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hjälp jag mottagit. 
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Sammanfattning 

 

Eu rådet antog år 2007 miljö och energi mål där målsättningen att dem ska uppfyllas till 

år 2050. Detta i kombinationen med de av den svenska regeringen 15 st. satta 

miljömålen ska leda vägen för det Svenska miljöarbetet. 

 

Denna rapport har undersökt åtgärder på fastigheter inom Sveriges Kooperativa 

Bostadsförenings (SKB) bestånd.  

 

Rapporten diskuterar en rad olika åtgärder som skulle kunna vara lämpliga att tillämpa 

på fastigheter för att göra dessa mer energieffektiva.  

En av de åtgärder som diskuteras är ventilation vars huvudsyfte är att skapa en god 

inomhusmiljö för de boende men det är också där mest energi förloras. 

 

En annan åtgärd som tas upp är tilläggsisolering av klimatskalet på fastigheter för att 

göra dess mer energieffektiva. Att tilläggsisolera klimatskalet är viktigt eftersom att det 

även här förloras mycket energi genom bland annat väggar, tak och golv. 

 

Framtida åtgärder som kan komma att implementeras är individuell debitering av värme 

och varmvatten. Detta system har använts bland länder ute I Europa sedan 70-talet och 

eftersom att EU vill öka den egna individens kontroll över sina elkostnader har det även 

diskuterats om att implementera systemet I Sverige.  

Dock finns det en rad rättviseåtgärder som bör redas ut innan systemet kan användas I 

någon store skala. 

 

Slutligen så är det viktigt att komma ihåg att miljöarbetet bör vara det primära och jakten 

på kostnadsminskningar kommer därefter för annars riskerar miljöarbetet att bli 

kontraproduktivt. 
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Abstract 

 

The EU Council adopted in 2007, environmental and energy goals with the aim of 
them must be met by 2050. This, in combination with those of the Swedish 
government 15 enacted environmental goals is supposed to lead the way 
for the Swedish environmental work. 
 
This report has examined measures in properties in the Swedish Cooperative 
Housing Society (SKB) stocks. 
 
The report discusses a range of measures that might be appropriate to apply on 
the properties to make them more energy efficient. 
One of the measures discussed, the vent whose primary purpose is to create a good 
indoor environment for the residents but is also where the most energy is lost. 
 
Another measure discussed is insulation of the building envelope on the estate to 
make it more energy efficient. To put extra insulation on the building envelope is 
important because of the large amount of energy that is lost through the walls, 
ceilings and floors. 
 
Future actions that may be implemented is individual billing of heating and hot 
water. This system has been used in European countries since the 70's and today the 
EU wants to increase the own individuals control over their electricity costs. This has led 
to a discussion whether to implement the system in Sweden or not. 
However, there are a number of equitable measures to be sorted out before the 
system can be used in any great scale. 
 
Finally, it is important to remember that environmental measures should be the 
primary and the pursuit of cost reductions the secondary otherwise you risk the 
environmental work to be counterproductive. 
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1.1 Bakgrund 

 

Hållbar utveckling och energiförbättrande åtgärder är begrepp som blivit allt vanligare 

och samtidigt allt viktigare i dagens Sverige. Efter att den svenska riksdagen antog 

propositionen 2004/05:150 om svenska miljömål år 2004 innebar det att det svenska 

energianvändandet ska sänkas med 20 procent. Svenska företag har till 2020 på sig att 

visa upp ett mer ansvarstagande och mer medvetet miljötänkande.1 

 

Sveriges Kooperativa Bostadsförening (SKB) är en kooperativ hyresgästförening som 

ägs utav medlemmarna i föreningen. 

SKB bildades 1916 som en reaktion emot de dåliga bostadsförhållandena som rådde. 

Målen som föreningen hade från början var ”att förhindra spekulation, bygga med 

kvalitet och uppmuntra medlemmarna till självverksamhet”.2 

De nuvarande målen ser annorlunda ut jämfört med de initiala målen men har kvar 

samma grundtanke, att förhindra bostadsspekulation och att erbjuda ett bra boende till 

en rimlig kostnad.3 

 

SKB följer de nationella mål som finns i Sverige gällande energianvändning. I dagsläget 

ser det ut som om SKB kommer att klara av att sänka energianvändandet i det befintliga 

fastighetsbeståndet och försöker att klara det mer utmanande målet med att sänka 

energiförbrukning med 50 procent till år 2050 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna rapport är att undersöka och öka kunskapen om de 

energiförbättrande åtgärder som gjorts på SKB:s befintliga fastigheter och därigenom 

lämna rekommendationer för vilka energieffektiviserande åtgärder som är att föredra 

framför andra. 

 

Fokus kommer även att läggas på den ekonomiska vinsten jämfört med den 

energimässiga vinsten, med andra ord att jämföra energiförbättrande åtgärder som 

                                                
1 http://www.regeringen.se/sb/d/4431/a/44128 

 
2 https://www.skb.org/index.php?page=historik 

 
3 https://www.skb.org 
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gjorts på äldre fastigheter i SKB:s fastighetsbestånd för att kunna dra slutsatsen ifall 

åtgärderna är ekonomiskt och energimässigt försvarbara. 

 

Rapporten ska ge läsaren en ökad kunskap och förståelse om olika energiförbättrande 

åtgärder effekter dels ur ett energibesparande perspektiv och dels ur ett ekonomiskt 

perspektiv. 

 

1.3 Målformulering 

 

-Hur stor har den energimässiga vinsten varit ? 

-Beskrivande process av dem energieffektiviserande åtgärder som gjorts 

-Är de energieffektiviserande åtgärderna som gjorts ekonomiskt försvarbara? 

-Är de energiförbättrande åtgärderna som gjorts mer lönsam för förvaltare eller för de 

boende? 

- Vilka åtgärder är att föredra framför andra? 

-Hur stor skillnad är det på dem energivinsterna baserat på när ett hus blivit uppfört 

samt vilken konstruktion huset har? 

 

 

1.4 Avgränsningar 

 

Energieffektivisering är ett omfattande område vilket gör att rapporten kommer avhandla 

dem åtgärder som idag är sådana som är standardiserade och därför kan appliceras på 

andra fastigheter med liknande konstruktioner och/eller uppförda under samma tid. 

 

Rapporten kommer att behandla fastigheter inom SKB:s fastighetsbestånd där det har 

gjorts energieffektiviserande åtgärder och dessa fastigheter kommer att skilja sig när 

det kommer till konstruktion och även när det kommer till vilket år dem blivit uppförda. 

 

Rapportens avgränsning har baserats på SKB:s önskemål och rapportens tidsram 

1.5 Lösningsmetoder 
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Genom att göra en litteraturstudie utav SKB:s egen information, texter och publikationer 

rörande ämnet ska information inhämtas och analyseras för att kunna förstå vilken 

påverkan energieffektivisering har för förvaltaren och de boende. 

Att få information om bostadsområden byggda under berörda tidsperioder är även 

viktigt för att bättre kunna förstå behoven för fastigheterna och dem boende. 

 

Besök på berörda fastigheter och intervjuer kommer att genomföras för att öka 

förståelsen om fastigheterna och dem berörda områdena men också för att kunna ta del 

utav eventuell platsspecifik information samt för att titta närmare på detaljer i 

fastigheterna och lägenheterna. 

Viktigt att minnas är att intervjuer ofta blir färgad av intervjupersonen och att 

informationen som kommer därifrån har olika stora mått av subjektivitet i sig. 
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2. Miljömål 

 

2.1 EU:s miljömål 

 

Under 2007 antog Europeiska rådet energi -och klimatmål för år 2020.  

 

Syftet med målen är att: 

 minska utsläppet av växthusgaser med 20 %,  

 sänka energianvändandet med 20 % samt  

 höja delen förnybar energi med 20 % jämfört med 1990 års nivå.  

 

Detta har i sin tur satt press på medlemsländerna att agera redan nu ifall 50 % målet år 

2050 och delmålet 20 % år 2020 skall kunna nås. 

Bostadssektorn har här ringats in som ett av dem områden där det finns det störst 

potential till energibesparande åtgärder och det europeiska rådet har tagit fram en rad 

åtgärdsförslag för hur detta skulle kunna gå till.4 

Genom att bland annat erbjuda investeringsincitament skall antalet 

energieffektiviserande renoveringar öka.  

Det europeiska rådet har slagit fast att myndigheterna bör visa vägen genom att 

använda sig utav energikriterierna vid offentliga upphandlingar och detta är för att 

stimulera marknaden. 

  

 

2.2 Nationella miljömål 

 

Den svenska regeringen arbetar mot att uppfylla dem från EU satta miljömålen och för 

att nå dessa mål krävs stora insatser från myndigheter, näringsliv och även 

slutkonsumenterna. 

Genom att styra marknaden och agerandet på marknaden mot ett mer resurseffektivt 

tänkande kan regeringen stimulera till energieffektiviserande. Med styrmedel som höjda 

                                                
4 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0639:FIN:SV:HTML 
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energiskatter, ökade koldioxidskatter och utsläppsrätter vill regeringen skapa ett 

incitament för en hållbarare energihantering.5 

Riksdagen antog 1999 femton nationella miljökvalitetsmål som 2005 kompletterades 

med ett mål och blev 16. Målen syfte har varit att skapa en hållbarare utveckling och 

därigenom lämna över ett samhälle till nästa generation där stora miljöproblem lösts. 

 

Miljökvalitetsmål nummer 15: En god bebyggd miljö är det miljömål som är mest 

angelägen för detta arbete. 

 

“Ett stort antal människor utsätts för buller över riktvärdena både utomhus vid sin bostad 

och inomhus. Därför upplevs trafikbuller ofta som det största miljöproblemet i tätorter” 

 

 

Det finns en rad delmål som ska hjälpa till att styra delmålet eller är en del utav 

miljökvalitetsmålet 

 

● Planeringsunderlag (2010) 

● Senast år 2010 ska fysisk planering och samhällsbyggande grundas på program 
och strategier för: ... 

● Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse (2010) 

● Bebyggelsens kulturhistoriska värden ska senast år 2010 vara identifierade och 
ha en långsiktigt hållbar förvaltning. 

● Buller (2010) 

● Antalet människor som utsätts för trafikbullerstörningar överstigande de 
riktvärden som riksdagen ställt sig bakom för buller i bostäder ska ha minskat 
med 5 procent till år 2010 jämfört med år 1998. 

● Avfall (2005–2015) 

● Den totala mängden genererat avfall ska inte öka och den resurs som avfall 
utgör ska tas till vara i så hög grad som möjligt samtidigt som påverkan på och 
risker för hälsa och miljö minimeras. ... 

● Energianvändning m. m. i byggnader (2020/2050) 

● Den totala energianvändningen per uppvärmd area enhet i bostäder och lokaler 
minskar. Minskningen bör vara 20 procent till år 2020 och 50 procent till år 2050 i 
förhållande till användningen 1995. ... 

● God inomhusmiljö (2010/2015/2020) 

● År 2020 ska byggnader och deras egenskaper inte påverka hälsan negativt. ... 
 
I dags läget har målet inte blivit uppfyllt och det är svårt att i dagsläget bestämma exakt 

hur långt det är kvar tills att målet uppfylls.6 

                                                
5 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/EU/Fakta-PM-om-EU-forslag1/Forslag-till-

energieffektivise_GY06FPM141/ 
6 http://www.miljomal.nu/nas-miljokvalitetsmalen/ 

http://www.miljomal.nu/15-God-bebyggd-miljo/Delmal/Planeringsunderlag-2010/
http://www.miljomal.nu/15-God-bebyggd-miljo/Delmal/Planeringsunderlag-2010/
http://www.miljomal.nu/15-God-bebyggd-miljo/Delmal/Kulturhistoriskt-vardefull-bebyggelse-2010/
http://www.miljomal.nu/15-God-bebyggd-miljo/Delmal/Kulturhistoriskt-vardefull-bebyggelse-2010/
http://www.miljomal.nu/15-God-bebyggd-miljo/Delmal/Kulturhistoriskt-vardefull-bebyggelse-2010/
http://www.miljomal.nu/15-God-bebyggd-miljo/Delmal/Kulturhistoriskt-vardefull-bebyggelse-2010/
http://www.miljomal.nu/15-God-bebyggd-miljo/Delmal/Kulturhistoriskt-vardefull-bebyggelse-2010/
http://www.miljomal.nu/15-God-bebyggd-miljo/Delmal/Kulturhistoriskt-vardefull-bebyggelse-2010/
http://www.miljomal.nu/15-God-bebyggd-miljo/Delmal/Buller-2010/
http://www.miljomal.nu/15-God-bebyggd-miljo/Delmal/Buller-2010/
http://www.miljomal.nu/15-God-bebyggd-miljo/Delmal/Avfall-2005-2015/
http://www.miljomal.nu/15-God-bebyggd-miljo/Delmal/Avfall-2005-2015/
http://www.miljomal.nu/15-God-bebyggd-miljo/Delmal/Energianvandning-m-m-i-byggnader-20202050/
http://www.miljomal.nu/15-God-bebyggd-miljo/Delmal/Energianvandning-m-m-i-byggnader-20202050/
http://www.miljomal.nu/15-God-bebyggd-miljo/Delmal/Energianvandning-m-m-i-byggnader-20202050/
http://www.miljomal.nu/15-God-bebyggd-miljo/Delmal/Energianvandning-m-m-i-byggnader-20202050/
http://www.miljomal.nu/15-God-bebyggd-miljo/Delmal/Energianvandning-m-m-i-byggnader-20202050/
http://www.miljomal.nu/15-God-bebyggd-miljo/Delmal/Energianvandning-m-m-i-byggnader-20202050/
http://www.miljomal.nu/15-God-bebyggd-miljo/Delmal/Energianvandning-m-m-i-byggnader-20202050/
http://www.miljomal.nu/15-God-bebyggd-miljo/Delmal/Energianvandning-m-m-i-byggnader-20202050/
http://www.miljomal.nu/15-God-bebyggd-miljo/Delmal/Energianvandning-m-m-i-byggnader-20202050/
http://www.miljomal.nu/15-God-bebyggd-miljo/Delmal/Energianvandning-m-m-i-byggnader-20202050/
http://www.miljomal.nu/15-God-bebyggd-miljo/Delmal/God-inomhusmiljo-2010-2015-2020/
http://www.miljomal.nu/15-God-bebyggd-miljo/Delmal/God-inomhusmiljo-2010-2015-2020/
http://www.miljomal.nu/15-God-bebyggd-miljo/Delmal/God-inomhusmiljo-2010-2015-2020/
http://www.miljomal.nu/15-God-bebyggd-miljo/Delmal/God-inomhusmiljo-2010-2015-2020/
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2.3 SKB:s miljömål 

 

SKB jobbar enligt sin egen miljöplan mot att skapa en hållbar framtid och följer dem 

nationella miljömålen. 

Under dem senaste tio åren har föreningen gjort flertalet energiförbättrande åtgärder 

och har bland annat lyckats med sänka mängden energi som användes till uppvärmning 

med 19 procent och även minskat elförbrukningen med 19 procent.7 

En miljöplan för perioden 2011-2015 har antagits och är även det en tydlig indikation på 

att föreningen aktivt jobbar med miljöfrågor.8 

Exempel på åtgärder som SKB förväntas ta är bland annat att byta ut alla tjänstebilar till 

miljöbilar och att alla befintliga hus skall ha en god inomhusmiljö. 

 

3. Energieffektiviserande åtgärder 

 

3.1 Ventilation 

 

 

Syftet med ventilation är att skapa en god inomhusmiljö för dem boende i huset och 

även för husets skull. Inomhusmiljöer behöver ett stadigt återkommande flöde av ny luft 

för att inomhusluften inte ska kännas gammal och samtidigt behöver den gamla luften 

transporteras bort. 

Temperaturen på in luften som den också kallas är viktig att tänka på då den är en av 

dem mest bidragande delarna för att kunna skapa en behaglig inomhusmiljö. 

 

Ventilationen i en fastighet skall även hjälpa till att transportera bort lukt från t.ex. kök 

och badrum samt ersätta luften med nyare och fräschare luft. 

Problem med fukt och mögel kan även med bland annat hjälp av en välfungerande 

ventilation undvikas. 

 

I flerbostadshus i Sverige finns det i regel tre olika huvudtyper utav ventilationssystem: 

 

                                                
7 https://www.skb.org/uploads/file/Om%20SKB/Miljo_hos_SKB_2010.pdf 

 
8 https://www.skb.org/uploads/file/Om%20SKB/SKBs_miljoplan_2011_2015.pdf 
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● Självdragsystem    (typ S) 
● Frånluftsystem    (typ F) 
● Till och frånluftsystem   (typ FT) 

 
Det finns givetvis olika varianter på dessa system som t.ex. 

● fläktförstärkt självdrag   (typ FFS) 
● frånluft med värmepump   (typ FVP) 
● Till och frånluftsystem med återvinning (typ FTX) 

 
I den här rapporten har jag dock valt att avgränsa mig till att beskriva FTX system. 

 

En god ventilation kräver dock väldigt mycket ur ett energiperspektiv och just ventilation 

är en utav dem största energiförlustkällorna för en fastighet.   

 

3.2 FTX 

 

I ett till och frånluftsventilation med ett värmeåtervinning system eller ett FTX system 

som det också kallas återvinns värmen ur frånluften vilket är luften som lämnar 

fastigheten och används till att värma upp den tillförda luften även kallad tilluften. 

Systemet bygger på att det finns två stycken ventilationskanaler där det i det ena tas 

frånluft ifrån kök, badrum och tvättstuga och i där det i den andra kanalen tillförs luft till 

vardagsrum och sovrum. 

 

Ett FTX system återger inte bara värmen från uteluften utan bakterier och föroreningar i 

frånluften kan naturligtvis också följa med i återföringsprocessen vilket gör det viktigt att 

det används filter för att på så sätt skapa en god inomhusmiljö. 

Ett kontinuerligt underhåll och en återkommande kontroll av system är därför viktig inte 

bara ur nedsmutsningsperspektiv utan även för att undvika problem med ljud. Därför 

skall systemet olika delar t.ex. fläktar och kanaler rengöras samt att filter skall bytas för 

att få systemet att verka på ett optimalt sett. 
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FTX system.9 

 

 

 

 

När uteluftstemperaturen är så pass låg att den egna temperaturväxlingen mellan till 

och frånluften inte räcker till brukar det användas värmeväxlare vars uppgift är att 

överföra värme till olika medium installeras och i och med att den installeras fås det ev. 

värmebehovet av tilluften ner med upp till 80 %.10 Enligt energimyndighetens 

testlaboratorium medförde en installering av FTX system en minskad energianvändning 

på mellan 3000-6000 kWh/år.11 

 

Förutom att sänka energin som går åt till att värma fastigheten så kan installerandet av 

en FTX pump hjälpa till att minska radonhalten i fastigheten. 

 

Inför en installation utav ett FTX system bör det kontrolleras ifall ventilationskanalerna 

är tillräckligt isolerade för att inte försämra verkningsgraden samt att storleken på 

kanalerna är anpassade för att klara av ventilationen. 

 

                                                
9 http://energimyndigheten.se/Hushall/Din-ovriga-energianvandning-i-

hemmet/Ventilation/FTX-system/ 
10 Installationsteknik AK för V, Catarina Warfvinge 2007, 7:7 

 
11 http://energimyndigheten.se/Hushall/Din-ovriga-energianvandning-i-hemmet/Ventilation/FTX-system/ 
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Problem med lukter kan förekomma beroende på vilken sorts värmeväxlare som 

används i fastigheten samt att fukt kan återföras vilket kan vara både positivt och 

negativt. Att ventilationskanalerna har en god isolering är viktigt då fuktskador kan 

uppkomma när det är det motsatta och även att verkningsgraden sänks när det finns 

otätheter. 

 

3.3 Obligatorisk ventilationskontroll- OVK 

 
Under slutet av 1980-talet och början av1990-talet hade problemet med en dålig 

inomhusmiljö växt i Sverige som krävde omedelbar handling. Resultat blev förordning 

SFS 1991:1273 

 

Enligt första stycket i förordning SFS 1991:1273 som senare kom att ersättas med SFS 

2011:338 skall en ventilationskontroll genomföras för att säkerställa en god 

inomhusmiljö. 

 

“1 § För att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat i byggnader i enlighet med 

bestämmelserna i 2 § första stycket 3 och 6 lagen (1994:847) om tekniska 

egenskapskrav på byggnadsverk, med mera, skall en byggnadsägare se till att 

funktionskontroll av ventilationssystem görs enligt bestämmelserna i denna förordning. 

Förordning (2006:1296)” 

 

Enligt miljökvalitetsmål nr 15 “ En god bebyggd miljö” skall byggnader inte få påverka 

hälsan negativt. Till år 2015 hoppas man även kunna ha dokumentation på att 

ventilationen är fungerande i byggnader som används regelbundet 

 

Syftet med en OVK är alltså att kontrollera om ventilationssystemet fungerar enligt 

funktionsstandard, kontrollera att det inte finns föroreningar eller andra hälsofarliga 

saker i ventilationssystemet samt att kolla så att instruktioner och anvisningar finns nära 

tillhands. 

 

När en OVK görs är det även viktigt att försöka påverka energiförbrukningen, om det är 

möjligt utan att behöva påverka inomhusmiljön. 

 

Kontrollen skall genomföras utav besiktningsmän som är certifierade utav något av 

följande certifieringsorgan: 

● SWEDCERT 
● SP SITAC AB 
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● Det Norske Veritas 
 
Dessa tre certifieringsorgan har befogenhet att bestämma om en enskild person kan bli 

kontrollant och personen får då en rikstäckande befogenhet. 

 

Ett intyg från kontrollanten skall finnas uppsatt på en synlig plats, oftast entrén eller 

receptionen där vilket datum kontrollen genomfördes skall finnas med. 

 

3.4 Tilläggsisolering av yttervägg/fasad 

 

Att tilläggsisolera det så kallade klimatskalet på huset kan många vara det effektivaste 

sättet att effektivisera energi användandet i en fastighet. 

Av den energin som används i flerbostadshus beräknas det att 15-25% lämnar som 

energiförluster via väggarna.12 Det är därför extremt viktigt ur ett energieffektiviserings 

syfte att man isolerar väggar för att slippa dessa enorma energi förluster. 

 

Klimatskalet eller tak, väggar och fönster som det egentligen heter har som främsta 

uppgift att skapa en god inomhusmiljö till brukaren med hjälp av b.la ventilation och 

tillförd energi. 

Hur bra klimatskalet isolerar mot väderförhållanden utifrån är alltså väldigt viktigt för att 

kunna skapa en behaglig inomhus miljö men även för att slippa värmeförluster krävs det 

en bra isolering. 

 

I takt med att priset på olja har stigit sedan 70-talet har man byggt på klimatskalet med 

mer och mer isolering alltför att lagra energi och minska värmeförlusterna. 

 

3.5 Tilläggsisolering av vind/bjälklag 

 

Om byggnaden är byggd på ett sådant sätt som göra att vinden är tillgänglig för 

ombyggnad är tilläggsisolering av vind eller bjälklag på vind ett väldigt effektivt sätt att 

                                                
12 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=16&ved=0CIUBEBYwBTgK&url=http

%3A%2F%2Fwww.fastighetsagarna.se%2FMediaBinaryLoader.axd%3FMediaArchive_FileID%3D396acb

b8-4e8b-4431-bc49-

e7db18c3d47b%26MediaArchive_ForceDownload%3Dtrue&ei=_CxnT86BOZTP4QTLzeGhCA&usg=AFQ

jCNHXznumO8Hd3ue6BFlbOxgTZ2xSWQ&sig2=pnku2IXeC2FjB-MrTAuNmA 
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energieffektivisera. Viktigt att komma ihåg är att en ändring av isolerings mängd kan 

kräva att man ändrar på ventilationen för att inte få problem med kondens. 

Vid tilläggsisolering av vindsbjälklag är det viktigt att först utreda ifall det finns befintliga 

fuktskador och om sådana finns är det viktigt att åtgärda dessa innan tilläggsisoleringen 

börjar. 

Där tak och vindsbjälklag möts är det viktigt att det är lufttätt så att det inte läcker upp 

varm luft till vinden. 

 

3.6 Tilläggsisolering av yttervägg/fasad 

 

Det finns olika sätt att tilläggsisolera en vägg men den “enklaste” metoden att göra det 

på är att tilläggsisolera utifrån, dels ur fukt synpunkt då det blir ett stabilare klimat för 

väggen och dels för att om isolering byggs invändigt kommer rumsareor att behöva 

räknas om. 

Ur ett lönsamhetsperspektiv bör en tilläggsisolering av yttervägg göras i samband med 

att fasaden görs om för att på detta sätt hålla kostnaderna nere. 

 

 

 

3.7 Individuell mätning av värme i lägenheter 

 

 

3.71 Historia 

 

Efter att EU antog miljömålen där det slutliga energianvändandet skall sänkas med 20 

procent fram till 2020 och med 50 procent fram till 2050 jämfört med 1990 års nivå har 

det på allvar lagts fokus på energiförbrukningen. Ifrån EU:s sida vill man även öka den 

egna individens kontroll över sina elkostnader och samtidigt öka brukarnas incitament 

till att hushålla med energin. 

 

I bl.a. Tyskland och Schweiz har ett system för individuell mätning av värme i 

lägenheter funnits länge och flera länder är redo att införa det nya systemet eller har 

nyligen infört det. 
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I Sverige har diskussion varit uppe sedan länge och under 1950-och 1960-talet fanns 

dem nödvändiga mätarinstallationerna klara och redo att användas i dem 200 000 

flerbostadshus som uppfördes under perioden. Med hjälp utav lån finansierades 

mätarinstallationerna men dessa upphörde med anledning av att energikostnaderna inte 

ansågs vara tillräckligt höga för att motivera ett införande. 

 

Under 1970-talets oljekris kom individuella mätningar återigen upp på tapeten men 

återigen ansågs det inte vara ekonomiskt försvarbart och istället infördes ett krav på att 

det för framtida mät installationer skulle förenklas och det kravet fanns kvar tills i slutet 

på 80-talet. 

 

 

3.72 Dagsläget 

 

Idag används finns det endast ett mindre antal lägenheter som använder sig utav 

individuell mätning men införandet av mätningarna har återigen kommit upp på 

dagordningen då Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna och Sveriges allmännyttiga 

bostadsföretag (SABO) på uppdrag utav Energimyndighetens beställargrupp för 

energieffektiva flerbostadshus- BeBo ska ta fram en förstudie som “syftar till att belysa 

nationella och internationella metoder och påvisade besparingsresultat”. 

 

Under 2011 släppte samma aktörer en rekommendation som syftade till att ge riktlinjer 

för hur det framtida arbetet med individuell mätning av värme och el skall kunna 

genomföras. 

 

3.73 Hinder 

 

Innan någon individuell mätning kan implementeras måste en rad hinder undanröjas för 

att kunna få igång ett fungerande system. Eftersom att mätsystemet är i det närmaste 

obekant måste rätt information komma ut till alla som är inblandade i kedjan. Från 

fastighetsägare, driftpersonal och dem boende, alla måste vara med på tåget för att 

kunna få det att fungera på bästa sätt. 

 

Staten bör vara med och erbjuda någon form utav incitament för fastighetsägare och 

dem boende för att på så sätt underlätta för den nya tekniken. 
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Systemet har sina största svagheter när det kommer till rättviseaspekterna eftersom att 

lägenheter beroende på t.ex. läge, soltimmar och placering i huset gör av med olika 

mycket el. Hörnlägenheter behöver t.ex. mer värme för att hålla bastemperaturen och 

mittenlägenheter får då “gratisvärme” av dem intill liggande lägenheterna. 

I Danmark har man löst detta problem genom att kompensera för dessa lägesskillnader. 

 

Under 1980-talet motsatte Hyresgästernas Riksförbund sig en sådan utveckling och 

implementerandet av teknik avstannade. Nu har dock föreningen ändrat sig och menar 

att hyresgästernas med en större frihet skall kunna påverka sina kostnader. 

 

 

4. Objekt 

 

4.1 Städrocken 3 

 

Städrocken i Fruängen, Södra Stockholm började byggas i 1988 och stod färdig året 

efter. Fastigheten uppfördes av Kommunbygg i Stockholm AB och ritades utav GLAM 

Arkitektkontor som försökte knyta samman fastigheten med resten av området som har 

en 50 -tals prägel. 

 

Städrocken är uppdelat på 5 hus som är ihop byggda och samtliga sträcker sig fyra 

våningar upp. 

 

Städrocken har 72 lägenheter och 17 lokaler som är uppdelade på 5907 kvadratmeter 

(kvm). Kostnaden att hyra/kvm ligger på 1013 kr och lägenhetsbeståndet varierar 

mellan 1 ROK- 5+ROK. Anskaffningsvärdet för marken låg på 77070 och 

taxeringsvärdet är idag uppe på 79 932 tkr. 

 

 

 

4.2 Bommen 9 

 

I Gröndal i södra Stockholm förvaltar SKB 250 lägenheter och 16 lokaler som 

sammanlagt täcker 21649 kvm. 
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Lägenhetsbeståndet är fördelat mellan 1 ROK till 5+ ROK där hyra/kvm uppgår till 

999kr/kvm. 

Anskaffningsvärdet för marken låg på 158050 och har i dag taxeringsvärdet 321024 tkr. 

 

 

4.3 Kärrtorp 

 

Som en reaktion mot tegelhusen med sina stängda gårdar och kvarter kom lamellhusen 

som istället hade friliggande huslängor som förenklade för ljusinsläpp. 

Det byggdes två olika typer utav lamellhus nämligen tjockhus och smalhus där 

tjockhusen introducerades först. Dessa hus hade flera lägenheter per våningsplan alla 

byggda runt ett trapphus utan ljusinsläpp. Tjockhusen var ofta generösa i måtten men 

hade nackdelen i att en del var mörk. Smalhusens uppkomst var lite av en motreaktion 

till tjockhusens mörker och lägenheterna på ett våningsplan var istället genomgående, 

små men välplanerade lägenheter som hade ett rikt ljusinsläpp. 

 

 

Smalhusen i Kärrtorp som SKB förvaltar uppfördes under 1950-52 för att sedan byggas 

om under 2008-09. 

Avgiften per kvadratmeter är 909 kr och fastigheterna i Kärrtorp omfattar sammanlagt 

10340 kvm som är fördelade på 155 bostäder och 37 st. lokaler. 

Anskaffningsvärdet för marken låg på 43080 och har i dag taxeringsvärdet 117 736 tkr. 

 

 

4.4 Brunbäret 

 

Brunbäret är beläget på Norra Djurgården i Stockholm och uppfördes 1990-1992 där 

White var arkitekterna. 

Avgiften per kvm ligger på 1175kr och Brunbäret omfattar 12473 kvm som är fördelade 

på 132 bostäder och 15 lokaler. 

Anskaffningsvärdet för marken låg på 181107 tkr och har i dag ett taxeringsvärde på 

285437 tusenkronor. 
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5. Lönsamhet 

 

5.1 Lönsamhetskalkyler 

 

Enligt National Encyklopedins definition är lönsamhet den ekonomiska effektiviteten hos 

en verksamhet.13 Ett annat sätt att se det på är hur effektivt ett företag använts sina 

resurser för att skapa vinst. 

Lönsamhet är livsviktigt för ett företag då det långsiktigt inte är hållbart att driva ett 

företag utan en vinst. 

Överskottet efter att ha jämfört inkomster och utgifter brukar räknas som ett företagets 

lönsamhet och just lönsamhet är förmodligen den största drivkraften i ett företag. 

 

När kravet på en högre lönsamhet blir större brukar arbetsförhållanden och miljöarbetet 

dessvärre falla längre ner på prioriteringslistan. 

 

För att kunna se ifall en investering varit lönsam behövs verktyg för att kunna analysera 

detta och den här rapporten kommer att behandla två sådana sätt nämligen Payback 

metoden samt Livscykelkostnad (LCC). 

 

 

5.2 Payback metoden 

 

Det är den enklaste investeringskalkylsmetoden där endast kostnaden för investeringen 

och energibesparingen per år är intressanta. 

Kostnader som kan uppkomma efter några år samt räntekostnader eller valuta 

förändring är ingenting Payback* metoden tar hänsyn till. Drift och underhållskostnader 

tas alltså inte med och är därför lämpligast att använda som en grov uppskattning eller 

när livslängden på investeringen är kort. 

 

 

                                                
13 http://www.ne.se/lang/l%C3%B6nsamhet 
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Investeringskostnad/ Energibesparing per år= Payback tid 

 

 

  

*Tabell 1 

5.3 Livscykelkostnader 

 

Till skillnad från Payback metoden så tar livscykelkostnader (LCC) med alla eventuella 

besparingar och kostnader som uppkommer under en livscykel. Metoden gynnar ett 

långsiktigt tänkande då kostnaden för drift och underhåll ofta blir lika stora eller 

överstiger kostnaden för grundinvesteringen. 

De viktigaste sakerna som behövs för att göra en LCC är den sammanlagda kostnaden 

för energi under hela produktens livslängd, investeringskostnaderna samt drift och 

underhållskostnaderna under hela livslängden. 

 

Formeln för LCC* brukar skrivas som 

 

LCC(total) = investeringskostnad + LCC(energi) + LCC(underhåll) 

LCC(energi) = årlig energikostnad × nuvärdesfaktorn 

LCC(underhåll)= årlig underhållskostnad × nuvärdesfaktorn 

 

*För LCC mall se bilaga 2 

 

I och med det hårdare ekonomiska klimatet har det blivit allt viktigare för företag att hålla 

kostnader nere och en produkt med lägre driftkostnader har där en klar fördel. 

Vid offentliga upphandlingar i Norge är det numera lag på att en vikt ska läggas på 

livscykelkostnader. 
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Osäkerhetsanalys 

 

Resultaten som nedan presenteras är baserade på uppgifter som tagits fram I 

diskussion med handledare på KTH och på SKB samt baserade på exjobbet som 

sådant. 

I de fall värden har saknats har dessa antagits efter att ha diskuterats med båda 

handledare. 

 

 

 

6. Resultat 

6.1 Givare Payback 

 
Under början av 2012 installerades inomhus temperaturgivare i lägenheter inom SKB:s 
bestånd i Kärrtorp och i Gröndal. 
Givarna var av märket Elvaco modell CMa11 som förutom att läsa av 

inomhustemperaturen även kan läsa av fuktigheten i en bostad. De data som samlats in 

används sedan i ett program som styr värmereglering systemet och justerar automatiskt 

värmen som tillförs till lägenheter om denna är för hög eller för låg. 

 

 

 

6.2 Lönsamhet Kärrtorp 
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I Kärrtorp installerades 16 st. givare där snittkostnaden för varje givare var mellan 5000-

12000 kr. Anledningen till att priset varierade var att kostnaden för att dra kablar 

varierade beroende på vart lägenheten var placerad och detta ledde även till att ett 

genomsnittlig värde på 8500 kr användes för givarna. 

 

 

Antal 16st 

Styckpris 8500 kr 

Sammanlagt 136000 kr 
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Då det inte har gått att få tag på specifika energimängder för varje lägenhet med en 

givare installerad har ett värde för energimängden som används i en lägenhet istället 

använts. 

 

 

 

genomsnittsanvändning 6000 kWh 

 

 

En antagen energiförbrukning på 6000 kWh/år med den för denna rapport antagna 

energiförbrukning på 1 kr/kWh skulle innebära 

 

Elpris 1 kr/kWh 

6000 kWh 6000 

 

Om vi antar att energiförbrukningen skulle sänkas med 5 procent pga. givarna skulle det 

innebära att en förbrukning på 5700 kWh/år och en kostnad på 5700 kr. En minskning 

med 300 kr/lägenhet jämfört med tidigare och en sammanlagd besparing för alla 

givarna på 4800 kr. 

 

Payback tiden baserat på dessa siffror blir då: 

 

 

 

energibesparing (kr) 4800 

grundinvestering (kr) 136000 

payback tid (år) 28.3 år 

 

Payback tid 

 

lång 

 
 

6.3 Lönsamhet Gröndal 

 
I Gröndal installerades 14 st. givare där snittkostnaden för varje givare var mellan 5000 
-12000 kr. Anledningen till att priset varierade var att kostnaden för att dra kablar 
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varierade beroende på vart lägenheten var placerad och detta ledde även till att ett 
genomsnittlig värde på 8500 kr användes för givarna. 
 
 

Antal 14st 

Styckpris 8500 kr 

Sammanlagt 119000 kr 

 
 
Då det inte har gått att få tag på specifika energimängder för varje lägenhet med en 
givare installerad har ett värde för energimängden som används i en lägenhet istället 
använts. 
 
 
 

genomsnittsanvändning 6000 kWh 

 
 
 

En antagen energiförbrukning på 6000 kWh/år med den för denna rapport antagna 

energiförbrukning på 1 kr/kWh skulle innebära 

 

Elpris 1kr/kWh 

6000 kWh 6000 kWh 

 
 

Om vi antar att energiförbrukningen skulle sänkas med 5 procent pga. givarna skulle det 
innebära att en förbrukning på 4560 kWh/år och en kostnad på 4560 kr. En minskning 
med 240 kr/lgh jämfört med tidigare och en sammanlagd besparing för alla givarna på 
3360 kr 
 

energibesparing (kr) 3360 

grundinvestering (kr) 119000 

payoff tid (år) 35.4 

 

Payback tid 

 

 
Lång 

*(se tabell 1) 
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Slutsats: 

 

6.4 Lönsamhet Kv. Brunbäret 

 
Under vecka 52 i 2009 köpte Kv. Brunbäret in nya värmepumpar till sin undercentral. 
Två st. Daikin modell EWP090 med en värmeeffekt på 2x96 kW samt en Daikin 
EWP055 med en värmeeffekt på 64.5 kW. 
Den sammanlagda kostnaden för investeringen slutade på 600000 kr och SKB räknar 
med att värmepumparna har en livslängd som sträcker sig upp emot 15 år. 
 

För att kunna se ifall bytet av värmepumpar gett några utslag analyserades 

energistatistiken för åren 2009-2011 genom att jämföra dem respektive åren med 

varandra. 

 
 

 
Diagrammet ovan visar att den verkliga energiförbrukningen minskat med 183,7 MWh 

*(Siffror tagna ur SKBs Energistatistik, se bilaga 1) sedan bytet av värmepumparna och 

detta räknat med en elkostnad på 1kr/kWh skulle motsvara en minskning av 

energikostnaderna med ca 183700 kr under perioden 2009-2011. Minskningen av 

energikostnaderna motsvarar ca 30 procent av grundinvesteringen och enbart baserat 

på dem siffrorna kan slutsatsen snabbt dras att investeringen varit lönsamt inte bara ur 

ett ekonomiskt perspektiv men även ur ett miljömässigt sådant. 
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Diagrammet ovan visar den normalårskorrigerade energiförbrukningen. 

 

 

Mellan perioden 2009-2011 minskade energianvändandet med 107,3 MWh* (Siffror 

tagna ur SKBs Energistatistik, se bilaga 1) vilket med ett energipris på 1kr/kWh som 

motsvarar en besparing på 107300 kr. Detta motsvarar ca 18 procent av 

grundinvesteringen som då har tjänats tillbaka på en 2 års period. Av dessa siffror att 

döma har investeringen varit lönsam ur ett miljömässigt perspektiv såväl som 

ekonomiskt. 

 

6.4.1 Kv. Brunbäret Payback tid  

  

Genom att använda sig utav payback metoden går det på ett ungefärligt sätt att räkna ut 

hur lång tid det tar att få tillbaka investeringskostnaden. 

  

  

Investeringskostnad/ Energibesparing per år= Payback tid 
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Grundinvestering 600000kr 

  
  

Den verkliga energibesparingen visas här nedan 

  

Period 2009-2010 2010-2011 2011-2009 

Energibesparing (kr) 28200* 155500* 183700* 

*( Siffror tagna ur SKBs Energistatistik, se bilaga 1)  

 

Den normalårskorrigerade energibesparingen visas här nedan: 

 

 

Period 2009-2010 2010-2011 2009-2011 

Energibesparing (kr) 238600* 131000** 107600* 

*( Siffror tagna ur SKBs Energistatistik, se bilaga 1) 

** (Negativa siffror) 

Enligt den normalårskorrigerade energiförbrukningen så ökade energi användningen 

under perioden 2010-2011 med 131 MWh* medan den verkliga energiförbrukningen 

minskade med 155000* kr. Skillnaden mellan den verkliga och den 

normalårskorrigerade förbrukningen är nästan 286000 kr eftersom att perioden varit 

kallare än normalt och därför korrigerats ner. 

  

Tiden det tar innan investeringen betalar tillbaka sig själv enligt den verkliga 

energiförbrukningen: 

  

  

Period 2009-2010 2010-2011 2009-2011 

Payback tid (år) 21.28* 3.86* 3.27* 

  
 
  
Tiden det tar innan investeringen betalar tillbaka sig själv enligt den 
normalårskorrigerade energiförbrukningen: 
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Period 2010-2011 2009-2010 2009-2011 

Payback tid (år) 2.514 0 5.576 

  
Slutsats: Precis som det tidigare konstaterats bör payback metoden främst användas 
när investeringen är en mindre sådan samt när underhåll inte är aktuellt.  
Det bör även noteras att normalårskorrigeringen hade en stor inverkan under perioden 
2010-2011 som var ett kallare år än normalt. 
 
 

6.4.2 LCC analys 

 
Genom att titta på livscykelkostnaderna för värmepumparna går det att räkna ut hur 
mycket pumparna kommer kosta under hela sin livstid. 
Driftkostnaderna för värmepumparna anses vara försumbara och pumparna förväntas 

underhållas 1 gång/år och kostnaden för detta underhåll förväntas ligga på 4 procent av 

grundinvesteringen, med andra 24000 kr/år. 

 

Enligt tabellen ovan så blir den sammanlagda kostnaden för underhållet 266841 kr där 

nuvärdet har tagits i beaktande. 

Även avvecklingskostnader försummas samt eventuellt restvärde då dem förmodas ta 

ut varandra. 

 

 

Grundinvestering 600000 

Underhållskostnader 266841.3 

Sammanlagt 866841.3 

* (se bilaga 2 LCC mall) 

Enligt LCC analysen kommer värmepumparna under hela sin livslängd att kosta ca. 

866841 kr. 

 

LCC analysen tar till skillnad från payback metoden hänsyn till alla kostnader som 

uppkommer under värmepumparnas livstid. Dock är det endast förutsedda händelser 

som analysen tar hänsyn till och eftersom mycket kan hända på 15 år bör även detta 

ses som en potentiell felkälla. 
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6.5 Kv. Städrocken 

 
Under vecka 36 i 2009 köpte Kv. Städrocken 3 in nya värmepumpar till sin undercentral. 
Två st. Daikin modell Daikin EWP055 med en värmeeffekt på 2x64.5 kW. 
Den sammanlagda kostnaden för investeringen slutade på 350000 kr och SKB räknar 
med att värmepumparna har en livslängd som sträcker sig upp emot 15 år. 
 
För att kunna se ifall bytet av värmepumpar gett några utslag analyserades 
energistatistiken för åren 2009-2011 genom att jämföra dem respektive åren med 
varandra. 
 

 
 
 
Diagrammet ovan visar att den verkliga energiförbrukningen minskat med 97.5 MWh 

sedan bytet av värmepumparna och detta räknat med en elkostnad på 1kr/kWh skulle 

motsvara en minskning av energikostnaderna med ca 97500 kr under perioden 2009-

2011.  
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Minskningen av energikostnaderna motsvarar ca 28 procent av grundinvesteringen och 
enbart baserat på dem siffrorna kan slutsatsen snabbt dras att investeringen varit 
lönsamt inte bara ur ett ekonomiskt perspektiv men även ur ett miljömässigt sådant. 
 
 
 
 
 

6.5.1 Payback tid 

 
Genom att använda sig utav payback metoden går det på ett ungefärligt sätt att räkna ut 

hur lång tid det tar att få tillbaka investeringskostnaden. 

  
  
Investeringskostnad/ Energibesparing per år= Payback tid 
  

Grundinvestering 350000 

  
  
  
Energibesparingen taget från resultat delen visas här nedan 
  
  

Period 2011-2010 

Energibesparing 38900 

 *( se bilaga) 
  
Tiden det tar innan investeringen betalar tillbaka sig själv 
  
  

Period 2011-2010 

Payback 9.00* 

 

Payback tid 

 

Medel 

* se tabell 1  
 
 

6.5.2 LCC analys 
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Genom att titta på livscykelkostnaderna för värmepumparna går det att räkna ut hur 
mycket pumparna kommer kosta under hela sin livstid. 
Driftkostnaderna för värmepumparna anses vara försumbara och pumparna förväntas 
underhållas 1 gång/år och kostnaden för detta underhåll förväntas ligga på 4 procent av 
grundinvesteringen, med andra 14000 kr/år. 
 
Enligt tabellen ovan så blir den sammanlagda kostnaden för underhållet 155 657,24 
kr*(se bilaga LCC analys) där nuvärdet har tagits i beaktande. 
Här försummas även avvecklingskostnader samt eventuellt restvärde då dem förmodas 
ta ut varandra. 
 

Grundinvestering 350000 

Underhållskostnader 155657 

Sammanlagt 505657 

 
 
Enligt LCC analysen kommer värmepumparna under hela sin livslängd att kosta ca. 
505657 kr. 
 
LCC analysen tar till skillnad från payback metoden hänsyn till alla kostnader som 
uppkommer under värmepumparnas livstid. Dock är det endast förutsedda händelser 
som analysen tar hänsyn till och eftersom mycket kan hända på 15 år bör även detta 
ses som en potentiell felkälla. 
 
 

6.6 Energiförbrukning per kvadratmeter i Kv. Brunbäret och Kv. Städrocken 3 

 

Efter installerandet av dem nya värmepumparna i Kv. Brunbäret och i Kv. Städrocken 
har energiförbrukningen sett ut som i stolpdiagrammet nedan.* 
 
 
Diagrammet nedan visar att i Kv. Städrocken har den största minskningen gjorts. Under 
perioden 2009-2011 så minskade energiförbrukningen från 100,9 kWh/m2 till 84.2 
kWh/m2. Detta är lika med en minskning på 16.7 kWh/m2 eller en minskning på ca 16.6 
%. *(se bilaga) 
I Kv. Brunbäret gjordes första året en minskning på 18.2 kWh/m2 eller 17 % men gick 
året därpå upp till 98.6 kWh/m2 eftersom att värmepumparna havererade och 
sänkningen under perioden 2009-2011 slutade på 8.2 kWh/m2 eller 7.7 %. 
 
Kv. Städrocken består utav 5732 kvm och om energiförbrukningen slås ut på hela skulle 
det sett ut på följande sätt. 
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Kv. Städrocken består utav 5732 kvm och om energiförbrukningen slås ut på hela skulle 
det sett ut på följande sätt. 
 
 

Namn Städrocken 

Yta (kvm) 5732 

minskning 2009-2011 (kWh/kvm) 16.7* 

kostnad (kr) 95724,4 

*Siffror tagna ur SKBs Energistatistik, se bilaga 1 
 

Utslaget på den totala bostadsytan så gjorde Kv. Städrocken en minskning på ca 95724 

kr under perioden 2009-2011 som motsvarar 27 procent av grundinvesteringen. 
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Payback tiden skulle då ha blivit: 

 

 

Period 2009-2011 

Payback (år) 3.66* 

 

Payback tid 

 

Kort 

*se tabell 1 

 

 
Kv. Brunbäret består utav 5732 kvm och om energiförbrukningen slås ut på hela skulle 
det sett ut på följande sätt. 
 
 

Namn Brunbäret 

Yta (kvm) 12123 

minskning 2009-2011 (kWh/kvm) 8.2* 

kostnad (kr) 99408.6 

*Siffror tagna ur SKBs Energistatistik, se bilaga 1 
 
Utslaget på den totala bostadsytan så gjorde Kv. Brunbäret en minskning på ca 99408.6 
kr under perioden 2009-2011 som motsvarar 16.6 % av grundinvesteringen. 
 
Payback tiden skulle då ha blivit: 
 
 

Period 2009-2011 

Payback (år) 6.04* 

 

Payback tid 

 

Kort 

*tabell 1 
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6.7 Energiförbrukning per kvadratmeter i Kv. Bommen 9 och Städrock  

 

Efter installerandet av dem nya värmepumparna i Kv. Bommen och i Kv. Kärrtorp har 
energiförbrukningen sett ut som i stolpdiagrammet nedan. 
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Diagrammet visar att i båda kvarteren har energiförbrukningen ökat under perioden 
2009-2011 med undantag mellan 2009-2010 då båda kvarteren sänkte sin förbrukning. 
I Kv. Bommen ökade förbrukningen med 5.9 kWh/kvm (Siffror tagna ur SKBs 
Energistatistik, se bilaga 1) vilket motsvarar en kostnadsökning på 5900 kr/kvm  
I Kv. Kärrtorp gjordes en ökning på 7.7 kWh/m2* (Siffror tagna ur SKBs Energistatistik, 
se bilaga 1) som motsvarar en kostnadsökning på 7700 kr/kvm 
 
 
 
 
 
 
 
Kv. Bommen består utav 20889 kvm och om energiförbrukningen slås ut på hela skulle 
det sett ut på följande sätt. 
 

Namn Bommen 

Yta (kvm) 20889 

ökning 2009-2011 (kWh/kvm) 5.9* 

kostnad (kr) 123245.1 

* (Siffror tagna ur SKBs Energistatistik, se bilaga 1) 
 
Utslaget på den totala bostadsytan så gjorde Kv. Bommen en ökning på ca. 123245.1 kr 
under perioden 2009-2011. 
 
 
 
Kv. Kärrtorp består utav 9412 kvm och om energiförbrukningen slås ut på hela skulle 
det sett ut på följande sätt. 
 

Namn Kärrtorp 

Yta (kvm) 9412 

ökning 2009-2011 (kWh/kvm) 7.7* 

kostnad (kr) 72472.4 

* (Siffror tagna ur SKBs Energistatistik, se bilaga 1) 
 
Utslaget på den totala bostadsytan så gjorde Kv. Städrocken en minskning på ca 72472 

kr under perioden 2009-2011  
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7. Slutsats 

 
 

Mål 

 

Miljömål som sätts upp måste vara formulerade på ett sådant sätt som gör dem 

realistiska och även mätbara för att kunna utvärdera och följa upp hur arbetet har gått. 

Mål som inte är trovärdiga motverkar ibland sitt syfte eftersom att målen inte känns 

möjliga och det då sänker ambitionsnivån. 

Uppföljning och utvärdering av uppsatta mål under och efter genomförandet iden är 

väldigt viktig att göra dels för att se ifall målen har uppfyllts men även för att utvärdera 

det har gjorts. 

 

Uppföljningar och utvärderingar kan även påvisa vad som behöver göras för att höja 

nivån på arbetet och även visa vart i arbetet det går att bli bättre. Utvärderingar är även 

viktiga ur ett motivationsperspektiv för personerna som är involverade i arbetet med 

målen för att visa att arbetet är på rätt väg. 

 

Regeringen och miljömål 

 

En sak som ofta försvinner ur fokus är att ett minskande av energiförbrukningen bör 

vara det primära och att ett minskande av kostnaderna kommer i andra hand. Ansvaret 

gentemot miljön är något som delas av alla människor och drivkraften bör därför vara att 

kunna lämna vidare en planet med positiva förutsättningar istället för hur det ser idag. 

 

Att det finns drivkrafter är dock väldigt viktiga både för människor och företag och en 

utav dem starkaste drivkrafter är en sådana av ekonomisk art.  

Genom att belysa sambandet mellan en minskad energiförbrukning och minskade 

kostnader kan många företag och även människor styras in på en energieffektivare väg. 

Att det finns incitament eller motsatsen i form av böter för dem som är 

energieffektiva/energislösare är en väg att gå för att försöka styra/tvinga företag och 

människor till en energieffektivare verksamhet. 
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Energiförbättring 

Idag 

 

Arbetet med att nå målen för 2020 och 2050 mål är i full gång men exakt hur långt vi har 

kommit i arbetet skiljer sig beroende på vilken källa du använder dig utav. Idag är det 

Boverket och Energimyndigheten som har hand om energistatistiken och eftersom att 

en så grundläggande sak som yt-begrepp skiljer sig åt beroende på vilken myndighet du 

vänder dig till är även statistiken gällande hur långt arbetet har kommit olika. 

 

387 Terawattimmar (TWh) var mängden energi som användes i Sverige under 2009. 

Cirka 79 TWh eller 20,4% av denna mängd utnyttjades till att ge varmvatten eller 

uppvärmning av lokaler eller bostäder under 2009.14 

Vid en närmare titt på hur dessa 20,4% är fördelade ser man att 30 % nyttjades utav 

flerbostadshus som också har den största besparingspotentialen.15 

 

År 2010 fanns 2,5 miljoner lägenheter i Sverige och varav 75 % var äldre än 30 år och 

många är därför i behov av att rustas upp och renoveras. 

För att kunna nå målet med 50 % mindre energianvändande måste arbetet börja redan 

idag och inte bara för att kunna klara av delmålet med 20 % mindre 

energianvändande.16 

 

I flerbostadshus går den största delen av energin till att värma och att driva olika 

tekniska apparaturerna som till exempel tvättmaskiner och hissar. 

 

Hur mycket energi som går åt att värma upp fastigheterna beror främst på när 

fastigheten uppfördes, om/vilka åtgärder som gjorts på fastigheterna, ventilationssystem 

och dem boendes användande. 

Den el som konsumeras i lägenheterna brukar kallas för hushållsel. 

Lägenhetsinnehavaren bekostar hushållselen och förbrukningen är starkt beroende av 

vilka tekniska apparater den boende använder dessa i hemmet. 

                                                
14

 http://www.svenskenergi.se/upload/Statistik/El%C3%A5ret/fickfolder-statistik2010.pdf 
15

 

http://213.115.22.116/System/ViewResource.aspx?p=Energimyndigheten&rl=default:/Resources/Perman

ent/Static/f4d142e5a72741d1ac552afd8f412204/ES2011%2004W.pdf 

 

 
16

 http://www.miljomal.nu/nas-miljokvalitetsmalen/ 
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Den el som används i gemensamma ytor, såsom trapphus, hissar, tvättstugor, brukar 

benämnas som hushållsel är den delen som bekostas av fastighetsägaren/hyresvärden. 

Hinder 

 

I dagens Sverige finns en rad olika hinder som förhindrar arbetet med energiförbättring. 

För fastighetsägare är det största hindret främst kombinationen av bristen på 

ekonomiska incitament och otillräckliga kunskaper om energiförbättring.17 

Svenska staten jobbar på att skapa styrmedel och incitament för fastighetsägare att 

genomföra åtgärder som leder till energiförbättring, till exempel genom ökade 

energiskatter och koldioxidskatter. 

 

Fastighetsägare är ofta tveksamma till lönsamheten och återbetalningstid när det 

kommer till att energiförbättra. Detta i sin tur leder till att åtgärderna senareläggs eller 

bort prioriteras. 

Fastighetsägare måste få ytterligare eller bättre incitament för att genomföra åtgärder 

och detta går hand i hand med ökad kunskap. Att förbättra kunskapsåterföringen från 

projekt som genomförts är ett sätt att visa vilka åtgärder det finns samt vilka fördelar de 

innehar och hur lång återbetalningstiden kan väntas bli. 

 

Att vi i idag inte vet hur långt vi har kommit med effektiviseringsarbetet är även det ett 

hinder då man inte kan veta hur mycket som krävs för att nå uppsatta mål. Genom att 

tydligare strukturera och förtydliga enkla saker som ytbegrepp kan myndigheter avgöra 

och därigenom styra energiarbetet. Även att förbättra samarbetet mellan myndigheterna 

är ett steg mot ett mer effektivt energiarbete. 

 

Att det saknas kunskap eller information hos fastighetsägare är också av stor vikt för att 

det inte görs åtgärder i snabbare takt. Det finns pengar att tjäna men för det krävs att 

berörda personer matas med rätt information och även uppmuntras uppifrån att delta i 

möten, seminarier eller andra tillfällen där det är möjligt att genomföra 

erfarenhetsåterföring. 

 

  

                                                
17

 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CGgQFjAD&url=http%3A%

2F%2Fwww.fastighetsagarna.se%2FMediaBinaryLoader.axd%3FMediaArchive_FileID%3D396acbb8-

4e8b-4431-bc49-

e7db18c3d47b%26MediaArchive_ForceDownload%3Dtrue&ei=hcszT43CDNTU4QTakJGpAg&usg=AFQj

CNHXznumO8Hd3ue6BFlbOxgTZ2xSWQ&sig2=Bt42CvRBzOShOP2w8If9eA 
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Framtiden 

 

För att Sverige ska uppnå målen som är uppsatta för år 2050 måste arbetet sikta mot år 

2050:s mål och inte år 2020:s mål. Incitament måste skapas för att stimulera arbetet i 

rätt riktning och eftersom att detta är något som är väldigt viktigt måste bollen “knuffas” i 

rullning. 

 

Antalet renoveringar och effektiviseringsåtgärder kommer att öka och det i sin tur 

kommer skapa fler jobb i byggbranschen. Det är viktigt att utnyttja det faktum att ny 

arbetskraft kommer komma in eftersom att man kan ge dem en nödvändig energi och 

miljöutbildning redan från början. 

 

Det är viktigt att påverka beteendet hos slutkonsumenterna, de boende är det bör 

läggas mer vikt på en effektivare användning utav energin är början. De boende bör 

därför få fler och bättre incitament för att sänka sitt användande.  

  

Det är även viktigt att synliggöra energianvändandet av hushållselen på hyresavier eller 

installera skärmar där energiförbrukningen visas på är lämpliga steg för att göra dem 

boende medvetna om hur mycket el dem gör av med eller ta det ett steg längre och 

införa individuell mätning av värme och tappvarmvatten. 

 

Energieffektiviserande åtgärder 

 

 

Innan det nya systemet implementeras är det viktigt att dem olika rättviseaspekterna 

utreds för att skapa det systemet som är rättvisast. Att kräva 100 procentig rättvisa är 

att kräva för mycket då samhället inte heller är rättvist men att sikta mot det är aldrig fel. 

 

Eftersom systemet mer eller mindre är helt nytt kan man skapa och forma ett system på 

ett helt nytt sätt och på så sätt ta lärdom från grannländer som haft systemet och då 

också lära sig utav deras misstag. 

 

Incitament måste skapas för att förenkla en övergång till systemet och då bör staten ta 

sitt ansvar och skapa incitament för dem boende och fastighetsägarna. 
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Payback metoden 

 

Payback metoden lämpar sig bättre när produkten inte är tänkt att användas en längre 

tid då metoden inte tara hänsyn till kostnaderna efter själva investeringskostnaden som 

till exempel drift och underhållskostnader. Att använda sig utav payback metoden blir då 

väldigt endimensionellt och metoden bör användas med den vetskapen. 

 

 

Livscykelkostnader 

 

Denna metod är mer utav ett 360 graders verktyg då metoden tar hänsyn till alla 

kostnader från att den skapas till att den inte är användbar längre och detta ger 

brukaren tillräckligt mycket information för att denne ska kunna göra en kritisk 

granskning av produkten. Dock kräver LCC en hög noggrannhet vid beräknandet för att 

kunna få maximal effekt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat  

 

 

Då många uppgifter saknats och att dessa istället har fått antas kan tillförlitligheten i 

undersökning diskuteras. Även det faktum att det inte tas hänsyn till några 

underhållskostnader bör tänkas på när resultatet synas. LCC analyser ger som bekant 

en helhetsbild utav kostnaderna under en produkts livstid. 
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Då givarna i princip endast ger en kostnad under sin livstid är att göra en 

livscykelkostnad ej nödvändigt då den totala kostnaden är samma som kostnaden för 

grundinvesteringen. 

 

Resultat 6.4 

 

Slutsats: Precis som det tidigare konstaterats bör payback metoden främst användas 

när investeringen är en mindre sådan samt när underhåll inte är aktuellt.  

Det bör även noteras att normalårskorrigeringen hade en stor inverkan under perioden 

2010-2011 som var ett kallare år än normalt 

 

Resultat 6.6 

 

Slutsats: Minskningen är procentuellt mindre i Kv. Brunbäret än i Kv. Städrocken 3 men 

eftersom att Kv. Brunbäret är mer än dubbelt så stort sett till ytan blir den ekonomiska 

vinsten större i Brunbäret än hos Städrocken. 

Genom att endast titta på payback tiderna och inte ta i beaktning att det faktiskt krävs 

underhåll för att upprätthålla en stabil och fungerande värmepump är det förhållandevis 

enkelt att säga att investeringarna i värmepumparna i båda kvarteren varit lönsamma. 

Förutom miljön är SKB och medlemmarna i SKB dem andra vinnarna då SKB minskar 

kostnaderna och därigenom inte behöver höja hyrorna till följd av en förhöjd 

energiförbrukning. 

 

Resultat 6.7 

 

Slutsats: I båda kvarteren har energiförbrukningen ökat vilket i sin tur lett till att 

energikostnaderna ökat. Det går alltså inte att se vilken effekt dem installerade givarna 

har haft eftersom att dem sammanlagt 30 st givarna som blivit installerade i båda 

kvarteren är sammanräknade med resten av lägenheterna vilket gör det omöjligt att 

påvisa ifall givarna har gett någon synlig effekt. 

Arbetet med givarna bör därför genomföras under en längre tid i form utav en mätserie 

för att därigenom kunna ta med sig kunskapen ifrån dessa försöksobjekt och därefter 

applicera det på andra fastigheter i beståndet. 
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Kv. Kärrtorp byggdes under 1950-talet och lämpligheten i att installera givare bör 

diskuteras då det finns en rad orsaker som bör göras innan det är fruktbart att styra 

inomhustemperaturen. 

Som det tidigare beskrivs i arbetet bör även vissa åtgärder ej göras ensamma utan 

tillsammans med andra för att få ut maximal effekt och det kan tyckas att så även är 

fallet här.  
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9. Fortsatta studier 

 

Då det inte har kunnat se ifall arbetet med givarna givit frukt föreslås att denna rapport 

blir början till en mätserie som skall fortsätta under ett antal år för att därefter kunna 

genomföra en rapport baserat på dessa uppgifter med förutsättningen att det då går att 

isolera dem specifika lägenheterna för att då kunna få ut en så korrekt bild som möjligt. 


