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mätbara värden
Spara kronor, kilowatt och klimat
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Förord

Energieffektivisering, framtidssäkra byggnader, klimatsmarta val och en hållbar samhällsutveckling. Det är 
viktiga och omfattande samhällsfrågor där vi alla kan bidra till en del av lösningarna. I Sverige används 
cirka 35% av den totala energin inom bostadssektorn. Större delen av den energin går åt till värme och 
varmvatten. Därför måste frågorna upp på agendan i varje HSB-förenings styrelse. 

Vad kan vi göra? Hur kan vi spara energi, miljö och pengar i vår bostadsrättsförening? Den här boken 
vill ge en vägledning till hur man ska sätta mål, ge förslag till olika åtgärder och visa på hur man kan 
minska energianvändningen i bostadsrättsföreningar.

Att arbeta med energieffektivisering är den åtgärd 
som ger mest klimatnytta för pengarna. Den spara-
de kilowattimmen är den miljövänligaste. 

Driftkostnader är ofta en stor utgiftspost i bostads-
rättsföreningars ekonomi. Här ingår energi som an-
vänds för värme, belysning, hissar, ventilation och 
varmvattnet. Om föreningen lägger tid på att kart-
lägga driftkostnaderna finns det stora möjligheter 
att hitta kostnadsbesparingar. Med rätt åtgärder kan 
vi öka komforten i inomhusmiljön och samtidigt bi-
dra till en minskad miljöbelastning. 

En annan positiv effekt av energieffektiviseringsar-
bete är att det ofta har negativa kostnader, det vill 
säga att det är lönsamt. Många gånger är det ganska 
små åtgärder och investeringar som behövs för att sänka 
energiåtgången i fastigheten. Då betalar åtgärden sig 
själv och vi sparar in mer än vad den kostat. Istället 
för att fokusera på ett lågt pris för en åtgärd bör fo-
kus vara  en låg kostnad för driften.

Om föreningens underhållsplan innehåller en kom-
mande större åtgärd bör energieffektiviseringsåt-
gärder kunna kopplas till denna. Genom att arbeta 

strukturerat får vi kontroll och kan jobba effektivt 
för att nå uppsatta mål. En klimatsmart bostadsrätts-
förening tar reda på var energin föreningen köper 
tar vägen. Är det klimatskalet; tak, väggar eller föns-
ter som behöver åtgärdas? Eller är det varmvatten, 
värmesystem, ventilation, belysning och tvättstugor 
som är energitjuvarna?

Olika föreningar har olika förutsättningar för ener-
gieffektiviseringsarbete. Men när det gäller att sätta 
mål är det ingen skillnad mellan föreningarna. Det 
kan alla göra. Däremot kan lösningarna skilja sig åt 
mellan olika typer av hus och vilket mål som är satt. 

Med denna bok vill vi ge hjälp, handfasta tips, inspi-
ration och argument för att genomföra energispa-
rande åtgärder och att komma en bit på vägen mot 
energieffektiva och framtidssäkra byggnader.

Att äga ett framtidssäkert hus är att äga en byggnad 
som är energisnål och som därför inte påverkas så 
mycket av kraftiga prishöjningar på energi. Det i sin 
tur innebär att föreningen kan hålla månadsavgif-
ten lägre och bostadens värde högre än vad som an-
nars skulle vara fallet.

Roland Jonsson, energichef på HSB Riksförbund

några Steg mot lägre energikoStnader

•	 rumStemperaturen.	För	varje	2	graders	höjning	av	inomhustempera-
turen,	ex.vis	från	21°-23°,	höjs	energianvändningen	med	15%.	

	 Ojämn	inomhustemperatur	visar	att	man	måste	göra	en	injustering	av	
värmesystemet	och	undviks	med	ett	bra	styrsystem.

•	 täta FönSter och dörrar och	underhåll	ventilationen	för	en	bra	
inomhusmiljö.

•	 inFormera medlemmarna	om	de	olika	åtgärderna	och	berätta	om	
hur	mycket	föreningen	kan	spara	om	alla	lever	lite	mer	energismart.	
Korta	duschar,	ingen	disk	under	rinnande	vatten,	vädra	smart	osv.

•	 optimera värme och ventilationSSyStem.	Se	till	att	alla	system	är	
rätt	injusterade	så	att	de	fungerar	effektivt	tillsammans.

•	 SlöSa inte på vattnet. Byt	till	snålspolande	och	energieffektiva	blan-
dare.	

•	 återvinn värme ur	avloppsvattnet	och	ventilationsluften.	

•	 SlöSa inte med hög värme	i	utrymmen	där	man	normalt	inte	vistas	
någon	längre	tid.	Exempelvis	i	tvättstugor,	källare	och	trapphus.

•	 byt till energiSnåla lampor och armaturer.	Använd	sensorstyrd	
belysning	så	att	ljuset	inte	är	på	i	onödan.	Exempelvis	drar	en	lampa	i	
hissen	som	är	tänd	dygnet	runt	mer	energi	än	hissmotorn	per	år!

•	 underhåll energiSmart. Kombinera	energibesparande	åtgärder	i	
övrigt	underhållsarbete.	

•	 energieFFektiviSera vid renovering. Att	energieffektivisera	i	sam-
band	med	övriga	renoveringar	ger	ofta	stora	energibesparigar	till	liten	
kostnad.

•	 mät energiFörbrukningen. Att	mäta	är	att	veta!
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1. mål

Grunden för ett aktivt klimatarbete är att ta reda på vilken klimatpåverkan föreningens drift har, sätta upp 
mätbara mål för energieffektiviseringsarbetet och vidta åtgärder för att nå målet. Detta gör att kapitlet 
”Mål” det viktigaste i hela boken.

Bostadssektorn står för ca 35% av energiförbrukningen i Sverige. Det innebär att vi inom HSB har stor 
möjlighet att aktivt påverka i klimatfrågan genom att arbeta aktivt med att energieffektivisera våra bostä-
der. Inom HSB-rörelsen har vi satt det övergripande och långsiktiga målet att år 2050 vara självförsörjande 
gällande energi. År 2023 fyller HSB 100 år och till jubileumsåret ska vi ha minskat vår klimatpåverkan   
– utsläpp av CO2e – med minst 50%* från basåret 2008. 

Genom att sätta både lång- och kortsiktiga mål för 
hur bostadsrättsföreningen ska spara energi, miljö 
och pengar blir arbetet mer strukturerat och effek-
tivt. Ett hjälpmedel för att arbeta fram en målsätt-
ningsstrategi är 5K-modellen, där K står för kWh 
(kilowattimmar), kronor, komfort, koldioxid och 
köpa prylar. 
Med 5K-modellen som stöd kan man sätta upp ett 
mål för föreningen på 5 år, 10 år eller en ännu läng-
re period. Inget alternativ är mer rätt eller fel. Det 
viktiga är att tänka efter före, att arbeta igenom de 
olika alternativen och att välja det mål man ska 

* För bostadsrättsföreningen finns det möjlighet att teckna ett klimatavtal 
där föreningen förbinder sig att minska klimatpåverkan med 40%.
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fokusera på och som passar föreningen bäst. En kom-
bination av alternativ är också möjlig men strategin 
bör formuleras så att ett av de 5 K:na prioriteras. 

mål: koldioxid
De åtgärder vi väljer ska leda till en lägre miljöpåver-
kan vilket mäts i koldioxidekvivalenter, CO2e. Dessa 
är ett mått på hur utsläpp av olika växthusgaser bi-
drar till växthuseffekten och global uppvärmning. 
Man jämför alltså växthusgasens klimatpåverkan 
med hur mycket koldioxid som skulle behöva släp-
pas ut för att ge samma effekt. Räknat per utsläppt 
ton bidrar exempelvis metan 25 gånger mer till växt-
huseffekten än koldioxid, och ett metanutsläpp på 1 
ton motsvarar därför 25 ton koldioxidekvivalenter.

Genom att använda koldioxidekvivalenter kan man 
jämföra de enskilda gasernas bidrag till växthusef-
fekten och addera dem med varandra. Omräkning-
en sker genom att man multiplicerar utsläppen av 
varje växthusgas med gasens s.k. GWP-värde (Global 
Warming Potential).

Om föreningen sätter koldioxid som huvudmål så 
rekommenderar vi att man tecknar HSB klimatav-
tal. I avtalet förbinder sig föreningen med hjälp av 
HSB att minska koldioxidekvivalenterna eller CO2e 
med 40% till år 2023. Det vill säga det år HSB fyller 
100 år. 

Mer info om detta finns på: www.hsb.se

Ett exempel på när man kan använda koldioxidek-
vivalenter är när man ska köpa in nya tvättmaskiner.  
Fokus är då hur mycket de nya maskinerna minskar 
miljöbelastningen genom lägre energiförbrukning,  
automatisk dosering av tvättmedel och så vidare.

mål: köpa prylar
Rubriken ”köpa prylar” vill sätta fokus på att utan 
satta mål blir konsekvensen ofta att investeringar i 
prylar görs utan någon jämförelse mellan olika al-
ternativa lösningar. ”Köpa prylar” är den vanligaste 
strategin när man inte satt upp ett mål.

Ett exempel på ”köpa prylar” är en investering i ett 
nytt system där en genomgång och optimering av 
befintligt system kan ge samma effekt till en betyd-
ligt lägre kostnad.

mål: komFort
Komfort betyder angenäm och praktisk bekvämlig-
het, alltså trygga, vilsamma förutsättningar att leva 
och verka under. 

För föreningens och de boendes del omfattar be-
greppet komfort exempelvis behaglig temperatur 
inne, rätt temperatur och korta väntetider på varm-
vattnet, god luftkvalitet och gott inomhusklimat.  
Trygghet i boendet kan vara trygg belysning och 
passagesystem för att inte släppa in objudna gäster. 

Vad vi uppfattar som god komfort varierar mellan 
personer, men också över vår livstid. Yngre boende 
prioriterar exempelvis lekplatser, tvättstugor, bred-
band, barnvagnsparkeringar osv. En äldre person 
tycker att det ska vara varmt i lägenheten, att det 
ska vara tänt i trapphuset, att hissarna ska fungera 
och att det ska finnas fastighetsskötare/-tekniker 
tillgängliga. Olika skeden i livet ger olika behov och 
det som en person tycker är nödvändigt är onödigt 
för en annan. Bostadsrätten som boendeform är inte 
inrättad för att ge maximal rättvisa. Tvärtom bygger 
idén på att medlemmarna gemensamt ska få det bra 
genom att tillsammans skapa ett gott boende. 

mål: kwh kilowattimmar
Alla åtgärder som vidtas syftar till att minska den 
köpta energimängden. I en bostadsrättsförening 
går den mesta energin åt för att värma byggnaden 
och varmvattnet och här kan man med relativt enkla 
åtgärder spara både kilowattimmar och pengar. An-
nan fastighetsel som tvättstugor, hissar, belysning, 
fläktar, pumpar osv är en väsentligt mindre del av 
det totala energibehovet, men även här kan enkla 
åtgärder bidra till minskad energianvändning. 

Fördelen med att sätta upp ett mål som styr mot 
ett mindre antal kWh är att det är lätt att mäta och 
följa upp. Det är inte alltid så att en minskning av 
antalet kWh minskar kostnaden för den köpta ener-
gimängden. Här värderas ändå en minskning av an-
talet kWh som viktigare än att sänka kostnaden. Det 
kanske inte blir billigare men energianvändningen 
minskar.

Att minska antalet kilowattimmar kan vara så enkelt 
som att till exempel vid byte av lampor använda en-
ergisnålare alternativ även om de är dyrare i inköp. 
Huvudsaken är att de använder mindre energi. 

 

mål: kronor
Sist men inte minst så kanske det ändå är så att 
kostnaden är det som styr valet av utrustning eller 
åtgärder. Även om ekonomin styr vilka val förening-
en gör kan valen styras med fokus på miljö, energi 
och/eller klimat. De investeringar som görs i olika 

åtgärder eller aktiviteter tar hänsyn till föreningens 
ekonomi på lång sikt.

Formulera mål – FörSlag
Oavsett vilket av målen i 5K-modellen föreningen 
väljer är det viktigt att formulera målen tydligt. Vil-
ket passar er bäst? 

Exempel på målsättningar är:

Koldioxid: För att minska miljöbelastningen ansluter 
vi/Brf oss till HSB klimatavtal. Tillsammans med 
HSBs regionförening ska vi minska våra utsläpp 
(koldioxidekvivalenter) med 40% till år 2023.

KWh kilowattimmar: Vår förening ska minska antalet 
köpta kWh med xx% under de kommande 5 åren. 
Ta HSBs energiexperter till hjälp för att välja en 
lämplig nivå för ert mål. 

Kronor: Kostnaden för energi och vatten ska inte 
öka under nästa  5-årsperiod eller till år xx. 

Kan föreningen inte bestämma sig för ett mål, kan 
man naturligtvis göra en kombination av flera. 

Då kan det se ut enligt följande:

Kronor, kWh och koldioxid: Kostnaden för energi och 
vatten ska inte öka under nästa 5-årsperiod. Målet 
når föreningen genom en minskning av antalet an-
vända kWh och en minskning av våra utsläpp (kol-
dioxidekvivalenter)

kWh och kronor: Vi ska minska antalet köpa kWh 
med xx% till år yy på ett lönsamt sätt

Kronor och kWh: Vi ska inte öka våra kostnader för 
energi och vatten under de närmaste 5 åren (till år 
yy). Detta ska vi göra genom att minska antalet kWh.

när målet är Satt kan reSan börja
Resan mot en framtidssäker förening börjar när må-
let är satt. Mer hjälp till målformulering finns på vår 
hemsida: www.hsb.se/energi
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2. analyS

Vi vet att den mesta energin inom bostadssektorn 
går åt till uppvärmning och varmvatten. Därför är 
det viktigt att veta hur mycket uppvärmningsener-
gi som används och ta reda på hur användningen 
kan minska. Mät och följ användningen av varmvat-
ten och fastighetsel eftersom det på dessa områden 
är möjligt att genomföra många enkla och kostnads-
effektiva åtgärder. 

Genom att läsa av mätare för exempelvis fjärr-
värme, el och vatten varje månad kan man föl-
ja energianvändningen och tidigt se om det sker 
förändringar. Din HSB regionförening kan i många 
fall bistå med detaljerade uppgifter och diagram 
som visar energianvändningen under de senaste 
åren. Bra datorsystem för energi- och driftstatistik 
förenklar uppföljningen och kan också ge besked 
om förändringar. Mätarna kan läsas av manuellt el-
ler via ett system för fjärravläsning. I vissa fall är det 
även befogat att installera nya mätare för att kunna 
följa användningen av olika nyttigheter som varm-
vatten och energi.

Stor eller liten Förbrukning
Eftersom förutsättningarna varierar för hus av olika 
typer och årgångar är det svårt att jämföra den egna 
föreningens förbrukning med andra föreningars. 
Att jämföra energianvändningen med andra fastig-
heter kan ändå vara av värde, för att se om den egna 
förbrukningen är ovanligt hög eller låg. 

Om den egna energianvändningen avviker från 
de genomsnittliga värdena bör man försöka hitta 
den bakomliggande förklaringen. 

identiFiera möjligheter till 
Förändringar
Vilka möjligheter finns för att effektivisera energi-
användningen? En del åtgärder medför risk för en 

Varje förening och byggnad är unik. Därför är det inte säkert att en åtgärd som fungerar i en förening har sam-
ma effekt i en annan. Att veta att energianvändningen är lägre hos grannföreningen sänker inte kostnaderna för 
er förening. Två, till det yttre identiska, byggnader kan ha olika besparingspotential med samma åtgärd. Även 
om energibesparingens storlek kan uppskattas i jämförelse med andra byggnader av liknande slag måste den 
totala effekten bedömas från fall till fall. Energieffektiviseringsarbetet måste därför börja med en kartläggning 
av den egna föreningens energianvändning och förutsättningar.

försämrad inomhusmiljö. Det gäller alltså att hitta 
de effektiviseringsåtgärder som ger samma komfort 
som idag, men som förbrukar mindre energi och 
sänker kostnaderna. Undersök fastighetens speci-
fika förutsättningar genom att diskutera med HSB. 

HSBs energiexperter kan ge en mer genomgripan-
de analys och ge förslag på olika effektiva åtgärder 
och bättre uppvärmningssystem. För att få ett bra 
beslutsunderlag kan energiexperten ge en ungefär-
lig investeringskostnad för de förslagna åtgärderna 
och hjälpa er att genomföra dessa. 

Vissa åtgärder är enkla och lönsamma, andra är mer 
omfattande och kan behöva analyseras djupare. 
Vilka åtgärder som är möjliga att genomföra och 
lönsamma beror på byggnadens och de boendes 
förutsättningar. I många fastigheter finns det brister 
i inomhusmiljön. En boendeenkät i samband med 
energiinventeringen, fångar effektivt in eventuellt 
missnöje och involverar samtidigt de boende. För-

slag på utformning av enkät finns på hemsidan, 
www.hsb.se/energi

I prioriteringen bland lämpliga åtgärder bör hän-
syn tas till sådana som förbättrar inomhusmiljön. 
Ta hjälp av HSBs energiexperter och -tekniker. De 
har goda kunskaper om byggnaders installationer. 

En del åtgärder kan leda till ändrade förutsätt-
ningar för dimensionering av fastighetens värme-
system. Vid exempelvis tilläggsisolering av vind och 
väggar eller vid byte av fönster kan effekt- och en-
ergibehovet minska drastiskt. Efter åtgärder som 
förändrar värmebehovets fördelning i huset är 
det nödvändigt att justera in värmesystemet annars 
uteblir besparingen och det finns risk för ett säm-
re inomhusklimat. 

Gör en regelbunden översyn av alla abonnemang på 
fjärrvärme och el för att undvika onödigt höga avgif-
ter. Se HSB som en part i detta arbete.

beSlutSunderlag
Renoveringar och energibesparande åtgärder på-
verkar varandra. Genom att genomföra flera åtgär-
der i rätt ordning får man största möjliga effekt. Om 
man exempelvis börjar renoveringen med att instal-
lera värmeåtervinning på frånluftsventilationen ger 
en framtida värmepump inte alls den effekt som 
man kanske hade tänkt sig.

I beslutsunderlaget bör följande faktorer vägas in:

Underhållsbehov
Energieffektiviseringen bör integreras i föreningens 
underhållsplan, så att rätt sak görs på rätt plats vid 
rätt tillfälle. När det gäller åtgärder som måste ge-
nomföras av andra skäl är valet av en energieffek-
tiv lösning mycket lätt att motivera. Om man väljer 
att inte energieffektivisera idag kan åtgärden bli 
mycket dyr att göra i framtiden. Framför allt gäller 
detta åtgärder som hänger ihop med klimatskalet 
och stambyte.

Från analyS till beSlut:
•		 Ta	reda	på	hur	mycket	energi	föreningen	

gör	av	med.	
	–	 Elanvändning	i	kWh/år	för	de	senaste	

åren
	–	 Uppvärmning	av	totala	ytor	samt	biytor
	–	 Vattenförbrukning,	m3/år

	–	 Varmvattenförbrukning,	m3/år
•		 Samla	ihop	material,	till	exempel	er	energi-

deklaration	och	andra	förslag	på	åtgärder.
•		 Sammanställ	föreslagna	åtgärder.
•		 Formulera	åtgärderna	som	mål.	Ett	mål	

ska	vara	SMART,	det	vill	säga	S-specifikt,	
M-mätbart,	A-accepterat,	R-realistiskt	och	
T-tidsatt.	

•		 Gör	en	bedömning	av	de	föreslagna	åtgär-
derna.	Diskutera	gärna	med	HSB.

•		 Rangordna	åtgärder:	Besparing,	kostnad	
och	genomförande?

•		 Prioritera	åtgärderna.
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Måste	byggnaden	evakueras?
Om de boende evakueras under renoveringen bör 
samtliga åtgärder, som underlättas av att huset är 
tomt, göras vid ett och samma tillfälle, till exempel 
stambyten, avlopps- och badrumsrenoveringar eller 
indragning av FTX-ventilation och värmeväxlare. 
Missar ni att göra en åtgärd vid detta tillfälle kan det 
ta lång tid innan föreningen får nästa chans.

Plan	för	framtida	åtgärder
När akuta fel uppstår är det svårare att göra ener-
gieffektiva val. Att ha mätt och analyserat husets 
förutsättningar i förväg gör det lättare att fatta en-
ergismarta beslut om situationen skulle uppkomma

Nya	produkter
Teknikutvecklingen går ständigt framåt och det 
kommer nya, mer energieffektiva lösningar som 
inte fanns eller som man inte hade kunskap om för 
ett par år sedan. 

Ökade	kostnader	utan	energieffektivisering
Att inte göra energibesparande åtgärder är förenat 
med både kostnader och risker. Oavsett vilka ener-
giformer som används för att värma och driva huset 
idag kan man med säkerhet säga att all energi kom-
mer att vara dyrare i framtiden. 

Den billigaste energi som finns är den som aldrig 
används – det är dessutom den enda energiformen 
som inte har någon miljöpåverkan!

Snåla	hus	får	bättre	lånevillkor
Banker och andra kreditgivare har börjat titta på en-

ergianvändning vid lånebedömning. Ett energisnålt 
hus innebär lägre risk och kan ge lägre ränta.

Kom	ihåg	inomhusmiljön!
En renovering påverkar alltid balansen i huset och 
om den utförs felaktigt kan den leda till problem 
med fukt, mögel, drag eller buller. Samtidigt har 
många energieffektiviserande åtgärder en positiv in-
verkan på inomhusmiljön genom att lägenheterna 
blir både varmare, mindre dragiga och tystare och 
därmed upplevs behagligare.

åtgärder på kort och lång Sikt
Efter samråd och beslut i föreningen är det dags att 
genomföra åtgärderna. Börja med att upprätta en 
budget och en tidplan som anger vem som ansvarar 
för vad. 

För att få en uppfattning om resultaten av de olika 
åtgärderna bör man följa upp föreningens energi-
användning och föra statistik. Uppgifterna om hur 
stor energimängd och vilket energislag som använts 
ger underlag för nyckeltal som visar hur miljö- 
och klimatpåverkan förändras. 

inFormation
Gör föreningens medlemmar delaktiga i energief-
fektiviseringsarbetet genom att regelbundet in-
formera om de energimål som uppnås. Informera 
också om energianvändningen i medlemsbladet. 
Samla energitips och visa olika exempel på hur man 
kan spara. Bra tips finns på: www.hsb.se/energi

3. bättre inomhuSmiljö 

Inomhusmiljön i våra bostäder betyder mycket för vår hälsa och vårt välbefinnande. Upp till 90% av vår tid till-
bringas inomhus, därför är det viktigt att vi har en bra luftkvalitet och att vi slipper störande ljud och lukter. 
Hur inomhusmiljön upplevs skiljer sig åt mellan olika människor. 

annat exempel är val av en ventilationslösning som 
kan ge god luftkvalitet utan att ge luktöverföring, sus 
och ylande från ventilationsdon i lägenheten.

Läs mer om buller och bullerskydd på Boverkets 
webbplats, www.boverket.se och www.hsb.se/energi

ta bort Farliga ämnen
I samband med renoveringar är det viktigt att göra 
en inventering av och sanera farliga ämnen i bygg-
naden.

PCB
PCB är ett allvarligt miljögift som är förbjudet sedan 
länge. Det finns dock fortfarande kvar i byggnader 
och produkter. Hus som är byggda eller renoverade 
under åren 1956–1973 ska inventeras och saneras 
om de innehåller fog- eller golvmassor med för hög 
PCB-halt. 

Inomhusmiljön är inte enbart beroende av bygg-
nadens utformning, installationer och materialval 
utan också av hur den används, underhålls och vår-
das. Vid renoveringar och energieffektiviseringsar-
bete bör man därför även ta hänsyn till hur olika 
åtgärder påverkar inomhusmiljön. 

renovera bullerSmart
Buller påverkar vår hälsa och vår möjlighet till en 
god livskvalitet. Buller är den miljöstörning som be-
rör flest människor. Var fjärde boende i flerfamiljs-
hus störs av buller. Det gör ljudisolering till en viktig 
faktor i renoverings- och energieffektiviseringsarbe-
tet. Det finns många åtgärder som är enkla att göra 
när man väljer tekniklösning, men som är svåra och 
kostsamma att göra senare. Ett exempel på detta är 
isolering av stom- och stegljud eller att man hör spo-
landet när grannen han gjort ett toalettbesök. Ett 

tänk energi vid renovering! 
Hur	mycket	energi	det	går	att	spara	vid	en	renovering	beror	på	byggnadens	skick,	men	också	på	hur	
mycket	man	satsar	på	energibesparande	åtgärder:

Bas
Renovering	där	fokus	ligger	på	att	rusta	upp	grunden,	ytterväggarna	och	taket,	samt	installationer-
na	och	lägenheternas	ytskikt,	så	att	byggnaden	inte	förfaller.	Användningen	av	fastighetsel	minskar	
genom	åtgärderna	med	50%	genom	att	pumpar	och	fläktar	byts	till	effektivare	utrustning,	värme-
pumpstorktumlare	eller	torkskåp/torkrum	med	luftavfuktare,	avloppsvärmeväxlare	installeras	och	
byggnadens	allmänbelysning	effektiviseras.	Kan	spara	upp	till	30%.

Bra
Renovering	kompletterad	med	optimeringsmetoder	som	passar	den	aktuella	byggnaden	och	dess	
installationer.	Renoveringen	”Bas”	kompletterad	med	metoder	som	ger	en	relativt	god	energief-
fektivisering	och	lönsamhet.	Exempelvis	tilläggsisolering	av	tak	och	installation	av	HSB	FTX-ventila-
tion.	Kan	spara	cirka	30	till	50%.

Bäst
I	den	stora	renoveringen	görs	förutom	åtgärderna	i	”Bas”	och	”Bra”	genomgående	de	metoder	som	
ger	störst	energibesparing.	Nya	fönster	i	hela	huset,	tilläggsisolering	av	väggar	och	fasader.	Kan	
spara	över	50%.

Källa: Energimyndigheten
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Sista datum för sanering enligt lagstiftningen är an-
tingen i juni 2014 eller i juni 2016 beroende på när 
huset är byggt eller renoverat. 

Enligt miljöbalken är det husägaren som är ansvarig 
för att genomföra inventering och sanering på ett 
betryggande sätt. 

checkliSta För inventering 
av inomhuSmiljön 
Boverket har tagit fram en checklista för invente-
ring av inomhusmiljön. Hämta den på: 

www.hsb.se/energi eller

www.renoveraenergismart.se/tips-pa-atgarder/battre- 
inomhusmiljo-och-bullersmart/

inneklimat
Hur vi upplever inneklimat varierar från person till 
person. Vår inomhusmiljö präglas av en rad klimat-
faktorer som exempelvis akustiskt klimat (buller), 
luftens kvalitet och innehåll, belysningens styrka 
och kvalitet och termiskt klimat. Tillsammans inver-
kar de på hur vi uppfattar inomhusklimatet och vårt 
välbefinnande.

Under senare år har det pågått en diskussion om att 
utarbeta en klassificering av inneklimat. Ett sådant 
system skulle ge inneklimatet i ett hus 1-5 stjärnor, 
där fem stjärnor är toppklass. Att ha ett 5-stjärnigt 
inneklimat skulle öka värdet på bostaden.

Termiska faktorer som påverkar vår upplevelse av 
inomhusmiljön är

•  Lufttemperatur

•  Yttemperaturer

•  Luftrörelser (drag)

•  Luftfuktighet (i någon mån) 

samt hygieniska faktorer (luftkvalitet) som

•  Luftens halt av gasformiga föroreningar

•  Luftens halt av partikelformiga föroreningar 

När olika kombinationer av de klimatpåverkande 
faktorerna uppfyller vissa värden är flertalet nöjda. 
Med komforttemperatur menas den temperatur då 
flertalet upplever komfort.

Vi påverkas också av hur mycket kläder vi har på oss 
och vår fysiska aktivitetsnivå. 

Klädernas värmemotstånd bestäms av ett Clo-värde 
som bestäms av en person i vila och en lufttempera-
tur 21°C, relativ luftfuktighet 50% och lufthastighet 
0,1 m/s.

klädsel clo-värde komfort-
temperatur°

Naken 0 26

Sommarklädsel	
(shorts,	tröja)

0,5 23

Normal	klädsel
(byxor,	lång	ärm)

1,0 20

Varm	klädsel
(byxor,	varm	tröja)

1,5 18

Polarklädsel 4,0 0

Sovsäck 10 –10

enkät till boende
Att be alla boende i föreningen fylla i en enkät ger 
bra information om hur de upplever inneklimatet 
och vilka områden som kan behöva åtgärdas för att 
öka boendekomforten. 

En enkät är också ett sätt att förankra energiarbetet 
hos de boende och att få alla att tänka mer energief-
fektivt.

FörSlag på områden För enkätFrågor:

•	 Ventilationen	i	kök	och	i	badrum
•	 Bostadens	uppvärmning
•	 Temperatur	i	bostaden	när	temperaturen	

ändras	utomhus
•	 Vädring
•	 Kalla	golv	eller	väggar
•	 Drag	i	bostaden
•	 Temperaturen	på	kall-	och	varmvattnet
•	 Tar	det	lång	tid	att	få	varmvatten	respektive	

kallvatten
•	 Inomhusklimatet	och	energianvändningen
•	 Onödig	energianvändning	i	föreningen
•	 Övriga	synpunkter

termiSk komFort
Termisk komfort innebär att en byggnad ska erbju-
da ett klimat inomhus som inte medför obehag för 
människor eller skadar inventarier eller byggnaden 
i sig själv. Vi bor i ett land som större delen av året 
har lägre utomhustemperatur än den som vi önskar 
att vistas i. Av den anledningen måste husen värmas 
upp och tillföras ventilationsluft på sådant sätt att vi 
tycker att det är behagligt att vistas inomhus.

Mätbara	parametrar
Mätbara parametrar som beskriver den termiska 
komforten är operativ temperatur, strålningsasym-
metri, lufttemperatur, lufthastighet och golvets yt-
temperatur. Operativa temperaturen kan sägas vara 

en sammanfattning av hur samtliga parametrar på-
verkar en individ i en viss punkt i rummet. 

Internationella	rekommendationer
I den internationella standarden ISO 7730 Mode-
rate thermal environments ges rekommendationer 
för termiskt inneklimat vintertid respektive som-
martid. Rekommendationerna avser ett rum under 
vintertid där stillasittande lätt arbete utförs och det 
bedöms att 80% av personerna accepterar innekli-
matet.
•  Den operativa temperaturen ska vara 22°C ± 

2°C. Rekommendation är 21 grader inne.
•  Den vertikala temperaturskillnaden mellan 0.1 

meter och 1.1 meter över golvet (motsvarar an-
kel - respektive huvudhöjd) ska vara mindre än 
3°C.

•  Golvets yttemperatur ska normalt vara inom 
intervallet 19°C till 26°C. Golvvärmesystem får 
konstrueras för yttemperaturen 29°C. 

•  Lufthastigheten ska vara lägre än 0.15 m/s vid 
20°. 

•  Skillnaden i strålningstemperatur (strålningsa-
symmetri) från fönster och andra kalla ytor ska 

vara mindre än 10°C då vistelsezonens gräns lig-
ger på avståndet 0.6 meter från yttervägg

•  Skillnaden i strålningstemperatur (strålningsa-
symmetri) från fönster och andra varma ytor ska 
vara mindre än 5°C då vistelsezonens gräns lig-
ger på avståndet 0.6 meter från ytterväggen.

•  Den relativa luftfuktigheten ska vara inom inter-
vallet 30% till 70% inomhus.

myndighetSkrav
Enligt Boverkets byggregler, BBR, ska byggnader med 
bostäder utformas så att de ger ett tillfredsställande 
inomhusklimat. 

Byggnadsverkslagen fastställer att byggnader och in-
stallationer ska underhållas så att deras tekniska 
egenskaper bibehålls,.

Socialstyrelsens allmänna råd om temperatur inom-
hus, SOSFS 2005:15 anger riktvärden för tempera-
tur och lufthastighet. Temperaturer lägre än 20°C 
bör inte accepteras, vare sig på dagen eller på nat-
ten. Högsta temperatur ska normalt vara 26-28°C. 
Sommartid kan högre temperaturer förekomma 
utan att det bedöms som en olägenhet.
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4. Från idé till verklighet

Vi kan vara säkra på att energipriserna kommer att fortsätta att öka på lång sikt och att en minskning av 
energibehovet är nödvändig för att hålla föreningens driftkostnader på en rimlig nivå. Det kan rentav vara 
en fråga om att ha råd att bo kvar. Hur dyrt blir det om föreningen inte gör något?

När föreningen utreder vilka åtgärder som ska göras 
i en byggnad är det viktigt att komma ihåg att det 
också kostar pengar att inte göra energieffektivise-
ringar, då i form av högre kostnader under många 
år framåt. Valet att inte göra något är billigt nu och 
dyrt sedan, medan en energieffektivisering ger en 
lägre total kostnad. Exempelvis är det enkelt och 
relativt billigt att tilläggsisolera i samband med ett 
planerat underhåll, så som en  fasadrenovering. 

livScykelkoStnad (lcc)
En LCC-kalkyl tar hänsyn till alla de ekonomiska 
konsekvenser som investeringen har, under hela 
dess ekonomiska livslängd: investeringskostnad, lö-
pande underhållskostnad och framtida besparingar 
i energikostnad. LCC-kalkylen tar också hänsyn till 
inflation och framtida energiprisökningar.

Ett bra hjälpmedel för kalkylering är framtaget av 
Beställargruppen Lokaler, www.belok.se

Tabellen på nästa sida visar ett snabbt sätt att bedö-
ma vilka kostnader som är förknippade med att inte 
energieffektivisera i samband med renoveringen. 
Energikostnaden är beräknad i kr/m2 Atemp* för den 
energi som hade kunnat sparas genom en energis-
mart renovering. 

Förutsättningarna är (kommersiell lokal):

• Byggnaden har innan renoveringen en normal 
energianvändning, ca 220 kWh/m2 Atemp 

• Dagens energipris är i genomsnitt 1,00 kr/kWh 
plus moms (för fjärrvärme, fastighetsel och hus-
hållsel) och ökar enligt procenttalen i tabellen 

• Den möjliga energibesparingen anges av den 
vertikala graderingen i tabellen (där 50% inte 

bara är möjligt utan till och med rimligt att tro 
att man kan åstadkomma i en normal byggnad) 

• Den energismarta renoveringen har en mycket 
lång livslängd 

• Företaget förväntar sig 8% avkastning på satsat 
kapital 

• Framtida energikostnad är nuvärdesberäk nad, 
det vill säga översatt till dagens penningvärde

* Atemp betecknar den invändiga area som värms till mer än 10°C

Med ovanstående förutsättningar kostar det 2 675 
kr/m2 Atemp att inte genomföra renoverings åt gär  der 
som ger en energibesparing på 50%, om energipriset 
ökar  med 5% per år. 

I en byggnad på 2 500 m2 Atemp innebär det att en 
investering på 6,7 Mkr hade kunnat göras för att 
uppnå en 50% besparing. Se tabell.

energibesparing 
tack vare 
åtgärder i 
fastigheten

årlig ökning av energipriset

0% 2% 5% 10%

5% 142 178 267 643 kr/m2

10% 283 356 535 1	286 kr/m2

15% 425 533 802 1	928 kr/m2

20% 566 711 1	070 2	571 kr/m2

25% 708 889 1	337 3	214 kr/m2

30% 850 1	067 1	605 3	857 kr/m2

40% 1	133 1	422 2	140 5	142 kr/m2

50% 1	416 1	778 2 675 6	428 kr/m2

60% 1	699 2	133 3	209 7	713 kr/m2

75% 2	124 2	666 4	012 9	642 kr/m2
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Självdrag
Den	varma	luften	inom-
hus	stiger	via	termik	
uppåt	och	försvinner	ut	
ur	huset	via	luftkanaler	
vilket	skapar	undertryck	i	
byggnaden.

Tack	vare	undertrycket	
sugs	ny	luft	in	i	byggna-
den	utifrån	genom	ute-
luftsdon,	vädringsfönster	och	otätheter.

Eftersom	termiken	styrs	av	skillnaden	i	tempe-
ratur	inne/ute	fungerar	självdrag	inte	särskilt	
bra	under	sommarhalvåret	vilket	ger	hög	fukt	
inne.

F-System fläktstyrd frånluft
Luften	sugs	ut	från	bosta-
den	med	hjälp	av	fläktar.	
Luften	sugs	ut	från	köket,	
från	toaletter/badrum	
samt	från	tvättstugan	och	
ersätts	på	samma	sätt	
som	i	hus	med	självdrag,	
alltså	genom	uteluftsdon,	
vädringsfönster	och	otäthe-
ter	i	byggnaden.

Ft- och Ftx-System –   
Fläktstyrd från och tilluft
Den	mest	kompetenta	
formen	av	ventilations-
system	är	de	balanserade	
systemen,	FTsystemen.	Ett	
FT-system	med	värmeåter-
vinning	har	beteckningen	
FTX,	där	X	står	för	värme-
växling	eller	värmeåtervin-
ning.	Fläktar	styr	både	
tilluften	och	frånluften.

hSb Ftx-System – Fläkt-
styrd från och tilluft med 
uppvärmning/nedkylning 
av tilluften
En	vidareutveckling	av	
ett	vanligt	FTX-system	
där	inluften	värms/kyls	
utan	värmepump	med	
bergvärme/bergkyla	
innan	den	kommer	in	i	
husets	ventilationssys-
tem.	I	och	med	att	inluf-
ten	redan	är	värmd/kyld	
med	ett	par	grader	går	det	åt	väsentligt	mindre	
energi.	Se	faktaruta	sid.	19.

olika ventilationssystem

5. ventilation

En god ventilation är en förutsättning för en sund inomhusmiljö. Moderna hus är ofta så täta att luften i huset 
blir dålig om ventilationen inte fungerar. Luftkvaliteten är beroende av hur frisk luften som kommer in är, hur 
effektiv ventilationen är och vilka föroreningar – koldioxid, lukter, matos, partiklar osv – som avges till inom-
husluften. Ventilationen ska föra bort luftföroreningar oberoende av belastning, väder, årstid och temperatur.

Vår hälsa och vårt välbefinnande beror till stor det 
på kvaliteten på den luft vi andas in. Ventilationens 
viktigaste uppgift är att ge de boende frisk, hälsosam 
inomhusluft. Ventilationen ska alltså byta ut gam-
mal luft mot ny, frisk luft.

I inomhusluften finns föroreningar från matlag-
ning, rökning, städning dusch och tvätt. Luften 
inomhus förorenas dessutom av koldioxid i män-
niskors utandningsluft och ämnen som avges från 
inredningsmaterial. 

Ventilationsproblem är ofta enkla att åtgärda, varför 
en kontroll av ventilationen är det första steget när 
det är problem med luftkvaliteten i en byggnad.

Otillräcklig ventilation kan ge

• kondens på insidan av fönster vintertid

• känsla av ”instängd” luft

• matos i lägenheten

• kondens som stannar kvar länge på badrumsspe-
geln efter bad och dusch 

Orsaken till dessa problem kan vara brister i drift 
och underhåll som

• smutsiga och igensatta filter

• smutsiga och igensatta frånluftskanaler

• dåligt fungerande självdrag (sommartid)

• stillastående eller avsaknad av fläkt

Enligt Socialstyrelsen ska luften i lägenheten bytas 
ut varannan timme. Luft tas in i ”rena” rum – sov-
rum och vardagsrum – och går ut genom ventiler 
i ”smutsiga” rum – badrum och kök. På så sätt får 
man luften att gå genom hela lägenheten. I Bover-
kets Byggregler står att rum ska ha kontinuerlig luft-
växling då de används. 

Det finns många sätt att byta luft i ett hus. I fler-
bostadshus är ventilationskraven relativt låga och 
därför är fönstervädring ett naturligt komplement 
under den varma säsongen. Problemet är hur vi ska 
ventilera under den kalla säsongen utan att öka en-
ergianvändningen?

Vilken form av ventilationssystem ett hus har beror 
på husets ålder och vilken verksamhet som bedrivs 
i huset. 

ventilation och värmeSyStem
Att bra ventilation innebär stora värmeförluster är 
en vanlig uppfattning. Den värmeenergi som för-
svinner med ventilationsluften kan återvinnas med 
en värmepump eller värmeväxlare. Det är viktigt att 
luftflödet ställs in så att lägenheterna får bra luftut-
byte samtidigt som överventilation undviks.

Luftens rörelse i ett rum kan uppfattas som drag 
om luftens hastighet vid inblåsningen inte begrän-
sas. Detta gäller speciellt vid inblåsning av kall luft. 
Drag kan komma från tilluftsventilation som tar luft 
direkt utifrån eller från otätheter. Kallras från höga 
fönster eller fönster utan element kan också upple-
vas som drag.

Ett ändrat luftflöde eller en ändrad fördelning av 
luftflödet påverkar andra delar av husets system. 
Därför måste husets värmesystem justeras när man 
ändrar ventilationen.

Vid renovering är det viktigt att ventilationen ger ett 
tillräckligt flöde av luft till och från huset. Då und-
viks dålig luft inne i lägenheten och risken för fukt-
problem minimeras.

ventilationSSyStem
I flerbostadshus är de vanligaste ventilationsty-
perna självdragssystem (S-system), mekaniskt 
från luftssystem via fläktar (F-system), till- och från-
luftssystem via fläktar (FT-system) eller till- och 
frånluftsystem via fläktar med värmeväxlare för att  
återvinna värme (FTX samt HSB FTX100). Se fak-
taruta här och på sid. 19.

–

++

FTX
++

+
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moderniSerat ventilationSSyStem  
Sparar energi
Under perioden 1965-1975 byggdes både själv-
dragshus och system med frånluftsventilation. De 
ursprungliga fläktarna är oftast ineffektiva och 
drar onödigt mycket el.

Genom att modernisera ventilationssystemet och 
byta ut gamla remdrivna fläktar till direktdrivande 
fläktar med bra styrsystem kan man spara energi 
(50-70%) och öka systemets effektivitet (15-20%).

moderniSering av FläktSyStem
Exempel:

Investeringskostnad	per	fläkt:	35000-60000	kr

Energibesparing:	 50-70%

Övrigt:		 Minskat	underhåll	för	en		 	
	 direktdriven	fläkt

Pay	off-tid:	 Kort/Medel
Källa: ”Lönsamma sätt att spara energi”, Energimyndigheten

komFort
Temperaturen inomhus har stor betydelse för vår 
komfort. Komforten påverkas lika mycket av luftens 
temperatur som av omgivande ytors temperatur och 

lufthastighet. När olika ytor i ett rum har olika tem-
peraturer, exempelvis stora kalla fönsterytor, kalla 
golv eller varma element, minskar komforten.

För att säkerställa ett bra inomhusklimat ska obli-
gatorisk ventilationskontroll (OVK) av byggnadens 
ventilation göras med jämna mellanrum av behörig 
funktionskontrollant. 

ventilationSbehoven varierar
Att vi själva bestämmer hur varmt vatten vi vill du-
scha och diska i är en självklarhet för alla. Behovsan-
passad ventilation ger de boende samma möjlighet 
att styra luftflödena till den egna lägenheten.

Med behovsanpassad fläktstyrd ventilation kan man 
både spara energi och få en bättre luftkvalitet. Då 
ingen är hemma behöver fläkten inte arbeta och 
när man exempelvis duschar eller lagar mat kan 
ventilationsflödet öka för bättre luftkvalitet.

goda kunSkaper krävS
Att förändra ventilationssystemet i ett hus kräver 
kunskap om sambanden mellan boendekomfort, 
inomhusmiljö och ventilation. 

ventilation - åtgärder
•	 Rengör	filter	och	ventilationskanaler

•	 Minska	ventilationsförlusterna	(rätt	flöde,	
värmeväxlare)

•		 Styrning/behovsanpassning	av	luftflödet

•		 Vid	behov	byte	av	fläkt	eller	fläktmotor	till	
en	med	lägre	effekt

•		 Installera	värmeåtervinning	om	möjligt

•		 Låga	tryckfall	i	kanaler	och	don	gör	att	
fläktar	na	inte	behöver	arbeta	lika	hårt,	vilket	
spar	el

beSparing med möjliga åtgärder
Ombyggnad	till	FTX-system
•  med värmeväxlare och nya kanaler i fastigheten

•  med separata imkanaler från spisfläktar

•  Behovet av köpt värme kan minska med 40–
45kWh/m2 Atemp, men samtidigt ökar elanvänd-
ningen med 0–5 kWh/m2 Atemp*. 

Besparing:
Uppskattat: 60–80% minskning av ventilationsför-
luster. Med ombyggnad till HSB FTX minskar den 
köpta energin med nästan 100% – ingen kostnad 
för värmning.

Förbättrad	ventilation
•  med effektiv fläkt

•  med bättre tilluftsventiler

•  genom att injustera och rengöra ventilationssys-
temet

Besparing:
Uppskattat: 5–10% minskning av ventilationsförlus-
ter.

Ombyggnad	till	frånluftsvärmepump
•  med frånluftsvärmepump kan behovet av köpt 

värme minska med 40–60 kWh/m2 Atemp, men 
samtidigt ökar elanvändningen med 10–20 
kWh/m2 Atemp* om man även gör värme.

Besparing:
Uppskattat: 60–80% minskning av ventilationsför-
luster.

* Atemp betecknar den invändiga area som värms till mer 
än 10°C

FTX
++

+

Luft	in
–15

Luft	ut

Så här fungerar hSb Ftx:

hSb Ftx-System – Fläktstyrd från- och tilluft 
med uppvärmning/nedkylning av tilluften
HSB	FTX-System	är	en	vidareutveckling	av	ett	
vanligt	FTX-system.	I		HSB	FTX-system	värms/
kyls	inluften	med	bergvärme/bergkyla	utan	
värmepump	innan	den	kommer	in	i	husets	
ventilationssystem.	

I	och	med	att	inluften	redan	är	värmd/kyld	
med	ett	par	grader	går	det	åt	väsentligt	min-
dre	energi	för	att	nå	den	önskade	tempera-
turen	eftersom	man	undviker	påfrysning	i	
aggregatet.	

Siffror i figur:

1. Cirkulationspump

2. Luften värms av jord/bergvärme till –5° C innan 
den leds vidare till värmeväxlaren

3.  Värmebatteriet, som vanligen tillför extra energi 
vid köldtoppar efter att luften passerat värme-
växlaren, har alltså flyttats så att det sitter före 
aggregatet. Det innebär att uteluften aldrig blir 
kallare än -5° C då den når FTX-aggregatet, som 
då klarar att hålla tilluften rätt tempererad även 
vintertid. Dessutom undviks påfrysning i värme-
växlaren.

4. Ventilation in

5. Ventilation ut
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6. värme

Värmesystemet ska kompensera för den värme som försvinner ut genom fönster, väggar, tak, otätheter   
– husets klimatskal – och genom ventilation. Om huset har stort värmebehov är det dåligt isolerat eller så 
har installationerna dålig funktion. Ett tätt och välisolerat hus behöver nästan ingen värme alls. Det brukar 
räcka med den värme som avges från de boende och spillvärmen från TV, spis och andra apparater. Vid ex-
trem kyla kan man behöva värma upp huset.

Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen 
för svenska flerbostadshus. Inom HSB är ungefär 
98% av husen fjärrvärmevärmda. I husets fjärrvär-
mecentral distribueras värmen till uppvärmningssys-
temet och till varmvattnet. 

Värmealstrare, rörsystem, element, cirkulationspump 
och en reglerutrustning är värmesystemets grund-
läggande delar. Värmealstraren levererar in värme i 
värmesystemet. Rörledningarna ser till att det varma 
vattnet distribueras till elementen och tillbaka. Cirku-

lationspumpen pumpar runt vattnet i värmesystemet 
och reglerutrustningen styr så att temperaturen på 
vattnet anpassas efter behovet av värme. 

Nästan alla flerbostadshus värms med element pla-
cerade under fönstren. Elementen får värmen via 
ett rörsystem med cirkulerande vatten. För att und-
vika onödiga energiförluster ska värmesystemet vara 
rätt injusterat, så att det inte är kallt i en del lägen-
heter och alltför varmt i andra. När distributions-
systemet är rätt inställt fördelas värmen så att alla 

lägenheter i huset får nästan samma temperatur. 
Om inomhustemperaturen kan sänkas med två gra-
der minskar värmekostnaderna med ca 15% och det 
kan motsvara kostnaden för allt varmvatten. 

I äldre system är det vanligt att:

• styr- och reglersystem inte fungerar bra – det gäl-
ler även för varmvatten och VVC-ledningar (Varm-
VattenCirkulation)

• lägenheterna i fastigheten har olika temperatur 
– vissa är varma andra kalla. För att den kallaste 
lägenheten ska få en acceptabel rumstemperatur 
höjs värmen (framledningstemperaturen), vilket 
leder till en högre energianvändning. 

• ledningarna för värme är dåligt isolerade. 

injuStering och Styrning
Ett effektivt uppvärmningssystem minskar energian-
vändningen med cirka 10-20% av byggnadens totala 
energianvändning. Moderna och rätt inställda styr- 
och övervakningssystem styr uppvärmning, ventila-
tion och belysning så att de enbart används när de 
behövs vilket ger bättre komfort och sparar både 
el- och värmeenergi. Injusteringen behöver göras 
om så snart det sker en förändring i huset för att få 
en jämn temperatur i lägenheterna och inte varmt i 
några och kallt i andra. 

radiatorer
Om radiatorerna, värmeelementen, förses med 
termostatventiler kompletterar dessa den centrala 
styrutrustningen genom att känna av om det finns 
andra värmekällor som minskar behovet av värme 
från värmesystemet och minskar värmetillförseln. 

På så sätt kan värmen från solinstrålning, apparater 
eller från människor som vistas i lägenheten tas till 
vara. Exempelvis kan en fest med många gäster spa-
ra mycket på värmeenergin. En bra radiatorventil 
är en förutsättning för att få balans i värmesystemet 
och ”rätt” temperatur i varje rum.

driFtoptimering
Genom att inte pruta på drift och underhåll går det 
att energieffektivisera en hel del. Med riktigt inställ-
da system i byggnaden får man både en lägre ener-
gianvändning och en bättre komfort för de boende. 
Följ upp driften med hjälp av energistatistik och se 
till att den som sköter byggnadens värme- och ven-
tilationssystem har bra kunskaper om detta. Det ger 
bra förutsättningar för att minska utgifterna och 
miljöpåverkan. 

byte av pumpar
När det är dags att byta pumpar lönar det sig att välja 
en energieffektiv pump. Enligt Energimyndigheten 
kan en  cirkulationspump med energiklass A spara 
80% av pumpenergin. I ett hus med 52 lägenheter 
kan man spara 7 200 kWh/år med en investering på 
ca 25 000 kr.

röriSolering
Gamla rör har dålig eller ingen isolering alls. Många 
tycker att isoleringen inte är en så stor sak, men en 
så enkel åtgärd som att tilläggsisolera rören minskar 
radikalt värmeförlusterna på vägen fram till radia-
torn. Då hamnar värmen där den ska vara – i lägen-
heterna och inte i källaren!

injuStering

efter förändringar 
i huset, som exem-
pelvis byte till nya, 
täta säkerhetsdörrar, 
behövs en injustering 
av värmen  för att få 
en jämn temperatur i 
lägenheterna.
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7. kall- och varmvatten

Vattenanvändningen i flerbostadshus är i genomsnitt 60 liter högre per person och dag jämfört med småhus. 
Varmvattenanvändningen mäts sällan i flerbostadshus och den som bor i lägenhet ”ser” inte kostnaderna för 
den egna vattenförbrukningen, då kostnaden delas mellan alla boende i huset. Därför ”lönar” det sig inte att 
vara ”Spara” om grannen är ”Slösa”. Om föreningen kan minska förbrukningen av varmvatten kan både energi-
förbrukningen och de gemensamma kostnaderna sjunka.

Mycket av den energi som används för uppvärmning 
går åt till att varmvatten. Mellan 5 och 40% av den 
totala uppvärmningsenergin används för att värma 
varmvatten. Det gör varmvattnet till en viktig del i 
energieffektiviseringsarbetet.

Hur mycket varmvatten som används varierar mel-
lan olika användare och olika fastigheter. Långa el-
ler korta duschar? Diskning under rinnande vatten? 

Sköljning av disk i kallt eller varmt vatten? Är det 
bra varmvattencirkulation i fastigheten eller måste 
den som bor högst upp vänta en stund innan vattnet 
blir varmt? En person förbrukar i snitt totalt cirka 
140 liter vatten per dygn, varav cirka 70 liter varm-
vatten. Cirka 30% av vattnet går till den personliga 
hygienen. Övrigt vatten går åt till matlagning, tvätt, 
städning, diskning och liknande. 

Det finns i huvudsak tre sätt att spara varmvatten 
på. Det ena sättet är genom tekniska åtgärder som 
att exempelvis byta till snåla blandare – munstyck-
en och duschhandtag – och snålspolande toalet-
ter samt att justera befintlig utrustning. Det andra 
sättet är att montera avloppsvärmeväxlare, där av-
loppsvattnets värme återvinns. Det tredje sättet är 
att förändra användarnas vanor genom information 
eller varmvattenmätning. Man kan sänka kostnaden 
mycket genom ganska små förändringar i brukarnas 
vanor, utan att pruta på komfort eller hygien. 

individuell vattenmätning
En fråga som ofta kommer upp på bostadsrättsför-
eningens årsmöte är individuell mätning och debi-
tering av vattenförbrukningen. I många nybyggda 
hus finns individuell mätning, i äldre hus införs 
individuell mätning ofta i samband med stambyte 
eller andra renoveringar. Att införa individuell mät-
ning ses i många fall som en rättvisefråga.

Individuell varmvattenförbrukning kan mätas på två 
olika sätt. 

• Man mäter och debiterar hur mycket vatten som 
förbrukats, vilket är den vanligaste metoden för 
hus som har bra varmvattencirkulation. 

• Man mäter hur mycket vatten med rätt tempe-
ratur som förbrukats och debiterar endast den 
volym som har rätt temperatur. Detta är en mer 

rättvis metod i fastigheter där det tar lång tid att få 
rätt temperatur på varmvattnet från tappställena 
eller där tapptiden skiljer sig kraftigt mellan olika 
lägenheter.

Kostnader för varmvatten till handdukstorkare, som 
inte får stängas av om de är kopplade till varmvat-
tencirkulationen, bör tas bort.

Med CMD –  central mätning och debitering – sker 
avstämning mot en central mätare som mäter allt 
varmvatten på en punkt. Denna lösning är inte så 
vanligt och bygger på att alla hjälps åt för att minska 
kostnaden genom att ändra sitt beteende. 

energieFFektiva kranar och   
duSchmunStycken
En energieffektiviseringsåtgärd som är billig och 
som minskar både vattenmängd och energiåtgång 
är att byta ut äldre kran-/duschmunstycken till vat-
tensparande munstycken eller att byta till nya en-
ergieffektiva blandare och duschmunstycken som 
minskar både vattenmängd och energiåtgång. 

De nya energieffektiva blandarna har kallvattenläge 
när handtaget riktas rakt ut – det läge som på en 
vanlig blandare ger ljummet vatten. För att få ljum-
met eller varmt vatten måste handtaget föras åt si-
dan och för att få riktigt hett vatten måste handtaget 
hållas i ett ytterläge. Så snart handtaget släpps fjäd-
rar det tillbaka till mittenläget. 

legionella
Legionärsjuka	är	en	typ	av	lunginflammation	som	sprids	via	små	luftburna	och	inandningsbara	
vattendroppar	–	vattendimma.	Den	vanligaste	spridningsorsaken	är	den	vattendimma	som	upp-
kommer	vid	duschar	och	luftinblandare	på	vattenkranar.	Människor	smittas	alltså	av	våra	tekniska	
system.	Däremot	smittar	sjukdomen	inte	från	person	till	person.	Det	är	heller	inte	farligt	att	dricka	
vattnet.

I	Sverige	insjuknat	ca	500	personer	varje	år	i	legionella	och	var	tionde	av	dessa	dör	av	sjukdomen.	
Legionärsjuka	behandlas	med	antibiotika.

Vatten-	och	värmesystem	ska	utformas	så	att	bakteriernas	tillväxt	hindras.	Enkelt	uttryckt	gäller	
det	att	hålla	systemen	rena	och	att	kallvatten	ska	vara	kallt	och	varmvatten	hett.	

Varmvattentemperaturen	får	inte	vara	lägre	än	50°C	någonstans	i	hela	vattensystemet.	Det	innebär	
att	temperaturen	på	det	vatten	som	skickas	ut	i	systemet	måste	vara	högre,	minst	55-60°C.	Hur	
mycket	högre	beror	på	ledningslängd,	isolering	m.m.	

Legionellabakterier	kan	växa:

•	I	beredare	där	inte	hela	vattenvolymen	kan	värmas	upp	till	temperaturer	över	50	°C.

•	I	beredare	där	avlagringar	finns	på	bottnen	och	beredarna	inte	är	möjliga	att	rengöra.

•	I	ledningsdelar	där	vattnet	blir	stillastående,	avsättningar	för	tillkommande	ledningar	eller	av-
stängda	ledningar.

•	På	eller	i	material	som	möjliggör	tillväxt	av	bakterier,	till	exempel	vissa	organiska	material.
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gammal kran - nytt kranmunStycke
Ett annat sätt att spara på vatten är att byta ut gamla 
kranmunstycken mot vattensparande munstycken. 
En perlator eller sparlator, som munstycket kallas, 
sparar vatten genom att blanda in luft i vattenstrålen. 

Då vattenflödet begränsas i engreppsblandarens 
utlopp, skapas ett mottryck i blandaren. De flesta 
engreppsblandare har en spärrfunktion som kan 
ställas in på önskat maximalt mottryck. 

Energieffektiva	duschmunstycken
Ett gammalt duschmunstycke ger cirka 12-18 liter 
vatten eller ännu mer per minut, medan ett snålspo-
lande munstycke ger cirka 6 liter vatten per minut. 
En halvering av duschvarmvattnet är alltså möjlig till 
en mycket låg kostnad – att byta duschmunstycken 
är en stor besparingsmöjlighet som alltid är lönsam. 
Kalkyl finns på www.hsb.se/energi.

Användarnas	vanor
Den svåraste uppgiften är att påverka användarnas 
vanor. Att informera aktivt och synliggöra energi-
användningen i föreningen är ett sätt att påverka 
och skapa delaktighet. Visa de boende att det kostar 
mer att slösa på vatten och att installera nya tekniska 
lösningar än att på frivillig väg ändra sitt beteende. 
Med ekonomiska incitament ökar motivationen till 
förändring.  

8. el

Fastighetsel är all den el som används för att driva exempelvis fläktar, pumpar, hissar, belysning i före-
ningens gemensamma utrymmen, trapphus, tvättstugor, garage (ibland motorvärmare), utebelysning och 
liknande. Ungefär 15% av elanvändningen i flerbostadshus är driftel. 

Hur mycket el som förbrukas för driften varierar 
mellan 5 och 55 kWh/m2 beroende på husets bygg-
nadsår och standard. Äldre hus som saknar hiss och 
har självdragsventilation använder i regel mindre 
fastighetsel än ett nyare hus med fläktventilation, 
hissar och annan teknisk utrustning. Förbrukning-
en påverkas också av exempelvis vilken typ av tvätt- 
och torkutrustning som finns i den gemensamma 
tvättstugan, om det finns värmekablar i stuprör och 
motorvärmare på föreningens parkeringsplatser. 
Energianvändningen i tvättstugan påverkar inte hu-
sets energiprestanda, men den påverkar förening-
ens kostnader.

belySning
Ofta kan man energieffektivisera genom att göra en 
genomgång av all belysning i föreningens gemen-
samma utrymmen och se över frågor som: Måste be-

lysningen vara tänd dygnet runt eller räcker det att 
det är tänt när någon är där? Kan vi dagsljusreglera? 
Sitter våra armaturer på rätt ställe eller bör de flyt-
tas för bättre funktion? Kan vi, utan att göra avkall 
på trygghet och säkerhet, släcka ned delar av belys-
ningen?

Stora delar av belysningen i de gemensamma ut-
rymmena i föreningen behöver inte vara i drift mer 
än under en begränsad tid varje dygn. Ett sätt att 
minska den energi som går åt till belysning är att 
montera närvarogivare som reagerar på rörelser, 
ljud eller tryckförändringar (exempelvis när en 
dörr öppnas). Då tänds ljuset när det behövs och är 
släckt övrig tid.

Lampor
Sedan förbudet mot glödlampor infördes inom 
EU har många nya energisnåla alternativ till glöd-

Spartips:
•	 Byt	till	energieffektiva	blandare	och	mun-	

stycken.	

•	 Använd	diskhon.	Diska	ej	under	rinnande		
vatten.

•		Skölj	disken	med	kallt	vatten.

•	 Diska	i	maskin.

•	 Ställ	kranen	i	kallvattenläge	så	att	varmvat-
ten	inte	används	i	onödan.	

•	 Duscha	kortare	tid	och	låt	inte	vattnet	rinna	
medan	du	tvålar	in	dig.

•	 Montera	in		en	avloppsvärmeväxlare	under	
badkaret	eller	duschkabinen	för	att	återvinna	
värmen.

•	 Uppmana	boende	att	anmäla	alla	onödiga	
läckage	som	exempelvis	otäta	packningar	
eller	läckande	toaletter.

•		Montera	in	en	varmvattenmätare	centralt		
och	fördela	kostnaden	för	varmvattnet	på	
alla		lägenheter.	Om	alla	sparar	minskar	
också	månadskostnaden	för	alla.

Förändrade duSchvanor:
en dusch som ger 12 liter vatten 
per minut används i snitt 7,5 mi-
nuter per person och dag. energi-
användningen för duschandet är 
950 kilowattimmar per person och 
år. om energin som värmer varm-
vattnet kostar 0,80 kronor per 
kilowattimme kostar duschandet 
760 kronor per person och år. 

att minska duschandet till 5 mi-
nuter per person och dag minskar 
energianvändningen för duschan-
det med en tredjedel och ger en 
årlig minskning av kostnaderna 
med 250 kr/person. 
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lampan kommit ut på marknaden. De vanligaste 
alternativen är lågenergilampan (lysrörslampan), 
halogenlampan och LED-lampan. 

Lågenergilampor (även kallade lysrörslampor) an-
vänder ca 80% mindre energi än en vanlig glödlam-
pa och har en livslängd som är tio gånger längre. 
De har motsvarande sockelsystem som de gamla 
glödlamporna och finns i glödlamps-, kron-, klot- 
eller spiralform. Lågenergilampor innehåller dock 
kvicksilver vilket gör avfallshanteringen mer kompli-
cerad.

LED-lamporna (LED står för Light Emitting Diod, 
ungefär ”ljusstrålande diod”) är också ett bra val. 
LED-lampor avger ett ljus som matchar eller till och 
med är bättre än de klassiska glödlamporna. LED-
lampor har en livslängd som är 40-90 gånger längre 
än en glödlampa. Även om LED-lamporna är dyra i 
inköp blir de, tack vare sin långa livslängd, billigare 
att använda.

Halogenlampan är den ljuskälla som är mest lik 
glödlampan. Halogenglödlampor har mycket kor-
tare livslängd än lågenergi- och LED-lamporna.

hur många watt behövS?
En	lågenergilampa	förbrukar	bara	en	femtedel	så	mycket	
energi	som	en	traditionell	glödlampa.	En	20	W	lågenergilampa	
ger	med	andra	ord	samma	ljus	som	en	100	W	glödlampa.	
Det	finns	lågenergilampor	med	styrka	mellan	5	W	och	32	W.	
De	kan	ge	ljus	mellan	25	W	och	150	W.	

jämförelse i watt mellan lågenergilampor och glödlampor

Lågenergi-
lampor	W

5 7 9 11 12 13 15 18 20 23 25 32

Glödlampor	W 25 40 40 60 60 60 75 75 100 120 120 150

lampor
övergång till energieFFektiva lampor

I	EU-länderna	är	traditionella	glödlamporna	förbjudna	att	sälja.	
Övergången	till	energieffektiva	lampor	sker:

September 2009:  Förbud	mot	alla	matta	glödlampor	samt	klara	100	watts	glödlampor		
	 	 	 +	nya	funktionskrav	på	lågenergilampor.

September 2010:		Förbud	mot	klara	75	watts	glödlampor	+	krav	på	förbättrad	information		 	
	 på	förpackningar.

September 2011:		Förbud	mot	klara	60	watts	glödlampor.	

September 2012:		Förbud	mot	klara	40,	25	och	15	watts	glödlampor.	

September 2013:		Skärpta	krav	på	lågenergilampor	och	LED-lampor.	

September 2016:		Skärpta	krav	på	halogenlampor.

hiSSar
Hissmotorer har relativt liten elförbrukning efter-
som de bara är igång när hissen används. Ofta drar 
belysningen i hissen mer energi än motorn per år 
eftersom den är tänd dygnet runt! Att hissen är ljus 
är viktigt för de boende, men istället för att alltid ha 
belysningen tänd kan den behovsstyras och släckas 
eller dämpas när hissen inte används. 

Hissen kan göras mer energisnål om den försätts i 
viloläge när den inte används. Då reduceras eller 
släcks belysningen och eventuell ventilation i hissen 
stängs av. Hissen återaktiveras via hissknappen och 
går från viloläge till full funktion på tre sekunder. 

Ytterligare energibesparingar kan göras genom att 
undvika ”tomkörningar”. Undvik att skicka ned his-
sen till bottenvåningen, låt hissen stå kvar på samma 
ställe tills nästa hissanrop istället. 

När det är dags att renovera hissen är det lönsamt 
att se över energieffektiviteten. I äldre hus används 
ofta växelströmsmotorer med transmission eller 
likströmsmotorer. Numera används frekvensstyrda 
växelströmsmotorer som kan regleras steglöst – en 
energieffektiv teknik som ger hissen mjukare start 
och stopp. 

Att byta till ny teknik gör hissen säkrare och bekvä-
mare samtidigt som behovet av underhåll minskar. 
Med energieffektiv teknik kan man sänka energi-
kostnaden för hissen med upp till 80% 

(Källa: Energimyndigheten, Energieffektiva hissar och 
rulltrappor) 

elvärmekablar
Om det finns elvärmekablar i stuprör och liknande 
är det viktigt att kontrollera styrningen på dessa. 
Om värmekabeln inte är temperaturstyrd utan står 
på hela året blir energiförbrukningen onödigt hög. 
Elvärmekablar i stuprör, som står på under hela 
året, använder drygt 4 400 kWh el om de är 50 me-
ter långa och har en effekt på 10 W per meter.

motorvärmare
För att minimera elanvändningen för motorvärma-
re bör de utrustas med timer eller ännu hellre ett 
styrsystem som anpassar inkopplingstiden till ute-
temperaturen och behovet. 
Kontrollera även hur huvudsäkringen påverkas av 
motorvärmarna. Motorvärmarna kan öka den fasta 
kostnaden med 2 500 kr/år och stolpe!
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tvättStugan
Det finns ca 65 000 fastighetstvättstugor i Sverige 
och de används minst 350 dagar per år. Den utrust-
ning som finns i tvättstugan och hur den används 
påverkar både energianvändningen och miljön. 

Gemensamma tvättstugor kan utgöra en relativt stor 
del av byggnadens energianvändning. Numera be-
står de flesta hushållen – 85% – av en eller två perso-
ner och vi tvättar en mindre mängd tvätt men oftare 
än förr. De gamla fastighetsmaskinerna är därför 
ofta onödigt stora och drar mycket vatten och el. 
Med mindre tvättmaskiner eller maskiner som vä-
ger tvätt och anpassar vatten- och energiåtgång för 
fastighetsbruk kan man spara upp till 30% i energi-
åtgång.

I genomsnitt tvättas 200 kg tvätt per person och år 
och varje maskin fylls med ca 2 – 3 kg tvätt. För att 
få rätt dimensionering av tvätt- och torkutrustning 
måste man ta hänsyn till hushållens sammansätt-
ning, behov och kulturella skillnader. När tvättstu-
gan är utrustad med stora tvättmaskiner för 5 – 7 
kilo tvätt körs dessa halvfulla, vilket medför onödigt 
hög energiförbrukning per kilo tvätt. 

Det är bättre att välja mindre tvättmaskiner för 3 – 4 
kilo tvätt och komplettera tvättstugan med en större 
maskin där exempelvis mattor och täcken kan tvättas. 

Det finns idag tvättmaskiner som anpassar mäng-
den vatten till mängden tvätt och som kan anslutas 
till både kall- och varmvatten. Det gör att både vat-

tenanvändningen och elanvändningen blir mycket 
låg. De moderna fastighetstvättmaskinerna är mer 
effektiva vid halv tvätt jämfört med 90-talets model-
ler. Men det är fortfarande energismartast att tvätta 
med full maskin.

Med nya tvätt- och torkmaskiner minskar effektbe-
hovet och det finns det möjlighet att göra en ned-
säkring av föreningens elabonnemang, då de nya 
maskinerna ofta använder mycket lägre start- och 
driftstömmar. Ju lägre säkring, desto lägre kostnad.

Energimyndigheten har räknat ut att vi skulle kun-
na spara 31,5 miljoner kWh i Sverige och minska 
belastningen på miljön avsevärt om alla tvättma-
skiner skulle köras helt fyllda istället för halvfyllda. 
Bostadsrättsföreningar kan spara både energi och 
pengar på att informera de boende om hur de tvät-
tar på ett energismartare sätt. Se www.hsb.se för tips.

Tvättmaskiner
En tvättmaskin ska vara energieffektiv, tvätta rent, 
skölja bra, centrifugera väl, vara lätt att använda och 
inte bullra. Energianvändningen för en 60ºC tvätt 
bör inte överstiga 0,20 kWh/kg per tvätt. Det är vik-
tigt att tvättmaskinen centrifugerar bra, för att tork-
ningen ska bli så energieffektiv som möjligt. Högre 
varvtal ger oftast torrare tvätt, men trummans stor-
lek och utformning är också av stor betydelse för 
hur mycket vatten det blir kvar i kläderna.

För tvättmaskinen går den mesta energin åt till att 
värma vattnet. Elanvändningen minskar om tvätt-

maskinen ansluts till både varm- och kallvatten ef-
tersom uppvärmningen av vattnet med el minskas. 
Tvättiden minskar också då uppvärmningen av tvätt-
vattnet går snabbare. Vinsten kan vara 30 000 kr per 
tvättmaskin under en 10 års period.

I torkrum kan avfuktare energieffektivisera tork-
ningen jämfört med torkning med värme, även om 
det tar lite längre tid att få tvätten torr.  Elektronisk 
fuktavkänning gör att tumlaren stannar automatiskt 
när tvätten är torr.

Ny	torkutrustning
Den absolut största delen av energianvändningen i 
tvättstugan går åt till att torka tvätten. Det energief-
fektivaste sättet att få bort vattnet ur kläderna är att 
centrifugera bort det. Centrifugerar tvättmaskinen 
bra sparar du både energi och tid vid torkningen. 
En torktumlare använder över till fem gånger mer 
el än en tvättmaskin! För att hålla nere energian-
vändningen bör torktumlaren stängas av automa-
tiskt när tvätten är torr. 

• Torktumlare: Det finns kondenstumlare och värme-
pumpstorktumlare som båda avfuktar. De senare 
är mycket mer energisnåla. En torktumlare med 
värmepumpsteknik är dubbelt så effektiv som an-
dra torktumlare och drar bara hälften så mycket 
energi, men den är något dyrare i inköp.

• Torkskåp: Ett stort torkskåp med avfuktare använder 
mindre energi än en frånluftstumlare. 

• Torkrum: I torkrum kan avfuktare energieffektivise-
ra torkningen jämfört med torkning med värme, 
även om det tar lite längre tid att få tvätten torr. 

Elförbrukningen för att torka tvätt bör vara högst 
1,1 kWh per liter avdunstat vatten. I 6 kg fuktig tvätt  
kan det finnas 3 liter vatten.

Inför	betalsystem
Ett sätt att dra ned de gemensamma kostnaderna är 
att införa ett betalsystem där var och en betalar för 
de tvätt- och torkprogram man använder i tvättstu-
gan. Nackdelen är att många hushåll då skaffar egna 
tvättmaskiner till lägenheten och att det ökar slitage 
på avloppsledningar, risk för vattenskador och kan-
ske ger oönskat buller. 

Informera om vad de olika tvätt- och torkvalen har 
för kostnad. Det ger incitament till att tvätta miljö- 
och energiekonomiskt, att inte välja en för stor ma-
skin eller att tvätta vid för hög temperatur.

Med ett elektroniskt bokningssystem kan tvätt-
tid bokas över internet, via telefon eller på elek-
tronisk bokningstavla samtidigt som systemet ger 
debiterings underlag och information om tvättvanor. 

Så här blir tvättstugan   
mer energieffektiv    
(se även www.hsb.se)

tvättmaSkiner
•	 Byt	utrustning	om	den	är	mer	än	10	år	

gammal.	Välj	energieffektiva	tvättmaskiner	
och	tumlare.	Det		sparar	minst	halva	drift-
kostnaden.	Ta	reda	på	vilka	önskemål	och	
behov	de	boende	har	innan	ni	bestämmer	
vad	som	ska	köpas.

•	 Satsa	på	tvättmaskiner	med	bra	centri-
fugering.	Det	minskar	tiden	och	energi-
användningen	i	tumlingen,	som	är	mer	
energikrävande	än	tvätten.

	•		 Informera	de	boende	om	hur	den	nya	
utrustningen	fungerar	och	hur	den	kan	
användas	på	ett	energismart	sätt.

	•		 Anpassa	maskinerna	efter	behovet	ef-
tersom	tvättmaskiner	ofta	går	halvfulla.	
I	flerfamiljshus	med	många	en-	och	två-
personershushåll	kan	det	vara	svårt	för	
de	boende	att	fylla	maskinerna.	Satsa	på	
tvättmaskiner	som	minskar	energianvänd-
ningen	med	30%	eller	mer	vid	halvfylld	
maskin.	

•	 Moderna	tvättmaskiner	använder	mindre	
el	men	också	mindre	mängd	vatten.

•	 Anslut	tvättmaskinen	till	varmvattnet	–	då	
minskar	uppvärmningskostnaderna.

torkutruStning
•	 En	torkställning	ute	är	det	mest	miljövän-

liga	sättet	att	torka	tvätten	på.	

•		 Modernisera	torkrummet	med	avfukt-
ningsaggregat.	De	är	bättre	än	gamla	
värmetorkar.	

	 Att	kombinera	det	med	en	timer	och	fukt-
givare	är	ännu	effektivare.	

•		 En	ny	torktumlare	sparar	in	minst	10	000	
kronor	per	år	vid	60	tvättar	i	veckan.

•		 Torkskåp	med	avfuktare	drar	lite	mer	el	
än	en	värmepumpstumlare.	Stora	tork-
skåp	utan	avfuktare	drar	mer	el	än	tork-
skåp	med	avfuktare.
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9. tekniSk iSolering

Att isolera rör och ventilationskanaler är en relativt enkel och billig åtgärd som direkt sparar mycket  
energi som annars går till spillo. En undersökning från Energimyndigheten visar att ett flerfamiljshus 
med fyra trapphus kan minska energianvändningen för isolerförluster med hela 85% om året bara  
genom att isolera alla varma rör i källare och biutrymmen.

Rör som leder varmt vatten kan avge mycket värme. 
Att så många rör läcker värme beror  oftast på att det 
inte finns någon isolering på nydragna rör, exem-
pelvis i tvättstugan m.m. Ofta glöms isolering bort i 
upphandlingen. Hur mycket värme som läcker be-
ror både på isolering och skillnaden mellan tempe-
ratur på vattnet och temperaturen i byggnaden. En 
del av den läckande värmen kommer huset tillgodo, 
men under den varma delen av året är värmeläcka-
get en ren förlust.

En modern, bra isolering kan minska förlusterna 
med 85% jämfört med ett helt oisolerat rör. Att upp-
gradera gammal isolering till ny, halverar energiför-
lusterna. Rätt utförd teknisk isolering är en mycket 
viktig del för att en byggnads energieffektivitet. 

Förutom varmvattenrören bör även ledningarna för 
VVC (varmvattencirkulation) och kallvatten isoleras 
– kallvattenledningen för att hålla det kalla vattnet 

riktigt kallt. Årligen smittas 1 000 personer i Sverige 
av legionella på grund av att det kalla vattnet inte 
är tillräckligt kylt och varmvattnet inte riktigt varmt 
hela vägen till tappstället.

lägre värmeFörluSt med röriSolering
Varmvattenledning	med		 		
mediantemperatur:		 55°C

Omgivningstemperatur:		 20°C

Rördiameter:		 28	mm

Isolering:		 Stenullsrörskål

Ytbeklädnad:		 Plastplåt

Oisolerad	ger	denna	ledning	en		 		
värmeförlust	på		 342	kW/år/m

20	mm	isolertjocklek		 	
ger	värmeförlusten	 70	kW/år/m	

40	mm	isolertjocklek		 	
ger	värmeförlusten	 53	kW/år/m	

På Isoleringsfirmornas förenings hemsida, www.iso-
lering.org, finns en kalkyl för beräkning av hur myck-
et energi som kan sparas på att isolera rören.

ventilation 
När byggnaden har ett ventilationssystem med till- 
och frånluft och värmeåtervinning ska de delar av 

kanalerna som leder varm luft och som går genom 
kalla utrymmen och rum isoleras för att inte värme 
ska gå förlorad. Likaså ska ventilationskanaler för 
kall luft som går genom varma utrymmen isoleras. 
Då kyler kanalerna inte ned uppvärmda områden 
och man undviker att fukt i form av kondens bildas 
på den kalla ytan.

hur mycket kan du spara?
På	www.isolering.org/kalkyl.aspx	finns	ett	kalkylverktyg	för	hur	mycket	man	kan	spara	på	en	bra		
isolering	av	varmvattenrör.	Beräkningen	är	grundad	på	en	fastighet	med	fyra	trapphus.

elpris i kr per kw:   1 kr

total rörlängd i meter:   300 m

årskostnad utan isolering: 102	492	kr

årskostnad vid: 40 mm 60 mm gammaldags 20 mm

13	140	kr 10	512	kr 29	908

åtgärd - isolera: Från 0 till 40 mm Från 0 till 60 mm Från gammaldags 
20 mm till 60 mm

Kostnadsbesparing/år	vid	
isolering:	

89	352	kr 91	980	kr 18	296	kr

Ung.	investeringskostnad	
för	isolering	vid	angiven	
rörlängd:	

45	000	kr 59	985	kr 50	985	kr

Investeringens	pay	off	tid	i	
månader: 6	mån 8	mån 39	mån

resultat efter 5 år 
(positivt	tal	=	inbesparing)

401	760	kr 399	915	kr 40	955	kr

•	 Alla	belopp	i	modellen	är	exkl	moms	utom	kW-priset	där	skatter	räknats	in!

•	 Investeringskostnaden	kan	variera	beroende	på	flera	faktorer.	Kontakta	ett	isoleringsföretag	för	exakt	pris.

•	 Beräkningsmallen	gäller	isolering	av	rör	i	källare	o	biutrymmen.	

•	 Med	en	god	isolering	på	varmvattenledningarna	minskar	risken	att	kallvattenledningar	värms	upp.

•	 Uppvärmt	kallvatten	ökar	risken	för	legionella.	Isolera	därför	även	kallvattenledningarna!

•	 I	modellen	räknar	vi	med	traditionell	rörskål	och	att	vattentemperaturen	är	+55	grader,	omgivande	luft-	
temperatur	är	+20	grader	samt	att	den	nya	isoleringen	är	försedd	med	ytbeklädnad	av	plastplåt.

värmeläckage Från rör

med termofotografering visas 
värmeläckage från rör och  
detaljer i byggnadens klimatskal. 
man kan även se var golvvärme-
slingor och nergrävda fjärrvärme-
rör är dragna. på detta sätt kan 
husets energiläckage lokaliseras 
och eventuella åtgärder planeras 
in.
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10. klimatSkalet

Ett bra klimatskal är basen för en energisnål byggnad. Husets klimatskal, ”kläder”, är de ytor som omger ett 
hus – golv, väggar, fönster, ytterdörrar och tak. När det är kallare utomhus än inomhus läcker värme ut genom 
klimatskalet. Med ett bra klimatskal stannar värmen kvar i byggnaden.

Värmegenomgångstalet anges i U-värde (W/m2 K). 
U-värdet beskriver hur mycket värme som läcker ut 
per kvadratmeter vid en grads skillnad mellan inom-
hus- och utomhustemperatur. Ju lägre U-värde des-
to bättre isolering.

Nybyggda hus har låga U-värden, men äldre har 
höga och kan behöva tilläggsisoleras. Att minska vär-
meförlusterna genom att tilläggsisolera ytterväggar, 
fönster, dörrar, grund och tak minskar energian-
vändningen och gör byggnaden mer energieffektiv. 
Tilläggsisolering av fasad och grund kan dock vara 
kostsamt och bör göras i samband andra underhålls-
åtgärder.

tilläggSiSolera vinden
Ett effektivt sätt att minska de värmeförluster som 
sker genom husets tak är att tilläggsisolera vinden. 

Det är en relativt billig åtgärd och kostnaden kan 
snabbt hämtas hem genom minskad energianvänd-
ning. 

Att isolera vinden kan dock leda till fuktproblem. 
Därför bör man innan man genomför åtgärden 
räkna på vilka kostnader som kan tillkomma. Det 
är mycket viktigt att man väljer material och metod 
efter husets förutsättningar. För att få en korrekt iso-
lering bör ett professionellt isoleringsföretag utföra 
arbetet.

När tilläggsisoleringen är klar måste man göra en ny 
injustering av värmesystemet.

byt eller renovera FönSter
De största värmeförlusterna, per kvadratmeter yta, 
sker genom husets fönster. En första åtgärd för att 
spara energi är att täta fönster (och dörrar). Kost-

naden för tätningslisterna och arbetet med att 
montera dem får man snabbt igen i minskade upp-
värmningskostnader.  

En betydligt större åtgärd är att byta till nya, energi-
snåla fönster. Ett bra fönster kan minska behovet av 
uppvärmning på vintern och kylning på sommaren 
samt det minskar buller från utemiljön. Äldre hus 
har för det mesta 2-glasfönster som ger upphov till 
kallras. Den inre rutan har en låg temperatur och 
det ger en känsla av drag från fönstret. Med energi-
effektiva fönster blir glasytan in mot rummet varma-
re och temperaturen känns behagligare inomhus.

Ett tredje alternativ är att komplettera befintliga 
fönster med en tredje glasruta eller att byta det inre 
glaset mot ett energisparglas eller en isolerruta. Åt-
gärden förbättrar fönstrens ljuddämpande egenska-
per och minskar energianvändningen. 

Med energieffektiva fönster kan inomhustempera-
turen sänkas med en eller flera grader utan försäm-
rad komfort. Två graders temperatursänkning kan 
spara 15% av uppvärmningskostnaden. Energieffek-
tiva fönster är därför en investering som sparar både 
kilowattimmar och koldioxid. 

köldbryggor
En köldbrygga är ett område av huset som är så då-
ligt isolerat att det uppstår kalla ytor inomhus och 
stora energiförluster uppstår. Köldbryggor finns of-
tast vid fönster, mellan våningsplan, i ytterhörnen 
på hus, vid balkonginfästningar och på kallvindar. 

Förutom energiförluster kan köldbryggor göra att 
det bildas kondens och därmed också mögel inom-
hus. När väggen inomhus blir väsentligt kallare än 
rumstemperaturen kan fukt och mögel uppstå. 

Ett bra ventilerat hus har mindre benägenhet att 
drabbas av mögel på grund av köldbryggor då myck-
et av den fukt som bildas i huset transporteras ut 
med ventilationen.

tänk på ventilationen
Det ventilationssystem byggnaden har påverkar vil-
ken åtgärd man bör välja. Med ett styrt från- och 
tilluftssystem ska huset vara helt tätt. I ett sådant 
hus är att täta fönster en bra åtgärd för att minska 
energianvändningen. Om huset har självdragsys-
tem eller frånluftsventilation där luft ska komma in 
genom otätheter i huset kan det bli problem med 
inneklimatet om huset tätas för mycket. 

Ventilation 33%

Fönster
20%

Väggar
20%

Golv 3%

Spillvatten 17%

Tak, vind 7%

värmeFörluSter i ett FlerboStadShuS 
byggt Före 1940.

Källa: Energimyndigheten.
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11. kalkyler

Vad kommer de åtgärder som föreningen väljer för att effektivisera och spara energi att kosta och hur får 
vi ut mest besparing av energi, miljö och pengar? Frågan är egentligen inte vad föreningen vinner på att 
energieffektivisera, utan hur mycket föreningen förlorar på att inte göra det.

Det finns många sätt att räkna på en energieffekti-
viseringsåtgärds lönsamhet. Den enklaste modellen 
är att se på återbetalningstiden: Hur lång tid tar det 
innan investeringen är betald och besparingen bör-
jar ge vinst? 

En annan, mer genomlysande och  bättre modell är 
att använda LCC-metoden (Life Cycle Cost) som tar 
hänsyn till både investeringen och de driftkostnader 
den har under sin livslängd. 

Driftkostnaderna är ofta de dominerande därför är 
det nästan alltid lönsamt att investera i system med 
låga driftkostnader.

LCC tar hänsyn till:
• Investeringskostnaderna för utrustningen 
• Energikostnaderna under utrustningens livslängd 
• Underhållskostnaderna för utrustningen
Genom att använda LCC blir det lättare att se vilket 
alternativ som långsiktigt är mest lönsamt. 
• Totalkostnaden för investeringen blir så låg som 

möjligt
• Lägre kostnader betyder för det mesta lägre ener-

gianvändning och därmed lägre miljöbelastning
• Lägre energianvändning gör oss mindre beroen-

de av energi och mindre känsliga för energiprisets 
utveckling

kalkylverktyg
Verktyg för att göra kalkyler hittar man på:

• www.belok.nu där det finns mallar för områdena 
fläktar, pumpar och luftfilter samt en generell kal-
kyl som kan användas på flera områden.

• www.energimyndigheten.se, där det finns flera mallar 
för LCC-beräkning. 

– Beräkningsmallen ”Mall för LCC-beräkning, 
PFE” (Excel-dokument), vilken ger möjlighet 
att beräkna och jämföra LCC för tre likvärdiga 
utrustningar. Här finns också exempel på beräk-
ningar för motorer och fläktar i olika storleks-
klasser. 

lcc-modellen – life cycle cost
lcc = grundinvestering + lcc energi + lcc underhåll + lcc övrigt – restvärde
Grundinvestering	omfattar	alla	kostnader	som	uppkommer	i	investeringsskedet:	material,	installation	
och	liknande	kostnader	som	är	förknippade	med	åtgärdens	genomförande.

LCC energi är	hela	den	energikostnad	som	åtgärden	medför.	Alla	framtida	kostnader	för	energi	tas	
med.	De	framtida	kostnaderna	beräknas	om	till	dagens	värde,	en	nuvärdesberäkning.

LCC underhåll	omfattar	alla	underhållskostnader	som	en	åtgärd	medför	under	brukstiden.

tips!
Kontakta	HSBs	energiexperter	och	låt	dem	hjälpa	föreningen.	Titta	på	olika	lösningar	och	LCC-
kalkyler	för	de	energieffektiviseringsåtgärder	ni	planerar	för	att	få	ett	bra	jämförelseunderlag.

– Beräkningsmallen ”LCC calculation form” (pdf-
dokument) med tillhörande beräkningsexem-
pel.  

– Beräkningsmallen ”LCC-belysning” (Excel-
dokument) gör det lätt att räkna ut den totala 
kostnaden för en belysningsanläggning under 
hela dess livslängd.

• www.edkalkyl.se/kalkylmodeller.html 
 Energideklarationer – lönsamma åtgärder, är en 

sida som finansierats av Boverket här finns också 
mer att läsa om olika kalkylmodeller.
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12. upphandling

När alla fakta är insamlade, förstudien gjord och analyserad och föreningen beslutat vilken eller vilka 
energieffektiviseringsåtgärder som ska göras, är det dags att ta in offerter från olika entreprenörer. 

Lämna ett väl genomarbetat offertunderlag till minst 
tre väletablerade entreprenörer. För att få det fören-
ingen vill ha är det viktigt att förfrågningsunderlaget 
är komplett för att offerterna sedan ska vara jämför-
bara. Ta hjälp av HSB för att få fram underlagen.

underlagetS innehåll
Offertunderlaget ska innehålla alla tekniska speci-
fikationer och en kravspecifikation där alla fören-
ingens förväntningar om vad som ska uppfyllas satta 
krav på entreprenören och slutprodukten ingår. 
Kraven kan delas upp i skall- och börkrav. Skall-
kraven måste uppfyllas för att offerten ska komma 
ifråga. Bör-kraven omfattar önskemål som det är 
mycket positivt om entreprenören kan uppfylla. 

Glöm inte att be om en specificerad tidplan där 
entreprenören redovisar när olika moment i ar-
betet ska vara avklarade. Det är även av vikt att de 
fastighetsskötare/tekniker som ska arbeta i huset 
får utbildning på det nya systemet. Ju tydligare of-
fertunderlaget är, desto mer jämförbara blir de an-
bud föreningen får.

Ibland kan det vara nödvändigt att kontakta pre-
sumtiva entreprenörer redan under det egna 

ut värderingsarbetet om olika energieffektiviserings-
åtgärder. Dessa kontakter ger en uppfattning om 
hur engagerade entreprenörerna är och hur lång 
tid som behövs för anbudsförfarandet.

utvärdering
När offerterna kommit in ska de utvärderas. Är alla 
skall-krav uppfyllda? Hur många bör-krav uppfyller 
de olika entreprenörerna? Av vilken entreprenör 
får vi bästa lösningen till bästa pris? När ni valt ut 
den eller de som har bäst förutsättningar för upp-
draget är det en god idé att be entreprenören att 
lämna referenser på tidigare utförda arbeten och 
att kontrollera att det inte finns några finansiella 
problem eller tidigare konkurser registrerade. Vil-
ket stöd kommer entreprenören att ge i framtiden?

olika Former av entreprenad
Totalentreprenad En enda entreprenör ansvarar för 
hela arbetet

Delad entreprenad  Flera entreprenörer är inblanda-
de, en för varje del av arbetet. Varje entreprenör tar 
bara ansvar för sin del av arbetet. Delad entrepre-
nad kan leda till problem i ansvarsfrågan om något 

13. genomFörande

Det är viktigt att alla medlemmar i bostadsrättsföreningen är informerade om vad som ska göras och hur det 
direkt och indirekt kommer att påverka dem. 

14. uppFöljning 

Nu är det dags att kontrollera om de mål som sattes upp har nåtts genom att jämföra resultatet med den ana-
lys och förstudie som gjordes innan beslutet om åtgärd. Har vi nått vårt mål? Är besparingarna i den storlek vi 
förväntat oss? 

Genom att informera om åtgärderna och vilka arbe-
ten som kommer att utföras får de bonde en större 
förståelse för de störningar som kan uppstå under 
arbetets gång.

Under arbetets gång ska entreprenören meddela 
alla avvikelser från tidplan så att föreningens sty-

relse kan vidarebefordra den informationen till de 
boende. Glöm inte att tala om vem i föreningen el-
ler vilken person som ska kontaktas vid eventuella 
fel och brister.

Liksom i analysarbetet bör föreningen här ta hjälp 
av fastighetsskötarna/-teknikerna. De arbetar dag-
ligen med fastighetens olika driftsystem och är de 
som i första hand märker förändringar i huset och 
som kan samla in jämförbara mätvärden.

I uppföljningsarbetet ingår även att under hand 
informera medlemmarna om effekterna av energi-

effektiviseringsarbetet. Hur påverkas de gemensam-
ma kostnaderna? Vad kan varje enskild boende själv 
göra för att hjälpa till att spara än mer energi?

När alla är engagerade i att spara på energin och 
därmed även på föreningens pengar blir nya åtgär-
der lättare att förankra och genomföra.

går fel. Se till att få så bra skydd som möjligt av varje 
enskild entreprenör. 

Generalentreprenad En entreprenör gör allt plane-
rings- och projekteringsarbete och generalentre-
prenören arbetar efter dessa planer och står för allt 
praktiskt arbete utom projekteringen. Här är an-
svarsfrågan också något som bör redas ut.

avtal
Standardavtal finns på www.hsb.se. Innan föreningen 
skriver avtal bör en jurist gå igenom alla handlingar 
– HSBs jurister kan hjälpa er med detta –  så att inga 
oförutsedda komplikationer kan uppstå.
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15. pay aS you Save
”Pay as you save” kan vara ett bra alternativ om man ska köpa en energisparprodukt eller 
åtgärd. Det är enkelt och riskfritt för föreningen att välja denna metod. 

16. hSbs energiexperter
Har du frågor kring energibesparing eller klimatförbättringar i din fastighet? Kontakta någon 
av alla våra lokala experter i ämnet. Du hittar dem på www.hsb.se.

Pay as you save-metoden innebär att leverantören 
monterar/gör en åtgärd utan att ta betalt. Före-
ningen betalar sedan för åtgärden i den takt en 
besparing kan uppvisas. Blir det ingen besparing så 
betalar föreningen ingenting. Skulle förväntning-
arna överträffas så betalar bara föreningen kostna-

den för åtgärden eller produkten och ”övervinsten” 
hamnar hos föreningen. Vinsten går tillbaka till bo-
endet. 
Tror leverantören på sin åtgärd och/eller produkt är 
detta betalningssätt inget problem men det straffar 
dem som levererar för bra siffror utan resultat.

17. Slutord
Det är egentligen här det börjar. Sätt mål i föreningen om ni inte redan har gjort detta.    
Ta hjälp av oss på HSB.

I dag, när många aktörer agerar på energisparmark-
naden, kan det vara svårt att välja. Det kan till och 
med med vara så att det är svårt att bestämma sig 
för vad föreningen ska göra eftersom alla har olika 
åsikter om vad som ska göras. Man pratar mer om 
prylar än resultat. Köper ni en bil eller vill ni ha en 
transportlösning? Är det viktigare med golvvärme 
än varma golv? Vill föreningen ha en värmepump 
eller låga uppvärmningskostnader? Få ett bra inne-
klimat eller köpa en FTX-lösning? Det finns mycket 
att tänka på och många som har synpunkter på vad 
som är rätt och fel. 

Nu när växthuseffekten är ett faktum är det viktigt 
att vi gör något redan nu. Ja, till och med idag. 

En vanlig kommentar i energisammanhang är att 
det inte är lönsamt med energieffektivisering. Hör 
ni sådana kommentarer så är den personen inte in-
satt i ämnet utan väljer fel åtgärder eller baserar sina 
kommentarer på gammal teknik. 

Vi har bara en framtid och det är den vi skapar till-
sammans. Du vet väl att det går åt mer energi när 
man är sur än glad. Så låt energieffektivisering börja 
med ett leende.
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aktiv eFFekt Den effekt som kan bli nyttig och användbar. 
Avser el.

anergi Den del av energin som inte går att använda till något, 
exempelvis värmeenergi som har samma temperatur som omgiv-
ningen.

baSkraFt Elkraft som utnyttjas under större delen av året. 
Anläggning för baskraft t.ex. kärnkraftverk, har oftast höga fasta 
kostnader och låga rörliga kostnader.

bränSle Ämne innehållande ämne med kemiskt eller på annat 
sätt bunden energi som kan utnyttjas för omvandling till värme 
eller annan energiform.

börvärde är den temperatur som behövs på framledningen 
till radiatorkretsen för att uppnå värmebalans.

cirkulationSpump En eldriven pump som cirkulerar vattnet 
i ett vattenburet värmesystem eller annat medium i ett rörsystem. 

co2 koldioxid En molekyl som består av en kolatom och två 
syreatomer. Koldioxid är en växthusgas (se växthuseffekt och 
växthusgaser).

Δt Temperaturskillnaden (Δt (Delta T)) mellan framledning 
och returledning. Kan avse hela radiatorkretsen eller en enskild 
radiator, och temperaturskillnaden på kollektorns fram och re-
tur (kalla sidan) även kallad brine.

direktverkande elvärme El omvandlas direkt till värme i 
radiatorerna (elementen), i slingor i golvet eller taket. 

dut Dimensionerande utetemperatur Används vid dimensione-
ring av värmesystem. Ex.: DUT för Stockholm är minus 18 grader

eFFekt Mängden arbete uträttat per tidsenhet. Effekt mäts i 
watt (W). Effekt är ett mått på förmågan att överföra energi. Ju 
högre effekt desto mer energi. 

eFFektbehov Effektbehovet är det antal kW som måste tillfö-
ras för att bibehålla exempelvis 20 graders inomhustemperatur 
vid den lägsta utetemperatur (DUT) installationen är avsedd att 
klara.  

eFFektvakt En effektvakt är en anordning som ser till att du 
inte använder mer el än huvudsäkringen klarar. 

elpriS Inkluderar produktionskostnaden för el från kraftver-
ket, överföring av el på nätet samt statliga skatter och avgifter.

emiSSioner Utsläpp till omgivningen, det vill säga till luften, 
vattnet eller marken, kan vara t.ex. koldioxid. 

emittanS Ett mått på värmestrålningen från en yta.

energibalanS Jämvikt mellan tillförd och använd energi. 

energibehov Det antal kWh som ett hus förbrukar för upp-
värmning och varmvatten under ett år kallas för energibehov.

energibärare Ämne eller material lämpat att transportera 
energi, t.ex. vatten, luft, eller elektriska kablar, battericeller samt 
bränslen som kol, råolja, ved och dylikt.

energihuShållning Nyttiggörande på bästa sätt av energi 
som tillförs ett system.

energikvalitet Ett mått på i vilken utsträckning olika energi-
former kan överföras till mekanisk energi och till varandra.

18. ordliSta
energiomvandling Process vid vilken tillförd energi om-
vandlas till energi av annat slag.

energireServ Den del av tillgången som kan utnyttjas med 
känd teknik och till rimlig kostnad.

energiSkatt Statlig punktskatt på el och fossila bränslen.

energiSparande Minskning av energianvändning som åstad-
koms genom att avstå från tjänster eller nyttigheter.

energiSyStem Ett system av anordningar och anläggningar 
som tillgodoser ett behov av energi, t.ex. ett hus, en fabrik eller 
ett samhälle.

energiutnyttjandegrad Förhållandet mellan faktisk pro-
ducerad och teoretiskt möjlig produktion av elenergi under en 
tidsperiod.

Fjärrkyla Principen för fjärrkyla är densamma som för fjärrvär-
me. Kallt vatten produceras i en större anläggning och distribueras 
sedan i rör till kunderna. 

Fjärrvärme System för central produktion av värme som leds 
ut till anslutna fastigheter i rörledningar med varmt vatten.

FrånluFtSvärmepump Ungefär en tredjedel av värmbeho-
vet i bostäder går åt till att värma ventilationsluften.(Luften byts 
varannan timme). En frånluftsvärmepump använder energin i 
frånluften och återvinner en stor del av energin. Ofta används 
ett flänsbatteri som förångare. En konventionell frånluftsvärme-
pump sänker temperaturen från ca 22 grader till 0-5 grader (T1-
T2 = 22-27 grader). Frånluftvärmepumpens storlek bestäms av 
tillgången till ventilationsluft.

Förnybar energikälla Energi som ”förnyas”, det vill säga 
cirkulerar och omvandlas i vårt ekologiska system, exempelvis 
vattenkraft, solenergi, vindenergi, biobränsle, vågenergi och geo-
termisk energi.

graddag Statistiskt uttryck, dagar då utetemperaturen under-
stiger +17 grader, och fastigheten behöver värmas.

hetvatten Vatten som är uppvärmt över 100 grader som distri-
bueras under tryck, exempelvis i ett fjärrvärmesystem. 

huShållSel Den el som används till belysning, hushållsma-
skiner och hemapparater, dock ej uppvärmning och varmvatten. 

huvudSäkring Säkring vilken genom hela fastighetens/lä-
genhetens strömförbrukning passerar. 

högtemperaturSyStem Uppvärmningssystem vars radiato-
rer behöver en arbetstemperatur på mer än 55 grader vid den 
dimensionerande utetemperaturen (DUT). Benämndes förr 80-
60 system, 80 grader fram vid DUT och 60 grader på returen..

indikatorer Ett sätt att mäta hållbar utveckling eller ett sätt 
att jämföra miljöpåverkan i olika verksamheter.

klimatSkal Husets ytterhölje, det vill säga väggar, golv och tak. 
I klimatskalet ingår förstås också husets fönster och ytterdörrar. 

knäppningar i rör Det är snabba temperaturförändringar i 
rören som gör att det blir ett knäppande ljud. 

koldioxidhalt co2 Andelen koldioxid i atmosfären

kolSänka  I all levande materia binds kol. Genom att kol var-
aktigt binds i framför allt växtmaterial skapas en så kallad kol-
sänka. Den mest betydelsefulla kolsänkan utgörs av det kol som 
årligen lagras i skogarnas ekosystem

konvektion Värmetransport genom strömning i luft eller 
vätska. 

konvertering Byte av värmesystem, exempelvis från elvärme 
till fjärrvärme.

lca Livscykelanalys. En metod att analysera/identifiera en varas 
totala miljöpåverkan, från vaggan till graven. Med en LCA försö-
ker man värdera den miljöpåverkan en vara eller aktivitet leder 
till, t.ex. i pengar eller i CO2-ekvivalenter.

lågSpänning Upp till 1000 V, låg elektrisk spänning av den 
storlek som lämpar sig för hushållsbruk.

lågtemperaturSyStem Uppvärmningssystem vars radiato-
rer behöver en arbetstemperatur på max 55 grader vid den di-
mensionerande utetemperaturen (DUT). Dessa värmesystem är 
mycket lämpade för värmepumpsdrift.

mätaravläSning Manuell avläsning av mätaren i en fastighet 
för att ta reda på förbrukningen. 

normalår Statistiskt beräknat år med avseende på värden för 
meteorologiska företeelser på grundval av observationer under 
en följd av år.

nox Kväveoxider. Hög förbränningstemperatur och hög syre-
halt ger hög halt av kväveoxider.

nyttiggjord energi Energi som nyttjas för avsett ändamål 
inom ett avgränsat system.

närvarogivare Principen är ofta att ljuset tänds manuellt 
och förblir tänt så länge en människa befinner sig i rummet. Den 
har vidare god funktion och släcker inte ljuset vid stillasittande 
arbete. Närvarogivare för belysning spar energi och ökar ljuskäl-
lornas livslängd. Elförbrukningen för belysning kan i vissa fall 
skäras ner med ca 40 procent. 

nättariFF Avgift för det lokala elnät som fastigheten är in-
kopplad på.

nätägare Ansvarar för att elenergin distribueras från produk-
tionsanläggningen till elanvändarna.

oljeekvivalent Kvantitet eldningsolja som vid praktisk an-
vändning anses energimässigt motsvara en kvantitet annat bränsle.

omvandlingSFörluSt Energiförlust i omvandlingsanlägg-
ning som beror av anläggningens verkningsgrad.

radiator Det som många i vardagligt tal kallar (värme)ele-
ment och som överför värme till inomhusluften. 

reverSibel Vändbar

reverSibel värmepump En värmepump som kan användas 
för att producera kyla. 

Solceller Används för att producera el.

SolFångare Används för att producera värmeenergi.

SolinStrålning I Sverige varierar den årliga solinstrålningen 
mellan ca 800 kWh/m2 i norr och ca 1 000 kWh/m2 i söder. Den 
totala instrålningen kan delas upp i direkt (som ger skarpa skug-
gor) och diffus strålning.

Svaveloxid So2 Förorening, emission, medför försurning.

StrålningSvärme En radiator avger oftast sin energi både 
genom konvektion och strålning.

StrömningSljud kan förekomma på grund av för höga dif-
ferenstryck över radiatorventilerna.

termoStat Anordning som automatiskt styr temperaturen till 
exempel varmvatten inom angivna gränser.

termoStatventil Radiatortermostater styr värmeavgivning-
en från radiatorer. Dock bygger denna reglering på att man kör 
ut ”onödigt” varmt vatten till radiatorerna. Vid användning av 
värmepump är en rumsgivare att föredra som möjliggör så låg 
framledningstemperatur som möjligt.

utSläppShandel ett system för handel med utsläppsrätter 
för växthusgaser. 

u-värde Ett mått på värmeflöde genom till exempel fönster, 
väggar och tak. Lågt U-värde innebär god isolering.

verkningSgrad är ett uttryck som visar hur effektivt vi utnytt-
jar energin och hur effektiv en energiprocess är. Andelen energi-
inehåll av bränslet som kommer huset till godo.

värmealStrare En apparat eller liknande som avger värme 
direkt till rummet eller till vatten för distribution till elementen

värmebärare En vätska, vanligtvis vatten, för transport av 
värme. (Radiatorsidan).

värmeFaktor Kvoten mellan mängd avgiven värme och 
mängd tillförd driftenergi. Används t.ex. som mått på värmepum-
pars effektivitet.

värmepump En värmekälla som använder el för att utvinna en-
ergi från till exempel marken, luften eller berggrunden. Valet av 
värmeälla beror på de lokala förutsättningarna. En värmepump 
kan antingen komplettera ett befintligt värmesystem eller ingå i 
ett helt nytt värmesystem. Värmepumpen levererar ungefär tre 
gånger så mycket värme som den använder elenergi för sin drift.

värmekurva En viss värmekurva ger en framledningstempe-
ratur (börvärde) som ska ge värmebalans i huset. Behovet av 
framledningstemperatur vid viss utetemperatur (som utegivaren 
känner av) ger er rätt värmekurva.

värmeväxlare Anordning som överför värme från ett system 
till ett annat, utan att de värmebärande medierna blandas. Me-
dierna hålls skilda från varandra med hjälp av två kanalsystem.

värmeåtervinning ur FrånluFt Minskar energianvänd-
ningen. En värmeväxlare kan återvinna upp till 90% av värmen 
i den förbrukade frånluften, i småhus dock oftast betydligt lägre 
verkningsgrad. Återförs normalt som förvärmd tilluft vid ftx-
system. Frånluftvärmepump är också en sorts värmeåtervinning, 
den kan dessutom även ge varmvatten.

växthuSeFFekten Minskning av avkylning av atmosfären 
närmast jordytan, främst orsakad av förmågan hos vattenånga att 
absorbera värmestrålning. 

växthuSgaS Fleratomiga gaser som finns i atmosfären.

årSvärmeFaktor
Värmefaktorn varierar under året, och därför bör man utgå från 
årsvärmefaktorn vid beräkningar av kostnader och energibehov. 
Årsvärmefaktor definieras som den värme värmepumpen eller 
till exempel oljepannan avger under ett år dividerat med den 
energi som den och övriga nödvändiga komponenter förbrukar. 
Årsvärmefaktorn brukar ligga på mellan 2 och 4 för värmepum-
par. På oljepannor är det mycket svårt att mäta, man får anta ett 
värde. Ofta används schablonmässigt 80 procent årsvärmefaktor.

ärvärde
Ett befintligt värde som jämförs med börvärde.
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”Den miljövänligaste kilowatt-timmen är den sparade.”
Roland Jonsson, energichef på HSB Riksförbund

enheter För energi och eFFekt
energi =	Effekt	x	Tid

energi	mäts	i	joule	(J).	1	J	=	1	Ws

effekten	mäts	i	watt	(W).	1	Wh	=	3.600	Ws	=	3.600	J

Den	vanligaste	enheten	när	man	talar	om	energian-
vändning	är	kWh:

1	kWh	=	1.000	Wh	=	3.600.000	J	=	3.600	kJ	=	3,6	
MJ

preFix För Stora mått
Energibegreppet	omfattar	både	små	och	stora	mått	
och	därför	används	ofta	prefix	före	enheterna.	Pre-
fixen	anger	enhetens	storlek	och	delas	in	i	tusental.

k	 kilo	 1.000	-	103

m	 mega	 1.000.000	-	106

g	 giga	 1.000.000.000	-	109

t	 tera	 1012

exergi
Exergi	är	ett	mått	på	energins	kvalitet.	Elektrisk	
energi	kan	användas	till	exempelvis	belysning	och	
motordrifter,	vilket	inte	värmeenergi	kan.	Därför	
kan	man	se	det	som	slösaktigt	att	använda	el	för	
uppvärmning.	Eftersom	den	elproduktion	vi	har	
i	Sverige	idag	inte	täcker	behovet	blir	det	en	allt	
viktigare	fråga	att	använda	rätt	sorts	energi	till	
rätt	uppgift.

graddagar
Graddagar	är	ett	mått	på	skillnaden	mellan	inom-
hustemperaturen	och	medeltemperaturen	utom-
hus	under	ett	dygn.	En	inomhustemperatur	på	
+20°C	och	en	medeltemperatur	på	-5°C	ger	alltså	
25	graddagar.	För	att	kunna	jämföra	energianvänd-
ningen	för	uppvärmning	av	en	byggnad	mellan	
olika	år	används	normalårskorrigering.	Det	innebär	
att	ett	års	graddagar	divideras	med	ett	normalt	
års	graddagar.	Normalårets	graddagar	är	baserat	
på	medeltemperaturen	under	en	30-årsperiod.

vad är energi?
Enligt	energiprincipen	kan	energi	varken	skapas	
eller	förstöras	–	energi	kan	endast	omvandlas	mel-
lan	olika	energiformer.

Energibegreppet	är	nära	förknippat	med	rörelse,	
massor	i	rörelse	–	kinetisk	energi,	elektriska	
partiklar	i	rörelse	–	el	eller	atomer	i	svängning	–	
värme.

Exempel	på	energiformer

•	 Mekanisk	energi	(rörelseenergi,	lägesenergi)	

•	 Elektrisk	energi

•	 Kärnenergi	(kärnkraft)

•	 Strålningsenergi

•	 Kemisk	energi	(livsmedel,	bränslen)

•	 Termisk	energi	(värme)

19. energiFakta & länkar

energilänkar:

www.bebostad.se

www.belysningsbranschen.se

www.boverket.se

www.eio.se

www.energimyndigheten.se

www.energiradgivarna.com

www.energiradgivningen.se

www.vvsforetagen.se

www.sakervatten.se

www.svenskventilation.se

www.sveby.org
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HSB har över en halv miljon medlemmar.
Du är en av dem.

Här får du förslag på olika åtgärder som kan minska 
energianvändningen i bostadsrättsföreningen.
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