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Sammanfattning 

 
Studien genomförs i samarbete med HSB. som är ett av de större företagen som bygger, förvaltar, 

planerar och finansierar samhällets bostäder. Arbetet har fokuserats på att kartlägga och analysera 

energiåtgärder i fastigheter och på vilket sätt åtgärderna påverkar miljön i samhället. Inspirationen till 

arbetet kommer från den stora mängd flerbostadshus som idag är i behov av upprustning. Syftet med 

arbetet är att genom en jämförelsestudie mellan energiprestandan före och efter åtgärd visa på vilka 

effekter som uppnås med hjälp av nya energieffektiva system. Rapporten kommer inledningsvis att 

fokusera på den minskade mängd energi och därefter övergå till att analysera förändringarna ur ett 

miljöperspektiv. Arbetet har två huvudfrågeställningar där den första fokuserar på den energimängd 

som sparas genom att effektivisera stora fastighetssystem. Den andra huvudfrågan kopplar samman 

energibesparingar med miljöbelastning och på vilket sätt samhället kan dra nytta av en storskalig 

upprustning. Studien kommer också att innefatta tre mindre delfrågeställningar som berör 

installationer i äldre fastigheter, behovet av särskild kompetens samt möjligheten för individer att 

påverka energiprestandan med hjälp av individuell mätning och debitering. 

 

En stor del av studien handlar om att genom teori beskriva berörda system och skapa en förståelse för 

hur fastigheterna fungerar i praktiken. Fyra bostadsrättsföreningar har analyserats där tre stycken 

nyligen genomfört energiförbättrande åtgärder. Den fjärde föreningen används som ett referensobjekt 

och bör ses som en målbild för kommande bostadsprojekt. Metoden som använts inom studien går ut 

på att först skapa en övergripande bild av respektive förening, för att sen analysera energidata före och 

efter förändringen. Den uppnådda besparingen i kilowattimmar omvandlas därefter till 

koldioxidutsläpp som ligger till grund för huvudfrågan i arbetet. 

 

Resultatet av arbetet mynnar ut i att ett flerbostadshus som genomför en större upprustning av 

värmesystemet mer eller mindre halverar energiförbrukningen. Det förekommer vissa differenser i 

energibesparingen hos de olika fastigheterna som till största delen beror på skillnader i storlek och 

utformning. Den minskande mängden koldioxid visar sig vara en stor del för miljön i samhället.  



 

 

 

  



 

 

Abstract 

 
The study is conducted in cooperation with HSB. which is one of the larger companies that build, 

manage, plan and finance the housing of the community. The work has focused on mapping and 

analyzing energy measures in real estate and how the actions affect the environment in society. 

Inspiration of the work comes from the large amount of apartment buildings that are currently in need 

of refurbishment. The purpose of the work is to show, through a comparative study between the 

energy performance before and after the action, the effects achieved by using new energy efficient 

systems. The report will initially focus on the reduced amount of energy and then proceed to analyzing 

the changes from an environmental perspective. The work has two main issues in which the first 

focuses on the amount of energy that is saved by streamlining large property systems. The second 

main issue connects energy savings with environmental impact and how society can benefit from 

large-scale upgrading. The study will also include three minor issues related to installations in older 

real estate, the need for special skills and the ability for individuals to influence energy performance 

by means of individual measurement and charging. 

 

A large part of the study is about describing the systems theoretically as well as understanding how the 

real estate works in practice. Four tenant-owner associations have been analyzed, as of three recently 

implemented energy-enhancing measures. The last association is used as a reference object and should 

be seen as a target image for future housing projects. The method used in the study is to first create an 

overall picture of each association, to then analyze energy data before and after the change. The 

savings achieved in kilowatt hours are then converted into carbon dioxide emissions which underlie 

the main issue at work. 

 

The result of the work is that a apartment building that carries out a major upgrading of the heating 

system more or less halves energy consumption. There are some differences in the energy savings of 

the various properties that are largely due to differences in size and design. The amount of emissions 

saved proves to be a significant part of the environment in society. 

  



 

 

 

  



 

 

Förord 

 
Det här examensarbetet har skrivits av två studenter på programmet Byggteknik och design tillhörande 

KTH i Stockholm. Arbetet publiceras i en tid där miljöfrågorna fått allt större fokus i samhället.  

 

Inledningsvis vill vi tacka högskolan KTH med programansvarig Per Roald som i ett tidigt skede 

bidrog med stor erfarenhet och stöttande riktlinjer. 

 

Vidare avser vi att tacka styrelsemedlemmar och övriga medlemmar i bostadsrättsföreningarna: 

Ulvsättra, Emaljeraren, Jakobsberg och Beckasinen. Utan ett godkännande av er hade inte arbetet varit 

möjligt. 

 

Avslutningsvis läggs ett mycket stort tack till de båda handledarna Arne Haglund, KTH och Jonas 

Karlsson, HSB som med stor professionalitet bidragit med kunskap och kontakter, men framförallt 

med motivation till oss och vår studie, tack! 

 

 

Reine Nilsson      Ertugrul Orhan 

                         

 

2018-06-18 

Stockholm, KTH 

  



 

 

 

  



 

 

Innehåll 

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

1.1 Bakgrund ....................................................................................................................................... 1 

1.2 Målformulering ............................................................................................................................. 2 

1.3 Syfte och frågeställning ................................................................................................................. 2 

1.4 Avgränsningar ............................................................................................................................... 3 

2. Metod .................................................................................................................................................. 5 

2.1 Inför studien .................................................................................................................................. 5 

2.2 Validitet, reliabilitet och variabilitet .............................................................................................. 5 

2.2.1 Utformning ............................................................................................................................. 5 

2.2.2 Värmeåtervinning ................................................................................................................... 5 

2.2.3 Individuell mätning och debitering, IMD ............................................................................... 6 

2.2.4 Miljö ....................................................................................................................................... 6 

3. Nulägesbeskrivning ............................................................................................................................. 7 

3.1 Ulvsättra ........................................................................................................................................ 7 

3.2 Emaljeraren ................................................................................................................................... 8 

3.3 Jakobsberg ..................................................................................................................................... 9 

3.4 Beckasinen................................................................................................................................... 10 

3.5 Läge ............................................................................................................................................. 11 

3.6 Teori ............................................................................................................................................ 12 

3.6.1 Boverkets krav på flerbostadshus ......................................................................................... 12 

3.6.2 Individuell mätning och debitering ...................................................................................... 12 

3.6.3 Snålspolande kranar.............................................................................................................. 14 

3.6.4 Energi ................................................................................................................................... 14 

3.6.5 Energianvändning för flerbostadshus ................................................................................... 15 

3.6.6 Värmebalansen i en byggnad ................................................................................................ 15 

3.6.7 Självdragssystem .................................................................................................................. 16 

3.6.8 Frånluftsventilation............................................................................................................... 17 

3.6.9 Frånluftsventilation med värmeåtervinning .......................................................................... 17 

3.6.10 Värmeväxlare ..................................................................................................................... 18 

3.6.11 Bergvärme .......................................................................................................................... 18 

3.6.12 Miljö och klimat ................................................................................................................. 19 

3.6.13 Miljö och energi ................................................................................................................. 20 

4. Teoretisk referensram ........................................................................................................................ 21 

4.1 Boverkets Byggregler .................................................................................................................. 21 

4.2 Lag (2014:267) om energimätning i byggnader .......................................................................... 21 



 

 

4.3 Energimyndigheten ..................................................................................................................... 22 

4.4 Plan- och bygglag (2010:900) ..................................................................................................... 22 

4.5 Plan- och byggförordning (2011:338) ......................................................................................... 22 

4.6 A-temp ......................................................................................................................................... 22 

4.7 Projektering av VVS-installationer ............................................................................................. 22 

4.8 Praktisk byggnadsfysik ................................................................................................................ 23 

4.9 Så byggdes husen 1880–2000 ..................................................................................................... 23 

4.10 Boverkets byggregler, BBR....................................................................................................... 23 

5. Genomförandet .................................................................................................................................. 25 

5.1 Ulvsättra. Värmeåtervinning ur frånluft ...................................................................................... 26 

5.2 Emaljeraren. Värmeåtervinning ur frånluft ................................................................................. 27 

5.3 Beckasinen. IMD ur el, snålspolande kranar och värmeåtervinning ur frånluft .......................... 28 

5.4 Jakobsberg. Bergvärme, IMD för el och varmvatten samt värmeåtervinning ur frånluft ........... 29 

5.5 Diagram över förbrukning ........................................................................................................... 30 

5.5.1 Ulvsättra ............................................................................................................................... 30 

5.5.2 Emaljeraren .......................................................................................................................... 30 

5.5.3 Beckasinen ............................................................................................................................ 31 

5.5.4 Jakobsberg ............................................................................................................................ 31 

6. Resultat .............................................................................................................................................. 33 

6.1 Ulvsättra ...................................................................................................................................... 33 

6.2 Emaljeraren ................................................................................................................................. 33 

6.3 Beckasinen................................................................................................................................... 33 

6.4 Jakobsberg ................................................................................................................................... 34 

6.5 Minskad miljöbelastning i samhället ........................................................................................... 34 

7. Analys ................................................................................................................................................ 35 

7.1 Underhåll av system .................................................................................................................... 35 

7.2 Presentation av energiförbrukningen för boende......................................................................... 35 

7.3 Energi .......................................................................................................................................... 35 

7.4 Miljö ............................................................................................................................................ 36 

7.5 Ekonomi ...................................................................................................................................... 36 

7.6 Energivärden ............................................................................................................................... 37 

8. Slutsats .............................................................................................................................................. 39 

8.1 Svar till frågeställningar .............................................................................................................. 39 

8.2 Vidare studier .............................................................................................................................. 39 

9. Rekommendationer ........................................................................................................................... 41 

10. Referenser ........................................................................................................................................ 43 

11. Bilagor ............................................................................................................................................. 47 



 

 

11.1 Förstudie Ulvsättra, ENEX AB ................................................................................................. 47 

11.2 Ulvsättra energiförbrukning ...................................................................................................... 51 

11.3 Emaljeraren energiförbrukning ................................................................................................. 52 

11.4 Emaljeraren energiförbrukning ................................................................................................. 52 

11.5 Beckasinen energiförbrukning................................................................................................... 53 

11.6 Jakobsberg energiförbrukning ................................................................................................... 54 

 



 

 

 

  



 

 

Figurförteckning 

 
Figur 1 Ulvsättra utsida ........................................................................................................................... 7 

Figur 2 Ulvsättra undercentral ................................................................................................................. 7 

Figur 3 Emaljeraren undercentral ............................................................................................................ 8 

Figur 4 Emaljeraren utsida ...................................................................................................................... 8 

Figur 5 Jakobsberg utsida ........................................................................................................................ 9 

Figur 6 Jakobsberg garage ....................................................................................................................... 9 

Figur 7 Beckasinen utsida ..................................................................................................................... 10 

Figur 8 Beckasinen undercentral ........................................................................................................... 10 

Figur 9 Geografiskt läge ........................................................................................................................ 11 

Figur 10 Individuell mätning ................................................................................................................. 13 

Figur 11 Värmebalansen ....................................................................................................................... 15 

Figur 12 Självdragsventilation .............................................................................................................. 16 

Figur 13 Frånluftsventilation ................................................................................................................. 17 

Figur 14 Värmeåtervinning ................................................................................................................... 17 

Figur 15 Värmepumpens kretslopp ....................................................................................................... 19 

Tabell 1 Ulvsättra energiförbrukning .................................................................................................... 26 

Tabell 2 Emaljeraren energiförbrukning ............................................................................................... 27 

Tabell 3 Beckasinen energiförbrukning ................................................................................................ 28 

Tabell 4 Jakobsberg energiförbrukning ................................................................................................. 29 

Figur 16 Ulvsättra energiförbrukning .................................................................................................... 30 

Figur 17 Emaljeraren energiförbrukning ............................................................................................... 30 

Figur 18 Beckasinen energiförbrukning ................................................................................................ 31 

Figur 19 Jakobsberg energiförbrukning ................................................................................................ 31 

 

  

file:///C:/Users/Reine/Desktop/övrigt/Reine/KTH/Exjobb%20VT%202018/Utkast/Godkänt%20exjobb/Exjobb%20Reine%20och%20Ertugrul%20med%20bilagor.docx%23_Toc517243600
file:///C:/Users/Reine/Desktop/övrigt/Reine/KTH/Exjobb%20VT%202018/Utkast/Godkänt%20exjobb/Exjobb%20Reine%20och%20Ertugrul%20med%20bilagor.docx%23_Toc517243601
file:///C:/Users/Reine/Desktop/övrigt/Reine/KTH/Exjobb%20VT%202018/Utkast/Godkänt%20exjobb/Exjobb%20Reine%20och%20Ertugrul%20med%20bilagor.docx%23_Toc517243602
file:///C:/Users/Reine/Desktop/övrigt/Reine/KTH/Exjobb%20VT%202018/Utkast/Godkänt%20exjobb/Exjobb%20Reine%20och%20Ertugrul%20med%20bilagor.docx%23_Toc517243603
file:///C:/Users/Reine/Desktop/övrigt/Reine/KTH/Exjobb%20VT%202018/Utkast/Godkänt%20exjobb/Exjobb%20Reine%20och%20Ertugrul%20med%20bilagor.docx%23_Toc517243604
file:///C:/Users/Reine/Desktop/övrigt/Reine/KTH/Exjobb%20VT%202018/Utkast/Godkänt%20exjobb/Exjobb%20Reine%20och%20Ertugrul%20med%20bilagor.docx%23_Toc517243605
file:///C:/Users/Reine/Desktop/övrigt/Reine/KTH/Exjobb%20VT%202018/Utkast/Godkänt%20exjobb/Exjobb%20Reine%20och%20Ertugrul%20med%20bilagor.docx%23_Toc517243606
file:///C:/Users/Reine/Desktop/övrigt/Reine/KTH/Exjobb%20VT%202018/Utkast/Godkänt%20exjobb/Exjobb%20Reine%20och%20Ertugrul%20med%20bilagor.docx%23_Toc517243607
file:///C:/Users/Reine/Desktop/övrigt/Reine/KTH/Exjobb%20VT%202018/Utkast/Godkänt%20exjobb/Exjobb%20Reine%20och%20Ertugrul%20med%20bilagor.docx%23_Toc517243609
file:///C:/Users/Reine/Desktop/övrigt/Reine/KTH/Exjobb%20VT%202018/Utkast/Godkänt%20exjobb/Exjobb%20Reine%20och%20Ertugrul%20med%20bilagor.docx%23_Toc517243610
file:///C:/Users/Reine/Desktop/övrigt/Reine/KTH/Exjobb%20VT%202018/Utkast/Godkänt%20exjobb/Exjobb%20Reine%20och%20Ertugrul%20med%20bilagor.docx%23_Toc517243611
file:///C:/Users/Reine/Desktop/övrigt/Reine/KTH/Exjobb%20VT%202018/Utkast/Godkänt%20exjobb/Exjobb%20Reine%20och%20Ertugrul%20med%20bilagor.docx%23_Toc517243612
file:///C:/Users/Reine/Desktop/övrigt/Reine/KTH/Exjobb%20VT%202018/Utkast/Godkänt%20exjobb/Exjobb%20Reine%20och%20Ertugrul%20med%20bilagor.docx%23_Toc517243613
file:///C:/Users/Reine/Desktop/övrigt/Reine/KTH/Exjobb%20VT%202018/Utkast/Godkänt%20exjobb/Exjobb%20Reine%20och%20Ertugrul%20med%20bilagor.docx%23_Toc517243614


 

 

 

  



1 

 

1. Inledning 

 
1.1 Bakgrund 

  
Miljonprogrammet är allmänt känt för många som lösningen på den bostadsbrist och urbanisering som 

präglade Sverige fram till mitten av 1970-talet. Bostadsbristen byggdes bort under loppet av några år 

och ersattes av ett mycket mer komplicerat problem, den framtida underhållsplanen. De mindre 

effektiva tekniska lösningarna behöver uppgraderas för att fastigheterna fortsatt ska vara beboeliga.  

Statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) visar att cirka 90 % av Sveriges kommuner domineras av 

hyresrätter (Statistiska centralbyrån 2016). Flera av fastigheterna är i behov av upprustning och 

modernisering av olika former för att på ett effektivt sätt nå dagens miljömål. Några 

förbättringsåtgärder som har åstadkommits är byte av stammar, ventilation och elarbeten 

(Bolagsverket 2014-05-20). Att förbättra energiprestandan i befintliga fastigheter är för många kopplat 

till höga kostnader, avancerad mjukvara och resurskrävande underhållsplaner. Stora ingrepp kräver 

större resurser men även små åtgärder leder till positiva effekter och bidrar till en mer hållbar miljö. 

För att energiåtgärder ska ge maximal effekt krävs det ett förändrat beteende hos boenden på 

individnivå där användandet av resurser såsom varmvatten, el och ventilation måste 

energieffektiviseras. Med effektiva system menas i detta arbete system bidrar till sänkta 

energikostnader och en förbättrad miljö.  

 

En anledning till varför nybyggda lågenergihus har så bra energiprestanda beror främst på de 

installationer som har genomförts. Det innebär att byggnader med undermåliga utrustningar kommer 

att bidra till en högre energiförbrukning och tillsammans med detta inte kunna uppfylla den utlovade 

prestandan (Erlandsson och Pettersson 2015). I dagsläget påträffas många fastigheter som inte 

uppfyller kraven från boverkets byggregler, vilket betyder att det är många fastigheter som behöver 

renoveras och uppgraderas till en modern standard (Energi & Miljö 2014). Detta arbete kommer att bli 

ett underlag till att tydliggöra hur flerbostadshus kan energieffektiviseras till en klimatsmart byggnad. 

 

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA (2012, 4) genomförde en studie inom 

energieffektivisering av flerbostadshus med fokus på att ta fram lämpliga åtgärder för att nå framtida 

miljömål. Några av de rekommendationer som läggs ut till fastighetsägare är att vid 

renoveringsarbeten eller ombyggnader passa på att titta på energiförbättrande åtgärder samt att planera 

och presentera kommande åtgärder i en åtgärdsplan. Undersökningen från IVA leder fram till vissa 

slutsatser där det bland annat framgår att dagens tempo och kompetensnivå inte räcker till för att 

uppfylla de framtida kraven. 

 

Genom att studera energiförbättringar i specifika fastigheter före och efter utförda åtgärder framställs 

ett resultat som riktar sig till den verkliga situationen. Varje byggnad är unik och genomgår ständiga 

förändringar, dessa förändringar skapar specifika behov för varje enskilt fastighet vilket bidrar till 

differenser mellan beräknade och verkligt uppmätta energiförbrukningen. 
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1.2 Målformulering 

 
Vi förväntar oss att detta arbete kommer resultera i att fler fastighetsägare tar steget och moderniserar 

sina byggnader för att bidra till en bättre miljö. Genom att belysa och styrka de positiva 

miljöeffekterna efter vissa åtgärder i fastigheten hoppas vi att rapporten kan inspirera andra 

fastighetsföretag eller bostadsrättsföreningar i deras beslutsfattande mot en mer miljömedveten 

energianvändning. 

 

Målet med rapporten är att slutligen visa på hur belastningar i samhället kan minskas genom 

installation av effektiva energisystem i flerbostadshus.  

 

Viktiga delmål: 

● Lokalisera de referensobjekt som genomgått effektiva åtgärder och besluta om vilka av dessa 

fastigheter som ska analyseras. 

● Sammanställ viktig information om fastigheterna som kommer att representera 

energiförbrukningen före och efter åtgärd. 

● Skapa en miljöjämförelse för referensobjekten och simulera förändringarna i ett större 

samhällsperspektiv. 

 

1.3 Syfte och frågeställning 

 
Syftet med arbetet är att genom en jämförelsestudie skapa ökad förståelse för den positiva 

miljöpåverkan som uppkommer genom installation av energieffektiva fastighetssystem. 

 

Huvudfrågeställningar 

● Hur har energiprestandan i fastigheterna förändrats efter installation av nya effektiva 

energisystem? 

● På vilket sätt kan en storskalig förbättring av energianvändningen i samhället bidra till en mer 

hållbar miljöutveckling?  

 

Delfrågeställningar 

● Finns det en miljömässig vinning med effektiva system i äldre fastigheter och hur ser den i så 

fall ut? 

● Krävs det extra kompetens för att underhålla de nya systemen och i så fall vilken? 

● Hur presenteras energidata för boende i dagsläget och på vilket sätt skulle systemet kunna 

utformas för att ge individen större motivation till att påverka sin egna förbrukning? 
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1.4 Avgränsningar 

 
Arbetet omfattar en energi och miljöjämförelse av befintliga flerbostadshus med eller utan effektiva 

energisystem. Rapporten kommer att fokusera på energikrävande system inom el, värme och 

ventilation. Studien kommer i huvudsak att avgränsas till tre äldre befintliga flerbostadshus men också 

inkludera en nyproducerad fastighet. Att diskutera ett effektivt system är ett brett ämne och kommer 

därför innebära en avgränsning till de system och installationer som medför en betydande påverkan för 

fastighetens totala energiförbrukning.  

 

Installationer som kommer att granskas är fjärrvärme och bergvärmesystem, värmeåtervinning ur 

frånluft samt snålspolande kranar. Studien kommer också behandla system för individuell mätning och 

debitering av el och varmvatten, även kallat IMD-system.  
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2. Metod 
 
2.1 Inför studien 

 
Ämnet är brett och mycket omfattande med flera möjliga infallsvinklar så som ekonomi, 

miljöpåverkan, komfort och beteendemönster. Större delen av tiden före studien ägnades åt möten med 

diskussioner om stora avgränsningar inom området. I samråd med representanter från KTH mynnade 

arbetet ut till att bli en jämförelsestudie mellan fastigheter och deras energiprestanda. 

 

En stor del av informationen grundar sig på energiuppgifter från HSB och berörda 

bostadsrättsföreningar där nya energisystem har installerats. Rapporten byggs upp med relevanta 

teoriavsnitt för att ge läsaren grundläggande förståelse inom området. Platsbesök och observationer av 

fastigheterna gav en uppfattning om systemen och dess uppbyggnad. Förhoppningen var att varje 

besök genomfördes med en expert inom området, exempelvis förvaltare, drift- och underhållspersonal, 

fastighetsskötare alternativt styrelsemedlemmar. 

 

Energieffektivisering är inte något nytt utan har debatterats under många år, flera tidigare arbeten av 

såväl företag som studenter existerar idag vilket delvis ligger till grund för denna studie. 

 

2.2 Validitet, reliabilitet och variabilitet 

 
Att direkt mäta av en värmeanläggnings energiförbrukning under ett år ger ett specifikt mått på 

förbrukad mängd och är en användbar metod i en jämförelsestudie. Metoden fungerar bra när det 

handlar om att jämföra åtgärder inom samma fastighet där övriga installationer och den 

byggnadstekniska standarden inte förändrats. I de fall där syftet är att jämföra olika byggnaders 

energidata saknar metoden tillförlitlighet på grund av att fastigheterna skiljer sig i bland annat 

materialval, väggtjocklekar men också avseende geografisk placering. 

 

 

2.2.1 Utformning 

 
En ytterligare faktor som skapar stora skillnader i energiförbrukningen mellan olika fastigheter är 

utformningen. Ulvsättra och Emaljeraren är båda uppförda under året 1963 med fjärrvärme som 

uppvärmningskälla och har i stora drag genomgått liknande förbättringsåtgärder med obetydlig 

geografisk avvikelse. Konstruktionen i båda husen kan antas bestå av betongstomme med liknande 

värmeavgivande egenskaper. Den stora skillnaden mellan fastigheterna är att Emaljeraren består av en 

stor byggnad och Ulvsättra av fyra mindre. Ulvsättra har betydligt fler ytterväggar per kvadratmeter 

boendeyta vilket bidrar till fler köldbryggor och högre energiåtgång. Ytterligare faktorer är att 

Ulvsättra måste transportera det varma vattnet mellan byggnaderna vilket medför förluster. 

 

 

2.2.2 Värmeåtervinning 

 
Bostadsrättsföreningarna Ulvsättra och Emaljeraren återvinner värme ur frånluften och använder 

energin till värmevatten. Föreningen Jakobsberg har en annan lösning som innebär att 

värmeåtervinningen nyttjas till garageutrymmet. Föreningen har också valt att använda sig av 

bergvärme som värmekälla vilket betyder att fastigheten inte är lika beroende av andra aktörer. 

Jakobsberg använder sig också av en annan typ av radiator som är integrerad med tilluften vilket ökar 

trivselfaktorn. Ulvsättra och Emaljeraren har traditionella springventiler som ökar risken för dragigt 

klimat. 
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2.2.3 Individuell mätning och debitering, IMD 

 
Metoden avviker något från de övriga åtgärderna i den bemärkelsen att en resultatförbättring inte är 

garanterad. Det är upp till de boende att avgöra om de ska vara med och bidra till en förbättring av 

energiprestandan i fastigheten till skillnad mot att installationer inte tar hänsyn till beteendemönster. 

Ett rimligt antagande är att individens bidrag till miljöförbättring styrs av huruvida de boende 

premieras för sina insatser. Brf. Jakobsbergs system för IMD bygger på att sparsamma medlemmar 

erhåller en lägre energikostnad, troligtvis finns det ytterligare besparingar att göra på el och 

varmvatten genom att utöka belöningssystemet för lågförbrukande medlemmar. 

 

 

2.2.4 Miljö 

 
Arbetets metod bygger på att genomföra studien på fyra objekt för att sedan värdera om resultatet mot 

ett större antal och därigenom skapa en uppfattning om samhällets potential. Genom att studera ett 

fåtal föreningar mer noggrant skapas mycket bra förutsättningar för just de objekten.  
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3. Nulägesbeskrivning 

 
3.1 Ulvsättra 

 
Bostadsrättsföreningen Ulvsättra är belägen i Järfälla norr om Stockholm och består av fyra stycken 

flerbostadshus med totalt 108 bostäder. Varje huskropp är uppbyggd med tre trapphus i tre plan där 

respektive plan nyttjas av tre lägenheter. Husen byggdes år 1963 och är av typen lamellhus. 

Fördelningen av lägenheterna uppgår till 48 stycken tvåor och 60 stycken treor. Förutom bostäder 

finns det också stora källarytor med förråd, lokaler, garage, cykelrum och tvättstuga. Föreningen är 

fristående och drivs av en egen styrelse i avtal med bland annat HSB för ekonomiska och 

fastighetsrelaterade tjänster. 

Föreningen har även en mycket modern anläggning för värme och ventilation med system för 

värmeåtervinning. Anläggningen är automatiskt styrd via olika dataundercentraler vilket medför 

flexibilitet och effektiv reglering med hänsyn till rådande utomhustemperatur. Inkommande fjärrvärme 

leds in i en undercentral placerad i hus nummer två. Vattnet används som tappvarmvatten och 

radiatorvatten för uppvärmning. Föreningen är även i slutskedet av ett omfattande stambyte. 

Husen är försedda med varsin frånluftsfläkt som är placerad på respektive tak tillsammans med en 

värmeväxlare. Värmeväxlaren är kopplad till en vattenkrets som cirkulerar den återvunna värmen ner 

till centralen och nyttjas som tillskott. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figur 1 Ulvsättra utsida Figur 2 Ulvsättra undercentral 
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3.2 Emaljeraren 

 
Även Emaljeraren är belägen i Järfälla och består av ett stort flerbostadshus av typen skivhus uppfört 

år 1963. Fastigheten har en böjd form där den konkava delen är utrustad med balkonger som vetter 

mot Mälaren i sydvästlig riktning. Totalt antal lägenheter uppgår till 276 stycken fördelat mellan ettor, 

treor och fyror. Varje lägenhet har eget förråd i källaren eller på vinden. Föreningens medlemmar har 

även möjlighet att disponera en fritidslokal av storleken 118 kvadratmeter. Fastigheten har nyligen 

uppgraderats med teknik för värmeåtervinning samt genomfört ett stambyte. 

Fastigheten har en större undercentral där inkommande fjärrvärme behandlas och distribueras ut till 

bostäderna. Värmeåtervinningen ur frånluften är placerad i vindsutrymmen. Den återvunna värmen 

växlas sedan över från luft till vatten och återgår ner till undercentralens tankar för värmevatten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 Emaljeraren utsida Figur 3 Emaljeraren undercentral 
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3.3 Jakobsberg 

 
Husen är byggda år 2013 och består av fyra sammankopplade byggnader med totalt 36 lägenheter. 

Föreningen är, till skillnad från Ulvsättra och Emaljeraren, en nyproduktion med effektiva system som 

har lyckats sänka energianvändningen ner till 54 kWh/m² och år. Husen har ett ventilationssystem med 

värmeåtervinning ur frånluft som är placerade nere i garaget. Frånluft som sugs ut från lägenheterna 

förs vidare ner till garaget vilket skapar ett komfortabelt klimat utan behov av extra värmekällor.  

Individuell mätning sker för både el- och vattenförbrukningen. Mätning sker i porten precis bakom 

dörren intill lägenheterna och har bidragit till att det på ett enkelt sätt går att komma åt och läsa av hur 

stor förbrukningen är. 

Fastigheten är utrustad med ett system för bergvärme som värmekälla med 10 borrhål. Systemet är 

mycket effektivt och täcker stor del av värmebehovet, vid riktigt kallt klimat används en elpatron. 

Systemet bidrar med en sänkt värmekostnad vilket i sin tur minskar den totala energianvändningen. 

Det har installerats radiatorer med tilluftsdon där luften förs in genom kanal och filtreras innan den 

värms upp i radiatorn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5 Jakobsberg utsida Figur 6 Jakobsberg garage 
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3.4 Beckasinen 

 
Beckasinen är en fastighet uppförd mellan åren 2001–2003 och består av 4 flerbostadshus med 128 

lägenheter. Byggnaderna har drivits med en hög energianvändning fram till år 2010. Första steget har 

varit att installera värmeåtervinning ur frånluften för hela föreningen, vilket har bidragit till en stor 

energibesparing. Det finns även andra system som nyligen har installerats, efter år 2017, såsom IMD 

mätning för el, snålspolande kranar och installation av energisnåla LED belysningar har sänkt den 

totala energianvändningen för bostaden. Individuella mätningar för vatten har inte bedömts som 

lönsamt för dessa flerbostadshus på grund av höga installationskostnader. I och med att dessa åtgärder 

är så pass nya så har det ännu inte kunnat visa en märkbar förändring på vattenförbrukningen men 

teorin säger att snålspolande kranar kommer att bidra med en besparing på cirka 40%. Precis som i 

Jakobsberg återfinns även här är nya effektiva radiatorer vilket bidrar till sänkt förbrukning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7 Beckasinen utsida 

Figur 8 Beckasinen undercentral 
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3.5 Läge 

 

Figur 9 Geografiskt läge 
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3.6 Teori 

 
3.6.1 Boverkets krav på flerbostadshus 

 
Boverkets Byggregler (BBR), som innehåller föreskrifter och allmänna råd, har till uppgift att 

precisera samhällets minimikrav för bostäder, såväl vid ändringar av ett befintligt bostadshus som vid 

nyproduktion. BBR innehåller olika gränsvärden som syftar till byggnadens energianvändning, tillåten 

elanvändning för uppvärmning och hur väggarna bör tätas till genom bra isolering för att minska 

mängden värmeförlust. 

 

Sveriges yta är uppdelad i fyra klimatzoner med särskilda krav för energianvändning, kraven är viktiga 

att studera då vissa åtgärder lämpar sig olika bra beroende på geografisk placering. Sverige har under 

år 2017 bestämt att klimatzonerna kommer att ersättas med geografiska justeringsfaktorer som är 

specifika för varje kommun. Detta för att göra en noggrannare bedömning av den verkliga levererade 

energin till byggnaden som anpassas efter de förutsättningar som råder över hela landet. (BBR A, 

konsekvensutredning 2017). 

 

I den nya BBR 24 (boverkets konsekvensutredning) som utkom den 23 november 2016 har det gjorts 

ytterligare åtstramningar för den specifika energianvändningen. Stockholms flerbostadshus tillhör 

klimatzon III och har en gräns på energianvändningen som högst får uppnå 80 kWh/m² och år (BFS 

2016:13, s.6). Dock gäller dessa gränser endast för bostäder som inte använder eluppvärmning. 

 

Den tekniska kravnivån gällande energiförbrukning för en nybyggnad gäller även vid renovering av en 

befintlig byggnad. Grundregeln går ut på att nybyggnadskraven ska tillämpas men vid vissa tillfällen 

kan installationen inte fullgöras på grund av att byggnadens kulturhistoriska och konstnärliga värden 

måste tillvaratas, i detta fall får anpassningar göras (Byggnadsverkslagen, 1994:847).  

 

 

3.6.2 Individuell mätning och debitering 

 
Individuell mätning och debitering (IMD-data) i flerbostadshus har varit ett efterfrågat system under 

de senaste åren. IMD-data innebär att den enskilde bostadsrättsinnehavaren kan påverka sin egna 

energikostnad. Förbrukning av värme samt varmvatten mäts och debiteras helt eller delvis separat. 

Genom att införa ett sådant system i en fastighet ges boende ansvar över sin egna användning vilket 

leder till en ökad medvetenhet. När boendes insikt kring energiförbrukningen ökar bidrar det till en 

lösning för att dra ner på användning av värme- och vatten samt att det blir en kostnadseffektiv lösning 

genom att fördela avgifterna för energi efter faktisk användning (Boverket, 2008). 

 

Metoder för individuell mätning och debitering på lägenhetsnivå fördelas i tre områden, värmemängd-, 

radiator- och komfortmätning. Värmemängdsmätning och radiatormätning täcker den värmemängd 

som tillförs i varje byggnad. De instrument som används för mätning av värme installeras på ingående 

värmestammar i varje lägenhet och på radiatorer (Nyteknik, 2015).  Den tredje metoden för 

värmemätning är alltså komfortmätning. Komfortmätning sker generellt hos alla boende, då 

lägenhetens inomhustemperatur mäts och beroende på vilken temperatur som upprätthålls i lägenheten 

får varje boende en egen faktura.  
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Innetemperaturen beror dock inte bara på hur mycket värme 

som erhålls från värme- och ventilationssystemet utan beror på 

fler parametrar. Dels påverkas innertemperaturen av den 

placering som lägenheten har i fastigheten, exempelvis i ett 

hörn där yttre klimatet har stor påverkan eller i en plats mellan 

två andra lägenheter vilket resulterar en mindre värmeförlust 

då värmen istället sprids mellan lägenheterna. Andra faktorer 

är antalet personer som bor och vistas i lägenheten och hur 

ofta dessa boende vädrar bostaden samt hur ofta 

värmealstrande installationer (till exempel spis, ugn och 

elektroniska apparater) används. (Fastighetsägarna Sverige, 

2015). 

 

   

Den genomsnittliga energiförbrukningen i Sverige ligger mellan 130–140 kWh/m² och år, vilket 

innebär en halvering sedan 1970-talet (Energimyndigheten, ES 2017:4). IMD-mätningar är en möjlig 

åtgärd som installeras i flerbostadshus för att minska energiförbrukningen. Individuell mätning 

uppmärksammades av media redan under 1990-talet men inte haft något större genomslag i landet. 

Redan i början under 1981 använde Tyskland IMD-data och användningen har alltmer ökat under 

senare år (Bernotat & Sandberg, 2006, s20). 

  

Trots att energianvändningen bland boende har sjunkit efter installation av en individuell mätare så 

anses den fortfarande inte vara tillräcklig lönsam i Sverige, vilket är en av anledningarna till att det 

skapas en ny BBR nästan varje år för att redovisa lönsamheten på liknande åtgärder. Boverket har vid 

flera tillfällen varit i kontakt med de stora fastighetsägarna och diskuterat vilka för- och nackdelar ett 

system med IMD-data kan medföra (Boverket, Rapport 2014:29). Fastighetsägarna har testat någon 

form av individuell mätning och kommit fram till att denna lösning kommer att medföra stora 

installations- och driftskostnader och att de inte anses vara tillräckligt energisparande. Detta 

dementeras av företag från Danmark och Tyskland, representerade av svensk förening för 

förbrukningsmätning av energi (SFFE), som menar på att installationen av IMD-system har låga 

omkostnader och leder till stora energibesparingar. Många svenska fastighetsägare installerar sina 

system efter mätningar som har gjorts beroende på komfort känsla, ex. rumstemperatur, medan 

företagen representerad av SFFE anser att den korrekta mätningen utförs genom installation och 

mätning utifrån temperaturen som anges i radiatormätaren. Syftet med installationen för dessa två 

grupper som använder olika mättekniker är densamma, det går ut på att skapa en komfortabel miljö 

och ge de boende incitament till att spara energi och värme. Dock har det inte kunnat förklarats varför 

synen på individuell mätning och debitering är så olika. (Boverket, 2015:34, s15). 

Relationen mellan boende och fastighetsägare har en viktig roll då ett system av den här karaktären 

installeras. Genom att införa ett IMD-system så godkänns det att ansvaret över resursförbrukningen 

både ligger på den enskilda individen som är hyres- och bostadsrättsinnehavare men även på 

fastighetsägaren. En stor utmaning med individuella system är att motivera enskilda individer till att 

ändra sitt beteende för att minska energiförbrukningen. 

 

 

 

 

 

 

Figur 10 Individuell mätning 
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3.6.3 Snålspolande kranar 
 

Människor har ett stort behov av vattenanvändningen. Mer än en femtedels KWh går åt till att värma 

upp vatten för användning i en lägenhet. I Sverige finns innovatörer som kommit fram till många 

lösningar för att kunna spara varmvatten. En av lösningarna inom vattenkonsumtion är att installera 

snålspolande blandare i tvättställ, kök och dusch. Många individer tar inte hänsyn till hur de använder 

sin vattenkonsumtion vilket ger upphov till en ökad förbrukning av varmvatten. Att värma upp vatten 

kräver en stor energitillgång och detta bidrar till en hög energiförbrukning inom lägenheten. 

Förbrukningen av varmvatten står för en mycket stor del av det totala energibehovet. Hänsyn har tagits 

till dessa förluster som beror på användningssättet av vatten och därför skapat smarta blandare för att 

minska mängden av den förlorade energin. Ett exempel som medför energiförluster är då brukaren 

sköljer av tallriken med hett vatten innan den ställs in i diskmaskinen, vilket är helt onödigt då 

marknaden redan har effektiva maskiner med en funktion som sköter detta (Energisparnytt, 2015).  
 

Enligt studier som energimyndigheten har gjort så finns en möjlig energibesparing i ett hushåll på 

cirka 40 % vid byte av tre standardblandare mot resurseffektiva blandare, vilket motsvarar en 

minskning på mer än 1000 kWh per år och hushåll. I ett mer storskaligt tänkande där alla kranar byts 

mot snålspolande blandare så kommer nationella energianvändningen minskas med cirka 4 TWh. 

Alltså en energimängd som går åt för användning av 160 000 villor (Effektiva kranar sparar energi, 

2014). 

 

Numera produceras blandare som bevarar komforten men samtidigt bidrar med en sänkt 

vattenförbrukning, vilket har ökat efterfrågan på dessa blandare. Kranar med kallstart egenskaper har 

bidragit med ytterligare 30 % minskning av varmvattenanvändning. Funktionen med kallstart gör så 

att det alltid rinner kallt vatten genom kranen trots att handtaget riktas rakt fram. Behöver varmvatten 

användas måste användaren aktivt vrida på handtaget.  Fördelen med detta system är att varmvatten 

inte dras upp i rören vid korta tappningar för att sedan utan användning kylas ned till ursprunglig 

temperatur.  (FM Mattsson, 2013). 

 

 

3.6.4 Energi 

 
Energifrågor har haft en viktig roll under de senaste åren som berör både Sverige och även hela EU. 

Klimatförändringar har bidragit till rörliga elpriser vilket har lett till diskussioner och haft en viktig 

roll inom den svenska energipolitiken. Frågor som är aktuella inom energipolitiken är bland annat 

tillförsel, distribution och användning av energi (Regeringskansliet, 2018). 

 

Flera år tillbaka har energipolitiken strävat efter att skapa en effektiv och hållbar energianvändning där 

energiförsörjningen även ska vara kostnadseffektiv med en låg inverkan på hälsa och miljö. 

Energipolitiken har satt ett mål för det svenska klimatet fram till år 2020 som går ut på att: 

● Minska klimatutsläppen med 40 procent 

● Skapa minst 50 procent förnybar energi 

● 20 procent effektivare energianvändning 

● Minst 10 procent förnybar energi i transportsektorn 

(Mål för Energi, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

3.6.5 Energianvändning för flerbostadshus 

 
Energiförbrukningen som gick åt för varmvatten under år 2013 motsvarade 26,4 TWh 

(Energimyndigheten 2014, 7). Tilläggas bör dock att energianvändningen varierar beroende på vad 

den årliga genomsnittliga temperaturen har uppmätts till under de studerade åren. Dessa värden som 

anges i rapporten är värden där ingen hänsyn tagits till hur kallt eller varmt det har varit under 

perioden. En byggnads energiförbrukning beror även på hur välisolerade husen är samt vilka system 

som har installerats i byggnaden.  

 

Genom åren har det funnits ett stort antal olika värmekällor som har använts för uppvärmning av 

flerbostadshus. Under miljonprogrammet var fossila drivmedel en avgörande källa. Sedan dess har 

användningen av oljepannor minskat kraftigt och istället ersatts av mer centrala, miljövänligare system 

så som exempelvis fjärrvärme och bergvärmeanläggningar (Energimyndigheten 2014). 

 

 

3.6.6 Värmebalansen i en byggnad 
 

Fastighetens värmebehov påverkas av många 

faktorer och delas in i två huvudgrupper, värme 

som bortförs och värme som tillförs byggnaden. 

Genom att skapa en balans mellan dessa två 

grupper uppnås en komfortabel inomhusmiljö som 

passar dagens samhälle. Warfvinge och Dahlblom 

(2016, 4:8) delar in huvudgrupperna i mindre delar 

och sammanfattar det hela med en balansekvation 

enligt nedan. 

 

 

 

Värme som avges 

● Transmissionsförluster Pt 

● Ventilationsförluster Pv 

● Luftläckage Pov 

 

Värme som tas emot 

● Solinstrålning Ps 

● Internvärme Pi 

● Värmesystem Pw 

Balansekvationen 

Pt+Pv+Pov=Pw+Ps+Pi    

Pw=Pt+Pv+Pov-Ps-Pi 

 

 

Transmissionsförlusterna avser den energiavgivning som sker genom byggnadens klimatskal och 

påverkas direkt av hur värmebeständig byggnadsdelen är samt temperaturskillnaden mellan inne- och 

uteluften. En yttervägg i massivt stål kommer således bidra till mycket stora förluster jämfört med en 

välisolerad trävägg.  

 

Figur 11 Värmebalansen 
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Ventilationsförluster täcker in de energiförluster som uppkommer på grund av värmesystemets 

naturliga luftomsättning. En större byggnad med större volym kommer därför kräva mer energi för att 

värma upp tilluften till önskad rumstemperatur. 

 

Luftläckage innebär ofta så kallat ofrivilligt energiläckage vilket skapas genom exempelvis springor 

och otätheter. Mängden luftläckage är oftast svårt att mäta vilket öppnar för vissa felkällor. Normalt 

används schablonvärden i beräkningarna för att inkludera dessa förluster. 

 

Internvärme är den extra energi som skapas i byggnaden av verksamhet och personer. 

 

Genom att förstå hur de olika ovan nämnda faktorerna påverkar byggnadens klimat skapas möjligheter 

till minskat energibehov och miljömässig vinning. För nyproducerade fastigheter är det enklare att 

göra rätt från början genom att ta hänsyn till de olika faktorerna och på så sätt minska 

energiförlusterna.  

 

 

3.6.7 Självdragssystem 

 
Det enklaste systemet saknar motorer 

och fläktar utan förlitar sig helt på den 

termiska drivkraften, det vill säga 

luftens förmåga att stiga på grund av 

temperaturskillnader. Systemet består 

vanligtvis av flera vertikala 

ventilationskanaler anslutna till de 

utrymmen som kräver frånluft. 

Samtidigt sugs ny luft in genom 

ventilerna vilket skapar den önskade 

luftbalansen. Självdragssystem fungerar 

bäst vintertid då temperaturskillnaden 

mellan inne och uteluften är störst. Det 

kan till och med vara så att drivkraften 

avtar helt sommartid då 

temperaturskillnaden är minimal. 

Warfvinge och Dahlblom (2016, 2:9) summerar detta system som omodernt, främst tillhörande 

fastigheter med byggår före 1970. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12 Självdragsventilation 
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3.6.8 Frånluftsventilation 

 
Ventilationssystemet i en byggnad är en 

viktig installation för att säkerställa en 

god inomhusmiljö. Ett vanligt mekaniskt 

frånluftssystem består av en fläkt som 

transporterar luften via kanaler samtidigt 

som ny fräsch luft tas in i byggnaden 

genom springventiler. Med hjälp av 

fläktar skapas ett undertryck som ger 

upphov till tryckskillnader mellan 

byggnadens insida och utsida vilket 

bidrar till ett luftflöde genom bostaden. 

(Sandin 2010, 101). 

 

Systemet delas normalt sett in i två områden, frånluft och tilluft. Frånluften tas ur de rum som normalt 

sett innehåller förorenad luft dvs. kök och våtutrymme. Tilluften i en byggnad tas in genom 

springventiler som placeras i utrymmen där personer tillbringar mer tid och kräver renare luft ex. 

sovrum och vardagsrum. Den största fördelen med ett fläktstyrt ventilationssystem är att det alltid 

uppstår en mekanisk drivkraft, till skillnad från ett enklare självdragssystem som endast förlitar sig på 

den termiska drivkraften. Motorn och ventiler ställs in för att passa den särskilda fastigheten och skapa 

en idealistisk luftmiljö. Ett injusterat system skapar minimala missljud och vibrationer, som annars är 

vanligt förekommande problem med just mekaniskt styrd ventilation. 

 

 

3.6.9 Frånluftsventilation med värmeåtervinning 

 
Ett grundkrav för ett effektivt värmesystem är att 

det på något sätt använder energin som finns i den 

varma frånluften. Två vanliga metoder att 

återvinna värme ur frånluften är genom 

förvärmning av luft eller vatten. Båda systemen 

kräver separata installationer med flera 

komponenter som kräver vissa injusteringar. 

Värmen ur frånluften återvinns med hjälp av en 

värmeväxlare som normalt sett placeras på vinden 

i nära anslutning till fläkten. Bilden till höger 

illustrerar en fastighet med mekaniskt styrd 

ventilation utrustade med värmeåtervinning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13 Frånluftsventilation 

Figur 14 Värmeåtervinning 
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En viktig komponent i ett system med värmeåtervinning är värmeväxlaren. Det finns flera modeller 

med olika verkningsgrader. Byggnadens utformning, verksamhetstyper, behovet och kostnaden är 

exempel på faktorer som styr valet av en värmeväxlare. Några vanligt förekommande typer är 

plattvärmeväxlare, roterande värmeväxlare och vätskekopplad värmeväxlare. Den största skillnaden 

mellan de olika modellerna är utformningen och uppnådd verkningsgrad. Alla värmeväxlare är 

uppbyggda med liknande princip som är att sammanföra den varma med den kallare inkommande 

luften och genom termodynamik skapa en energiövergång. Nedan beskrivs de vanligaste typerna av 

värmeväxlare. (Energi och klimatrådgivningen 2016). 

 

3.6.10 Värmeväxlare 

 
Roterande värmeväxlare 

Värmeväxlaren är cylinderformad och monterad på en axel som roterar. Luften leds in via olika 

kanaler där den varma och kalla delen skapar en värmeöverföring. Enheten är normalt tillverkat av 

korrugerad metallplåt som lindats tätt intill varandra flera varv. (Warfvinge och Dahlblom 2016, 2:54). 

 

Plattvärmeväxlare 

En annan mycket vanlig värmeväxlare är plattvärmeväxlare. Konstruktionen bygger på att den varma 

och kalla luften transporteras i egna kanaler tillverkade av veckade aluminiumplåtar vilket medför 

fördelen att tilluften och frånluften alltid hålls separerade för att minska risken för läckage. (Warfvinge 

och Dahlblom 2016, 2:55). 

 

Vätskekopplad värmeväxlare 

Vätskekopplad värmeåtervinning är uppbyggt med två batterier, en för tilluften och en för frånluften. 

Fördelen med systemet är att ventilationskanalerna inte behöver vara direkt anslutna till varandra 

vilket ökar flexibiliteten i exempelvis trånga utrymmen. (Warfvinge och Dahlblom 2016, 2:57). 

 

Verkningsgrader 

Förutom modellernas olika utformning styrs valet av värmeväxlare till hur effektiv enheten är på att 

överföra energin. Svensk ventilation sammanfattar verkningsgraden enligt följande. 

 

Roterande värmeväxlare: cirka 80 % 

Plattvärmeväxlare: 60–90 % 

Vätskekopplad värmeväxlare: cirka 70 % 

 

 

3.6.11 Bergvärme 

 
Det nya samhället kräver effektiva system som i allt större grad tar tillvara på de förnybara resurserna. 

Värmesystemet i en fastighet är en av de viktigaste installationerna i en byggnad och helt avgörande 

för en god komfort. Ett bergvärmesystem är konstruerat för att utnyttja närliggande berg och dess 

värmekapacitet. Solens energi övergår till marken som i sin tur avger värmeenergi till berget, en 

tillräckligt stor volym klarar av att behålla värmen under vinterhalvåret och utgör då en viktig 

värmekälla för byggnader. 

Första steget i planeringen av bergvärmeanläggningen är att anlita ett företag som genomför en 

geologisk undersökning av marken, där en avgörande faktor för en fungerande anläggning är avståndet 

till berget. Bra förutsättningar banar väg för ett energieffektivt system med kapacitet att sänka 

värmekostnaderna med upp till 80 % (IVT värmepumpar 2016).  

Värmepumpen cirkulerar ett köldmedium ner och upp ur berget via slangar. Den lagrade värmeenergin 

värmer upp vätskan några grader som sedan leds tillbaka in i värmepumpen.  
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Bilden till höger illustrerar hur ett bergvärmesystem fungerar. 

Förångaren (1) ser till så att köldmediet övergår från flytande 

form till ånga. Kompressorn (2) tar emot ångan ökar trycket med 

hjälp av kompression. kondensatorn (3) ansvarar för övergången 

mellan ånga till flytande form, som tack vare kompressorn 

uppnått en mycket hög temperatur vilket möjliggör ett 

värmeutbyte i värmeväxlaren. Sista steget i processen sker vid 

strypventilen (4) som ser till att återföra vätskan till dess normala 

tryck och temperatur. 

En förutsättning för ett välfungerande system är en jämn 

energibalans. Om inte berget hinner återfå den energimängd som 

anläggningen nyttjat under vinterhalvåret kommer temperaturen i 

berget minska med tiden och till slut svalna av helt. Att åtgärda ett feldimensionerat system är mycket 

komplicerat och kostsamt. För att motverka problematiken med avsvalnande berg finns det en metod 

som bygger på att med hjälp av solceller aktivt värma berget under sommarhalvåret, ett vanligare 

begrepp är att “ladda” berget. (Warfvinge, Dahlblom 2016, 4:77). 

 

 

3.6.12 Miljö och klimat 

 
Diskussionerna kring miljön och klimatet har på sista tiden ökat i samhället och att vara 

miljömedveten har blivit alltmer självklart. Oron för miljön gör att många försöker ändra på sina 

dagliga vanor för att minska påverkan på klimatet. Äta ekologisk och närodlad mat, köra miljöklassade 

bilar och att åka kollektivt är några av de exempel som alltmer ökar bland befolkningen och prioriteras 

i samhället. Växthuseffekten och den globala uppvärmningen är två parametrar som har en stor roll i 

de miljöutmaningar som världen står inför.  

 

FN och EU är exempel på aktörer som är med och arbetar för en mer hållbar miljöutveckling. Det har 

utförts många åtgärder för att förhindra att klimatförändringarna når allvarliga nivåer. Tillsammans 

med klimatförändringsprogrammet som infördes 2000 har även medlemsländerna börjat ta eget ansvar 

över sin nationella konsumtion (Sveriges Riksdag, Europa 2020). Internationella samfundet har en 

överenskommelse gjorts om att den genomsnittliga jordtemperaturen inte får överstiga en ökning med 

2°C jämfört med tiden före industrialiseringen. EU arbetar hårt för att minska risken för att 

temperaturgränsen överstigs samt med att minska mängden utsläpp av medlemsländernas 

växthusgaser. De arbetar även med att hantera effekterna av klimatförändringen samt uppmuntra 

medlemmar till att ta sitt ansvar (Europeiska Unionen, 2014). Målet inför år 2020 är fastlagt och nu 

strävar alla europeiska länder för en grönare tillväxt. 

 

I dagsläget utgår en stor mängd energi som går till lampor, datorer, mikrovågsugn, spis och andra 

eldrivna apparater. Genom att tänka till kan den enskilda individen på ett enkelt sätt minska sin 

miljöpåverkan och elförbrukning och samtidigt spara pengar utan att göra allt för stora förändringar i 

vardagen.  

Exempel på små förändringar individer kan göra i vardagen för att bidra till ett hållbarare samhälle är 

att byta ut gamla glödlampor mot lågenergilampor, stänga av datorn helt istället för att ha den i 

viloläge samt minskat flöde på tappställen. (Energimyndigheten, 2017–04). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15 Värmepumpens kretslopp 
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3.6.13 Miljö och energi 

 
Att bygga en uppvärmningsanläggning kräver kunskap men framförallt resurser i form av markyta, 

transportvägar och råmaterial. Genom att minska energiåtgången för en fastighet minskas också 

behovet av anläggningar. För många är det självklart att ta bussen eller tåget in till städerna istället för 

att använda egen bil som färdmedel. Precis som kollektivt färdmedel får fjärrvärmen sina positiva 

effekter genom centralisering av anläggningar. Energimyndigheten skriver i ett pressmeddelande att 

fjärrvärmen står för 90 % av uppvärmningen av varmvatten till flerbostadshus (Energimyndigheten 

2015). 
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4. Teoretisk referensram 

 
I detta avsnitt kommer det beskrivas mer om problematiken som berör flerbostadshusen med 

anknytning till frågeställningarna som valts för detta arbete. Här får läsaren en bred förståelse 

angående ämnet med en fördjupning på lagar och regler som gäller vid nybyggnad och renovering av 

bostäder, där fokuset ligger på byggande, planering och boende. 

 

Människan har ett stort behov av både värme och kyla då boenden i de flesta fallen tillbringar sina 

dagar inomhus. För att nå ett rimligt inomhusklimat krävs det att fastighetssystemen kontinuerligt 

anpassar sig efter rådande utomhusklimat. Därför har Boverket antagit lagar och regler för att kunna 

uppfylla internationella och nationella mål av energianvändningen. Boverkets byggregler preciserar de 

krav som ställs fastigheter och är en viktig del i en upprustning av ett flerbostadshus. (Handbok för 

energihushållning, Boverket 2012).  

Det är viktigt som byggherre att ha tillgång till dokument och underlag där berörd person kan hämta 

information och rätta sig efter. Underlag som grundar sig på lagar, föreskrift, förordning, allmänt råd 

eller handbok är ett viktigt hjälpmedel och används som informationskälla vid tillfällen då byggherren 

har svårt att komma fram till ett fast beslut. Lagar och regler finns för att följas och ansvaret ligger på 

den som tillåter ett utförande av byggnads-, rivnings-, eller markarbeten, alltså byggherren (BBR 

2006:12, Regelsamling för byggande).   

I BBR framgår det ställda krav på energihushållning vilket innebär att användningen av energi på en 

byggnad inte får överstiga ett visst antal kilowattimmar per kvadrat och år.  

Kraven på energihushållning styrs även av andra lagar som bör tas hänsyn till. Härnedan nämns några 

lagar som alla måste hålla sig till vid nybyggnad eller ändring av en befintlig byggnad. 

 

 

4.1 Boverkets Byggregler 

 
BBR ställer krav på energianvändningen för både nyproducerade och befintliga bostäder. Kraven är 

alltid desamma och måste genomföras och det finns inga undantag även om det ska byggas nytt eller 

göra ändringar på ett befintligt hus. Förutom energikraven så finns det även viktiga krav som ställs på 

en byggnad, bland annat värmeisolering, kyl-, värme- och luftbehandlingsinstallationer, effektiv 

elanvändning och mätsystem för energianvändning (Energihushållning enligt BBR, 2012, s55). Den 

högsta tillåtna energianvändningen skiljer sig mellan olika objekt på grund av den geografiska 

placeringen, alltså är den beroende på vilka yttre förutsättningar som berör byggnaden. Klimatzon är 

något som har skapats för att på enkelt sätt kunna dra gräns och skilja områden från varandra över hela 

landet. Att jobba med konstruktioner gjorda av organiskt material, såsom trä, medför en skyldighet att 

ta reda på de yttre påfrestningarna som materialet kommer att utsättas för, eftersom egenskaperna på 

ett sådant material beror i stort sätt på luftens fuktighet som främst beror på luftens temperatur och 

nederbörd.  

 

 

4.2 Lag (2014:267) om energimätning i byggnader 

 
Lagen syftar till att användningen av energi ska baseras på den praktiska datan, detta genom att enskilt 

mäta den förbrukade energin för varje lägenhetsinnehavare och öka incitamenten för boende att 

minska energianvändning i byggnader (SFS 2014:267). 
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4.3 Energimyndigheten 

 
Energimyndigheten är en styrelse som har ansvarar över hela Sverige för att skapa ett hållbart 

energisystem som är tryggt, konkurrenskraftigt och med minimal påverkan på hälsa, miljö och klimat. 

Denna myndighet har en samlad bild över den totala förbrukningen av energi i samhället och gör 

ständiga förändringar för att skapa förnybara energikällor. 

 

Myndigheten arbetar hårt för att utföra uppdragen samt uppnå målen på bästa sätt som ställs av 

regeringen (Miljö- och energidepartement). Uppdragen beslutas av regeringen via 

myndighetsinstruktioner och årliga regleringsbrev. I regleringsbrevet står det vilka mål som ska 

uppnås under året samt hur stort kapital myndigheten har tillgång till för sitt förfogande. Här fördelas 

även resurserna beroende på vilka verksamheter som ska genomföras i de olika myndigheterna 

(Energimyndigheten, 2017). 

 

 

4.4 Plan- och bygglag (2010:900) 

 
Plan- och bygglagen är en väldigt omfattande lag där det finns bestämmelser angående planläggning 

av mark, vatten och byggande. Huvudsyftet med denna lag är att skapa en samhällsutveckling med 

jämlika levnadsförhållanden för den enskilda individen och för kommande generationer (SFS 

2014:267). I denna lag finns det även bestämmelser om de tekniska egenskaperna i frågan om 

värmeisolering och energihushållning. Kraven måste uppfyllas vid nybyggnad och ändring av en 

befintlig byggnad men undantag får göras med hänsyn till byggnadernas förutsättningar, ändringens 

omfattning, bestämmelserna om verksamhet och förbud mot förvanskning (Plan- och bygglagen, 

2010:900). 

 

 

4.5 Plan- och byggförordning (2011:338) 

 
Plan- och byggförordningen (PBF) tydliggör vad som krävs för att uppfylla de krav som är angivna i 

PBL gällande energihushållning och värmeisolering. PBF strävar efter att skapa en byggnad med hög 

energiprestanda och goda egenskaper angående el och hushållning. Byggnaden ska även utföras med 

en eller flera skikt isolering för att minimera mängden av värme som kan passera igenom 

konstruktionen (Plan- och byggförordning (2011:338).  
 

 

4.6 A-temp 

 
Fastighetsägaren är skyldig att genom en energideklaration lämna in uppgifter och den aktuella A-

temperaturen. Begreppet har införts för bestämning av byggnadens specifika energianvändningen 

utifrån den invändiga golvarea som ska värmas upp i byggnaden. Våningsplan, vindsplan och 

källarplan som befinner sig inom byggnadens klimatskärm och värms upp till mer än 10 °C ska räknas 

med som Atemp, (Boverket Atemp, 2014). Den årliga energianvändningen bestäms genom att dividera 

byggnadens energianvändning med summerande golvarean, Atemp, vilket ger värdet (kWh/m² och år). 

 

 

4.7 Projektering av VVS-installationer 

 
Boken fördjupar sig i värme, ventilation, komfortkyla, tapp och spillvattensystem där författarna 

tydligt och övergripligt beskriver olika system som normalt sett förekommer i en fastighet. 
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4.8 Praktisk byggnadsfysik 

 
Litteraturen används inom området byggnadsfysik med betoning på värme och fukt. Författaren har 

vägt in teoretiska avsnitt med tydliga exempel och illustrationer. 

 

 

4.9 Så byggdes husen 1880–2000 

 
Med fokus på foton och bilder avseende arkitektur och konstruktion lämpar sig boken mycket bra som 

stöd för den byggtekniska utformningen. Den tar inte lika stor hänsyn till de byggtekniska kraven utan 

koncentrerar sig mer mot den estetiska delen. 

 

 

4.10 Boverkets byggregler, BBR 

 
BBR sammanställer särskilda föreskrifter, allmänna råd men också regler gällande en byggnads 

utformning och användning. Hemsidan är omfattande men täcker de flesta kraven inom 

fastighetsområdet på ett mycket bra sätt. 
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5. Genomförandet 

 
Rapporten har studerat fyra stycken föreningar i Järfälla där två stycken genomfört väsentliga 

energiförbättrande åtgärder av fastighetssystem, en förening som fokuserat på ett mindre antal åtgärder 

av enklare karaktär. Den sista föreningen som är nyproducerad 2013 med prefabricerade effektiva 

system, vilket är en målbild i rapporten för kommande bostadsprojekt. Samtliga åtgärder har sänkt 

energiförbrukningen och på så sätt bidragit till en bättre miljö.  

 

Första steget i studien innebar att sammanställa en övergripande bild av ämnet och skapa 

huvudfrågeställningar som harmonierar med företaget HSB och deras kärnvärden; engagemang, 

trygghet, hållbarhet, omtanke och samverkan (snabbfakta om HSB, 2018). I det här skedet utarbetades 

en förstudie som byggde på en övergripande bild av ämnet och dess viktigaste områden vilket var 

syftet och målformuleringen. Parallellt upprättades rapportens disposition där fokus handlade om att 

väva in förstudiens material i rapporten. 

 

Andra steget handlade om att tillsammans med HSB ta fram relevanta objekt som genomgått större 

förändringar vilket mynnade ut i fyra stycken föreningar belägna i Järfälla kommun. Platsbesök 

planerades in tillsammans med förvaltare och representant från styrelsen med fokus på att undersöka 

och dokumentera installationerna och dess användning. Direkt efter besöket sammanställdes 

informationen och integrerades med rapporten. 

 

Kommande skede handlade om att skapa en grundläggande beskrivning om de system som tidigare 

granskats för att ge läsaren en allmän förståelse om hur anläggningen fungerar. 

 

Mot slutet av rapporten sammanställs de miljökrav som samhället och fastigheterna strävar efter. Det 

är viktigt att särskilja på krav och mål gällande energiförbrukning. Många av kraven har hämtats från 

boverkets byggregler, som listar de minimikrav som byggnader måste leva upp till. Klimatmålen har 

främst hämtats via sidor från naturvårdsverket och regeringskansliet. 

Följande tabeller ligger till grund för resultatet och avser variationen av energiförbrukningen före och 

efter åtgärd. 
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5.1 Ulvsättra. Värmeåtervinning ur frånluft 

 
År 2012 genomfördes en förstudie av företaget Enex AB, se bilaga 11.1, med förslaget att installera ny 

styr- och reglerutrustning, nya värmepumpar och installera ett system för värmeåtervinning ur 

frånluften, se bilaga 11.1. Åtgärderna genomfördes och hade år 2013 en ny effektiv energianläggning 

där stor del av frånluftsvärmen återanvänds till uppvärmning av värmevatten.  

 

Värdena i tabellen är hämtade från ett fastighetssystem som heter momentum och används av HSB i 

deras förvaltningstjänst. Samtliga värden är uttryckta i KWh, avser energi för uppvärmning och är 

normalårskorrigerade, se bilaga 11.2.  

 

År 

Månad 

2011 

Före åtgärd 

2012 

Före åtgärd 

2013 

Åtgärd 

2014 

Efter åtgärd 

2015 

Efter åtgärd 

Jan 166 682 131 467 143 967 102 714 63 739 

Feb 142 141 119 844 143 713 89 058 59 714 

Mar 143 019 103 276 133 312 60 441 58 285 

Apr 115 528 65 452 94 769 32 599 36 460 

Maj 66 777 38 799 56 440 17 381 28 125 

Jun 52 473 18 065 40 433 7 639 29 091 

Jul 33 915 14 755 15 046 14 491 22 718 

Aug 32 235 25 299 13 611 8 491 65 191 

Sep 52 355 42 924 12 704 61 104 40 193 

Okt 60 105 81 133 27 458 67 491 32 596 

Nov 88 308 171 579 48 564 64 134 37 096 

Dec 115 559 119 469 87 606 57 436 43 461 

Tot. 1 069 097 932 062 817 624 582 979 516 667 

 

Tabell 1 Ulvsättra energiförbrukning 
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5.2 Emaljeraren. Värmeåtervinning ur frånluft 

 
Föreningen Emaljeraren har sedan år 2013 en ny undercentral med ett värmeåtervinningssystem för 

frånluften till uppvärmning av värmevatten.  

 

Värdena i tabellen för 2010 och 2011 avser energi för uppvärmning, är hämtade från ett 

fastighetssystem som heter momentum, se bilaga 11.3, och används av HSB i deras förvaltningstjänst. 

Värden för 2015 och 2016 är hämtade från fakturor, se bilaga 11.4. samtliga värden är uttryckta i 

KWh. 

 

År 

Månad 

2010 

Före åtgärd 

2011 

Före åtgärd 

2015 

Efter åtgärd 

2016 

Efter åtgärd 

Jan 472 964 392 346 176 840 215 890 

Feb 401 960 377 264 162 380 148 440 

Mar 355 889 262 648 121 450 149 180 

Apr 234 598 249 935 57 600 94 210 

Maj 126 753 111 065 36 470 43 240 

Jun 71 386 69 255 31 700 37 660 

Jul 48 122 44 152 28 210 29 670 

Aug 64 852 58 649 35 580 32 390 

Sep 123 661 96 750 34 950 45 430 

Okt 249 465 181 025 59 810 54 350 

Nov 348 595 234 000 79 600 106 070 

Dec 450 971 310 969 105 140 131 610* 

Tot. 2 949 199 2 388 056 929 730 1 088 140 

 

Tabell 2 Emaljeraren energiförbrukning 

* Uppskattat värde från föregående års energiökning mellan november och december på grund av 

bristande information. 106070 + 105140 - 79600 = 131610  
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5.3 Beckasinen. IMD ur el, snålspolande kranar och värmeåtervinning ur 

frånluft 

 
Föreningen Beckasinen har genomfört en värmeåtervinning år 2010 och även installerat IMD-data 

samt snålspolande kranar i fastigheten år 2017. 

 

Värdena i tabellen är hämtade från ett fastighetssystem som heter momentum och används av HSB i 

deras förvaltningstjänst. Samtliga värden är uttryckta i KWh, avser energi för uppvärmning och är 

normalårskorrigerade, se bilaga 11.5. 

 

År 

Månad 

2008 

Före åtgärd 

2009 

Före åtgärd 

2015 

Efter åtgärd 

2017 

Efter åtgärd 

Jan 164 037 151 741 89 686 85 102 

Feb 152 060 133 440 80 300 72 400 

Mar 128 845 130 552 66 606 56 761 

Apr 93 750 108 206 36 908 32 617 

Maj 57 703 54 831 23 101 25 684 

Jun 45 023 28 852 24 451 24 120 

Jul 32 632 34 245 18 337 27 290 

Aug 26 771 61 718 32 262 25 254 

Sep 47 613 64 147 37 073 19 681 

Okt 88 491 77 518 43 715 27 736 

Nov 118 357 129 220 57 326 44 303 

Dec 143 321 156 688 81 372 62 716 

Tot. 1 098 604 1 131 159 591 138 503 663 

 

Tabell 3 Beckasinen energiförbrukning 
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5.4 Jakobsberg. Bergvärme, IMD för el och varmvatten samt 

värmeåtervinning ur frånluft 

 
Värdena i tabellen avser KWh och är hämtade från månadsfakturor över elförbrukningen, se bilaga 

11.6. 

 

År 

Månad 

2016 2017 

Jan 40 480 31 483 

Feb 27 886 26 729 

Mar 25 551 24 988 

Apr 20 985 20 829 

Maj 14 588 15 570 

Jun 11 300 11 410 

Jul 9 946 10 013 

Aug 11 729 11 187 

Sep 13 457 14 753 

Okt 21 349 21 052 

Nov 26 174 25 205 

Dec 27 562 28 930 

Tot. 251 007 242 149 

 

Tabell 4 Jakobsberg energiförbrukning 
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5.5 Diagram över förbrukning 

5.5.1 Ulvsättra 

 

Figur 16 Ulvsättra energiförbrukning 

 

5.5.2 Emaljeraren 

 

 

Figur 17 Emaljeraren energiförbrukning 
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5.5.3 Beckasinen 

 

Figur 18 Beckasinen energiförbrukning 

 

5.5.4 Jakobsberg 

 

 

Figur 19 Jakobsberg energiförbrukning 
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6. Resultat 
 

6.1 Ulvsättra 

 
Ulvsättra genomförde energiförbättrande åtgärder år 2013. 

 

Medelvärde av årlig energiförbrukning före åtgärd: (1069097 + 932062) / 2 = 1000578 KWh. 

 

Medelvärde av årlig energiförbrukning efter åtgärd: (582979 + 516667) / 2 = 549823 KWh. 

 

Skillnad före och efter åtgärd: 1000578 - 549823 = 450755 KWh. 

 

Förbättring i procent: (450755 / 1000578) * 100 = 45 %. 

 

Total uppvärmd yta: 7813 m2 

 

Energiförbrukning per kvadratmeter efter åtgärd: 549823 / 7813 = 70 KWh / m2 och år. 

 

 

6.2 Emaljeraren 

 
Emaljeraren genomförde energiförbättrande åtgärder år 2013. 

 

Medelvärde av årlig energiförbrukning före åtgärd: (2949199 + 2388056) / 2 = 2668628 KWh. 

 

Medelvärde av årlig energiförbrukning efter åtgärd: (929730 + 1088140) / 2 = 1008935 KWh. 

 

Skillnad före och efter åtgärd: 2668628 - 1008935 = 1659693 KWh. 

 

Förbättring i procent: (1659693 / 2668628) * 100 = 62 %.  

 

Total uppvärmd yta: 19844 m2.  

 

Energiförbrukning per kvadratmeter efter åtgärd: 1008935 / 19844 = 51 KWh / m2 och år. 

 

 

6.3 Beckasinen 

 
Beckasinen genomförde energiförbättrande åtgärder år 2010 och 2017. 

 

Medelvärde av årlig energiförbrukning före åtgärd: (1098604 + 1131159) / 2 = 1114882 KWh. 

 

Medelvärde av årlig energiförbrukning efter åtgärd: (591138 + 503663) / 2 = 547401 KWh. 

 

Skillnad före och efter åtgärd: 1114882 - 547401 = 567481 KWh. 

 

Förbättring i procent: (567481 / 1326018) * 100 = 43 %. 

 

Total uppvärmd yta: 9033 m2.  

 

Energiförbrukning per kvadratmeter efter åtgärd: 547401 / 9033 = 60 KWh / m2 och år. 
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6.4 Jakobsberg 

 
Jakobsberg är en yngre fastighet som togs i drift år 2013. 

 

Medelvärde av årlig energiförbrukning: (251007 + 242149) / 2 = 246478 KWh. 

 

Total boyta inklusive uppvärmt garage: 4539 m2. 

 

Energiförbrukning per kvadratmeter: 246478 / 4539 = 54 KWh / m2 och år. 

 

 

6.5 Minskad miljöbelastning i samhället 

 
Enligt statistik från Energimyndigheten, Energistatistik för flerbostadshus (2013), uppgår den 

genomsnittliga mängden energi till 142 KWh per kvadratmeter uppvärmd yta och år för uppvärmning 

och varmvatten genom fjärrvärme.  

 

Medelvärdet av den årliga energiförbrukningen efter åtgärder: 

(549823 + 1008935 + 547401) / 3 = 702053 KWh.  

 

Medelvärdet av den totala uppvärmda ytan: (7813 + 19844 + 9033) / 3 = 12230 m2 och år. 

 

Genomsnittlig årlig mängd energi per kvadratmeter: (702053 / 12230) = 57 KWh / m2 och år. 

 

Årlig förbättring av genomsnittligt energivärde per kvadratmeter: 142 - 57 = 85 KWh / m2 och år. 

 

Total genomsnittlig årlig förbättring: 85 * 12230 = 1040 MWh /år. 

 

Förbränning av biomassa som värmekälla i fjärrvärmeanläggningar genererar 204 gram koldioxid per 

förbrukad MWh. (Emissionsfaktorer och värmevärden 2018). 

Genomsnittlig årlig minskning av koldioxid efter åtgärd i en förening: 1040 * 204 = 212 kg / år. 

Industrifakta (akuta upprustningsbehov i rekordårens flerbostadshus, 2011) redovisade en studie där 

det framgår att mer än 300 000 av rekordårens (1961 - 1975) lägenheter är i akut behov av 

upprustning.  

 

Enligt informationen som är tagen från Miljonprogrammet (Utveckla eller avveckla, 2012) framgår det 

att den vanligaste hustypen var lamellhus där 85 procent bestod av minst två trapphus med tre 

lägenheter per våningsplan. 65 procent av dessa lamellhus byggdes med två till fyra våningar. 

Resultatet bygger på att varje förening består av fyra huskroppar med tre trapphus. 

 

Minsta antalet lägenheter i en förening:  

Två våningar * tre lägenheter * tre trapphus * fyra huskroppar = 72 stycken lägenheter. 

 

Största antalet lägenheter i en förening: 

Fyra våningar * tre lägenheter * tre trapphus * fyra huskroppar = 144 stycken lägenheter. 

 

Minsta antalet föreningar som är i behov av upprustning: 300000 / 144 = 2083 stycken. 

Största antalet föreningar som är i behov av upprustning: 300000 / 72 = 4167 stycken. 

 

Största totala minskningen av koldioxidutsläpp vid storskalig upprustning: 

4167 * 212 = 883 404 kg / år. 

Minsta totala minskningen av koldioxidutsläpp vid storskalig upprustning: 

2083 * 212 = 441 596 kg / år. 
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7. Analys 

 
I detta avsnitt diskuteras resultaten som har åstadkommits genom installation av effektiva system och 

som har varit aktuella i dessa flerbostadshus. Genom studien har olika system granskats där resultatet 

över genomförda åtgärder presenterats med diagram och beräkningar. Dessa åtgärder har bidragit med 

energieffektivisering för flerbostadshus, sänkt den utsläppta CO2-halten samt haft en ekonomisk vinst 

för bostadsinnehavaren. Förutom en av de fyra fastigheterna som har undersökts så har åtgärderna 

varit snarlika med varandra. Den ena fastigheten är alltså en nyproduktion som är byggd under år 

2013, där byggherren har valt att använda sig av dåtidens effektiva installationer för att åstadkomma 

en sänkt energianvändning.  

 

 

7.1 Underhåll av system 

 
Efter genomförda åtgärder är de nya installationerna i fastigheterna tekniskt komplicerade och knutna 

till digitala övervakningssystem som oftast sköts av separat företag. Samtliga av de fyra 

bostadsrättsföreningarna har anlitat en särskild förvaltare som ansvarar för drift och underhåll av 

föreningarnas värmesystem. En styrelsemedlem i en förening klarar inte av att optimera eller 

underhålla systemen på egen hand utan har som normal rutin att felanmäla eventuella driftstörningar.  

 

 

7.2 Presentation av energiförbrukningen för boende 

 
En viktig del i arbetet med energieffektivisering är att varje boende känner ett eget ansvar och har en 

vilja att själva bidra till en bättre miljö. Genom årsredovisningar och fakturor går det att utläsa 

genomförda förbättringar men för många individer, särskilt äldre, är det svårt att sätta sig in i 

avancerade datablad. Efter genomförda studiebesök framgår det att flera bostäder saknar en direkt 

koppling till energiprestandan för deras lägenhet. 

 

Genom att använda individuell mätning och debitering av el och varmvatten i kombination med en 

tydlig display i varje lägenhet medför det större medvetenhet hos varje boende. Att införa ett 

belöningssystem för minskad energianvändning kan vara en lämplig vidareutveckling för att nå 

maximal effekt. 

 

 

7.3 Energi 

 
En stor reducering av energiförbrukningen efter genomförda åtgärder tyder på att system är effektiva 

och bättre anpassade för respektive fastighet. Emaljeraren minskar sina värden med över 60 procent 

vilket kan ses som en mycket stor förbättring. Ulvsättra redovisar ett förbättringsvärde på ca 30 

procent. Den stora skillnaden mellan de olika nivåerna kan främst härledas till storleken och 

utformningen av huskropparna, ett större hus med högt energibehov ger normalt mer effektiva 

frånluftsvärmepumpar än ett mindre objekt (Energimyndigheten, 2014). Ulvsättra, med sina fyra 

huskroppar, skapar också fler köldbryggor vilket medför större energiförluster. 

 

 

Jakobsberg använder sin frånluft till att värma ett större garageutrymme. Ett garage med stor port där 

flera bilar dagligen rör sig mellan insidan och utsidan av fastigheten skapar luftströmmar och läckage 

vilket bidrar till större förluster och påverkar energiprestandan. Enklare installationer, isfria bilar och 

en mer bekymmersfri användning är exempel på faktorer som väger emot en något högre 

energiförbrukning. 
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Resultatet visar också att en installation generellt sett blir mer effektiv efter en viss tids användning. 

Det kan finnas flera bidragande orsaker till det fenomenet men oftast handlar det om att stora, tekniskt 

avancerade system, kräver injustering och förståelse vilket gradvis förbättras över tiden. 

 

 

7.4 Miljö 

 
En fjärrvärmeanläggning påverkar miljön på flera olika sätt. Den här studien avgränsas till att endast 

analysera utsläpp av koldioxid genom förbränning av avfall. Emaljeraren, Beckasinen och Ulvsättra är 

sammankopplade med en fjärrvärmeanläggning till skillnad mot Jakobsberg som använder sig av en 

bergvärmeanläggning. Det minskade utsläppet vid en storskalig upprustning i samhället är mycket 

svårt att uppskatta, de presenterade värdena bör endast ses som en fingervisning. 

 

Vad innebär den minskade mängden koldioxid för miljön? Som jämförelse kan en parallell kopplas till 

ett vanligt förekommande transportmedel, exempelvis bilkörning. En Volvo V70 är en vanlig bil på de 

svenska vägarna med ett generellt utsläpp av 230 gram koldioxid per kilometer (Utsläppsrätt, 2018). 

En enskild bil behöver köra minst 192 000 mil för att nå upp till samma värde som besparingen i 

studien, vilket också innebär närmare 48 varv runt jordklotet. 

 

 

7.5 Ekonomi 

 
Stora investeringar i bostäder är oftast långsiktiga. Med rätt utformning så räknas det med att 

klimatskalets livslängd sträcker sig mellan 50–100 år. Däremot gäller inte detta tekniska komponenter, 

exempelvis fläktar, pumpar, belysning m.m. Dessa komponenter är beräknade till en livslängd på cirka 

20 år, vilket innebär att de har en kortare avskrivningstid (IVA, Energieffektivisering av Sveriges 

flerbostadshus). Kostnaderna som dyker upp för nödvändigt underhåll, såsom renovering eller 

ombyggnader räknas inte med i denna kalkylering, då sådana kostnader bör skiljas åt från vinsten som 

erhålls från effektiviseringsåtgärder. Studien har avgränsat sig från djupare ekonomiska analyser utan 

fokuserar istället på den stora mängd KWh som besparas tack vare nya effektiva system. 

 

Det kan dras en enkel jämförelse mellan två bilar som drivs med olika drivmedel. Alla är medvetna 

om att en elbil brukar i de flesta fallen kosta mer än vad en bensin- eller dieselbil gör. Men vid ett 

långsiktigt tänkande så anses det vara en bra investering då kostnaden för laddning kommer att hamna 

mellan 1,5–2 kr/mil jämfört med bränslekostnaden för bensin/dieseldrivna bilar som kommer att 

hamna runt 7–10 kr/mil (Så mycket kostar det att ladda, 2017). Syftet med denna jämförelse är att på 

enkelt sätt kunna visa läsaren att stora investeringar kräver lång återbetalningstid men kommer att visa 

sig lönsamma efter en längre tid.  

 

Samhället befinner sig i en tid där det diskuteras om respektive branschs påverkan på miljön. Det finns 

gott om konkurrenter i just denna bransch som hungrar efter att bygga med fokuset på miljö och hälsa. 

Men vad vore byggindustrin utan några konkurrenter i samhället? Det behöver byggas klimatsmarta 

bostäder, inte bara för en ekonomisk vinning utan viktigare än det är att kunna minska miljöpåverkan 

samt att kunna överlämna en hållbar värld till de kommande generationerna.   
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7.6 Energivärden 

 
Studiens energidata är bland andra hämtade från ett energiuppföljningssystem som heter momentum. 

Systemet är lättöverskådligt med särskilda flikar för de olika förbrukningarna. Eventuella felkällor 

förekommer då systemet kräver att en person manuellt lägger upp värden för respektive fastighet. 

Automatiska rapporteringssystem av energidata är ett alternativ som skulle kunna ge mer exakta 

värden. Resultatet bygger också på fakturor och årsredovisningar som tillsammans med momentum 

skapar oberoende källor som lättare kan jämföras med varandra för att skapa större tillförlitlighet. 
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8. Slutsats 

 
8.1 Svar till frågeställningar 

 
Förändringen av energieffektiviteten i fastigheter efter installation av nya energisystem är mycket 

positiv med en generell minskning av energibehovet för uppvärmning och varmvatten på närmare 50 

procent. Den storskaliga upprustningen av samhällets flerbostadshus skulle generera en minskad 

belastning på miljön med cirka 441 - 883 ton koldioxid per år. Energieffektivisering av fastigheter är 

ett pågående arbete och kan tillämpas för alla fastigheter. Men den största effekten nås genom att 

fokusera på de allra största fastigheterna med högst förbrukning. Nya system kräver högre kompetens 

och innebär i normalfallet att drift och underhåll måste köpas in av lämplig personal för att garantera 

ett välfungerande energieffektivt system. För att uppnå maximal effekt borde systemen presenteras 

med hjälp av en display som påverkar boenden och deras vardagliga rutiner, ett sånt system saknas 

oftast idag men återfinns endast i de nyare fastigheterna. 

 

 

8.2 Vidare studier 

 
Efter genomförd studie rekommenderar vi kommande arbeten att fördjupa sig i och analysera hur 

individen påverkas av system med individuell mätning och debitering. Det är också av vikt att arbeta 

fram en modell för att presentera individuella energivärden för respektive boende. 

 

Vidare analys av mindre åtgärder och dess påverkan i flerbostadshus är också relevant och skall inte 

förbises när samhället effektiviseras. Det är också av vikt att genomföra studier som visar på hur det 

upplevda klimatet påverkas av nya fastighetsinstallationer.  

 

Ekonomi är av stort intresse för företag men framförallt hos föreningsmedlemmar. Många åtgärder är 

mycket kostsamma där det för bostadsrätter troligtvis innebär en viss avgiftshöjning för 

lägenhetsinnehavaren. Ett naturligt sidospår kan vara att analysera hur dessa avgifter påverkar 

kommande försäljning. 
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9. Rekommendationer 

 
Vidare arbeten inom energieffektivisering av fastigheter kommer alltid vara till nytta för samhället och 

miljön. Som stor aktör på marknaden är det extra viktigt att visa vägen och våga anta nya utmaningar 

för att inspirera mindre företag. Rekommendationen till HSB. är att fokusera på mer automatiska 

system avseende lagringen av fastigheternas energidata. Manuella metoder medför onödiga felkällor 

och är snart ett föråldrat beteende i den alltmer automatiserade organisationen.  

 

Att involvera individen och skapa incitament till energisnåla levnadsbetingelser borde vara självklara 

inom en snar framtid, vilket leder oss in till system som grafiskt och lättöverskådligt presenterar 

lägenhetens energiprestanda. En viktig aspekt är att individen kan utläsa en prognos över kommande 

månad och snabbt se hur den egna konsumtionen förhåller sig till ett medelvärde. Med hjälp av ett 

belöningssystem för boenden kan det gå att inspirera andra till att minska miljöbelastningen i 

samhället. 
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11. Bilagor 

11.1 Förstudie Ulvsättra, ENEX AB 
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Källa: ENEX AB. 

 

11.2 Ulvsättra energiförbrukning 

 

Källa: Momentum, HSB 
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11.3 Emaljeraren energiförbrukning 

 

Källa: Momentum, HSB 

11.4 Emaljeraren energiförbrukning 

 

 

Källa: Eon, HSB 
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11.5 Beckasinen energiförbrukning 

 

 

Källa: Momentum, HSB 
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11.6 Jakobsberg energiförbrukning 

 

Källa: Eon, HSB 


