägenheter, istället har många ägare gett tillbaka lägenheterna till föreningen. För tre år
sedan så hade föreningen ett flertal tomma lägenheter, dessutom var det så att många ägare
inte skötte om sin lägenhet. När den var utsliten så lämnades den i dåligt skick till föreningen.
Föreningen måste då bekosta renovering för att över huvud taget kunna hyra ut eller sälja lägenheterna och de såldes för endast 2000 kr styck. Tomma lägenheter betyder en ansträngd
ekonomi och i sin tur en obenägenhet att göra befogade renoveringar, vilket innebar en
negativ spiral för föreningen. Badrum och stammar har inte bytts ut sedan byggåret, vilket
upplevs som en riskfaktor. ”Tänk om stammarna rasar och föreningen får stänga en trappuppgång, detta skulle göra att avflyttningen accelererar och föreningen skulle kunna gå
under”. En stam och badrumsrenovering skulle kunna kosta 40-50 miljoner.
För tre år sen ansökte så föreningen om lån på 40-50 miljoner, dels hos en av Sveriges större
affärsbanker, dels hos Tidaholms Sparbank, Affärsbanken rådde föreningen att riva några hus
och Sparbanken gav avslag då den ansåg att dess risk var för stor. Sparbanken föreslog också
att föreningen skaffade en egen ekonomisk buffert innan renoveringen.

Föreningens agerande
Styrelsen har agerat på tre sätt. För det första så har en medlem agerat som vicevärd och varit
bra på att sälja tomma lägenheter. I dagsläget så äger föreningen endast fyra lägenheter varav
två står tomma och två hyrs ut. För det andra så har föreningen på senare år höjt försäljningspriset från två tusen kr till tio tusen kr. Förutom att detta har gett mera pengar till föreningens
kassa så ökar denna åtgärd ansvarstagandet för den egna lägenheten. För det tredje har föreningen höjt månadsavgifterna tre år i rad, sammanlagt 11 %. Detta har gett en förbättrad
lividitet på drygt 3 miljoner. Vid räkenskapsårets slut 30 juni 2012 så innehåller renoveringsfonden ca 3,5 miljoner.

Mötet med Brf Tidaholmshus 3, Riksbyggen och Tidaholms Sparbank
Vid detta möte ansåg Tidaholms Sparbank att bostadsrättsföreningen var på rätt väg, föreningen hade fått ner antalet tomma lägenheter och börjat bygga en buffert. Sparbanken ville dock
att denna buffert skulle ökas till cirka 7 miljoner innan banken eventuellt beviljar lån för stam
och badrumsrenovering. Bankens förslag var att föreningen även fortsättningsvis borde genomföra succesiva avgiftshöjningar. Föreningen å sin sida sa att det är svårt att motivera avgiftshöjningar om inte medlemmarna ser att de får något för pengarna….
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Presenterade energisparåtgärder
Riksbyggen presenterade vid mötet ett antal energisparåtgärder. Bostadsrättsföreningen har ju
inte haft någon ekonomisk möjlighet att göra några sådana åtgärder under överskådlig tid och
föreningen har en årsförbrukning på 193 kWh/m2. Dessa föreslagna åtgärder var:
1. Ny datoriserad undercentral, vilket spar energi genom att en drifttekniker kan dels
se larm tidigt, dels sänka eventuella övertemperaturer. Varje grads sänkning sparar
cirka 5 % energi.
2. Injustering av värmesystem, vilket innebär att alla lägenheter får ungefär samma
temperatur mellan 21 och 22 grader samt förhindrar övertemperaturer.
3. Montering av termostater, en termostat stänger ner elementet när temperaturen är
tillräcklig.
4. Tilluftsventiler bakom radiatorer, vilket gör att störande drag minskar, vilket ökar
komforten och att rumstemperaturen kan sänkas.
5. Montering av spiskåpor i kök, vilket gör att matoset går ut direkt genom
köksventilationen. Detta gör i sin tur att den allmänna ventilationen kan reduceras,
vilket spar energi.
6. Snålspolande utrustning Denna åtgärd spar regelmässigt 10 % av varmvattnet och 20
% av kallvattnet.
7. Gemensam säkring. Nu betalar varje lägenhet en säkringsavgift på 2500 kr. Om
säkringsavgiften tas gemensamt så går denna kostnad ner till 280 kr.
8. Lågenergilampor i utomhusbelysning, dagens kvicksilverlampor på 135 W/lampa
byts mot moderna lampa lågenergilampor.
Åtgärderna presenteras i tabellen nedan kostnaderna är angivna i kilokronor och tiden i år,
räntan antogs att vara 5 %. *Denna vinst tillfaller bostadsrättsinnehavaren.
Åtgärd
1 Dat. UC
2. Injust värmesys.
3. Termostater
4. Tilluftsventiler
5. Spiskåpor
6. Snålspolande
7. Gemensam säkr.
8 Lågenergilampor
Totalt

Investering
kostnad
700
585
195
488
780
185
620
23
4221

Teknisk
livslängd
20
20
20
20
20
10
20
10

Amortering
tid
10
10
10
10
10
5
10
5

Amortering
kostnad/år
70
59
20
49
78
19
62
5
362

Räntekostn.5%
1. året
35
30
10
25
39
10
31
1
181

Besparing
1. året
110
135
65
80
130
60
263
9
752

Vinst
1 året
5
46
35
6
13
31
170*
3
309

Besparingen av alla dessa åtgärder är större än kostnaden med avseende på amortering och
rimlig ränta. Fokus för föreningen är säkert att genomföra sin stam och badrumsrenovering,
men det kan kanske finnas anledning att också göra någon energisparåtgärd, speciellt om
badrumsrenoveringen drar ut på tiden. Observera att vinsten på den gemensamma säkringen
kan tillfalla bostadsrättsinnehavaren, som då kanske lättare kan acceptera en avgiftshöjning.

Slutsats
Slutsatsen är att Tidaholmshus 3 redan har gjort mycket för att vända sin utveckling. Om föreningen lyckas med att hålla lägenheter besatta samt lyckas fortsätta med gradvisa höjningar
och om det inte inträffar någon plötslig katastrof med avseende på badrum och stammar så
kommer föreningen att klara situationen. Då kommer Tidaholm 3 ha attraktiva lägenheter som
kommer att ha ökat ordentligt i värde. Det finns också utrymme för lönsamma energisparåtgärder.
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Energibesparande åtgärder: Trumspelaren
Brf Trumspelaren inventerades med avseende på lägenhetstemperaturer, köldbryggor, luftläckage och ventilation, samtidigt som klimatskalet undersöktes. Detta gav ett antal förslag på
energibesparande åtgärder.

Bakgrund
Bostadsrättföreningen Trumspelaren äger fastigheterna Trumspelaren 1-3 samt Trumpinnen 1
i Linköping. Fastigheten består av totalt 24 hus med 627 lägenheter med en total area på, 43
741 m2BOA som byggdes under perioden1957-61. Det finns två olika väggpartier, de reguljära ytterväggarna är byggda med puts på lättbetong med renoverade fönster, vilka har ett Uvärde på ca 1,6. Ytterväggspartierna vid balkongerna är av utfackningstyp med originalfönster
som har ett U-värde på ca 2,6. Vindsbjälklagen är av betong, som har överliggande lösullsisolering i krypvinden. De höga husen ventileras med frånluftsventilation och de lägre med
självdrag, tilluften kommer in genom spaltventiler i sovrum och vardagsrum. Radonhalten
ligger för det mesta under eller på sina gränsvärden, det finns dock värden upp till 310 Bg/m3
och i dagsläget är det inte riktigt klarlagt var radonet kommer ifrån. Ett stort stambyte med
badrumsrenovering genomfördes 1989-93.
Energiförbrukningen är knappt 175 kWh/m2år BRA, detta taget som ett snitt av den verkliga
förbrukningen 2009 och 2010. Fjärrvärmen och el köps från Tekniska verken i Linköping AB.
Årsavgiften ligger på knappt 500 kr/m2 och år, vilket är en tämligen låg nivå. Styrelsen för
Trumspelaren är mycket intresserad av miljö och av energibesparande åtgärder och det finns
olika handlingsalternativ och för att skaffa sig kunskap genomfördes en undersökning.

Inventeringen
Den 10 januari 2012, då vädret var mulet och utetemperaturen varierade mellan noll och
minus tre grader, gjordes en undersökning i sammanlagt 17 lägenheter utav Trumspelarens
627. Rumstemperaturen och ventilationsflöden mättes, dessutom fotograferades ytterväggar
med värmekamera. Rumstemperaturen låg i snitt på 21,4 grader och värdena var tämligen
samlade. Ventilationsflödena var mycket låga i låghusen som har självdragsventilation, detta
medför att radonhalterna blir högre i dessa hus. Värmekamerafotograferingen visade på
många läckage och köldbryggor i balkongväggarna.

Förslag till åtgärder
Ytterligare mätningar
Det vore bra med ventilations och temperaturmätningar i 20 % av lägenheterna och radonmätningar i samtliga låghuslägenheter. Detta bör ske efter det inplanerade bytet av balkongfönster och vägg. Bytet innebär att komforten kommer att öka och energiförbrukningen att
minska på grund av minskat drag. Dessutom förbättras tilluften, så radonhalten kan minska i
låghusen. Det vore också bra att installera varmvattenmätning i undercentralerna. Om föreningen vet hur mycket som går ut som varmvatten ger detta ett beslutsunderlag och incitament
till eventuell varmvattenbesparing. I detta läge är det tre varmvattenmätare som behövs monteras in och det bör kunna göras till en rimlig kostnad.
Det vore också bra att mäta ut- och ingående temperaturer i föreningens kulverter, Det finns
en ny kulvert och ett flertal som är mer än 50 år gamla. En sådan mätning blir då mycket
intressant för att avslöja eventuella förluster.
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Operativa åtgärder
Den datoriserade styrningen är inte inkopplad därför att föreningen inte upplevde att den fick
någon nytta av en utlovad energioptimering. Om driftövervakningen blir datoriserad så kan
energianvändningen övervakas dagligen med möjlighet att spara energi. Riksbyggen i
Skaraborg anser att en sådan åtgärd kan spara upp till 10 % av energiförbrukningen, se ”Gott
Exempel” sidan 57.
Om radonet ligger på en oacceptabel nivå så kan föreningen överväga att sätta in
frånluftsfläktar även i låghusen eller göra en investering i FTX.
Om temperaturen varierar mellan olika lägenheter samt är hög, kan det finnas anledning att
styra ned värmen mot en lägre gemensam temperatur. Detta innebär att radiatorventilerna
måste bytas i många fall och att en ny injustering bör göras. Om medeltemperaturen kan
sänkas en grad, så minskar energiförbrukningen avseende värme med cirka 5 %.
Om varmvattenförbrukningen är hög så går det att installera snålspolande munstycken, vilket
har visat sig spara energi samt är direkt ekonomiskt lönsamt. I samband med stamrenovering
kan individuell mätning av varmvatten installeras. Den tekniska livslängden för dessa mätare
har ökat, vilket har gett en bättre ekonomi för åtgärden.
Föreningens kulvertar har nått sin tekniska ålder och bör bytas. Det är önskvärt att detta sker
kontrollerat så att man slipper plötsliga läckage fem i tolv en julafton. Kulvertarna har
dessutom blivit översvämmade, så de bör ha en sämre funktion. Bytet kommer då att ge en
besparing i värme. Det är också viktigt att föreningen behåller sitt eget kulvertsystem. Det är
nödvändigt om föreningen i en framtid vill skapa en egen värmeproduktion som exempelvis
bergvärme eller solvärme.

Framtida Strategi
Ventilationssystem: Frånluft Tilluft Värmeväxlare FTX
Det kan finnas anledning att på sikt sätta in ett FTX system, se sidan 16, ett sådant system kan
spara 20 % av energiförbrukningen. För detta behövs vertikala och horisontala kanaler samt
plats för FTX aggregatet. Vertikala kanaler kan eventuellt läggas i gamla sopnedkast samt i de
schakt som tas upp vid ett framtida stambyte. Horisontella kanaler kan läggas på vind. Plats
för FTX-aggregatet kan finnas i höghusen och det vore mycket bra om dessa även kunde
betjäna låghusen. Utvecklingen går dock fram mot aggregat som är mer effektiva och kräver
mindre utrymme. Åtgärden genomförs nu på olika håll i landet och kan vara ekonomiskt
lönsam. Med stigande energipriser och effektivare genomförande av åtgärden så kan
installation av FTX vara intressant i ett närmare tidsperspektiv. En ytterligare anledning att
sätta in FTX-aggregat är att man då kan få bukt med låghusens höga radonvärden.

Fjärrvärme eller Bergvärme
Det vore intressant att få ta del av fjärrvärmeleverantören Tekniska Verkens strategi för framtiden, avseende framtida taxa samt bränslemix. Byggnaderna värms i dagsläget av fjärrvärme
som ansluter till en huvudcentral sedan förs värme och varmvatten vidare i sekundärkulvertar.
I en framtid så kan det bli ekonomiskt intressant att värma upp byggnaderna med bergvärme
och ha exempelvis elvärme som spets. Det är troligt att tomtytan räcker för att installera ett
borrhålslager. Ett sådant bör eventuellt laddas med värme under de varma månaderna och då
kan det vara fråga om att ta tillvara värmen i frånluft samt i avloppsvatten.
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Solceller på Riksbyggens bostadsrättföreningar
Ett tiotal bostadsrättsföreningar hos Riksbyggen överväger att montera solceller på sina tak.
För att undersöka detta har en forskningsansökan lämnats in till Formas och beviljats.
KTH/Energiteknik, KTH/Byggnadsteknik och KTH/Fastighetsekonom ska undersöka hur en
projektering för solceller skulle kunna genomföras under olika ekonomiska, tekniska och
politiska förutsättningar. Här följer en sammanfattning av förutsättningarna i detta projekt.

Bakgrund
Priset på solceller fortsätter att sjunka, sedan 2005 så har priset gått ner cirka 50 % (Solelprogrammet 2011). Priset på kol som är sammankopplat med marginalpriset på el (svensk energi
2011) har ökat med 100 % mellan 1996 och 2003. Elpriset i Sverige har närmat sig priset i
Europa (IVA 2011) och är också stigande, även om det aktuella priset är bland annat korrelerat med fyllnadsgraden i de nordiska vattenmagasinen. Den långsiktiga trenden är dock att
elpriset stiger.
Det finns ingen anledning att tro att dessa trender kommer att gå i motsatt riktning och om
trenderna fortsätter i samma riktning så kommer solceller bli lönsamma på sikt. En framtida
viktig fråga är huruvida solceller kommer att tillverkas av lättillgängliga material eller inte. I
nuläget används bland annat ett antal sällsynta jordartsmetaller som dels är dyra, dels skapar
stor miljöbelastning då de bryts. Frågan är satt under forskning (Ångström 2011) och när
frågan har nått fram till en lösning så kan cellernas pris sjunka ytterligare. Ett annat steg i riktningen mot billigare solceller är utvecklingen av Grätzelceller där kostnaden uppskattas till en
femtedel av konventionella solceller, Grätzellcellen har dock en lägre verkningsgrad än vanliga solceller (Grätzelceller 2011), men kvoten mellan verkningsgrad och pris är högre.
Solen är starkast på sommaren och elektricitet tillförs och förbrukas direkt och någon stor lagring av själva elektriciteten är inte möjlig. Å andra sidan är det så att varje tillförd kilowattimme från solceller sparar något vatten i Sveriges vattenmagasin, förutsatt att dessa inte redan är totalt fyllda. Eftersom kraftnäten är sammankopplade i stora delar av Europa (Svenska
kraftnät 2011) så är det även tänkbart att olika alternativa energikällor kan komplettera
varandra.
Vidare är solinstrålningen i Sverige marginellt lägre än i Tyskland samtidigt, som Tyskland
har byggt många fler solcellsanläggningar än Sverige. Detta beror på ett större politiskt samt
allmänt intresse i Tyskland jämfört med Sverige med fördelaktigare villkor för denna utbyggnad. I Sverige finns det dock en stor principiell välvilja för frågan hos de politiska partierna.
Detta har yttrat sig i ett investeringsbidrag på 55-60 %, totalt belopp högst 60 miljoner per år
(Solcellsstöd 2009). Detta stöd har dock snabbt blivit övertecknat.

Ekonomiskt/politiskt
Det finns alltså en stor politisk majoritet i riksdagen till stöd för de alternativa energikällorna.
I dagsläget så beskattas dock elektricitet från en alternativ energikälla tämligen mycket och
situationen för en småskalig producent som även är konsument är inte särskilt gynnsam. Det
har dock höjts röster om att en småskalig producent före betalning skulle kunna kvitta
konsumtion mot produktion (Miljöpartiet 2007). Energimarknadsinspektionen har också
skrivit en rapport publicerad i slutet av 2010 avseende hur lokalt producerat el ska kunna
kvittas mot inköpt el för villor mm (Energimarknadsinspektionen 2010). Något politiskt
beslut har dock inte blivit fattat, utan regeringen har tillsatt ytterligare en utredning som ska
vara klar i juni 2013.
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Forskningsprojektets mål
Forskningsprojektets mål skulle alltså vara att förse bostadsrättföreningar med en fullskalig
projektering av solcellsanläggningar på deras tak. En sådan anläggning skull kunna vara i
storleksordningen 1-2 MW.

Forskningsfrågor
Här följer några olika forskningsfrågor som skulle kunna besvaras i forskningsprojektet:

Energitekniska frågor






Hur bör solpaneler byggas på taken, med solföljare eller ej?
Vilket utfall ger olika fabrikat?
Ska solpaneler byggas tillsammans med solfångare i syfte att sänka temperaturen? Var
gör man i så fall av med varmvattnet under den varma säsongen?
Omvärldsbevakning, vad händer tekniskt i andra länder?
Vad blir resultatet om olika entreprenörer får tävla om bästa möjliga tekniska
funktion?

Ekonomiska frågor










Göra en känslighetsanalys med avseende på lönsamhet, subventioner, skatter mm.
Vilket utfall ger olika fabrikat?
Hur ser användarprofilen ut, kan elen användas internt i huset, kan elen säljas?
Hur ser skattefrågan ut, måste man betala skatt dubbelt eller kan den kvittas?
Omvärldsbevakning vilka skatter och subventioner finns i olika delar av världen?
Går det att bjuda in olika entreprenörer som får tävla om bästa möjliga ekonomiska
funktion?
Skulle det gå att leasa ut taken i en framtid?
Vad ger solcellsanläggningen för inverkan på bostadsrättsföreningens ekonomi?
Hur sprids kunskapen om detta forskningsprojekt inom Riksbyggen, till andra
bostadsrättsföreningar?

Byggtekniska frågor




Hur kombineras solceller tillsammans med tak?
Finns risker att takets tätskikt punkteras av panelerna?
Finns risker med snöskottning mm?
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Stambyte: Tuvehus 6
När ett stambyte genomförs så öppnas även olika möjligheter för att spara energi i huset. Ofta
är styrelsen och projektgruppen så fokuserade på stambytet så dessa möjligheter inte tas till
vara. I fallet med Tuvehus 6 så genomfördes dock ett antal energisparåtgärder tillsammans
med stambytet. Se vidare stycket om Operativt Beslutsstöd på sidan 83.

Bakgrund
Bostadsrättföreningen Tuvehus 6 har adressen Brunnehagen 1-59 Göteborg. Fastigheten
består 17 hus i 15 huskroppar med 425 lägenheter med en total area på 28 597 m2 BOA samt
en lokal på 204 m2. Marken innehas med tomträtt genom avtal med Göteborgs kommun och
husen byggdes 1970-72. Klimatskalet består i huvudsak av gasbetong täckt med fasadtegel
och treglasfönster av aluminium/trä, dessa byttes i slutet av 1980-talet. Vindsbjälklaget av
betong, som har en överliggande isolering av isoleringsmattor. Hushållselen mäts kollektivt
och kostnaden fördelas enligt andelstalen.
Husen ventileras med remdrivna frånluftsfläktar, frånluften går från kök och badrum, tilluften
kommer in genom spaltventiler i sovrum och vardagsrum. Fjärrvärmeförbrukningen är cirka
160 kWh/m2år BOA, fjärrvärmen köps från Göteborgs Energi och fastighetselen från Lule
energi. Ekonomin är stabil och månadsavgiften ligger på knappt 500 kr/m2år, vilket är en
tämligen låg nivå i Göteborg.

Kommande stambyte
I januari 2011 påbörjade Tuvehus 6 en projektering i syfte att genomföra stambyte tillsammans med en badrumsrenovering. Detta har inte gjorts sedan husen byggdes och
föreningen har drabbats av ett antal läckor de senaste åren. Tillsammans med denna renovering planerades även att gå över till individuellt mätt hushållsel.
Vid första projekteringsmötet så fick Riksbyggens energiingenjör tillsammans med forskare
på KTH i uppdrag att leta efter ytterligare energibesparande åtgärder. Den 4. och 23. februari
gjordes inventeringar av Tuve 6, utetemperaturen var, vid det senare tillfället, cirka minus sex
grader. Vid inventeringarna undersöktes vindsisolering, kulvertar, ventilation och frånluftsfläktar.
Vindsisoleringen befanns vara tämligen tunn och av ojämn kvalitet. Det gick bra att komma åt
kulvertarna inne i husen, men inte dem mellan husen. Ventilationen var inte tillräcklig,
tilluftsventilerna var små och ofta stängda och frånluftsfläktarna var av en gammal modell och
remdrivna. Det föreföll också vara stor skillnad på temperaturen i olika lägenheter när
utomhustemperaturen var låg, med högst temperatur på mellanvåningarna. Vid påföljande
möten så presenterades följande analys på möjliga åtgärder:
1. En förstärkning av vindisoleringen: En sådan åtgärd minskar värmeläckaget uppåt, det
är dock viktigt att luftläckage förhindras till vinden då fuktig luft som kondenserar i en
kall vind kan ge upphov till mögelskador.
2. När vindsisolering är gjord så kan temperaturen styras till en gemensam samlad
temperatur. Om den ”kallaste” lägenheten blir varmare så kan temperaturen sänkas för
alla lägenheter och om rumstemperaturen sänks med en grad i snitt så innebär detta en
minskad värmeförbrukning med cirka 5 %.
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3. Det kan monteras nya tilluftsventiler bakom elementen i sovrummen, vilket skulle
förbättra ventilationen.
4. Frånluftsfläktar kan bytas till moderna mer energisnåla fläktar. Moderna tryckstyrda
fläktar drar ner ventilationen under kalla dagar då egenventilation pga. hög temperaturskillnad ändå är stor.
5. Det kan monteras värmeåtervinning med värmepump på frånluften. Denna värme kan
användas för att värma tappvarmvatten.
6. När stambytet genomförs så kan en förberedelse göras för framtida individuell
mätning av varmvatten, med en anvisad plats samt lucka så mätaren går att montera.
Alla åtgärder enligt analysen utom punkt 5 genomförs i samband med stambytet, med det
tillägget att föreningen även monterar in varmvattenmätare från början. Dessutom byter
föreningen trappbelysning till LED-lampor, tillsammans med rörelsedetektorer. Detta kan
mycket väl bli en lönsam investering, vilket har visat sig i grannföreningen Tuvehus 7, se
vidare sidan 70.

Strategi för framtiden
FTX
Föreningen kan installera FTX, alltså ett ventilationssystem där värmen i frånluften förs över
till tilluften med en värmeväxlare, detta enligt ett förslag som VVS-konsulten presenterade.
Det finns möjlighet att etablera en vertikal kanalisation i trapphuset för tilluften samt föra in
dessa kanaler i hallarna, antingen genom ett lägre tak i hallen eller i separata kanaler, vilket är
beskrivet i en rapport från FTX-projektet i Bagartorp/Signalisten.
Att sätta in FTX i en fastighet är ett stort strategiskt steg, som bereder för att genomföra
ytterligare tätning och tilläggsisolering utan att riskera en försämrad ventilation. Med denna
åtgärd skulle Tuvehus 6 med god marginal lyckas att nå det 20 procentiga målet till 2020.
FTX system testas nu i verkliga projekt och det finns referenser hos bland annat
fastighetsbolagen Poseidon och Stångåstaden. Åtgärderna som tätning och tilläggsisolering
genomförs nu på många fastigheter just nu även om tilläggsisolering är mer i en
utvecklingsfas, med avseende på både teknik och ekonomi.
Vidare har Tuvehus 6 också ett mycket öppet läge det och skulle kunna gå att montera
solceller på taken. Kostnaderna för sådana går kontinuerligt ner. Det förs diskussioner bland
annat på Göteborgs Energi om hur sådan energi skulle kunna tillföras det allmänna elnätet. Se
vidare analysen avseende Solel på sidan 40.

43

Möjlig installation av FTX: Ödlan 2
Allmänt
Ödlan 2 ligger på Korpralsvägen 36-46 i Umeå. Sammanlagt har husen 46 stycken lägenheter
i fem våningsplan, i dagsläget byggs det nya lägenheter i bottenplan. Husen byggdes 1964-66
och husen har tämligen hög energiförbrukning. Enligt energideklarationen så ligger den på
232 kWh/år. Liknande referenshus kan ligga mellan 160 och 200 kWh/år.

Klimatskalet
Tak
Taket är inåtsluttande, täckt av takpapp och har invändiga stuprör. Vinden är isolerad med
cirka 25 cm lösull av stenullstyp och U-värdet kan ligga kring 0.14 W/m2K Vid inspektion
såg vinden bra ut och det märktes inget mögelangrepp. En tjocklek på 25 cm lösull är tämligen bra och förmodligen lönar det sig inte att öka lösullslagret.

Betongväggar
Husens gavlar är uppbyggda av betong, isolering (”elefantmatta”) luftspalt och fasadtegel och
U-värdet är cirka 0,2 W/m2K.

Balkongväggar
Dessa väggar är reguljära utfackningsväggar med cc cm isolering. Om fönster och balkongdörrar ska bytas så kan det finnas anledning att täta och tilläggsisolera själva balkongväggarna, speciellt om det ska installeras FTX i husen.

Fönster
I allmänhet har lägenheterna reguljära målade tvåglasfönster men bottenvåningen har moderna treglasfönster. I tvåglasfönstren som är av trä är tätningslisterna från sextiotalet och behöver bytas ut. Många boende vittnar också om drag från dessa. Eftersom många fönster är dåliga och ska bytas, kan det övervägas att göra ett totalbyte till fönster som har ett U-värde närmare 1 W/m2K. Det kan också vara möjligt att vidta en liknande fönsteråtgärd som Göteborgshus 14 genomförde, se sidan 72.

Installationer
FTX
När det gäller Ödlan 2 så finns det så möjligheter att införa en FTX anläggning. Det finns
gamla hisschakt som skulle kunna användas för vertikala kanaler. När detta gjordes på Signalisten i Solna (Södergren 2010) så gick de på blev det stora fördyrningar när de skulle ta
upp de vertikala schakten. Det gick nämligen eldragningar där schaktet togs upp med fördyringar som följd. Ett annat exempel är bostadsbolaget Stångåstaden i Linköping, som har installerat FTX i liknande hus. Där sänktes taket i lägenheternas hallar för att få plats med pipinstallationen till olika rum. Det vertikala schaktet drogs för varje vertikal i en garderob i
anslutning till hallen. Detta projekt var svårt att räkna hem kostnadsmässigt.
För Ödlan 2s räkning så ser ekonomien bättre ut då de vertikala schakten redan finns. Det blir
alltså en rördragning som görs istället för en per lägenhetsvertikal. Frågan är dock om höjden
tillåter en sänkning av tak både i hall och i trapphus. En annan fråga är avfrostningsproblematiken. Det kan vara en fördel med sektionsväxlare och eller värmeväxlare i plast som inte
har samma frostrisk.
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FTX och frostrisken
Företaget Industriventilation har utvecklat en motströmsväxlare som kan klara frostrisken och
har fått patent på detta. Under denna vinter har de enligt egen utsago klarat perioder med
minus 20 25 i tre veckor utan isklump i växlaren. Principen är att en dator bedömer
frostrisken och i händelse av sådan frostar av växlaren sektionsvis. Företaget har dokument
och film som visar hur det fungerar. IV är mycket intresserade av att få pröva växlaren i
Umeå, detta bör då utvärderas av en teknisk högskola.

Tappvatten
Enligt energideklarationen ligger vattenflödet är tämligen högt 14 l/minut i kök respektive 15
l/minut i badrum. Detta kan åtgärdas med att montera snålspolande pellatorer i kranarna. Flera
byggnader visar också på hög vattenförbrukning. En installation av vattenbesparande åtgärder
kan alltså vara en lönande åtgärd, se vidare de ”Goda Exemplen” med Skarahus 3 och
Mariestadshus 7, sidorna 51 och 53.

Kulvert
Ny sekundärkulvert är dragen inom fastigheten och det vore mycket intressant att mäta
utgående och ingående temperaturer så att man kunde få ett grepp på värmeförlusterna. Det
vore intressant att mäta ut och ingående temperaturer för att göra en utvärdering.

Styr och regler
Undercentral
Undercentralen är delvis gammal, det finns oisolerade rör och frågan är om undercentralen är
datoriserad eller ej.

Radiatorer
Om större åtgärder som fönsterbyte och/eller FTX-installation blir av så bör detta följas upp
med att ta tag i radiatorventiler och åtgärder avseende styrning. Den gamla inställningen av
dessa ventiler kan då vara inaktuell och det är viktigt att etablera en god balans mellan lägenheterna.

Slutsats
Det vore alltså mycket intressant att få prövar en FTX-lösning i Ödlan, dels för att det kan bli
ekonomiskt lönsamt, dels för att pröva en värmeväxlare som kan hantera låga temperaturer.
Vidare kan det vara möjligt att genomföra ytterligare åtgärder se vidare ”Goda exempel”
sidan 46.

45

Goda Exempel
Här presenteras sammanlagt 13 ”Goda Exempel”, där ekonomiska och CO2 konsekvenser
redovisas för olika energibesparande åtgärder. Dessa exempel handlar om frånluftsfläktar,
fasadisolering, fönster, vattenbesparing, värmeinjustering, styr och regler, ventilation, trapphusbelysning, frånluftsvärmepump och roterande värmeväxlare. Fönsterexemplet bör dock
analyseras vidare då att denna åtgärd eventuellt har försämrat ventilationen i fastigheten.
Vidare kan noteras att Skarahus 3 har gett tre ”Goda Exempel”, avseende Vattenspar,
Frånluftsfläktar och Värmebesparing. Vidare bör alla exempel uppdateras, allt eftersom ny
klimatkorrigerad energistatistik kommer in.

Räknesnurran
Nedan presenteras den räknesnurra som har tagits fram i projektet. Med ledning av snurran så
kan besparingar avseende energi, kostnader, tappvatten och CO2-utsläpp beräknas. Alla
parametrar som ska fyllas i är markerade med rosa bakgrundston och utfallet ges i övriga
rutor. Observera att även förändring i underhållskostnad är med som en parameter samt att ett
minustecken innebär en besparing. Vidare så är inte inflationen med i denna räknesnurra. I
dagsläget är den mellan 1 och 2 procent. Skulle den stiga så ökar amorteringsdelen i början på
avbetalningstiden och åtgärden kan ge en lägre besparing i början. Å andra sidan så kan det
nog förutsättas att även energipriserna lär stiga i händelse av en ökad inflation.

Årskostnadskalkyl
Investeringsutgift
Avskrivningstid (max 50 år)
Låneränta

Prisnivå : 2012
not
500
10
4%

Avskrivningar
Räntekostnad, år 1
Räntekostnad, efter halva avskrivningstiden
UH-kostnad (förändring)
Driftkostnader (förändring)
-Fjärrvärmekostnad , år 1
-Fjärrvärmekostnad , efter halva avskrivningstiden
-Elkostnad, år 1
-Elkostnad, efter halva avskrivningstiden
-Vattenkostnad, år 1
-Vattenkostnad, efter halva avskrivningstiden
Summa förändrad kostnad år 1
Summa förändrad kostnad efter 1/2:a avskrivningstiden
Summa förändrad kostnad totalt under
avskrivningstiden
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kkr
år

50
20
10

kkr/år
kkr/år
kkr/år

0

kkr/år

-116
-122
-140
-147
-15
-16

kkr/år
kkr/år
kkr/år
kkr/år
kkr/år
kkr/år

-201
-225

kkr/år
kkr/år

-2 225

kkr

Förändrat energibehov, köpt energi
-Fjärrvärme
-El

-160
-140

Förändrat vattenbehov

-1 000

Förändrad energiprestanda
-Fjärrvärme
-El

-8
-7

Förändrad CO2-emissioner, köpt energi
-Fjärrvärme
-El

MWh/år
MWh/år
m3/år

kWh/m2Atemp
kWh/m2Atemp

-13
-11

ton CO2-e/år
ton CO2-e/år

725

kr/MWh

Förutsättningar
Fjärrvärmepris (rörligt)
Fjärrvärmepris, antagen realprisutveckling

1,0%

%/år

Elpris (rörligt)

1 000

kr/MWh

Elpris, antagen realprisutveckling

1,0%

%/år

Vattenpris (rörligt)

15

Vattenpris, antagen realprisutveckling

1,0%

Area (Atemp)

20 000

kr/m3
%/år
m2

Fjärrvärme CO2 emissioner

80

g CO2-e/kWh

El CO2 emissioner

80

g CO2-e/kWh

Utfallet presenteras så i egna flikar avseende ekonomi, energi och CO2, samt förutsättningar
Åtgärd
Fritext….

Investering
500 000 kr

Förändring av kostnader

Ränta och
avskrivningar

Fjärrvärme

El

Vatten

Övriga
kostnader

Summa

Kostnader första året

70 000 kr

-116 000 kr

-15 000 kr

0 kr

-201 000 kr

Kostnader totalt under avskrivningstiden

610 000 kr

-1 213 617 kr

-140 000 kr
-1 464 710
kr

-156 933 kr

0 kr

-2 225 260 kr

Förändring av energi och
koldioxid
Årlig total energianvändning
(MWh)
Årlig specifik energianvändning
2
(kWh/m Atemp)
Årliga koldioxidutsläpp
(ton)

Avskrivningstid
10 år

Fjärrvärme

El

Summa

-160

-140

-300

-8

-7

-15

-13

-11

-24
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Beräkningsförutsättningar
Prisnivå

2012

Ränta

4%
Fjärrvärme

El

Vatten

725

1 000

15

Real prisutveckling per år

1,0%

1,0%

1,0%

Utsläpp (gram CO2-e/kWh)

80

80

Rörliga priser (kr/MWh resp. kr/m

3)

Ur ett ekonomiskt perspektiv presenteras besparingen både för första året samt den totala
besparingen. Det kan ju vara intressant för bostadsrättsföreningen att veta om man går med
”vinst” med åtgärden från första året eller ej.

Frånluftsfläktar
Byte av frånluftsfläktar genomförs framför allt för att förbättra ventilationen, vilket är mycket
viktigt ur ett hälso och komfortperspektiv. De nya fläktarna drar dessutom mindre elektricitet,
vilket nedanstående tre exempel visar. I och med att de är temperatur och tryckstyrda så drar
de ut mindre varmluft under kalla dagar. Den besparingen är svårare att detektera, både i
Skövdehus 8 och i Skövdehus 9. Det skulle alltså behövas fler undersökningar för att mer
fullständigt belysa den aspekten. I de tre följande exemplen så redovisas endast besparingen
avseende el.

Skarahus 3
Bakgrund
Bostadsrättföreningen Skarahus 3 äger fastigheterna Valhall 3 och 4 i Skara. Fastigheten består av fyra hus med 88 lägenheter med en total area på, 7678 m2BRA och tomtarean är på 21
448 m2. Husen byggdes 1969. Klimatskalet i övrigt är lättbetongytterväggar (lättbetong) som
är tilläggsisolerade och täckta av stenskivor. Fönstren renoverades 1996, de är plåttäckta
tvåglasfönster med ett yttre lågemissionsglas. Vindsbjälklag är av betong, som har överliggande 15-20 cm isolering samt krypvind.
Skara har en hög radonbelastning genom berggrunden. Detta gör att det har varit mycket
intressant att förbättra ventilationen, vilket är beskrivet i texten nedan. Föreningen arbetar nu
med att täta genomförningar från grunden, vilket har leder till ytterligare minskade
radonvärden. I dagsläget så återstår endast två lägenheter som har för höga värden. Energiförbrukningen är knappt 160 kWh/m2år BRA, fjärrvärmen och el köps från Skaraenergi.
Ekonomin är stabil och månadsavgiften ligger på knappt 600 kr/m2år, en tämligen låg nivå i
Skara.

Åtgärd
Husen ventileras med frånluftsfläktar genom don i kök och badrum, tilluften kommer in genom spaltventiler i sovrum och vardagsrum. Frånluftsventilationen drevs tidigare av 8 stycken
remdrivna centralfläktar, nackdelen med sådana fläktar är dels att de drar mer elektricitet än
moderna fläktar, dels att de ventilerar ut för mycket varmluft under kalla perioder. Denna typ
av fläkt tar inte hänsyn till att självdragsventilationen ökar vid stora temperaturskillnader.
Vidare så var ventilationskanalerna delvis igensatta och tilluftsventilerna gav inte tillräckligt
med tilluft, vilket orsakade undertryck i lägenheterna, ojämn ventilation samt en underkänd
OVK. Åtgärden var i första hand sett till att förbättra luftkvaliten, men kan också ses som en
energibesparing, vilken var beräknad till mellan 15 och 17 %.
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År 2007 byttes de fyra fläktarna ut till direktdrivna med temperatur och tryckreglering, den
tekniska livslängden för de nya fläktarna är beräknad till 20 år. Samtidigt installerades nya
fläktar i alla kök. Investeringen kostade knappt 413 000 kr inklusive moms och gav en besparing på knappt 32 000 kWh per år, vilket är en procentuell besparing på 27 %. Åtgärden kostar föreningen netto cirka fem 000 kr första året, men totalt sparar föreningen cirka 270 000 kr
över hela den tekniska livslängden, förutsatt att den är 20 år.
Åtgärd
Förändring av kostnader

Investering
413 000 kr
Ränta och
avskrivningar

Kostnader första året
Kostnader totalt under avskrivningstiden

37 170 kr
586 460 kr

Förändring av energi och
koldioxid

Fjärrvärme

El

Summa

0

-32

-32

0

-2

-2

0

-1

-1

Byte frånluftsfläktar

Årlig total energianvändning
(MWh)
Årlig specifik energianvändning
2
(kWh/m Atemp)
Årliga koldioxidutsläpp
(ton)

Avskrivningstid
20 år
El

Summa

-32 000 kr
-859 852 kr

5 000 kr
-270 000 kr

Beräkningsförutsättningar
Prisnivå

2010

Ränta

4%
El

Rörliga priser (kr/MWh)

1 000

Real prisutveckling per år

3,0%

Utsläpp (gram CO2-e/kWh)

20

Vidare
Skarahus 3 har de senaste åren genomfört tre energibesparande åtgärder:
En injustering av lägenhetstemperaturer 2009.
Byte till energisnåla frånluftsfläktar, enligt ovan.
Vattenbesparande åtgärder.
Dessa tre åtgärder sparar totalt 85 000 kr första året och 1,3 miljoner kronor under avskrivningstiden,
främst tack vare de vattenbesparande åtgärderna. Det ekonomiska utfallet är naturligtvis känsligt med avseende på räntenivåer och energi och vattenprisets utveckling. Räntan är antagen att bli 4 %, elpriset
antags öka med 3 %, fjärrvärmepriset med 2 % och vattenpriset med 1 % per år. Om energi och vattenpriserna ökar med mer så förbättras kalkylen, men om räntan stiger över 4 % försämras kalkylen.
Dessutom håller föreningen på att byta lägenhetsytterdörrar, vilket ger ytterligare energibesparing. När
detta är genomfört har föreningen i dagsläget inga fler energibesparande åtgärder i åtanke.

49

Skövdehus 8
Bakgrund
Bostadsrättföreningen Skövdehus 8 äger fastigheterna Stjälken 4 och Strået 5 i Skövde.
Fastigheten består av fem hus med 90 lägenheter och 13 lokaler med en total area på, 4678
m2BRA, lokalarea på 219 m2 och tomtarean är på 8026 m2. Husen byggdes 1953-55 och
renoverades 1989-90. Då gjordes en badrumsrenovering med stambyte, hissbyggnad och
fönsterbyte till treglasfönster som har ett uppskattat U-värde på 1,5. Ytterväggar är av tegel
och gasbetong och vindsbjälklag är av betong som har överliggande isolering och skivor.
Lägenhetsförråd är byggda på vinden.
Husen ventileras med frånluftsfläktar genom don i kök och badrum. Tilluften kommer in
genom spaltventiler i sovrum och vardagsrum. Energiförbrukningen är cirka 180 kWh/m2år
BRA, fjärrvärmen köps från Skövde värmeverk och fastighetselen från Luleenergi. Skövdehus 8 gjorde en stor ombyggnad 89-90 som gick på 35 miljoner och föreningen ligger
fortfarande kvar med tämligen höga lån. De senaste åren har dock föreningen kunnat amortera
av på lånen. Det som gäller är dock att föreningen måste hushålla för att kunna genomföra
nödvändiga åtgärder. Månadsavgiften ligger på storleksordningen 1000 kr/m2år, en nivå som
ligger högt i Skövde.

Åtgärd
Frånluftsventilationen drevs av fem stycken remdrivna centralfläktar, dessutom var ventilationskanalerna delvis igensatta. Nackdelen med sådana fläktar är dels att de drar mer elektricitet än moderna fläktar, dels att de ventilerar ut för mycket varmluft under kalla perioder.
År 2008 byttes två av centralfläktarna ut till direktdrivna med temperatur och tryckreglering.
De återstående tre byttes inte ut därför att värmen i avluften från dem togs tillvara för att
förvärma varmvattnet. Samtidigt rensades ventilationskanalerna. Åtgärden gav gott resultat
med avseende på ventilationen och borde kunna genomföras i de övriga tre husen som
upplevs ha dålig ventilation.
Den tekniska livslängden för fläktarna är beräknad till 20 år. Investeringen kostade knappt
107 000 kr inklusive moms och gav en besparing på drygt 17 MWh/år. Tack vare åtgärden
sparar föreningen netto 7000 kronor första året och totalt under 20 år ligger besparingen på
300 000 under förutsättning att räntan ligger på ca 4 % och att elpriset går upp 3 % per år.
Föreningen har inte genomfört andra större energibesparande åtgärder under senare tid, vilket
gör att man kan anta att nedgången i elförbrukning verkligen beror på fläktbytet. Besparingen
med avseende på CO2 är inte så stor, mest beroende på att Luleenergi har mycket låg CO2
emission per kWh.
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Åtgärd
Byte av centralfläktar

Investering
107 000 kr

Förändring av kostnader

Ränta och avskrivningar

El

Summa

Kostnader första året
Kostnader totalt under avskrivningstiden

9 630 kr
151 940 kr

-17 000 kr
-456 796 kr

-7 000 kr
-300 000 kr

Förändring av energi och
koldioxid
Årlig total energianvändning
(MWh)
Årlig specifik energianvändning
2
(kWh/m Atemp)
Årliga koldioxidutsläpp
(ton)

El

Summa

-21

-21

-1

-1

0

0

Avskrivningstid
20 år

Beräkningsförutsättningar
Prisnivå

2009

Ränta

4%
El

Rörliga priser (kr/MWh)

1 000

Real prisutveckling per år

3,0%

Utsläpp (gram CO2-e/kWh)

4,4

Framtida möjliga åtgärder
Det finns allmänna åtgärder som bör genomföras inom en tioårsperiod, exempelvis ska taket
läggas om och föreningen måste ta ekonomisk höjd för detta. Det kan dock vara ekonomiskt
försvarbart att genomföra åtgärder som förbättrar föreningens resultat. För att kunna göra detta så bör den nuvarande situationen utvärderas. Det skulle exempelvis vara intressant att få
reda på hur hög temperaturen i olika lägenheter är och med vilken spridning och hur stor den
totala kall- och varmvattenförbrukningen är. Värmeöverföringen från frånluften till förvärmning av varmvatten skulle också kunna utvärderas.

På kort sikt: ekonomiskt lönsamma åtgärder




Då det har varit en god affär att byta två centralfläktar så är det antagligen en god affär
att byta de tre återstående fläktarna.
Det kan också vara lönsamt att utföra vattenbesparande åtgärder, denna åtgärd är inte
speciellt kostsam och kan vara direkt lönsam från första året.
Det kan också vara lönsamt att göra en injustering av radiatorventilerna, samla lägenhetstemperaturerna kring 20-21 grader och eventuellt eliminera övertemperaturer. Om
medeltemperaturen sänks en grad så kan energiförbrukningen sänkas med cirka 5 %.

På medellång sikt


Byta ut styrcentralen mot en modernare som tillåter dels en god övervakning samt
möjlighet till att aktivt styra ner temperaturer.
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Skövdehus 9
Bakgrund
Bostadsrättföreningen Skövdehus 9 äger fastigheterna Mossagården i Skövde. Fastigheten består av fyra hus med 68 lägenheter med en total area på 4413 m2BRA och tomtarean är på
6549 m2. Husen byggdes 1955-57 och gjorde en stor renovering 1989-90, då gjordes en
badrumsrenovering med stambyte och fönsterbyte till treglasfönster som har ett uppskattat Uvärde på 1,5. Klimatskalet i övrigt är putsade lättbetongytterväggar (eventuellt blåbetong)
treglasfönster av aluminium samt vindsbjälklag av betong, som har överliggande isolering och
skivor. Lägenhetsförråd är byggda på vinden.
Husen ventileras med frånluftsfläktar genom don i kök och badrum, tilluften kommer in genom spaltventiler i sovrum och vardagsrum. Energiförbrukningen är cirka 180 kWh/m2år
BRA. Fjärrvärmen köps från Skövde värmeverk och fastighetselen från Luleenergi. Ekonomin är stabil och månadsavgiften ligger på knappt 700 kr/m2år, en tämligen låg nivå i Skövde.
År 2010 byttes också drivningen av 8 stycken hissar, vilket enligt hissentreprenören ger en
besparing på uppskattningsvis 3000 kWh per år.

Åtgärd
Frånluftsventilationen drevs tidigare av 4 stycken remdrivna centralfläktar, nackdelen med
sådana fläktar är dels att de drar mer elektricitet än moderna fläktar, dels att de ventilerar ut
för mycket varmluft under kalla perioder. Denna gamla fläkt tar inte hänsyn till att självdragsventilationen ökar vid stora temperaturskillnader. Vidare så var ventilationskanalerna något
igensatta och tilluftsventilerna gav inte tillräckligt med tilluft, vilket orsakar undertryck i
lägenheterna och ojämn ventilation.
År 2008 byttes de fyra fläktarna ut till direktdrivna med temperatur och tryckreglering, den
tekniska livslängden för de nya fläktarna är beräknad till 20 år. Samtidigt rensades ventilationskanalerna som var kopplade till de fläktar som byttes. Dessutom monterades nya
tilluftsventiler. Investeringen kostade knappt 118 000 kr inklusive moms och gav en besparing
på drygt 21 MWh per år Genom den vidtagna åtgärden sparar föreningen netto drygt 10 000
kr redan under det första året och totalt knappt 400 000 kr över hela tjugoårsperioden – se
vidare i den ekonomiska sammanställningen nedan. Besparingen med avseende på CO2 blev
inte så stor, vilket mycket beror på att Lule Energi levererar CO2 –snål el.
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Åtgärd
Förändring av kostnader

Investering
118 000 kr
Ränta och
avskrivningar

Kostnader första året
Kostnader totalt under avskrivningstiden

10 620 kr
167 560 kr

Byte av frånluftsfläktar

Förändring av energi och
koldioxid
Årlig total energianvändning
(MWh)
Årlig specifik energianvändning
2
(kWh/m Atemp)
Årliga koldioxidutsläpp
(ton)

Avskrivningstid
20 år
Fjärrvärme

El

Summa

0 kr
0 kr

-21 000 kr
-564 278 kr

-10 000 kr
-400 000 kr

El

Summa

-21

-21

-1

-1

0

0

Beräkningsförutsättningar
Prisnivå

2012

Ränta

4%
Fjärrvärme

El

Rörliga priser (kr/MWh resp. kr/m3)

725

1 000

Real prisutveckling per år

2,0%

3,0%

Utsläpp (gram CO2-e/kWh)

80

4,4

Andra energibesparande åtgärder
Skövdehus 9 har gjort en injustering av lägenhetstemperaturer 2011. Målsättningen med en
sådan åtgärd är att temperaturen ska bli lika i alla lägenheter samt läggas på cirka 21 grader.
Då undviks övertemperaturer i vissa lägenheter som ofta vädras ut, vilket kan ge ett stort energislöseri. Denna åtgärd kan dock inte utvärderas än. Vidare kommer all fastighetsbelysning
bytas 2012. Tanken är att lampor som nu drar 125 W byts till lågenergilampor på 25 W. Detta
system ska även förses med rörelsedetektorer.

Framtida möjliga åtgärder
Skövdehus 9 har en stabil ekonomi och det är viktigt att bibehålla den. Det kan dock vara ekonomiskt försvarbart att genomföra åtgärder som förbättrar föreningens resultat. För att kunna
göra detta så bör den nuvarande energisituationen utvärderas. Det skulle exempelvis vara
intressant att få reda på hur stor den totala kall- och varmvattenförbrukningen är.

På kort sikt: ekonomiskt lönsamma åtgärder


Det kan också vara lönsamt att utföra vattenbesparande åtgärder, denna åtgärd är inte
speciellt kostsam och kan vara direkt lönsam från första året.

På medellång sikt


Byta ut styrcentralen mot en modernare som tillåter dels en god övervakning samt
möjlighet till att aktivt styra ner temperaturer.
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Vattensparande åtgärder
Tekniskt sett så innebär åtgärden att vattenflödet stryps genom snålspolande munstycken och
att luft blandas in i vattnet. Tanken med den senare åtgärden är att det går mindre mängd vatten men att ”trycket” upplevs ändå som högt. Åtgärder som minskar vattenförbrukningen
förefaller vara mycket lönsamma, men de måste underhållas över tid. Nytillkommande ägare
måste informeras så att även nya kök och badrum blir försedda med lämpliga don. Om några
medlemmar tar bort de snålspolande installationerna kan det i förlängningen inverka på sammanhållningen i föreningen. Här följer två föreningar som har lyckats med denna besparing.

Skarahus 3
Bakgrund
Bostadsrättföreningen Skarahus 3 äger fastigheterna Valhall 3 och 4 i Skara. Fastigheten består av fyra hus med 88 lägenheter med en total area på, 7678 m2BRA och tomtarean är på 21
448 m2. Husen byggdes 1969. Klimatskalet i övrigt är lättbetongytterväggar (lättbetong) som
är tilläggsisolerade och täckta av stenskivor. Fönsterna renoverades 1996, de är plåttäckta
tvåglasfönster med ett yttre lågemissionsglas. Vindsbjälklag är av betong, som har överliggande 15-20 cm isolering samt krypvind.
Skara har en hög radonbelastning genom berggrunden. Detta gör att det har varit mycket
intressant att förbättra ventilationen, vilket är beskrivet i Skarahus 3 frånluftsfläktar. Husen
ventileras med frånluftsfläktar genom don i kök och badrum, tilluften kommer in genom
spaltventiler i sovrum och vardagsrum. Föreningen arbetar nu med att täta genomförningar
från grunden, vilket har leder till ytterligare minskade radonvärden. I dagsläget så återstår
endas två lägenheter som har för höga värden. Energiförbrukningen är knappt 160 kWh/m 2år
BRA, fjärrvärmen och el köps från Skaraenergi. Ekonomin är stabil och månadsavgiften
ligger på knappt 600 kr/m2år, en tämligen låg nivå i Skara.

Åtgärd
År 2009 installerades snålspolande munstycken i duschmunstycken samt snålspolande pellatorer i kranar och denna åtgärd kostade 88 000 kr inklusive moms. De snålspolande munstyckena anses ha en teknisk livslängd på ca 10 år och pellatorerna på 20 år. Det finns dock
en risk att boende blir trötta på den snåla vattenmängden och byter munstycken och kranar
själva. I den ekonomiska sammanställningen har vi antagit en gemensam teknisk livslängd på
10 år för både munstycken och pellatorer.
Vattenförbrukningen mellan 2005 och 2011 har varit:
Årtal
2005 2006
2007 2008 2009 2010 2011
Kubikmeter vatten 17 926 17 887 17 105 15 090 12 344 13 294 13 063
Den snålspolande utrustningen installerades år 2009, men förbrukningen gick ner med ca
2000 m3 redan 2008. Detta kan bero på att medlemmarna hade blivit motiverade att spara
vatten innan åtgärden hade installerats. Dessutom sparades det mest vatten år 2009 då kanske
både åtgärden och motivationen var optimal. Snittet på förbrukningen låg på 17 639 m3 under
åren 2005 till 2007 och på 13 179 m3 år 2010 och 2011, vilket ger en sänkning med 4 460
m3/år, en besparing på 77 000 kr. Om varmvattnet värms från 10 grader till 55 så går det åt
cirka 64 kWh/m3 per kubikmeter, vilket ger drygt 85 MWh för varmvattenuppvärmningen,
vilket kostar knappt 58 000 kr första år. Kallvatten kostar 17:36 per kubikmeter vilket gör att
första året sparas totalt 135 000, netto efter amortering och ränta blir besparingen cirka 120
000 kr. Under den tekniska livslängden så blir besparingen drygt 1,3 miljoner kronor om
prisökningen för fjärrvärme hålls till 2 % per år och för vatten 1 % per år.
54

Åtgärd
Förändring av kostnader

Investering
88 000 kr
Ränta och
avskrivningar

Kostnader första året
Kostnader totalt under avskrivningstiden

12 320 kr
107 360 kr

Vattenbesparande åtgärder

Förändring av energi och
koldioxid

Avskrivningstid
10 år

Fjärrvärme

Summa

-85

-85

-4

-4

-2

-2

Årlig total energianvändning
(MWh)
Årlig specifik energianvändning
2
(kWh/m Atemp)
Årliga koldioxidutsläpp
(ton)

Fjärrvärme

Vatten

-57 885 kr
-633 825 kr

-77 426 kr
-810 043 kr

Summa
-120 000 kr
-1 300 000 kr

Beräkningsförutsättningar
Prisnivå

2010

Ränta

4%
Fjärrvärme

Vatten

Rörliga priser (kr/MWh resp. kr/m3)

681

17

Real prisutveckling per år

2,0%

1,0%

Utsläpp (gram CO2-e/kWh)

20

Vidare
Skarahus 3 har de senaste åren genomfört tre energibesparande åtgärder:
1.) En injustering av lägenhetstemperaturer 2009.
2.) Byte till energisnåla frånluftsfläktar.
3.) Vattenbesparande åtgärder enligt ovan.
Dessa tre åtgärder sparar totalt 85 000 kr första året och 1,3 miljoner kronor under avskrivningstiden, främst tack vare de vattenbesparande åtgärderna. Det ekonomiska utfallet är naturligtvis känsligt med avseende på räntenivåer och energi och vattenprisets utveckling. Räntan
är antagen att bli 4 %, elpriset antags öka med 3 %, fjärrvärmepriset med 2 % och vattenpriset
med 1 %. Om energi och vatten priserna ökar med mer så förbättras kalkylen om räntan stiger
över 4 % försämras kalkylen.
Dessutom håller föreningen på att byta lägenhetsytterdörrar, vilket ger ytterligare energibesparing. När detta är genomfört har föreningen i dagsläget inga fler energibesparande åtgärder i åtanke.
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Mariestadshus 7
Bakgrund
Bostadsrättföreningen Mariestadshus 7 äger fastigheterna Oxeln 2 och Häggen 2 i Mariestad.
Fastigheten består av två hus med 64 lägenheter och en lokal med en total area på, 5183
m2BRA, tomtarean är på 6 365 m2. Husen byggdes 1957 och gjorde en stor renovering 1995 96, då genomfördes en badrumsrenovering med stambyte och fönsterbyte till tvåglasfönster
med energiglas i yttre bågen. Klimatskalet i övrigt är putsade lättbetongytterväggar och vindsbjälklag av betong, som har överliggande isolering på minst 20 cm samt vindsförråd.
Husen ventileras med självdragsventilation genom don i kök och badrum, tilluften kommer in
genom spaltventiler i sovrum och vardagsrum. Radonhalten är hög i vissa lägenheter, den
varierar mellan 80-410 Bq/m3. Energiförbrukningen är knappt 150 kWh/m2år BRA, fjärrvärmen och el köps från MTEAB. Ekonomin är stabil och månadsavgiften ligger på knappt
400 kr/m2år, en tämligen låg nivå i Mariestad.

Åtgärd
Befintliga blandare kompletterades, 2007 med snålspolande utrustning på samtliga tappställen. Åtgärden kostade knappt 50 000 kr inklusive moms och den tekniska livslängden
antas vara minst 10 år. Vattenförbrukningen sjönk från 4 479 m3 till 3 464 m3, detta räknat
som snitt på förbrukningen tre år innan och tre år efter åtgärden. Besparingen blev alltså drygt
1000 m3, varmvattenförbrukningen brukar anses ligga på 30 %, alltså 300 m3. Då det går åt ca
64 kWh för att värma upp en kubikmeter så är energibesparingen ca 19 MWh per år.
Kallvatten kostar knappt 18 kronor per kubikmeter och fjärrvärmen 712 kr per MWh, allt
inklusive moms, vilket gör att första året sparas netto 23 000, netto under den tekniska livslängden så blir besparingen 250 000 kr om prisökningen på vatten och fjärrvärme hålls till 1
% respektive 2 % per år.
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Åtgärd
Vattensparande åtgärder

Investering
50 000 kr

Förändring av kostnader

Ränta och
avskrivningar

Fjärrvärme

Vatten

Summa

Kostnader första året
Kostnader totalt under avskrivningstiden

7 000 kr
61 000 kr

-13 528 kr
-148 128 kr

-18 270 kr
-191 145 kr

-25 000 kr
-300 000 kr

Förändring av energi och
koldioxid
Årlig total energianvändning
(MWh)
Årlig specifik energianvändning
2
(kWh/m Atemp)
Årliga koldioxidutsläpp
(ton)

Avskrivningstid
10 år

Fjärrvärme

Summa

-19

-19

-1

-1

-1

-1

Beräkningsförutsättningar
Prisnivå

2012

Ränta

4%
Fjärrvärme

El

Vatten

Rörliga priser (kr/MWh resp. kr/m3)

712

1 000

18

Real prisutveckling per år

2,0%

1,0%

1,0%

Utsläpp (gram CO2-e/kWh)

80

80

Vidare
Mariestadshus 7 har bytt till en energisnål trapphusbelysning, men belysningsarmaturerna
slutade att fungera. Detta åtgärdas nu av elinstallatören som ”rabatterar” utbytet tillsammans
med fabrikanten.
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Fasadisolering
Fasadisolering är en vanligtvis dyr åtgärd, bland annat måste ställning byggas. En tilläggsisolering kan dock förbättra U-värdet väsentligt. En tegelvägg byggd med 50 cm solitt tegel har
ett U-värde på 1 W/m2K. Om en sådan vägg isoleras med 5 cm mineralull skulle U-värdet gå
ner till cirka 0,4 W/m2K, alltså mer än halveras, ofta är det dock svårt att räkna hem åtgärden.
För Ystadshus 6 gick dock fasadisoleringen att räkna hem precis, för det första för att det var
tvunget att åtgärda fasaden ändå, för det andra för att avskrivningstiden är tämligen lång.

Ystadshus 6
Bakgrund
Bostadsrättföreningen Ystadshus 6 äger fastigheterna Livbåten 1 och Torpeden 19 i Ystad.
Fastigheten består av sex hus med 76 lägenheter och en lokal med en total area på, 5339
m2BRA. Husen byggdes 1974, månadsavgiften ligger 2010 på knappt 560 kr/m2år och bränsleavgiften på knappt 120 kr/m2år. Husen ventileras med frånluftsfläktar från badrum och
kök, tilluften kommer in genom spaltventiler i sovrum och vardagsrum. Gavlarna och ena
långsidan var byggda utifrån och in: tegelfasad, luftspalt, cellplastskiva, 95mm reglar med
mellanliggande stenullsisolering och gipsskivor. Den motstående långsidan var täckt med
träpanel. Väggarna var tidigare felkonstruerade på så sett att:
1. Tegelväggen läckte tämligen mycket regnvatten.
2. Luftspalten existerade inte på många ställen så fasadteglet låg dikt an mot cellplastskivan. Regnvattnet kom då att rinna längs cellplasten.
3. När regnvattnet kom ner mot den gjutna bottenplattan så rann det vidare in i huset på
grund av att nödvändig vattenavledning var felkonstruerad.
4. Både tegellångsidans och gavelväggarnas fasadtegel var dessutom drabbade av
frostsprängning.
Detta hade till följd att fukt tog sig in i tegelytterväggarna, dessutom var väggarna inte täta för
luftrörelser, vilket innebär sämre funktion på stenullsisoleringen samt rent drag. Det saknades
också drevning kring ytterdörrar.

Åtgärd
Det skadade tegelväggarna åtgärdades på följande sätt: Fasadteglet och den bakomliggande
cellplastskivan revs. Väggarna isolerades med ytterligare 95 mm stenull, utanpå isoleringen
sattes utegips, luftspalt putsbärande skiva och puts. Utseendemässigt gick husen från att vara
tegelhus till att bli putsade hus, den putsbärande skivan och putsen är tunnare, vilket gör att
den extra isoleringen ”får plats” på samma bottenplatta. Åtgärden genomfördes 2010, allt
kostade 9,1 miljoner inklusive moms varav 3,2 miljoner går på tilläggsisoleringens konto.
Tilläggsisoleringen borde kunna fungera lika länge som husen så 50 år är satt som teknisk
livslängd.
Energiförbrukningen gick ner från ett snitt från åren 2007-2009 på 851 MWH till år 2011 på
704 MWh, klimatkorrigerade värden, snittkostnaden per MWh ligger på 543 kronor 2011.
Dessa siffror behöver naturligtvis följas upp med värden från 2012 och 2013 för att ge mer
säkra siffror, men den aktuella kalkylen visar på en besparing på 17 %. Det kan låta högt men
förmodligen samspelade rent drag samt fuktiga väggar till att de ursprungliga väggarna hade
en dålig funktion. Ekonomin för denna åtgärd blir så enligt:
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Åtgärd
Förändring av kostnader

Investering
3 200 000 kr
Ränta och
avskrivningar

Kostnader första året
Kostnader totalt under avskrivningstiden

192 000 kr
6 464 000 kr

Fasadisolering

Förändring av energi och
koldioxid
Årlig total energianvändning
(MWh)
Årlig specifik energianvändning
2
(kWh/m Atemp)
Årliga koldioxidutsläpp
(ton)

Avskrivningstid
50 år
Fjärrvärme

Summa

-79 821 kr
-6 751 212 kr

110 000 kr
-290 000 kr

Fjärrvärme

Summa

-147

-147

-7

-7

-3

-3

Beräkningsförutsättningar
Prisnivå

2012

Ränta

4%
Fjärrvärme

Rörliga priser (kr/MWh resp. kr/m

3)

543

Real prisutveckling per år

2,0%

Utsläpp (gram CO2-e/kWh)

20

Kalkylen är känslig både med avseende på energiprisets och på räntans utveckling. Med gällande förutsättningar är dock åtgärden en plusaffär för Ystadshus 6, över 50 år sparar föreningen knappt 300 000 kr. Om rak amortering tillämpas så gör dock föreningen ett minus de
första 24 åren (drygt 128 000 kr första året). Detta exempel visar att det är svår att räkna hem
en tilläggsisolering av en fasad. Ur miljösynpunkt så sparas cirka tre ton CO2 per år genom
åtgärden.

Vidare
Ystadshus 6 har rengjort radiatorvattnet eftersom ett smutsigt radiatorvatten innebär risker för
att genomströmningen blir sämre i vissa radiatorer. Detta gör i sin tur att vissa lägenheter blir
kallare, vilket kan leda till att värmen skruvas upp för hela föreningen. Vid en inspektion
noterades att många medlemmar vädrade trots att utomhustemperaturen var ganska låg.
Föreningen överväger också att göra en ny injustering av radiatorventilerna.
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Styrsystem
De flesta av Riksbyggens bostadsrättsföreningar har datoriserat sina undercentraler och här är
en ekonomisk kalkyl på åtgärden.

Ekebo
Bakgrund
Bostadsrättföreningen Ekebo äger fastigheten Eken 4 i Mariestad. Fastigheten består dels av
ett gammalt hus från 1800 talet och tre nya hus byggda under 1990 talet. Föreningen har 45
lägenheter med en total area på, 3 118 m2 BRA, tomtarean är på 6 697 m2. 1800-talshuset har
en samlingssal och fyra lägenheter, huset är putsat med tjocka tegelväggar, tvåglasfönster och
lösullsisolering på vinden. De nya husen har väl isolerade putsade fasader, treglasfönster samt
lösullsisolering på vinden.
Fjärrvärmeförbrukningen är knappt 150 kWh/m2år BRA, fjärrvärmen och el köps från Mariestad Töreboda Energi AB. Ekonomin är stabil och månadsavgiften ligger på drygt 800
kr/m2år, inklusive uppvärmning.

Åtgärd
År 2010 installerades ett nytt datoriserat övervakningssystem för värmeanläggningen. Detta
gjordes med en förhoppning att fjärrvärmeförbrukningen skulle gå ned med cirka 10 %.
Investeringen kostade knappt 90 000 kr inklusive moms och har en teknisk livslängd på cirka
20 år. Den uppmätta förbrukningsminskningen blev drygt 9 %, räknad på klimatkorrigerad
förbrukning, två år före respektive efter åtgärden. Tabellen nedan visar en ekonomi och
energikalkyl avseende installationen av den datoriserade undercentralen (DUC).
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Åtgärd
Förändring av kostnader

Investering
90 000 kr
Ränta och
avskrivningar

Kostnader första året
Kostnader totalt under avskrivningstiden

8 100 kr
127 800 kr

Nytt styrsystem

Förändring av energi och
koldioxid
Årlig total energianvändning
(MWh)
Årlig specifik energianvändning
2
(kWh/m Atemp)
Årliga koldioxidutsläpp
(ton)

Avskrivningstid
20 år
Fjärrvärme

Summa

-31 900 kr
-775 086 kr

-24 000 kr
-650 000 kr

Fjärrvärme

Summa

-44

-44

-14

-14

-1

-1

Beräkningsförutsättningar
Prisnivå

2012

Ränta

4%
Fjärrvärme

Rörliga priser (kr/MWh resp. kr/m

3)

725

Real prisutveckling per år

2,0%

Utsläpp (gram CO2-e/kWh)

20

Koldioxidutsläppen minskas med ett ton per år vid nuvarande produktionsförhållanden vid
Mariestad Töreboda Energi AB.
Förutsättningar för denna kalkyl är att föreningen lånar till hela investeringen för 4 % ränta,
att fjärrvärmekostnaden går upp 2 % per år. Totalt över hela tjugoårsperioden så gör
föreningen en besparing på knappt 650 000 kr.

Vidare
Ekebo överväger att balansera sitt värmesystem så att temperaturen styrs till ett gemensamt
värde. Om detta genomförs så kan temperaturen eventuellt sänkas, varje grads sänkning
innebär en energibesparing på cirka 5 %.
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Ventilationsåtgärder
Mariestadshus 11
Bakgrund
Bostadsrättföreningen Mariestadshus 11 äger fastigheten Hasseln 1 i Mariestad. Fastigheten
bebyggdes 1986 och består av tre byggnader av souterrängkaraktär med 89 lägenheter med en
total area på 6 180 m2 BRA och en tomtarea på 8 209 m2. Ytterväggarna består av fasadtegel
med bakomliggande stenullsisolering. Husen har treglasfönster och vindsbjälklaget är tillläggsisolerat. En del av vinden har lägenhetsförråd. Radonvärdena i fastigheten ligger under
gränsvärdena. Energiförbrukningen är drygt 80 kWh/m2år BRA, fjärrvärme och el köps från
Mariestad Töreboda Energi AB. Ekonomin är stabil och månadsavgiften ligger på drygt 740
kr/m2år.
Mariestadshus 11 hade problem med sin ventilation. Vissa lägenheter hade ingen ventilation
alls medan andra upplevdes som dragiga. Husen ventilerades med FTX, (frånluft, tilluft och
värmeväxlare), men med gamla värmeväxlare med dålig verkningsgrad. Dessutom hade man
en datamodul i undercentralen som inte fungerade optimalt. Utmaningen var att förbättra
husens ventilation samt tekniska styrning och samtidigt spara energi.

Åtgärder
2007 byttes de gamla värmeväxlarna, som ingick i ventilationssystemet, till nya roterande
värmeväxlare. Samtidigt justerades ventilationens luftflöden så att de blev mer ändamålsenliga. En nackdel med roterande värmeväxlare är att luktproblem kan förekomma, till exempel kan matos kan ta sig in i tilluften, se vidare exemplet i denna serie: ”Doftspridning via
roterande värmeväxlare”, se sidan 31. I detta fall har detta åtgärdats dels med kolfilter, dels
genom en ordenlig inventering av alla ventilationsdon. Några av dessa don befanns då vara
igensatta, vilket orsakade obalans i systemet. Nu kan viss lukt förekomma sporadiskt vilket är
en indikation på att det är dags att byta filter igen. Samma år, d.v.s. 2007, monterades in en ny
datamodul i undercentralen för att ge en bättre styr- och reglerfunktion.
I den ekonomiska sammanställningen nedan har vi antagit en gemensam teknisk livslängd på
20 år för både värmeväxlare och datamodulen. Tabellen visar på de besparingar som
åtgärderna innebär för föreningen.
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Åtgärd

Investering

Ny ventilation roterande värmeväxlare
ny datamodul

Förändring av kostnader

729 000 kr
Ränta och
avskrivningar

Kostnader första året
Kostnader totalt under avskrivningstiden

Förändring av energi och
koldioxid
Årlig total energianvändning
(MWh)
Årlig specifik energianvändning
2
(kWh/m Atemp)
Årliga koldioxidutsläpp
(ton)

Avskrivningstid
20 år
Fjärrvärme

Övriga
kostnader

Summa

65 610 kr
1 035 180 kr

-112 158 kr
-2 725 144 kr

16 000 kr
320 000 kr

-31 000 kr
-1 370 000 kr

Fjärrvärme

Summa

-134

-134

-7

-7

-5

-5

Beräkningsförutsättningar
Prisnivå

2011

Ränta

4%
Fjärrvärme

Rörliga priser (kr/MWh resp. kr/m

3)

837

Real prisutveckling per år

2,0%

Utsläpp (gram CO2-e/kWh)

35

Första året sparar föreningen drygt 30 000 kr, totalt över hela tjugoårsperioden gör föreningen
en besparing på drygt 1,3 miljoner kronor.

Andra energibesparande åtgärder
Mariestadshus 11 har med Riksbyggens hjälp även installerat lågenergilampor för hela
fastighetsbelysningen och samtidigt försett hela systemet med rörelsedetektorer. Som en ytterligare åtgärd avser föreningen också att förse sina motorvärmare med timer i syfte att dra ner
på energiförbrukningen.
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Falköpingshus 6
Bakgrund
Bostadsrättföreningen Falköpingshus 6 äger fastigheterna Tvillingarna 1 och 2 i Falköping.
Fastigheten består av sex hus, fem trevåningshus och ett tvåvåningshus med 96 lägenheter
med en total area på, 7 326 m2BOA och tomtarean är på 9 854 m2. Husen byggdes 1968 och
det har gjorts fönsterbyten till treglasfönster i etapper. Klimatskalet i övrigt är isolerade lätta
ytterväggar, täckta med fasadtegel samt vindsbjälklag av betong, som har överliggande lösullsisolering i krypvinden. Badrummen renoverades 1992, tvättstugorna är renoverade och
radonvärden ligger inom tillåtna gränsvärden.
Husen ventilerades tidigare med remdrivna frånluftsfläktar genom don i kök och badrum,
tilluften kom in genom spaltventiler i sovrum och vardagsrum. Energiförbrukningen är knappt
170 kWh/m2år BRA, fjärrvärmen och el köps från Falbygdens Energi AB. Årsavgiften ligger
på drygt 560 kr/m2 och år, vilket är tämligen lågt i Falköping.

Åtgärd
Falköpingshus hade problem med sin ventilation, vissa lägenheter hade ingen ventilation alls
medan andra hade alldeles för hög ventilation med lägenheter som upplevdes som dragiga.
Föreningen hade också fått underkänd OVK, varför åtgärden inte utfördes primärt som en
energisparåtgärd.
Sammanlagt gjordes fem olika åtgärder, det var:
 Montering av nya tilluftsventiler bakom radiatorer.
 Montering av spisfläktar i samtliga lägenheter.
 Injustering av frånluftsflöden.
 Montering av fuktstyrda frånluftsdon i badrum.
 Montering av tryck och temperatur styrning på frånluftsfläktar.
Den tekniska livslängden på dessa åtgärder kan sättas till 20 år. Dessa åtgärder förbättrar primärt ventilationen, men ger också en besparing med avseende på fjärrvärmen. som sjönk i
snitt 186 MWh, räknat på tre år före och tre år efter åtgärden. Det ekonomiska resultatet blev
att föreningen förlorar 9 000 kr första året, men sparar knappt en miljon över hela den tekniska livslängden.
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Åtgärd
Förändring av kostnader

Investering
1 560 000 kr
Ränta och
avskrivningar

Kostnader första året
Kostnader totalt under avskrivningstiden

140 400 kr
2 215 200 kr

Förändring av energi och
koldioxid

Fjärrvärme

Summa

-186

-186

-9

-9

-2

-2

Ventilationsåtgärder

Årlig total energianvändning
(MWh)
Årlig specifik energianvändning
2
(kWh/m Atemp)
Årliga koldioxidutsläpp
(ton)

Avskrivningstid
20 år
Fjärrvärme

Summa

-131 130 kr
-3 186 114 kr

9 000 kr
-970 000 kr

Beräkningsförutsättningar
Prisnivå

2012

Ränta

4%
Fjärrvärme

Rörliga priser (kr/MWh resp. kr/m

3)

705

Real prisutveckling per år

2,0%

Utsläpp (gram CO2-e/kWh)

12,3

Koldioxidutsläppen minskas med två ton per år vid nuvarande produktionsförhållanden vid
Falbygdens Energi AB. Denna redovisning visar hur viktigt det är med en balanserad ventilation, som gav både ökad komfort och en energibesparing.

Vidare
Falköpingshus 6 har det senaste året bytt ut sina tvättmaskiner och torktumlare till mer energisnåla, dessutom har torkrummen försetts med kondenstorkare. Det har också tagits beslut på
att införa individuell elmätning samt att logga 30 % av lägenheterna med avseende på inomhustemperaturen. När detta har registrerats och analyserats så kan denna temperatur styras
mot gemensamma värden och eventuellt sänkas. Varje grads sänkning innebär cirka 5 %
sänkning av energiförbrukningen. Föreningens ordförande överväger även vattenbesparande
åtgärder, vilket ofta även ger en ekonomisk besparing.
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Värmejustering
Det är en gängse uppfattning att en temperatursänkning på en grad bör ge en minskad energianvändning på cirka 5 %. Åtgärden kan ofta bli ekonomiskt lönsam om sänkningen verkligen genomförs.

Skarahus 3
Bakgrund
Bostadsrättföreningen Skarahus 3 äger fastigheterna Valhall 3 och 4 i Skara. Fastigheten
består av fyra hus med 88 lägenheter med en total area på, 7678 m2BRA och tomtarean är på
21 448 m2. Husen byggdes 1969. Klimatskalet i övrigt är lättbetongytterväggar (lättbetong)
som är tilläggsisolerade och täckta av stenskivor. Fönstren renoverades 1996, de är plåttäckta
tvåglasfönster med ett yttre lågemissionsglas. Vindsbjälklag är av betong, som har överliggande 15-20 cm isolering samt krypvind.
Skara har en hög radonbelastning genom berggrunden. Detta gör att det har varit mycket
intressant att förbättra ventilationen, vilket är beskrivet i Skarahus 3 frånluftsfläktar. Husen
ventileras med frånluftsfläktar genom don i kök och badrum, tilluften kommer in genom
spaltventiler i sovrum och vardagsrum. Föreningen arbetar nu med att täta genomförningar
från grunden, vilket har leder till ytterligare minskade radonvärden. I dagsläget så återstår
endas två lägenheter som har för höga värden. Energiförbrukningen är knappt 160 kWh/m 2år
BRA, fjärrvärmen och el köps från Skaraenergi. Ekonomin är stabil och månadsavgiften
ligger på knappt 600 kr/m2år, en tämligen låg nivå i Skara.

Åtgärd
År 2009 genomfördes en värmejustering i syfte att alla lägenheter ska få mindre inbördes
spridning av temperaturen för att sedan kunna sänka medeltemperaturen i husen. Det fanns
lägenheter vars temperatur låg på 18-19 grader, samtidigt som andra låg på 25-26 grader. Nya
ventiler installerades i alla radiatorer och denna åtgärd kostade 643 000 kr inklusive moms.
Åtgärden anses ha en teknisk livslängd på ca 20 år. I uppställningen nedan syns den
klimatkorrigerade fjärrvärmeförbrukningen mellan 2005 och 2011.
Årtal
Värme MWh

2005
1368

2006
1362

2007
1354

2008 2009
1286 1253

2010
1201

2011
1243

Fjärrvärmeförbrukningen sjönk i snitt 121 MWh om förbrukningen jämförs mellan 2005-2008
och 2010-2011. Denna injustering 2009 gjordes dock samtidigt som de vattenbesparande
åtgärderna genomfördes (se blad avseende Skarahus 3 vattenbesparing) och dessa åtgärder
uppskattas ge en sänkning med i snitt 85 MWH/år. Det som kan skrivas på värmejusteringens
konto är då 36 MWh per år. Rent ekonomiskt blir då detta en förlustaffär med 33 000 kr i
förlust första året och med cirka 320 000 kr i förlust under hela perioden, se vidare kalkylen
nedan. I kalkylen har det antagits att räntan är på 4 % och att fjärrvärmekostnaden ökar med 2
% per år.
Åtgärd
Förändring av kostnader

Investering
643 000 kr
Ränta och
avskrivningar

Kostnader första året
Kostnader totalt under avskrivningstiden

57 870 kr
913 060 kr

Värmejustering
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Avskrivningstid
20 år
Fjärrvärme

Summa

-24 516 kr
-595 674 kr

33 000 kr
320 000 kr

Förändring av energi och
koldioxid

Fjärrvärme

Summa

-36

-36

-2

-2

-1

-1

Årlig total energianvändning
(MWh)
Årlig specifik energianvändning
2
(kWh/m Atemp)
Årliga koldioxidutsläpp
(ton)
Beräkningsförutsättningar
Prisnivå

2011

Ränta

4%
Fjärrvärme

Rörliga priser (kr/MWh resp. kr/m3)

681

Real prisutveckling per år

2,0%

Utsläpp (gram CO2-e/kWh)

20

Sänka temperaturen en grad?
I och med nya frånluftsfläktar så fick föreningen en stor komforthöjning då luftkvaliteten blev
mycket bättre. Det ska också nämnas att Riksbyggens förvaltare föreslog att sänka
temperaturen några grader, men föreningen vill hålla kvar en högre temperatur. Varje grads
sänkning bör ge en energibesparing på ca 5 %, vilket skulle resultera i en besparing, i detta
fall, på ytterligare cirka 62 MWh/år. Om det alltså skulle kunna gå att sänka
medeltemperaturen med en grad så skulle åtgärden kunna ge god vinst. Redan första året
skulle vinsten kunna vara knappt nio 000 kr och över hela tjugoårsperioden skulle vinsten bli
drygt 700 000 kr.
Åtgärd
Förändring av kostnader

Investering
643 000 kr
Ränta och
avskrivningar

Kostnader första året
Kostnader totalt under avskrivningstiden

57 870 kr
913 060 kr

Värmejustering sänka en grad till

Avskrivningstid
20 år
Fjärrvärme

Summa

-66 738 kr
-1 621 558 kr

-9 000 kr
-710 000 kr

Andra genomförda energibesparande åtgärder
Skarahus 3 har de senaste åren genomfört tre energibesparande åtgärder:
1.) En injustering av lägenhetstemperaturer, enligt ovan.
2.) Byte till energisnåla frånluftsfläktar.
3.) Vattenbesparande åtgärder.
Dessa tre åtgärder sparar totalt 85 000 kr första året och 1,3 miljoner kronor under
avskrivningstiden, främst tack vare de vattenbesparande åtgärderna. Det ekonomiska utfallet
är naturligtvis känsligt med avseende på räntenivåer och energi och vattenprisets utveckling.
Räntan är antagen att bli 4 %, elpriset antags öka med 3 %, fjärrvärmepriset med 2 % och
vattenpriset med 1 %. Om energi- och vatten- priserna ökar med mer så förbättras kalkylen
om räntan stiger över 4 % försämras kalkylen.
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Frånluftsvärmepump
Karlshamnshus 11
Bakgrund
Bostadsrättföreningen Karlshamnshus 11 ligger vid adresserna Prästslättsvägen 2-8, 12-18, 22
och 24 i Karlshamn. Fastigheten består av tio i stort sett identiska sjuvåningshus med 347 lägenheter och två lokaler med en total area på 23 774 m2BRA. Den totala tomtarean är på 24
771 m2. Husen byggdes 1968-71 och stambyte har inte genomförts. Det förekommer vattenläckor i varmvattencirkulationen samt läckande radiatorer som byts allt eftersom. Ytterväggarna består av en tegelfasad med 10 centimeter isolering innanför samt betongstomme.
Det finns också utfackningsväggar vid balkongpartier. Fönster är treglas träfönster som är
bytta på 1990-talet. Vindsbjälklag är isolererat med 30-40 centimeter lösull.
Husen ventileras med frånluftventilation, som är kopplad till en fläktkammare, från don i kök
och badrum. Tilluften kommer in genom spaltventiler i sovrum och vardagsrum och radonhalten är låg. Energiförbrukningen är drygt 160 kWh/m2år BRA. Fjärrvärme och el köps från
Karlshamn Energi. Månadsavgiften ligger på drygt 600 kr/m2år. Bostadsrättsföreningen
Karlshamnshus 11 ville få ner kostnaderna för varmvattnet och för uppvärmningen i huset.
Föreningen har då valt att testa frånluftsvärmepump i ett hus och att göra en jämförelse med
ett befintligt hus.

Åtgärder
Karlshamnshus 11 överväger att installera frånluftsvärmepump på alla sina hus i syfte att
reducera varmvattenkostnaden samt även uppvärmningskostnaden. Då föreningen består av
tio liknande byggnader gjordes ett försök med värmepump. Två hus förseddes med mätare
avseende el och fjärrvärme. I provhuset monterades även en frånluftsvärmepump. Dessutom
byttes tilluftsdon samt radiatortermostater. Vidare ställdes rumstemperaturen in på 22 grader.
Åtgärden kostade 925 000 inklusive moms och den tekniska livslängden antas vara minst 20
år. Den totala fjärrvärmeförbrukningen ligger 203 MWH lägre i huset med frånluftsvärmepump, medan elförbrukningen ligger 21 MWH högre. Totalt sparar bostadsrättsföreningen enligt kalkylen knappt 1,4 miljoner under 20 år.
En närmare analys visar att värmen till varmvattnet ligger 171 MWh lägre i provhuset jämfört
med referenshuset (39,5 MWh jämfört med 213,5 MWh). Fjärrvärmeförbrukningen avseende
värme ligger 32 MWh lägre (187 MWh mot 155 MWh).
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Den totala ekonomi-, energi- samt CO2- kalkylen framgår av tabellerna nedan.
Åtgärd
Förändring av kostnader

Investering
925 000 kr
Ränta och
avskrivningar

Kostnader första året
Kostnader totalt under avskrivningstiden

83 250 kr
1 313 500 kr

Installation av frånluftsvärmepump

Förändring av energi och
koldioxid
Årlig total energianvändning
(MWh)
Årlig specifik energianvändning
2
(kWh/m Atemp)
Årliga koldioxidutsläpp
(ton)

Avskrivningstid
20 år
Fjärrvärme

El

Summa

-133 980 kr
-3 255 362 kr

21 000 kr
564 278 kr

-30 000 kr
-1 380 000kr

Fjärrvärme

El

Summa

-203

21

-182

-9

1

-8

-2

0

-2

Beräkningsförutsättningar
Prisnivå

2012

Ränta

4%
Fjärrvärme

El

Rörliga priser (kr/MWh resp. kr/m3)

660

1 000

Real prisutveckling per år

2,0%

3,0%

Utsläpp (gram CO2-e/kWh)

9

0

Möjliga energibesparande åtgärder för framtiden
Karlshamnshus 11 överväger att slopa sin sekundärkulvert som går mellan de tio husen och
låta fjärrvärmebolaget ansluta sin fjärrvärme direkt till varje hus. Kulverten byggdes i samband med husen och har inte blivit åtgärdad sedan dess. Den tekniska livslängden är uppnådd.
Fjärrvärmebolaget kan dock vara mindre intresserat av att genomföra ett sådant byte om
Karlshamnshus 11 installerar frånluftsvärmepumpar i varje hus. Affären för fjärrvärmebolaget
blir sämre om bolaget får leverera mindre mängd värme till bostadsrättsföreningen.
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Trapphusbelysning
Tuvehus 7
Bakgrund
Bostadsrättsföreningen Tuvehus 7 äger fastigheterna Tuve 10:81 och Tuve 55:3-6 i Göteborg.
Fastigheten består av fem fyravåningshus och fyra femvåningshus med sammanlagt 342
lägenheter och 2 lokaler med en total bostadsarea på 22 971 m2 BRA, en lokalarea på 200 m2
och marken innehas med tomträtt. Husen byggdes 1971-72 och står inför en stor badrums och
stamrenovering. Månadsavgiften ligger idag på knappt 640 kr/m2år. Trapphusbelysningen var
tidigare ständigt tänd och bestod av armaturer med lysrör.
Ytterväggarna i husen är av tegel med tvåglasfönster. Vindsbjälklaget är av betong med lägenhetsförråd. Husen ventileras med frånluftsfläktar genom don i kök och badrum. Tilluften
kommer in genom spaltventiler i sovrum och vardagsrum. Energiförbrukningen är på knappt
140 kWh/m2år BRA. Fjärrvärmen köps från Göteborgs Energi och fastighetselen från Luleå
Energi.

Åtgärder
Tuvehus 7 bytte lysrörsbelysningen till LED-belysning med närvarobrytning i alla 18 trapphus. I detta fall innebär det att belysningen ständigt står på jämt med 15 % effekt och ökar till
full belysning när någon går in i trapphuset. Åtgärden var färdig i början av 2012 och besparingen har följts endast under ett knappt år, vilket gör att nedanstående kalkyl behöver följas
upp.
Den tekniska livslängden för den nya installationen är beräknad till 20 år. Investeringen kostade 500 000 kronor inklusive moms och gav en besparing på cirka 175 MWh/år. Genom åtgärden sparar föreningen netto drygt 130 tusen kr första året och totalt under 20 år ligger
besparingen på drygt fyra miljoner under förutsättning att räntan ligger på ca 4 procent och att
elpriset går upp 3 procent per år. Föreningen har inte genomfört andra större energibesparande
åtgärder under senare tid, vilket gör att man kan anta att nedgången i elförbrukning verkligen
beror på belysningsbytet. Besparingen med avseende på CO2 är liten, detta beror på att
elleverantören Luleå Energi redan från början har mycket låg CO2-emission per kWh.
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Åtgärd
Trappbelysning

Investering
500 000 kr

Förändring av kostnader

Ränta och
avskrivningar

El

Summa

Kostnader första året
Kostnader totalt under avskrivningstiden

45 000 kr
710 000 kr

-181 125 kr
-4 866 897 kr

-136 000 kr
-4 160 000 kr

Förändring av energi och
koldioxid
Årlig total energianvändning
(MWh)
Årlig specifik energianvändning
2
(kWh/m Atemp)
Årliga koldioxidutsläpp
(ton)

Fjärrvärme

El

Summa

0

-175

-175

0

-8

-8

0

0

0

Beräkningsförutsättningar
Prisnivå

2012

Ränta

4%

Rörliga priser (kr/MWh resp. kr/m3)

1 035

Real prisutveckling per år

3,0%

Utsläpp (gram CO2-e/kWh)

0

Avskrivningstid
20 år

El
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Fönster
En vanlig energisparåtgärd är att förse fönster med nya tätlister och detta är vanligtvis en lönsam åtgärd. Risken är dock i ett självdrags eller ett frånluftshus att ventilationen blir lidande
med underkänd OVK som följd. En annan aspekt på träfönster är att de bör målas med ett
intervall på cirka åtta år för att undvika röta, underhållsintervallet ändras drastiskt om fönstren
kläs med plåt.

Göteborgshus14
Denna åtgärd genomfördes av bostadsrättsföreningens styrelse i egen regi och Riksbyggen har
inte samma insyn i projektet. Eventuellt är inte tilluften säkrad genom fönsterventilerna och
detta skulle kunna medföra en sämre ventilation. Om ventilationen skulle behöva vara bättre
så skulle antagligen besparingen vara lägre. Kalkylen har alltså några osäkerheter, fast förmodligen är åtgärden lönsam ändå.

Bakgrund
Göteborgshus 14 ligger i Annedals församling i Göteborgs kommun och färdigställdes 1952.
Det finns 278 lägenheter och den sammanlagda lägenhetsytan är 15408 m2. Föreningen består
av tegelhus byggt med ytterväggar med dubbel skalmur, i det här fallet fasadtegel-luftspalttegel, ibland finns det även lättbetong innanför teglet. Fasaderna är vind och regnutsatta och
cementbruket har blivit utlakat med sämre styrka som följd. Husen har betongbjälklag, detta
gäller även för vindsbjälklaget, som är oisolerat, vilket medför att de översta lägenheterna blir
kalla vid låga utetemperaturer. Föreningen har övervägt olika energibesparande åtgärder som
tilläggsisolering av fasad och vindsbjälklag, övergång från självdragsventilation till FTX samt
injustering av radiatorventiler. Föreningen har dock åtgärdat sina fönster, se nedan.

Fönster
Om fönster är dåligt isolerade så kan upp till 35 % av energiförlusten gå genom dessa.
Besparing kan ske dels med nya tätlister, dels genom att tvåglasfönster kan bytas till
treglasfönster, gärna isolerrutor med ädelgas eller genom att ett glas byts till lågemissionsglas.
En nackdel med bra isolerade fönster är att det vid vissa väderleksförhållanden kan bildas
imma på fönstrens utsida. Det brukar anses vara alltför dyrt att byta fönster ur ett rent
energisparperspektiv, utan detta görs när de gamla fönstren är ”slut”. Göteborgshus 14 stod
inför valet att fortsätta måla sina fönster enligt underhållsplanen eller att beklä sina fönster
med en aluminiumprofil.
Enligt underhållsplanen skulle alla fönster målas med ett intervall på åtta år och 2009 fanns en
offert på ca 3,5 miljoner kronor inklusive moms för detta arbete. Dessutom var cirka 15
fönster rötskadade och behövde ersättas till en kostnad av ca 160 000 kronor. Alternativet
med inklädnad innebär att allt yttre fönstervirke kläs in med aluminium och att den yttre
bågen förses med lågemissionsglas. Dessa fönster uppskattades då få en hållbarhet på över 30
år, entreprenören kan hänvisa till referensprojekt som är 20 år gamla. Åtgärden kostade i sin
helhet, inklusive bytet av rötskadade fönster, 4,2 miljoner.
I och med att fönstren fick nya tätlister och att den yttre glasrutan byttes till ett lågemissionsglas så sänktes energiförbrukningen för föreningen. Enligt uppgift så har OVK dock inte
gjorts efter fönsteråtgärden så den nya ventilationen är inte kontrollerad. Under tidsperioden
2006-2008 var den genomsnittliga förbrukningen 3307 MWh/år och under 2010 var den 2964
MWh/år. Besparingen uppgår då till ca 11 %. Kalkylen ges i tabellen på följande sida.
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Åtgärd
Förändring av kostnader

Investering
4 200 000 kr
Ränta och
avskrivningar

Kostnader första året
Kostnader totalt under avskrivningstiden

336 000 kr
6 384 000 kr

-226 380 kr
-7 251 019 kr

Fjärrvärme

Summa

-343

-343

-20

-20

-27

-27

Fönsterrenovering

Förändring av energi och
koldioxid
Årlig total energianvändning
(MWh)
Årlig specifik energianvändning
2
(kWh/m Atemp)
Årliga koldioxidutsläpp
(ton)

Avskrivningstid
25 år
Övriga
Fjärrvärme
kostnader
-438 000 kr
-12 350 522

Summa
-330 000 kr
-13 240 000 kr

Beräkningsförutsättningar
Prisnivå

2012

Ränta

4%
Fjärrvärme

Vatten

660

15

Real prisutveckling per år

2,0%

0,0%

Utsläpp (gram CO2-e/kWh)

80

Rörliga priser (kr/MWh resp. kr/m

3)

I Göteborgshus 14:s fall så var det möjligt att göra arbetet att klä in fönstren från insidan, det
behövde alltså inte byggas någon ställning. Ett ställningsbygge hade kunnat kosta cirka 1,5
miljoner att utföra, vilket eventuellt hade fördyrat beklädnadskalkylen med cirka 100 000 kr
kronor första året. Trots detta är inklädnadsåtgärden att föredra ur både energiperspektiv samt
ekonomiskt perspektiv.

Framtida åtgärder
Göteborgshus 14 är även presenterad under analyser: Strategisk analys: Göteborgshus 14, se
sidan33. Där ges olika förslag till framtida energibesparande åtgärder.

73

Sustainable innovation
Enkäterna
Det var 19 stycken projektledare som svarade på enkäten och 18 styrelser. Enkäterna berör
arbete avseende energieffektiviserande åtgärder, ur ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.
Den tar också upp vem som kan vara drivande i denna process och de boendes roll. De viktigaste resultaten sammanfattas kort här nedan.

Projektledaren
Projektledaren eller någon annan tog initiativ till energieffektiviseringen och ofta lades något
annat förslag också fram. Styrelsen tog mycket ofta emot förslaget positivt och det gjorde projektgruppen också samt de boende. Ekonomi följt av miljöskäl följt i sin tur av annan renovering uppges som de viktigaste skälen till att genomföra åtgärden. Resultatet blev oftast som
förväntat, ibland bättre än förväntat och sällan sämre och det var sällan som man stötte på
några större problem under projektets gång.
Projektledaren anser att hon/han har påverkat projektet och att hon/han hade tillräckligt med
information inför projektet samt stöd från styrelsen. Däremot ansåg inte projektledaren att
han/hon behövde något stöd från Riksbyggen centralt. Projektledaren tycker dock att det är
viktigt att det finns en ”eldsjäl” inom bostadsrättsföreningen. De boende är inte involverade
under projektet utom i den mån som man behöver gå in i deras lägenheter och engagemanget
hos de boende är mestadels måttligt eller litet. Deras engagemang påverkar sällan styrelsens
beslut.

Styrelsen
De vanligaste energieffektiviseringsåtgärderna i denna enkät avser i storleksordning; uppvärmning 10 st, belysning 10 st, fläkt/ventilation 9 st, optimering av befintlig teknik 6 st, isolering 5 st, mätning 3 st, fönster 3 st samt övrigt 3 st. Total är det alltså frågan om 49 åtgärder
i denna enkät. Ekonomi följt av miljöskäl följt i sin tur av annan renovering och på sista plats
lagstiftning/yttre krav uppges som de viktigaste skälen till att genomföra åtgärden.
som genomfördes inspirerade oftast inte till att göra ytterligare energisparåtgärder, men drygt
hälften av styrelserna planerar för fler åtgärder ändå. Enligt denna enkät så var det oftast en
reguljär styrelseledamot som initierade energieffektiviseringsfrågan, men det kunde också
vara Riksbyggens representant (KUA). Styrelsen tycker att det är mycket eller ganska viktigt
att ha en eldsjäl i föreningen.
Styrelsen har ofta också fått ett externt stöd i föreningens energi/miljöarbete, stödet från Riksbyggens lokala projektledare upplevs också som viktigt i stort sett som man också tycker att
stödet/kunskaperna från Riksbyggen centralt är viktigt.
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6. Diskussion
Energiprisets betydelse
En slutsats som kan dras av de ”Goda Exemplen” som är redovisade i resultatdelen är att det
framtida energipriset borde ha en stark inverkan på energisparmålen. Om energipriset på
fjärrvärme skulle öka med 4 % istället för i exemplen angivna 2 % så ökar besparingen mellan
16 och 2000 %. Procentsatsen 2000% kommer från fasadisoleringsfallet där kalkylen blir en
vinst efter 50 år på 5,8 miljoner vid 4 % prisökning/år på fjärrvärme. Detta att jämföra med
vinsten på 278 000 kronor vid 2 % prisökning/år. Energibolagen har alltså en stor roll för att
skapa incitament för energibesparing och det vore i sammanhanget bra om taxorna sattes så
rörliga som möjligt. Åtminstone bör den fasta delen av taxan inte överstiga energibolagets
fasta andel av produktionskostnaden.

Kan vi nå 20 % till 2020?
Enligt Energimyndigheten har den specifika energianvändningen för uppvärmning och
tappvarmvatten per ytenhet minskat med 15 % under perioden1995-2009, se Figur 1. Den
totala energianvändningen ligger dock i stort sett på samma nivå för de två årtalen, se Figur 2.
Detta skulle kunna bero på att energianvändningen med avseende på den privata elkonsumtionen kan ha ökat, denna ökning kan bero på ökad användning av datorer och andra elektriska apparater inom hushållen. De ”Goda Exemplen” ger en besparing i snitt på 3-4 %, medan om alla de ”Goda Exemplen skulle gå att tillämpa på en fastighet så skulle det ge en
besparing överstigande 30 %. Slutsatsen är att vi nog kan nå målet till 2020 bara genom att
genomföra de besparingar som faktiskt är lönsamma.

Kan vi nå utsläppsmålet till 2050?
Det vore naturligtvis bra att spara så mycket energi som möjligt med bibehållen/förbättrad
inomhusmiljö och fuktsäkerhet. Besparingen bör göras med insatser på klimatskal, ventilation, värmesystem, tappvatten och fastighetsel. Det ska dock noteras att besparingen avseende
CO2 blev tämligen liten. I de ”Goda Exemplen” framtagna i denna rapport visades att den
genomsnittliga CO2-besparingen blev endast 5 ton per år. Detta ska jämföras med den mängd
CO2 som en genomsnittlig person skapar per år, för 2010 var den mängden 5 ton per år i
Sverige och 10 ton per år i OECD länderna (Ekonomifakta 2010).
Det finns kanske anledning att diskutera det politiska målet till 2050. Om Eus direktiv uppfylls så ska CO2 utsläppen minska med 80-95 % fram till 2050. Frågan är då hur dessa utsläpp
räknas. Gäller procentsatserna alla utsläpp eller bara de fossila bränslena Det vore kanske
bättre att sätta målet till att våra byggnader ska ha ingen eller positiv inverkan på våra ekologiska system både nationellt och globalt. Ett avgörande kriterium kan då vara biodiversitet
som tillsammans med inverkan på biomassa kan ge riktlinjer för framtida besparingar. I
exemplet med Beckomberga ovan visas på stor skillnad avseende biomassa, detta påverkar
naturligtvis biodiversiteten, dock oklart hur mycket. Det vore dock mycket intressant om
sådana ekologiska mål kunde sättas upp.
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Bostadsrättsföreningens situation
En bostadsrättsförening är alltså en ekonomisk förening och dess styrelse ska förvalta fastigheten och stödja medlemmarnas ekonomiska intressen i föreningen. Statsmakterna påbjuder
att fastighetsägare ska genomföra åtgärder för att minska energianvändningen. Om dessa åtgärder är oekonomiska så kommer alltså bostadsrättsföreningen i ett dilemma. Det saknas
alltså klara politiska och lagliga incitament i denna fråga.
Vidare är det ju ytterst önskvärt att olika fastighetägare skulle kunna göra investeringar som
hjälper till att avvärja klimathotet. Detta även om dessa investeringar inte skulle vara
lönsamma för föreningen. Sammantaget blir detta ytterst en fråga för våra lagstiftare. Det vore
då önskvärt med en forskning avseende ekonomi/politik med syfte att skapa förslag för sådan
lagstiftning.

Energianvändning hos bostadsrättsföreningar
Om minskad energianvändning ska komma till stånd bland bostadsrättsföreningar så behövs
det styrelser som driver frågan. De måste ha ett gott underlag för att kunna fatta beslut och
ofta något någon typ av externt stöd. För de bostadsrättsföreningar som är förvaltade av Riksbyggen finns ofta det stödet. Det finns också ett antal utredningar angående minskad energianvändning som fokuserar på tekniska åtgärder.
Det visar sig också att många medlemmar i olika styrelser anger att andra bostadsrättsföreningars exempel är mycket viktigt för det egna beslutet. Riksbyggen erbjuder också sådant
erfarenhetsutbyte vid Rikskonferenser med mera. Resultatet från detta arbete, både med ”130
energisparprojekt” och framför allt med 13 ”Goda Exempel” kan tjäna som inspiration för
egna åtgärder. Det är då viktigt att sätta in en eventuell åtgärd i en relevant ekonomisk ram.
Det gäller ju först och främst att sätta besparing mot kapitalkostnaderna, en central aspekt är
då den tekniska livslängden. En annan aspekt är hur åtgärden påverkar underhållet, detta ses i
”Goda Exemplen” avseende fönster, se sidan 72 och roterande värmeväxlare se sidan 61.

Goda Exempel
I resultatdelen finns sammanställning av de ”Goda Exemplen”, fönsterexemplet redovisa
separat pga. osäker ventilationsfunktion. De tolv första exemplen bestående av nio typer av åtgärder visar att medelinvesteringen låg på knappt 720 kkr inklusive moms och att medel besparingen var 96 MWh/år eller knappt 7 % av den totala förbrukningen. Vidare så var den genomsnittliga ekonomiska besparingen knappt 1,1 miljon inklusive moms och genomsnittliga
besparingen första året knappt 25 000 kronor inklusive moms. Den årliga CO2-besparingen
var i snitt på 3,2 ton. Detta ska jämföras med att en person i Sverige förbrukar i snitt 5 ton per
år.
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Figur 6 Den uppvärmda ytan av Sveriges flerbostadsbestånd , uttryckt som miljoner kvadratmeter Atemp, för samtliga befintliga flerbostadshus, fördelat på byggnadsår. (IVAb 2012).
Investeringen har legat på drygt 80 skr/m2och nettobesparingen på knappt 100 skr/m2. Denna
uträkning förutsätter ju att fjärrvärmekostnaden ökar med 2 % per år vattenkostnaden med 1
% per år och elkostnaden med 3 % per år samtidigt som realräntan är satt till 4 %. Det är
också väsentligt att framtida energibesparingar också får genomslag i ekonomiska besparingar
och detta hänger nära ihop med energibolagens upplägg med avseende på taxor.
Den totala uppvärmda ytan på Sveriges flerbostadsbestånd uppgår till cirka 250 miljoner
kvadratmeter, se Figur 6. Det finns all anledning att inventera de åtgärder som lönar sig och
göra dessa investeringar så fort som möjligt. Speciellt om Sverige är på väg ner i en
lågkonjunktur så kan det finnas arbetskraftsresurser för att genomföra åtgärderna till rimligt
pris.

Energisignatur
Om nya ”Goda Exempel” samlas in så finns det anledning att ta fram data för en ”Energisignatur” på huset både innan och efter åtgärden genomförs. Detta innebär att energiförbrukningen mäts under kort tid vid olika utetemperaturer. Då kan ett energisignaturdiagram upprättas se Figur 7 och den minskade energianvändningen kan bedömas på ett tämligen tillförlitligt sätt. Detta utan att hänsyn måste tas till exempelvis normalårskorrigering.

77

Figur 7 Exempel på diagram avseende Energisignatur (Arvehammar & Jönsson 2010).

Samla nya exempel
I resultatdelen redovisas 13 ”Goda Exempel”, där ekonomiska och CO2 konsekvenser beskrivs för olika energibesparande åtgärder. Det vore också önskvärt att regelmässigt samla in
ett stort antal ytterligare ”Goda Exempel”. Det behövs för att man på sikt ska kunna göra statistik på materialet och göra det mer allmängiltigt. Följande data bör då samlas in:
1. Grunddata om föreningen, adress, byggår, antal lägenheter och lokaler, total yta.
Dessa data kommer från årsredovisningen.
2. Data på teknisk uppbyggnad, klimatskal, ventilationssystem, tidigare ombyggnad
mm. Dessa data kommer från Riksbyggens förvaltare.
3. Data på investeringens kostnad, beräknade livslängd och påverkan på framtida underhåll. Dessa data kommer från Riksbyggens projektledare.
4. Data på ränta från ekonomisidorna hos dagstidningarna.
5. Data på energiförbrukning före och efter åtgärden samt data på, energipris och
CO2 utsläpp per kWh. Dessa data kommer från det energibolag som föreningen är
anslutet till.
6. Alternativt går det också att utföra en energisignatur för att få en god bedömning
av en åtgärds prestanda, se sidan 79.
7. Information om kommande och/eller möjliga åtgärder. Dessa data kommer från
föreningens ordförande, Riksbyggens förvaltare och eller projektledare.
Det finns några svårigheter med att samla in alla dessa data. För det första är det önskvärt att
åtgärden är utförd när ingen annan åtgärd är genomförd som skulle kunna ”smutsa ner” resultaten. För det andra så måste man kunna hitta energiförbrukningen för några år innan åtgärden
genomfördes. För det tredje så bör man kunna logga förbrukningen några år efter det att åtgärden genomfördes. Risken är då att något av nyckelinformationen kommer att saknas vid den
tidpunkten.
För att detta ska kunna ske krävs planering, den skulle kunna se ut som följer:
1. En åtgärd bedöms kunna vara intressant. Den bedömningen görs antingen av en
drifttekniker eller av energiingenjören.
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2. Åtgärden genomförs, energiingenjören samlar in data avseende punkterna 1, 2, 3,
och 6 i samband med genomförandet.
3. Data avseende punkterna 4 och 5 samlas in tre år efter genomförandet.
4. Alla data sammanställs ekonomiskt och avseende CO2 utsläpp i den räknesnurra
som är presenterad på sidan 46. Dessutom skrivs en rapport, med underrubrikerna
ut bakgrund, föreningens och Riksbyggens åtgärder samt framtida åtgärder se.
Det vore sedan önskvärt om dessa kommande ”Goda Exempel” även kunde ytterligare analyseras och bearbetas statistiskt på en högskola.

Inventering
En energideklaration kan vara ett nyttigt dokument som kan ligga till grund för energispararbete. Detta gäller speciellt de deklarationer, mallar och kalkyler som har arbetats fram för
Riksbyggen/Skaraborg, se bilaga 2. Det är dock bra att komplettera deklarationen med en
inventering av fastigheten, det kan då vara dels en ekonomisk såväl som en teknisk inventering. Den ekonomiska inventeringen berör föreningens status avseende resultat och balansräkning, månadsavgifter i relation till andra föreningars avgifter och ekonomi avseende underhållsplan. Denna inventering visar om föreningen har möjlighet att genomföra åtgärder eller
inte. Inventeringen kan också ge besked om huruvida föreningen bör höja avgifter för att klara
framtida renoveringar. Ekonomerna på Förvaltning sitter ofta på kunskap, som inte alltid
används i denna bedömning.
Den tekniska inventeringen börjar med att sammanställa resultaten från den obligatoriska
ventilationskontrollen (OVK), eventuella Radonmätningar och eventuella varmvattenmätningar. Vidare mäts komfort, temperaturer och ventilationsflöden i ett antal lägenheter.
Mätningen bör utföras vintertid, helst vid låga temperaturer och helst i cirka 20 % av lägenheterna. Det som då bör registreras är:
1. Komfort, det finns komfortmätare som registrerar lufttemperatur, strålningstemperatur
från rummets alla sidor, luftdrag och relativ fuktighet. Alla värden sammanställs till ett
komfortvärde, som ska återspegla en människas upplevelse av rummet.
2. Ventilationsflöden, det som mäts är luftflöden i frånluftskanaler. Detta bör göras både
med stängda fönster och med öppet fönster, dessa dubbla mätningar görs för att registrera huruvida tilluftskanaler är tilltäppta eller ej.
3. Lufttemperaturen, detta görs för att veta huruvida det är stor skillnad mellan temperaturen i olika lägenheter.
4. Yttemperaturen hos klimatskalet, detta görs dels för att registrera luftläckage kring
fönster mm, dels för att spåra köldbryggor som oisolerade vindsbjälklag mm.
Resultatet analyseras och kan då ligga till grund för diverse förslag till åtgärder. Om ventilationen varierar stort mellan olika lägenheter, eller ligger lågt kan det exempelvis vara idé att
etablera en ny tilluft bakom radiatorer. En balanserad ventilation ger god komfort och i sin tur
skäl för att sänka temperaturen för fastigheten. Om lufttemperaturen varierar mycket och
ligger högt i snitt så ger det anledning att samla temperaturerna och sänka dem. Luftläckage
ska naturligtvis åtgärdas, speciellt om ventilationsflödena är under kontroll. Oisolerade delar
av klimatskalet, det kan vara fråga om ett oisolerat vindsbjälklag ska också åtgärdas. Det är
dock viktigt att luftläckage hindras, ett sådant läckage kan orsaka kondens i klimatskalet eller
på vinden som i sin tur kan orsaka mögelväxt.

Energiarbete hos Riksbyggen
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Riksbyggen har en stor potential avseende ett storskaligt energiarbete. Det finns drifttekniker i
fastigheterna, kundansvariga i styrelserna, projektledare i både Bostad och Förvaltning. En
överväldigande majoritet av alla personer detta projekt har varit i kontakt med förefaller mycket kompetenta. Här följer ett antal observationer och förslag avseende samarbete. Vidare ges
förslag på ”Operativt Beslutsstöd” och på utbildning av driftstekniker.

Bostad och Förvaltning
Samarbetet mellan Förvaltning och Bostad skulle förmodligen kunna förbättras vid ett antal
marknadsområden. För det första så sammanfaller inte regionerna hos Förvaltning (de är sex
till antalet) med regionerna för Bostad (de är fyra till antalet). För det andra så sitter Förvaltning och Bostad ibland inte i samma byggnad. För det tredje så finns det inte alltid ett ekonomiskt avtal mellan Förvaltning och Bostad som reglerar den inbördes ekonomin när Bostad
och Förvaltning har arbetat gemensamt med ett projekt. Marknadsområdet Skaraborg har
dock sedan länge en organisation och avtal som stöder ett samarbete mellan parterna.

Skaraborg
Förvaltningsavdelningen i MO Skaraborg har arbetat med energibesparing på ett systematiskt
sätt. I detta ingår energideklarationer, en energigrupp, förhållande till Kundansvarig, samordning med Bostad och vinstdelning med Bostad. Enligt Skaraborg/Förvaltning fungerar de
reguljära energideklarationerna inte som beslutsunderlag och deklarationerna måste därför utvecklas. Dessa ”nya deklarationer” har varit så informativa så att de har kunnat användas som
beslutsunderlag. Skaraborg/Förvaltning har också kunnat sälja dessa till sina bostadsrättsföreningar. Dessutom har olika marknadsområden har bildat egna energigrupper bestående av
4-6 drifttekniker och 2-3 projektledare från Förvaltning. Energigruppen utför ett säljande
arbete och träffar exempelvis styrelser på kvällar.
Alla projekt som drivs av Bostad samordnas med Förvaltning; Om det finns en möjlighet till
energibesparing så får Bostad reda på detta initialt. Både Bostad och Förvaltning tjänar på
samarbetet, dels så får Förvaltning betalt för nedlagt tid i projektet. Denna tid kan vara nedlagt
förarbete, konsulttjänster som kontrollant dessutom så genomförs en vinstdelning efter
projektets genomförande enligt en godtagen rutin. Det finns ett gott förtroende mellan de
Bostad och Förvaltning i regionen.
Riksbyggen är generellt medvetet om utmaningen avseende samarbete mellan Bostad och
Förvaltning och det görs mycket för att främja detta. Under 2012 har också rekrytering av
Energiingenjörer genomförts och företaget är snart bemannat i frågan. Dessa insatser syftar
till att Riksbyggen ska fördubbla försäljningen av energispartjänster från år 2009 till år 2014.

Operativt beslutsstöd
Med jämna mellanrum så måste en fastighet renoveras, det kan vara fråga om stam för vatten
och avloppsstammar som tjänat ut, men även tak och övriga klimatskalet måste ibland
förnyas. När en sådan åtgärd sätts in så kan det vara ett bra tillfälle att på ett kostnadseffektivt
sätt in-stallera energibesparande åtgärder. Problemet kan då vara att allt fokus läggs på
renoveringen och att de energibesparande möjligheterna inte ses. Exemplet med Tuvehus 6
visar dock att det är möjligt att genomföra energisparåtgärder vid samma tillfälle, enligt
processen ”Opera-tivt Beslutsstöd”.
Målet med det ”Operativa Beslutsstödet” är visa på och helst genomföra dessa energibesparande möjligheter. Det ”Operativa Beslutsstödet” är egentligen en kunskapsöverföring mellan
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olika parter, som ingår i renoveringens projektgrupp. De parterna är normalt sett bostadsrättsförenings styrelse, olika entreprenörer avseende bygg, elektricitet, ventilation och VVS
samt Riksbyggens kundansvarige (KUA) och projektledare från Bostad. När det Operativa
Beslutsstödet ge-nomförs tillkommer Riksbyggens energiingenjör/jägare från Riksbyggen
förvaltning.
Nedan presenteras en process som kan tillämpas vid ett ”Operativt beslutsstöd” i samband
med huvudprojektet, exempelvis en stamrenovering:
1. Ett möte med Riksbyggens projektledare och Riksbyggens energiingenjör. Syftet med
mötet är att utreda om bostadsrättsföreningen skulle kunna genomföra en energibesparing tillsammans med den planerade stamrenoveringen.
2. Projektledaren frågar bostadsrättsföreningens styrelse om energiingenjören/jägaren får
komma med på projektledarmötena för att bevaka energibesparingsfrågor.
3. Energiingenjören/jägaren genomför en liten presentation avseende energiminskande
åtgärder, på första projekteringsmötet och ber om att få göra en energiinventering av
bostadsrättsföreningen.
4. Energiingenjören/jägaren inventerar bostadsrättsföreningen med avseende på klimatskal, ventilation, inomhustemperaturer, luftläckage/köldbryggor. Detta ska ske snarast
efter första projekteringsmötet.
5. Energiingenjören/jägaren gör en analys av energistatusen på bostadsrättsföreningen
samt förslag på möjliga åtgärder. Detta skickas till projektledaren tillsammans med
olika relevanta ”Goda Exempel”.
6. Projektledaren tar beslut på att föreslå de möjliga åtgärdena.
7. Vid andra projekteringsmötet presenteras de möjliga åtgärdena, tillsammans med
relevanta ”Goda Exempel”.
8. Energisparförslagen bevakas genom den fortsatta projekteringen, detta sker genom
projektledarens försorg.
Det är alltså mycket viktigt att processen startar direkt i projektarbetet, tidigt i projektarbetet
finns ett mentalt ”Öppet fönster” som stängs redan efter ett par projektmöten. Om väl
förankrade energisparförslag läggs fram tidigt i en projekt så finns det god chans att dessa tas.
Detta i samband med huvudprojektet, eller att ett separat energisparprojekt planeras till efter
huvudprojektet. I vilket fall som helst finns det stora chanser att de åtgärder som kräver öppna
kanaler och schakt blir tagna i projektet.
Det är också mycket viktigt att respektera ansvarsfördelningen. Projektledaren från Bostad
leder projektet och avgör alltså vilka ramar som Energiingenjören får verka inom. Den
grundläggande affären bör ju inte riskeras. Det är ju också mycket bra om Riksbyggen i projektet föreslår åtgärder som stärker föreningens ekonomi.

Undervisning
Riksbyggens drifttekniker erbjuds löpande undervisning i Riksbyggen. Riksbyggens Renoveringsverkstad blev inbjuden att delta i undervisningen. Renoveringsverkstans undervisning
utfördes under en dag i form av ett rollspel. Tanken med rollspelet var att eleverna skulle få
spela rollen som en framtida energijägare på Riksbyggen. Målet med detta var att teknikerna
skulle inse vilken kunskap som de faktiskt besitter, samt att de fick öva på presentationer för
oteknisk publik.

Rollspel
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Rollspelet gick ut på att inventera en bostadsrättsförening och komma med förslag på energibesparande åtgärder i exempelvis en projekteringsprocess. Studien gjordes som ett grupparbete med 3-4 elever i varje grupp. Läraren spelade rollen som motstående parter, såsom projektledare på Riksbyggen/Bostad, bostadsrättsföreningens styrelse, och verkligheten vid inventeringen. Hela rollspelet utgick från riktiga fall och spelet utfördes enligt följande schema:
1. Gruppen fick ett ensidigt dokument som presenterade en bostadsrättsförening med avseende på årsavgift, energiförbrukning, byggår och teknisk uppbyggnad.
2. Gruppen fick göra en preliminär analys av fastigheten och presentera analysen för en
”projektledare” på RB/Bostad. Om analysen känns seriös så släpps Energijägaren fram
till bostadsrättsföreningens styrelse.
3. Presentation för bostadsrättsföreningens styrelse som eventuellt ger tillstånd till en
inventering av fastigheten.
4. Inventering av fastigheten, vissa resultat stämde då inte med dokumentet som gruppen
fick i punkt 1.
5. Gruppen gjorde en analys och förslag på åtgärder. Dessa förslag presenteras för projektledaren på Bostad som eventuellt tillåter att de får presenteras för styrelsen.
6. Presentation för styrelsen, som eventuellt tillåter att förslaget presenteras för bostadsrättföreningens stämma.
7. Presentation för stämman, stämman utgör i detta fall av de övriga kursdeltagarna.
Efteråt så redogjorde läraren för de ursprungliga fallen inkluderat de åtgärder som hade föreslagits-genomförts. I ett fall hade bostadsrättsföreningens ordförande tagit idén och analysen
från Riksbyggen och genomfört åtgärden i egen regi. Detta hade eleverna synpunkter på.
Det visade sig att eleverna i alla fall hade en stark analys och goda förslag till åtgärder som
mycket väl kunde komma att genomföras. En fortsättning på kursen skulle kunna vara att
eleverna blev satta till att göra en analys av sina ”egna” bostadsrättsföreningar, kanske
tillsammans med projektledare på Bostad samt ekonomer på Förvaltning.
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7. Slutsatser
Det bör göras fler utvärderingar på genomförda energisparprojekt. Dessa projekts ekonomiska
nytta bör så bedömas efter sitt ekonomiska resultat och inte på sin eventuella pay-off tid. Den
huvudsakliga slutsatsen av detta arbete är att det finns energibesparande åtgärder som är
direkt lönsamma. Det är då närmast en pedagogisk och politisk uppgift att se till att så många
sådana projekt som möjligt blir genomförda. Vidare gäller:
1. Det är bostadsrättsföreningarna själva som har att besluta om rätta möjliga åtgärder.
För detta behöver de dels utvärderade exempel som kan tjäna som inspiration, dels
ofta en förhöjd kunskap om sina egna fastigheter. Till hjälp för detta finns:
b. Tretton utvärderade exempel och en lathund så att nya ”Goda Exempel”
kommer att kunna tas fram, se ”Goda Exempel”
c. Metodbeskrivning så att bostadsrättsföreningen tillsammans med den tekniska
förvaltningen kan göra en egen inventering av fastigheten, se ”Trumspelaren”
d. En beräkningsmetod som bostadsrättsföreningens styrelse kan använda för att
beräkna energisparförslag efter dess inverkan på månadsavgiften istället för att
titta på pay-backtid.
e. Processen Operativt Beslutsstöd: Energibesparande åtgärder kan ofta
samordnas med större renoveringar som exempelvis stambyten. Viktigt är dock
att de energibesparande åtgärderna inventeras och presenteras trovärdigt, tidigt
i projektet.
2. Det finns förmodligen ett stort antal energisparprojekt som är direkt lönsamma att
genomföra:
a. Det finns anledning att börja med de lönsamma projekten först, teknisk
utveckling och högre energipriser kommer att göra andra åtgärder lönsamma
senare.
b. Det kan vara en lämplig tid att göra dessa projekt inom de närmaste åren då vi
eventuellt kan vara på väg in i en lågkonjunktur. En lågkonjunktur leder till
ökad konkurrens, vilket gör att kostnaden kan bli lägre. Det hjälper dessutom
renoveringsbranschen att hålla igång.
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3. Riksbyggen sitter på stor kompetens, som inte är utnyttjad fullt ut:
a. Riksbyggens tekniska förvaltare besitter ofta en god kunskap om ”sina”
fastigheter och detta kunnande skulle kunna utnyttjas mer i skarpa
kostnadseffektiva besparingsförslag, se vidare ”Rollspel”
b. Samarbete och avtal mellan Bostad och Förvaltning när det gäller samordnade
projekt kan bli bättre. Större energibesparande projekt är ofta sådana
samordnade projekt. Ett sådant samarbete bör definiera klart Fastighets och
Bostads olika roller och avtalet bör definiera ekonomin och vinstdelningen
mellan Fastighet och Bostad, se ”Skaraborg”.
4. Speciell hänsyn bör tas till fastigheter som finns i utsatta avfolkningsbygder; det kan
finnas anledning att:
a. Skapa en riskfond som kan komplettera en banks risktagande vid en större
ombyggnad, se Tidaholm 3.

8. Europeiskt perspektiv
För att renovering ska komma att göras krävs att de som faktiskt bestämmer över huset får
motivation för att investera. I Riksbyggens renoveringsverkstad är bostadsrättsföreningens
styrelse en tydlig aktör som har ett ansvar och rådighet över vad som ska göras med byggnaden. I hyresrätter är det ägaren av huset som har rådigheten.
Det går att se huvudmotiv för att renovera en byggnad:
1: Att behålla teknisk status hos de olika byggnadsdelarna – så att byggnaden fortsätter att vara attraktiv för de boende.
2: Att göra byggnaden mer effektiv när det gäller förbrukning av resurser – för att minska
byggnadens driftkostnader.
3: Underhåll av ytskikt invändigt och utvändigt – för att byggnaden ska vara attraktiv för de
boende.
Bostäder förvaltas som företag med krav på en sund ekonomi. De åtgärder som görs i bostadsbyggnaderna måste därför vara ekonomiskt försvarbara. Här kommer en kortfattad genomgång göras av olika upplåtelseformer som förekommer i Europa med en beskrivning av olika
parters intressen.

Kooperativ förvaltning – till exempel bostadsrätter
De boende har ett gemensamt ansvar för fastighetsskötseln som administreras av en styrelse.
Kooperativet drivs utan vinstintresse. Däremot kan medlemmarna i kooperativet göra vinster
när de säljer sitt boende. Bostadsrättsföreningar i Sverige är ett exempel på kooperativ förvaltning.

Rena hyresrätter
De boende betalar hyra till fastighetsägaren, som i sin tur beslutar om allt fastighetsunderhåll.
Fastighetsägaren har ett vinstintresse. En speciell variant på detta kallas ”social housing” och
har innebörden att byggnaden förvaltas med en särskild avsikt att vara till för människor med
särskilda sociala behov.
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Ägarlägenheter
De boende äger var sin del av byggnaden och kommer alla tillsammans överens om hur underhållet ska göras. De enskilda delägarna i fastigheten kan göra vinster när de säljer sina lägenheter.

Betalning av energitjänsterna
En annan viktig aspekt för att motivera till energibesparing är hur betalning av tjänsterna
varmvatten och värme görs. Detta kan vara helt inkluderat i hyra eller månadsavgift där kostnaden på ett eller annat sätt är fördelad mellan de boende. Det kan också vara så att varje lägenhet har egen fakturering för alla medier.
Det förekommer också blandformer, vissa medier betalas av de boende direkt medan andra på
olika sätt betalas till hyresvärden eller till kooperativet. I Sverige är det exempelvis normalt
att varje hushåll har ett eget el-abonnemang medan värme och varmvatten finns inkluderade i
hyran till fastighetsägaren eller i avgiften till bostadsrättsföreningen.
Om åtgärder görs som minskar energibehovet så kommer det i fallet med hyresrätter att göra
att fastighetsägarens kostnader minskar, om fastighetsägaren står för energinotan. Här finns
tydlig koppling mellan ansvar och nytta. Detsamma gäller i en bostadsrättsförening; energieffektivisering ger minskad energinota som kommer föreningen till del.
I fall där all energi debiteras i varje lägenhet för sig, så måste i en hyresrätt investeringar i förbättrad energieffektivitet kunna motivera en hyreshöjning om den ska vara ekonomiskt intressant för fastighetsägaren. I en bostadsrätt måste på samma sätt medlemmarna i kooperativet
kunna se hur kostnaden för energieffektiviseringen som betalas genom avgiften till föreningen
uppvägs av en minska energinota.
Upplåtelseformen och sättet på vilket energin betalas har alltså stor betydelse för hur drivkrafterna för energieffektivisering ser ut. Det är troligt att den metod för operativt beslutsstöd som
kommit fram i Riksbyggens renoveringsverkstad kan tillämpas på flera håll i Europa, men det
gäller att anpassa den till att nå de som har rådighet för att fatta beslut om renovering vid olika
upplåtelseformer. I de länder där kooperativt ägande förekommer är det troligt att erfarenheter
från Riksbyggens Renoveringsverkstad kan användas ganska direkt.
Varje land har sitt regelverk kring upplåtelseformerna. Att gå igenom detta ligger långt utanför målet med denna rapport. Det finns dock statistik kring hur stor del av de boende som har
olika typer av upplåtelseformer. I tabellen nedan sammanfattas andelen ägande av olika typer
i några länder i Europa. Statistiken gör inte skillnad mellan småhus, radhus och flerbostadshus. I kategorin ”OO - Eget ägande” ryms alltså både ägarlägenheter och småhus.
Andel av olika upplåtelseformer (%) av bostadsbeståndet 2004 och 2008.
2004
2008
Österrike
Belgien
Danmark
Finland
Frankrike
Tyskland

R

OO

CO

O

R

OO

CO

O

41
31
38
33
40
54

51
68
49
63
56
46

x
x
7
0
0
x

9
2
6
4
4
0

40
31
39
31
39
54

56
68
46
66
57
46

x
0
7
0
x
x

4
0
7
3
4
0
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fd DDR
Italien
Malta
Holland
Polen
Romania
Slovakien
Spanien
Sverige
UK

68
19
26
44
15
3
5
11
45
31

32
73
70
56
57
95
85
82
38
69

x
x
x
x
27
7
x
17
x

0
9
4
0
1
2
3
7
0
0

67
19
22
42
12
3
3
13
44

33
69
75
58
63
96
92
85
38

x
x
x
x
24
x
4
x
18

0
13
3
0
1
1
1
2
0

R= Hyresrätt; OO = Eget ägande; CO = Kooperativt ägande; O = Övriga ägandeformer
x = ingen kooperativ sektor.
Data från: Kees Dol and Marietta Haffner; Housing Statistics in the European Union 2010; OTB Research
Institute for the Built Environment, Delft University of Technology (2010).
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9. Vidare forskning
Fjärrvärme
Vilka är fjärrvärmens begränsningar och möjligheter? Vilka läckage avseende vatten och värme finns i befintliga fjärrvärmesystem. Kan fjärrvärmen koppla in sig på solfångarsystem i
syfte att bli ännu bättre ur ett hållbarhetsperspektiv

Bostadsrättsföreningar
Denna rapport behandlar huvudsakligen svenska bostadsrättsföreningar. Kan de slutsatser
som har redovisats i rapporten vara tillämpliga på fastighetsbolag eller på ägandelägenheter?

Operativt beslutsstöd
Operativt Beslutsstöd har i denna rapport beskrivits som en process för att lyfta in energibesparande åtgärder i ett större ombyggnadsprojekt. Kan denna process även användas i andra
sammanhang än i bostadsrättsföreningar?
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10.Tack till Riksbyggen
Jag har varit i kontakt med många som arbetar på Riksbyggen, sammanlagt överskrider
antalet 100 stycken och jag har alltid blivit mycket bra bemött. Det finns dock ett knappt tjog
personer som jag verkligen har fört intensiva och roliga diskussioner med. Dessa är:
Charlotte Ahlstrand
Katarina Björnsdotter
Kjell Berndtsson
Fredrik Carlén
Göran Carlsson
Björn Ehrlund
Olle Eliasson
Dan Idehed
Anders C Johansson
Christer Josefsson
Jerry Kristoffersson
Johan Landgren
Benny Lieberth
Johan Lindberg
Bo Löfqvist
Hans Nilson
Charlotta Szczepanowski
och
Roland Thérus
Jag bugar mig extra djupt för er. Ert samlade kunnande är mycket stort och ni har tillfört så
mycket till denna rapport
Allt gott
Tosse
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12.Efterord
Tillbakablick på ursprunglig planering. I den ursprungliga planeringen av Riksbyggens renoveringsverkstad var arbetet upplagt som ett antal arbetspaket. När vi nu ser tillbaka på vad
som gjorts i projektet så finner vi att:
Vi har arbetat med ett antal aktuella pilotområden precis som vi planerat.
Vi har tagit fram framtidsperspektiv och erfarenhetsperspektiv genom besök och kontakter
hos föreningar som gjort intressanta saker. Vi har tittat på underhållsplanering och beaktat
kostnad och besparing. I våra blad med ”Goda Exempel” har vi visat hur man kan tänka.
När det gäller hjälpmedel för energismart beteende så har vi inte sett sådana i de ”Goda
Exemplen”.
Frågan kring att minska primärenergibehovet är intressant. I de pilotområden som vi studerat
så finns i allmänhet vattenburen värme, vilket är en bra början. Det finns också ofta lokala
fjärrvärmenät som ägs av föreningarna. En aspekt i detta sammanhang är den tävlan mellan
bergvärme och fjärrvärme som nu sker, och där det går att argumentera för flera olika möjligheter.
En mycket stor del av arbetet har varit att hitta vägar att skapa en bra kommunikation med
stakeholders i bostadsrättsföreningarna och på så sätt nå fram till ett effektivt genomförande.
En mera detaljerad fråga är installationer för värmeåtervinning av ventilationsluften, som
blivit behandlad i projektet. Vi har under tiden arbetat en del med att utveckla europeiska
kontakter, men har inte kunnat starta nya projekt med europeiskt perspektiv.
Vi har alltså hållit oss till att göra det som var planerat, och haft ganska få avvikelser.
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13.Bilagor
Bilaga 1
Energibesparingsprojekt Riksbyggens Renoveringsverkstad
Belysning
Åtgärd
Trappbelysning
närvarostyrning, klart
Trappbelysning
närvarostyrning, pågår
Trappbelysning
närvarostyrning, klart
Trappbelysning
närvarostyrning, prospekt
Trappbelysning
närvarostyrning, offert
Byte till led belysning i hissar,

Besparing

Förening
Gävlehus 19
Gävlehus 10
Gävlehus 31
Kastanjen
Gävlehus 25
Gävlehus 3
Flertal objekt

Närvarostyrd belysning i garage

Gävlehus 19

Närvarostyrd belysning i garage
(zonindelad), prospekt
Byte av utomhusbelysning (entré mm) LED +
energieffektivare
Byte av utomhusbelysning (entré mm) LED
Byte av belysningsarmaturer i
samtliga kontorsrum till
energieffektiva armaturer
Anpassning av lysrörsarmaturer
i taken, flytt av avstängningsknappar till personalutgång
Byte av trapphusbelysning till
rörelsestyrda armaturer
Belysningprojekt som utförts
med LED som grundljus
Belysningsprojekt i flera brf

Gävlehus 39
Adelsklubben

Gävlehus 10

Kontaktperson
Magnus
Bäckström
Magnus
Bäckström
Magnus
Bäckström
Magnus
Bäckström
Magnus
Bäckström
Magnus
Bäckström
Magnus
Bäckström
Magnus
Bäckström
Magnus
Bäckström
Magnus
Bäckström
Fredrik Carlén

Besparing Ca 35 % samt
bättre belysning trots färre
armaturer
6000-8000 kWh/månad

Paroc huvudkontor Skövde
Industrilokal i
Tibro

Fredrik Carlén

Ca 8000 kWh/år

Mariestadshus 7

Fredrik Carlén
Tosse Alsén
Tosse Alsén

Bergvärme
Åtgärd
Bergvärme

Besparing
Ej förvaltad av RB

Bergvärme
Från oljeeldning till bergvärme
Elpannor byts mot bergvärme
kombinerat solvärme
Oljeeldade system som blev
bergvärme system
Bergvärme/fjärrvärme låg

Bra resultat

Förening
Flygbåten
Hägernäs
Nynäshamnshus 4
Äldreboende
Örebrohus 35

Kontaktperson
Olof Eliasson
Olof Eliasson
Jan Nygren
Tomas Åkeson
Tosse Alsén

Stockholmshus
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Jerry

bebyggelse tensta ordf.
Johnsson 070 570 1271
Djupa borrhål, kostnadseffektiv
Trelleborg ordf. Tommy
Andersson

24

Kristoffersson
Martin
Mårtensson

Engreppsblandare med flödesbegränsning
Åtgärd
Engreppsblandare, snålspolande

Besparing

Förening

Kontaktperson
Hans Nilson

Åtgärd
Fasadisolering

Besparing
Ej förvaltad av RB

Kontaktperson
Olof Eliasson

Fasadisolering cellplast 100 mm
i samband med putsning
målning

RB sköter ej energistatistik.
Uppföljning är dock möjlig

Förening
Svetsaren
Kallhäll
Skepparen Gävle

Förening

Kontaktperson
Hans Nilson

Besparing/Kostnad

Förening

Kontaktperson
Hans Nilson

Besp.100 000:-/år
Kost. Ca 150 000:Värmeåtervinning
ökar från 50 % till ca
85 %

ICA Kvantum
Värnamo
Jönköpingshus 20

Bo Löfqvist

Vinrankan

Bo Löfqvist

Malmöhus 22

Falköping 6
Töreboda 5

Amir
Souresrafil
Magnus
Bäckström
Fredrik Carlén
Fredrik Carlén

15-17 % av
elförbrukning
10-15 % av
elförbrukning

Skara 3

Fredrik Carlén

Skövde 8

Fredrik Carlén

10-15 % av
elförbrukning

Skövde 9

Fredrik Carlén

10-15 % av

Hjohus 2

Fredrik Carlén

Fasad tilläggsisolering

Magnus
Bäckström

Fastbränsle från olja
Åtgärd
Olja till fastbränsle

Besparing
50-60 % mindre kostnad

Fläktsystem
Åtgärd
Byte av elmotorer i fläktar till mer
energisnåla
Nedvarvning av fläktar, industrispridare för luft. Luftflödet sänktes .
Nya frekvensstyrda fläktar,
återvinning med roterande Vvx
Rening av tilluft via kolfilter eller
ozon. Mäta före och efter.
Nya frekvensstyrda fläktar,
återvinning med roterande Vvx
Green air testa ozonrening kontra
kolfilter 5 hus med kolfilter 1 med
ozon.
Byte av gamla frånluftsfläktar utan
värmeåtervinning och tryckstyrning
Energieffektiv FF ev. utetempsstyrd,
prospekt
Fuktstyrda frånluftsdon i badrum
Byte av frånluftsfläktar till nya energieffektiva fläktar
Montering av nya energieffektiva frånluftsfläktar
Montering av nya centralfläktar med
temperatur och tryckreglering samt
injustering av luftflöden
Montering av nya centralfläktar med
temperatur och tryckreglering samt
injustering av luftflöden
Montering av nya centralfläktar med

Besp. 1000 kWh/mån.

Gävlehus 6

Besp. 30 000:-/år
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Bo Löfqvist

temp/tryckreglering, injustering av
elförbrukning
luftflöden
Montering av nya energieffektiva frånluftsfläktar med temp och
tryckreglering
Byte av fläktar och motorer i 3 st
Ca 30 000 kWh/år
ventilationsaggregat
Montering av 6 st energieffektiva
fläktar & motorer
Byte av frånluftsfläktar till nya
likströmsfläktar på 8 huskroppar
Installation av tryckstyrda likströmsfläktar i 5 stycken bef. FTX aggregat.
Byte till lgh Alliance
Byte av remdrivna fläktar till
direktdrivande

Hjohus 1

Fredrik Carlén

Mariestads äldreboende Fredslund
& Myran

Fredrik Carlén

Hfab Fyllinge

Mats Frisk

HFAB
Landsfästet

Mats Frisk

Tosse Alsén

Fönsterbyte
Åtgärd
Karmi karm byte

Besparing

Förening

Kontaktperson
Kajsa Hedlund

HB Repslagaren

Fredrik Carlén

Besparing

Förening

Kontaktperson
Olof Eliasson

Besparing

Förening
Örebrohus 11

Kontaktperson
Tomas Åkeson

Solfångaranläggningen är ny,
energiutvärdering kommer
att göras efter första
säsongen. Beräknar spara 4060 ton pellets

Mariestads
äldreboende
Fredslund

Fredrik Carlén

Kylanläggning
Byte av kylanläggning med
styrda pumpar och kondensfläktar med avsevärt lägre
elförbrukning

Kulvert
Åtgärd
Gamla kulvertar som läcker
vatten och värme

Solvärmesystem
Åtgärd
Ombyggnad och modernisering
av solvärmeanläggning
Komplettering av Pelletsanläggning med solfångare,
32 m2 solfångaryta,
Plana solfångare
3000 m3 ackumulatorvolym
Uppföljning av datoriserad och
ombyggd solvärmeanläggning
Solvärmesystem i samband med
takbyte
Solvärme till varmvatten, i
Skövde, Sebastian Jan
Andersson 0500 472 621
Räknade på detta men fick inte
ihop ekonomin

Roland Thèrus
Tosse Alsén
Peter
Oppenstam
Martin
Mårtensson
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Stambyte, åtgärder i samband
Åtgärd
Ombyggnad av badrum, stamrenovering (byte/relining), här
kan även andra åtgärder bli
aktuella, ventilation (nya kökskåpor, temp och tryckstyrda FF
samt ev. FVP>VV
Större stamrenovering där det
gjordes kanalisation för
framtida bredband/TV/IP
Stambyte och
våtrumsrenovering
Stambyte och
våtrumsrenovering individuell
elmätning
900 lgh stort stambyte 60talshus, test för miljonpr tilluft
och frånluft, istappar,
fjärrvärme 50 % direktverkande
el 50 % av huset. Dyra
uppvärmningskosnader
Norrköpings största förening
Nya slitsar befintliga slitsar ofta
för små VVC upp i lgh
Projas nu

Besparing

Förening

Kontaktperson
Roland Thèrus

Tosse Alsén

Lerumshus 3
Mölndalshus 3

Anders
Johansson
Tomas
Turneus

Brf Östberga

Johan
Lindberg
Roland Norlin
förvaltare
0730 433276

Opalen
Mjölbyhus nr 4

Anders Whass
Christer
Josefsson
Christer
Josefsson
Torbjörn
Lindkvist
Sebastian
Karlström

Motala hus 8

Styrsystem
Åtgärd
Utbyte värmecentral, ny
styrning
Byte av styr och
reglerutrustning med DUC
Justering av värme och
ventilation
Byte av styr och
reglerutrustning för
ventilationen,
Datoriserade
övervakningssystem
Injustering av frånluftsflöden
Montering av tryck och
temperatur styrning av frånluftsfläktar
Montering av ny datamodul i
UC för bättre styr och regler av
värme och ventilationsaggregaten

Besparing
Ca 10 % lägre energiförbr.
Elförbrukning ned 75 %
Fjärrvärme ned 20 %

Sänkte energiförbrukningen
rejält och fick bättre drift

Förening
Hammarslund
Malmö
Kv. Pilstorp
Äldreboende

Kontaktperson
Amir
Souresrafil
Amir
Souresrafil
Jan Nygren

Filipstadshus 1

Tomas Åkeson

Underlättat larm och drift för
förvaltningen

Ca 25 % fjärrvärme
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Tomas Åkeson
Falköping 6

Fredrik Carlén

Mariestadshus 11

Fredrik Carlén

Injustering luftflöden
Installation av datoriserad övervakninssystem för värmeanläggningen
Installation av datoriserat övervakningssystem för värmeanläggningen
Datoriserad driftsövervakning
Prognosstyrning, styr ned
värmen dagen innan en
värmebölja

10% fjärrvärme

Töreboda 3

Fredrik Carlén

Besparing 10 % fjärrvärme

Skövdehus 12

Fredrik Carlén

Tosse Alsén
Olof Eliasson

Spar 5-10 % ,30 000 skr
kostnad

Tappvatten
Åtgärd
Komplettering av befintliga
blandare med snålspolande utrustning på samtliga tappställen
Komplettering av befintliga
blandare med snålspolande
utrustning på samtliga
tappställen
Vattensparprojekt
Installation av snålspolande
munstycken (Fabrikat Divello)

Besparing
25-30 % vatten

Förening
Mariestadshus 2

Kontaktperson
Fredrik Carlén

3 000 liter varmvatten/dygn

Studentboende
Skövde

Fredrik Carlén

Tosse Alsén
Magnus
Bäckström

Flera offerter ute

Flera brf

Besparing
.

Förening
Doktorn
Fruängen

Kontaktperson
Olof Eliasson

Förening

Kontaktperson
Hans Nilson

Tvättstuga
Åtgärd
Byte torkutrustning i tvättstuga

Varmvatten individuell mätning
Åtgärd
Individuell mätning av el och
vatten
Motivera hyresgäster till
individuell mätning av el där
man idag har kollektiv mätning

Besparing
.

Roland Thèrus
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Ventilationssystem
Åtgärd
Från gammalt FT till FTX
Ombyggnad ventilation med
återvinning
Byte av ventilationsaggregat
med återvinning
Utbyte av zonregulatorer och
motorer i 300 rum
Utbyte av befintlig mekanisk
konstanttrycksreglering till
elektronisk i 22 plan
Detta möjliggör trycksänkning i
kanalsystemet
Montering av likströmsfläktar i
3 FTX-aggregat
Värmeåtervinning på
ventilation

Besparing

Förening
Äldreboende
Marklyckan
Örebro
Färgeriet
Högskolan
Halmstat, Alecta,
Höghuset

HFAB Hajen

Kontaktperson
Jan Nygren
Tomas
Åkeson
Tomas
Åkeson
Mats Frisk

Mats Frisk
Tosse Alsén

Ventilbyten
Åtgärd
Ventilbyten i radiatorer och
stam
Nya tilluftsventiler bakom
radiatorer
Montering av nya uteluftsventiler bakom radiatorer samt
injustering av flöden

Besparing
.

Förening
Doktorn
Fruängen
Falköping 6

Kontaktperson
Olof Eliasson

Hjohus 1

Fredrik Carlén

Fredrik Carlen

Vindsbjälklag tilläggsisolering
Åtgärd
Tilläggsisolering vind
Vindsisolering

Besparing

Förening
Doktorn
Fruängen
Gävlehus 6

Tilläggsisolering vind, pågår
Gjort med cellplast spånskiva +
vindsförråd.
Kan vara riskabelt med
kondens, men kan ha fuktstyrd
fläkt

Kontaktperson
Hans Nilson
Olof Eliasson
Magnus
Bäckström
Peter
Oppenstam

Vindkraftprojekt
Åtgärd
Vindkraftprojekt med andra
aktörer på marknaden

Besparing

Förening
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Kontaktperson
Hans Nilson

Värmesystem injustering
Åtgärd
Injustering värmesystem, även
ventilation
Injustering av värmesystem med
fasta monterade don i
ettrörssystem.
Konvertering av värmesystem
från el till fjärrvärme
Injustering radiatorsystem. Nya
termostater och ny tryckstyrd
pump
Injustering av radiatorer och
distrubutionssystem, nya
termostater
Injustering av radiator och
distributionssystem. Nya
termostater
Injustering och utbyte av
termostater
Ombyggnad av undercentral

Besparing

Förening

Kontaktperson
Hans Nilson

Värmekurva sänktes 6
grader

Malmöhus 22

Amir
Souresrafil

Besparing ca 40 %

Fredrik Carlén

Ca 8 % hittills, korrigerat

Gruppboende
Skövde
Baronen

Ca 11 % korrigerat

Halmstadshus

Mats Frisk

Ca 14 % på helår

Laholmshus 1

Mats Frisk

Halmstadshus 2

Mats Frisk

Mats Frisk

Roland Thèrus

Värmepump
Åtgärd
Frånluftsvärmepump
Frånluftsvärmepump, ordf.
Sigge Eklöv 08-53179231,
förvaltining Rickard Ståhl

Besparing mm
Ej förvaltad av RB

Förening
Arkitekten Solna
HSB/Stenbocken

Besparing

Förening
Örebrohus 4

35-40 % bättre
verkningsgrad

Mariestadshus 11

Kontaktperson
Olof Eliasson
Jerry
Kristoffersson

Värmeväxlare byte
Åtgärd
Byte av fjärrvärmeväxlare +
injustering
Byte av gamla ventilationsaggregat med plattvärmeväxlare till nya aggregat med
roterande värmeväxlare
Byte av ventilationsanläggning
med TF/FF+korsVVX till
ventilationsanläggning med
roterande VVX
Energieffektivisering inom flera
olika bestånd med olika
förutsättningar FF>FVP>VV
Installation av återvinning på
TF aggregat

Kontaktperson
Tomas
Åkeson
Fredrik Carlén

Roland Thèrus

Roland Thèrus

Bra resultat

Tosse Alsén
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