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In Sweden there are a lot of challenges when it comes to making buildings more energy 

efficient. In the year of 2018, the construction and housing business in Sweden, accounted for a 

total energy usage of 105 TWh, which is one third of the country’s total energy usage. In 

connection with today’s global environmental problems, it is important that all countries take the 

responsibility to minimize their energy usage as much as possible.  

Since the middle of the 1990’s the United Nations (UN) has been working on creating mutual 

goals based on each of its members specific conditions. The Kyoto Protocol and the 2030 

Agenda are established agreements that have been made to reduce the members of UNs’ 

energy consumption and help solve the climate crisis.  

This thesis has been made in collaboration with Fastighetsstudion i Uppsala AB with the 

supervisors Sven Detterberg, a certified consultant in the field of energy efficiency and Andreas 

Andersson, a consultant in the field of maintenance planning. They have noticed that the energy 

mapping plan and the maintenance plan are made by two different contractors, even though 

they have a lot of their investment basis in common. A maintenance plan is something a 

property must have according to law, and the costs to maintain the property are a yearly 

expenditure that has been considered by the property manager. But when it comes to investing 

in making the building more energy efficient it can get very costly, and the money to these 

investments is something that is not accounted for in the yearly expenditure. Many property 

managers do not go through with investing in recommended energy efficiencies, because they 

cannot afford it, as it can take decades before the reduced cost in energy consumption pays for 

the investment by itself. The aim of this study is to synergize the energy mapping plan and the 

maintenance plan to see how much of the initial cost of the energy efficiency investments can 

be saved by combining it with planned maintenance costs. 

A tenant-owned association with four property buildings has been studied in this thesis. The 

properties have an existing energy mapping plan made in 2019 by Sven Detterberg, and a 

maintenance plan made in 2016 by Riksbyggen AB. Life cycle costs have been calculated by 

synergizing the planned maintenance and different energy efficiencies suggested in the energy 

mapping plan. The goal is to guide the tenant-owned associations on how the plans can be 

synergized, thus making the suggested energy efficiencies more affordable. This will in the long 

run help the tenant-owned association by increasing the value of the property, improve its 

economy and reduce its CO2-emissions. 

The case studied in this thesis achieved positive results. After combining the cost of the 

suggested energy efficiencies with the relevant planned maintenance costs it was concluded 

that all 5 suggestions would be profitable within less than 15 years and four of them in less than 

10 years. Before combining the two plans, four of the suggestions would not be profitable within 

a 15-year period. 

David Sundberg 

Viktor Veiksaar 
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SAMMANFATTNING 

I Sverige finns det stora utmaningar när det gäller energi-

effektivisering av byggnader. Under 2018 stod bygg- och bostads-

branscherna i Sverige för en total energianvändning av 105 TWh. 

Detta är en tredjedel av landets totala energianvändning. I sam-

band med dagens globala miljöproblem ställs det höga krav på att 

världens länder tar ansvar och bidrar till att minimera energi-

användningen 

Sedan mitten av 1990-talet har Förenta nationerna (FN) arbetat 

med att skapa gemensamma mål baserat på var och en av dess 

medlemmars förutsättningar. Kyotoprotokollet och Agenda 2030 

är etablerade överenskommelser som innebär att medlems-

länderna ska minska sin energianvändning och hjälpa till att lösa 

den globala klimatkrisen. 

Detta examensarbete har gjorts i samarbete med Fastighets-

studion i Uppsala AB med handledarna Sven Detterberg, en 

certifierad konsult inom energieffektiviseringsområdet och 

Andreas Andersson, en konsult inom fastighetsförvaltning. De har 

uppmärksammat att energikartläggning och underhållsplanering 

oftast är utförda av två olika aktörer, trots att de har mycket av 

sin investeringsbas gemensamt. En underhållsplan är något 

fastighetsägare måste ha enligt lag. Kostnaderna för att under-

hålla fastigheten är en årlig utgift som har tagits till hänsyn av 

fastighetsägaren. Men när det kommer till att investera i energi-

effektivisering av byggnaden kan det bli mycket kostsamt. Utgift-

erna till dessa investeringar är något som oftast inte är inräknat i 

fastighetens ekonomi. Det kan ta årtionden innan eventuell 

nettobesparingen betalar för den enskilda investeringen. Syftet 

med denna studie är att skapa synergier mellan energikart-

läggningen och underhållsplanen. Detta för att undersöka hur 

mycket av de initiala investeringarna för energieffektiviserings-

åtgärderna kan reduceras genom att kombinera dem med plan-

erade underhållskostnader. 

En bostadsrättsförening (BRF) med fyra fastighetsbyggnader har 

studerats i denna studie. Fastigheterna har en befintlig energi-

kartläggningsplan som utfördes 2019 av Sven Detterberg och en 

underhållsplan som utfördes 2016 av Riksbyggen AB. För att 

skapa realistiska beräkningar och applicera teorier för en 

kombinerad energi- och underhållsplan har livscykelkostnader 
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beräknats. Målet är att vägleda BRF:en om hur planerna kan 

samordnas och därmed göra föreslagna energieffektiviseringar 

billigare i slutändan. Detta kommer på sikt att hjälpa BRF:en 

genom att öka fastigheternas värde, förbättra deras ekonomi och 

minska koldioxidutsläppen.  

Fallet som studerades i denna studie erhöll positiva resultat. Efter 

att ha samordnat kostnaderna för de föreslagna energieffektiv-

iseringarna med relevanta planerade underhållskostnader, drogs 

slutsatsen att alla fem förslag skulle vara lönsamma inom mindre 

än 15 år och fyra av dem inom mindre än tio år. Innan de två 

planerna kombineras skulle fyra av förslagen inte vara lönsamma 

inom en 15-årsperiod. 

Nyckelord: Energieffektivisering, energikartläggning, underhålls-

plan, förvaltning, LCC, flerbostadshus, samordning, synergi. 
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1 INLEDNING 
År 2019 ägdes närmare 50 procent av Sveriges flerbostadshus av 

bostadsrättsföreningar (BRF:er) och mindre fastighetsägare (SCB, 

2019). Denna del av bostadsmarknaden antas ha begränsad 

kunskap, erfarenhet och tid för att sköta sina fastigheter och se 

potential till energibesparingar. Under finansiering av Energi-

myndigheten utfördes år 2013–2015 en undersökning för hur 

stora energibesparingar kunde göras av BRF:er (Energikontoret i 

Mälardalen, 2015). Där kontaktades 167 BRF:er, varav 41 BRF:er 

besöktes (Energikontoret i Mälardalen, 2015). Vid uppföljning har 

30 av dessa BRF:er genomfört eller planerat att genomföra 

framtida energieffektiviseringsåtgärder, och den totala energi-

besparingen uppmättes till 621 MWh/år. (Energikontoret i 

Mälardalen, 2015).  

I dagens läge utvecklas underhållsplanering och energieffekt-

ivisering normalt var för sig. Båda delar är viktiga för framtiden 

och miljön.  

Underhållsplanering håller byggnader i gott skick och planerar för 

framtida utgifter, vilket minskar mängden onödigt avfall (David L, 

1991, p. 495). Energieffektivisering minskar energianvändning en 

byggnad har, därav kostnaden. Det hjälper även till med att nå 

EU:s klimatmål förklarar (Nyhetssajten europaportalen, 2021). 

EU har satt ett klimatmål för år 2017 som innebär att sänka 

energi-användningen med 20 procent för 2020 och 32,5 procent 

för år 2030 jämfört med energianvändningen år 1990 

(Nyhetssajten europaportalen, 2021). 

Flera BRF:er tar idag hjälp av företag eller konsulter för att få fram 

en underhållsplan. Många av BRF:erna har dock inte kunskap 

eller förståelse för de möjliga besparingarna och fördelarna en 

energieffektivisering med hjälp av en energikartläggning av deras 

byggnad kan ge. Genom att erbjuda ett system där föreslagna 

energieffektiviseringar samordnas och prioriteras med planerade 

underhåll, kan rätt energieffektiviseringar göras. Det kan i sin tur 

leda till att fler BRF:er väljer att göra en energieffektivisering av 

byggnaden i samband med planerat underhåll. 

1.1 Syfte och mål 
Arbetets syfte är att undersöka möjligheten att effektivt skapa en 

synergi där åtgärderna för energieffektivisering implementeras i 

arbetet med en underhållsplan för byggnader. Detta för att 
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redovisa de möjliga ekonomiska besparingar BRF:er kan göra. 

Genom omprioritering och sammankoppling av vissa underhålls-

åtgärder efter föreslagna energieffektiviseringsåtgärder kan in-

vesteringskostnaderna sänkas. Studien har också som mål att 

skapa en övergripande metodik för prioritering av olika åtgärder. 

1.2 Frågeställningar 
I studien har författarna försökt besvara följande tre frågor: 

• Hur mycket kan BRF:erna och fastighetsägarna spara 

genom prioriteringar av energieffektiviseringar? Hur 

mycket kan merinvesteras i underhåll? 

• Finns det planerade underhåll och energieffektiviseringar 

som kan kombineras för ökad lönsamhet?  

• Hur kan en synergi mellan en underhållsplan och en plan 

för energieffektivisering redovisas på bästa sätt, för att 

mottagaren enkelt ska kunna tolka den möjliga 

ekonomiska besparingen? 

1.3 Avgränsningar 
Allmännyttiga bostadsbolag eller större fastighetsägare har oftast 

en hel avdelning avsatt till teknisk förvaltning där både underhåll 

av byggnader och möjlig energieffektivisering tas i åtanke 

kontinuerligt. Det är därför mer relevant att undersöka möjliga 

besparingar för BRF:er. De har ofta mindre kunskap om be-

sparingar en väl utförd underhållsplan och energieffektivisering 

av byggnaden kan innebära.  

Byggnader är unika och har olika kostnader för möjliga energi-

effektiviseringar och underhåll. I denna rapport kommer pris-

specifika fall för energieffektiviseringarna och underhålls-åtgärder 

att tas upp i samband med en enfallsdesign av ett objekt. 

Energieffektiviseringar inuti lägenheter, vilket är privat, kommer 

ej att tas i beaktning. 
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2 BAKGRUND 
I detta kapitel redogörs för vad energieffektivisering av en byggnad 

innebär, vad en underhållsplan är, samt den ekonomiska 

aspekten av dessa åtgärder. Kapitlet sammanfattar även vilka 

lagar och regler som gäller underhåll och energieffektivisering. 

2.1 Lagar och regler 
Svensk lag reglerar hur fastighetsägare ska upprätta planer vad 

gäller underhåll och energieffektivisering. Detta kräver ett 

omfattande arbete för att uppfylla kraven, vilka är en grund-

förutsättning för en byggnads livslängd och energianvändning 

(Energimyndigheten, 2018). Utöver Sveriges lagar och regler, finns 

det flertalet framarbetade direktiv inom EU. Dessa har enligt 

(Energimyndigheten, 2018) som mål att gemensamt agera som 

riktlinjer och underlag. Medlemsländerna i EU får arbeta fram 

egna arbetssätt enligt direktiven, som ska fungera som praxis 

inom områdena kring energianvändning (Energimyndigheten, 

2018). 

Gemensamt för lagrummen och föreskrifterna för arbetet med att 

underhålla en fastighet, framgår det att en underhållsplan inte 

behövs per definition. Lagrummen som kommer att presenteras i 

detta kapitel är Plan- och bygglagen (PBL), Boverkets byggregler 

(BBR), Bostadsrättslagen och energiprestandadirektivet (EPBD). 

2.1.1 Plan- och bygglagen 

Alla som äger olika typer av byggnader och fastigheter, har ett 

ansvar och lyder under plan- och bygglagen (PBL) (Riksdagen, 

2010). PBL är den lag som reglerar förutsättningarna för att bygga 

fastigheter och konstruktioner samt för planläggning av mark och 

vatten (Bratt, et al., 2018, p. 7).  

I enlighet med PBL, innefattar lagrummet av beskrivningar av 

flera olika förutsättningar, krav som framställer förvaltandet av 

en fastighet, för säkerställandet att fastigheterna innefattar en 

långsiktig och hållbar plan (Riksdagen, 2010). Enligt lagen 

(Riksdagen, 2010) finns det paragrafer som avser att bibehålla 

idén och arbetet med en underhållsplan. I PBL (2010:900) finns 

det beskrivet i 8 Kap §4 och 8 Kap §14, där paragraferna 

förtydligar hur byggnadsverkets tekniska egenskaper och 

underhåll ska tillgodoses (Riksdagen, 2010). 
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2.1.2 Boverkets byggregler 

Skillnaden mellan BBR:s föreskrifter mot PBL:s lagar, är att 

föreskrifterna inte är lag ur ett juridiskt perspektiv, utan BBR 

innehåller föreskrifter och allmänna råd till fastighetsägaren 

(Boverket, 2020). Som beskrivet är föreskrifterna framtagna för 

att tolka och underlätta PBL:s juridiska språk. Detaljnivån 

beskrivet i BBR är högre än PBL, därav kan det betraktas som 

praxis och agerar som lag för bygg- och förvaltningssektorn 

(Boverket, 2020).  

I enlighet med BBR (Boverket, 2020), framgår det att ett periodiskt 

underhåll ska planeras, vilket kan resultera i framtagandet av en 

underhållsplan. Bestämmelserna som berör punkterna och 

informationen för underhållsplanering finns beskrivet i Boverkets 

författningssamling (BFS) (2011:6) under kapitel 2:51 (Boverket, 

2020). Där beskrivs behovet att en plan för periodiskt underhåll 

bör omfatta 30 år (Svensk Byggtjänst, 2020, p. 28).  

BBR:s miljöindikatorer tillhandahåller information om miljö-

påverkan från bygg- och fastighetssektorn (Boverket, 2021a). Med 

det i åtanke kan BBR:s regler rörande energihushållningen, skapa 

nya förutsättningar för efterlevandet av en alltmer effektivare 

energianvändning. Denna information baseras på ändringar som 

hämtas ur EU-direktivet om byggnaders energiprestanda (Direktiv 

2010/31/EU och direktiv 2018/844/EU) (Boverket, 2021a).  

2.1.3 Bostadsrättslagen 

I bostadsrättslagen (1991:614) i respektive 7 Kap 4§ och i 9 Kap 

5§, beskrivs vilka åtgärder och underhåll som BRF:en ansvarar 

för (Riksdagen - Bostadsrättslagen, 2021).  

Enligt bostadsrättslagen finns det inte någon information om ett 

lagkrav gällande upprättandet av underhållsplan (Riksdagen - 

Bostadsrättslagen, 2021). Grundförutsättning för en fastighets-

ägare är dock att de tillhandahåller och avsätter ekonomiska 

medel för fortlöpande framtida underhåll och investeringar 

kopplat till fastigheten (Riksdagen - Bostadsrättslagen, 2021). 

Däremot är underhållsplanen ett väl vedertaget verktyg, vilket kan 

appliceras och tillgodose lagkravens detaljerade skrifter (Planima, 

2020).  

2.1.4 Energiprestandadirektivet 

Energiprestandadirektivet (EPBD) bygger på gemensamt tagna 

beslut från EU och dess medlemsländer (Nilsson, et al., 2009, p. 
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41). Direktivet ämnar förstärka arbetet rörande minskandet av 

energianvändningen i byggnader, med avseende på energi-

prestanda och energieffektiviseringar vilket (Nilsson, et al., 2009, 

p. 41) poängterar. Teknisk utrustning optimeras efter geografiska 

aspekter har tagits i beaktning, tillgängliga resurser och etabl-

erade lösningar, detta för att bidra till bättre hållbarhet inom alla 

sektorer (Nilsson, et al., 2009, p. 41). 

(Energimyndigheten, 2018) har ålagts uppdraget att ta fram en 

gemensam ram och förstärka arbetet gällande energieffektivi-

seringen inom både bygg- och förvaltningsbranschen. De nämner 

även att ett grundläggande arbetssätt kan specificeras och 

framställas med en hållbar strategi, för att utföra renoveringar 

energieffektivare. 

Utöver energimyndigheten i Sverige, arbetar dessutom Boverket 

med uppföljningsarbetet rörande EPBD (Boverket, 2018). Bo-

verket ansvarar för arbetet med att uppdatera föreskrifterna rör-

ande energihushållning och energideklarationer (Boverket, 2018).  

2.2 Energieffektivisering 
Det huvudsakliga målet med att utföra energieffektiviseringar i 

Sverige, är att sänka den totala energianvändningen. För Sverige 

ska energianvändandet sänkas med 50 procent mellan åren 2005 

och 2030 (Ekonomifakta, 2020b). För att uppnå kraven behöver 

det skapas bättre förutsättningar gällande energieffektivisering. 

Med hjälp av tekniska lösningar och fortlöpande utveckling av ny 

teknik, finns det större möjligheter att klara det högt uppsatta 

målen med energieffektivisering (Ekonomifakta, 2020b).  

Enligt (Boverket, 2021b) uppgick den totala energianvändningen 

för svenska bygg och fastighetsbranscherna till ungefär 105 TWh 

under 2018. Detta betyder att ungefär en tredjedel av hela 

Sveriges energianvändning kommer från dessa två branscher. 

Förvaltning av fastigheter är den största bidragande faktorn, där 

uppvärmning av bostäder står för 72 procent av den totala energi-

användningen. Byggverksamheten stod för 19 procent enligt stati-

stik från Statistiska centralbyrån (SCB) och Boverket (Boverket, 

2021b).  

Energianvändningen hos byggnader har under de senaste åren 

minskat i genomsnitt per kvadratmeterarea boyta, enligt uppgifter 

från Boverket. Däremot är det fortfarande en dystrare utsikt för 

bygg- och fastighetsbranschen, faktumet kvarstår att den totala 
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energianvändningen har ökat med ungefär 10,5 procent sedan år 

2008. För att energieffektivisera äldre byggnader måste ny teknik 

och lösningar tillämpas, vilket kan bidra till lägre energianvänd-

ning. Tydligt exempel är att nya byggnader förbrukar mindre 

energi än äldre byggnader. Detta gäller energianvändning som 

tillgodoser uppvärmning av byggnader och varmvatten (Boverket, 

2021a). 

Boverket förklarar (Boverket, 2021a) att energieffektiviseringen 

bidrar förutom minskandet av energianvändning, till en lägre 

miljöpåverkan, vilket är en förutsättning till att uppnå miljö-

kvalitetsmålen för Sveriges energianvändning.  

Detta förstärks enligt (Naturvårdsverket, 2020) med innebörden 

att energieffektivisering bidrar till ett bättre hållbarhetsperspektiv 

med fokus på att minimera miljöpåverkan, minskning av kol-

dioxidutsläpp och flertalet andra växthusgaser. Genom att uppnå 

en lägre energianvändning för en fastighet leder det till en mer 

ekonomisk vinning för BRF:er och fastighetsägare (Svensk 

innemiljö, 2008, p. 17). 

(Energimyndigheten, 2017) förklarar betydelsen av fördelarna 

med att en BRF ska utföra energikartläggning. Den skapar 

underlag och information som ger en överblick av energi-

användning i fastigheter. De nämner även att i samband med en 

utförd energikartläggning tas olika förslag fram på hur BRF:en 

ska kunna energieffektivisera fastigheterna utifrån deras förut-

sättningar.  

Vid implementering av energieffektiviseringar från en energi-

kartläggning erhålls ett framtida resultat av att energi-

användningen minskar (Energimyndigheten, 2017). Detta kan 

resultera i att BRF:en får en bättre och tryggare ekonomi som 

innebär att det till exempel inte kommer tillkomma några 

hyreshöjningar för de som bor i lägenheterna. Dessutom bidrar 

energieffektiviseringar ytterligare bättre förutsättningar för de 

inneboende samt att fastighetens värde ökar (Energimyndigheten, 

2017). 

2.2.1 Kyotoprotokollet och Kyotopyramidens inverkan på 

byggbranschen 

Att designa en byggnad på ett så energieffektivt sätt som möjligt, 

innebär att flera olika faktorer bör tas i beaktning (Frosthammer 

& Slagstad, 2007, p. 12). Detta kan exemplifieras enligt (UNFCCC, 
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2021) där materialval eller tekniska lösningar, vilka har en 

gemensam inverkan på byggnadens totala energianvändning.  

Efter FN-toppmötet i Kyoto 1997, beslutades att människans 

avtryck på miljön skulle sättas i fokus och minimeras (UNFCCC, 

2021). Ett förslag togs fram och presenterades, vilket skapade 

Kyotoprotokollet, ett tillägg till United Nations Framework Con-

vention on Climate Change (UNFCCC) (UNFCCC, 2021). Detta för-

klarar (Boverket, 2006, p. 10) att samtliga medlemsländer ska 

arbeta mot energieffektivisering. Föreslagna åtgärder är att med-

lemsstaterna ska uppnå de bindande mål enligt Kyotoprotokollet, 

vilket är minska energianvändningen med en procent per år 

(Boverket, 2006, p. 10). 

Från Kyotoprotokollet skapades Kyotopyramiden (Frosthammer & 

Slagstad, 2007, p. 12). Där Norske Husbank i samarbete med 

norska forskningsinstitutet Sintef, gemensamt skapade och 

illustrerade strategier för att minimera energianvändandet och 

förbättra energibesparingsåtgärder (Frosthammer & Slagstad, 

2007). Kyotopyramidens strategier och tankesättet har influerat 

och väg-leder den moderna byggteknik som genomsyrar inom 

Skandinavien (Frosthammer & Slagstad, 2007, p. 12).  

Enligt (Frosthammer & Slagstad, 2007, p. 12) är Kyotopyramiden 

konstruerat och enkelt uppbyggd för att vara ett pedagogiskt 

verktyg, med resultatet av att kunna vägleda och för att minska 

energianvändningen hos byggnader. Kyotopyramiden ger anvis-

ningar om i vilken ordning energibesparandeåtgärder bör genom-

föras, för att på ett så effektivt sätt minska energianvändningen i 

hus (Frosthammer & Slagstad, 2007, p. 12). 

I Figur 2.1 illustreras Kyotopyramiden med alla dess olika nivåer. 

Riktlinjer som erhålls för aktörer inom bygg- och förvaltnings-

branschen att starta i botten av pyramiden och sedan arbeta 

uppåt, för att uppnå bästa möjliga resultat av energieffektiv-

iseringar (Frosthammer & Slagstad, 2007, p. 12). 
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Figur 2.1 Kyotopyramiden illustrerar effektivaste sättet att reducera energi-
användningen i en byggnad (Frosthammer & Slagstad, 2007). 

Basen av pyramiden fokuserar på att minimera värmeförluster. 

Det har en stor inverkan på några av de viktigaste åtgärderna som 

kan utföras i samband med energieffektivisering (Frosthammer & 

Slagstad, 2007, pp. 12-13). För en äldre byggnad sker bland annat 

värmeförluster via transmissions-förluster, som innebär att 

värme transporteras ut från byggnaden, vilket kan ske via venti-

lation, tak, vägg, grund, fönster och dörrar (Frosthammer & 

Slagstad, 2007, pp. 12-13).  

Nästa steg är att effektivisera och minska elanvändningen. 

Åtgärder kan ske genom effektivisering av befintlig utrustning och 

teknik rörande styr- och reglersystem alternativt installera mode-

rnare energisnålare utrustning. Beroende på åtgärder innefattar 

det olika nivåer på investeringskostnader för en byggnad 

(Frosthammer & Slagstad, 2007, p. 13). 

Tredje steget är att utnyttja förnybara energikällor med fokus på 

solenergi, vilket är en åtgärd som hjälper till med att energi-

effektivisera en byggnad. Möjligheterna med att konvertera sol-

energin kan bistå med uppvärmning av kranvatten och elenergi 

(Frosthammer & Slagstad, 2007, p. 13). 

Fjärde steget innefattar uppvisandet av energianvändningen för 

byggnaden (Frosthammer & Slagstad, 2007). Att på ett enkelt sätt 

illustrera och ge en informativt och lättförståelig återkoppling till 
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de inneboende om deras energianvändning. I Sverige finns det 

beskrivet i lagen om energideklaration för byggnader (2006:985) 

§5 vilka krav som gäller och vilka typer av byggnader som måste 

skapa energideklarationer (Riksdagen - Lag om energideklaration 

för byggnader, 2006). 

I toppen av Kyotopyramiden omfattar valet om vilken typ av 

energiförsörjning bostaden ska använda sig av, för att vara mest 

energieffektiv. Energikällorna kan variera beroende på geografisk 

placering av byggnaden. Fjärrvärme rekommenderas i städer och 

större samhällen medan biobränslen kan utnyttjas i bättre 

utsträckning på landsbygden (Frosthammer & Slagstad, 2007, p. 

13). 

2.2.2 FN Agenda 2030 och de globala målen 

I samband med att FN sammanträdde i september 2015, skrev 

majoriteten av världens ledare under organisationens agenda. 

Målet är att lösa klimatkrisen och förbättra mänskliga rättigheter 

till år 2030. Agendan består av en kungörelse om 17 globala 

hållbarhetsmål med tillhörande delmål, vilket fick namnet Agenda 

2030 (FN, 2015). Kungörelsen fastställer tydliga krav på 

förändringar av samhällsstrukturerna. Ett stort engagemang 

krävs från samtliga nivåer i samhället och av dess individer att 

sträva gemensamt för att uppnå målen (FN, 2015).  

Agendan är inte ett juridiskt bindande avtal, utan är en frivillighet 

för medlemsländerna att vara delaktiga i. Ett av de större målen 

är att identifiera gemensamma partnerskap där stor vikt läggs på 

att ingen av medlemsländerna lämnas utanför. De länder som har 

större utmaningar att uppnå målen, ska erbjudas den hjälp de 

behöver från övriga medlemsländer för att lyckas med sina 

åtaganden (FN, 2015).  

Budskapet som förmedlas i Agenda 2030 är att det består av tre 

dimensioner med fokus på att förstärka hållbarhetsperspektiven 

ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Dimensionernas inverkan 

tydliggör beroendeskap av varandra och kan inte skiljas. Ett bra 

samspel skapar ett slutresultat för att hållbarhetsperspektivet 

ska uppnå fortsatt samhällsutvecklingen och gemenskap (FN, 

2015).  

Enligt studien utförd av (Norström, et al., 2014) utryckes behovet 

med att se samtliga dimensioner som ett gemensamt system. Det 

sammansatta ekosystemet erbjuder sina tjänster till människan 
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och samhället, vilket kan utvecklas för både social och ekonomisk 

tillväxt. Författarna poängterar innebörden för människans 

inverkan, att skapa en övergripande förståelse för sin del i 

ekosystemet och få en ökad medvetenhet. 

2.2.3 Energianvändning för fastigheter idag  

För fastigheter uppgick energianvändningen till 77 TWh under 

2019 gällande uppvärmningen och varmvatten. I Figur 2.2 syns 

en tydlig trend att energianvändningen sänks sedan början av 

2000-talet (Energimyndigheten, 2020). Flertalet olika faktorer har 

inverkan och bidrar till sänkningen, ett framträdande exempel är 

utveckling av tekniska lösningar som är energisnålare. 

(Energimyndigheten, 2020) påpekar att tekniska lösningar av 

befintliga system har bytts ut mot nya effektivare system som 

återvinner värme och klimatskalen hos nyproducerade bostäder 

är bättre och hjälper till med att bidra till minskad uppvärmning. 

 

Figur 2.2 Total energianvändning [TWh] för uppvärmning och varmvatten mellan åren 
2002–2019, fördelat på använt energislag och byggnadstyp (Energimyndigheten, 2020). 

2.3 Byggnaden som ett system 
Dagens byggnader har i jämförelse med de som konstruerades 

under slutet av 1800-talet och början på 1900-talet, generellt en 

enklare standard. Exempel kan förklaras med att fastigheternas 

uppvärmning bestod av kakelugnar och klimatskal var otäta 

(Boverket, 2008, p. 81). Detta bidrog till en naturlig frånlufts-

ventilation eftersom av att värme stiger, vilket skapar ett 

undertryck och på så sätt kommer ny luft in genom otätheterna. 
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I dagens samhälle har kraven höjts av de som bor i fastigheterna 

och arbetar i dem, vad gäller inomhusklimatet och energi-

hushållning. Detta har lett till utvecklandet och förbättrandet av 

tekniska lösningar gällande ventilation, energianvändning och 

uppvärmning (Boverket, 2008, p. 81).  

Definitionen enligt BBR av uttrycket energianvändning, är den 

energi som levereras för normalt bruk under ett normalår. Det 

tillgodoser och täcker kraven för uppvärmning, tappvarmvatten, 

fastighetsenergi och eventuell komfortkyla (Boverket, 2012, p. 

19). För en byggnads energianvändning ingår inte hushålls- eller 

verksamhetsel som parametrar i beskrivningen av en byggnads 

systemgräns enligt BBR (Boverket, 2012, pp. 19-20). 

Dagens moderna byggande ställer höga krav på samtliga aktörer 

som är involverade i byggprocessen. Från inledande projektskede, 

till produktionsskedet och slutligen under den långa förvaltnings-

processen (Abel & Elmroth, 2012, p. 58). Detta medför att de har 

fokuserat och avgränsat sig till sina specialistområden för de olika 

skedena i byggprocessen. Tidigare nämnt i kapitel 2.2, har den 

tekniska utvecklingen en stor inverkan för fastigheterna och 

därmed bidragit till att nya material och utrustningar har skapats 

och implementerats. Enligt (Abel & Elmroth, 2012, p. 58) krävs 

det en högre säkerhet och utförande vad gäller byggandet, vilket 

har gjort att fastigheterna är mer känsliga även om de är mer 

energieffektiva. 

Enligt (Abel & Elmroth, 2012, p. 83) belyser de dessutom att det 

är en alltmer viktigare uppgift som behöver säkerställas både vid 

nyproduktion och förvaltning av fastigheter, är behovet av att se 

över drift under förvaltningskedet. Fokus ligger ständigt på att 

sänka energi-behovet utan att göra anspråk på att inneklimatet 

eller fastighetens funktion riskeras att försämras (Abel & Elmroth, 

2012, p. 83).  

2.4 Underhållsplanering 
Alla byggnader är utsatta för risker så som brand, fuktskador, 

nedbrytning, UV-strålning och slitage (Lee, et al., 2019, p. 3285). 

Om en byggnad får stå utan underhåll kan det leda till skador, 

som akut måste åtgärdas för att säkerställa byggnadens säkerhet 

för brukarna, annars finns risk för att byggnaden kollapsar 

(Chan, 2019, p. 1). En underhållsplan är ett verktyg som används 

inom byggbranschen för att förlänga en byggnads livslängd, 

minska kostnader och planera utgifter. 
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2.4.1 Underhållsplan 

En underhållsplan används för att skapa en planering av 

återkommande underhåll som byggnaden behöver. På så vis får 

fastighetsägaren bättre koll på kommande kostnader, kan 

disponera kapitalet rätt och minska risken för akuta åtgärder.  

Enligt PBL (2010:900) (Riksdagen, 2010) 8 kap §14 ska en 

byggnad underhållas, men det finns inga krav på hur planering 

för underhåll ska fortlöpa. Enligt (Underhållsplan.nu, u.å.) kan en 

underhållsplan därför vara mycket enkel gjord eller mer avan-

cerad, beroende på ändamålet och vem som efterfrågar om info-

rmationen. Det räcker med att fastighetsägaren har underhålls-

planering i åtanke, eller förslag nedskrivet på ett papper för att 

det ska klassas som underhållsplanering. De nämner även att en 

mer avancerad, yrkesmässigt utförd underhållsplan innehåller 

dokumenterade åtgärder, med intervall, kostnader och hur 

mycket som ska avsättas till underhållsfonden årligen (Under-

hållsplan.nu, u.å.). Enkelt förklarat visar en underhållsplan vad 

som ska göras, när det ska göras och kostnaden för åtgärderna 

(Underhållsplan.nu, u.å.). 

2.4.2 Underhållsplanens Innehåll 

Underhållsplanen ger både ekonomiska och miljömässiga för-

delar. I en underhållsplan inkluderas endast de planerade under-

hållen. Dessa skulle kunna vara målning eller putsning av 

fasader, renovering av fönster, stambyte, renovering eller byte av 

installationer och ytskiktsrenovering av lokaler. Detta för att få en 

översikt av hur stora kostnaderna kan bli inför kommande år, 

vilket ger fastighetsägaren möjlighet att lägga undan rätt kapital. 

Akuta åtgärder eller reparationer, som vattenskador eller inbrott 

tas generellt inte med i underhållsplanen. Enligt handledare 

Andersson, A. går det dock att lägga in en schablonkostnad. Till 

exempel 25 kr/m2 boarea (BOA), vilken är återkommande varje år 

i underhållsplanen och täcker mindre akuta åtgärder. Detta för 

att ge fastighetsägaren en bättre planering av ekonomin.  

En underhållsplan omfattar ett tidsspann på allt från 10 – 50 år. 

Generellt gäller det att desto längre in i framtiden en underhålls-

plan överblickar, desto bättre kontroll fås över kostnaderna. 

Enligt (Nabo, u.å.) bör en underhållsplan redovisa åtgärder för de 

kommande 50 åren. Det ger en bättre överblick på lång sikt och 

får även med underhåll med långa intervall, som stambyte och 
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hissrenovering. De säger även att den ska kontrolleras och upp-

dateras med jämna mellanrum, då byggstandarder ofta ändras.  

2.4.3 Fördelar med att ha en väldokumenterad underhållsplan 

En fastighet utan underhållsplan kan lätt förfalla, då åtgärder 

görs för sent och i slutändan skapar kostnader som blir betydligt 

mycket större än om fastigheten hade underhållits rätt 

(Riksbyggen, u.å.). Att hålla rörstammar i bra skick kostar mindre 

än att handskas med till exempel vattenskador och läckage på 

grund av spruckna rör (Riksbyggen, u.å.). Enligt (Sveriges 

Fastighetskonsult, u.å.) kan underhållsplanenen bidra till att 

förutse kostsamma underhållsåtgärder, sänka driftskostnader 

och boendekostnader samt höja boendetrivsel och kan på så vis 

öka fastighetsvärdet. Den kan även bidra till sänkta försäkrings-

premier, ökad kreditvärdighet, förenkla styrelsebeslut, samt ge en 

jämnare avgiftsutveckling. De påstår även att underhållsplanen 

tillgodoser Bostadsrättslagen (1991:614) (Riksdagen – Bostadsrä-

ttslagen, 2021) som ställer krav på att fastighetsägarna redovisar 

de grunder för medel som ska avsättas till fastighetens underhåll. 

Enligt (David L, 1991) finns fördelar ur en miljösynpunkt. Genom 

att underhålla en byggnad, sänks risken för att partier går sönder 

och måste bytas ut. Utbyte av partier skapar onödigt avfall, som i 

sin tur påverkar miljön negativt (David L, 1991, p. 495).  

2.5 Boendeformer inom Sverige 
Inom Sverige finns det ungefär 4,7 miljoner hushåll och ungefär 

lika stort antal bostäder (SCB, 2021). Statistiken är baserad på 

uppgifter som finns i folkbokföringen, vilket i sin tur inhämtas 

från SCB och bygger på deras register över bostadsbeståndet. I 

Figur 2.3 förtydligas fördelningen av hushåll i Sverige och vilken 

typ av boendeform de består av (SCB, 2021). 
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Figur 2.3 Antal hushåll efter typ av boendeform 2019 (SCB, 2019). 

Uppgifterna från SCB åskådliggör att den enskilt största boende-

formen är småhus med närmare 1,9 miljoner i Sverige. För fler-

bostadshus finns det totalt sett cirka 2,3 miljoner hushåll, detta 

inkluderas då både hyresrätter och bostadsrätter. Flerbostads-

husen som boendeform utgör närmare 51 procent av den totala 

andelen hushåll i Sverige (SCB, 2021).  

Hos flerbostadshusen står hyresrätter för nästan 60 procent 

enligt (SCB, 2019) av den totala andelen av denna typ av boende-

form. Fördelningen av andelarna mellan de olika typer av ägande-

formerna redovisas i Figur 2.4.  

 

Figur 2.4 Uppdelning mellan hyresrätter och bostadsrätter i procent för flerbostadshus 
(SCB, 2021). 
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Därefter kan det att ytterligare illustreras i hur fördelningen 

mellan de olika ägandeskapen ser ut av flerbostadshusen, detta 

presenteras i Figur 2.5 där det syns att BRF:er står för 42 procent 

av det totala ägandeskapet (SCB, 2019). 

 

Figur 2.5 Överblick andel i procent beroende på ägandeskap av fastigheter (SCB, 2019). 

2.6 Livscykelkostnad 
Med hjälp av LCC kan samtliga kostnader tas vara på vad gäller 

initial kostnaden för investeringen, samt underhåll och drift 

under dess livslängd. Detta ger en överblick, och belyser 

totalkostnaden för objektet. 

Livscykelkostnaden kan enligt (Woodward, 1997) beskrivas med 

ett objekts totala summa av allt kapital som används i anslutning 

till objektet, exklusive tillverkningen av det. En LCC undersöker 

alltså mer än bara inköpskostnaden av ett objekt. Stor vikt tas i 

beaktning för de framtida driftkostnaderna och underhåll av 

objektet.  

Kishk (Kishk, et al., 2003, p. 9) förklarar att en LCC lämpar sig 

främst för att jämföra olika typer av alternativ. Detta för att kunna 

välja alternativet med lägst kostnad över hela dess livslängd. 

Denna typ av syn på LCC-metoden kan då agera som besluts-

underlag för att fatta beslut som är mer långsiktiga och 

ekonomiskt lönsamma. Dessutom poängterar Kishk (Kishk, et al., 

2003, p. 9) att pengars faktiska värde förändras över tid.  
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Woodward (Woodward, 1997) uttrycker sig med att formulera och 

främja fem olika typer av möjliga uppskattade livslängder i 

samband med en LCC-analys. Definitionen av livslängderna är 

enligt författaren följande: 

• funktionell livslängd, 

• fysisk livslängd, 

• teknologisk livslängd, 

• ekonomisk livslängd, 

• social/rättslig livslängd. 
 

Med de föregående fem definitionerna kan det vara grunden för 

att avgöra objektets investeringslönsamhet. Med hjälp av att 

tillämpa LCC-metoden kan det enligt (Elmroth, 2020, p. 73) 

avgöra om den tänkta investeringen är mer eller mindre lönsam 

jämfört med andra typer av investeringar. Att utföra de tänkta 

åtgärderna när de gör bäst nettoeffekt för energihushållningen 

(Elmroth, 2020, p. 73). Gällande kostnaden för underhålls-

åtgärder kopplade till energieffektiviseringar går det att avgöra om 

dess lönsamhet är värda att genomföras eller inte när en LCC-

kalkyl tillämpas (Elmroth, 2020). 

Oftast baseras LCC-kalkylen med hjälp av den så kallade 

nuvärdesmetoden. Fördelen med att utföra beräkningarna med 

denna metod är att dagens värde kan användas för att få de 

förväntade framtida utgifterna och intäkterna. Med hjälp av en 

kalkylränta som underlag till beräkningarna innebär det i 

principen att en krona inte har samma värde idag, som den skulle 

ha om ett år (Länstyrelsen Skåne, 2017, p. 8). 

2.7 Investering 
Enligt rapporten (Bratt, et al., 2018, p. 9) styrks sambandet 

rörande att fastigheter som utför större åtgärder, vilket inkluderar 

både underhållsarbeten och energieffektiviseringar, kan BRF:en 

utnyttja möjligheten att bokföra detta som en investering. Det kan 

förslagsvis vara nya fönster eller en större ombyggnation av 

fastighetens ventilationssystem. Fördelaktigt med att kostnade-

rna redovisas som investering innebär det att det inte belastar 

BRF:ens resultaträkning. De kan i stället utföras som avskrivning 

i form av en anläggningstillgång (Bratt, et al., 2018, p. 9).  

För att tillämpa detta poängterar (Bratt, et al., 2018, p. 9) inne-

börden av att tillgången som utförts för fastighetens förvalt-

ningsunderhåll, avser att användas över en lång tid och skrivs av 
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med ett procentuellt belopp över varje år. Detta resulterar i att 

som utförs går under kategorierna nyanskaffning eller standard-

höjande (Bratt, et al., 2018, p. 9). 

2.8 Gröna lån  
Under de senaste åren har, utöver bygg- och fastighetsbranschen, 

även bankerna förstått vikten av att bygga och förvalta mer 

energisnåla och effektiviserade fastigheter. Genom att vara en del 

av arbetet, har bankerna skapat så kallade gröna lån. Detta gör 

att bankerna bidrar till ett ökat intresse kring frågor relaterande 

miljö och klimat. Vilket beskrivs i enlighet med vad Finans-

inspektionen (Finansinspektionen, 2018, p. 10) har förtydligat i 

sin rapport, där resultat som leder till att hållbarhet prioriteras, 

vilket då belönar kunderna med mer förmånliga lånerabatter.  

Enligt (Finansinspektionen, 2018) har flera av de stora bankerna 

i Sverige har skapat och tillämpar gröna lån till de kunder som 

uppfyller kraven. Lånen riktar sig huvudsakligen till kunder som 

bygger nya fastigheter eller arbetar med förvaltning och utför 

energieffektiviseringar av befintliga fastigheter. Banker vill 

fortsätta att sträva efter en ökning av antalet gröna lån, även om 

dessa typer av lån endast utgör en mindre del av deras kredit-

portföljer (Finansinspektionen, 2018, p. 12).  

Bankerna har alla olika kriterier och krav för vad som behöver 

uppnås av deras kunder, för att få möjlighet till ett grönt lån. I 

(Finansinspektionen, 2018, pp. 12-13) framgår att bankerna har 

förhållandevis samma mål gällande hållbarhetsperspektiv. Bank-

erna har dock olika kriterier gällande sina låntagare (Möllersten 

& Ejlertsson, 2021, p. 12). Hur mycket billigare lånen blir beror 

således på vilken bank som erfordrar lånet. Sett till samtliga 

större banker varierar ränterabatten för deras kunder mellan 

0,10–0,20 procent. 

Att gröna lån är ett steg i rätt riktning för energieffektivisering är 

något som diskuteras och förtydligas i samtalet med Margot Bratt, 

WSP (Bratt, 2021). Hon påpekar att framsteg görs inom fastighets- 

och förvaltningsbranschen. Detta kan hjälpa fler BRF:er att 

investera i energieffektivisering, vilket bidrar till sänkning av 

klimatavtrycket.  

2.9 Programvara för underhållsplanering 
Det finns i dagsläget flera olika tjänster rörande förvaltning och 

underhåll av fastigheter. Ett exempel på en sådan tjänst är 
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Planima, vilket är det program som kommer användas i denna 

studie (Planima, 2021). Syfte med att använda Planima är att 

klargöra och presentera synergieffekter mellan underhålls-

planering och energieffektiviseringar. 

Ett underhållsplaneringsverktyg för fastigheter kan vara fördel-

aktigt. I programvarorna skapas och hanteras underhållsplaner 

för en önskad fastighet. Det går enkelt att exportera all 

information som efterfrågas till både kalkylblad och PDF. Med 

hjälp av exportering av önskvärda data, finns det möjligheter att 

utveckla och belysa energieffektiviseringsåtgärder i samband med 

underhållsplanering. Ytterligare information som till exempel 

ritningar, bilder och övriga viktiga dokument kan med fördel 

kopplas och lagras i underhållsplanen. 

2.10  Behov av säkrare bransch 
Enligt (Sveriges Riksdag, 2014) har statens energimyndighet idag 

krav på de som utför energideklarationer och Sveriges riksdag har 

en lag för de som utför energikartläggningar. För att få utföra en 

energideklaration ska företaget ha en certifierad energiexpert, 

vilket valideras av boverket (Boverket, 2016). Certifiering av 

energikartläggare sker enligt lag (2014:266) om energikartlägg-

ning i stora företag (Sveriges Riksdag, 2014). 

När det gäller energikartläggningar för fastigheter, finns det idag 

svårigheter för BRF:er att förstå innebörden av dessa. I tidigare 

kapitel 2.2 förklaras fördelar som uppnås i samband med en 

utförd energikartläggning. Enligt studien (Bångens, et al., 2019, 

p. 2) förklaras det att kartläggningarna skapar bättre förutsätt-

ningar för fastighetens energianvändning. Det nämns även att 

problem kan uppstå efter en utförd kartläggning, där arbetet 

senare utförs av en annan entreprenad vilken inte håller med om 

vissa, eller delar av de föreslagna energieffektiviseringarna. 

Margot Bratt är en seniorkonsult inom byggnadsfysik och 

energianalys för WSP. Hon har skrivet ett flertal rapporter som 

används i denna studie, till exempel (Bratt, et al., 2018; Bångens, 

et al., 2019). I intervjun med Margot Bratt (Bratt, 2021) förklarade 

hon att det finns aktörer på marknaden som arbetar för en 

sundare och säkrare bransch, se bilaga 1. De har i intresse att 

skapa olika typer av ackrediteringar för samverkan mellan 

tjänsterna och entreprenaderna samt för de som utför dem. Detta 

för att kunderna; BRF:er och fastighetsägare, ska känna sig 
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säkrare och kunna förlita sig på företagen de anlitar för utförande 

av arbete.  
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3 METOD 
I detta kapitel presenteras studiens tillvägagångssätt, metodval 

och hur litteraturstudien utförts. 

3.1 Metodöversikt 
Studien inleddes med en litteraturstudie för att skapa en 

förståelse av förutsättningarna och de regelverken som gäller. I 

det här examensarbetet har det utförts en fallstudie på ett objekt 

tillhandahållet av Fastighetsstudion i Uppsala AB. När fallstudien 

och framtagandet av metodiken genomförts, vävdes de samman i 

en diskussion och slutsats.  

Se Figur 3.1 för att få en visualisering av hur arbetsgången för 

examensarbetet utförts, samt de komponenter som ingår i stud-

ien. Denna arbetsuppdelningsstruktur har hjälpt till att skapa en 

grund för hur rapporten ska se ut, och var till stor hjälp i början 

av projektet. Den har uppdaterats kontinuerligt under rapportens 

gång för att enklare sammankoppla och visualisera olika delar. 

De gula delarna är grunden till de gråa delarna, vilka är grunden 

till de orangea delarna som slutligen resulterar i en fullständig 

rapport. 

 

Figur 3.1 Schematisk bild över examensarbetets arbetsprocess med hjälp av verktyg 
som används inom projektledning; arbetsuppdelningsstruktur eller work breakdown 
structure. 
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3.2 Litteraturstudie 
För att få en bredare förståelse för ämnets aktualitet och 

problematik, inleddes examensarbetet med en litteraturstudie. 

Detta inledande tillvägagångssätt är en grundförutsättning för att 

identifiera och sammanställa fakta som rapporten är ämnad att 

undersöka enligt (Säfsten & Gustavsson, 2019, p. 74).  

Arbetet som utfördes i den inledande fasen av rapporten 

utvecklades med hjälp av en strukturerad litteraturgenomgång, 

med fokus för att finna och inhämta relevant material och 

underlag (Säfsten & Gustavsson, 2019, p. 75). I litteratur-

genomgången användes tillgängliga sökverktyg som exempelvis 

universitetsbibliotekets söktjänst, samt flertalet sök- och 

skrivguider med inriktning på områden rörande teknik, bygg och 

förvaltnings av fastigheter. 

3.3 Fallstudie 
I examensarbetet har en fallstudie utförts med hjälp av ett objekt 

för att tillämpa enfallsdesign. Enligt (Säfsten & Gustavsson, 2019, 

p. 108) kan det utföras med ett övergripande perspektiv för att 

uppnå helhetsperspektivet. I enlighet (Yin, 2006, pp. 66-67) med 

Yin, beskrivs användandet av en enfallsdesign vara tillämpnings-

bart om det verkar för prov av en teori eller metodik. Fallstudien 

har utformats på ett sätt som grundar sig i frågeställningarna till 

studiens syfte och mål (Säfsten & Gustavsson, 2019, p. 110).  

Syftet är att belysa möjligheterna till en samordning mellan 

underhåll- och energieffektiviseringsåtgärder. Insamling av data 

ska genom analysarbetet undersökas och utvärderas. Detta 

baserat på antaganden och frågeställningar som utfördes inför 

arbetet för att bevisas om det finns önskade effekter av möjliga 

synergier (Säfsten & Gustavsson, 2019, p. 110). 

3.4 Beräkningar 
I rapporten beräknas underhåll- och energieffektiviserings-

åtgärdernas livscykelkostnad (LCC). Med hjälp av beräkningarna 

kan de enligt (Bångens, 2010, pp. 1-3) används som underlag för 

att skapa och uppnå synergi av åtgärderna. Beräkningar kommer 

även att utföras för energi och koldioxidutsläpp av objektet. 

Ytterligare aspekter att ta i beaktning nämner (Bångens, 2010, 

pp. 1-3) att ur ett hållbarhetsperspektiv bidrar beräkningarna till 

ett resultat som bevisar en minskad miljöpåverkan.   
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3.4.1 Beräkning av besparingar 

I ekvation 3.1 presenteras den totala besparingen över en viss 

period K. 

 𝐾 = ∑ 𝐹 ∗ 𝑥𝑛𝑛
𝑖=0    (3.1) 

F betecknar besparing första året för given energiform, χ för den 

procentuella kostnadsökningen för given energiform och n är ant-

alet år. 

3.5 Intervjustudie  
Under genomförandet av litteraturstudien uppkom det en del 

litteratur som krävde mer information och kunskap som inte 

fanns tillgänglig för att tillgodose rapportens frågeställningar. 

Vilket har resulterat i att en kompletterande intervju enligt 

(Säfsten & Gustavsson, 2019, p. 152) genomförts med berörd 

part.  

Metoden för intervjun är av semikonstruerad karaktär (Säfsten & 

Gustavsson, 2019, p. 152). Intervjun är utformad av förhålland-

evis specifika områden som ska besvaras. Karaktären av intervjun 

tillåter intervjupersonen att ha stor frihet med utformning sina 

svar och frågorna behöver inte komma i samma ordning som 

intervjuguiden, se bilaga 1. Tillämpandet av denna intervjumetod 

anses bäst lämpad för att införskaffa mer information om 

eftersökta områden (Säfsten & Gustavsson, 2019, p. 152). 
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4 TEORI 
I detta kapitel undersöks de underhållsåtgärder och energi-

effektiviseringar som kan kopplas till varandra. Detta för att visa 

vilka energieffektiviseringsåtgärder som kan prioriteras framför 

underhållsåtgärder och därmed ge en bättre ekonomisk håll-

barhet för fastighetens kostnader.  

För att få fram en tydlig bild har BRF Ejdern använts som 

fallstudie. Denna BRF har en underhållsplan från 2016 utförd av 

Riksbyggen AB, vilken uppdateras och implementeras i program-

varan Planima.  

4.1 Ekonomi, energi- och underhållsåtgärder 
Energieffektiviseringar är inte alltid kostnadseffektiva (Detterberg, 

2019). Det krävs att kostnaden för åtgärden betalar av sig självt 

inom en viss tidsperiod för att den ska vara värd att utföra ur ett 

ekonomiskt perspektiv. Underhållskostnader är dock något som 

måste räknas in i kostnaderna för fastigheterna enligt lag 

(Riksdagen, 2010). Dessa kostnader kan betalas från en 

underhållsfond som BRF:en har, eller genom lån.  

Ett argument för att prioritera vissa energieffektiviseringar är att 

dyra underhållskostnader kräver lån, som att byta ut eller 

renovera fönster. Genom att i stället välja ett dyrare fönster, eller 

lägga till energiglas, som isolerar bättre kan driftkostnaden bli 

lägre. Även om lånet och räntan blir större, kan räntan i vissa fall 

slås ut helt av det lägre driftnettot. Om detta redovisas på ett 

enkelt och tydligt sätt i en underhållsplan, kan det underlätta för 

BRF:en och de beslut de behöver fatta om investeringar och 

underhållsåtgärder. 

4.1.1 Energieffektiviseringar 

Med utgångspunkt från Kyotopyramidens olika nivåer som 

beskrivs i kapitel 2.2.1, finns det flertalet olika åtgärder som kan 

hjälpa till att förbättra en byggnads specifika energianvändning 

och göra den mer energieffektiv. Enligt (Bratt, et al., 2018, p. 7) 

förtydligas att det för en byggnad kan i vissa fall räcka med att 

utföra en energieffektiviseringsåtgärd, men oftast fås bäst resultat 

om olika åtgärder kombineras. Detta betyder att samma typer av 

utförda åtgärder ger olika resultat beroende på olika byggnaders 

konstruktioner och materialval, eftersom alla byggnader är unika. 

Därför poängterar (Bångens, et al., 2019, p. 7) att det är viktigt 

med att vara medveten om den unika byggnadens brister och 
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styrkor när det kommer till arbetet med att implementera åtgärder 

som anses vara mest lämpliga. Åtgärderna som kan genomföras 

för byggnaderna inkluderar utrustningens tekniska egenskaper, 

installationer samt byggnadens konstruktion.  

4.1.2 Underhållsåtgärder 

Det finns många faktorer som avgör hur mycket en underhålls-

åtgärd kostar och hur ofta den bör upprepas. Entreprenad, 

logistik, transport, byggställning, material, avspärrning av gatan 

och kranlyft är bara några av alla de kostnader som kan påverka 

engångspriset på en viss underhållsåtgärd. Hur utsatt en bygg-

nadsdel är för väder, vilka material som använts och byggnads-

teknik avgör hur ofta underhållsåtgärderna bör utföras.  

Kostnadsstandarder och rekommenderade intervall hämtas från 

(Aeron Sverige AB, 2020). 

4.2 Klassningsmall  
I målen för rapporten framgår det att det ska skapas en 

övergripande metodik för prioritering av synergier mellan befintlig 

energikartläggning och underhållsplan. Diskussioner och olika 

teorier har undersökts för att hitta möjliga lösningar. Detta har 

genererat en metodik som kan appliceras och underlätta för 

skapandet av en samordnad energi- och underhållsplan i framtida 

arbeten. Ett förslag på metodik har tagits fram i form av en 

klassningsmall med olika nivåer och beskrivningar. Klassnings-

mallen har fått namnet Energiprio, se Tabell 4.1. 

Tabell 4.1 Beskrivning av klassningsmallen energiprio. 

Klass Krav för att vara lönsam 

1 Bör genomföras omgående. Lönsam enligt 

förutsättningarna i energikartläggningen. 

2 Kan genomföras även om samordnad 

underhållsåtgärd byts ut 10 år i förtid. 

3 Kan genomföras även om samordnad 

underhållsåtgärd byts ut 5 år i förtid. 

4 Endast lönsam om energibesparingsåtgärd utförs 
i enlighet med samordnad planerad 

underhållsåtgärd. 

0 Ej lönsam ur ett kostnadsperspektiv. Men bättre 

ur ett miljö- och/eller komfortperspektiv. 

 

Under kraven för lönsamheter kan det förtydligas vad som menas 

med att en samordnad underhållsåtgärd flyttas upp ett visst antal 
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år. Till exempel, anta att det finns en energieffektiviseringsåtgärd 

som är olönsam. Det finns dock en underhållsåtgärd med 10 år 

kvar i dess livslängden. Om båda åtgärder kombineras kan det 

vara lönsamt även om underhållsåtgärden tappar 10 års av dess 

livslängd. 

Förslaget på klassningsmallen energiprio, baseras på olika para-

metrar som berör intervall och kostnader för planerat underhåll 

och föreslagna åtgärder för energieffektiviseringar. Samtliga åt-

gärder för energieffektiviseringar och underhåll har beskrivits i 

vardera separat underhållsplan och energikartläggning. Åtgär-

derna för energibesparing beskrivs med initiala investeringskost-

nader och mängden sparad energi. För fallstudiens objekt framgår 

det att flera av de föreslagna åtgärderna av energieffektivisering 

inte är helt lönsamma om de utförs i egen regi. Metodiken ska 

hjälpa till att synliggöra möjliga underhållsåtgärder och ener-

gieffektiviseringar som kan samordnas. Detta för att enkelt kunna 

redovisa prioritering av energiåtgärderna i synergi med planerade 

underhållsarbeten. Resultatet bidrar till sänkt investeringskost-

nad för energiåtgärderna. Både skaparen av energi- och under-

hållsplanen, samt enskilda fastighetsägaren och BRF:er kan väg-

ledas genom framtagandet av denna metodik. 

4.3 Fallstudie 
I rapporten kommer ett objekt att undersökas genom en enfalls-

design i form av en fallstudie, vilket enligt (Säfsten & Gustavsson, 

2019, p. 108) är genomförbart för att testa en teori eller metodik. 

BRF Ejdern är objektet som rapporten avser att undersöka. 

Fastigheterna byggdes år 1979. Underlaget har erhållits från 

Fastighetsstudion i Uppsala AB. 

BRF Ejdern är beläget på adresserna Skolgatan och Eddagatan i 

de centrala delarna av Uppsala stad. Föreningens byggnader 

består av två byggnader som är fristående och två gavelbyggnader 

som angränsar till en annan förening, se Figur 4.1. 
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Figur 4.1 Översiktsbild av BRF Ejdern (Google maps, 2021). 

För fastigheterna finns det tydliga estetiska och arkitektoniska 

karaktärer. Till exempel de starka kulörvalen förknippade till 

1970-talets period (Björk, et al., 2018, p. 112). Att byggnaderna A 

och D har anpassats som infillshus mot en redan etablerad 

byggnad, stärker också det tidstypiska förhållandet större städer 

hade med att byta ut och uppdatera sitt bestånd av fastigheter 

(Björk, et al., 2018, p. 112). Ett tydligt intryck från postmodern-

istisk arkitektur gällande stadsplanemönstret är att byggnaderna 

är placerade för att ge ett mer slutet intryck av kvartersbebyggelse 

(Björk, et al., 2018, p. 31). I Tabell 4.2 presenteras byggnaderna i 

en kort samman-ställning med tillhörande information och förut-

sättningar för byggnaderna. 
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Tabell 4.2 Överblickbild om byggnadernas area, rumsfördelning och andel (Detterberg, 
2019). 

Byggnad area Totalt 
Byggnad 

A 

Byggnad  

B 

Byggnad  

C 

Byggnad 

D 

Atemp [m2] 8158 1352 3500 2133 1173 

            

Typ av hus   Gavel Fristående Fristående Gavel 

1 ROK 3 3 0 0 0 

2 ROK 32 6 12 6 9 

3 ROK 28 3 14 6 5 

4 ROK 13 0 6 7 0 

5+ ROK 3 0 0 3 0 

Antal lgh/kök 79 12 32 22 14 

Trapphus 7 1 3 2 1 

Våningsplan   4 4 4 5 

            

Lokal [m2] 400 400 0 0 0 

 

4.3.1 Teknisk beskrivning 

Samtlig information har hämtats från tidigare utförd energikart-

läggning (Detterberg, 2019). 

Byggnad A och B har källare, medan de övriga två är platta på 

mark. I Figur 4.1 framgår det att Byggnad A och D är samman-

byggda med en annan fastighet. 

Klimatskalet för byggnaderna är konstruerade av en stomme 

bestående av lättbetong. Gavelväggarna består av betong, lätt-

betong och tillhörande isolering. Samtliga fasader består av puts-

ade väggar och vindarna är utförda som kallvindar bestående av 

yttertak med tegel. Byggnaderna A, B och D har 200 mm isolering 

på vindsbjälklaget, medan byggnad C har tilläggsisolerats. Total 

omslutningsarea för samtliga byggnader är cirka 8000 m2 med ett 

U-medelvärde på 0,5 W/m2K. Fönstren består av 1+2 glasfönster 

och andelen fönster för hela klimatskalet är ungefär 12 procent. 

Se Tabell 4.3 för mer detaljerat information om klimatskalets 

byggnadskonstruktion. 
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Tabell 4.3 Presentation över klimatskärmens delsystem, areor samt U-värden 
(Detterberg, 2019). 

Byggnadskonstruktion Area [m2] 
U-värde 

[W/m2K] 
U*A [W/K] 

% av 

total 

Vägg 

Väggar ovan mark 3080,16 0,43 1322,20 32,13 

Vägg kortsida 631,06 0,31 193,50 4,70 

Vägg långsida 2268,90 0,45 1011,00 24,57 

Källarvägg mot ute 180,19 0,65 117,70 2,86 

Väggar under mark 251,59 0,38 94,91 2,31 

Källarvägg  251,59 0,38 94,91 2,31 

Tak 

Yttertak 1892,22 0,15 290,96 7,07 

Tak Hus C 563,68 0,07 39,76 0,97 

Tak A-B-D 1328,54 0,19 251,20 6,10 

          

Golv 

Golv mot mark 1823,57 0,21 388,80 9,45 

Betongplatta 200 1823,57 0,21 388,80 9,45 

Golv mote uteluft 67,00 0,44 29,65 0,72 

Betongplatta 200 67,00 0,44 29,65 0,72 

Fönster 

Fönster 928,71 2,00 1857,41 45,14 

3-glas, klar, 4-12-4-2-4 928,71 2,00 1857,41 45,14 

Total 8043,25 0,51 4115,06 100,00 

 

Inomhusklimatet anses vara av normalstandard, baserat på 

byggnadens ålder. Det finns några svaga delar i klimatskalets 

konstruktion gällande köldbryggor. Byggnadernas befintliga fön-

ster är 3-glas, dessvärre är de fortfarande svaga länken vad gäller 

byggnadens inomhusklimat och komfort, då glasen ej består av 

energiglas. 

Värmesystemet i byggnaderna är kopplade till en gemensam 

fjärrvärmecentral, med produktion av värme och varmvatten. 

Distributionen sker genom kulvertar som går till respektive 

byggnad. Radiatorsystemen är vattenburna av typ 1-rör med 

innebörden att radiatorerna är seriekopplade. För radiator-

systemen i lägenheterna sitter det fortfarande gamla termostat-

ventiler som inte har bytts ut. Medan det i trapphus och källare 

sitter ventiler som saknar termostater, och därmed bidrar till 

onödiga värmeförluster. 
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Huvudsystemen för ventilation i byggnaderna A-D heter LB01-

LB05. De består av både motströms- och roterande FTX-system. 

De byttes ut år 2013 och har utformats efter byggnadernas ur-

sprungliga ventilationssystem med tillhörande samlingslådor på 

kallvindar. Systemen LB01, LB02 och LB04 är inbyggda i nya 

fläktrum som är placerade på vindarna. System LB03 och LB05 

står placerade i dess respektive byggnads kallvind vilket inte är 

att rekommendera. Kanalerna och samlingslådorna är gamla, vil-

ket kan innebära stor risk för läckage. De anses även vara dåligt 

isolerade. I Tabell 4.4 redovisas uppgifter om ventilationssyste-

mens egenskaper och i Tabell 4.5 uppmätta värden. 

Tabell 4.4 Översikt för byggnadernas ventilationssystemets uppbyggnad och typ av 
värmeåtervinning (Detterberg, 2019), VVX står för värmeväxlande system. 

Byggnad System Verkningsgrad [%] Kommentar 

Hus A TA/FA2 0 Ingen återvinning 

Hus A LB06 75 Roterande VVX 

Hus A, B, D 
LB01, LB02, LB03, 

LB05 
45 Motströms VVX 

Hus C LB04 50   

 
Tabell 4.5 Översikt av ventilationssystem med flöden, fläkteffekter och drifttider i 
enlighet med (Detterberg, 2019). Specifik fan power (SFP) för TF1 har en annan enhet 
och är 0 W för tilluft (TL), samt 450 W för frånluft (FL). 

Byggnad  System 

Flöde 

(TL/FL) 

[l/s]  

SFP  

(TL/FL) 

[kW/m3s]  

Drifttid Kommentar 

Hus A TA/FA2 289/219 0,65/0,9 
Vardag  

07–17 

Tryck-

mätningar 

Hus A LB06 85/100 0,8/1,0 Kontinuerligt 
Tryck-

mätningar 

Hus A LB03 230/383 0,7/0,9 Kontinuerligt 
Tryck-

mätningar 

Hus B 
LB01, 

LB02 
802/1293 1,0/1,1 Kontinuerligt 

Tryck-

mätningar 

  TF1 -  -  / - Termostat Undercentral 

Hus C LB04 571/738 0,9/1,0 Kontinuerligt 
Tryck-

mätningar 

Hus D LB05 302/417 0,7/0,8 Kontinuerligt 
Tryck-

mätningar 

 

4.4 Underhållsplaner  
För att skapa en enkel förståelse för totala kostnader under en 

50-årsperiod för investeringar och underhållsåtgärder har tre 

underhållsplaner skapats i programvaran Planima. Underhålls-

planerna har döpts till olika typer för att tydligt referera i fortsatt 
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löpande text: underhållsplan typ A, energi- och underhållsplan 

typ B och energi- och underhållsplan typ C.  

Underhållsplan A är baserad på befintlig underhållsplan skapad 

av Riksbyggen AB. Energi- och underhållsplan typ B innehåller 

samtliga underhåll från typ A, samt endast de lönsamma invest-

eringarna från energikartläggningen utan synergi. I energi- och 

underhållsplan typ C har klassningsmallen tillämpats och invest-

eringar för samtliga energiåtgärder har samordnats med under-

håll från Typ A då de efter synergi blivit lönsamma. 

Något som ska nämnas är att underhållsåtgärder som inte har 

med byggnaderna att göra, till exempel underhåll för mark och 

uteplatser inte har inkluderats i underhållsplanerna. Detta 

ändrar dock inte slutresultatet eller syftet för studien. 

Samtliga underhållskostnader och intervall för åtgärderna i 

underhållsplanerna kommer från (Aeron Sverige AB, 2020). Detta 

gäller både de nyskapade underhållsplanerna samt den befintliga, 

skapad av Riksbyggen AB år 2016. Underhållskostnaderna och 

intervallen för befintlig underhållsplan är dock baserad på 

tidigare upplaga av (Aeron Sverige AB, 2020). 

4.5 Energikartläggning  
Energikartläggningen är utförd av handledare (Detterberg, 2019), 

som är en certifierad energikartläggare. Den går genom många 

olika förslag på möjligheter till energieffektivisering i enlighet med 

EPBD. Vissa av dem har beräknats till att vara lönsamma och 

betalar av investeringskostnaden helt och hållet genom endast 

kostnadsbesparingen från reducerad el- och värmeenergi, medan 

andra förslag inte är lönsamma av sig själva.  

I kapitel 4.5.1–4.5.5 redovisas de energiåtgärder som har före-

slagits i energikartläggningen (Detterberg, 2019). Deras kost-

nader, lönsamheter och föreslagna prioriteringar, samt synergier 

med underhållskostnader. I enlighet med energikartläggningen 

(Detterberg, 2019) har samtliga energiåtgärder en kalkylperiod på 

15 år, med en kalkylränta på 3 procent. Priset för elenergi är 1300 

kr/MWh med en årlig energiprisutveckling på 4 procent. Fjärr-

värme (FJV) har en kostnad på 900 kr/MWh och årlig prisut-

veckling på 3 procent. När det kommer till koldioxidutsläpp bidrar 

elenergi med 14 ton/MWh och fjärrvärme med 0,2 ton/MWh. 
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Enligt energikartläggningen är investeringsutrymmet bestämt till 

en återbetalningsperiod på max 15 år. Det innebär att energiåt-

gärden måste betala av sig själv inom 15 år för att anses vara 

lönsam. 

Tabell 4.6 visar den totala energianvändningen enligt energi-

deklaration för fastigheterna år 2020. 

Tabell 4.6 Total energianvändning för BRF Ejdern enligt energikartläggning utförd år 
2020. 

Energislag Totalt 
Byggnad 

A 

Byggnad 

B 

Byggnad 

C 

Byggnad 

D 

Fjärrvärme [MWh] 708 119 290 187 112 

Fastighetsel 

[MWh] 
98 17 44 25 12 

 

4.5.1 Energiåtgärd 1 – Värmesystem 

Åtgärden avser att bygga om värmesystemet. Byta injusterings- 

och termostatventiler, installera ny fjärrvärmecentral, samt nya 

värme- och vattenmätare.  

Enligt Tabell 4.7 är kostnaden för denna åtgärd 1 350 000 kr. 

Detta är 131 000 kr över investeringsutrymmet och ger en pay-

off-tid utan ränta på 17 år. Den klarar alltså inte av att betala av 

sig själv genom endast energibesparing. Det är dock viktigt att 

försöka få in denna åtgärd ur ett miljö- och kostnadsperspektiv 

då den minskar fjärrvärmeenergi med 60 MWh/år och elenergi 

med 7 MWh/år, vilket innebär en koldioxidminskning med 114 

ton/år och en energikostnadsbesparing på 63 000 kr/år första 

året.  

Tabell 4.7 Beräkning för energiåtgärd 1 – värmesystem. Den minskade driftkostnaden i 
sista raden har räknats med ekvation 3.1 (Detterberg, 2019). 

Typ Värde 

Kostnad åtgärd [kkr] 1350 

Kostnadsbesparing första året [kkr/år] 63 

Pay-off-tid utan ränta [år] 17 

Koldioxidminskning [ton/år] 114 

Minskad elenergi [MWh/år] 7 

Minskad elenergi jämfört med fastighetens  
totala användning år 2020 [%] 

7 

Minskad värmeenergi [MWh/år] 60 

Minskad värmeenergi jämfört med fastighetens  
totala användning år 2020 [%] 

8 

Investeringsutrymme, 15 år [kkr] 1219 

Minskad driftkostnad, 50 år [kkr] 7 480 
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Genom att kolla på Underhållsplan typ A, syns tydligt att termost-

atventiler ska bytas ut 2021. Dessa går på en total kostnad av 

590 000 kr och har en ungefärlig livstid på cirka 25 år (Aeron 

Sverige AB, 2020).  

4.5.2 Energiåtgärd 2 – Ventilationsoptimering och isolering 

Detta förslag omfattar ett flertal olika åtgärder för att optimera 

ventilationen och minska värmeförluster genom kanaler och tak. 

Då stor del av åtgärderna berör samma del av byggnaden har de 

paketerats tillsammans. Förslagen är att tilläggsisolera vindarna 

på de tre husen som idag används som kallförråd. Täta och isolera 

ventilationskanalerna på vindarna för att minska förluster. 

Dessutom innefattar förslaget att installera styrsystem för 

optimerad reglering och tillämpa flödesreducering vid kallt väder.  

Kostnaden för denna åtgärd är 1 200 000 kr. Den reducerar 

elenergi med 2 MWh/år, värmeenergi med 151 MWh/år samt 

reducerar koldioxidutsläpp med 58 ton/år. Det är alltså en 

besparing på 139 000 kr/år första året, en nuvärdesbesparing för 

alla utgifter på 1 736 000 kr och ger en pay-off-tid på 6 år utan 

ränta (Detterberg, 2019). Detta betyder att åtgärden är lönsam 

enligt investeringsutrymmet, se Tabell 4.8. 

Tabell 4.8 Beräkning för energiåtgärd 2 – ventilationsoptimering och isolering. Den 
minskade driftkostnaden i sista raden har räknats med ekvation 3.1 (Detterberg, 2019). 

Typ Värde 

Kostnad åtgärd [kkr] 1 200 

Kostnadsbesparing första året [kkr/år] 139 

Pay-off-tid utan ränta [år] 6 

Koldioxidminskning [ton/år] 58 

Minskad elenergi [MWh/år] 2 

Minskad elenergi jämfört med fastighetens  

totala användning år 2020 [%] 

2 

Minskad värmeenergi [MWh/år] 151 

Minskad värmeenergi jämfört med fastighetens  

totala användning år 2020 [%] 

21 

Investeringsutrymme, 15 år [kkr] 2 936 

Minskad driftkostnad, 50 år [kkr] 15 726 

 

4.5.3 Energiåtgärd 3 – Energiglas fönster 

Denna investering bygger på att alla fönster idag har ett U-värde 

på 2,0 W/m2K, vilket visar på att de befintliga fönstren har ett 

dåligt värmemotstånd. Ett bra U-värde för ett fönster idag ligger 

mellan 0,8–1,1 W/m2K. Enligt energikartläggningen (Detterberg, 
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2019) kan U-värdet sänkas från 2,0 W/m2K till 0,8 W/m2K med 

hjälp av att installera energiglas.  

Fönster är en svag länk i ett klimatskal, vilket innebär att denna 

förbättring bidrar med en värmebesparing på 85 MWh/år eller 

kostnadsbesparing på 77 000 kr/år först året. Det bidrar även 

med en reduktion av koldioxidutsläpp på 17 ton/år, se Tabell 4.9. 

Det är dock en dyr investering som kostar 1 700 000 kr. Värt att 

nämna är att ett lägre U-värde på fönster bidrar till högre komfort 

för de boende, i form av jämnare värme i lägenheten. Åtgärden har 

en pay-off-tid utan ränta på 19 år. Det saknas 103 000 kr för att 

den ska vara lönsam endast genom energibesparingen den 

tillgodoser enligt investeringsutrymmet, se Tabell 4.9.  

Tabell 4.9 Beräkning för energiåtgärd 3 - Energiglas fönster. Den minskade 
driftkostnaden i sista raden har räknats med ekvation 3.1 (Detterberg, 2019). 

Typ Värde 

Kostnad åtgärd [kkr] 1 700 

Kostnadsbesparing första året [kkr/år] 77 

Pay-off-tid utan ränta [år] 17 

Koldioxidminskning [ton/år] 17 

Minskad elenergi [MWh/år] 0 

Minskad elenergi jämfört med fastighetens  

totala användning år 2020 [%] 

0 

Minskad värmeenergi [MWh/år] 85 

Minskad värmeenergi jämfört med fastighetens  
totala användning år 2020 [%] 

12 

Investeringsutrymme, 15 år [kkr] 1 597 

Minskad driftkostnad, 50 år [kkr] 8 629 

 

Det går att göra denna åtgärd lönsam. Den kan samordnas med 

målning av fönster, där samma utförande entreprenad både målar 

och byter energiglas. Målning av fönster ska utföras år 2022 enligt 

Underhållsplan typ A.  

4.5.4 Energiåtgärd 4 – Effektivisera tvättstugor 

Tvättstugorna har idag fem tvättmaskiner och tre torktumlare. 

Varav tre av dessa tvättmaskiner är kopplade till varmt vatten, 

och alla torktumlare saknar värmepump. Förslaget här är att 

koppla varmvatten till de två tvättmaskiner som saknar det. Detta 

för att minska elanvändningen och öka värmeenergin. Kostnaden 

för att göra detta är mycket liten, då det inte kräver nya 

tvättmaskiner, utan endast en omkoppling från kallvatten till 

varmvatten. Däremot är priset för torktumlare med värmepump 

dubbla priset till skillnad från torktumlare utan.  



Examensarbete: ENERGIEFFEKTIVISERING OCH UNDERHÅLLSPLANERING 

 

34 
 

Enligt Tabell 4.10 är kostnaden för denna åtgärd 355 000 kr och 

har en pay-off-tid utan ränta på 26 år (Detterberg, 2019).  Detta 

är 147 000 kr över investeringsutrymmet. Den klarar alltså inte 

av att betala av sig själv genom endast energibesparing. Det är 

dock viktigt att försöka få in denna åtgärd då den minskar elenergi 

med 13 MWh/år, vilket innebär en koldioxidminskning med 175 

ton/år och en energikostnadsbesparing på 10 000 kr/år första 

året. Detta även om värmeenergin ökar med 7 MWh/år, då värme-

energi är bättre ur både ett miljö- och kostnadsperspektiv. Det 

ska nämnas att den minskade driftkostnaden inte räknar med 

den extra underhållskostnaden som torktumlare med värme-

pump innebär. 

Tabell 4.10 Beräkning för energiåtgärd 4 – Effektivisera tvättstugor. Den minskade 
driftkostnaden i sista raden har räknats med ekvation 3.1 (Detterberg, 2019). 

Typ Värde 

Kostnad åtgärd [kkr] 355 

Kostnadsbesparing första året [kkr/år] 10 

Pay-off-tid utan ränta [år] 26 

Koldioxidminskning [ton/år] 175 

Minskad elenergi [MWh/år] 13 

Minskad elenergi jämfört med fastighetens  

totala användning år 2020 [%] 

13 

Minskad värmeenergi [MWh/år] -7 

Minskad värmeenergi jämfört med fastighetens  

totala användning år 2020 [%] 

-1 

Investeringsutrymme, 15 år [kkr] 208 

Minskad driftkostnad, 50 år [kkr] 1 869 

 

De existerande tvättmaskiner och torktumlare har en omkostnad 

på 228 000 kr när det ska bytas ut enligt Underhållsplan typ A. 

4.5.5 Energiåtgärd 5 – Hissar 

Med nuvarande system drar hissarna väldigt mycket energi. Hyd-

raulsystemet och styrsystemet är ineffektiva. Det är rekommen-

derat att hissarna renoveras och dessa system byts ut mot mer 

effektiva system, vilket kan sänka energianvändningen med upp 

till 70 procent. Enligt (Detterberg, 2019) kan renoveringen gå på 

2 800 000 kr, och skulle kräva vidare utredning om huruvida det 

är möjligt att utföra eller ej.  

Enligt Tabell 4.11 har denna åtgärd en pay-off-tid utan ränta på 

54 år. Den har ett investeringsutrymme på 799 000 kr, vilket in-

nebär att kostnaden för åtgärden är 2 001 000 kr över investe-

ringsutrymmet.  Den klarar alltså inte av att betala av sig själv. 

Renovering av hissarna skulle innebära en minskad elenergi med 
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12 MWh/år, vilket är en besparing på 16 000 kr/år första året, 

samt en koldioxidminskning med 172 ton/år. 

Tabell 4.11 Beräkning för energiåtgärd 5 – Hissar. Den minskade driftkostnaden i sista 
raden har räknats med ekvation 3.1 (Detterberg, 2019). 

Typ Värde 

Kostnad åtgärd [kkr] 2 800 

Kostnadsbesparing första året [kkr/år] 16 

Pay-off-tid utan ränta [år] 54 

Koldioxidminskning [ton/år] 172 

Minskad elenergi [MWh/år] 12 

Minskad elenergi jämfört med fastighetens  

totala användning år 2020 [%] 

12 

Minskad värmeenergi [MWh/år] 0 

Minskad värmeenergi jämfört med fastighetens  

totala användning år 2020 [%] 

0 

Investeringsutrymme, 15 år [kkr] 799 

Minskad driftkostnad, 50 år [kkr] 2 382 

 

Enligt Underhållsplan typ A ska styr- och drivsystem bytas ut år 

2021 och hisskorgarna 2024. Dessa går på en total kostnad av 

cirka 2 700 000 kr. 
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5 RESULTAT 
I följande kapitel redovisas resultatet från synergin mellan under-

hålls- och energiåtgärderna, samt LCC. 

Resultatet för beräkningar av samordnade energieffektiviserings-

åtgärder redovisas i kapitel 5.1 – 5.5. Nettobesparingen av den 

reducerade energianvändningen för fastigheten över en tidsperiod 

på 50 år redovisas i kapitel 5.6.  

Energiprio har föreslagits för varje åtgärd oberoende av vilket år 

samordnad underhållsåtgärd ska utföras. Detta för att visa på en 

generalisering av hur klassningsmallen kan funka för samtliga 

BRF:er.  

5.1 Energiåtgärd 1 – Värmesystem 
Enligt kapitel 4.5.1 kostar energiåtgärden för värmesystemet 

1 350 000 kr. Det nämns också att termostatventiler ska bytas ut 

år 2021 till en kostnad av 590 000 kr. Det betyder att invest-

eringen för hela energibesparingsåtgärden kan reduceras med 

590 000 kr, vilket leder till att investeringen blir 760 000 kr för de 

resterande delarna av energiåtgärden. Med en investeringsgräns 

på 1 219 000 kr blir alltså besparingen 459 000 kr över invest-

eringsutrymmet. Detta betyder att den blir lönsam och har en 

återbetalningsperiod på under 15 år, se Tabell 5.1.  

Denna åtgärd har fått Energiprio 2. Detta eftersom termostat-

ventiler har en livslängd på 25 år. Skulle termostatventilerna 

bytas ut 10 år i förtid, reducerar det mängden som sparas in från 

590 000 kr ner till 354 000 kr, eftersom de byts ut i förtid. 

Investeringen är då fortfarande lönsam. 

Tabell 5.1 Synergi mellan underhållsplan och energibesparingsåtgärd 1. 

Typ Före synergi Efter synergi 

Investering energiåtgärd [kkr] 1 350 760 

Kostnad underhållsåtgärd [kkr] 590 590 

Nuvärde besparing, alla 

kostnader, 15 år [kkr] 

-121 459 

Återbetalningsperiod [år] 17 9 
 

5.2 Energiåtgärd 2 – Ventilationsoptimering och 

isolering 
Som nämnt i kapitel 4.5.2 är energiåtgärden redan lönsam utan 

att den utförs samtidigt som planerat underhåll. Det finns dock 
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viss synergi att hitta på underhållsplanen som skulle kunna 

sänka investeringen för denna energiåtgärd. Enligt underhålls-

plan typ A, ska plåtdetaljer på tak bytas ut år 2022, och plåt-

detaljer har normalt en livslängd på cirka 40 år. Då detta endast 

är ett år framför den planerade energiåtgärden, kan det tänkas att 

underhållet flyttas tillbaka ett år för att kunna ta nytta i utförande 

av samma entreprenad. Vilket innebär samordning av gemen-

samma kranlyft, eller användning av lift för att minska entre-

prenadkostnaden. Detta är dock inte något som tagits i beaktning 

för denna energiåtgärd eftersom den redan är lönsam och exakta 

kostnader som kan sparas in är svåra att fastställa.  

Denna åtgärd har fått Energiprio 1 då den är lönsam oavsett 

samordnade underhållsåtgärder. 

5.3 Energiåtgärd 3 – Energiglas fönster 
Målning av fönster ska utföras år 2022 enligt Underhållsplan typ 

A. Utförs energiåtgärden samtidigt som målning av fönster kan en 

besparing på minst 110 000 kr förväntas vid parallellt utförande. 

Enligt handledare Detterberg, S. kan besparingen vid samordnat 

utförande vara betydligt mycket mer. Det har dock inte varit 

möjligt att beräkna den exakta besparingen, varför 110 000 kr har 

valts för att visa på positiv synergi. Tabell 5.2 visar resultatet av 

den minskade investeringen. 

Tabell 5.2 Synergi mellan underhållsplan och energibesparingsåtgärd 3. 

Typ Före synergi Efter synergi 

Investering energiåtgärd [kkr] 1 700 1 590 

Kostnad underhållsåtgärd [kkr] 2 500 2 500 

Nuvärde besparing, alla 

kostnader, 15 år [kkr] 

-103 3 

Återbetalningsperiod [år] 17 15 

 

Det ska dock nämnas att nuvärdesbesparingen endast gäller 15 

år, och att byte till energiglas har en teknisk livslängd på cirka 40 

år om de underhålls i enlighet med underhållsplanen. Räknat på 

hela underhållsplanen som sträcker sig 50 år blir besparingarna 

betydligt mycket större.  

Denna åtgärd har fått Energiprio 4 då den endast är lönsam om 

den utförs samtidigt som planerat underhåll. Den kan egentligen 

få en bättre Energiprio eftersom den har en lång teknisk livslängd, 

men för att alla åtgärder i rapporten ska få en likvärdig bedömning 

har investeringsutrymmet på 15 år varit utgångspunkten.  
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5.4 Energiåtgärd 4 – Energieffektivisera tvättstugor 
Enda sättet för denna investering att vara lönsam är om utbytet 

till torktumlare och tvättmaskiner med varmvatten görs samtidigt 

som de befintliga maskinerna ska bytas ut i enlighet med 

underhållsplanen vilket är år 2021. Vilket innebär att invest-

eringen för nya maskiner kan sänkas från 355 000 kr till 

127 000kr, enligt kapitel 4.5.4. Tack vare synergin blir denna 

energiåtgärd lönsam, vilket tydliggörs i Tabell 5.3.  

Denna energiåtgärd har fått Energiprio 4, då den endast är lön-

sam om den utförs samtidigt som planerad underhållsåtgärd.  

Tabell 5.3 Synergi mellan underhållsplan och energibesparingsåtgärd 4. 

Typ Före synergi Efter synergi 

Investering energiåtgärd [kkr] 355 127 

Kostnad underhållsåtgärd [kkr] 228 228 

Nuvärde besparing, alla 

kostnader, 15 år [kkr] 

-147 81 

Återbetalningsperiod [år] 26 10 

 

5.5 Energiåtgärd 5 – Hissar 
Under kapitel 4.5.5 redovisas att hissarna ska byta styr- och 

drivsystem år 2021 och hisskorgarna år 2024 enligt under-

hållsplanen. Det antas att de kommer bytas ut mot mot-svarande 

tidigare system, vilket inte ger en reducering i elenergi. Om 

systemen byts ut mot de föreslagna nya styr- och driv-systemen, 

samt renovering av hisskorgen, kan underhålls-investeringen 

kvitteras. Detta leder till att energiåtgärdsförslaget blir lönsamt, 

se Tabell 5.4. Dock, måste en utredning genomföras, huruvida det 

är möjligt att utföra eller inte.  

Denna åtgärd har fått Energiprio 3, då renovering av hissar har 

ett intervall på 20 år, och byte av hisskorg har ett intervall på 40 

år (Aeron Sverige AB, 2020). Det betyder att underhållsåtgärden 

kan utföras i upp till 5 år i förtid, vilket är en förlust på cirka 

450 000 kr av totala värdet för dess livslängd. Eftersom gränsen 

för att energiåtgärden ska vara lönsam är 700 000 kr samordnat 

med underhållsåtgärder, visar det på att, även om underhålls-

åtgärden flyttas upp till 5 år, är den fortfarande lönsam. 
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Tabell 5.4 Synergi mellan underhållsplan och energibesparingsåtgärd 5. 

Typ Före synergi Efter synergi 

Investering energiåtgärd [kkr] 2 800 100 

Kostnad underhållsåtgärd [kkr] 2700 2700 

Nuvärde besparing, alla 

kostnader, 15 år [kkr] 

-2 000 700 

Återbetalningsperiod [år] 54 6 
 

5.6 Besparingar efter synergi 
Initiala investeringskostnaden för energiåtgärderna har halverats 

från 7 405 000 kr till 3 742 000 kr på grund av samordning med 

planerade underhåll, se Tabell 5.5. Med hjälp av samordningen 

mellan energibesparings- och underhållsåtgärder har samtliga 

blivit lönsamma inom investeringsutrymmet på 15 år. Detta har 

resulterat i att den totala energibesparingen ökat markant både 

för elenergi och värmeenergi om alla energiåtgärder nu genomförs.  

Totalt reducerar de fastighetens värmeenergianvändning med 40 

procent och elenergianvändning med 34 procent. Samma sak för 

totala kostnadsbesparingen för energi över en 50-årsperiod som 

uppgår till 38 800 000 kr.  

Enligt Tabell 5.5 uppgår den totala värmeenergibesparingen till 

35,41 kWh/m2, år och elenergibesparingen till 4,16 kWh/m2, år, 

samt reducering av koldioxid till 536 ton/år. 

Tabell 5.5 Sammanställning av alla energiåtgärder. 
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Värmesystem 2 1 350 17 760 9 7 751 114 7,35 0,86 

Ventilations- 
optimering 
och isolering 

1 1 200 6 1 200 6 14 859 58 18,5 0,24 

Isolerglas 4 1 700 17 1 590 15 7 200 17 10,42 0 

TT/TV 
Värmepump/
VV 

4 355 26 127 10 587 175 -0,86 1,59 

Hiss-
renovering 

3 2 800 54 100 6 2 573 172 0 1,47 
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I Tabell 5.6 redovisas en sammanställning av den totala kostna-

den för Underhållsplan typ A, Energi- och underhållsplan typ B, 

samt Energi- och underhållsplan typ C. I totala kostnaden är alla 

investeringar för energiåtgärder, underhållsåtgärder och eventu-

ella extra underhållskostnader för energiåtgärder inräknade för 

den kommande 50-årsperioden. Tack vare energieffektivise-

ringsåtgärderna kan föreningen spara över 500 000 kr/år i drift-

kostnad. 

Tabell 5.6 Totala kostnader och kostnadsbesparingar för de olika underhållsplanerna i 
kapitel 4.3. 

Typ  

Total 

kostnad 

[kkr] 

Initial 

investering, 

energiåtgärder 

[kkr] 

Totalt netto efter 

besparing [kkr] 

Underhållsplan typ A 67 700 0 67 700 

Energi- och underhållsplan typ B 68 900 1 200 53 174 

Energi- och underhållsplan typ C 74 900 3 742 38 814 

 

I Tabell 5.7 redovisas den totala sänkningen av energianvändning 

och koldioxidutsläpp för de olika alternativen. Underhållsplan typ 

A är alltså dagens energianvändning och utsläpp. Typ B och typ 

C visar den reducerade energianvändningen och det minskade 

koldioxidutsläppet på grund av de implementerade energieffekti-

viseringarna.  

Tabell 5.7 Skillnad för energianvändning och koldioxidutsläpp för de olika alternativen. 

Typ  
Fastighetsel 

[MWh/år] 

Värmeenergi 

[MWh/år] 

Koldioxidutsläpp  

[ton/år] 

Underhållsplan typ A 98 708 1 514 

Energi- och underhållsplan typ B 96 557 1 456 

Energi- och underhållsplan typ C 61 419 978 
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6 ANALYS OCH DISKUSSION 
Kapitlet som följer analyserar erhållna resultat från beräkningar 

och diskussion kopplat till både studiens frågeställningar och 

funderingar som uppstått under arbetets gång.  

6.1 Analys 
Resultaten av synergierna visar hur stor skillnad det blir om 

energiåtgärder och underhållsåtgärder utförs parallellt. Det är 

viktigt att nyttja de underhållskostnader, vilka BRF:en måste 

betala oavsett.  

Som tydligt syns i resultaten för de olika energibesparingarna i 

kapitel 5.1–5.5 blir alla investeringar lönsamma ur ett inves-

teringsperspektiv. Fyra av dem har betalat av sig själva inom 10 

år. Efter återbetalningsperioden är all besparing nettopositivt, 

vilket kommer stärka BRF:ens ekonomi och höja värdet på 

fastigheten, samt sänka framtida utgifter.  

Det är även viktigt ur ett miljöperspektiv att se den totala 

minskningen av koldioxid som energibesparingsåtgärderna bidrar 

med. De ger en total sänkning med hela 536 ton/år. Vilket är en 

cirka 35 procent reducering av mängden koldioxid jämfört med 

vad byggnaderna bidrar med idag när det kommer till värmeenergi 

och fastighetsel. 

I kapitel 5.6 redovisas hur stor den totala besparingen för en 50-

årsperiod blir både med energiåtgärder och utan. Den totala 

värmeenergibesparingen för alla byggnader uppgår till 35,41 

kWh/m2 per år och elenergibesparingen till 4,16 kWh/m2 per år. 

Detta kan ge en betydelsefull reduktion på byggnadernas primär-

energital. Idag har byggnaderna ett primärenergital som i snitt 

ligger på 115 kWh/m2 och år, med en energiklassning som ligger 

mellan D och E. Det är mycket svårt att göra en ny precis 

beräkning av primärenergitalet efter energiåtgärderna då det 

måste göras för de fyra byggnaderna var för sig och energi-

åtgärderna påverkar byggnaderna olika mycket. Med en så stor 

sänkning av värme- och elenergi kan de tänkas att någon av, eller 

samtliga byggnader kommer inom energiklassificeringarna A till 

C. Detta i sin tur betyder att de kan nyttja gröna lån, och därmed 

få en sänkt låneränta, se kapitel 2.8. 

Det framgår även i kapitel 5.6 hur stor kostnaden är för alla 

åtgärder som ska genomföras under en 50-årsperiod. Med 
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investeringar blir den totala kostnaden högre för Energi- och 

underhållsplan typ C, än Underhållsplan typ A. Men inkluderas 

besparingarna som fås under en 50-årsperiod tack vare energi-

åtgärderna blir den totala kostnaden för Energi- och underhålls-

plan typ C hela 26 000 000 kr mindre. Detta även om inves-

teringen initialt var cirka 3 742 000 kr, och en ökad underhålls-

kostnad på cirka 3 458 000 kr över en 50-årsperiod.  

Ur ett redovisningsperspektiv för BRF Ejderns styrelse är det 

endast ett fåtal av siffrorna som är relevanta. Till exempel initial 

investering, återbetalningsperiod och totala besparingar. Det är 

viktigt att kunna redovisa det på ett så enkelt sätt som möjligt 

med siffror som gemene man förstår. Det är dessutom inte bara 

kostnadsbesparingar som fås genom investeringarna. Marknads-

värdet på fastigheten ökar. Komfort, hygien och inomhusklimat 

blir även bättre då jämnare temperaturer och luftflöden uppnås. 

6.2 Diskussion 
Syftet med studien var att undersöka möjliga synergier mellan 

underhållsplanering och energieffektiviseringar för en BRF. 

Tillgängligt underlag har erhållits från Fastighetsstudien i 

Uppsala AB, där BRF Ejdern har studerats om möjliga synergier 

och förslag på förbättringar. Studien har tillämpat en enfalls-

studie av objektet, detta har underlättat arbetet med rapporten. 

Tack vare detta har realistiska resultat uppnåtts med ett 

verklighetstroget intryck, vilket bidragit till konkreta förslag på 

samordnade åtgärder. 

Resultatet av studien har varit möjligt att ta fram kopplat till 

frågeställningarna, vilka rapporten är avsedd att behandla och 

önskemål som erhållits av Fastighetsstudion i Uppsala AB. 

Studien utgår från underlaget som baseras på utförd energi-

kartläggning, där de föreslagna energieffektiviseringarna finns 

beskrivet. Energieffektiviseringarna i fallstudien synliggörs i ett 

tidigt stadie av studien. Flertalet av åtgärderna kan inte ses som 

lönsamma om de inte samordnas med planerade underhålls-

åtgärder. Studien genomfördes för att hitta lämpliga implemen-

teringar av energieffektiviseringsåtgärder kopplat till underhålls-

planering.  

I samband med implementeringen av synergierna har studien 

fortsatt undersökning av förslag på en möjlig metodik, med syfte 

att vägleda hur åtgärder kan omprioriteras. Metodiken har till slut 
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skapat en klassningsmall, Energiprio. Klassningsmallen kan vara 

ett hjälpmedel för att skapa ett framtida arbetssätt rörande 

implementering av energieffektiviseringar i underhållsplaneringen 

och då uppnå synergieffekter. Vilket underlättar för de olika 

aktörerna som arbetar inom branscherna rörande energieffektiv-

isering och underhållsplanering.  

Detta leder till att studiens fokus är att ge prov på hur synergierna 

med hjälp av applicering av klassningsmallen, kan uppvisa ett 

slutresultat som både är ekonomiskt lönsamt och minskar 

energianvändningen. För synliggörandet av resultaten har det för 

studien genererat tre separata underhållsplaner. Underhålls-

planerna har fått namnen Underhållsplan typ A, Energi- och 

underhållsplan typ B, och Energi- och underhållsplan typ C.  

Underhållsplanerna har utformats på följande vis:  

• underhållsplan typ A är baserad på befintlig 

underhållsplan skapad av Riksbyggen AB, 

• energi- och underhållsplan typ B innehåller samtliga 

underhåll från typ A, samt de lönsamma investeringarna 

från föreslagna energikartläggningen, 

• energi- och underhållsplan typ C där klassningsmallen 

tillämpats och investeringar för samtliga lönsamma 

energiåtgärder har samordnats med underhåll från Typ A. 

För studiens syfte uppnås ett önskat resultat kopplat till fråge-

ställningarna. Underhållsplanen har skapat realistiska förslag på 

synergier för samtliga energiåtgärder baserade på energikart-

läggningen, till följd av att omprioriteringar har utförts. Klass-

ningsmallen har för studien påvisat reducerade initiala inves-

teringar under en 50-årsperiod för typ C, vilket redovisas i kapitel 

5.6. Slutresultaten blir tydliga vad gäller ekonomin med ett större 

positivt nettobesparande. BRF:ens klimatavtryck blir dessutom 

35 procent lägre, vilket tydligt presenteras i resultatet. 

En BRF ska med hjälp av aktörernas arbeten där klassnings-

mallen Energiprio har applicerats, skapa en enklare tolkning av 

förslagen på åtgärder. De inkluderar aspekterna gällande eko-

nomiska förutsättningar samt framtida energianvändande, vilket 

resulterar i att fastigheternas klimatavtryck minskas. 

Under arbetets litteraturstudie har det blivit uppenbart att tvivel 

finns hos BRF:er (Bångens, et al., 2019). Detta syftar främst på 

att utföra och fullfölja en energikartläggning av fastigheten, samt 
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hur de föreslagna energieffektiviseringarna hjälper BRF:en i slut-

ändan. Stor orsak till detta tvivel beror på att BRF:er inte alltid 

har tillräcklig kunskap att ta kvalificerade beslut gällande större 

investeringar och åtgärder för en fastighet. Från rapporter och 

kompletterande information under samtalet med Margot Bratt, 

WSP (Bratt, 2021), finns tydliga signaler som bekräftar denna 

problematik.  

Inom branschen rörande energieffektivisering finns det idag hög 

kompetens i enlighet med lagkrav gällande energikartläggning. 

Andra problem kan uppstå efter utförd energikartläggning, när 

arbetet senare läggs ut för anbud till entreprenader. Utförande 

entreprenad kan ifrågasätta energikartläggningen och försöka 

hitta billigare eller andra lösningar. Detta bidrar till en osäkerhet 

hos BRF:erna eller fastighetsägarna som inte har kunskap eller 

utbildning, utan enbart har köpt tjänsterna. Fortsättningsvis 

kommer ett stort arbete krävas av aktörerna inom branscherna. 

Aktörerna behöver sträva efter att utveckla samverkan mellan 

energikartläggare, entreprenad och BRF, vilket kan förstärka 

kunskapen och förståelsen hos BRF:erna. 

I dagsläget finns påbörjade projektarbeten som undersöker och 

strävar för en enklare hantering, certifiering och ackreditering av 

företag inom branscherna för energieffektivisering. Där de 

eftersträvar att kunderna i slutändan, ska få bättre förståelse så 

att det inte uppstår frågor om vem som har gjort rätt eller fel och 

varför kostnaderna blir missvisande. Med detta i åtanke har 

studien fokuserat på att framhäva riktlinjer, relevanta siffror och 

tolka vad resultaten betyder, ur både ekonomiska och hållbara 

aspekter för framtida beslut. 

Eventuella felkällor i denna rapport skulle kunna vara några av 

följande: 

• när energieffektiviseringarna slås samman kan det bli ett 

annat resultat för minskningen av energianvändande, 

• mänsklig faktor kan vara en felkälla när det kommer till 

inmätningar, beräkningar och tolkning av resultat från 

energikartläggningar,  

• att energibesparingen inte blir så hög som energikart-

läggningen påstår vara möjlig. Då finns det chans att sam-

ordningarna inte blir lönsamma, vilket kommer påverka 

slutresultatet.  
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7 SLUTSATS  
Denna studie visar att synergi mellan energieffektiviserings-

åtgärder och underhållsåtgärder, kan generera möjligheter att 

effektivisera arbetet för yrkesgrupper inom förvaltnings-

branschen. Undersökningen om möjliga synergier mellan under-

hållsplan och energieffektiviseringar bidrar till att skapa bättre 

förutsättningar för en BRF. Detta innebär bättre ekonomi, ökat 

värde av fastigheten och bidrar till minskad energianvändning.  

Enligt studiens litteraturöversikt och applicering av en fallstudie, 

har det varit möjligt att skapa en grundläggande och framtida 

klassningsmall kallad Energiprio. Den genererar underlag till 

möjliga omprioriteringar mellan energieffektiviserandeåtgärder 

och underhållsplanering. Strävan efter att ökakunskapen och 

förstärka etablerade arbetssätt, kan resultera i att skapa en 

branschpraxis och bli ett kraftfullt verktyg som underlättar 

framtida problemområden.  

Baserat på statistik rörande boendeformerna i Sverige är 42 

procent flerbostadshus som ägs av BRF:er. Det innebär att det 

finns stor potential med fortsatt undersökning och presentation 

av synergier mellan underhållsplanering och energieffekt-

iviseringar. Med ett resultat om att både minska klimatavtrycken 

från fastigheter och skapa bättre ekonomiska förutsättningar för 

BRF:er. 

Utmaning i framtida arbetet är att alla fastigheter är unika, till 

exempel geografisk position, konstruktion och materialval. Detta 

skapar behov av att fortsätta utforska och utföra flera av denna 

typ av energi- och underhållsplan. 

Studien visar samtidigt att det finns förbättringsområden. Det 

innebär att det återstår att se hur energi- och förvaltnings-

branschen anpassar sig för att gemensamt sträva efter bättre 

samverkan och lösningar. Det finns alltså grund för ytterligare 

studier inom områdena. 

En annan sak som ska nämnas är att underhållsplaner bör ha 

fler lagar och standarder som måste efterföljas av BRF:er och 

fastighetsägare. Just nu finns det endast krav på att de ska ha en 

underhållsplan, vilket kan vara antecknade åtgärder på ett A4-

ark om att måla väggarna om fyra år. Detta är ej väl utfört och 

visar inte på en tydlig ekonomisk förutsättning för fastighets-
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ägarna. Genom att sätta upp krav på hur en underhållsplan ska 

vara utformad och hur långt in i framtiden den ska täcka, kan det 

bli enklare för bland annat BRF:er att hålla koll på ekonomin. En 

god koll på ekonomin kan i sin tur leda till att investeringar i form 

av att energibesparingsåtgärder kan utföras. Det leder dessutom 

till enklare utformning av en Energi- och underhållsplan då bra 

material finns att ta från en väl utförd underhållsplan. 
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8 REKOMMENDATIONER OCH VIDARE STUDIER 
Det finns flera intressanta undersökningsområden att fortsätta 

för vidare studier. För att skapa en bredare bild och andra under-

lag som kan generera bättre lösningar, som denna studie inte har 

beaktat. 

Utföra fler fallstudier av flerbostadshus då de är unika, med olika 

förutsättningar. Detta för att få ett bredare underlag.  

Enligt lagarna finns det enbart beskrivet att en underhållsplan 

ska finnas, men inte hur utförandet ska se ut. Därför bör det 

undersökas om en referensmall kan skapas, eller någon form av 

minimumkrav, som intervallet på underhållsplanen. 

Fortsätta skapa mer träffsäkra underhållsverktyg för BRF:er. Det 

är viktigt att utveckla samordning mellan åtgärderna för under-

håll och energieffektiviseringar. Skapa någon form av extra funkt-

ion där energieffektiviseringar kan läggas till, med möjlighet att 

lägga till mängd reducerad energianvändning, prioritering och 

lönsamhet. Detta för att få ut ett resultat som inkluderar bespa-

ringar i till exempel delen av Planima som behandlar ekonomisk 

analys. Det blir enklare för läsaren att förstå om allt står med på 

samma ställe. 

Det fanns en utmaning när det gäller ansvaret under tillämpning 

av energieffektiviseringar. Det kräver undersökningar om hur 

samarbetet kan förbättras mellan aktörer och BRF:er. Det är vik-

tigt att fortsätta utveckla branschen gentemot kunderna
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B1.1 
 

Bilaga 1. Intervjufrågor 

Intervjufrågor till Margot Bratt, WSP. 

1. Intervjupersonens namn och roll? 

2. Berätta om arbetet rörande Teknisk Förvaltning Energi (tidigare 

målstyrd energiförvaltning)?  

3. Hur ser arbetet ut idag med samverkan mellan underhållsplaner / 

energieffektiviseringar? 

4. Uppfattar du några framsteg i branschen eller liknande som tidigare? 

(kostnad/finansiering vs optimering/synergi) 

5. Kan du säga någonting om vilka typer av problem som ni ställs inför? 

6. Hur tror du att det ser ut i andra regioner eller nationellt med detta? 

7. Hur kommer marknadsnära projektet att kunna implementeras och 

utveckla till en bättre framtida branschstandard? 

8. Har det utvecklats en större intresse av BRF:er och mindre 

fastighetsägare sedan ni tog fram underhålls/energiplanen? Framför 

allt hur har BRF:er ställts sig till denna idé 
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Bilaga 2. Energi- och underhållsplan typ C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Underhållsplan 

 
 
 

År 2021 till 2070 

 
 
 

UUBygg 
 

BRF Ejdern 
 

Datum för utskrift: 2021-05-15  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Detta är en exporterad version av en underhållsplan i webbapplikationen Planima.  

Läs mer på www.planima.se 

http://www.planima.se/
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UNDERHÅLLSPLAN 

BRF Ejdern  
 
 
 
 
 

Innehållsförteckning 

 

Översikt 2 

Åtgärder per kategori 5 

Åtgärdsbeskrivningar och bilder 9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 B2.3 

UNDERHÅLLSPLAN 

BRF Ejdern  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Översikt 

 

Denna del visar grundläggande information om underhållsplanen.  
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UNDERHÅLLSPLAN 

BRF Ejdern  
 
 
 
 
 

Underhållsplanens inställningar 
 
 
 
 

 

Namn Energi- och underhållsplan C 
 

  
 

Startår 2021 
 

  
 

Slutår 2070 
 

  
 

Moms på kostnadssummor Inkl (25%) 
 

  
 

Kostnadstillägg för 
15.0% 

 

byggherrekostnader (%) 
 

 
 

  
 

Årlig uppräkning (%) 2.0% 
 

  
 

Basår för indexering 2021 
 

 

Filter 
År: 2021 - 2070 

 

Åtgärdstyp: Alla åtgärder  
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UNDERHÅLLSPLAN 

BRF Ejdern  
 
 

 

Underhållsplan med synergi mellan Underhållsplan A och Energikartläggning.  
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UNDERHÅLLSPLAN 

BRF Ejdern  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Åtgärder per kategori 

 

Denna del visar alla åtgärder uppdelat på fastighetens olika kategorier och lägen.  
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UNDERHÅLLSPLAN 

BRF Ejdern  
 
 
 

 

Fasader 

 

Namn År Intervall Föreg. år Mängd Enhet Styckpris Total kostnad 
 

Inkl. moms         
 

        
 

Fönsterrenovering        
 

        
 

Byte normalglas till isolerglasrutor 3-glas 2022   930 m2 1 250 kr 1 705 000 kr 
 

Energibesparing Fönster Energiprio 4  Investering        
 

        
 

Målning Fönster 2022 15 år 2002 800 st 2 160 kr 2 534 000 kr 
 

        
 

Ospecificerat läge        
 

        
 

Målning Balkongdörrar 2022 15 år 2002 60 st 1 900 kr 167 000 kr 
 

        
 

Målning entréparti aluminium 2023 16 år 2007 9 st 3 760 kr 51 000 kr 
 

        
 

Målning fasader 2022 15 år 1979 3080 m2 160 kr 723 000 kr 
 

        
 

Omputsning fasader 10% av ytan 2022 30 år 1979 3080 m2 138 kr 623 000 kr 
 

        
 

Ytterdörrar aluminium, justering 2021 15 år 2007 9 st 990 kr 13 000 kr 
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UNDERHÅLLSPLAN 

BRF Ejdern  
 
 
 

 

Installationer 

 

Namn  
År Intervall Föreg. år Mängd Enhet Styckpris Total kostnad 

 

 

Inkl. moms          
 

         
 

Ospecificerat läge         
 

        
 

Bygg om värmesystem, byt injusterings och 2021  1979 1 st 930 000 1 337 000 kr 
 

termostatventiler. Ny FJV-central. Installera      kr  
 

värme och vattenmätare         
 

Energibesparing Värmesysytem Energiprio 2  Investering        
 

         
 

Byte av 3st tvättmaskiner VV  2022 16 år 2006 3 st 29 700 kr 131 000 kr 
 

         
 

Byte mätare varmvatten  2046 25 år 2021 1 st 7 220 kr 17 000 kr 
 

Underhåll Energibesparing Värmesystem        
 

        
 

Byte till torktumlare med värmepump 2022  2006 3 st 60 860 kr 268 000 kr 
 

Energibesparing TV/TT Energiprio 4 Investering        
 

         
 

Byte torkskåp  2021 20 år 2006 2 st 19 400 kr 56 000 kr 
 

        
 

Byte torktumlare med värmepump 2038 16 år 2022 3 st 60 860 kr 368 000 kr 
 

         
 

Byte tvättmaskiner KV till VV  2022 16 år 2006 2 st 29 700 kr 87 000 kr 
 

Energibesparing TV/TT Energiprio 4 Investering        
 

         
 

Byte värmemätare  2046 25 år 2021 4 st 7 920 kr 75 000 kr 
 

Underhåll Energibesparing Värmesystem        
 

         
 

Byte vattenmätare  2046 25 år 2021 8 st 7 220 kr 136 000 kr 
 

Underhåll Energibesparing Värmesystem        
 

        
 

Fläktaggregat renovering, TA eller FA-aggregat 2034 20 år 2014 10 st 21 610 kr 402 000 kr 
 

<3m3/s         
 

        
 

Hissar - Byte styrsystem och drivning, samt 2021 20 år  7 st 278 500 2 802 000 kr 
 

renovering av hisskorg       kr  
 

Energibesparing Hisssystem Energiprio 3  Investering        
 

        
 

Kompaktlysrörsarmatur, byte utanpålägg, 2040 25 år 2015 140 st 2 030 kr 595 000 kr 
 

armatur i tak         
 

         
 

OVK FT/FTX lägenheter  2021 3 år 2018 7758 m2 7 kr 78 000 kr 
 

         
 

OVK FT/FTX lokaler  2021 3 år 2018 400 m2 4 kr 2 000 kr 
 

        
 

Rensning ventilationsystem lägenheter 2031 15 år 2016 7758 m2 28 kr 381 000 kr 
 

        
 

Rensning ventilationsystem lokaler 2031 15 år 2016 400 m2 17 kr 12 000 kr 
 

         
 

Stambyte VVS  2029 50 år 1979 80 st 114 380 15 412 000 kr 
 

       kr  
 

        
 

Styr- och ventilationssystem, isolering kanaler 2021   1 st 836 000 1 202 000 kr 
 

och vindar       kr  
 

Energibesparing Styr- och ventilationssystem Energiprio 1        
 

Investering         
 

        
 

Termostatventiler, byte komplett ventil >5st 2051 30 år 2021 595 st 690 kr 1 069 000 kr 
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UNDERHÅLLSPLAN 

BRF Ejdern  
 
 
 

 

Invändigt 
 

Namn År Intervall Föreg. år Mängd Enhet Styckpris Total kostnad 
 

Inkl. moms         
 

        
 

Ospecificerat läge        
 

        
 

Målning trapphus 2021 15 år 1999 9 st 21 450 kr 278 000 kr 
  

 
 

 

Tak 

 

Namn År Intervall Föreg. år Mängd Enhet Styckpris Total kostnad 
 

Inkl. moms         
 

        
 

Ospecificerat läge        
 

        
 

Justering takpannor/papp 10% av ytan 2022 10 år 1979 1892 m2 56 kr 155 000 kr 
 

        
 

Plåtdetaljer byte 2022 40 år 1979 698 m 840 kr 860 000 kr 
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BRF Ejdern  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Åtgärdsbeskrivningar och 

bilder 

 

Denna del beskriver åtgärder som har bilder och beskrivningar kopplade till sig.  
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UNDERHÅLLSPLAN 

BRF Ejdern  
 
 
 

 

Bygg om värmesystem, byt injusterings och termostatventiler. Ny FJV-central. Installera värme och 

vattenmätare 

 
Förekommer år: 2021 Total kostnad: 1 337 000 kr inkl. moms  
Intervall: - Styckpris: 930 000 kr exkl. moms  
Kategori: Installationer Antal: 1  
Läge: - Enhet: st  
Märkning: Energibesparing Värmesysytem Energiprio 2 

 
 

 
Åtgärden avser att bygga om värmesystemet. Byta injusterings- och termostatventiler, installera ny fjärrvärmecentral, samt nya värme- 

och vattenmätare. Kostnaden för denna åtgärd är 1 350 000 kr. Det är 131 000 kr över kostnaden för att det skall vara en lönsam åtgärd. 

Den klarar alltså inte av att betala av sig själv genom endast energibesparing över en 15-årsperiod. Det är dock viktigt att försöka få in 

denna åtgärd ur ett miljöperspektiv då den minskar fjärrvärmeenergi med 60 MWh/år och elenergi med 7 MWh/år, vilket innebär en 

koldioxidminskning med 114 ton/år. Genom att kolla på Underhållsplan A, syns tydligt att termostatventiler skall bytas ut 2021. Dessa går 

på en total kostnad av 590 000 kr och har en ungefärlig livstid på cirka 25 år. Det betyder att kostnaden för hela 

energibesparingsåtgärden kan reduceras med 590 000 kr, vilket leder till att kostnaden blir 760 000 kr för de resterande delarna av 

energiåtgärden. Med en investeringsgräns på 1 219 000 kr blir, besparingen 459 000 kr över en 15 års period. Den blir alltså lönsam.  
 
 
 

 

Byte torkskåp 
 

 Förekommer år: 2021, 2061, 2041 Total kostnad: 56 000 kr inkl. moms 
 Intervall: 20 år Styckpris: 19 000 kr exkl. moms 
 Kategori: Installationer Antal: 2 
 Läge: - Enhet: st 
 Märkning: -   

    

94234   
     
 

 

Hissar - Byte styrsystem och drivning, samt renovering av hisskorg 

 
Förekommer år: 2021, 2061, 2041 Total kostnad: 2 802 000 kr inkl. moms  
Intervall: 20 år Styckpris: 279 000 kr exkl. moms  
Kategori: Installationer Antal: 7  
Läge: - Enhet: st  
Märkning: Energibesparing Hisssystem Energiprio 3 

 
 

 
Med nuvarande system drar hissarna väldigt mycket energi. Hydraulsystemet och styrsystemet är ineffektivt. Det är rekommenderat att 

hissarna renoveras och dessa system byts ut mot mer effektiva system, vilket kan sänka energiförbrukningen med upp till 70%. Enligt 

energikartläggningen kan renoveringen gå på 2 800 000 kr, och skulle kräva vidare utredning om huruvida det är möjligt att ut föra eller ej. 

Renovering av hissarna skulle innebära en minskad elenergi med 12 MWh/år, en besparing på 16 000 kr första året, samt en 

koldioxidminskning med 172 ton/år. För att den ska vara lönsam, krävs dock att investeringen inte överskrider 800 000 kr, vilket är långt 

under investeringskostnaden. Enligt Underhållsplan A kommer hissystem bytas ut mot motsvarande tidigare system, vilket inte ger en 

reducering i elenergi. Om systemen byts ut mot de föreslagna nya styr- och drivsystemen, samt renovering av hisskorgen, kan 

underhållskostnaden kvitteras, vilket leder till att energiåtgärdsförslaget blir lönsamt. Dock, måste en utredning utföras huruvida detta är 

möjligt att utföra eller ej, vilket kan gå på en extra kostnad. Då det finns upp till 700 000 kr att röra sig på, ska det inte vara några problem 

så länge utredningen kommer fram till att det är genomförbart.  
 
 
 
 

 



 

B2.12 

 

UNDERHÅLLSPLAN 

BRF Ejdern  
 
 
 

 

Målning trapphus 
 

 Förekommer år: 2021, 2066, 2051, 2036 Total kostnad: 278 000 kr inkl. moms 
 Intervall: 15 år Styckpris: 21 000 kr exkl. moms 
 Kategori: Invändigt Antal: 9 
 Läge: - Enhet: st 
 Märkning: -   

    

 3S545   
     
 

 

OVK FT/FTX lägenheter 

 
Förekommer år: 2021, 2069, 2066, 2063, 2060, 2057, 2054, 2051, Total kostnad: 78 000 kr inkl. moms  
2048, 2045, 2042, 2039, 2036, 2033, 2030, 2027, 2024  

Intervall: 3 år Styckpris: 100 kr exkl. moms 
Kategori: Installationer Antal: 7758 
Läge: - Enhet: m2 
Märkning: -  

  

57014   
 
 

 

OVK FT/FTX lokaler 

 
Förekommer år: 2021, 2069, 2066, 2063, 2060, 2057, 2054, 2051, Total kostnad: 2 000 kr inkl. moms  
2048, 2045, 2042, 2039, 2036, 2033, 2030, 2027, 2024  

Intervall: 3 år Styckpris: 100 kr exkl. moms 
Kategori: Installationer Antal: 400 
Läge: - Enhet: m2 
Märkning: -  

  

57015   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

B2.13 

 

UNDERHÅLLSPLAN 

BRF Ejdern  
 
 
 

 

Styr- och ventilationssystem, isolering kanaler och vindar 

 
Förekommer år: 2021 Total kostnad: 1 202 000 kr inkl. moms  
Intervall: - Styckpris: 836 000 kr exkl. moms  
Kategori: Installationer Antal: 1  
Läge: - Enhet: st  
Märkning: Energibesparing Styr- och ventilationssystem  
Energiprio 1 

 
 

 
Detta förslag omfattar ett flertal olika åtgärder för att optimera ventilationen och minska värmeförluster genom kanaler och tak. Då stor del 

av åtgärderna berör samma del av byggnaden har de paketerats tillsammans. Förslagen är att tilläggsisolera vindarna på de tre husen som 

idag används som kallförråd. Täta och isolera ventilationskanalerna på vindarna för att minska förluster.  
Installera styrsystem för optimerad reglering och tillämpa flödesreducering vid kallt väder. Kostnaden för denna åtgärd är 1 200 000 kr. 

Den reducerar elenergi med 2 MWh/år, värmeenergi med 151 MWh/år samt reducerar koldioxidutsläpp med 58 ton/år. Det är alltså en 

besparing på 139 000 kr första året. För att den skall vara lönsam inom en 15-årsperiod krävs det att den inte överstiger en kostnad på 2 

936 000 kr.  
 
 
 

Ytterdörrar aluminium, justering 
 

 Förekommer år: 2021, 2066, 2051, 2036 Total kostnad: 13 000 kr inkl. moms 
 Intervall: 15 år Styckpris: 1 000 kr exkl. moms 
 Kategori: Fasader Antal: 9 
 Läge: - Enhet: st 
 Märkning: -   

    

25148   
     
 

 

Byte av 3st tvättmaskiner VV 
 

 Förekommer år: 2022, 2070, 2054, 2038 Total kostnad: 131 000 kr inkl. moms 
 Intervall: 16 år Styckpris: 30 000 kr exkl. moms 
 Kategori: Installationer Antal: 3 
 Läge: - Enhet: st 
 Märkning: -   

    

94112   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

B2.14 

 

UNDERHÅLLSPLAN 

BRF Ejdern  
 
 
 

 

Byte normalglas till isolerglasrutor 3-glas 

 
Förekommer år: 2022 Total kostnad: 1 705 000 kr inkl. moms  
Intervall: - Styckpris: 1 000 kr exkl. moms  
Kategori: Fasader Antal: 930  
Läge: Fönsterrenovering Enhet: m2  
Märkning: Energibesparing Fönster Energiprio 4 
 
 

 
Denna investering bygger på att alla fönster idag har ett U-värde på 2,0 W/m2K, vilket visar på att de befintliga fönstren har ett dåligt 

värmemotstånd. Ett bra U-värde för ett fönster idag ligger mellan 0,8–1,1 W/m2K. Enligt energikartläggningen kan U-värdet sänkas från 

2,0 W/m2K till 0,8 W/m2K med hjälp av att installera energiglas. Då fönster är en svag länk i ett klimatskal innebär denna förbättring en 

värmebesparing på 85 MWh/år eller kostnadsbesparing på 77 000 kr/år, samt en reduktion av koldioxid med 17 ton/år. Det är dock en dyr 

investering som kostar 1 700 000 kr. Värt att nämna är att ett lägre U-värde på fönster bidrar till högre komfort för de boende, i form av 

jämnare värme i lägenheten. Det saknas 103 000 kr för att den ska vara lönsam endast genom energibesparingskostnaden den tillgodoser 

över en 15 års period. Eftersom energiåtgärd 1 är planerad att utföras år 2021, kan målning av fönster möjligtvis flyttas tillbaka ett år. 

Utförs dessa samtidigt kan en besparing på minst 110 000 kr förväntas vid parallellt utförande. Därmed blir investeringen lönsam över en 

15-årsperiod.  
 
 
 

Byte till torktumlare med värmepump 

 
Förekommer år: 2022 Total kostnad: 268 000 kr inkl. moms  
Intervall: - Styckpris: 61 000 kr exkl. moms  
Kategori: Installationer Antal: 3  
Läge: - Enhet: st  
Märkning: Energibesparing TV/TT Energiprio 4 
 
 

 
Tvättstugorna har idag fem tvättmaskiner och tre torktumlare. Varav tre av dessa tvättmaskiner är kopplade till varmt vatten, och alla 

torktumlare saknar värmepump. Förslaget här är att koppla varmvatten till de två tvättmaskiner som saknar det. Detta för att minska 

elförbrukningen och öka värmeenergin. Kostnaden för att göra detta är mycket liten, då det inte kräver nya tvättmaskiner, utan endast en 

omkoppling från kallvatten till varmvatten. Däremot är priset för torktumlare med värmepump dubbla priset till skillnad från torktumlare 

utan. Totala investeringen skulle innebära en sänkt elförbrukning med 13 kWh/år, men en ökning av värmeenergi med 7 kWh/år. Denna 

energiåtgärd skulle bidra till en energikostnadsbesparing på 10 000 kr/år, samt reducerad koldioxidminskning med 175 ton/år. Detta går 

på en kostnad av 355 000 kr, men för att göra den lönsam får inte kostnaden gå över 208 000 kr. De existerande tvättmaskiner och 

torktumlare har en omkostnad på 228 000 kr när det skall bytas ut enligt Underhållsplan typ A. Enda sättet för denna investering att vara 

lönsam är om utbytet till torktumlare och tvättmaskiner med varmvatten görs samtidigt som de befintliga maskinerna skall bytas ut i 

enlighet med underhållsplanen. Vilket innebär att investeringen för nya maskiner kan sänkas från 355 000 kr till 127 000kr. Tack vare 

synergin blir denna energiåtgärd lönsam.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

B2.15 

 

UNDERHÅLLSPLAN 

BRF Ejdern  
 
 
 

 

Byte tvättmaskiner KV till VV 

 
Förekommer år: 2022, 2070, 2054, 2038 Total kostnad: 87 000 kr inkl. moms  
Intervall: 16 år Styckpris: 30 000 kr exkl. moms  
Kategori: Installationer Antal: 2  
Läge: - Enhet: st  
Märkning: Energibesparing TV/TT Energiprio 4 

 
 

 
Tvättstugorna har idag fem tvättmaskiner och tre torktumlare. Varav tre av dessa tvättmaskiner är kopplade till varmt vatten, och alla 

torktumlare saknar värmepump. Förslaget här är att koppla varmvatten till de två tvättmaskiner som saknar det. Detta för att minska 

elförbrukningen och öka värmeenergin. Kostnaden för att göra detta är mycket liten, då det inte kräver nya tvättmaskiner, utan endast en 

omkoppling från kallvatten till varmvatten. Däremot är priset för torktumlare med värmepump dubbla priset till skillnad från torktumlare 

utan. Totala investeringen skulle innebära en sänkt elförbrukning med 13 kWh/år, men en ökning av värmeenergi med 7 kWh/år. Denna 

energiåtgärd skulle bidra till en energikostnadsbesparing på 10 000 kr/år, samt reducerad koldioxidminskning med 175 ton/år.  Detta går 

på en kostnad av 355 000 kr, men för att göra den lönsam får inte kostnaden gå över 208 000 kr. De existerande tvättmaskiner och 

torktumlare har en omkostnad på 228 000 kr när det skall bytas ut enligt Underhållsplan typ A. Enda sättet för denna investering att vara 

lönsam är om utbytet till torktumlare och tvättmaskiner med varmvatten görs samtidigt som de befintliga maskinerna skall bytas ut i 

enlighet med underhållsplanen. Vilket innebär att investeringen för nya maskiner kan sänkas från 355 000 kr till 127 000kr. Tack vare 

synergin blir denna energiåtgärd lönsam.  
 
 
 

Målning Balkongdörrar 
 

 Förekommer år: 2022, 2067, 2052, 2037 Total kostnad: 167 000 kr inkl. moms 
 Intervall: 15 år Styckpris: 2 000 kr exkl. moms 
 Kategori: Fasader Antal: 60 
 Läge: - Enhet: st 
 Märkning: -   

    

24257   
     
 

 

Målning fasader 
 

 Förekommer år: 2022, 2067, 2052, 2037 Total kostnad: 723 000 kr inkl. moms 
 Intervall: 15 år Styckpris: 200 kr exkl. moms 
 Kategori: Fasader Antal: 3080 
 Läge: - Enhet: m2 
 Märkning: -   

    

21516   
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UNDERHÅLLSPLAN 

BRF Ejdern  
 
 
 

 

Målning Fönster 
 

 Förekommer år: 2022, 2067, 2052, 2037 Total kostnad: 2 534 000 kr inkl. moms 
 Intervall: 15 år Styckpris: 2 000 kr exkl. moms 
 Kategori: Fasader Antal: 800 
 Läge: Fönsterrenovering Enhet: st 
 Märkning: -   

    

24227   
     
 

 

Omputsning fasader 10% av ytan 
 

 Förekommer år: 2022, 2052 Total kostnad: 623 000 kr inkl. moms 
 Intervall: 30 år Styckpris: 100 kr exkl. moms 
 Kategori: Fasader Antal: 3080 
 Läge: - Enhet: m2 
 Märkning: -   

    

 Åtgärd 21511   
     
 

 

Plåtdetaljer byte 
 

 Förekommer år: 2022, 2062 Total kostnad: 860 000 kr inkl. moms 
 Intervall: 40 år Styckpris: 800 kr exkl. moms 
 Kategori: Tak Antal: 698 
 Läge: - Enhet: m 
 Märkning: -   

    

 22211. Stuprör och hängrännor.   
     
 

 

Målning entréparti aluminium 
 

 Förekommer år: 2023, 2055, 2039 Total kostnad: 51 000 kr inkl. moms 
 Intervall: 16 år Styckpris: 4 000 kr exkl. moms 
 Kategori: Fasader Antal: 9 
 Läge: - Enhet: st 
 Märkning: -   

    

25748   
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

B2.17 

 

UNDERHÅLLSPLAN 

BRF Ejdern  
 
 
 

 

Stambyte VVS 
 

 Förekommer år: 2029, 2079 Total kostnad: 15 412 000 kr inkl. moms 
 Intervall: 50 år Styckpris: 114 000 kr exkl. moms 
 Kategori: Installationer Antal: 80 
 Läge: - Enhet: st 
 Märkning: -   

    

52502   
     
 

 

Rensning ventilationsystem lägenheter 
 

 Förekommer år: 2031, 2061, 2046 Total kostnad: 381 000 kr inkl. moms 
 Intervall: 15 år Styckpris: 100 kr exkl. moms 
 Kategori: Installationer Antal: 7758 
 Läge: - Enhet: m2 
 Märkning: -   

    

57024   
     
 

 

Rensning ventilationsystem lokaler 
 

 Förekommer år: 2031, 2061, 2046 Total kostnad: 12 000 kr inkl. moms 
 Intervall: 15 år Styckpris: 100 kr exkl. moms 
 Kategori: Installationer Antal: 400 
 Läge: - Enhet: m2 
 Märkning: -   

    

57025   
     
 

 

Fläktaggregat renovering, TA eller FA-aggregat <3m3/s 
 

 Förekommer år: 2034, 2054 Total kostnad: 402 000 kr inkl. moms 
 Intervall: 20 år Styckpris: 22 000 kr exkl. moms 
 Kategori: Installationer Antal: 10 
 Läge: - Enhet: st 
 Märkning: -   

    

57238   
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

B2.18 

 

UNDERHÅLLSPLAN 

BRF Ejdern  
 
 
 

 

Byte torktumlare med värmepump 
 

 Förekommer år: 2038, 2070, 2054 Total kostnad: 368 000 kr inkl. moms 
 Intervall: 16 år Styckpris: 61 000 kr exkl. moms 
 Kategori: Installationer Antal: 3 
 Läge: - Enhet: st 
 Märkning: -   

    

94217.   
     
 

 

Kompaktlysrörsarmatur, byte utanpålägg, armatur i tak 
 

 Förekommer år: 2040, 2065 Total kostnad: 595 000 kr inkl. moms 
 Intervall: 25 år Styckpris: 2 000 kr exkl. moms 
 Kategori: Installationer Antal: 140 
 Läge: - Enhet: st 
 Märkning: -   

    

63662   
     
 

 

Byte mätare varmvatten 
 

 Förekommer år: 2046, 2071 Total kostnad: 17 000 kr inkl. moms 
 Intervall: 25 år Styckpris: 7 000 kr exkl. moms 
 Kategori: Installationer Antal: 1 
 Läge: - Enhet: st 
 Märkning: Underhåll Energibesparing Värmesystem   

    

52324   
     
 

 

Byte värmemätare 
 

 Förekommer år: 2046, 2071 Total kostnad: 75 000 kr inkl. moms 
 Intervall: 25 år Styckpris: 8 000 kr exkl. moms 
 Kategori: Installationer Antal: 4 
 Läge: - Enhet: st 
 Märkning: Underhåll Energibesparing Värmesystem   

    

56351   
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

B2.19 

 

UNDERHÅLLSPLAN 

BRF Ejdern  
 
 
 

 

Byte vattenmätare 
 

 Förekommer år: 2046, 2071 Total kostnad: 136 000 kr inkl. moms 
 Intervall: 25 år Styckpris: 7 000 kr exkl. moms 
 Kategori: Installationer Antal: 8 
 Läge: - Enhet: st 
 Märkning: Underhåll Energibesparing Värmesystem   

    

52324   
     
 

 

Termostatventiler, byte komplett ventil >5st 
 

 Förekommer år: 2051, 2081 Total kostnad: 1 069 000 kr inkl. moms 
 Intervall: 30 år Styckpris: 700 kr exkl. moms 
 Kategori: Installationer Antal: 595 
 Läge: - Enhet: st 
 Märkning: -   

    

56832   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


