
ENERGIOPTIMERING – SÅ GJORDE 
ANDRA FÖRENINGAR

- GODA EXEMPEL OCH REFERENSER FRÅN HSB VÄRLDEN



PROGRAM
• Vem är vi på energiavdelningen?
• Vad kan vi hjälpa till med?
• Gemensamma utmaningar 
• Hur har andra föreningar tacklat utmaningarna?

‒ HSB Brf Roskilde – Bergvärme och el-effektivisering.
‒ HSB Brf Kroksbäck – Innovativ värmestyrning.
‒ HSB Brf Högaholm – Toppmodern temperaturbevakning.
‒ HSB Brf Polaris – Först ut med solceller.

• IMD-el – testat av HSB i mer än10 år
• Solceller och laddplatser i beståndet
• Du är med och utvecklar framtidens energisystem
• Framtiden
• Slutord



HSB MALMÖS ENERGIAVDELNING 
EN DEL AV FÖRVALTNINGEN
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Milad Hashemi, 
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Christian Caster, 
Energikonsult

Adam Diebig, 
Energikonsult





VI ARBETAR MED:
 Driftavtal
 Energistatistik
 Tillsyner av tekniska installationer
 Driftoptimering av fastigheter

 Rådgivning
 Energideklarationer
 Utredningsuppdrag / Förstudier
 Projektledning
 IMD (Individuell mätning & debitering)
 Solceller
 Laddplatser
 Värmecentraler och ventilation
 Belysning

× Uthyrning av förlängningssladdar

× Enskilda medlemmars 

elräkningar 

× El- eller fjärrvärmeförsäljning

× Problem med kaniner

× Komfortkyla varma sommardagar

VI ARBETAR INTE MED:

HSB MALMÖ ENERGI



VI TAR HAND OM ERT VÄRMESYSTEM

Varierade samarbetsformer men 
med gemensamma grundstenar 
som:

Bevakning av energistatistik
Driftrapporter
Effektiviserande åtgärder och förslag
Tillsyner av värmecentraler och 

ventilationssystem.
Larmhantering och uttryckningar
Felsökningar i lägenheter



GEMENSAMMA UTMANINNGAR

I många föreningar och fastigheter står energikostnaderna för mellan. 50 -

70% av de årliga driftskostnaderna.

Små åtgärder kan ge stor kostnadspåverkan, både positivt & negativt.

Ökat tryck på från medlemmar, köpare och banker.

Många föreningar står inför stora underhållsutmaningar och renoveringsprojekt 

vilka ofta kan samköras med energiåtgärder – ”energirenovering”.

Värme och inte minst problem med värmen innebär inte sällan heta känslor 

mellan medlemmar och styrelse.

Det befintliga fastighetsbeståndet i Sverige svarar för en betydande andel av 

landets klimatpåverkan



HSB BRF ROSKILDE
UTMANING:
Kraftigt höjd tomträttsavagift från Malmö Stad
Föreningen i behov av att spara pengar och sänka    

sina driftkostnader
INSATSER:
2015 - Gemensam el (IMD)
2016 - Byte av belysning i gemensamma utrymmen 
2018 – Bergvärmepump
2020? – Byte av kulvert och tappvattenledningar?
2025? – Solceller?

FJÄRRVÄRME 2017:
1 556 000 kWh

FJÄRRVÄRME 2019:
230 000 kWh

MINSKAD ANVÄNDNING:
1 300 000 kWh/år



HSB BRF KROKSBÄCK
UTMANING 

Höga energikostnader, ojämna innetemperaturer.

INSATSER

 2015 5-årigt energisamarbete med HSB inleds, 

hårt och mycket aktivt styrelsearbete.

 2015 Injustering av värmesystem

 2016 Investering i innovativ styrning via 

innetemperatur

 2017 Energijakt i byggnaderna – tätning, drevning 

och diverseåtgärder.

 2020? Återvinning av frånluft

 Efter 3 år har föreningen sänkt sin 
energianvändning med ca. 8%

 Det motsvarar ca. 650 000 kWh totalt sedan 2015 
 Eller ca. 190 ton koldioxid ≈ ca. 25 varv runt jorden 

med bil eller 230 varv runt jorden med tåg.

Energiprestanda sedan avtalsstart 
2015: 141 kWh/m²
2017: 127 kWh/m²
2018: 122 kWh/m²
2020?: 82 kWh/m² – Möjligt mål med 
återvinning  av värmen i frånluften!



HSB BRF HÖGAHOLM
UTMANING
Stor förening, höga värmekostnader och svåröverskådlig värmesfördelning

INSATSER
Temperaturmätning i samtliga lägenheter - ett första steg till optimering!



HSB BRF POLARIS
UTMANING
• Tak i behov av underhåll
• Goda förutsättningar för solceller –

men mycket tidigt ute
• Svårt att hitta oberoende konsult och 

rådgivning

INSATSER
• Vände sig till HSB för rådgivning och 

projektledning
• Samkörde takrenovering med 

installationen av solceller
• Ansökte och erhöll solcellstöd på 

30%
• IMD-el installerades som del av 

solcellsprojektet



Står för Individuell Mätning och Debitering
Föreningen tecknar gemensamt 

elnätsabonnemang → 
Lägenhetsinnehavare blir av med 
abonnemangskostnaderna.
Föreningen köper in all el, mäter 

användningen och debiterar 
medlemmarna via avgiftsavierna
Solceller och IMD ger möjligheten att sälja 

överskottsproduktion av el till boende.
Totalt har HSB Malmö hjälpt ca. 5 700 

lägenheter, fördelat på 56 föreningar att 
sänka sina elkostnader med IMD-el.
Det motsvarar bl.a. sänkta nätavgifter för 

våra medlemmar med ca. 7 100 000 
kronor om året.
Medlemmarna kan efter ett IMD projekt 

dra nytta HSBs kollektivt upphandlade 
elavtal. Billigt och miljövänligt.

IMD EL – TESTAT AV HSB I MER ÄN 10 ÅR



SOLCELLER & LADDPLATSER
Solceller:
 HSB Brf Elisetorp
 HSB Brf Polaris
 HSB Brf Skölden
 HSB Brf Henriksdal
 HSB Brf Rosenhyddan
 HSB Sundsfastigheter Ripan
 HSB Brf Skansen
 HSB Brf Norsen
 HSB Brf Lindeborg
 HSB Brf Gläntan
 Brf Lotsvakten
 HSB Turning Torso Gallery

Laddplatser:
 HSB Brf Anneberg 
 HSB Brf Henriksdal
 HSB Brf Elisetorp
 HSB Brf Kaptenen
 HSB Brf Skansen
 HSB Brf Sportsbyn
 HSB Turning Torso Gallery



TILLSAMMANS ÄR VI MED OCH 
UTVECKLAR!

HSB LIVING LAB

HSB BYGGER SVERIGES 
STÖRSTA SOLCELLSPARK

HSB LADDBOXEN



PÅGÅENDE FORSKNING I LABBET 
– NÅGRA AXPLOCK AV 100-TALS

• Återvinning av gråvatten
• Uppvärmning med hjälp av spillvärme
• Intelligent fordonsladdning 
• Effektsyrning 
• Smart fastighetsstyrning
• Fasbalansering, batterilagring och solceller i ett 

paket
• Fasadintegrerade solceller



FRAMTIDEN
Fortsatt stigande energipriser

Hållbarhet – en trend som kommit för att stanna

Allt större energi och effektbrister på kraftnäten.

Snabb utveckling av fastighetsteknik och många lycksökande entreprenörer i branschen

Energieffektivare drift blir en förutsättning för att få ihop ekonomin i äldre fastigheter

Ökad miljömedvetenhet hos medlemmarna =  högre förväntningar på förtroendevalda

Solceller, laddplatser kommer efterfrågas av allt mer medvetna köpare

Hårdare lagstiftning – energiskatt, IMD, energideklarationer, miljöcertifiering, krav på 
laddplatser



SLUTORD
• Som medlem i HSB är man en del av en större helhet!

• De utmaningar din förening och styrelse står inför har i regel redan andra HSB 
föreningar tacklat. 

• HSBs energinätverk har utvecklat, testat och förvaltat mängder av ny teknik, vi 
arbetar inte bara regionalt utan också nationellt.

• Vi står inför gemensamma utmaningar och bör rimligen bli bättre på att tackla 
dessa gemensamt.

• Tveka inte att ta kontakt med HSB för rådgivning!

• HSBs energi och hållbarhetsarbete är vårt gemensamma sätt att ta ansvar för 
miljö och kommande generationer.



TACK FÖR VISAT 
INTRESSE!
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