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Förord 

Under de första fem terminerna vid Lunds Tekniska högskola har ett intresse för 

byggnadsproduktion och byggnadsfysik vuxit sig större och det var därför självklart att 

det var något inom de inriktningarna som denna studie skulle handla om. Efter några 

möten med Stefan Olander på Byggproduktion, LTH, som jag tidigare haft som ansvarig 

lärare inom kursen Byggprocessen, kände jag att flerbostadshusen byggda under 

rekordåren var något som intresserade mig. När jag läst på lite mer om ämnet kände jag 

att frågor inom energieffektivisering både var högst aktuellt samt ett ämne som 

engagerade mig.  

Det valda ämnet för detta arbete ger både en fördjupning i något som jag finner 

intressant men också ökade kunskaper som jag kan ta med mig i mina vidare studier på 

skolan samt till mitt kommande arbetsliv.  

Jag vill avsluta med att tacka min handledare Stefan Olander för det stöd han gett mig 

under denna studie.  Ett stort tack riktas även till Stefan Grahn, pappa och 

fastighetsförvaltare, som har stöttat och kommit med synpunkter under arbetets gång.  



Lund maj 2015 

Josefin Grahn 
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Sammanfattning 

Titel: Energieffektivisering av rekordårens flerbostadshus 

Författare: Josefin Grahn  

Handledare: Stefan Olander, Avdelningen för Byggproduktion, Lunds 

Universitet 

Problemställning: Vilka möjligheter och problem finns vid energi-

effektivisering av rekordårens flerbostadshus? 

 

Hur arbetar man i det studerade fallföretaget med energi- 

och miljöfrågor i sina flerbostadshus för att bidra till en 

hållbar utveckling och för att nå de uppsatta miljömålen?  

 

Syfte: Studiens syfte är att öka kunskapen om vilka möjligheter 

men även hinder det finns vid energieffektivisering av de 

flerbostadshus som tillhör rekordåren.  

Syftet är också att studera ett specifikt fastighetsbolag för 

att ta reda på hur de arbetar för att bidra till att 

miljömålen uppnås och för att främja en hållbar 

utveckling.  

Metod: Metoden bygger dels på en litteraturstudie där en 

sammanställning har gjorts för att ta reda på de 

möjligheter och problem som finns vid energi-

effektivisering av rekordårens flerbostadshus.  

Rapporten bygger även på en mindre fallstudie och 

intervjustudie för att undersöka hur ett utvalt 

fastighetsbolag i Malmö, MKB Fastighets AB, arbetar 

och tänker kring energieffektivisering och möjligheterna 

att uppnå de uppsatta energimålen. 

Slutsats: Möjligheterna att energieffektivisera rekordårens fler-

bostadshus finns och studien visar på att det är fullt 

möjligt. Inte minst visar några av de praktiska 

åtgärdsexemplen på hur energieffektivisering kan gå till i 

verkligheten samt vad effekterna kan bli. Studien visar på 

effekter av flera olika energieffektiviserande åtgärder. 

Hur mycket en åtgärd sänker energianvändningen är 

olika i olika byggnader. 
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Det största problemet är att få lönsamhet i 

investeringarna för att energieffektivisera och 

finansieringen för att genomföra åtgärderna är en av de 

stora svårigheterna som finns.  

Ett annat hinder för energieffektivisering som studien 

visar på är att det finns en brist på arbetskraft med rätt 

kunskap. Det är viktigt att arbeta med att sprida den 

information och kunskap som finns för att underlätta 

arbetet med energieffektivisering.  

Det studerade fallföretaget arbetar aktivt med miljö- och 

energifrågor och vill vara en förebild för andra 

fastighetsbolag. MKB Fastighets AB är Malmö Stads 

bolag och arbetar därför mot målet om en minskning av 

energianvändningen på 30 procent till år 2020 istället för 

20 procent som riksdagen satt upp som mål. Förutom 

detta har MKB egna uppsatta etappmål längs vägen och 

för att nå målen försöker man energieffektivisera i så stor 

grad som möjligt då man genomför underhållsåtgärder i 

sina hus.  

 

Nyckelord: Rekordåren, miljonprogrammet, energieffektivisering, 

flerbostadshus, miljömål, hållbar utveckling, god 

bebyggd miljö  
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Abstract 

Title: Energy efficiency of apartment buildings built during the 

years 1961-1975 

Author: Josefin Grahn  

Supervisors: Stefan Olander, Division of Construction Management, 

Lund University  

 

Problems: What opportunities and problems are there to reduce the 

energy use in the apartment buildings built during the 

years 1961-1975? 

 

How do they work in the examined case company with 

energy and environmental issues in their apartment 

buildings to contribute a sustainable development? And 

how do they work to achieve the environmental objects 

that are set? 

 

Purpose: The aim of the study is to increase awareness about the 

opportunities but also the problems that exist with energy 

efficiency of apartment buildings that are built during the 

years 1961-1975. 

The aim is also to study a specific real estate company to 

find out how they work to contribute the environmental 

objectives and to promote a sustainable development.  

 

Method: The method is partly based on a literature study where 

compiling has been done to find out the opportunities and 

problems that exist in the energy efficiency of apartment 

buildings built during the years 1961-1975. 

The report is also based on a small case study and 

interview study to investigate how a real estate company 

in Malmö, MKB Fastighets AB, is working and thinking 

about energy efficiency and the ability to achieve the 

environmental objectives that are set. 

 

Conclusion: The study shows that it is possible to reduce the energy 

consumption in apartment buildings built during the 
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years 1961-1975. Not least, some of the practical action 

examples demonstrate how energy efficiency can be 

done in reality and how much the energy consumption 

can decrease. The study shows the effects of various 

energy efficiency actions. How much one single action 

decreases the energy use, is different in different 

buildings. 

The biggest problem is to get profitable investments for 

energy efficiency and it is difficult to finance the 

implementation of the energy reducing actions.  

The study also shows that another problem for energy 

efficiency is that there is a lack of labor with the right 

knowledge. It is important to spread the information and 

the knowledge which are available. This will make the 

work with energy efficiency easier.  

The examined real estate company is actively working 

with environmental and energy issues and wants to be a 

role model for other real estate companies. MKB 

Fastighets AB belongs to Malmö City (a Swedish 

county) and therefore they are working towards the goal 

of reducing the energy use with 30 percent by 2020 

instead of 20 percent that the Swedish parliament has set 

up as a goal. Besides this, MKB has set their own 

milestones along the way and to achieve the objectives, 

they try to improve the energy efficiency as much as 

possible when they renovate and do maintenance work in 

their buildings.  

 

Keywords:   Energy efficiency, apartment buildings, multifamily 

buildings, buildings that were built in 1961-1975, 

environmental objectives, sustainable development 
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1 Inledning  

Här presenteras bakgrunden till studien samt dess frågeställningar. Syftet med studien 

och vilka avgränsningar som är aktuella redovisas också. 

1.1 Bakgrund  

Bygg- och bostadssektorns energiförbrukning utgör en stor andel av den totala i vårt 

samhälle och det sägs att 40 procent av all energi används av fastigheter (Ljung, 2012).  

Riksdagen har tagit beslut om en minskning av Sveriges energianvändning och det 

svenska miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö anger att den totala energianvändningen 

i byggnader ska ha minskat med 20 procent till 2020 och med hälften till 2050 jämfört 

med den nivå som var 1995 (Dalenbäck, 2012) 

Nya byggnader är redan relativt energieffektiva och för att nå målet om en halvering till 

2050 krävs det att betydande åtgärder görs i samhällets befintliga bostäder (Ljung, 

2012). Det räcker inte att endast nybyggnationer är tillräckligt energieffektiva utan stora 

investeringar i befintliga bostäder krävs, annars kommer inte målet att uppnås innan 

2050 (Ljung, 2012). Enligt Ljung (2012) är antalet nyproducerade bostäder låg i 

jämförelse med antal befintliga bostäder och nyproduktionen kan inte på egen hand 

uppnå riksdagens beslut. År 2050 kommer dagens befintliga byggnader fortfarande 

utgöra en stor del av det totala antalet byggnader, varför en stor utmaning för att uppnå 

halveringsmålet ligger i att energieffektivisera dessa (Dalenbäck, 2012).  

För att lyckas med en halvering innan 2050 måste ungefär 50 000 lägenheter renoveras 

under varje år fram till 2050 (Ljung, 2012). En stor del av dagens befintliga bostäder 

byggdes under 1961-1975, de åren som kallas för rekordåren och under dessa år 

byggdes 1,4 miljoner bostäder i Sverige (Vidén, 2012). Av dessa byggdes en miljon 

bostäder under åren 1965-1974 efter att riksdagen 1965 beslutat om att en miljon 

bostäder skulle byggas på tio år, det s.k. miljonprogrammet (Vidén, 2012).  

Vidén (2012) nämner att ungefär 30 procent av dagens bostäder uppfördes under 

rekordåren. Två tredjedelar av bostäderna som byggdes, ca 920 000, var flerbostadshus 

och ungefär 830 000 av dessa finns idag kvar (Ljung, 2012). Rekordårens flerbostadshus 

utgör en ganska stor del av dagens befintliga byggnader och precis som Ljung (2012) 

säger så krävs det energieffektivisering i de befintliga bostäderna för att lyckas uppnå 

miljömålen. Flertalet av bostäderna från rekordåren står idag inför stora och kostsamma 

renoveringar och det är nödvändigt att byggnaderna anpassas till dagens krav och behov, 

både när det gäller energi och tillgänglighet (Vidén, 2012).   
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1.2 Problemformulering   

Följande frågor förväntas bli besvarade: 

 

 Vilka möjligheter och problem finns vid energieffektivisering av rekordårens 

flerbostadshus? 

 

 Hur arbetar det studerade fallföretaget med energi- och miljöfrågor i sina 

flerbostadshus för att bidra till en hållbar utveckling och för att nå de uppsatta 

miljömålen?  

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är dels att undersöka vilka problem och möjligheter det finns 

vid energieffektivisering av rekordårens byggnader. Studien ska utreda vilka metoder 

det finns för att energieffektivisera byggnader samt vilka svårigheter och begränsningar 

det finns i arbetet med att minska den totala energianvändningen. För att uppfylla målet 

om en halvering av energianvändning till år 2050 krävs det att åtgärder sätts in i 

befintliga byggnader och författarens syfte är att samla ihop information om vilken typ 

av åtgärder detta kan vara samt vilken problematik som kan uppkomma i samband med 

att få fastighetsägare att minska energianvändningen i sina byggnader.  

Syftet är också att studera ett specifikt fastighetsbolag för att ta reda på hur de har 

arbetat tidigare samt hur de har tänkt arbeta i framtiden för att bidra till att energimålen 

uppnås och för att främja en hållbar utveckling.  

1.4 Avgränsningar  

Litteraturstudien avgränsas till att främst studera de flerbostadshus som byggdes under 

rekordåren i Sverige. Det stora arbetet som branschen har framför sig med 

energieffektivisering ligger i befintliga byggnader och rekordårens flerbostadshus utgör 

en stor del av dessa. Det finns även mycket diskussioner kring rekordåren och 

miljonprogrammet och om man bör riva eller renovera de byggnader som uppfördes på 

60- och 70-talet. Det anses därför vara relevant att inrikta sig på dessa omtalade 

bostäder.  

Då det krävs en förstärkning av studier eller siffror för att visa på effekter av införandet 

av vissa åtgärder studeras även andra flerbostadshus som inte just tillhör rekordåren. 

Detta för att ha möjlighet att kunna få fram siffror i förändrad energiförbrukning även i 
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de fall då det finns bristande information om just de åtgärderna i rekordårens 

flerbostadshus.  

Den mindre fallstudien och intervjustudien som görs, avgränsas till att studera MKB 

Fastighets AB i Malmö. Fastighetsbolaget är ett allmännyttigt fastighetsbolag och är det 

största i Malmö och de har flertalet flerbostadshus som tillhör rekordåren, varför det 

känns relevant att studera just detta fallobjekt.  

1.5 Målgrupp 

Den här studien riktar sig bland annat till folk inom fastighets- och byggbranschen som 

vill få en sammanfattning av vilka åtgärder som är möjliga att genomgöra vid 

energieffektivisering av flerbostadshus. Även studenter eller andra personer med ett 

intresse inom området energi och miljö kan finna studien intressant.  

1.6 Disposition  

I rapportens första kapitel redovisas studiens bakgrund och vilka frågeställningar den 

ska ge svar på. I detta kapitel redogörs även syfte och avgränsningar.  

Det andra kapitlet presenterar vilka metoder som används under studien samt kortfattad 

teori om tillvägagångssättet för dessa metoder.  

Rapportens tredje kapitel behandlar lite inledande teori som är relevant att ta till sig 

innan man går vidare till de delar som utgör studiens huvudsyfte.  

Vidare i kapitel fyra sammanställs och presenteras de åtgärder för energieffektivisering 

som tagits fram i studien. Teori kring åtgärderna redovisas samt möjligheter, problem 

och effekter av dem.  Kapitlet avslutas med en presentation av exempel av några olika 

åtgärdspaket samt effekterna av dessa.  

Det femte kapitlet går igenom problem och hinder som kan finnas för 

energieffektivisering av rekordårens flerbostadshus. I denna del av rapporten presenteras 

även en del förslag som framkommit under studien för att lösa några av de nämnda 

problemen.  

Kapitel sex redogör för resultatet från fallstudien och intervjustudien där ett specifikt 

fastighetsbolag har studerats mer ingående för att ta reda på hur de har arbetat tidigare 

och hur det tänker arbeta i framtiden för att uppnå målen om en minskad 

energianvändning.  

Det sjunde kapitlet är en analys och sammanfattning av det som presenterats i 

litteraturstudien och fallstudien. Teorin i litteraturstudien jämförs med den information 

som kommit fram under fallstudien/intervjustudien.  

I det åttonde och sista kapitlet presenteras studiens slutsatser.    
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2 Metod  

Här presenteras de metoder och tillvägagångssätt som använts i studien.   

2.1 Litteraturstudie  

Största delen av studien har genomförts som en litteraturstudie. En litteraturstudie är 

enligt Olsson och Sörensen (2007) en metod där artiklar eller rapporter som är relevanta 

används för att samla in information. Jakobsson (2011) säger att en litteraturstudie 

innebär att man tar reda på vilken information och erfarenhet som finns inom det valda 

området genom att studera och sammanställa utgiven forskning.  

Först av allt i denna studie lästes boken Miljonprogrammet – utveckla eller avveckla? i 

digital form och i denna finns en sammanställning av flera rapporter skrivna från olika 

forskares perspektiv. Litteraturstudien fortsattes sedan med att ytterligare cirka tio 

rapporter som verkade relevanta i ämnet togs fram genom sökning på internet. Endast 

filer i PDF-format ansågs relevanta att använda som ett första urval. Alla rapporterna 

behandlade energieffektivisering av flerbostadshus på något sätt och nyckelord som 

energieffektivisering, rekordåren, miljonprogrammet och flerbostadshus användes. 

Efterhand som rapporterna bearbetades beslutades det att en del litteratur inte var 

relevant för denna studie samtidigt som ny litteratur upptäcktes eftersom 

ursprungsrapporterna refererade till och tipsade om nya rapporter. Den nya litteraturen 

hämtades hem i PDF-format och bearbetades sedan.   

Efter att ha gått igenom ursprungsrapporterna samt de nya rapporterna fanns cirka 

femton rapporter kvar samt ytterligare rapporter i boken Miljonprogrammet – utveckla 

eller avveckla. Detta blev ursprungslitteraturen i denna studie. I de fall där de 

hemhämtade rapporterna refererat sin information till böcker har dessa böcker lånats 

hem.  

Studien har mestadels genomförts genom att information från andra studier och 

genomförda projekt har sammanställts för att sedan kunna analyseras i en slutsats. 

Många rapporter i litteraturstudien har även behandlat erfarenheter som personer inom 

branschen har delat med sig av. När informationen har sammanställts för att resultera i 

en rapport har en del information behövts förstärkas med nya källor, både i form av 

böcker, rapporter och relevanta internetsidor och artiklar. 

2.2 Fallstudie och intervjustudie  

Som avslutande del av studien har en mindre fallstudie genomförts i kombination med 

en mindre omfattande intervjustudie. Enligt Olsson och Sörensen (2007) innebär en 

fallstudie att ett specifikt fall studeras grundligt och de anger också att omfattningen av 
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fallstudien kan variera.  Ejvegård (2003) skriver att en fallstudie innebär att man 

studerar en liten del av något större och att det studerade fallet får vara en sorts 

representant för verkligheten. Fallobjektet i denna studie har varit MKB Fastighets AB. 

Längre ner finns det ytterligare information om fallföretaget.  I denna studie kan man se 

det som att MKB Fastighets AB har många av rekordårens flerbostadshus i Malmö och 

genom att fördjupa sig i deras arbete med att energieffektivisera dessa, får man en lite 

bättre bild av hur det går för Malmö i arbetet med att arbeta för en hållbar miljö när det 

kommer till flerbostadshusen. Självklart kan man inte anta att de andra fastighetsbolagen 

i Malmö arbetar på samma sätt som fallföretaget och Ejvegård (2003) nämner också att 

det är svårigheten med en fallstudie, att ett fall inte kan representera verkligheten helt 

och hållet.  

I fallstudien har MKB Fastighets AB och deras syn på miljö- och hållbarhetsfrågor 

studerats närmre, dels genom att gå igenom vilken information de går ut med till 

allmänheten via dokument på sin internetsida men också genom att göra en intervju med 

deras energistrateg som arbetar med dessa frågor. Informationen från hemsidan och 

intervjun sammanställs och jämförs för att kunna resultera i en analys och en slutsats. 

För att få information om fallföretaget har även företaget kontaktats via mejl och de har 

skickat tillbaka den information som behövts till denna studie. Informationen om 

fallföretaget har alltså samlats in via allmänna dokument (exempelvis affärsplan och 

årsredovisning) som MKB Fastighets AB har delat med sig av samt via intervjun. De 

allmänna dokument som används i 6 – Fallföretaget – MKB Fastighets AB redovisas i 9 

– Referenser under rubriken Allmända dokument – MKB.  

En intervju innebär att man samlar in information genom muntlig kommunikation 

(Jakobsson, 2011).  Jakobsson (2011) nämner att det finns tre sorters intervjuer men den 

som är relevant i denna studie är den s.k. ostrukturerade intervjun/öppna intervjun. En 

öppen intervju innebär att det ställs frågor om något eller några ämne och att ordningen 

och formleringen av frågorna till stor del anpassas efter situationen och svaren från den 

intervjuade personen (Jakobsson, 2011). Enligt Jakobsson (2011) ger en öppen intervju 

också möjligheten till mer öppna svar. 

Intervjun med MKB:s energistrateg bokades in via ett telefonsamtal men själva 

intervjun genomfördes som vanligt i form av en öppen intervju. Frågorna till intervjun 

förbereddes i förväg för att intervjun verkligen skulle bidra till den information som var 

nödvändig för fallstudien och dess slutsatser. De flesta av frågorna till intervjun var 

gjorda för att kunna ge lite längre och mer utredande svar. Underlaget för intervjun 

bifogas i Bilaga 1 – Intervjuunderlag och i 6.2 Intervju med energistrateg presenteras en 

sammanfattning av intervjun. Eventuellt skulle fler intervjuer med personer på MKB 

kunna göras för att få ett bättre resultat men p.g.a. att studiens omfattning då hade blivit 

för stor har intervjustudien fått begränsas till en intervju.  

2.2.1 Fallföretaget – MKB Fastighets AB 

MKB Fastighets AB är ett allmännyttigt fastighetsbolag som ägs av Malmö stad. Det är 

Malmös största fastighetsbolag samt ett av de största allmännyttiga fastighetsbolagen i 

Sverige. 33 procent av Malmös hyresrätter samt 15 procent av de totala bostäderna 
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tillhör MKB och totalt har de 23 000 lägenhet och 1100 lokaler. Enligt en 

sammanställning som gjorts på egen hand av MKB:s fastighetsbestånd, är cirka 25 

procent av deras fastigheter som innehåller lägenheter byggda under rekordåren 1961-

1975.  

I 6.1 Information från allmänna dokument presenteras mer information om fallföretaget 

och om deras ambitioner och uppsatta mål inom miljö- och energiområdet.  
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3 Inledande teori  

I denna del behandlas information som är relevant att ta till sig innan man går vidare 

till de delar som utgör studiens huvudsyfte.  

3.1 Rekordårens byggnader  

Under rekordårens byggande gick man ifrån byggmetoden bärande ytterväggar och 

hjärtväggar i murverk och istället började man med s.k. bokhyllestommar som innebär 

att det istället är tvärväggar och gavlar som bär upp bjälklagsplattorna (Vidén, 2012). 

Fasaderna var inte längre bärande (Hellström och Sanskvist, 2010) och det var de 

platsgjutna trapphusen som skulle stötta husen (Vidén, 2012). I de hus där det byggdes 

hissar skulle även hisschakten vara stöttande och bjälklag och bärande väggar bestod 

vanligtvis av platsgjuten armerad betong (Vidén, 2012). Vidén (2012) nämner att det var 

ytterst ovanligt att man använde prefabricerade betongelement i stommar eller fasader. 

Enligt Stenberg (2012) står rekordårens byggnader vanligtvis på en stabil grund med 

platsgjuten källarvåning och flerbostadshusen är välbyggda och kraftiga.  

Många av husen som byggdes under rekordåren saknar vind och avsaknaden beror på de 

lågt lutande tak som byggnaderna har (Hellström och Sandkvist, 2010). Enligt Vidén 

(2012) byggdes ungefär en tredjedel av husen med plana tak med låg lutning och det 

vanliga är att de har invändig avvattning. Det dominerande var sadeltak men även dessa 

tak fick lägre lutning och små taksprång (Vidén, 2012). Vanligtvis täcktes taken av papp 

men tak täckta av plåt, eternit och betong- och tegelpannor finns också (Vidén, 2012) 

och taken isolerades normalt med 15 centimeter isolering (Warfvinge, 2008).  

Ytterväggarna i rekordårens flerbostadshus består av ungefär 10 cm isolering 

(Warfvinge, 2008) och husens fasader uppvisar en stor variation (Vidén, 2012). En ny 

sak under rekordårens byggande var att gavlarna kunde ha annorlunda ytskikt än 

långsidorna (Vidén, 2012). En tredjedel av byggnaderna har tegelfasader, men utöver 

detta är puts, prefabricerade betongelement, trä, kalksten, asbest och kombinationer av 

flera material också förekommande fasadmaterial (Vidén, 2012).  

På husens gavlar finns det sällan fönster (Hellström och Sandkvist, 2010) men på 

långsidorna är stora fönster från vägg till vägg i bostadsrummen som bildar fönsterband 

på byggnadernas fasader vanligt förekommande (Vidén, 2012). Fönstren i dessa 

byggnader har ett U-värde som ligger runt 3,0 watt per kvadratmeter och grad 

(Warfvinge, 2008). Balkongerna som byggdes är breda, oftast rumsbreda, och till 

skillnad mot 50-talets balkonger är dessa djupare och på så sätt mer användbara (Vidén, 

2012).  

Ventilationssystemen i byggnaderna var vanligen frånluftssystem men självdrag var 

även det förekommande (Warfvinge, 2008).  
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Enligt (Byman och Jernelius, 2013) fördelar sig ägandet av miljonprogrammets 

flerbostadshus som 46 procent till allmännyttan, 28 procent till bostadsrättsföreningar 

och 26 procent till privata fastighetsbolag.  

Nedan presenteras tre typer av hus från rekordåren. 

3.1.1 Lamellhus  

De flesta lägenheterna i rekordårens flerbostadshus är av typen lamellhus och dessa 

hustyper är i längor med minst två trapphus och de varierar mellan två och sjutton 

våningar (Vidén, 2012). Mer än hälften av lägenheterna finns i de lamellhus som består 

av två till fyra våningar (Vidén, 2012), vanligast är trevåningshus (Hellström och 

Sandkvist, 2010). De låga lamellhusens typiska utseende är lågt lutande sadeltak, 

balkonger som är breda och vindskyddade, fönsterband och ofta är bottenvåningen nära 

markplanet (Vidén 2012). Vidén (2012) skriver även att de låga lamellhusen saknar 

hissar. Stommen i husen består av betong som bär upp och lägenhetsskiljande väggar 

som tar ner lasterna till marken (Warfvinge, 2008). Enligt Warfvinge (2008) hjälper 

även trapphusen till att stabilisera husen och utfackningsväggarna är antingen 

betongsandwichelement eller lätta regelväggar.  

De högre lamellhusen, även s.k. skivhus består ofta av flacka tak med invändig 

avvattning och utan taksprång (Vidén, 2012). Vanligtvis finns det hiss och i de högre 

husen finns även en ”möbelhiss” (Vidén, 2012). På samma sätt som de låga lamellhusen 

har skivhusen balkonger som är rumsbreda och vindskyddade och bottenvåningen finns 

i markplan (Vidén, 2012).  

3.1.2 Punkthus  

Några av lägenheterna (ungefär 10 procent) från rekordåren finns i de s.k. punkthusen 

som kan bestå av tre till sexton våningar (Vidén, 2012). Under 60-talets början byggdes 

det väldigt höga punkthus och det vanligaste är att husen består av minst sex våningar 

(Vidén, 2012). Ofta består punkthusen av lågt lutande tak med invändig avvattning, ett 

gemensamt trapphus och precis som i lamellhusen finns den första våningen i 

markplanet (Vidén, 2012). I de hus som är högre än tre till fyra våningar finns det 

vanligtvis hiss och precis som i lamellhusen finns det en ”möbelhiss” i de högre husen 

(Vidén, 2012). Balkongerna är breda och delvis vindskyddade och punkthusen har 

mestadels små taksprång eller inga alls (Vidén, 2012).   

 

3.1.3 Lotgångshus  

Några få (knappt fem procent) av lägenheterna i rekordårens flerbostadshus finns i de 

hus som kallas för loftgångshus och som mestadels byggdes under 70-talet (Vidén, 

2012). Som man hör på namnet så är det vanligtvis loftgångar som leder fram till 
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lägenheterna i huset och det gemensamma trapphuset finns utanför huskroppen och är 

normalt sett slutet (Vidén, 2012). Lägenheterna på bottenvåningen når man normalt sett 

direkt från markplan och precis som i lamellhusen och punkthusen har loftgångshusen 

lågt lutande tak (Vidén, 2012). Vidén (2012) skriver också att lägenheternas hall, 

badrum och kök är placerat ut mot loftgångarna och att balkongerna finns på den andra 

långsidan. De loftgångshus som har fler än tre till fyra våningar är vanligtvis utrustade 

med hiss (Vidén, 2012).  

3.2 Vad är energieffektivisering?  

”Energieffektivisering är att göra energianvändningen så ekonomiskt effektiv som 

möjligt för användarna och samtidigt så hållbar som möjligt för samhället. Det 

leder till att miljö- och klimatbelastningen minskar, ökar försörjningstryggheten 

och samtidigt bidrar till ökad konkurrenskraft.” (Svensk Energi, 2015) 

”Energieffektivisering är ett sätt att uppnå effektivare användning av energi genom 

någon form av teknikutveckling och innebär att man får ut samma nytta med 

mindre mängd energi, till exempel genom bättre verkningsgrad i en bilmotor som 

leder till lägre bensinförbrukning, eller hushållsmaskiner som drar mindre energi. 

Det kan också innebära en ökad nytta men med bibehållen energianvändning.” 
(Statens energimyndighet, 2011) 

 

Energieffektivisering innebär att man minskar på energianvändningen men behåller 

nyttan (Dalenbäck m.fl., 2005). Vid energieffektivisering måste man behålla kvaliteten 

på den inomhusmiljö som finns och i vissa fall bör den även kunna förbättras 

(Dalenbäck m.fl., 2005). Dalenbäck m.fl. (2005) skriver att energieffektivisering skiljer 

sig mot energisparande och energihushållning eftersom nyttan får lov att minska vid 

sparande och hushållning. Enligt Statens energimyndighet (2011) är energi-

effektivisering ett sätt att genom teknisk utveckling få en effektivare användning av 

energin. Nyttan är densamma, men mängden energi minskar (Statens energimyndighet, 

2011)  

Warfvinge och Kling (2012) anger att rekordårens flerbostadshus i medel använder 220 

kWh per uppvärmd kvadratmeter. I den siffran ingår uppvärmning, varmvatten-

beredning, fastighetsel och hushållsel (Warfvinge och Kling, 2012). Fördelningen ser ut 

som följande: 125 kWh radiatorvärme, 40 kWh varmvatten, 20 kWh fastighetsel och 35 

kWh hushållsel (Warfvinge och Kling, 2012). I tabell 1 syns den procentuella 

fördelningen. 
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Tabell 1: Fördelningen av energiförbrukningen i rekordårens flerbostadshus enligt Warfvinge och 

kling (2012) 

3.3 Normer och krav  

Boverket (2015a) har regler angående byggnaders maximala tillåtna specifika 

energianvändning. För att få fram en byggnads specifika energianvändning för ett år tar 

man energimängden och dividerar den men den uppvärmda golvarean (Atemp) 

(Boverket, 2015a). I den specifika energianvändningen ingår inte hushållsenergi eller 

den verksamhetsenergi som används i byggnaden utöver dess huvudsakliga krav på 

verksamheten. (Boverket, 2015b) 

Det finns fyra olika klimatzoner i Sverige med olika krav: klimatzon I (Norrbottens, 

Västerbottens och Jämtlands län), klimatzon II (Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas 

och Värmlands län), klimatzon III (Jönköpings, Kronobergs, Östergötlands, 

Södermanlands, Örebro, Västmanlands, Stockholms, Uppsala, Gotlands län och Västra 

Götalands län med undantag för kommunerna Göteborg, Härryda, Mölndal, Partille och 

Öckerö) och klimatzon IV (Kalmar, Blekinge, Skåne, Hallands län och kommunerna 

Göteborg, Härryda, Mölndal, Partille och Öckerö) (Boverket, 2015b). I tabell 2 och 3 

presenteras kraven för flerbostadshus specifika energianvändning för respektive 

klimatzon.  

 

Tabell 2: Boverkets (2015b) krav på specifik energianvändning i olika klimatzoner i flerbostadshus 

med annat uppvärmningssätt än elvärme 

 

 

Radiatorvärme  57 % 

Varmvatten  18 % 

Fastighetsel  9 % 

Hushållsel  16 % 

Klimatzon I II III IV 

Byggnadens 

specifika 

energianvändning 

(kWh/uppvärmd 

m
2 
och år) 

 

125 

 

110 

 

90 

 

80 
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Tabell 3: Boverkets (2015b) krav på specifik energianvändning i olika klimatzoner i flerbostadshus 

med annat uppvärmningssätt än elvärme och där den uppvärmda golvarean är minst 50 m2 och där 

mer än hälften av den uppvärmda golvarean består av lägenheter med högst 35 m2 boarea var 

 

När man diskuterar konstruktioner pratar man om vilket U-värde (värmegenom-

gångskoefficient) konstruktionen har. U-värdet definieras som: 

”Den värmemängd som per tidsenhet passerar genom en ytenhet av konstruktionen 

då skillnaden i lufttemperatur på ömse sidor av konstruktionen är en grad.” 

(Sandin, 2010, s.39)  

U-värdet är ett mått på hur bra en konstruktion isolerar och ett lägre U-värde innebär 

bättre isolering (Energimyndigheten, 2015a). U-värde har enheten W/m
2
K

1
 (Sandin, 

2010).  

I tabell 4 visas Boverkets (2015a) krav på den genomsnittliga värmegenomgångs-

koefficienten för byggnadsdelar och köldbryggor för landets fyra klimatzoner.  

 

Tabell 4: Boverkets (2015b) krav på genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten för 

byggnadsdelar och köldbryggor i flerbostadshus med annat uppvärmningssätt än elvärme 

 

Kraven i tabell 4 är samma för flerbostadshus där den uppvärmda golvarean är minst 50 

m
2
 och där mer än hälften av den uppvärmda golvarean består av lägenheter med högst 

35 m
2
 boarea var (Boverket, 2015a).  

                                                      

1 Watt per kvadratmeter och kelvin (Titania, 2015)  

Klimatzon I II III IV 

Byggnadens 

specifika 

energianvändning 

(kWh/uppvärmd 

m
2 
och år) 

 

115 

 

100 

 

80 

 

75 

Klimatzon I II III IV 

Genomsnittlig 

värmegenomgångskoefficient 

(W/m
2
K) 

0,40 

 

0,40 

 

0,40 

 

0,40 
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Vid ändring av befintliga byggnader utgår man från samma krav som för nybyggnad 

men man måste göra en anpassning (Boverket, 2015c). Den befintliga byggnaden har 

andra förutsättningar som man måste ta hänsyn till och man måste se till vilka kvaliteter 

byggnaden har och i vilket skick den är (Boverket, 2015c). Det finns emellertid en 

miniminivå som inte får understigas (Boverket, 2015c). 

Dalenbäck (2012) menar att det är fullt möjligt att bygga betydligt bättre och ha lägre 

specifik energiförbrukning i byggnader för att ligga under de krav som Boverket ställer. 

I 5.2 Styrmedel och stöd finns det mer läsning om hur bl.a. regler och olika myndigheter 

kan påverka en sänkning av energianvändningen i byggnader och möjligheten att 

uppfylla miljömålen.  

3.4 Energieffektivisering i samband med renovering  

Flerbostadshusen som byggdes under rekordåren är nu så pass gamla att det är dags att 

renovera eller byta ut dem (Vidén, 2012). Dalenbäck (2012) skriver att det finns tre 

olika alternativ när ett äldre område med flerbostadshus står inför renovering. Man kan 

genomföra en stor renovering eller endast det som är mest nödvändigt men man kan 

också riva och bygga nytt (Dalenbäck, 2012). I vilket skick en byggnad är handlar till 

stor del om hur huset har blivit underhållet under sina år (Vidén, 2012) men Dalenbäck 

(2012) menar på att de främst är avlopps- och vattenstammar, vattenledningar, värme- 

och elsystem som behöver bytas ut eller rustas upp. Dalenbäck (2012) skriver också att 

det är vanligt att man i anknytning till en renovering även renoverar kök och badrum i 

lägenheterna och i vissa fall installeras även hiss. En stor del av dessa åtgärder kan 

betalas tillbaka med en hyreshöjning då åtgärderna medför en stor höjning av standarden 

i bostäderna (Dalenbäck, 2012). 

Genomförs en energieffektiviserande åtgärd i samband med en underhållsåtgärd är det 

endast merkostnaden för den energieffektiviserande åtgärden som måste betalas tillbaka 

med energibesparing (Dalenbäck m.fl., 2005) Man gör samordningsvinster, t.ex. i form 

av byggnadsställningar om åtgärder kan genomföras samtidigt (Dalenbäck m.fl., 2005). 

IVA (2012) skriver att flera energieffektiviserande åtgärder, t.ex. tilläggsisolering av 

fasad och fönsterbyte, inte är ekonomiskt lönsamma om de genomförs i syftet att spara 

energi, men i samband med annan nödvändig renovering av fasader och fönster bör 

energiåtgärderna göras.  

Enligt Warfvinge och Kling (2012) är det viktigt med en helhetssyn och långsiktighet 

när man planerar renoveringen.  Warfvinge och Kling (2012) menar på att nästa tillfälle 

att renovera inte kommer tillbaka förrän om ungefär 40 år så det gäller att ta chansen nu 

och genomföra så många energibesparande åtgärder som möjligt när en renovering ändå 

är aktuell. 
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Enligt SABO (2009) renoveras ungefär 11 000 lägenheter per år och om man fortsätter i 

den takten kommer det ta cirka 30 år för att gå igenom alla rekordårens bostäder som 

tillhör SABO-företagen
2
. Renoveringstakten måste öka (SABO, 2009) och enligt Ljung 

(2012) är det genom att renovera rekordårens bostäder som det blir möjligt att nå målet 

om en halverad energiförbrukning år 2050. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

2 ”SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, är bransch- och intresseorganisation för cirka 300 
allmännyttiga bostadsföretag.” (SABO, 2015)  
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4 Energieffektiviserande åtgärder  

I den här delen redogörs för de åtgärder som sammanfattats ur en stor mängd litteratur. 

Möjligheter, problem och effekter av åtgärderna presenteras. I slutet av kapitlet 

redovisas även några möjliga åtgärdspaket samt effekterna av dessa.  

4.1 Fönster och dörrar 

4.1.1 Fönster  

Fönster är en viktig del av en byggnad och dess karaktär. Fönstren i en byggnad har dels 

som uppgift att ge ett vackert uttryck till byggnaden utifrån, men de ska också bidra till 

en trevlig inomhusmiljö genom att t.ex. släppa in ljus. Men fönstren i en byggnad 

släpper också igenom energi och det är därför en viktig åtgärd att se över fönstren i 

samband med energieffektivisering. Ett annat problem med fönster är att de släpper in 

som mest solljus under de perioder på året då man är i behov av att kyla bostäderna 

istället för att värma dem. Detta leder också till en ökad energiförbrukning eftersom det 

går åt energi för att t.ex. öka ventilationen eller driva en luftkonditionering (Wickman 

och Vindelstam, 2011).  

Enligt Warfvinge (2008) består vanligtvis rekordårens byggnader av 2-glasfönster med 

ett U-värde på 3,0. Hur mycket energi som släpps igenom fönstren i en byggnad beror 

dessutom på antalet fönster samt hur stora de är (Olander m.fl., 2014).  

Sandin (2010) skriver att med de kraven som finns på komfort och energi idag räcker 

det inte till att använda 2-glasfönster. Man kan göra en stor sänkning av fönstrens U-

värden genom att ha fler antal glasrutor, byta ut luften mellan fönsterglasen till en tung 

gas (t.ex. argon) samt att lägga på ett lågemissionsskikt
3
 på glasen (Sandin, 2010). 

Genom dessa åtgärder är det möjligt att sänka U-värdet från 2,5-3 till 1,0. Kronfönster 

(2015a) presenterar 4-glasfönster med U-värde på 0,6 för hela fönsterkonstruktionen och 

U-värde 0,3 för glaset. Detta visar på att möjligheterna och tekniken för bra fönster finns 

och som för många av de andra åtgärderna som kommer presenteras, är mycket en fråga 

angående om det är företagsekonomiskt lönsamt att genomföra åtgärderna eller inte. Se 

mer om lönsamhet under 5.1 Ekonomi och lönsamhet.  

I dagens fönster är U-värdet lägst i fönstrets glasparti medan fönsterkarm och fönster-

båge har ett högre U-värde (Sandin, 2010). Enligt Sandin (2010) ska fönstertillverkare 

ange medelvärdet av U-värdet för glas och karm/båge, men enligt Olander m.fl (2014) 

                                                      

3 Utstrålningen från fönstret minskar p.g.a. detta skikt (Sandin, 2010). 



28 

 

kan det skilja sig mellan olika tillverkare om det är ett medelvärde som anges eller om 

U-värdet avser fönstrets bästa del.  

Här nedan kommer det att presenteras några olika studier där byten och uppgraderingar 

av fönster har gjorts samt vilka effekter detta har gett i respektive fall. Efter att varje 

enskilt fall presenterats kommer alla fallen att visas i en sammanfattande tabell, tabell 5.  

I kampanjen Halvera Mera som drevs av BeBo har man uppskattat den möjliga 

energibesparingen för en rad olika åtgärder genom att låta flera fastighetsägare få betalt 

för att genomföra förstudier angående energibesparande åtgärder i sina byggnader 

(Högdal, 2013). Totalt genomfördes 31 förstudier i kampanjen (Högdal, 2013). På 

kampanjens hemsida, se BeBo (2015), framgår det att ungefär två tredjedelar av 

förstudierna gjorts i byggnader från rekordåren och att resten är byggda åren precis 

innan eller strax efter 1961-1975 (med undantag från fem stycken som är byggda ca tio 

år tidigare eller senare). Man har i kampanjen räknat fram siffror på möjlig 

energibesparing samt kostnader för de olika åtgärderna genom att göra olika antaganden. 

Det är ett medelvärde av de beräknade energibesparingarna och kostnaderna som 

presenteras i den slutliga rapporten. Siffrorna som presenteras är förväntade effekter och 

inte det verkliga utfallet.  

Högdal (2013) presenterar att medelvärdet av energibesparing av fönsterbyte blev 16 

kWh/m
2
 och år i Halvera Mera kampanjen. U-värdena på de fönstren man bytte till i 

beräkningarna låg mellan 0,7 och 1,2 (1,0 i medelvärde).  

Högdal (2013) visar i en sammanställning att ett fönsterbyte är en av de åtgärder som 

ger hög energibesparing men att investeringskostnaden är ganska hög.  

Warfvinge (2008) menar att man kan få en energibesparing på 30 kWh/m
2
 och år genom 

att minska fönstrens U-värde från 3,0 till 1,1. Detta kan göras om fönsterkarm och 

fönsterbåge är i bra skick och man endast byter en av fönsterrutorna mot en 2-glas 

isolerruta med lågemissionsskikt och utrymmet mellan glasen fylls med ädelgas 

(Warfvinge, 2008). Byter man ut hela fönstret finns möjligheterna till ännu lägre U-

värden (Warfvinge, 2008), vilket även Kronfönster (2015a) visar på bland produkterna 

på sin hemsida.  

Wickman och Vindelstam (2011) som har studerat ett 8-våningshus, byggt 1963, i 

Malmö och som tillhör Stena Fastigheter har med simuleringar beräknat den möjliga 

effekten av att byta fönster i byggnaden med ett ursprungligt U-värde på 2,7 (hos 

fönstren). De beräknar hur mycket energi som kan sparas gentemot den förbrukning som 

byggnaden hade två år tidigare. Att byta från ett 2-glasfönster med U-värde 2,7 till ett 3-

glasfönster med U-värde 1,1 skulle ge en minskad energiförbrukning med 12,29 procent 

(Wickman och Vindelstam, 2011). Att byta till ett 3-glasfönster med U-värde 0,9 skulle 

motsvarande ge en minskning av energianvändningen med 14,24 procent (Wickman och 

Vindelstam, 2011). I sin rapport skriver Wickman och Vindelstam (2011) att den 

studerade byggnaden har ett värmeenergibehov på 146,66 kWh/m
2
 och år. För att 

omvandla minskningen i procent till kWh/ m
2
 och år så utgås det från 146,66 eftersom 

de senare i sin studie skriver att det är den siffra de utgår ifrån när de beräknar fram sina 

procentsatser. 12,29 procent motsvarar då en minskning i energiförbrukning med cirka 

18 kWh/m
2
 och år och 14,24 procent motsvarar cirka 21 kWh/ m

2
 och år.  



29 

 

Edh och Sjögren (2009) har studerat ett lamellhus i tre plan med betongstomme i 

Helsingborg som förvaltas och ägs av AB Helsingborgshem. Edh och Sjögren (2009) 

kom i sina beräkningar fram till att ett byte från byggnadens originalfönster (2-

glasfönster med luftspalt och U-värde 2,7) till 3-glasfönster med argonfyllning och U-

värde 1,0 skulle kunna ge en minskning av energiförbrukningen med 12 kWh/m
2
 och år.  

Nedan görs en sammanställning av de resultat som ovan presenterade studier har visat i 

samband med fönsterbyten.  

 

Tabell 5 - Sammanställning av effekter från olika studier angående fönsterbyte 

Åtgärd och förklaring Effekt (energibesparing) Referens  

Minskar till ett U-värde på 

1,0 i medelvärde 

(ursprungligt U-värde 

framgår inte i studien). 

Effekten är ett medelvärde 

på framräknade förväntade 

effekter i flera byggnader.  

16 kWh/m
2
 och år Högdal (2013) 

Minskning av U-värde från 

3,0 till 1,1.  

30 kWh/ m
2 
och år 

 

Warfvinge (2008) 

Byte från ett 2-glasfönster 

med U-värde 2,7 till ett 3-

glas energifönster med U-

värde 1,1. 

18 kWh/ m
2
 och år Wickman och 

Vindelstam (2011) 

Byte från ett 2-glasfönster 

med U-värde 2,7 till ett 3-

glas energifönster med U-

värde 0,9. 

21 kWh/ m
2
 och år Wickman och 

Vindelstam (2011)  

Byte från 2-glasfönster 

med luftspalt och U-värde 

2,7 till 3-glasfönster med 

argonfyllning och U-värde 

1,0.  

12 kWh/m
2
 och år Edh och Sjögren 

(2009) 

4.1.2 Dörrar  

I samband med att man byter fönster i en byggnad kan det även vara lämpligt att byta 

balkongdörrar/ytterdörrar. I det trevåningshöga lamellhuset med betongstomme som 

Edh och Sjögren (2009) studerat finns det 12 lägenheter med en balkongdörr i 
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respektive lägenhet samt att byggnaden har två entrédörrar med glas. Enligt studien 

skulle det vara möjligt att spara 3 kWh/m
2 

och år om man bytte ut de befintliga 

balkongdörrarna/ytterdörrarna till nya dörrar som har U-värde 1,4 (Edh och Sjögren, 

2009). Kronfönster (2015b) visar glasdörrar bland sina produkter med ett totalt U-värde 

på 0,8. Precis som för fönster så finns tekniken och möjligheten till låga U-värden, men 

det är framförallt en fråga om kostnad och lönsamhet.  

4.2 Isolering 

Warfvinge och Kling (2012) anger att rekordårens flerbostadshus normalt består av 

väldigt tunna isoleringsskikt.  Cirka 100 mm i ytterväggarna och ungefär 150 mm i 

taken kan jämföras med de 200 mm i väggar och 400 mm i tak som idag är det vanliga 

(Warfvinge och Kling, 2012).  

Problemet med att tilläggsisolera i en byggnad är de riskerna som finns med att det kan 

uppkomma fuktskador (Olander m.fl., 2014). Enligt Wickman och Vindelstam (2011) är 

det viktigt att genomföra ingående undersökningar i en byggnad och dess 

konstruktionsdelar innan man tilläggsisolerar eftersom det sker en förändring av 

byggnadens fuktbalans. Arfvidsson (2012) understryker att kunskapen hos de som 

arbetar med energieffektivisering i byggnaderna är viktigt för att saker ska genomföras 

på rätt sätt och för att risken för fuktskador ska elimineras. Risken för fuktskador 

kommer att behandlas mer längre ner under respektive byggnadsdel.  

Enligt Olander m.fl. (2014) måste tjockleken på isoleringen fördubblas om man vill 

halvera U-värdet i konstruktionen. Wickman och Vindelstam (2011) nämner också att 

det efter en viss mängd isolering inte längre lönar sig att öka tjockleken. Vad effekten av 

en viss tjocklek tilläggsisolering blir är beroende av hur mycket isolering som 

ursprungligen finns i konstruktionen (Olander m.fl., 2014).  

4.2.1 Ytterväggar 

En vägg kan tilläggsisoleras utvändigt eller invändigt men enligt Sandin (2007) är den 

utvändiga alltid att föredra ur fukt- och värmesynpunkt. När en vägg tilläggsisoleras på 

insidan blir den ursprungliga väggen kallare och även fuktigare (Sandin, 2007). Detta i 

sin tur ger en risk för fuktskador samt utvändiga frostskador (Sandin, 2007). Janson och 

Wall (2012) skriver att byggnadernas tegelfasader kan förstöras genom frostsprängning 

och att fasaderna kan drabbas av biologisk tillväxt när väggen blir kallare. Enligt Sandin 

(2007) är det väldigt viktigt att material som är känsliga för fukt, t.ex. trä, inte kommer i 

kontakt med ytterväggen.  

En utvändig tilläggsisolering av en yttervägg kan förändra byggnadens utseende 

(Wickman och Vindelstam, 2011) och enligt Vidén (2012) har flera av rekordårens 

flerbostadshus fasader med exempelvis dekorativa mönster som vid en utvändig 

tilläggsisolering skulle förstöras. I 5.4 Varsamhet vid ändring av rekordårens 

flerbostadshus finns mer om problemen med varsamhet i samband med åtgärder i 
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rekordårens flerbostadshus. Sandin (2007) skriver att en invändig tilläggsisolering 

ibland kan vara det enda valet man har och då anser han att man ur ett 

byggnadsfysikaliskt perspektiv bör fundera över om en tilläggsisolering av väggen ens 

är aktuell. Ska en invändig tilläggsisolering göras måste genomförandet vara noga 

genomtänkt (Wickman och Vindelstam, 2011). Janson och Wall (2012) skriver att det 

bedrivs forskning kring invändig tilläggsisolering och hur detta ska kunna göras på ett 

bra sätt och även de betonar vikten av att genomförandet av en invändig tilläggisolering 

i form av placering på tätskikt och tjocklek på isolering måste göras på rätt sätt. Enligt 

Wickman och Vindelstam (2011) är en nackdel med invändig tilläggsisolering också att 

bostadsytan minskar.  

Nedan kommer det att presenteras några olika studier där tilläggsisolering har gjorts i 

ytterväggar samt vilka effekter detta har gett i respektive fall. . Längre ner kommer alla 

fallen att visas i en sammanfattande tabell, tabell 6. 

I 8-våningshuset som Wickman och Vindelstam (2011) har studerat är den befintliga 

ytterväggen en konstruktion bestående av tegel (totalt 320 mm) samt en 80 mm 

mineralullsskiva. I sina beräkningar har Wickman och Vindelstam (2011) dels räknat på 

en invändig tilläggsisolering där mineralullsskivor sätts på insidan och sedan täcks med 

en gipsskiva (13 mm) och dels på en utvändig tilläggsisolering där den nya isoleringen 

placeras på den redan existerande isoleringen i väggen. Vid den utvändiga 

tilläggsisoleringen måste det yttersta tegellagret plockas ner (Wickman och Vindelstam, 

2011). Wickman och Vindelstam (2011) har gjort beräkningar för flera olika tjocklekar 

på tilläggsisoleringen men här presenteras endast effekterna av 100 mm. Att 

tilläggsisolera invändigt med 100 mm ger enligt Wickman och Vindelstam (2011) en 

besparing på 3,83 procent vilket om man utgår från det angivna värmeenergibehovet på 

146, 66 kWh/m
2
 och år motsvarar knappt 6 kWh/m

2
 och år.  En utvändig 

tilläggsisolering med 100 mm ger i detta fall en besparing på 4,68 procent (Wickman 

och Vindelstam, 2011) vilket motsvarar knappt 7 kWh/m
2
 och år.  

I lamellhuset i tre plan som Edh och Sjögren (2009) studerat består kortsidorna i grova 

drag av betong (160 mm) och mineralull med tjockleken 95 mm samt en tegelfasad. 

Långsidorna har en isolering bestående av 95 mm mineralull men fasadmaterialet 

varierar mellan tegel, fasadskiva av betong och eternitskivor på olika delar av långsidan 

samt beroende på vilken långsida man studerar (Edh och Sjögren, 2009). Edh och 

Sjögren (2009) har gjort beräkningar på en invändig tilläggsisolering med 70 mm 

glasull. Vid tilläggsisoleringen tas gipsskivorna på långsidorna ned och sedan sätts två 

nya gipsskivor (13 mm) upp på alla väggar (Edh och Sjögren, 2009). Denna åtgärd visar 

i studien på en besparing på 11 kWh/m
2
 och år (Edh och Sjögren, 2009). Som utvändig 

isolering har Edh och Sjögren i sin studie räknat på att den ursprungliga 95 mm 

isoleringen på kortsidorna ersätts med 200 mm och på långsidorna ersätts den befintliga 

95 mm isoleringen med totalt 225 mm ny isolering. På kortsidorna sätts ny tegelfasad 

upp och på långsidorna nytt önskat fasadskikt (Edh och Sjögren, 2009). Denna typ av 

utvändig tilläggsisolering i den studerade byggnaden skulle enligt Edh och Sjögren 

(2009) ge en minskning av energiförbrukningen med 23 kWh/m
2
 och år.  
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Högdal (2013) presenterar att medelvärdet av energibesparingen för att genomföra en 

fasadisolering blev 10 kWh/m
2
 och år i Halvera Mera kampanjen. Det framgår inte 

vilken typ av tilläggsisolering man räknat på i kampanjens olika studier.  

Enligt Wickman och Vindelstam (2011) kostar en utvändig tilläggsisolering mer än en 

invändig och de skriver att en utvändig tilläggsisolering kan vara aktuell i de fall där 

fasaden ändå måste åtgärdas. Även Vidén (2012) skriver att tilläggsisolering av en fasad 

som inte i övrigt behöver åtgärdas enbart för att energieffektivisera inte är klokt ur en 

ekonomisk synpunkt. Även Högdal (2013) anger att investeringskostnaden för isolering 

av en fasad är väldigt hög. Warfvinge (2008) anser att när fasaden på en byggnad ändå 

måste renoveras är en tilläggsisolering aktuell eftersom det sedan ka dröja runt 50 år 

innan åtgärder på fasaden måste göras igen. Olander m.fl. (2014) skriver också att det är 

en stor kostnad att tilläggsisolera och anger att det är nödvändigt att ta fram metoder för 

att kunna tilläggsisolera fasader mer lönsamt. IVA (2012) skriver att det sker en 

utveckling av isoleringsmaterial och att dessa är på väg att bli mer effektiva vilket då 

leder till att tjockleken på isoleringen skulle vara möjlig att halvera. Mycket handlar 

dock om att dessa produkter ska kunna produceras till skäliga kostnader (IVA, 2012).  
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Nedan görs en sammanställning av de resultat som ovan presenterade studier har visat i 

samband med tilläggsisolering av ytterväggar.  

Tabell 6 - Sammanställning av effekter från olika studier angående tilläggsisolering av ytterväggar 

Åtgärd och förklaring Effekt (energibesparing) Referens  

Invändig. Ursprungligen 80 

mm. 100 mm tillägg.  

6 kWh/m
2
 och år  Wickman och Vindelstam 

(2011) 

Utvändig. Ursprungligen 

80 mm. 100 mm tillägg.  

7 kWh/m
2
 och år Wickman och Vindelstam 

(2011) 

Invändig. Ursprungligen 95 

mm mineralull. 70 mm 

glasull som tillägg.  

11 kWh/m
2
 och år Edh och Sjögren (2009) 

Utvändig. 95 mm 

mineralull på kortsidorna 

ersätts med 200 mm 

isolering. 95 mm 

mineralull på långsidorna 

ersätts med 225 mm 

isolering.  

23 kWh/m
2
 och år Edh och Sjögren (2009) 

Framräknat medelvärde av 

effekten vid fasadisolering 

i Halvera Mera kampanjen. 

Vilken typ av 

tilläggsisolering samt hur 

mycket framgår inte.  

10 kWh/m
2
 och år Högdal (2013) 

4.2.2 Tak  

Även vid tilläggsisolering av vindsbjälklaget måste hänsyn tas till att man påverkar 

byggnadens fuktförhållanden. Enligt Wickman och Vindelstam (2011) påverkas 

temperaturen på vinden av en tilläggsisolering och det är viktigt att man är medveten om 

risken för fukt samt analyserar det mer ingående innan man väljer att lägga till mer 

isolering. Vid tilläggsisolering av vindsbjälklaget påpekar Arfvidsson (2012) att 

vindsytrummet får en lägre temperatur och om varm och fuktig luft från lägenheterna 

kan ta sig upp till vinden genom öppningar och otätheter kommer kondens att uppstå när 

den varma och fuktiga luften träffar kalla ytor.  Det är viktigt att någon typ av lufttätt 

skikt placeras i bjälklaget för att förhindra detta och kunskaperna om hur och var skiktet 

ska placeras måste finnas (Arfvidsson, 2012). Enligt Nevander och Elmarsson (1994) är 

det vid en tilläggsisolering viktigt att se till att inte isoleringsmaterialet tillsluter 

luftspalten som finns vid takfoten. Viktigt är också att isoleringsmaterial inte stänger 

igen några ventilationsöppningar (Nevander och Elmarsson, 1994). Precis som vid 
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tilläggsisolering av ytterväggar gäller det att man tar hänsyn till att man ändrar 

fuktförhållandena i konstruktionen och att man utför åtgärderna på rätt sätt.  

Nedan presenteras några olika studier där tilläggsisolering av tak och vindsbjälklag har 

genomförts på olika sätt samt vilka effekter detta har gett i respektive fall. Längre ner 

kommer alla fallen att visas i en sammanfattande tabell, tabell 7.  

I Wickman och Vindelstams (2011) studie av 8-våningshuset är uppbyggnaden av 

vindsbjälklaget olika på olika ställen. Vissa ställen används som förråd och där finns 70 

mm mineralull som täcks av 40 mm betong (Wickman och Vindelstam, 2011). De 

områden som inte används består totalt av 120 mm mineralull och har ingen täckning av 

betong (Wickman och Vindelstam, 2011). Vid en tilläggsisolering av vindsbjälklaget i 

det studerade huset har Wickman och Vindelstam (2011) räknat på att betongen i 

förrådsutrymmena tas bort och att isolering läggs ovanpå den ursprungliga och sedan 

läggs en nya betongyta (Wickman och Vindelstam, 2011). Det framgår inte om även 

delarna av vinden som inte har betongbeläggning tilläggsisoleras. Wickman och 

Vindelstam (2011) har gjort beräkningar för flera olika tjocklekar på tilläggsisoleringen 

men här presenteras endast effekten av tjockleken 100 mm.  Detta skulle enligt 

Wickman och Vindelstam (2011) ge en minskad energiförbrukning med 1,73 procent 

vilket om man utgår från det angivna värmeenergibehovet på 146, 66 kWh/m
2
 och år 

motsvarar knappt 3 kWh/m
2
 och år.   

Byman och Jernelius (2012) presenterar en renovering som gjorts i ett punkthus byggt 

1971 och där en av åtgärderna var tilläggsisolering av vinden. Totalt tilläggsisolerades 

vinden med 500 mm (Byman och Jernelius, 2012). Enligt Westher (2011) gav det en 

energibesparing på 6,8 kWh/m
2
 och år. 

I lamellhuset i tre plan som Edh och Sjögren (2009) har gjort beräkningar kring är det 

befintliga taket ett flackt (lutning 1:40) tak där 150 mm isolering finns ovanpå 

vindsbjälklaget. Utrymmet ovanför isoleringen antar Edh och Sjögren (2009) vara orört. 

Det första alternativet av tilläggsisolering som Edh och Sjögren (2009) har räknat på är 

att 100 mm glasull sätts på undersidan av vindsbjälklaget och sedan monteras en 

gipsskiva som innertak. Detta alternativ skulle enligt beräkningar spara 5 kWh/m
2
 och år 

men innebär samtidigt att taket sänks invändigt (Edh och Sjögren, 2009). Alternativ två 

är att 150 mm lösull sprutas in i utrymmet ovanför den befintliga isoleringen och ger en 

minskning av energianvändningen med 6 kWh/m
2 

och år. Ett tredje alternativ är att det 

ursprungliga taket tas bort och att det först läggs 150 mm cellplast på betongplattan, 150 

mm glasull och sedan ett nytt tätskikt (Edh och Sjögren, 2009). Enligt Edh och Sjögren 

(2009) skulle energianvändningen minska med 7 kWh/m
2
 och år vid ett sådant 

genomförande. Ytterligare ett alternativ är att det befintliga taket förutom taktäckningen 

ligger kvar men att sedan 200 mm cellplast fästs ovanpå och sedan förses med ett nytt 

tätskikt och en ny taktäckning (Edh och Sjögren, 2009). Vid denna åtgärd tätas det 

ursprungliga taket för att inte längre vara ventilerat då en ventilation kan minska 

effekten av isoleringen (Edh och Sjögren, 2009).  Detta alternativ skulle enligt 

beräkningar spara 7 kWh/m
2
 och år.  

Enligt Nevander och Elmarsson (1994) är tilläggsisolering av ett vindsbjälklag 

vanligtvis ett ganska enkelt arbete och kan därför vara en lönsam åtgärd. Vidén (2012) 
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anser också att tilläggsisoleringen av tak är ganska enkelt att utföra försiktigt om man 

exempelvis jämför med tilläggsisolering av en fasad.  

Nedan görs en sammanställning av de resultat som ovan presenterade studier har visat i 

samband med tilläggsisolering av tak och vindsbjälklag.  

 

Tabell 7 - Sammanställning av effekter från olika studier angående tilläggsisolering av tak och 

vindsbjälklag 

Åtgärd och förklaring Effekt 

(energibesparing) 

Referens  

Vindsbjälklag tilläggsisoleras med 

100 mm. Ursprungligen 70 mm 

mineralull. Vinden kan beträdas 

efter åtgärden. Det framgår inte om 

hela vindsbjälklaget tilläggsisoleras 

eller bara delar av det.  

3 kWh/m
2
 och år Edh och Sjögren (2009) 

500 mm tilläggsisolering av 

vinden. Ursprunglig isolering 

framgår inte.  

6,8 kWh/m
2
 och år Byman och Jernelius 

(2012) och Westher (2011) 

100 mm glasull tilläggsisolering på 

undersidan av vindsbjälklaget. 

Ursprungligen 150 mm isolering.  

5 kWh/m
2
 och år Edh och Sjögren (2009) 

150 mm lösull sprutas in ovanför 

befintlig isolering. Ursprungligen 

150 mm isolering.  

6 kWh/m
2
 och år Edh och Sjögren (2009) 

Ursprungligt tak tas bort. 150 mm 

cellplast och 150 mm glasull läggs 

på betongplattan. Nytt tätskikt 

läggs sedan på. Ursprungligen 150 

mm isolering.  

7 kWh/m
2
 och år Edh och Sjögren (2009) 

Befintlig taktäckning tas bort och 

sedan läggs 200 mm cellplast samt 

nytt tätskikt och ny takbeläggning. 

Ursprungligen 150 mm isolering.  

7 kWh/m
2
 och år Edh och Sjögren (2009) 

.  
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4.3 Ventilation  

I rekordårens flerbostadshus är det självdragssystem och frånluftssystem som använts 

som ventilationssystem (Warfvinge och Kling, 2012). Enligt Warfvinge och Kling 

(2012) var självdrag det vanligaste fram till 1961 men sedan blev frånluftssystem 

vanligare och det fördelar sig som cirka 30 procent självdragssystem och 70 procent 

frånluftssystem. Enligt Dalenbäck (2012) finns det flerbostadshus från slutet av 

rekordåren som byggdes med från- och tilluftssystem. Warfvinge (2008) påpekar att 

värmeåtervinning i ventilationssystemen var väldigt sällsynt fram till 1975. Warfvinge 

och Kling (2012) skriver att när rekordårens hus byggdes fanns inga krav på fläktarna i 

systemen när det gällde eleffektivitet och reglering och Warfvinge (2008) anger att 

fläktarna i frånluftssystemen har en låg verkningsgrad och förbrukar mycket el. Nedan 

beskrivs några olika ventilationssystem kortfattat.  

Självdragssystemet saknar fläkt och ventilationen drivs av att varm luft stiger uppåt 

(Warfvinge och Dahlblom, 2010). Luft tas in utifrån genom uteluftsventiler och denna 

stiger sedan uppåt i frånluftskanalerna (Warfvinge och Dahlblom, 2010). I ett 

självdragssystem är det inte möjligt att återvinna värme från frånluften (Warfvinge och 

Dahlblom, 2010).  

Även i ett frånluftssystem tas luft in via uteluftsventiler men en frånluftsfläkt skapar ett 

undertryck och luften sugs ut genom frånluftsdon (Warfvinge och Dahlblom, 2010). Till 

skillnad mot ett självdragssystem så drar frånluftssystemet el p.g.a. fläkten (Warfvinge 

och Dahlblom, 2010). 

En frånluftsventilation med värmepump (FVP-system) fungerar som ett frånluftssystem 

men en värmepump är installerad och värmen i frånluften kan på så sätt återvinnas 

(Warfvinge, 2008). Förångaren till värmepumpen finns i avluften och denna sänker 

temperaturen på luften (Warfvinge, 2008) och värmen från frånluften kan användas i 

värmesystemet och/eller för beredning av tappvarmvatten (Warfvinge och Dahlblom, 

2010).  

FTX-system är förkortningen på det system som är en till- och frånluftsventilation med 

återvinning (Warfvinge och Dahlblom, 2010). Det finns en fläkt för tilluften och en för 

frånluften (Warfvinge och Dahlblom, 2010). FT-system är förkortningen på det 

ventilationssystem med fläkt för både till- och frånluften men utan någon 

värmeåtervinning (Warfvinge och Dahlblom, 2010). Värmen som återvinns från 

frånluften i ett FTX-system kan enligt Warfvinge (2008) enbart användas för att värma 

upp uteluften som tas in om enkla metoder ska användas. Eftersom tilluften redan är 

uppvärmd till cirka 18 grader behöver inte radiatorerna värma luften lika mycket som 

om det vore ett självdrags- eller frånluftssystem där luften som tas in genom 

uteluftsventilerna har uteluftens temperatur (Warfvinge, 2008).  

Här nedan kommer det att presenteras några olika studier där olika åtgärder på 

flerbostadshus ventilationssystem har gjorts samt vilka effekter detta har gett i 

respektive fall. Efter att varje enskilt fall presenterats kommer alla fallen att visas i en 

sammanfattande tabell, tabell 8.  
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I det 8-våningshus som Wickman och Vindelstam (2011) studerat är det befintliga 

ventilationssystem ett mekaniskt frånluftssystem utan värmeåtervinning. Det skulle 

enligt Wickman och Vindelstam (2011) vara möjligt att sänka ventilationsflödet 

eftersom detta värde låg högt i jämförelse med de riktlinjer som finns. Enligt Wickman 

och Vindelstams (2011) beräkningar, skulle en minskning av ventilationsflödet med 20 

procent kunna minska energianvändningen med 13,4 procent, vilket om man utgår från 

det angivna värmeenergibehovet 146,66 kWh/m
2
 och år motsvarar nästan 20 kWh/m

2
 

och år. Wickman och Vindelstam (2011) påpekar noga att utförliga mätningar och 

beräkningar måste göras innan man genomför en så omfattande förändring av flödet.  

Wickman och Vindelstam (2011) visar i sin studie på att införandet av en roterande 

värmeväxlare med återvinningsgrad 70 procent skulle kunna ge en energibesparing på 

cirka 40 procent, vilket motsvarar runt 59 kWh/m
2
 och år. En platt värmeväxlare med 

återvinningsgrad 50 procent skulle kunna ge en minskning av energianvändningen med 

cirka 37 kWh/m
2
 och år (Wickman och Vindelstam, 2011).  

Högdal (2013) presenterar att medelvärdet av energibesparingen för att införa FVP-

system blev 37 kWh/m
2
 och år i Halvera Mera kampanjen. Vid införandet av FTX-

system blev medelvärdet av energibesparingen 31 kWh/m
2
 och år (Högdal, 2013). Enligt 

Högdal (2013) är detta de två åtgärder som i kampanjen gett de största 

energibesparingarna. Den potentiella energibesparingen varierade mycket i de olika 

förstudierna, mycket p.g.a. att beräkningarna har utförts på olika sätt (Högdal, 2013). 

Man ska vara medveten om att spridningen på de framräknade potentiella 

energibesparingarna är väldigt stor och att detta kan påverka medelvärdet.  

I lamellhuset i tre plan som Edh och Sjögren (2009) studerat är det befintliga 

ventilationssystem ett mekaniskt frånluftssystem utan värmeåtervinning. Enligt Edh och 

Sjögrens (2009) beräkningar skulle ett FTX-system med återvinningsgraden 85 procent 

kunna ge en energibesparing på 29 kWh/m
2
 och år.  

Warfvinge (2008) anger att ett byte från ett frånluftssystem till ett FTX-system med 

minst 80 procent i temperaturverkningsgrad, ger en minskad energianvändning på 35 

kWh/m
2
 och år.  

Högdal (2013) visar i sin rapport att införandet av frånluftsvärmepump är en åtgärd som 

har hög energibesparing och samtidigt en ganska låg investeringskostnad. Installation av 

FTX-system ger också en hög energibesparing men investeringskostnaden för den 

åtgärden är hög (Högdal, 2013). Enligt Wickman och Vindelstam (2011) är det både 

dyrt samt ett stort ingrepp att installera ett FTX-system i en befintlig byggnad. 

Införandet av ett FVP-system kräver inte en lika stor installation som ett FTX-system 

(Wickman och Vindelstam, 2011).  Dalenbäck (2012) skriver att i de byggnader som 

redan har ett FT-system är det ganska enkelt att ändra till ett FTX-system och det är 

även bra ur ekonomisk synpunkt. Enligt Dalenbäck (2012) är det också vanligt att man i 

de hus som har S-system, istället byter till F-system för att få en högre luftomsättning. 

En installation av ett FTX-system i ett hus med självdragssystem är väldigt dyrt och 

dessutom komplicerat (Dalenbäck, 2012).  

Wickman och Vindelstam (2011) påpekar att vid införandet av FVP-system så förbrukar 

en värmepump el vilket innebär att man sparar energi på tappvatten och uppvärmning 
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men ökar energibehovet för el. Även vid installation av ett FTX-system förbrukas mer el 

(Warfvinge och Dahlblom, 2010). Men Warfvinge (2008) skriver att om man utformar 

kanalsystemen bra och väljer aggregat utförligt så blir ökningen av elförburkning endast 

3 kWh/m
2
 och år om man går från ett frånluftssystem till ett FTX-system och 6 kWh/m

2
 

och år om man går från ett självdragssystem till ett FTX-system.   

Nedan görs en sammanställning av de resultat som ovan presenterade studier har visat i 

samband med åtgärder på ventilationssystemet.  

 

Tabell 8 - Sammanställning av effekter från olika studier angående åtgärder på ventilationssystemet 

Åtgärd och förklaring Effekt 

(energibesparing) 

Referens  

Sänkning ventilationsflödet med 20 

procent.  

20 kWh/m
2
 och år Wickman och Vindelstam 

(2011) 

Från mekaniskt frånluftssystem 

utan värmeåtervinning till FTX-

system med platt värmeväxlare 

(återvinningsgrad 50 procent)  

37 kWh/m
2
 och år Wickman och Vindelstam 

(2011) 

Från mekaniskt frånluftssystem 

utan värmeåtervinning till FTX-

system med roterande 

värmeväxlare (återvinningsgrad 70 

procent) 

59 kWh/m
2
 och år Wickman och Vindelstam 

(2011) 

Installation av FVP-system.  

Effekten är ett medelvärde på 

framräknade förväntade effekter i 

flera byggnader.   

37 kWh/m
2
 och år Högdal (2013) 

Installation av FTX-system.  

Effekten är ett medelvärde på 

framräknade förväntade effekter i 

flera byggnader.   

31 kWh/m
2
 och år Högdal (2013) 

Från mekaniskt frånluftssystem 

utan värmeåtervinning till FTX-

system (återvinningsgrad 85 

procent)  

29 kWh/m
2
 och år Edh och Sjögren (2009)  

Från frånluftssystem till FTX-

system (temperaturverkningsgrad 

minst 80 procent)  

35 kWh/m
2
 och år Warfvinge (2008) 
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4.4 Värmesystem 

4.4.1 Injustering av värmesystemet  

Enligt Warfvinge (2008) måste värmesystemet anpassas efter det behov som finns i en 

byggnad. Temperaturen kan skilja sig på olika platser i ett hus då den blivit ojämn med 

tiden och i vissa fall behöver de hyresgäster som bor närmast undercentralen eller 

cirkulationspumpen vädra bort en del av värmen (Warfvinge, 2008).  

I flera byggnader kan värmesystemet behöva justeras p.g.a. att man som tidigare nämnt 

har problem med t.ex. ojämn värmetillförsel (Warfvinge, 2008). Om man gjort åtgärder 

och justeringar av klimatskalet och ventilationen måste värmesystemet ställas in och 

anpassas efter detta (Warfvinge, 2008). När man ska ställa in värmesystemet är det 

vanligtvis ventilerna som man justerar för att rätt mängd värmevatten ska passera i rören 

(Warfvinge, 2008). Värmevattenflödet ska vara det rätta till varje radiatorstam samt till 

respektive radiator (Warfvinge, 2008). Vid en justering sänker man vanligtvis 

temperaturen på värmevattnet vilket sparar energi samt att ytterligare en positiv följd av 

dessa är att spillvärmen från rören minskar (Warfvinge, 2008).  Att göra justeringar i en 

byggnads värmesystem är enligt Warfvinge (2008) inte enkelt eftersom när man justerar 

en ventil påverkas i princip hela vattenflödet i systemet. Men Warfvinge (2008) menar 

på att det är viktigt att man justerar värmesystemet då och då.  

Det som bidrar till att energi sparas vid en injustering är att man får en jämnare 

temperatur i byggnaden och medeltemperaturen blir lägre (Warfvinge, 2008).  Som 

effekt av att man justerat värmesystemet blir medeltemperaturen lägre, rörens spillvärme 

minskar och vädringen i huset blir mindre och detta kan spara minst 10 kWh/m
2
 och år 

(Warfvinge, 2008).  

Högdal (2013) presenterar att medelvärdet av energibesparingen för åtgärder på 

värmesystemet blev 11 kWh/m
2
 och år i Halvera Mera kampanjen. I dessa åtgärder 

inräknas injusteringar, uppgradering av undercentral, radiatorbyte, byte av termostat-

ventiler och en reducering av innetemperaturen (Högdal, 2013). Den potentiella energi-

besparingen varierade mycket i de olika förstudierna, mycket p.g.a. att beräkningarna 

har utförts på olika sätt (Högdal, 2013). Man ska vara medveten om att spridningen på 

de framräknade potentiella energibesparingarna är väldigt stor och att detta kan påverka 

medelvärdet. Högdal (2013) skriver att åtgärderna på värmesystemet har en ganska låg 

investerings-kostnad men att besparingen som görs inte är speciellt stor.  

4.4.2 Sänkning av inomhustemperatur  

En enkel åtgärd för att minska energianvändningen är att sänka inomhustemperaturen. 

Enligt IVA (2012) ökar energianvändningen med fem procent när inomhustemperaturen 

ökar med en grad. Det är dock en fråga om komfort och trivsel och man kan inte sänka 

inomhustemperaturen hur mycket som helst utan att försämra inomhusmiljön för de 

boende.  
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4.4.3 Individuell mätning och debitering av värme 

Individuell mätning och debitering (IMD) innebär att hyresgästen betalar för det den 

använder istället för att alla lägenheter debiteras enligt samma genomsnittsanvändning 

(Janson och Wall, 2012). Enligt Svensson (2012) är syftet med individuell mätning och 

debitering att man minskar energiförbrukningen och därmed påverkan på klimatet, men 

för både hyresvärdar och hyresgäster är möjligheten att spara pengar en drivkraft.  

Individuell mätning och debitering kan ske för värme och vatten. Här behandlas IMD 

för värme. IMD för vatten behandlas i 4.7.1 Individuell mätning och debitering av 

varmvatten. 

Enligt Svensson (2012) finns det tre metoder för att mäta värmeanvändningen i en 

byggnads lägenheter. Den vanligaste metoden i Sverige är den s.k. komfortmätningen 

som innebär att temperaturen i varje lägenhet mäts och den genomsnittliga temperaturen 

under en period är den som hyresgästen blir debiterad för (Svensson, 2012).  Den andra 

metoden är flödesmätning där temperatur och flöde mäts på radiatorernas ingående och 

utgående ledningar och den tredje innebär att en mätare sätts på radiatorerna och mäter 

hur mycket energi radiatorn avger (Svensson, 2012).  

Svensson (2012) nämner att hyresgästen kan justera sin inomhustemperatur med hjälp 

av radiatorernas termostater och att temperaturen kan ligga inom ett visst intervall 

(normalt 18-22 grader). Normalt ingår en viss temperatur i den fasta hyran och beroende 

på om hyresgästen väljer att ha högre eller lägre än denna så får denne betala extra 

respektive få rabatt på den fasta avgiften (Svensson, 2012).  

Det är inte helt problemfritt att ha individuell mätning, dels eftersom värme rör sig 

mellan lägenheterna i en byggnad och man som hyresgäst på så sätt kan få sin värme 

från en intilliggande lägenhet (Dalenbäck m.fl., 2005). Enligt Svensson (2012) kan olika 

lägenheter behöva olika mängd energi beroende på var i byggnaden de är placerade och 

även beroende på grannens temperatur. Andra faktorer så som solinstrålning, vindutsatta 

väggar, takhöjd och andel fönsterytor kan skilja sig åt mellan lägenheter (Svensson, 

2012). Vädring är också något som enligt Svensson (2012) orsakar problem eftersom 

lägenhetens temperatur sjunker trots att radiatorerna avger mer värme. Även grannens 

kostnad för värme kan öka vid vädring om man inte använder sig av komfortmätning 

(Svensson, 2012). Vid debitering och vid metoden komfortmätning tas det enligt 

Svensson (2012) ingen hänsyn till att t.ex. hushållsmaskiner ger ifrån sig värme och när 

värmen från radiatorerna mäts måste man även ta hänsyn till att till- och frånledningar 

ger ifrån sig en viss mängd värme. Det kan alltså vara svårt att göra en rättvis debitering 

av värmeförbrukningen och det finns en hel del problematik med att debitera en 

hyresgäst rätt summa.  

Enligt Berndtsson (2005) är det inte en självklarhet att införandet av individuell mätning 

och debitering sparar värme men vanligtvis sker en minskning på 10-20 procent i 

genomsnitt av värmebehovet. Pettersson (2013) anger samma siffror men nämner också 

att de största möjligheterna finns i äldre byggnader där värmesystemen har dålig 

styrning och injustering.  Vilken effekt man får är dessutom kopplad till hyresgästerna 

och deras beteende och förutsättningar.  
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Att införa individuell mätning och debitering av värme är enligt Berndtsson (2005) inte 

en åtgärd som man alltid kan räkna med vara lönsam för fastighetsägaren. Kostnaderna 

för att införa IMD måste täckas av besparingarna (Berndtsson, 2005). Men Berndtsson 

(2005) skriver att i äldre hus med dålig isolering är det större chans att åtgärden blir 

lönsam, vilket stärker Petterssons (2013) påstående ovan.  

4.4.4  Prognosstyrning 

Genom att ta hjälp av lokala väderprognoser kan man styra uppvärmningen i en 

byggnad (SMHI, 2015a). Metoden går ut på att man tar hänsyn till byggnadens 

egenskaper och kombinerar detta med prognoser för temperatur, nederbörd, vind och sol 

(eGain, 2015). Om man tar hänsyn till t.ex. vilka material den specifika byggnaden 

består av samtidigt som man använder sig av prognoser för vädret kan man dra nytta av 

byggnadens förmåga att lagra värme (SMHI, 2015a). Genom att värmen styrs timme för 

timme på det mest optimala sättet utifrån väder och byggnadens egenskaper, används 

energin på mest effektiva sätt (eGain, 2015).  

eGain (2015) skriver att de får femdygns väderprognoser flera gånger per dag skickat till 

sig och denna information används till att styra byggnadernas uppvärmning. eGain 

(2015) anger också att byggnaderna som använder prognosstyrning är utrustade med 

inomhusgivare som gör mätningar av inomhusklimatet vilket bidrar till att värme-

systemet kan anpassas på rätt sätt.  Med hjälp av prognosstyrning kan man få ett jämnare 

och därmed bättre inomhusklimat i lägenheterna (SMHI, 2015a).  

Enligt eGain (2015) kan man spara 10-15 % av värmeförbrukningen genom att införa 

prognosstyrning i en byggnad och de anger också att kostnaden för införandet betalas 

tillbaka under första året. SMHI (2015b) anger att prognosstyrning kan spara upp till 20 

kWh/m
2
 och år. 

4.5 Balkonger  

Warfvinge (2008) skriver att balkongerna bildar stora köldbryggor i rekordårens 

byggnader. En köldbrygga bildas när någon byggnadsdel ansluter till byggnadens 

klimatskal (Warfvinge, 2008).  

Edh och Sjögren (2009) som har studerat ett lamellhus i tre plan med betongstomme i 

Helsingborg, kom i sin studie fram till att balkongplattorna i huset är dåligt isolerade 

och detta leder i sin tur till köldbryggor. De skriver dock att beräkningar inte har visat på 

någon tydlig förvärrad energianvändning i byggnaden p.g.a. köldbryggorna som uppstår. 

Wickman och Vindelstam (2011) som har studerat ett 8-våningshus byggt 1963 i 

Malmö, anger att om balkongernas köldbryggor kunde avlägsnas skulle byggnadens 

energianvändning kunna minskas med 1,15 kWh/m
2
 och år.  

Möjliga åtgärder för att minska köldbryggorna, skriver Edh och Sjögren (2009), skulle 

dels kunna vara att glasa in balkongerna för att på så sätt skydda balkongplattor, fönster 
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och balkongdörrar, men även att ersätta de befintliga balkongplattorna med nya. Genom 

att glasa in balkongerna är inte plattor, fönster och dörrar lika utsatta (Edh och Sjögren, 

2009). Vid ett byte av balkongplattorna är en lösning att de nya plattorna hängs upp på 

balkar som är monterade på fasadens utsida för att minska anslutningarna till 

klimatskalet och på så sätt även minska köldbryggorna (Edh och Sjögren, 2009). Det är 

fullt möjligt att kombinera de två åtgärderna, dvs. både glasa i balkongerna samt byta ut 

balkongplattorna (Edh och Sjögren, 2009).  

4.6 Solfångare 

Användningen av solfångare går ut på att man kan utnyttja värme från solen till 

tappvarmvattnet eller radiatorerna (Edh och Sjögren, 2009). Detta görs genom att en 

cirkulerande vätska eller gas transporterar värmen från solen vidare till en ackumulator-

tank fylld med vatten för att sedan på nytt värmas upp i solfångaren 

(Energimyndigheten, 2015b). Vattnet i ackumulatortanken får ett tillskott av värme som 

kan användas till varmvatten- och värmesystemet i byggnaden (Energimyndigheten, 

2015b).  

Plana solfångare är den sorten som dominerar på marknaden i Sverige och denna är 

uppbyggd av en välisolerad låda gjord av ett icke korrosivt material (Andrén, 2007a). I 

den s.k. lådan finns isolering, diffusionsspärr, dammspärr och en absorbator. Lådan har 

en bärande ram och ovanpå solfångaren läggs ett täckglas eller någon annan täckning 

gjord av ultraviolettresistent plast (Andrén, 2007a).  

En annan sorts solfångare som börjar ta sig in på marknaden är vakuumrörsolfångaren 

som är uppbyggd av flera glasrör som tillsammans bildar en ramstruktur (Andrén, 

2007a). Inuti glasrören är det vakuum och där är absorbatorn placerad (Andrén, 2007b). 

Enligt Andrén (2007b) är en vakuumrörsolfångare dyrare än en plan solfångare men 

p.g.a. att vakuumet varken leder värme eller kyla är kapaciteten bättre (upp till 30 %) 

hos vakuumsolfångaren.  

Lutningen på det tak som solfångaren ska placeras på ska ligga mellan 25 och 60 grader 

(Andrén, 2007b) och det är viktigt att den läggs på ställen där de inte skuggas och där 

den inte kommer skuggas längre fram i tiden (Andrén, 2007a). Solfångaren ska också 

placeras åt någon riktning i söder, antingen mot sydost eller mot sydväst (Andrén, 

2007a).  

Om solfångaren enbart ska användas för att värma upp byggnadens tappvarmvatten är 

det tillräckligt att solfångararean är 4-5 m
2
 (gäller plan solfångare) per lägenhet i 

flerbostadhuset (Andrén, 2007b). Är tanken att solfångaren ska användas både till 

tappvarmvattnet och till värmesystemet i flerbostadshuset, krävs det att solfångararean 

är 5-8 m
2
 per lägenhet (Andrén, 2007b).  

Enligt Andrén (2007b) ska en normal plan solfångare kunna ge ett tillskott på cirka 400 

kWh/m
2
 solfångararea och år medan en vakuumrörsolfångare kan ge 30-50 % mer.  
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Boo (2005) presenterar ett projekt i ett kvarter i Dalby med flerbostadshus byggda 1973 

och som består av 119 lägenheter, där solfångare installerades på två av husens sex tak. 

Enligt Boo (2005) blev energitillskottet av solfångarna 312 kWh/m
2
 solfångararea och 

år.  

Enligt Warfvinge (2008) kan man minska energianvändningen med 10 kWh/m
2
 och år 

om man installerar en solfångare för uppvärmning av vatten.   

Andrén (2007b) skriver att när man ändå ska renovera klimatskal eller bygga om tak på 

en byggnad kan det vara relevant att installera solfångare. T.ex. så är det möjligt att 

använda solfångare som taktäckning och vid en del renoveringar byggs platta tak om till 

sadeltak och då kan det vara tänkvärt att studera solfångare närmre (Andrén, 2007b). 

Precis som med många andra energibesparande åtgärder är det lämpligt att göra dem i 

samband med en renovering av byggnaderna eftersom det då endast är merkostnaden för 

den energieffektiviserande åtgärden som måste betalas tillbaka med energibesparing 

(Dalenbäck m.fl., 2005).  

4.7 Varmvatten  

Det krävs ganska mycket energi för att bereda varmvatten i rekordårens byggnader 

skriver Warfvinge (2008) och hon ger förslag på två åtgärder för att minska 

varmvattenanvändningen. Den första är individuell mätning och debitering av 

varmvatten och denna åtgärd behandlats utförligt nedan. Den andra åtgärden är 

snålspolande munstycken som innebär att det blandas in luft i vattenstrålen och på så 

sätt minskar vattenanvändningen. Kombinationen med individuell mätning och 

debitering och snålspolande munstycken räknar Warfvinge (2008) med sparar minst 15 

kWh/m
2
 och år.  

Edh och Sjögren (2009) som har studerat ett lamellhus i tre våningar har i sina 

beräkningar kommit fram till att resurseffektiva blandare kan spara 12 kWh/m
2
 och år. 

En resurseffektiv blandare fungerar som så att handtaget på blandaren går tillbaka till ett 

läge där mindre energi förbrukas när man släpper taget (Energimyndigheten, 2015c). 

Flödet samt temperaturen minskar när blandaren går tillbaka till detta läge och handtaget 

måste hållas i ytterläget för att man ska få varmvatten (Energimyndigheten, 2015c). 

Energimyndigheten (2015c) anger att en halvering (i genomsnitt) av energi-

förbrukningen för varmvatten i ett hushåll är möjlig om de gamla kranarna i kök, 

tvättställ och dusch bytas mot nya. 

4.7.1 Individuell mätning och debitering av varmvatten  

För att mäta användningen av varmvatten i respektive lägenhet mäter man flödet (SABO 

m.fl, 2011). Enligt SABO m.fl (2011) ska vattnet ha en temperatur på 50-55 grader inom 

30 sekunder när det kommer från kranar m.m. om flödet är normalt.  Uppfylls inte dessa 

krav ska mätaren även kontrollera temperaturen på vattnet så att debiteringen beror på 

både temperatur och flöde (SABO, m.fl, 2011). Enligt Edh och Sjögren (2009) kan 
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problemet med individuell mätning och debitering (IMD) av varmvatten vara att 

lägenheter högre upp i en byggnad får vänta längre på att få varmt vatten och 

debiteringen blir då orättvis. Om mätning sker av både flöde och temperatur eller att 

man ser till att alla lägenheter snabbt har tillgång till varmt vatten undviks detta problem 

(Edh och Sjögren, 2009).  

Enligt Olander m.fl (2014) kan införandet av IMD vanligtvis minska 

varmvattenanvändningen med 15-30 procent. Dock förekommer exempel då åtgärden i 

princip inte visat på någon förbättring alls och ibland har effekten blivit en minskning av 

varmvattenanvändningen med upp till 50 procent (Olander m.fl, 2014).  Olander m.fl 

(2014) menar på att de ekonomiska förutsättningarna hos hyresgästerna är olika och 

detta är något som kan påverka. Precis som i 4.4.3 Individuell mätning och debitering av 

värme är effekten man får kopplad till hyresgästerna och deras beteende och 

förutsättningar. 

Även Edh och Sjögren (2009) anger att effekten av införandet av IMD av varmvatten 

vanligtvis minskar förbrukningen med 15-30 procent men att det kan skilja sig mycket 

åt. IVA (2012) däremot skriver att tappvarmvattenbehovet normalt sett minskar med 5-

15 procent men att det finns utvecklingsmöjligheter för individuell mätning och 

debitering av varmvatten.  

4.8 Övriga åtgärder  

4.8.1 Belysning 

Enligt IVA (2012) finns det idag utvecklade glödlampor och belysningar som använder 

betydligt mindre energi än tidigare. Enligt Högdal (2013) kan belysningsåtgärder som 

man räknat på i kampanjen Halvera Mera, ge en besparing i medel på 2kWh/m
2
 och år.  

Den bästa tekniken idag förbrukar en femtedel av den energi som 90-talets bästa teknik 

gjorde och om man kombinerar LED-lampor med närvarostyrning kan man minska 

användningen av el med upp till 90 procent (IVA, 2012)  

Högdal (2013) presenterar att belysningsåtgärder har låga investeringskostnader men 

även liten minskning av energianvändningen om man jämför med andra åtgärder som 

t.ex. fönsteråtgärder, ventilationsåtgärder och fasadisolering.  

4.8.2 Innovativa lösningar  

Det finns några innovativa lösningar som Morrison (2012) nämner är möjliga att 

använda för att energieffektivisera. De lösningar som han nämner och som kommer 

beskrivas kortfattat är vakuumisolerade paneler, aerogel och betong som batteri.  

Vakuumisolerade paneler  
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Vakuumisolerade paneler fungerar som ett gastätt skal med en kärna som har blivit tömd 

på luft (Morrison, 2012). Det blir inga luftrörelser i porerna och transporten av värme 

minskar (Morrison, 2012). Enligt Morrison (2012) blir isoleringsförmågan fem till åtta 

gånger bättre än om mineralull används, och vakuumpanelen sitter strax innanför 

byggnadens yttre fasad, vilket innebär att byggnaden inte behöver ändras till utseendet 

varken utvändigt eller invändigt.  

Aerogel 

Aerogel är ett silikatbaserat material för isolering (Morrison, 2012) och enligt Ny 

Teknik (2012) blir isoleringsförmågan två till tre gånger bättre om man tillför aerogel i 

vanligt isoleringsmaterial. Man kan ha en tunnare isolering men ändå få samma effekt 

som av en tjockare (Ny Teknik, 2012), vilket är en fördel då man inte vill ändra 

byggnadernas utseende helt för mycket vid en tilläggsisolering. Morrison (2012) nämner 

också att det är möjligt att aerogelen kan släppa igenom ljus samtidigt som den isolerar.   

Betong som batteri 

När man har byggt rekordårens byggnader har det krävts mycket energi bl.a. i form av 

att tillverka byggnadsmaterial, exempelvis betong och detta vill man försöka använda 

sig av (Morrison, 2012). Man arbetar mot att i framtiden göra det möjligt att lagra 

elenergi genom att använda sig av den befintliga betongen i byggnader (Morrison, 

2012). Morrison (2012) förklarar att med hjälp av armeringen i betongen kan man få det 

att fungera som ett batteri. Armeringen kan vara av kol och metall och då fungerar kolen 

som anod och metallen som katod (Morrison, 2012). Man kopplar sedan betongen till 

solceller som laddas upp och energin kan sedan användas, t.ex. till uppvärmning 

(Morrison, 2012).  

4.9 Åtgärdsexempel  

Det finns några exempel på hur man har kombinerat en rad olika åtgärder, både i 

praktiken och i teorin, för att uppnå en energieffektivisering av flerbostadshus. Här 

kommer att redovisas ett antal åtgärdspaket och dess effekter. Den enskilda effekten av 

respektive åtgärd kommer inte framgå utan det är den samlade effekten av åtgärderna 

som det redogörs för. Enskilda effekter av flertalet åtgärder har presenterats tidigare i 

denna rapport.  

 

Exempel 1  

Janson och Wall (2012) beskriver ett åtgärdsprogram som genomfördes i ett 

bostadsområde med flerbostadshus från 1971-1973 och som ägs och förvaltas av 

Alingsåshem där man sänkte energibehovet från 215 kWh/m
2
 och år till 88 kWh/m

2
 och 

år. I dessa siffror ingår uppvärmning, varmvatten, fastighetsel och hushållsel av vilka 

22,5 kWh/m
2
 och år var förbrukning av hushållsel.  
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Enligt Janson och Wall (2012) var det följande åtgärder som var en del av energi-

effektiviseringen:  

 Tilläggsisolering och tätning av golv, tak och fasader 

 Nya fönster med lägre U-värde 

 Balkonger placerades på utsidan av klimatskalet 

 FTX-ventilation installerades 

 

Exempel 2  

Janson och Wall (2012) skriver också om ett punkthus byggt 1971 i Göteborg som 

Bostads AB Poseidon renoverade och där energianvändningen minskade från 178 

kWh/m
2
 och år till 52 kWh/m

2
 och år genom följande åtgärder:  

 Ventilationen byttes från FT-system till FTX-system 

 Klimatskalet tilläggsisolerades 

 Individuell mätning och debitering av varmvatten infördes 

I siffrorna för energianvändningen ingår uppvärmning, varmvatten och fastighetsel 

(Janson och Wall, 2012).  

 

Exempel 3  

Warfvinge (2008) redogör för ett åtgärdspaket i fem steg för att uppnå en minskad 

energianvändning. I femstegsprogrammet ingår följande:  

 Fönsterbyte  

 Installation av FTX-system 

 Injustering av värmesystemet 

 Individuell mätning av varmvatten införs  

 Installering av solfångare (för varmvatten), individuell mätning av hushållsel, 

tilläggsisolering 

Enligt Warfvinge (2008) ger dessa åtgärder en minskning av energiförbrukningen från 

220 kWh/m
2
 och år till 90 kWh/m

2
 och år. I siffrorna ingår radiatorvärme, varmvatten, 

fastighetsel och hushållsel (Warfvinge, 2008). I figur 1 redovisas hur energi-

användningen på 90 kWh/m
2
 och år fördelar sig enligt Warfvinge (2008).   
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Figur 1: Fördelning av energianvändningen på 90 kWh/ m2 och år enligt Warfvinge (2008) 

 

Exempel 4  

Wickman och Vindelstam (2011) har i sin studie av ett 8-våningshus i Malmö utrett 

möjliga effekter av fem olika sorters åtgärdspaket (exempel 4-8). Minskningen av 

energianvändningen utgår från 146,66 kWh/m
2
 och år som enligt Wickman och 

Vindelstam (2011) är byggnadens värmeenergibehov. När man studerar exempel 4-8 ska 

man ha i åtanke att de är baserade på beräkningar och anger möjliga effekter som har 

tagits fram i Wickman och Vindelstams (2011) studie.  

I det första åtgärdspaketet har följande åtgärder gjorts:  

 Tilläggsisolering vindsbjälklag (utan vindsförråd och isolering läggs överallt 

vilket gör att det inte blir möjligt att beträda vindsbjälklaget), 300 mm  

 Sänkning av ventilationsflödet, 20 procent 

Dessa åtgärder gav en minskning av energianvändningen med 23,88 kWh/m
2
 och år 

(Wickman och Vindelstam, 2011).  

 

Exempel 5  

Följande åtgärder har gjorts: 

 Fönsterbyte från U-värde 2,7 till 1,7 W/m
2
K  

 Utvändig tilläggsisolering, 300 mm 

Dessa åtgärder gav en minskning av energianvändningen med 24,11 kWh/m
2
 och år 

(Wickman och Vindelstam, 2011).  
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Exempel 6  

Följande åtgärder har gjorts: 

 Fönsterbyte från U-värde 2,7 till 1,5 W/m
2
K  

 Invändig tilläggsisolering, 300 mm 

 Tilläggsisolering vindsbjälklag (vindsförråd finns och isolering görs så att 

vindsbjälklaget kan beträdas), 300 mm 

 Installation av frånluftsvärmepump 

Wickman och Vindelstam (2011) är tydliga med att de har utgått från en väldig hög 

besparing när det gäller frånluftsvärmepumpen eftersom de har baserat sina siffror på att 

högsta möjliga teoretiska energibesparing görs.  

Dessa åtgärder gav en minskning av energianvändningen med 73,23 kWh/m
2
 och år 

(Wickman och Vindelstam, 2011). 

 

 

Exempel 7 

Följande åtgärder har gjorts: 

 Fönsterbyte från U-värde 2,7 till 1,5 W/m
2
K  

 Installation av frånluftsvärmepump  

 Sänkning av ventilationsflödet, 20 procent 

Wickman och Vindelstam (2011) är tydliga med att de har utgått från en väldig hög 

besparing när det gäller frånluftsvärmepumpen eftersom de har baserat sina siffror på att 

högsta möjliga teoretiska energibesparing görs.  

Dessa åtgärder gav en minskning av energianvändningen med 80,13 kWh/m
2
 och år 

(Wickman och Vindelstam, 2011).  
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Exempel 8  

Följande åtgärder har gjorts: 

 Fönsterbyte från U-värde 2,7 till 1,3 W/m
2
K  

 Utvändig tilläggsisolering, 300 mm 

 Installation av FTX-system med roterande värmeväxlare med återvinningsgrad 

på 70 procent.  

 Tilläggsisolering vindsbjälklag (utan vindsförråd och isolering läggs överallt 

vilket gör att det inte blir möjligt att beträda vindsbjälklaget), 300 mm  

 Sänkning av ventilationsflödet, 20 procent 

Dessa åtgärder gav en minskning av energianvändningen med 87,46 kWh/m
2
 och år 

(Wickman och Vindelstam, 2011).  
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5 Utmaningar kring 
energieffektivisering  

Här redovisas problem och hinder som kan finnas för energieffektivisering av 

rekordårens flerbostadshus. I denna del presenteras även några åtgärder och förslag 

för att göra det möjligt för fler fastighetsbolag att energieffektivisera sina byggnader. 

5.1 Ekonomi och lönsamhet 

Möjligheterna och tekniken för att sänka energianvändningen i rekordårens fler-

bostadshus finns men att genomföra de energieffektiviserande åtgärderna kostar pengar 

och enligt Byman och Jernelius (2013) kan det vara svårt för de fastighetsägare som har 

hus i ”dåliga” områden att få lån i jämförelse med de fastighetsägare som har byggnader 

i centrala områden i storstäder. Investeringskostnaderna ska betalas tillbaka på något sätt 

och det är inte möjligt att höja hyrorna hur mycket som helst och de åtgärder som görs 

måste betalas tillbaka genom en minskad energianvändning. Janson och Wall (2012) 

menar att flera av de bostäder som är i stort behov av renoveringar oftast har lägre 

hyreskostnader. Om hyrorna ska höjas efter att renovering och energieffektiviserande 

åtgärder har genomförts finns risken att en del hyresgäster inte har råd att bo kvar 

(Janson och Wall, 2012). För de fastighetsägare som har full uthyrning av sina bostäder 

kan det ur ekonomisk synvinkel dessutom vara mer lönsamt att vänta med renoveringar 

och åtgärder än för de fastighetsägare med outhyrda bostäder (Blomé, 2012). Warfvinge 

och Kling (2012) menar att det i de flesta fall kommer vara lönsamheten som begränsar 

vilka åtgärder som fastighetsägare väljer att genomföra i sina byggnader.  

Mata m.fl. (2010) har studerat energibesparing och lönsamhet av olika åtgärder i 

befintliga bostäder i Sverige. Nedanstående åtgärder är några av de som studien 

behandlar:  

 Tilläggsisolering källare 

 Tilläggsisolering fasader  

 Tilläggsisolering vind/tak 

 Fönsterbyte 

 Installation av värmeåtervinning för ventilationssystem 

 50 procent minskning av energiförbrukningen för belysning  

 50 procent minskning av energiförbrukningen för apparater 

 Minskning av energiförbrukningen för beredning av varmvatten till 1,10 W/m
2
 

 Minskning av inomhustemperaturen till 20 grader 
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Studien visar att de åtgärder som ger störst minskning av energiförbrukningen är 

sänkning av inomhustemperaturen, ventilation med värmeåtervinning, tilläggsisolering 

av källare och fasader samt fönsterbyte (Mata m.fl., 2010). Mata m.fl. (2010) visar dock 

i sin studie att när lönsamhetsbedömningar görs så är det endast tre av alla de studerade 

åtgärderna som visar sig vara lönsamma. Minskning av energianvändningen för 

belysning och apparatur samt sänkning av inomhustemperaturen bedöms som lönsamma 

åtgärder (Mata m.fl., 2010). Enligt Mata m.fl. (2010) är installation av värmeåtervinning 

i ventilationssystem en åtgärd som nästan visar sig vara lönsam. Den åtgärd som var 

minst lönsam var tilläggsisolering av fasader (Mata m.fl., 2010).  

Olander m.fl. (2014) menar att de är de åtgärder som innebär låga kostnader vid 

anskaffandet men som ändå kan spara energi som också är de som är lönsamma. Studien 

som Mata m.fl. (2010) gjort visar att åtgärderna sparar energi men de flesta är dyra 

investeringar för fastighetsägarna. Warfvinge och Kling (2012) menar att man kan 

genomföra flera åtgärder samtidigt och på så sätt kan de åtgärder som är mindre 

lönsamma betalas av de som är mer lönsamma. Warfvinge och Kling (2012) påpekar 

precis som flera andra att när man räknar på en åtgärds lönsamhet i samband med annan 

renovering ska endast marginalkostnaderna för den energieffektiviserande åtgärden tas 

med i lönsamhetsberäkningen. Därför är det också viktigt att fastighetsägare passar på 

att genomföra energieffektiviserande åtgärder när rekordårens flerbostadshus nu ändå 

står inför renoveringar eftersom att chansen sedan inte kommer tillbaka på länge 

(Warfvinge och Kling, 2012). Olander m.fl. (2014) skriver att man måste se till vilka 

åtgärder för underhåll och renovering som ändå ska göras och sedan får kostnaden för de 

energieffektiviserande åtgärderna som görs samtidigt räknas om och justeras så att dessa 

endast innefattar marginalkostnaderna. Enligt IVA (2012) är det endast den extra 

kostnad som tillkommer p.g.a. en energieffektiviserande åtgärd som ska betalas tillbaka 

genom att spara energi om man utför åtgärder i samband med andra ofrånkomliga 

renoveringar.  

Det är enligt IVA (2012) svårt att göra investeringskalkyler eftersom många framtida 

förutsättningar är oklara när kalkylen görs och de anser också att de investeringskalkyler 

som idag görs verkar undervärdera lönsamheten i de energieffektiviserande åtgärderna. 

IVA (2012) skriver att det oftast tycks vara så att fastighetsägare räknar med för låga 

framtida energipriser vilket då leder till en underskattning av lönsamheten medan Blomé 

(2012) anser att man ska vara försiktig vid lönsamhetsbedömningar och inte överskatta 

effekterna av olika åtgärder. IVA (2012) menar att flera olika alternativ för olika 

energipriser och olika avkastningskrav bör studeras. Olander m.fl. (2014) skriver att det 

kan vara svårt att veta hur energipriser ser ut i framtiden och därför är det nödvändigt att 

flera olika scenarion behandlas. Energipriserna skiljer sig dessutom åt i olika delar av 

Sverige vilket innebär att liknande åtgärder kan vara olika lönsamma beroende på var 

byggnaden finns (Högberg, 2012). Enligt Högberg (2012) påverkas lönsamheten även 

av den energianvändning en byggnad har från början, högre ursprunglig förbrukning 

innebär en större energibesparing (i rena tal).  

Det finns en skillnad i företagsekonomisk lönsamhet och samhällsekonomisk lönsamhet. 

Byman och Jernelius (2013) skriver att samhällsekonomisk lönsamhet är betydligt 

bredare och att väga in olika aspekter som exempelvis jämställdhet och miljöeffekter i 
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framtiden i en lönsamhetsanalys är mycket svårare.  Lind (2012) skriver att den 

samhällsekonomiska lönsamheten innefattar effekter av minskade kostnader för 

samhället och IVA (2012) anser att man ska se den samhällsekonomiska nyttan som en 

extra vinst i det område där man genomför åtgärder i sina byggnader. Enligt Byman och 

Jernelius (2013) är det stor skillnad mellan den företagsekonomiska och den 

samhällsekonomiska lönsamheten och det är här olika typer av styrmedel från staten 

kommer in i bilden. I 5.2 Styrmedel och stöd behandlas några olika typer av styrmedel 

och stöd som diskuteras för att få fler fastighetsägare att genomföra energi-

effektiviserande åtgärder i sina byggnader.  

5.2 Styrmedel och stöd  

Som nämnts tidigare är det ett problem för fastighetsbolagen att få de energi-

effektiviserande åtgärderna att bli lönsamma. Möjligheterna att minska energi-

användningen i rekordårens flerbostadshus finns men det handlar mycket om att de ska 

vara ekonomiskt genomförbara. Enligt IVA (2012) har många fastighetsägare planer på 

energieffektivisering i sina byggnader men finansieringen saknas. Byman och Jernelius 

(2013) menar att fastighetsägare genom lönsamma åtgärder kan minska sin 

energianvändning till en viss del men för att kunna komma längre behövs fler åtgärder 

genomföras som kräver mer kapital. Det är enligt IVA (2012) inte möjligt att höja 

hyrorna hur mycket som helst för att kunna finansiera åtgärderna. Lind (2012) skriver att 

statligt stöd kan behövas för att kunna genomföra de renoveringar och åtgärder som 

krävs i rekordårens byggnader och som kan vara samhällsekonomiskt men inte 

företagsekonomiskt lönsamma. Men enligt Lind (2012) finns det också problem i 

samband med statligt stöd då detta kan främja de fastighetsägare som gjort mindre 

insatser i form av underhåll och energieffektiviserande åtgärder i sina byggnader. Lind 

(2012) menar att de fastighetsägare som planerar och ser på lång sikt också är de som 

ska gynnas och han anser att det ska vara lönsamt att underhålla och ta hand om sina 

byggnader.  Enligt Byman och Jernelius (2013) finns det tre typer av styrmedel: 

ekonomiska, administrativa och informativa. Bidrag och skatter är exempel på 

ekonomiska styrmedel medan administrativa kan vara byggregler och krav (Byman och 

Jernelius, 2013) Informativa styrmedel är exempelvis forskning och utbildning (Byman 

och Jernelius, 2013).  

Nedan kommer det kortfattat att presenteras några av de olika styrmedel som diskuteras 

som lösningar på att få fler fastighetsägare att genomföra energieffektiviserande åtgärder 

i sina byggnader.  

 

Statlig lånegaranti  

För att göra det lättare och billigare för fastighetsägarna att låna pengar finns det enligt 

Byman och Jernelius (2013) två alternativ. Staten kan antingen gå i borgen för 

fastighetsägarna eller själv vara långivare för lån som tas till energieffektiviserande 

åtgärder (Byman och Jernelius, 2013) 
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Det första alternativet där staten är borgenär i samband med lån som tas till åtgärder som 

syftar på att energieffektivisera, innebär att fastighetsägarna lättare kan få tag i pengar 

till att genomföra de tänkta åtgärderna (Byman och Jernelius, 2013). På detta sätt kan 

även fastighetsägarna lämnas lägre räntor eftersom risken för banken blir lägre (Byman 

och Jernelius, 2013).  För staten innebär detta enbart en kostnad om fastighetsägarna 

inte klarar av att betala sina lån (Byman och Jernelius, 2013)  

Det andra alternativet är att staten går in som långivare åt fastighetsägarna i samband 

med energieffektiviserande åtgärder eftersom staten kan låna pengar till en väldigt låg 

ränta (Ljung, 2012). Detta kan bidra till en ökad lönsamhet för de åtgärder som 

fastighetsägare har tankar på att genomföra (Byman och Jernelius, 2013).  

 

ROT-avdrag  

Det ROT-avdrag som idag finns kan inte utnyttjas av ägare till flerbostadshus och en 

diskuterad lösning angående energieffektivisering är att införa ett ROT-avdrag som 

skulle innebära lägre arbetskostnader för fastighetsägare när de genomför energi-

effektiviserande åtgärder (Byman och Jernelius, 2013). Enligt Byman och Jernelius 

(2013) skulle även ett utökat ROT-avdrag för material kunna införas, vilket innebär att 

också materialkostnaderna minskar för fastighetsägarna. Med ett ROT-avdrag blir 

investeringskostnaden lägre för de fastighetsägare som genomför åtgärder men staten 

drabbas av en ökad kostnad (Byman och Jernelius, 2013). Precis som tidigare nämnt 

anser Lind (2012) att statliga stöd kan orsaka problem och han menar på att ett ROT-

avdrag kan ge de fastighetsägare som gjort minst i sina fastigheter en fördel och att 

konsekvenserna kan bli att vissa ägare väntar ännu längre med att utföra åtgärder i sina 

byggnader p.g.a. taktiska skäl. Byman och Jernelius (2013) skriver också att införandet 

av ROT-avdrag kan innebära en risk att de som tillhandahåller material och tjänster ökar 

kostnaden för dessa.  

 

Skattefri underhållsfond  

Skattefria underhållsfonder innebär att fastighetsföretagen kan spara pengar i en skattefri 

underhållsfond om pengarna ska användas till renoveringar i framtiden (Byman och 

Jernelius, 2013). En sådan lösning skulle främja fastighetsägarnas sparande eftersom de 

inte behöver skatta för pengarna, medan det för staten innebär minskade intäkter i form 

av skatter (Byman och Jernelius, 2013). Enligt Byman och Jernelius (2013) bidrar inte 

skattefria underhållsfonder till direkt energieffektivisering utan är mer en lösning på 

lång sikt genom att fastighetsföretagen kan åstadkomma ett sparande.  

 

Fastighetsskatt 

Enligt Byman och Jernelius (2013) skulle fastighetsskatten kunna vara annorlunda 

beroende på hur pass bra en byggnad är ur energisynpunkt. För fastighetsföretagen 

skulle detta innebära att genomförandet av energieffektiviserande åtgärder både leder till 

minskad fastighetsskatt samt minskade energikostnader (Byman och Jernelius, 2013). 
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För att en lösning som detta inte ska innebära ökade kostnader för staten kan det enligt 

Byman och Jernelius (2013) vara så att de byggnader som är sämre ur energisynpunkt 

betalar mer medan byggnaderna som är bättre betalar mindre. Byman och Jernelius 

(2013) påpekar att det dock kan vara svårt att göra en rättvis bedömning av hur mycket 

fastighetsskatt som ska betalas.  

 

Byggregler  

Att skärpa byggreglerna skulle enligt Byman och Jernelius (2013) tvinga fastighetsägare 

till att genomföra vissa åtgärder. Det har diskuterats att det ska införas krav på att 

energiåtgärder ska göras samtidigt som renovering av en byggnad (Byman och Jernelius, 

2013). Enligt Högberg (2012) leder hårdare regler och krav till att fler fastighetsföretag 

genomför energieffektiviserande åtgärder men hon påpekar också att hårdare regler kan 

innebära problem i form av att vissa fastighetsägare skjuter andra åtgärder framför sig 

eller på något vis försöker hitta sätt för att komma undan. IVA (2012) anser att 

byggreglerna måste skärpas om det ska vara möjligt att halvera energianvändningen till 

2050 och de menar också att de byggregler som finns innehåller begränsningar för att 

genomföra energieffektiviserande åtgärder i byggnader p.g.a. värden ur ett arkitektur- 

och kulturperspektiv.  

 

Investeringsstöd 

Ett investeringsstöd skulle innebära att staten står för en del av kostnaderna för de 

åtgärder som ett fastighetsföretag ska genomföra i en byggnad (Byman och Jernelius, 

2013). Enligt Byman och Jernelius (2013) är det viktigt att garantera att de investeringar 

som en fastighetsägare ska genomföra innebär en energieffektivisering samt att de inte 

hade genomförts utan stödet. För staten innebär det förutom kostnader för investeringen 

även ökade kostnader i form av t.ex. administration (Byman och Jernelius, 2013). Precis 

som för ROT-avdrag menar Byman och Jernelius (2013) att införandet av ett 

investeringsstöd kan innebära en risk att de som tillhandahåller material och tjänster 

ökar sina priser. 

 

 

Momsavdrag  

Ett momsavdrag skulle betyda att ägare av flerbostadshus kan dra av momsen på 

energieffektiviserande åtgärder, vilket skulle innebära lägre kostnader för arbete och 

material (Byman och Jernelius, 2013). För staten innebär detta minskade intäkter i form 

av skatt (Byman och Jernelius, 2013).  
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5.3 Kompetens och informationsspridning  

Enligt Dalenbäck (2012) krävs det mer arbetskraft som har rätt kompetens om många 

renoveringar ska genomföras på kort sikt. Den rådande mängden arbetskraft med den 

rätta kompetensen räcker inte till (Dalenbäck, 2012). Även IVA (2012) skriver att det 

behövs mer arbetskraft om man ska lyckas nå målet om en halvering av den totala 

energianvändningen till 2050. Redlund Laninge (2013) menar på att om inte de som 

utför åtgärderna har rätt kunskap, kan effekterna av de energibesparande åtgärderna 

förstöras. Det räcker alltså inte att bara de som planerar ha rätt kunskap utan även de 

som utför arbetet måste besitta rätt kompetens (Redlund Laningen, 2013). Enligt 

Högberg (2012) krävs det resurser för att förstå energieffektiviserande åtgärder och detta 

kan vara något som stoppar bostadsföretagen i sitt arbete då det både kan vara dyrt och 

tidskrävande.  

Enligt IVA (2012) är det allt från ingenjörer till yrkesarbetare som behöver öka sina 

kunskaper. Bland annat hos installatörer och drifttekniker krävs det en ökad kompetens 

för att klara av de ombyggnader som ska genomföras och för att kunna förvalta och 

sköta systemen (IVA, 2012). Konstruktörer och projektörer måste ha bättre kunskap för 

att på så sätt kunna göra rätt val kring vilka tekniska lösningar som är mest passande 

(IVA, 2012).   

Dalenbäck m.fl. (2005) menar att kunskapen finns hos forskare och experter inom 

byggbranschen men informationen och kunskapen behöver spridas. Dalenbäck (2012) 

menar att det redan finns tillräckligt med kunskap inom området för energi-

effektiviserande åtgärder men att det krävs utbildning för att fler inom branschen ska 

kunna använda sig av den befintliga kunskapen. Dalenbäck (2012) säger också att fokus 

inte behöver ligga på att utveckla ny teknik, utan att det oftast är tillräckligt att utveckla 

redan befintlig teknik, t.ex. genom att nyttja resultaten av olika forskningsprojekt. Dock 

finns det vissa nya metoder idag, t.ex. inom isoleringsområdet och belysningsområdet 

där möjligheterna ser annorlunda ut nu än tidigare (Dalenbäck, 2012).   

Idag finns det tack vare datorer bra förutsättningar för att t.ex. styra installationer i 

byggnader, men om den personal som sköter driften inte har tillräckligt med utbildning 

och kunskap så är inte detta till så stor nytta (Dalenbäck, 2012). Dalenbäck (2012) 

menar på att det är väldigt vanligt, framförallt i kommunala fastighetsbolag, att 

driftpersonalen har dålig utbildning.  

Man behöver kunskap om på vilket sätt olika åtgärder samverkar samt hur de kan arbeta 

emot varandra (Dalenbäck m.fl. 2005). Detta för att klara av att energieffektivisera 

samtidigt som inomhusmiljön blir bättre (Dalenbäck m.fl. 2005). Högberg (2012) menar 

att det finns en osäkerhet kring vilka effekterna av olika åtgärder blir och att vissa 

fastighetsägare då väljer att vänta med genomförandet. Janson och Wall (2012) menar 

på att en lösning är att sprida information om lyckade projekt och visa på bra exempel 

på hur energieffektivisering av byggnader kan ske. Genom detta kan andra se vilka 

möjligheter som finns och se att det går att genomföra i verkligheten (Janson och Wall, 

2012). Genom att använda sig av tidigare erfarenheter sparar man resurser dels eftersom 

vissa misstag som redan gjorts inte behöver göras igen men även för att man inte 
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behöver komma på lösningar som någon annan redan har kommit på (Janson och Wall, 

2012). De menar på att det krävs något system för att göra det enkelt att sprida kunskap. 

Även Dalenbäck m.fl. (2005) anser att informationsspridning är en åtgärd för att se till 

att misstag som har gjorts tidigare inte görs igen. 

Att bilda ett energi- och renoveringscentrum anser IVA (2012) vara en lösning för att 

sprida kunskap och ta vara på tidigare erfarenheter. En stor uppgift för ett 

renoveringscentrum skulle vara att förvalta den kunskap som finns och se till att 

Sveriges fastighetsägare kan få ta del av informationen på ett bra sätt (IVA, 2012).  

I Lund finns numera ett Nationellt Renoveringscentrum med syfte att bygga upp 

kunskap och sprida information om hur byggnader kan energieffektiviseras i samband 

med renoveringar (Lunds Universitet, 2015a). Renoveringscentrum i Lund har ett 

samarbete med Svensk Byggtjänst och på så sätt kan man kombinera Renovering-

centrums nätverk och sammanställning av information med den erfarenhet som Svensk 

Byggtjänst har när det kommer till att sprida information (Lunds Universitet, 2015b). 

Såhär beskrivs Renoveringscentrum i Lund:  

”Nationellt Renoveringscentrums (RC) syfte är att genom kunskapsuppbyggnad 

och informationsspridning stödja olika aktörer inom byggsektorn med att 

genomföra en effektiv renoveringsprocess. Befintliga byggnader ska 

bli energieffektiva och deras funktion bibehållas eller förbättras för att möta 

brukarnas och myndigheternas förändrade krav.” (Lunds Universitet 2015) 

Renoveringscentrum i Lund har enligt Lunds Universitet (2015c) ett stort projekt 

kopplat till sig – SIRen (Sustainable Integrated Renovation). Såhär beskrivs SIRen:  

”Formas finansierar en Nationell stark transdisciplinär forskningsmiljö för 

helhetssyn på hållbar renovering som är kopplat till Nationellt Renoveringscentrum 

i Lund. Den starka forskningsmiljön bygger på inter- och tvärvetenskaplig 

samverkan mellan forskare på högskola och institut, aktörer inom bygg och 

fastighetsbranschen samt berörda myndigheter. Forskningen syftar till att radikalt 

förändra nationell renoveringspraxis genom ökat samarbete, deltagande och 

holistisk syn på hållbarhet och därmed stärka den svenska konkurrenskraften 

internationellt.” (Lunds Universitet, 2015c)  

En annan lösning som Hellström och Sandkvist (2010) nämner är att ett bostadsbolag 

kan starta med att genomföra energibesparande åtgärder i en byggnad, i ett s.k. 

”pilothus”, för att se vad resultaten av olika åtgärder blir. Företaget kan sedan se vilka 

åtgärder som var mest lönsamma i ”pilothuset” och sedan välja att genomföra dessa i 

liknande bostäder (Hellström och Sandkvist, 2010).  
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5.4 Varsamhet vid ändring av rekordårens 
flerbostadshus   

När åtgärder görs i rekordårens flerbostadshus måste hänsyn tas till byggnadernas 

karaktär och utseende. Vid dörr- och fönsterbyte, tilläggsisolering och åtgärder på 

balkonger måste man beakta att man ändrar byggnadens ursprungliga arkitektur. 

Berggren (2012) skriver att bostäderna som byggdes under rekordåren skiljer sig från de 

byggnader som byggdes före och efter. och Det är viktigt att man vid ändring av en 

byggnad ser vad som är bäst i just det fallet (Berggren, 2012).  

Berggren (2012) anser också att det saknas lagskydd av rekordårens byggnader och att 

ett sådant skydd skulle innebära större varsamhet vid ändringar av byggnaderna. Enligt 

Berggren (2012) är det i princip endast kyrkor från rekordåren som är skyddade av 

kulturminneslagen.  Som tidigare nämnt kan exempelvis en tilläggsisolering av fasaden 

förstöra byggnadens utseende vilket kanske leder till att denna åtgärd inte kan 

genomföras. Det är ytterligare ett problem med att energieffektivisera rekordårens 

flerbostadshus, att alla åtgärder kanske inte är genomförbara p.g.a. att de påverkar 

byggnadens ursprungliga utseende vilket inte alltid är tillåtet.  
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6 Fallföretaget - MKB Fastighets AB  

Här redovisas och behandlas den information som samlats in kring fallföretaget från 

hemsida, dokument och intervju.  

6.1 Information från allmänna dokument  

MKB Fastighets AB har som ambition att bygga kostnadseffektivt, hållbart och med god 

kvalitet. Företaget vill se till att deras lägenheter har en bra inomhusmiljö samt att 

klimat, hälsa och miljö ska beröras negativt så lite som möjligt. Genom att man 

analyserar och studerar energianvändningen i sina befintliga fastigheter kan man se på 

vilket sätt man kan effektivisera användningen av energi i dessa samt att man kan ta 

vara på lärdomar och erfarenheter när man tittar på framtida projekt inom företaget. 

Genom hela arbetet hos MKB Fastighets AB finns tankesättet att man vill kombinera 

den sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarheten i befintliga såväl som ny-

producerade fastigheter och att man tar hänsyn till vad som är det bästa på lång sikt 

utifrån dessa tre aspekter.  

Eftersom MKB är ett stort företag i Malmö vill de vara förebilder och ta sitt ansvar för 

att hållbara lösningar används och se till så att Malmö utvecklas som stad och fortsätter 

vara attraktiv. Företaget går ut med att de ständigt arbetar med att energianvändningen 

ska minska, både i deras befintliga fastigheter men även vid nyproduktion och att detta 

är nödvändigt om staden ska kunna uppfylla klimatmålen. Ambitionen är att vara ett 

ledande företag i arbetet med energieffektivisering. MKB vill se till att positiva 

erfarenheter tas till vara samtidigt som man tar fram nya lösningar för framtiden.  

Vid nyproduktion av byggnader satsar man på att hamna nära Nollenergibyggnader och 

i många projekt har man som mål att energianvändningen ska hamna på 75 procent av 

kraven som finns i byggreglerna. Under 2014 blev energianvändningen i färdigställda 

och påbörjade nyproducerade byggnader 20-55 procent mindre än de krav som ställs i 

BBR. 

Under 2015 har MKB Fastighets AB som mål att minska energianvändningen med fyra 

procent för uppvärmning, varmvatten, kyla och fastighetsel. Den totala energi-

användningen per kvadratmeter för MKB:s fastigheter minskade med ungefär två 

procent under 2014. Under 2014 lyckades man minska energianvändningen med ungefär 

12 procent i varje lägenhet (jämfört med 2013) vilket både beror på ovanligt höga 

temperaturer utomhus men också för att energianvändningen minskat en del. 67 procent 

av energin i fastigheter kom från förnybara källor under 2014 och man påbörjade bland 

annat användningen av tre solcellsanläggningar.  

MKB ser energieffektivisering samt förändring till förnybara energikällor som de största 

utmaningarna och de kraftiga variationerna i klimatet är också något som det måste tas 

hänsyn till och ett problem som man måste finna lösningar på.   
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Målet hos Malmö Stad är att användningen av energi ska minska med 30 procent till 

2020 i stadens fastigheter i jämförelse med den genomsnittliga årliga användningen av 

energi under åren 2001 till 2005. För att göra det möjligt att nå detta mål ska MKB se 

vilka åtgärder som kan göras i deras befintliga byggnader för att minska 

energianvändningen samt producera nya byggnader som är väldigt energieffektiva. De 

nyproducerade fastigheterna ska vara så pass energieffektiva att de sänker den 

genomsnittliga energianvändningen för alla fastigheter.   

Man har genomfört mindre energieffektiviserande åtgärder i de befintliga bostäderna 

som exempelvis injustering av värmesystemen och användning av fastighetsdatorer för 

att se till man har rätt temperatur i sina byggnader. Fastighetselen i byggnaderna har 

minskats genom att produkter som drar lite el har valts samt att man använder sig av 

behovsstyrning för både belysning och fläktar. För att spara varmvatten och på så sätt 

även energi har det installerats olika typer av vattensparande armaturer i bostäderna. 

Målet är också att inomhustemperaturen under vinterhalvåret ska ligga på 21 grader i 

medel under varje dygn. Idag debiteras inte hyresgästerna individuellt för sin 

varmvattenanvändning men i MKB:s nyproducerade fastigheter samt vid stambyten 

sätter man in mätare till varmvatten i varje bostad.  

För att kunna minska energianvändningen i befintliga byggnader mer än vad som görs 

vid ovanstående enklare åtgärder och för att uppnå en halvering av användningen menar 

MKB att det är de större åtgärderna som exempelvis tilläggsisolering, nya fönster och 

ventilationssystem med värmeåtervinning som krävs. Individuell mätning och debitering 

av varmvatten är också en åtgärd de nämner i sina dokument för att kunna nå längre med 

minskningen av energiförbrukningen.  

6.2 Intervju med energistrateg 

MKB är stadens bolag och det innebär att de ligger under stadens krav och när det gäller 

målet om en minskad energianvändning på 20 procent till år 2020 har man istället skärpt 

kravet till 30 procent. Enligt den intervjuade kommer företaget inte att nå detta och detta 

beror dels på att MKB påbörjade sin energiresa i slutet på 90-talet och 2005 är deras 

bästa energiår hittills. Referensåren för Malmö Stads egna uppsatta 2020-mål är 2001-

2005, vilket innebär att företaget har försatt sig i en svår situation.  Skulle 1998 vara 

referensåret så skulle det inte vara några problem att kunna nå en minskning på 20 

procent till 2020 men nu tror respondenten att man hamnar på 15-17 procent.  Företagets 

egna mål är att minska energiförbrukningen med 10 procent till den 31 december 2016 

jämfört med år 2012 och det tror respondenten att de kommer nå. Det som dock är 

problematiskt för företaget är också att de har ett högt uppsatt mål, 500 nya lägenheter 

per år, som går före allting annat och pengarna måste räcka till allt.  I MKB:s affärsplan 

för kommande tre år energi att vara en viktig del.  

Under 2014 har man minskat energianvändningen med fem procent (målet var fyra 

procent) och för att uppnå denna minskning har det inte krävts några investeringar utan 

det är små åtgärder som har genomförts i form av rena justeringar och man har haft ett 
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bra samarbete med husvärdarna. Man har bland annat också haft workshops med 

förvaltningen och då har hela driftgruppen varit ute och träffat varje förvaltningsområde. 

Vid dessa träffar har man haft en liten genomgång och informerat om målet samt tagit 

fram åtgärdslistor där man gemensamt har satt upp de prioriteringar som ska gälla. Man 

har fixat småsaker, t.ex. att inte ha radiatorer i cykelförrådet på maximal värme och 

dessutom har driftgruppen optimerat kurvorna i varje hus och följt upp med hjälp av de 

inomhustemperaturgivare som finns i varje lägenhet för att kunna justera 

värmesystemet. Därutöver infördes individuell mätning och debitering för varmvatten i 

två stora områden, bland annat i ett stort rekordårsområde. Man upptäckte dessutom att 

vissa områden hade en medeltemperatur inomhus på 24 grader och företaget siktar på 21 

grader, så minskningen av inomhustemperaturen i de byggnaderna har också påverkat.  

Den officiella siffran för 2014 är att den totala energianvändningen per kvadratmeter 

minskade med två procent under året. Den intervjuade personen nämnde siffran fem 

procent men p.g.a. av att man har bytt normalårskorrigering, vilket innebär att 

referensåret man tidigare räknat mot har förändrats, går man ut med siffran två procent. 

Inom företaget känner man sig dock trygg med siffran fem procent och anledningen till 

denna skillnad beror alltså på att normalåret man räknar mot har förändrats. Hade det 

gamla referensåret varit kvar hade fem procent varit den rätta siffran. Man har gått ut i 

årsredovisningen och sagt två procent därför att man inte vill förvirra men den 

intervjuade vet att siffrorna har varit bättre än så under 2014 och utgår därför från fem 

procent under intervjun.  

Det man bland annat ska göra för att nå målet om en minskad energianvändning med tio 

procent till 2016 är att förändra beteendet kring varmvattenanvändningen då man insett 

att varmvattenanvändningen är det stora problemet i MKB:s bestånd. Det man har börjat 

med är individuell mätning och debitering och man har kört det i några områden och går 

nu vidare in i ytterligare områden. Respondenten tror att det är en av de viktigaste 

åtgärderna de har att ta till i sina bostäder för att minska energianvändningen. Bara 

genom att montera mätaren har de minskat användningen med upp till 17 procent. Den 

intervjuade menar att bara mätaren sitter där inser de boende att varm- 

vattenanvändningen har betydelse. Den tillfrågade vill att man fokuserar på varm-

vattenanvändningen de närmaste åren och det handlar också om att man måste skydda 

husen, för om folk duschar dygnet runt, belastas husen med mycket fukt och det är de 

inte gjorda för. Inte heller ventilationen är anpassad för detta. Det är alltså viktigt med 

individuell mätning och debitering för varmvatten ur två aspekter, energiaspekten samt 

fuktaspekten. 

Det man i företaget också håller på med är injustering av värmesystem. Man har gjort 

detta under en period och fått ganska mycket energieffektivisering av det. Genom detta 

märker man också var komfortproblemen uppstår och med hjälp av temperaturgivarna 

som finns i varje lägenhet kan man se om temperaturen skiljer sig mellan olika vånings-

plan. Skulle man exempelvis upptäcka att det är kallare på de översta våningsplanen så 

kan man ganska enkelt ta till åtgärden att vindsisolera. Under intervjun påpekar 

respondenten att när man har områden där enkla åtgärder kan tas till så gör man det, 

t.ex. då att vindsisolera. Så fort man gör något sorts underhåll så försöker man göra det 
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så energieffektivt som möjligt. Dock menar respondenten att det inte är några stora 

energirenoveringar som är aktuella utan man gör det lilla i det stora.  

Om man ser till 2020-målet för hela Sverige tror inte den tillfrågade att man kommer nå 

detta. Möjligheterna finns och man vet hur man kan göra men det finns för många som 

sätter sig emot. Den tillfrågade har också en personlig åsikt om att det gått för många år 

utan att man haft energi på agendan i vår politik. Målet finns där men det pratas inte om 

det och då är det väldigt svårt att få det aktuellt.  En annan personlig åsikt som också 

kom fram under intervju men som inte är kopplad till MKB är att den intervjuade tror att 

man i Sverige klarat målet till 2020 om Boverket hade vågat säga att individuell mätning 

och debitering för varmvatten är obligatoriskt. Boverket skulle då också behövt hjälpa 

till med en debiteringsordning så att man inte behöver förhandla med hyresgäst-

föreningen varje gång man ska införa individuell mätning och debitering i en byggnad. 

Enligt lag måste MKB alltid vara affärsmässiga som allmännyttigt bolag och varje 

investering som görs måste vara affärsmässig. Får man då inte rätt i modellen kring 

individuell mätning och debitering så får man inte det till att vara lönsamt och då är det 

ingen god affär, eftersom energi är ganska billigt.  

När det gäller målet till 2050 så tror den intervjuade att klimatförändringarna kommer 

vara så pass stora att vi kommer ha en helt annan syn på energi och att solceller kommer 

finnas överallt. Man kommer ha förstått att energi är en ändlig resurs och därför är 

möjligheterna goda att nå målet.   

MKB Fastighets AB har inte genomfört något speciellt stort projekt för att energi-

effektivisera flerbostadshus från rekordåren då dessa är i ganska bra skick. Man har 

märkt att varmvatten är ett mycket större problem i en del av deras rekordårshus just nu 

så man satsar på det samt andra mindre åtgärder. Man ska byta papp på vissa byggnader 

den närmaste tiden och då passar man samtidigt på att tilläggsisolera vinden men just nu 

är det på den nivån som de energieffektiviserande åtgärderna ligger i flerbostadshusen 

från rekordåren. Man justerar bland annat lite fönster och byter lite balkongdörrar men 

större åtgärder än så genomför man inte. Anledningen till att MKB:s hus från rekordåren 

är i så gott skick är p.g.a. att de hus som byggdes tidigt under rekordåren är så robusta 

och man hade hunnit komma långt i produktionsutvecklingen. Däremot menar 

respondenten att de hus företaget har som är byggda mellan 50-talet och 60-talet har ett 

stort underhållsbehov och att där krävs omfattande åtgärder. Tanken är att man i 

samband med dessa underhåll även energieffektiviserar i så stor grad som det är möjligt. 

För att uppnå målet man har inom företaget om en minskad energianvändning på fyra 

procent under 2015 så ska man fortsätta med individuell mätning och debitering för 

varmvatten och försöka fortsätta optimeringen av värmesystemet. Optimeringen ska inte 

bara gälla de lite enklare sakerna utan man ska även försöka gå på de lite mer 

avancerade delarna av optimeringen. Man ska även fortsätta med takisoleringen av sina 

byggnader och man ska se till att skapa sig ytterligare övervakningsmöjligheter av 

värmesystemen. Förutom att spara energi genom att ha kontrollen över temperaturen på 

det vatten man skickar ut i ledningarna handlar det också om att skydda kunderna så att 

inte vattnet är för varmt. Under intervjun kom även prognosstyrning på tal men enligt 

MKB:s energistrateg har man testat denna åtgärd tidigare och det fungerade inte i deras 

byggnader.  
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Det största problemet med att energieffektivisera rekordårens flerbostadshus överlag, 

inte specifikt hos fallföretaget, anser den tillfrågade vara att det inte går att räkna hem, 

dvs. lönsamheten. Den intervjuade gav ett exempel på något de räknat på och där 

energianvändningen skulle minska med 20 procent men trots det skulle man endast 

spara 30 000 kronor om året. Man vet hur man bygger i Sverige och har länge vetat hur 

man energieffektiviserar men det handlar om pengar och att man inte kan få en god affär 

i det. Det är ett problem att många energieffektiviserande åtgärder inte är företags-

ekonomiskt lönsamma men den intervjuade anser att det viktigaste är att genomföra 

åtgärder när man ändå har ett underhållsbehov. Respondenten menar också på att man 

borde börja väga in andra saker i sina kalkyler, t.ex. hur mycket extra en kund är beredd 

att betala för att ha en bättre komfort och att man måste börja våga vända på sådana 

saker. Hyran i centrum idag är ganska låg och då kanske man är beredd att betala lite 

mer för att ha det lite bättre inomhus även om MKB redan idag siktar på att alla ska ha 

det bra. Den tillfrågade tror att vi måste börja tänka annorlunda och göra en helt annan 

typ av kalkyler och att inte enbart tänka på pengarna. Exempelvis kan faktorer som 

minskad arbetsinsats p.g.a. kundklagomål vägas in.  

Respondenten anser inte att styrmedel är något som skulle fungera för att lösa problemet 

med finansiering hos en del fastighetsbolag då lån och subventioner lätt blir kortsiktiga. 

Det som anses behövas är en långsiktig lagändring.  

I MKB har man precis bytt system när det gäller att ta beslut kring vilka investeringar 

som ska genomföras i företaget. Man gör idag, precis som tidigare, en investerings-

kalkyl och ser hur lång tid det tar innan investeringen räknas hem. Tidigare var det VD:n 

som tog beslut angående om en investering ska genomföras eller inte men p.g.a. att det 

ständigt är många projekt igång har man nu ändrat så att VD:n enbart tar de riktigt stora 

besluten. Idag får varje gruppchef ta beslut kring investeringar upp till en miljon och den 

tillfrågades chef, ny- och ombyggnadschefen, får ta beslut om investeringar på högst 

fem miljoner.  

Respondenten anser att företagets personal har rätt kompetens kring de energi-

effektiviserande åtgärder man genomför, t.ex. driftoptimering men att ett problem kan 

vara att tiden inte räcker till. Man försöker bemanna upp men det är svårt att få tag på 

personer med rätt kompetens inom ventilationsområdet och styr-och reglerteknik och de 

personer som är anställda blir oftast uppringda med nya jobb. Detta leder till en hög 

omsättning på personal. På MKB har varje område ute fått utse en ”värmeansvarig” som 

träffar folk från kontoret några gånger per år för att få extra kunskap. Tanken är sedan 

att dessa ansvariga ska tillbaka ut till förvaltningen och berätta vad de kan samt 

rapportera till kontoret om de märker att något är fel, t.ex. att temperaturen ökar i en 

byggnad eller att någon bostad har öppet fönster dygnet runt.  

En annan synpunkt som kom fram under intervjun var att lagstiftningen kring 

ombyggnation är väldigt otydlig och att när man ska genomföra vissa åtgärder i en 

byggnad eventuellt hamnar på energikraven för nyproduktion. Detta kan då t.ex. leda till 

att man blir tvingad att byta fönster trots att de är i fint skick. Respondenten menar på att 

man glömmer helheten då det i grund och botten är koldioxidutsläppen man diskuterar 

och då är det inte motiverat att slänga ut massor utav fönster som egentligen är fullt 

funktionsdugliga för att man måste uppfylla nybyggnadskraven för energi i byggnaden. 
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För ett företag kan problemet också bli att man inte längre då får lönsamhet i den tänkta 

åtgärden för att man tvingas genomföra så mycket annat i samband med det som från 

början var planerat.  

Respondenten tror att det viktigaste angående rekordårens flerbostadshus är komfort-

frågan och att det dessutom skulle behövas en underhållsprocess som är anpassad till att 

byggnaderna byggdes fort och lätt. Det borde finnas något system som gör att man får 

samma rationalitet på det nu som man fick när de byggdes. Den intervjuade påpekar 

också som en viktig erfarenhet att de ofta får frågor kring rekordåren men att det kan bli 

ett problem då så många verkar tror att om vi räddar energiförlusterna i rekordårens 

byggnader, så räddar vi Sverige. En tanke och ett tips är att man kanske borde ha en 

annan diskussion, då det annars är lätt att man fastnar i debatten kring rekordåren och 

tappar fokus från de riktiga frågorna, t.ex. stora energiförluster i byggnader som 

uppfördes på senare tid. Som exempel nämns byggnader från 2001 i Västra Hamnen 

som tillhör MKB och där man har stora energiförluster. Den intervjuade påpekar dock 

att det för mindre fastighetsbolag kan vara rekordårshusen som är de största 

energibovarna då de eventuellt inte har byggt så mycket nytt på senare tid. För 

fallföretaget sitter man i en annan situation då man bygger mycket nytt och har relativt 

nya byggnader som inte är bra. Ur MKB:s perspektiv önskar den tillfrågade att 

politikerna skulle prata om annat än enbart rekordårens byggnader. 

6.3 Jämförelse av allmänna dokument och 
intervjustudie 

Det som MKB går ut med till allmänheten via sin hemsida och via olika dokument var 

mycket av det som diskuterades under intervjun med deras energistrateg. Den största 

skillnaden som upptäcktes var att det i affärsplanen för 2014 står att energianvändningen 

minskade med två procent men under intervjun kom siffran fem procent på tal. 

Förklaringen till detta var som tidigare nämnt att referensåret som man tidigare räknat 

mot förändrades och att man då valde att två procent skulle vara den offentliga siffran 

för att inte skapa förvirring. Hade det gamla referensåret använts hade energiminskning 

varit fem procent enligt deras energistrateg.  

Under intervjun var individuell mätning och debitering av varmvatten samt optimering 

och injustering av värmesystem de två energieffektiviserande åtgärder som var mest 

aktuella. Det stämmer även bra överens med det MKB går ut med till allmänheten och 

skriver att man arbetar med i sina befintliga byggnader för att minska energi-

användningen. Dock framgick det tydligare under intervjun att individuell mätning och 

debitering av varmvatten är något man arbetar mycket med samt har börjat införa i 

befintliga bostäder och inte bara vid nyproduktion och stambyten.  

I affärsplanen anger man att målet för 2015 är en minskad energianvändning på fyra 

procent men under intervjun kom det även fram att man har ett mål att minska 

energianvändningen med tio procent till 2016 (2012 som referensår). Både i allmänna 

dokument samt från intervjumaterialet framgår det att man på MKB till 2020 har målet 
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att minska energianvändningen med 30 procent eftersom man går under de krav Malmö 

Stad ställer. Under intervjun kom det fram att man inte tror att man kommer nå målet till 

2020 men att målet till 2016 nog kommer lyckas nås. För att nå sina mål är det som 

tidigare nämnt individuell mätning och debitering av varmvatten samt injustering och 

optimering av värmesystem som är de åtgärder man kommer arbeta med mest. Detta 

framgick tydligt under intervjun och man kan även hitta informationen i de allmänna 

dokumenten på MKB:s hemsida.  

En annan energieffektiviserande åtgärd som både nämndes under intervjun samt finns 

skrivet i allmänna dokument är en sänkning av inomhustemperaturen. På MKB siktar 

man på att ha en medeltemperatur inomhus på 21 grader och deras energistrateg gav 

exempel på där man märkt att någon byggnad haft en temperatur på 24 grader och då har 

man sänkt denna och på så sätt sparat en del energi.  

Under intervjun kom det fram att den tillfrågade anser att komfortfrågan är en av de 

viktigaste frågorna när det gäller rekordårens flerbostadshus. Flertalet gånger under 

intervjun kom inomhusmiljön och komforten på tal och att injustering och optimering av 

värmesystemet inte enbart handlar om att spara energi utan även om att säkerställa en 

god komfort för de boende. MKB går också ut med i sina allmänna dokument att man 

vill se till att lägenheterna i deras byggnader har en bra inomhusmiljö.  

Det mesta som skrivs i de dokument som MKB gör tillgängliga för allmänheten 

stämmer som nämnt tidigare bra överens med det som deras energistrateg pratade om 

under intervjun. Under intervjun gicks det dock in lite djupare på det specifika 

etappmålet till 2016 samt vad man ska göra för att uppnå sina mål.  

Intervjun behandlade inte frågor som berör nyproduktion speciellt mycket då det inte 

anses vara aktuellt för denna studie.  
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7 Analys  

I denna del görs en analys och en sammanfattning av det som presenterats i 

litteraturstudien och fallstudien/intervjustudien. Teorin i litteraturstudien jämförs med 

den information som kommit fram under fallstudien/intervjun och likheter och olikheter 

utreds.  

7.1 Lönsamhet och ekonomi  

Att ett av de största problemen är att få lönsamhet i de energieffektiviserande åtgärderna 

framgår både i litteraturstudien och i fallstudien/intervjustudien.  

I studien som Mata m.fl. (2010) gjort, visade det sig att enbart tre av de studerade 

åtgärderna var lönsamma:  

 Minskning av energianvändningen för belysning (50 procents minskning) 

 Minskning av energianvändningen för apparatur (50 procents minskning) 

 Sänkning av inomhustemperaturen 

Mata m.fl. (2010) har genomfört studien i befintliga bostäder i Sverige och resultatet 

belyser lönsamhetsproblemet väldigt tydligt. Olander m.fl (2014) påpekar att de 

energibesparande åtgärder som innebär låga investeringskostnader också är de som är 

lönsamma. MKB arbetar just nu mycket med de mindre åtgärderna, exempelvis 

sänkning av inomhustemperaturen och det framgick under intervjun med deras 

energistrateg att det är ett stort problem att man inte kan få en god affär vid 

genomförandet av större energieffektiviserande åtgärder. I fallstudien var det MKB som 

studerades och som allmännyttigt bolag måste varje investering som görs vara 

affärsmässig. Det kan finnas en viss skillnad på om man istället studerat ett privat 

fastighetsbolag som inte har samma krav på sig. Dock går det inte att komma ifrån att 

ekonomin spelar en avgörande roll och att lönsamheten i stor grad påverkar i vilken mån 

det energieffektiviseras i rekordårens flerbostadshus samt i flerbostadshus i Sverige 

överlag.  

IVA (2012) skriver att det är svårt att göra investeringskalkyler eftersom många 

framtida faktorer är oklara och enligt Olander m.fl. (2014) är det därför nödvändigt att 

flera scenarion behandlas när kalkylerna görs. Man kan se lönsamheten både ur ett 

företagsekonomiskt och samhällsekonomiskt perspektiv och enligt Byman och Jernelius 

(2013)  är det svårare att väga in de samhällsekonomiska aspekterna. Men precis som 

MKB: energistrateg nämner, är det kanske nödvändigt att börja tänka på ett nytt sätt när 

man gör sina investeringskalkyler. Det finns uppsatta miljömål och för att nå dessa går 

det kanske inte att enbart tänka på ekonomin utan man måste börja väga in andra 

aspekter och se på andra vinster som en minskad energianvändning kan leda till mer än 

bara en ekonomisk vinst.  
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Det finns delade meningar kring hur bra ett införande av statligt stöd i form av 

exempelvis statlig lånegaranti och ROT-avdrag skulle vara. Lind (2012) skriver att ett 

statligt stöd kan vara det som behövs för att de samhällsekonomiskt lönsamma 

åtgärderna ska kunna genomföras men samtidigt anser han att de fastighetsägare som 

underhållit sina byggnader sämst och energieffektiviserat minst också är de som 

kommer gynnas.  MKB:s energistrateg tror att lån och subventioner lätt blir kortsiktiga 

lösningar och att det istället behövs en långsiktig lagändring. Även IVA (2012) anser att 

byggreglerna måste skärpas om en halvering av energianvändningen till 2050 ska vara 

möjlig. Högberg (2012) menar på samma sätt att hårdare regler och krav leder till att fler 

fastighetsägare genomför energieffektiviserande åtgärder men dock kan andra problem 

uppkomma då en del fastighetsägare skjuter andra åtgärder framför sig eller försöker 

komma undan. Att införa skarpare krav och regler tvingar fastighetsbolag att 

energieffektivisera men samtidigt kommer man inte ifrån problemet att finansiering kan 

vara en stor svårighet för en del bolag. Byman och Jernelius (2013) skriver att de 

fastighetsbolag som har byggnader utanför centrum kan ha svårare att få lån än de 

fastighetsägare som har områden inne i storstäder.  

Byman och Jernelius (2013) nämner även möjligheten att införa en fastighetsskatt som 

skiljer sig åt beroende på hur bra en byggnad är ur energisynpunkt. Något i den stilen 

skulle kunna vara en drivkraft för fastighetsbolagen för att minska energianvändningen 

men eftersom alla byggnader har olika förutsättningar och möjligheter för hur låg 

energianvändningen kan bli så är det problematiskt att få rättvisa i en sådan bedömning. 

Man kan diskutera fördelar och nackdelar med styrmedel och stöd fram och tillbaka. Det 

man kan konstatera och som framkommer i intervjustudien är att diskussionerna kring 

hur man ska lyckas uppnå de uppsatta EU-målen för energianvändningen borde få ta 

större plats i vår politik. Precis som MKB:s energistrateg påpekar så har man satt upp 

mål men man pratar inte om hur man ska komma dit.  

7.2 Kunskap, kompetens och informationsspridning  

Ytterligare något som kommit fram under studien och som kan vara ett hinder för 

energieffektivisering är att det är svårt att få tag på arbetskraft med rätt kompetens. I 

intervjustudien nämnde respondenten att man på MKB har svårt att få tag på personal 

som besitter den rätta kunskapen, framförallt inom styr- och reglerteknik samt inom 

ventilationsområdet. På MKB anser man att de som arbetar med driftoptimering har den 

rätta kompetensen men man har problem med en hög omsättning på personalen då de är 

väldigt eftertraktade. Detta stämmer bra överens med Dalenbäcks (2012) åsikt om att 

den befintliga mängden arbetskraft som finns med rätt kompetens inte räcker till. Även 

IVA (2012) påpekar vikten av att det behövs mer arbetskraft om man ska lyckas halvera 

energianvändningen till 2050. Som studien visar på och som blivit nämnt flera gånger 

tidigare så finns möjligheterna och kunskapen för energieffektivisering men utan 

tillräcklig arbetskraft som kan genomföra åtgärderna uppkommer ytterligare ett 

problem.  
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Många är eniga om att kunskap och information behöver spridas och bland annat menar 

Högberg (2012) att vissa fastighetsägare är osäkra på vad effekterna blir kring olika 

åtgärder och därför väntar med genomförandet. Enligt Janson och Wall (2012) är en 

lösning att sprida information om projekt som blivit lyckade och visa upp bra exempel. 

De menar också att informationsspridning är ett sätt för fastighetsbolag att slippa göra 

om misstag som någon annan redan gjort och slippa ta fram lösningar som redan finns. 

IVA (2012) anser att en lösning är att bilda ett energi- och renoveringscentrum där 

kunskap kan spridas och man kan ta till vara på tidigare erfarenheter på ett bra sätt. 

Numera finns ett renoveringscentrum i Lund som har till syfte att sprida information och 

kunskap precis som man eftertraktat. Förhoppningsvis kan det arbete som görs i Lund 

underlätta för fastighetsbolag vid energieffektivisering av byggnader och skapa ett bra 

samarbete mellan forskning och näringsliv så att information och kunskap kan spridas 

på ett bra sätt.  

På MKB har man några utsedda ”värmeansvariga” som får extra kunskap inom 

värmeområdet och som har till uppgift att förmedla denna vidare till övrig personal i det 

område man tillhör. Genom att dessa ansvariga personer rapporterar till kontoret då de 

märker att något inte stämmer med exempelvis inomhustemperaturen kan man enkelt 

vidta åtgärder som bidrar till en lägre energiförbrukning. Detta visar på hur man med bra 

kommunikation inom ett fastighetsbolag också kan se till att energianvändningen 

minskar en viss del. Det är inga åtgärder som på egen hand leder till uppfyllandet av 

miljömålen men det är trots allt en liten del i det stora. Varje åtgärd som enkelt kan 

göras för att bidra till en minskad energianvändning bör göras, vilket MKB:s 

energistrateg också anger att man gör på MKB.  

7.3 Energieffektivisering i samband med underhåll och 
renovering  

Problemet med lönsamhet har diskuterats och något som både litteraturstudien och 

fallstudien/intervjustudien visar på, är vikten av att genomföra energieffektiviserande 

åtgärder i samband med att renoveringar och underhållsåtgärder genomförs i byggnader.  

Dalenbäck m.fl. (2005) påpekar precis som många andra att då en energieffektiviserande 

åtgärd genomförs i samband med en underhållsåtgärd så är det enbart merkostnaden för 

den energieffektiviserande åtgärden som måste betalas tillbaka. IVA (2012) skriver att 

flera energieffektiva åtgärder inte är lönsamma om man genomför de för att spara energi 

men de menar på att exempelvis tilläggsisolering och fönsterbyte bör göras i samband 

med annan nödvändig renovering. Även Warfvinge och Kling (2012) håller med och de 

menar på att flertalet av rekordårens flerbostadshus står inför renoveringsbehov just nu 

och tar man inte chansen att energieffektivisera i samband med de renoveringarna så tar 

det många år innan man får chansen igen. Det gäller för fastighetsbolagen att planera 

långsiktigt och inte endast genomföra de åtgärder som är akuta just för tillfället. Trots att 

ekonomin ständigt kommer på tal och är ett stort problem så skulle nog en del 
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fastighetsbolag genom att tänka långsiktigt och planera för sina underhållsåtgärder och 

energieffektiviserande åtgärder kunna spara en del pengar.  

Under fallstudien/intervjustudien kom det fram att MKB Fastighets AB alltid försöker 

energieffektivisera i den grad det är möjligt när man gör någon form av underhåll i sina 

byggnader. Under intervjun kom det fram att det just nu inte krävs några större 

renoveringar av de byggnader MKB har som tillhör rekordåren då dessa är i bra skick. 

Men vid de små underhållsåtgärder man genomför, passar man på att göra det så 

energieffektivt som möjligt. MKB:s energistrateg berättade under intervjun att de har en 

del hus byggda mellan 50-talet och 60-talet som står inför omfattande renoveringar och i 

samband med detta är tanken att företaget ska energieffektivisera så mycket som det är 

möjligt. Denna studie har fokuserat på rekordårens byggnader men många av de 

åtgärder som har kommit på tal i denna studie är fullt möjliga att genomföra även i andra 

flerbostadshus. Man får inte glömma bort att de uppsatta miljömålen till 2020 och 2050 

innebär en minskning av energianvändningen i alla Sveriges byggnader.  

SABO (2009) anser att renoveringstakten av rekordårens bostäder måste öka och Ljung 

(2012) menar att det blir möjligt att nå en halvering av energianvändningen till 2050 om 

rekordårens bostäder renoveras. MKB:s energistrateg påpekar att man är rädd för att 

många verkar tro just det som Ljung (2012) påpekar, att om man minskar 

energiförbrukningen i rekordårens bostäder så räddar man Sverige. Den tillfrågade 

under intervjun är orolig för att man fastnar i debatten kring energiarbetet med 

rekordårens byggnader och på så sätt glömmer helheten och att det finns relativt nya 

byggnader som är dåliga ur energisynpunkt.  Denna studie visar inte på hur energi-

användningen i MKB:s rekordårshus är i jämförelse med andra fastighetsbolag i 

Sverige. Under intervjun kom det fram att just MKB:s rekordårsbyggnader är i bra skick 

men det innebär inte att man kan uttala sig om övriga rekordårshus i landet. Deras 

energistrateg påpekar att situationen kan se annorlunda ut för fastighetsbolag som inte 

har byggt så mycket nytt sedan rekordåren.  

Rekordårens flerbostadshus utgör en stor del av Sveriges byggnader och precis som 

Ljung (2012) påpekar är det viktigt att man energieffektiviserar dessa. Dock är det även 

som MKB:s energistrateg anser viktigt att man inte glömmer helheten och att de 

uppsatta miljömålen inte enbart gäller rekordårens byggnader.  

7.4 Möjliga åtgärder 

Studien har visat på många olika åtgärder, både stora som små, för att minska 

energianvändningen i byggnader. De effekter av olika åtgärder som studien anger 

kommer till stor del från andra studier där den potentiella effekten har räknats fram. Det 

kommer inte läggas så stor vikt vid siffrorna i denna analys eftersom effekten blir olika i 

olika byggnader. Vad effekten blir beror också mycket på i vilket skick byggnaden var i 

före åtgärden/åtgärderna genomfördes. 

I litteraturstudien kan man få en uppfattning om flera olika energieffektiviserande 

åtgärder och ungefär på vilken nivå effekten av en åtgärd ligger.  Nedan kommer de 
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olika åtgärderna som presenterats i studien tas upp men vissa av dem analyseras djupare 

än andra.  

Att byta ut fönster och dörrar i en byggnad kan spara en del energi vilket studien visar 

på, men enligt Högdal (2013) är investeringskostnaden ganska hög. Tilläggsisolering av 

fasader är precis som fönster- och dörrbyte ett relativt stort ingrepp och även 

tilläggsisolering av fasader har enligt Högdal (2013) en hög investeringskostnad. Mata 

m.fl. (2010) presenterar att tilläggsisolering av fasader var den åtgärd som visade sig 

vara minst lönsam i sin studie trots att det var en av de åtgärder som gav den största 

minskningen av energiförbrukningen. Däremot är detta den typ av åtgärder som är 

aktuella om man ändå måste renovera en byggnads fasader. När det gäller 

tilläggsisolering av fasader så menar Olander m.fl. (2014) på att det är nödvändigt att 

mer effektiva metoder tas fram för att man ska kunna få lönsamhet i en sådan åtgärd. I 

denna studie har några innovativa lösningar (kapitel 4.8.2) presenterats och detta visar 

på att det håller på att ske en utveckling inom området. Mycket kan hända innan år 2050 

och nya metoder kan utvecklas men fortfarande är det viktigt att man börjar agera redan 

nu och inte skjuter åtgärder framför sig.  

Tilläggsisolering av vindsbjälklag är enligt Nevander och Elmarsson (1994) en ganska 

enkel åtgärd att genomföra och det kan därför vara möjligt att få en lönsamhet i det. I 

intervjustudien kom det fram att MKB arbetar ganska mycket med vindsisolering när de 

ser att det kan leda till en förbättring av komforten och energiförbrukningen. Även 

MKB:s energistrateg påpekar att vindsisolering är en ganska enkel åtgärd. Denna studie 

har inte visat på några stora energibesparingar när det gäller isolering av vind och tak 

men om åtgärden är ganska enkel att genomföra är det eventuellt inte helt omöjligt att 

lyckas få investeringen lönsam. Speciellt inte om man precis som MKB vindsisolerar i 

samband med att man ändå ska byta papp på taken.  

Litteraturstudien visar på ganska stora energibesparingar då olika åtgärder på 

ventilationssystemet genomförs. Fallstudien/intervjustudien visar inte på att MKB 

arbetar speciellt mycket med åtgärder på ventilationssystemen just nu. Däremot går de 

ut med i något av sina allmända dokument att införandet av ventilationssystem med 

värmeåtervinning är en av de större åtgärder som krävs om man ska lyckas halvera 

energianvändningen. I litteraturstudien framkommer det att en del av åtgärderna på 

ventilationssystemet, exempelvis införandet av FTX-system, kan vara både ett stort och 

ett dyrt ingrepp. Det är dock svårt att uttala sig om hur mycket det kostar och hur 

avancerat det är att införa värmeåtervinning i ett ventilationssystem då detta beror på 

vilket system byggnaden har från början. Dalenbäck (2012) skriver att det är ganska 

enkelt att införa ett FTX-system i en byggnad som redan har ett FT-system samt att det 

är bra ur ekonomisk synpunkt. Högdal (2013) menar att införandet av en frånlufts-

värmepump har en ganska låg investeringskostnad samtidigt som energibesparingen är 

ganska hög. Enligt Mata m.fl. (2010) var installation av värmeåtervinning en av de 

åtgärder som visade sig minska energianvändningen mest och deras studie visade också 

på att denna åtgärd nästan var lönsam. Det framgår inte i Matas m.fl. (2010) studie några 

detaljer kring vilken typ av ventilationssystem som fanns från början och hur värme-

återvinningen gick till. Under intervjun med MKB:s energistrateg pratades det mest om 

injustering av värmesystem men inte mycket om de injusteringar man kan göra på 
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ventilationssystemet för att minska energianvändningen samt säkerställa en god 

inomhusmiljö. Det anses lite underligt att det inte kom på tal då komfortfrågan är en så 

viktig del av MKB:s arbete. Att det inte kom på tal under intervjun betyder dock inte att 

MKB inte arbetar med sina ventilationssystem utan det kan vara brist på tid under 

intervjun eller missförstånd mellan intervjuare och respondent.  

En av de åtgärder som både visade ge störst energiminskning samt vara lönsam i Matas 

m.fl. (2010) studie var sänkning av inomhustemperaturen till 20 grader. MKB siktar på 

en inomhustemperatur på 21 grader och deras energistrateg nämner att en av 

anledningarna till den sänkning av energiförbrukningen som företaget hade under 2014 

är att man sänkt från 24 grader till 21 grader i vissa byggnader. Enligt IVA (2012) ger en 

sänkning av inomhustemperaturen med en grad en besparing på fem procent. Man kan 

då förstå att en sänkning på tre grader i några av MKB:s bestånd ger en märkbar skillnad 

på energianvändningen i de byggnaderna.  

Fallstudien/intervjustudien visar på att man på MKB arbetar mycket med injustering och 

optimering av värmesystem och Högdal (2013) skriver att kostnaderna för åtgärderna på 

värmesystemet är ganska låga. Precis som för andra energieffektiviserande åtgärder kan 

effekten sprida sig ganska mycket. I det här fallet handlar det om i vilket skick 

värmesystemet var ifrån början. Högdal (2013) skriver också att energibesparingen vid 

injustering av värmesystemet är låg men enligt MKB:s energistrateg verkar det som att 

man har lyckat spara en del genom detta.   

På MKB är prognosstyrning inget man använder sig av då det enligt MKB:s 

energistrateg inte fungerade i deras byggnader när man testade det. Enligt eGain (2015) 

ska dock deras prognosstyrning minska värmeförbrukningen med 10-15 procent och de 

anger också att investeringen betalar tillbaka sig under det första året. Det framgick inte 

under intervjun hur många år sedan det var man testade prognosstyrning på MKB eller 

vilket företag som hade hand om det. Om den information som eGain (2015) går ut med 

stämmer är prognosstyrning en energieffektiviserande åtgärd som man kan få lönsamhet 

i.  

En annan åtgärd som har med värmen i en byggnad att göra är individuell mätning och 

debitering av värme. Denna åtgärd sparar enligt Berndtsson (2005) vanligtvis 10-20 

procent av värmebehovet och Pettersson (2012) anger samma siffror samt att potentialen 

finns i äldre byggnader. Effekten av individuell mätning och debitering av värme beror 

också mycket på vilket beteende hyresgästerna har och precis som Olander m.fl. (2014) 

skriver om individuell mätning och debitering för varmvatten så handlar det också om 

de ekonomiska förutsättningarna hos hyresgästerna.  Ett av de stora problemen med 

denna åtgärd är att göra en rättvis debitering. Det framgår inte att individuell mätning 

och debitering av värme är något som MKB använder sig av.  

Enligt Warfvinge (2008) bidrar balkongerna i rekordårens hus till stora köldbryggor och 

trots att denna studie inte visar på några större energibesparingar när det gäller att 

avlägsna dessa köldbryggor, kan det vara en komfortfråga. MKB:s energistrateg nämner 

komforten som en viktig del av arbetet med rekordårens byggnader och MKB går även 

ut med i sina allmänna dokument att de vill säkerställa en god inomhusmiljö. Trots att 
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åtgärder på balkonger möjligen inte leder till en stor energibesparing kan det vara 

aktuellt att genomföra om det förekommer komfortproblem i en byggnads lägenheter.  

MKB:s energistrateg tror att när vi närmar oss år 2050 kommer vi använda oss av 

solceller i väldigt stor utsträckning. MKB går ut med att de under 2014 påbörjade 

användningen av tre solcellsanläggningar. Det framgår inte om detta var i ny-

producerade byggnader eller i befintliga. Litteraturstudien har visat på att införande av 

solfångare kan ge en energibesparing på 10 kWh/m
2
 och år enligt Warfvinge (2008) och 

Andrén (2007b) menar på att om man ändå renoverar klimatskal eller taket på en 

byggnad, kan det vara en god idé att installera solfångare. I många artiklar angående 

nybyggda energisnåla hus som publiceras i dagens byggtidningar är det ofta solceller 

som är en av de åtgärder som ska minska energianvändningen. Om det blir som MKB:s 

energistrateg tror kommer solceller förmodligen även vara en viktig del i befintliga 

byggnader.  

Införandet av individuell mätning och debitering av varmvatten tas upp både i 

litteraturstudien och i fallstudien/litteraturstudien. MKB inför individuell mätning och 

debitering vid all nyproduktion och vid stambyten och enligt deras energistrateg har man 

också börjat användningen i flera befintliga byggnader. Då man märkt en ganska stor 

skillnad på energianvändningen enbart genom att införa mätarna är man på väg att 

införa åtgärden i ytterligare områden. MKB:s energistrateg nämner att de i sina 

fastigheter märkt att beteendet kring varmvattenanvändningen måste förändras och de 

väljer därför att arbeta med individuell mätning och debitering. Enligt Olander m.fl. 

(2014) är effekten av åtgärden precis som individuell mätning och debitering av värme 

kopplad till vilket beteende hyresgästerna har samt vilka deras ekonomiska 

förutsättningar är. MKB har i några av sina områden märkt en minskad varmvatten-

användning på 17 procent enbart genom att införa mätaren. Enligt IVA (2012) ger 

åtgärden en minskning på 5-15 procent medan Olander m.fl. (2014) skriver att 

införandet vanligtvis leder till en minskning på 15-30 procent. Olander m.fl. (2014) 

anger också att åtgärden ibland inte visar på någon effekt alls men att en minskning av 

varmvattenanvändning på 50 procent också kan ske. Precis som för andra åtgärder blir 

effekten olika i olika byggnader. Att döma av både litteraturstudie och 

fallstudie/intervjustudie är individuell mätning och debitering av varmvatten en åtgärd 

som man bör arbeta mycket med samt försöka utveckla. MKB:s energistrateg påpekar 

också vikten av en minskad varmvattenanvändning då man ser på byggnaderna ur ett 

fuktperspektiv.  

En mindre åtgärd som Mata m.fl. (2010) i sin studie visar på är lönsam är att minska 

energianvändningen för belysning. Enligt Högdal (2013) har åtgärder på belysningen en 

låg investeringskostnad och det är denna typ av åtgärder, som sparar energi men som 

också har en låg investeringskostnad som enligt Olander m.fl. (2014) är lönsamma. Idag 

finns det betydligt bättre teknik inom belysningsområdet och MKB går ut med att de har 

minskat fastighetselen i sina byggnader genom att använda sig av behovsstyrning för 

belysningen.  

I litteraturstudien presenteras några olika åtgärdsexempel varav två av dessa är 

åtgärdsprogram som genomförts i verkligheten. Till skillnad mot många av de andra 

siffror som anges i studien så är dessa inte potentiella utan verkliga. Janson och Wall 
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(2012) anger ett exempel där tilläggsisolering och tätning av golv, tak och fönster, 

fönsterbyte (till låga U-värden), installation av FTX-system samt placering av balkonger 

på utsidan av klimatskalet har genomförts. Dessa åtgärder gav totalt en minskning på 

127 kWh/m
2
 och år (ursprunglig energiförbrukning: 215 kWh/m

2
 och år) I dessa siffror 

ingår hushållsel. I det andra verkliga exemplet som Janson och Wall (2012) presenterar 

bytte man från FT-system till FTX-system, införde individuell mätning och debitering 

av varmvatten samt tilläggsisolerade klimatskalet. Dessa åtgärder gav en minskning av 

energianvändningen med 126 kWh/m
2
 och år (ursprunglig energiförbrukning: 178 

kWh/m
2
 och år). Hushållsel ingår inte i dessa siffror. Båda dessa exempel visar på att 

möjligheterna att energieffektivisera rekordårens flerbostadshus finns. Ekonomin och 

lönsamheten tas inte upp i samband med dessa exempel utan här är syftet att visa på hur 

det rent tekniskt är möjligt att genomföra energieffektiviserande åtgärder i rekordårens 

byggnader. Precis som tidigare nämnt är det viktigt att redogöra för goda exempel där 

man har lyckats sänka energianvändningen för att visa andra fastighetsägare vilka 

möjligheter som finns. Att arbeta tillsammans med energiarbetet och dela med sig av 

erfarenheter blir en viktig del i arbetet med att nå de uppsatta miljömålen.  
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8 Slutsatser 

Här sammanfattas studien genom att frågeställningarna besvaras och slutsatser för 

studien presenteras.  

 

 Vilka möjligheter och problem finns vid energieffektivisering av rekordårens 

flerbostadshus? 

Studien visar på att det finns många åtgärder för att energieffektivisera rekordårens 

flerbostadshus. Flertalet av de effekter som presenteras i litteraturstudien är framräknade 

med hjälp av olika modeller och visar enbart på möjliga effekter. Trots det är siffrorna 

inte tagna ur luften och de åskådliggör därför vilka möjligheter som finns. Några av de 

verkliga åtgärdsexemplen visar tydligt på att det är fullt möjligt att energieffektivisera 

byggnader från rekordåren och få en rejäl sänkning av energiförbrukningen. Man måste 

dock vara medveten om att alla byggnader får olika effekter av olika åtgärder eftersom 

de ser olika ut samt befinner sig i olika skick. I studien har det framkommit att det både 

finns små åtgärder som kan genomföras ganska enkelt samt större åtgärder som kräver 

omfattande ingrepp i byggnaden för att få en minskning av energiförbrukningen. Studien 

har visat på att det oftast är de små åtgärderna som kostar lite pengar samtidigt som de 

sparar energi, också är de åtgärder som är lönsamma för ett fastighetsbolag att 

genomföra.  

Både i litteraturstudien och i fallstudien/intervjustudien framkommer det att det största 

problemet är att det inte är så många av de energieffektiviserande åtgärderna som är 

lönsamma. Ekonomin spelar en viktig roll och kan man inte räkna hem en investering är 

det svårt att få beslut för att den ska genomföras. Att göra investeringskalkyler kan 

också vara svårt eftersom man inte vet hur de framtida förutsättningarna ser ut och man 

bör därför behandla flera olika scenarion. Intervjustudien visar också att man bör tänka 

annorlunda kring kalkylerna och väga in andra aspekter förutom de ekonomiska. När det 

gäller införandet av olika styrmedel och stöd finns det delade meningar kring hur det 

skulle kunna underlätta för fastighetsbolag samt vad effekterna kommer bli.  

Det är också viktigt att arbeta med informationsspridning kring hur energieffektivisering 

kan genomföras. Genom att dela med sig av erfarenheter behöver fastighetsbolag inte 

göra om samma misstag som redan gjorts och man kan ta vara på lyckade projekt och 

lära sig av goda exempel. Studien har också visat på att bristen på arbetskraft med rätt 

kunskap kan vara ett hinder för energieffektivisering.   

En viktig slutsats som studien visar är att det gäller att genomföra energieffektiviserande 

åtgärder i så stor utsträckning som möjligt när man ändå ska genomföra någon typ av 

underhåll i en byggnad. Gör man detta kan det vara lättare att få en åtgärd till att vara 

lönsam då det endast är extrakostnaderna för den åtgärden som ska betalas tillbaka 

genom en energibesparing.  
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 Hur arbetar man i det studerade fallföretaget med energi- och miljöfrågor i sina 

flerbostadshus för att bidra till en hållbar utveckling och för att nå de uppsatta 

miljömålen?  

MKB Fastighets AB arbetar aktivt med energi- och miljöfrågor och eftersom man är ett 

så stort företag i Malmö vill man vara en bra förebild och ta sitt ansvar när det kommer 

till hållbarhet. Både i befintliga fastigheter och i vid nyproduktion strävar man efter att 

energianvändningen ska minska och man tar lärdom av erfarenheter i befintliga 

byggnader då man tittar på framtida projekt.  

MKB är Malmö Stads bolag och arbetar därför mot målet om en minskning av 

energianvändningen på 30 procent till år 2020 istället för 20 procent. Förutom detta har 

MKB egna uppsatta etappmål längs vägen och för att nå sina mål försöker man 

energieffektivisera i så stor grad som möjligt då man genomför underhållsåtgärder i sina 

hus. 

För att lyckas nå målen tittar man också på vilka åtgärder som är möjliga att genomföra i 

sina befintliga byggnader samt arbetar med att nyproducerade byggnader ska vara så 

pass energieffektiva att de sänker den genomsnittliga energianvändningen för alla 

MKB:s fastigheter.  

De energieffektiviserande åtgärder som man främst arbetar med just nu i sina befintliga 

byggnader är individuell mätning och debitering av varmvatten samt injustering och 

optimering av värmesystem. MKB vill förändra beteendet kring varmvatten-

användningen då det är detta man sett är ett stort problem i flera av husen. Att se till att 

inomhustemperaturen ligger på rätt nivå är också en viktig del av arbetet och den goda 

kontakten med husvärdar och driftgrupp är en betydelsefull del i energiarbetet. Det man 

gör i sina flerbostadshus från rekordåren för att sänka energiförbrukningen är framförallt 

dessa mindre åtgärder som nämns ovan.  

För att kunna sänka energianvändningen mer i sina befintliga byggnader, menar MKB 

att det kommer krävas större åtgärder, exempelvis tilläggsisolering, fönsterbyte och 

åtgärder på ventilationssystemen. Man ser ett större underhållsbehov och omfattande 

renoveringsbehov i sina hus byggda på gränsen mellan 50-talet och 60-talet och tanken 

är att man vid dessa renoveringar ska energieffektivisera i den mån det är möjligt.  

Man går inte ut med så mycket information angående 2050-målet och hur man tänker 

kring det, förmodligen då detta ligger så långt fram i tiden.  
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Bilaga 1 – Intervjuunderlag  

 Hur ser ni på möjligheterna att nå målet om en minskad energianvändning på 
20 procent till 2020? Vad har ni gjort och vad tänker ni göra för att bidra till 
att uppnå målet?  

 

 Hur ser ni på möjligheterna att nå målet om en minskad energianvändning på 
50 procent till 2050? Vad har ni gjort och vad tänker ni göra för att bidra till 
att uppnå målet?  

 

 Finns det något projekt i syfte att energieffektivisera ett flerbostadshus från 
rekordåren som ni är extra nöjda med? Varför? Bäst effekt? Mest lönsamt?  

 

 Vilka problem anser ni vara de största för att minska energianvändningen i 
rekordårens flerbostadshus? 

 

 Hur ser ni på införandet av styrmedel i form av t.ex. ROT-avdrag eller statlig 
hjälp för att ta lån för att underlätta för fastighetsägare att finansiera 
energiåtgärder i sina byggnader? Annat styrmedel eller stöd ni önskar fanns?  

 

 Vad gör ni för att säkerställa att era medarbetare har rätt kompetens för att 
utföra energieffektiviserande åtgärder? Både i planeringsfasen och i 
utförandestadiet? 

 

 Hur ser ni på energiåtgärder som inte är företagsekonomiskt lönsamma att 
genomföra?  

 

 Hur tas beslut i företaget om vilka investeringar som ska göras i era 
flerbostadshus?  

 

 Under 2014 minskade ni den totala energianvändningen per kvadratmeter 
med två procent. Vad var målet för 2014? Vilka åtgärder vidtog man i 
rekordårens flerbostadshus för att de skulle bidra med en sänkning av 
energianvändningen? Vilka åtgärder vidtog man i allmänhet?  
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 Målet för 2015 är att energianvändningen för uppvärmning, varmvatten, kyla 
och fastighetsel ska minska med fyra procent. Vad ska ni göra för att uppnå 
det?  

 

 Finns det några andra viktiga erfarenheter och lärdomar angående 
energieffektivisering i rekordårens flerbostadshus eller energieffektivisering i 
allmänhet som ni vill dela med er av?  

 


