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Abstract

Analysis and quantification of energy efficiency within
the district heating sector 

Maria Lidholm and Helena Sundin

The Swedish Government has set a
target to reduce energy consumption
through energy efficiency within the
construction and real estate sector.
The purpose of the study is to examine
how energy efficiency within this
sector could affect the district
heating volume in the future, on
basis of Vattenfalls district heating
system in Uppsala. An Excel model has
been created to study how energy 
effficiency measures
affects district heating demand in
buildings by 2045, based
on technical-economical
conditions. Furthermore, an interview
study has been conducted to examine
incentives for district heating
customers to invest in energy
efficiency measures.

Result of the Excel model shows
that district heating volume of
Vattenfall in 2045 is expected to 931 
GWh, which corresponds
to a volume decrease of 10,6 %. Based 
on the study’s theoretical
framework only 15 %, 1
024 GWh, of the technical-economical
potential is assumed to be
implemented. Result of the interview 
study shows
that factors as lack of competence,
financial demands and problems linked
to incentive structure among
district heating customers can 
counteract a
reduction of the district heating 
volume. Incentives
that promotes further energy
efficiency are environmental goals and 
influence from society.
Customer comfort is identified as a 
factor both for and against energy
efficiency. In conclusion, an energy 
efficiency potential between 1,6 and 
10,6 % is assumed to be a reasonable 
estimation. Therefore, the result of 
the study indicates that the
estimated energy efficiency in
buildings will not have a major impact
on Vattenfall’s future district
heating volume.
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Sveriges riksdag har, utifrån EU-direktiv, satt som mål att minska den totala 

energianvändningen genom energieffektivisering. Bygg- och fastighetssektorn står för 40 % 

av Sveriges totala energianvändning, vilket innebär att det inom den sektorn finns stor 

potential för energieffektivisering. Energieffektivisering av byggnader och den minskning i 

värmebehov som detta genererar påverkar i sin tur Sveriges fjärrvärmebolag och deras 

produktion. 

 

Syftet med studien är att undersöka hur energieffektivisering i byggnader kan tänkas påverka 

fjärrvärmesektorn i ett framtidsperspektiv, med utgångspunkt i Vattenfalls 

fjärrvärmeverksamhet i Uppsala. En modell i Excel har skapats för att studera hur olika 

energieffektiviseringsåtgärder påverkar fjärrvärmebehovet i byggnader fram till år 2045. 

Modellen utgår från byggnadens tekniska förutsättningar samt vad en investering i 

energieffektiviseringsåtgärder skulle innebära ur ett livscykelperspektiv. Vidare har en 

intervjustudie genomförts för att undersöka hur fjärrvärmekunder arbetar med, samt resonerar 

kring energieffektivisering.  

  

Modellresultat visar att Vattenfalls levererade fjärrvärmevolym förväntas ändras från 1 041 

GWh år 2014 till 931 GWh 2045, vilket motsvarar en volymminskning på 10,6 %. Utifrån 

studiens teoretiska ramverk antas att endast 15 % av modellens uträknade potential faktiskt 

genomförs. Detta ger en fjärrvärmevolym på 1 024 GWh år 2045, vilket är en betydligt mindre 

volymminskning än i modellens resultat. Intervjustudiens resultat visar på att de faktorer som 

kan motverka en reducering av fjärrvärmevolymen är kompetensbrist, finansiella krav samt 

problem knutna till organisation och incitamentsstruktur. Incitament som verkar för 

energieffektivisering är aktörers strävan efter att uppnå uppsatta miljömål och visioner, samt 

påverkan från samhället. Kundkomfort har i denna studie identifierats att både verka för och 

emot energieffektivisering. Slutsatsen som dras är att energieffektiviseringspotentialen 

kommer att hamna mellan 1,6 och 10,6 % är en rimlig uppskattning.  Sammanfattningsvis 

tyder studiens resultat på att den uppskattade nivån av energieffektivisering i byggnader inte 

kommer att ha en stor påverkan på Vattenfalls fjärrvärmevolym år 2045.   
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Förord 

Denna rapport är resultatet av vårt examensarbete, som är den avslutande delen av 

Civilingenjörsprogrammet System i Teknik och Samhälle vid Uppsala universitet. 

Examensarbetet har genomförts på uppdrag av och i samarbete med Vattenfalls affärsenhet 

Värme. Vi vill tacka vår handledare på Vattenfall, Rickard Frithiof, och vår ämnesgranskare, 

Magnus Åberg, för allt stöd och vägledning under arbetets gång. Vi vill även tacka alla som 

har tagit sig tid och ställt upp på intervjuer samt bidragit med kunskap. Vi är mycket 

tacksamma över att ni har bidragit med värdefull information och låtit oss få en inblick i er 

verksamhet. 

 

Maria Lidholm & Helena Sundin 

Uppsala, juni 2015 
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Definition av begrepp 

Energieffektivisering Uppnå effektivare energianvändning genom någon form av 

teknikutveckling och innebär att samma nytta erhålls med mindre 

mängd tillförd energi. 

Fjärrvärme Värme som produceras i centrala produktionsanläggningar och 

fördelas genom ett rörsystem till konsumenterna. 

Kundtyp En uppdelning av Vattenfalls fjärrvärmekunder görs beroende på 

ägare; fastighetsbolag - bostäder, bostadsrättsföreningar och 

lokaler. 

Kundkategori En uppdelning av fjärrvärmekunder beroende på byggnadens 

byggår och kundtyp. 

S-system Ventilation genom självdrag. 

F-system Frånluftsventilation 

FT-system Från- och tilluftsventilation 

FTX-system Från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning.  

FVP Frånluftsvärmepump. 

U-värde En byggnads värmegenomgångskoefficient, som beskriver hur 

mycket värme som går ut per kvadratmeter vid en grads skillnad 

mellan inomhus- och utomhustemperatur. 

Watt (W) Ett mått på effekt som innebär utfört arbete per tidsenhet. 

Wattimmar (Wh) Ett mått på energi. Den energi som en effekt på 1 Watt utvecklar på 

1 timme. 

Livscykelkostnad Totalkostnad för en viss åtgärd under hela åtgärdens livslängd. 

Kalkylränta En räntesats som anger avkastningskrav på investerat kapital. 

Prefix:  

Kilo (k) 10
3
 

Mega (M)  10
6
 

Giga (G) 10
9
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 
Vi lever i ett samhälle där efterfrågan på och beroendet av energi ständigt ökar. International 

Energy Agency’s (IEA) årliga statusrapport om energiläget i världen, World Energy Outlook 

2014, presenterar en prognos på 37 % ökad energianvändning till 2040.  För att kunna 

tillgodose detta ökade behov av energi behöver förändringar ske, och IEA lyfter i samma 

rapport fram energieffektivisering som ett viktigt verktyg för att kunna minska det globala 

energianvändandet (Erlandsson, 2014).   

 

Sveriges riksdag har, utifrån EU-direktiv, satt som mål att till 2020 minska 

energianvändningen genom energieffektivisering med 20 % från 2008 års nivå 

(Energimyndigheten, 2014a). Samtidigt har EU-kommissionen under 2014 lagt fram ett 

förslag om att öka EU:s energieffektivisering till 30 % till 2030 (Sveriges Riksdag, 2014).  

 

Bygg- och fastighetssektorn står för 40 % av Sveriges totala energianvändning, vilket innebär 

att det inom den sektorn finns stor potential för energieffektivisering (Naturvårdsverket, 

2014). 2012 uppgick antalet bostäder i Sverige till 4,5 miljoner totalt, varav 2,5 miljoner är 

flerbostadshus (Boverket och Energimyndigheten, 2013a). För att Sverige ska kunna nå det 

uppsatta målet med 20 % energieffektivisering behöver energianvändningen inom bygg- och 

fastighetssektorn minska med ungefär 30 000 GWh till 2020, vilket motsvarar ungefär 60 000 

flerbostadshus (Energimyndigheten, 2014a). Uppskattningsvis tre fjärdedelar av Sveriges 

flerbostadshus kommer att kräva omfattande renoveringar under de kommande 35 åren fram 

till 2050 (Boverket och Energimyndigheten, 2013a).  

 

Denna utveckling leder till en stor övergripande marknadsfråga för Sveriges fjärrvärmebolag 

om hur mycket värmebehovet kommer att förändras hos deras befintliga fjärrvärmekunder 

(Fjärrsyn, 2009). Att bibehålla fjärrvärme som uppvärmningssystem kan i många fall ses som 

allmännyttigt. Det möjliggör enkel värmeförsörjning av centralt belägna bostäder, samt skapar 

en möjlighet att ta vara på och storskaligt distribuera ut energi producerat från restprodukter 

utan att generera stora mängder miljöfarliga utsläpp (Energimyndigheten, 2011a). Om 

omfattande renovering görs av byggnader med stora värmebehov skulle detta oundvikligen 

påverka fjärrvärmeleveranserna. Mindre omfattande renoveringar och förändringar i 

byggnaden behöver i nuläget inte uppfylla några lagkrav, men förutspås ändå kunna ha en 

väsentlig påverkan på fjärrvärmeleveranserna. Enligt prognos av Svensk Fjärrvärme kan 

värmebehovet i byggnader komma att minska med 10 % fram till 2050, på grund av 

energieffektiviseringsmål samt låga elpriser som ökar incitament för värmepumpar (Fjärrsyn, 

2011). En stor aktör på Sveriges fjärrvärmemarknad är Vattenfall, med en årlig 

fjärrvärmeleverans på ca 4 000 GWh (Nikavar, 2015).  

 

Huruvida den prognostiserade minskningen av värmebehovet kommer att inträffa utan att 

strikta lagkrav införs beror på möjligheten hos och incitament för fastighetsägare att 
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genomföra renoveringar och investera i ny teknik. Detta styrs i stor utsträckning av 

fastighetsägarens finansiella situation, men också av dennes kunskap om och förståelse av 

fjärrvärmemarknaden och möjliga energieffektiviseringsåtgärder (Boverket och 

Energimyndigheten, 2013a, IVA, 2012).   

1.2 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur energieffektivisering i byggnader kan tänkas påverka 

fjärrvärmesektorn i ett framtidsperspektiv, med utgångspunkt i Vattenfalls 

fjärrvärmeverksamhet i Uppsala. För att kunna svara på detta utvecklas en modell i Excel, 

samt genomförs en studie kring fjärrvärmekunders beslutsprocesser avseende 

energieffektivisering.  

1.3 Frågeställningar 
 Hur förväntas Vattenfalls fjärrvärmevolym i Uppsala ändras från 2015 till 2045? 

 Hur påverkar olika energieffektiviseringsåtgärder fjärrvärmebehovet hos 

Vattenfalls fjärrvärmekunder i Uppsala? 

 Vilka kundkategorier förväntas ha en påverkan på Vattenfalls fjärrvärmevolym i 

Uppsala? 

 Vilka faktorer kan tänkas påverka fjärrvärmekunders beslut att energieffektivisera?  

1.4 Avgränsningar 
Eftersom denna studie undersöker ett brett område görs flera generella antaganden. För att 

kunna svara på detta skapas en modell i Excel, som ska undersöka hur insättning av 

energieffektiviseringsåtgärder i byggnader påverkar värmebehovet bland fjärrvärmekunder i 

Uppsala ur ett tekniskt och ekonomiskt perspektiv. Studien kommer att begränsas till 

Uppsalaområdet men förhoppningen är att Excel-modellen även ska kunna appliceras på andra 

områden. Då flerbostadshus och lokaler svarar för den största kundgruppen av levererad 

fjärrvärme i Uppsala, cirka 90 %, kommer endast dessa bostadstyper att studeras (Vattenfall, 

2015b). Endast befintliga byggnader och fjärrvärmekunder kommer att studeras, vilket innebär 

att nybyggnationer ligger utanför denna studie. Kunder med byggnader byggda efter 2005 

antas i modellen inte utföra energieffektiviseringsåtgärder, på grund av att det inte finns 

generella värden för dessa byggår, samt att byggnaderna är så pass nya att det inte är sannolikt 

att det genomförs renoveringar i samma utsträckning.  För Vattenfall tillhör dessa byggnader 

bara av 2 % av kundbeståndet (Vattenfall, 2015b) samt att de redan från början är relativt 

energieffektiva, vilket gör att de inte antas påverka resultatet nämnvärt.  

 

Rapporten kommer inte att rikta större fokus mot de flerbostadshus som omfattas av begreppet 

”miljonprogram”, hus byggda mellan 1964 och 1975, trots att det finns ett stort behov av 

renovering i just dessa byggnader. Detta beror på att det fortfarande är svårt att sia om vilka 

renoveringsbehov denna grupp har gemensamt, samt huruvida renovering av byggnader inom 

miljonprogrammen kommer att följa en annan utveckling än övriga byggnader.  
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Då denna rapport avser att undersöka åtgärder som direkt påverkar värmebehovet kommer 

exempelvis inte användning av hushålls- eller fastighetsel att tas i beräkning. 

1.5 Disposition 
Rapporten inleds med en övergripande bakgrundsbeskrivning. Den börjar med information om 

fjärrvärmesektorn, med både teknisk beskrivning och en nulägesanalys av marknaden. 

Bakgrunden innefattar även en beskrivning av hur bostadsbeståndet kan kategoriseras, en 

genomgång av olika energieffektiviseringsåtgärder samt relevanta styrmedel. Kapitel 3 

behandlar de begrepp och tidigare undersökningar som utgör teoretiskt ramverk för 

modellberäkningar och intervjufrågor. I kapitel 4 presenteras den metod som används. 

Metoden är uppdelad i tre delar; litteraturstudie, modellutformning och djupgående intervjuer 

med aktörer inom bygg- och fastighetssektorn. I kapitel 5 presenteras och beskrivs de resultat 

som modell och intervjuer har genererat. Detta följs av en känslighetsanalys i kapitel 6. I 

kapitel 7 analyseras resultaten från både kapitel 5 och 6, vilket följs av en sammanlänkande 

diskussion. Rapporten avslutas med en sammanfattande slutsats i kapitel 8.   
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2. Bakgrund 
I detta avsnitt presenteras en bakgrund till de områden som berörs i rapporten. Avsnittet 

börjar med information om hur den svenska fjärrvärmesektorn ser ut idag, vilka utmaningar 

den står inför samt kort om Vattenfall som fjärrvärmeaktör. Efterföljande del tar upp hur 

byggnadsbeståndet ser ut idag, och hur byggnader skiljer sig åt beroende på när de byggdes. 

Därefter ges en förklaring till olika energieffektiviserande åtgärder möjliga i byggnader. 

Avsnittet avslutas med en presentation av vilka styrmedel som påverkar fjärrvärmesektorn och 

energieffektivisering i byggnader. 

2.1 Den svenska fjärrvärmesektorn 
Att använda fjärrvärme är det vanligaste sättet att värma upp ett hus i Sverige. Mer än hälften 

av alla bostäder och lokaler värms upp med hjälp av fjärrvärme, och fjärrvärmenät finns på 

mer än 570 orter runt om i Sverige (Fjärrsyn, 2013). Den totala fjärrvärmeleveransen under 

2013 uppgick till 57 000 GWh, där fjärrvärmeleveransen till byggnader stod för 82 % av 

denna volym (Energimyndigheten, 2015a). 

 

Varje fjärrvärmekund är kopplad till ett nätverk med rörledningar som transporterar hett 

vatten. Vattnets temperatur ligger mellan 75 och 120 grader, beroende på årstid och väder. 

Produktionen av det heta vattnet sker i ett centralt värme- eller kraftvärmeverk. Det vanligaste 

bränslet idag är biobränslen i form av restprodukter från skogsavverkning, samt avfall. 

Spillvärme från industri samt avloppsvatten kan också tillgodogöras i fjärrvärmenätet. 

Beroende på vilket fjärrvärmenät kunden är uppkopplad till används olika bränslen för att 

producera värmen. För att kunna ta emot det heta vattnet behöver varje uppkopplad byggnad 

vara utrustad med en egen fjärrvärmecentral. Denna central består bland annat av två 

värmeväxlare, en för värme som leder vattnet till husets radiatorer och en för tappvarmvatten 

till husets kranar (Energimyndigheten, 2011a). Det avkylda vattnet från byggnaderna leds 

tillbaka till värmeverket för att på nytt värmas upp, se figur 1. På vägen tillbaka kan vattnet, 

som nu håller en temperatur på mellan 40 och 60 grader, värma upp trottoarer och andra ytor 

(Vattenfall, 2014). Priset på fjärrvärme varierar från ort till ort, beroende på hur bränslemixen, 

anläggningarna och fjärrvärmenätet ser ut på orten (Vattenfall, 2015d). 

 

Figur 1. Fjärrvärmesystemet (Vattenfall, 2015e). 
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2.1.1 Förändrat värmebehov 

Den stora övergripande marknadsfrågan för fjärrvärmebolagen är hur värmebehovet kommer 

att förändras hos befintliga anslutna byggnader inom en snar framtid (Fjärrsyn, 2009). 

Värmebehovet i Sverige har minskat och rapporter visar på att minskningen kommer att 

fortsätta (Erlandsson, 2014, Fjärrsyn, 2011). Enligt prognos av Svensk Fjärrvärme kommer 

värmebehovet att minska med 10 % fram till 2050 (Fjärrsyn, 2011).  

 

Tre faktorer som främst antas påverka fjärrvärmebehovet (Fjärrsyn, 2011): 

 Klimatförändring till varmare utetemperatur 

 Ökat användande av värmepumpar 

 Energieffektivisering i byggnader 

 

Ett varmare klimat kan leda till att behovet av energi till uppvärmning minskar. Det kan 

samtidigt leda till att efterfrågan på fjärrkyla ökar, vilket kan innebära ett fortsatt ökat behov 

från fjärrvärmeföretagen trots att värmebehovet minskar (Svensk fjärrvärme, 2010).  

 

I rapporten Fjärrvärmen i framtiden av Fjärrsyn (2011), görs en kostnadsjämförelse mellan 

fjärrvärme och bergvärmepump. Resultatet blev att bergvärmepump kan vara ett 

konkurrenskraftigt alternativ till fjärrvärme, speciellt med dagens låga elpriser. Liknande 

studier har gjorts för frånluftsvärmepump, som visar på att denna åtgärd också kan vara ett 

konkurrenskraftigt alternativ (Angrén och Arnoldsson, 2014). Hur konkurrenskraftigt 

alternativet värmepump är beror både på fjärrvärmepriset och hur fjärrvärmebolagets 

kostnadsmodell är uppbyggd, samt lokala kostnader för att sätta in en ny pump. 

 

Enligt en undersökning gjord av Fjärrsyn (2009) kommer en effektivisering av byggnaders 

värmebehov, genom förändring i befintliga byggnaders klimatskal och styrsystem, troligtvis 

vara den dominerande konkurrensutsättningen för fjärrvärmen i framtiden. Anledningen till 

detta anses vara kunders förändrade krav samt en utveckling av styrmedel. 

 

2.1.2 Vattenfall som fjärrvärmeaktör i Uppsala 

Vattenfall är ett statligt ägt energibolag, vars fjärrvärmeverksamhet under 2014 levererade 2 

409 GWh (Nikavar, 2015) fjärrvärme till 11 orter runt om i Sverige (Vattenfall, 2015a). Totalt 

levererar Vattenfall tillsammans med dotterbolag omkring 4 000 GWh värme årligen 

(Nikavar, 2015).  

 

Ett av Vattenfalls mest omfattande fjärrvärmenät är i Uppsala stad. Nästan 95 % av Uppsala 

stads fastigheter värms upp med hjälp av fjärrvärme från Vattenfall (Vattenfall, 2015f), vilket 

under 2014 innebar en värmeleverans på cirka 1 266 GWh till mer än 2000 individuella 

kunder. Av dessa kunder är cirka 50 % flerbostadshus, 40 % lokaler och resterande 10 % villor 

och industrier (Vattenfall, 2015b). Bränslemixen för Uppsalas fjärrvärme består främst av 

avfall, med komplettering av ett torveldat kraftvärmeverk (Vattenfall, 2015g). 
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Vattenfall är en viktig del av Uppsalas långsiktiga miljö- och klimatmål. Ett av målen är att 

minska de samlade utsläppen av växthusgaser per medborgare i Uppsala med minst 50 % till 

år 2020, jämfört med 1990 års nivå på 8,8 ton per medborgare. Därefter ska utsläppen fortsätta 

minska och senast år 2050 vara cirka ett halvt ton per invånare. En av förutsättningarna för att 

nå detta mål är Vattenfalls investering i ett nytt biobränsleeldat kraftvärmeverk som ersätter 

det 40 år gamla torveldade kraftvärmeverket. Detta kommer att innebära att Vattenfalls 

anläggningar i Uppsala blir nästintill fossilbränslefria (Uppsala kommun, 2014). Vattenfall 

samarbetar förutom detta genom fler projekt med Uppsala kommun och andra större kunder i 

Uppsala. Ett av dessa projekt är Uppsala klimatprotokoll. Klimatprotokollet fungerar som ett 

nätverk för företag, föreningar och offentliga organisationer, med syfte att inspirera och hjälpa 

varandra att nå Uppsalas miljö- och klimatmål (Uppsala klimatprotokoll, 2015). En del av 

klimatprotokollet är initiativet Energieffektiva bostadsrättsföreningar. Syftet är att få igång ett 

större intresse kring energieffektivisering inom bostadsrättföreningar i Uppsala 

(Energikontoret i Mälardalen, 2014).  

 

Ny prismodell 

Den första januari 2016 inför Vattenfall en ny prismodell för anslutna kunder. Målet är att den 

nya modellen bättre ska kunna spegla varje individuell fastighets del av 

produktionskostnaderna för fjärrvärmen. Ändring av prismodell är för Vattenfall 

intäktsneutral, och handlar mer om en omfördelning av kostnader för kunderna. Modellen ska 

innebära ökade incitament att energieffektivisera sin bostad och sänka 

uppvärmningskostnaderna, utan att gå från fjärrvärme som uppvärmningsalternativ 

(Vattenfall, 2015c).  

 

Den tidigare modellen hade en individuellt anpassad energi- och flödeskostnad. Den nya 

modellen består av tre delar; effekt, energi och flöde, där även effektkostnaden anpassas efter 

varje individuell kund. Förhållandet mellan kostnaderna för de olika delarna skiljer sig från 

kund till kund, men generellt står effektkostnaden för 40 % och energikostnaden för 60 %. 

Flödeskostnaden kan innebära både en kostnad och en intäkt för den individuella kunden, 

eftersom denna kostnad kan stå för -2 % till 2 % av den totala kostnaden. Varje kund tilldelas 

en rekommenderad effekt, med utgångspunkt i fastighetens maximala effektbehov under ett år. 

Det finns även möjlighet för kunden att själv välja effektnivå, om kunden inte anser att den 

rekommenderade effekten är rättvis satt. Utifrån den satta effekten och Vattenfalls effektpris 

betalar kunden en individuell kostnad. Kostnaden för kundens energianvändning baseras på 

den faktiska förbrukningen under varje månad. Energipriset delas in i tre olika säsonger 

baserat på säsongernas olika produktionskostnader; vinter, vår/höst och sommar. Flödespriset 

baseras på en medelvärdesmätning av fjärrvärmecentralernas flöde under perioden oktober till 

april, och görs för att Vattenfall ska kunna effektivisera flödet i värmesystemet. Skulle 

kundens flöde vara högre eller lägre än detta flödespris justeras detta per månad (Vattenfall, 

2015c). 
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2.2 Byggnadsbeståndet 
Boverkets Byggregler (BBR) är regler och råd som sätter ramar för byggandet av nya 

byggnader i Sverige, samt för byggnader som genomgår omfattande renoveringar. Reglerna 

innefattar krav och råd kring utformning av byggnaden gällande konstruktion, brand, hygien, 

buller, säkerhet och energiförbrukning (BFS 2011:6). Trender i husbyggande kan kopplas till 

hur BBR-kraven och andra regelverk var utformade under byggåret. Byggreglerna innan 70-

talet, med låga oljepriser, hade inte mycket restriktioner kring energianvändningen. Efter 70-

talet och rådande oljekris fokuserades reglerna alltmer mot att minimera energianvändningen 

för att minska användningen av olja. Detta inverkade på utformningen av klimatskalets delar, 

för att på så sätt minska byggnadens värmeförluster, och ledde till att byggnaders olika delar 

som väggar, tak och vind fick bättre värmeisolering och andelen fönsterarea minskade. En 

vanlig åsikt är att miljonprogrammen som byggdes mellan 1964 och 1975 var av mycket 

sämre standard än hus byggda både tidigare och efter. Flera undersökningar visar dock att det 

inte är helt sant utan att värmeförbrukningen per kvadratmeter successivt sjunker från 1940 

fram till 2000 (Fjärrsyn, 2009).  

 

Utformningen av regelverk för nybyggnation är av stor betydelse både för hur byggnaderna 

kommer att se ut, samt vilket värmesystem som kommer att användas (Svensk fjärrvärme, 

2015). I den senaste uppdateringen av BBR-kraven har det satts nya gränser för högsta 

energiförbrukning i en ny eller omfattat renoverad byggnad, se tabell 1 nedan. Dessa krav sätts 

på den mängd energi som tillförs byggnaden, mängden köpt energi. BBR-kraven omfattar 

också krav på byggnadens högsta tillåtna genomsnittliga värmegenomgångskoefficient, så 

kallat U-värde, sammanräknat för hela byggnadens klimatskal. Kravet för bostäder ligger på 

0,4 W/m
2
, C och för lokaler på 0,6 W/m

2
, C (BFS 2015:3).  

 

Tabell 1. Byggnadens specifika energianvändning i kWh per kvadratmeter uppvärmd area och 

år för annat uppvärmningssätt än elvärme (BFS 2015:3).  

Klimatzon I II III IIII  

Flerbostadshus 115 110 80 75 

Lokaler 105 90 70 65 
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Figur 2 visar skillnaden mellan energiförbrukning för hus byggda under olika årsperioder och 

BBR-kravens nya gränser. Bilden inkluderar enbart nya krav för klimatzon III, där Uppsala är 

beläget, medan värdena för flerbostadshus och lokaler är ett medelvärde av byggnader från 

hela Sverige (Energimyndigheten, 2014a, 2014b).  

 

 

Figur 2. Genomsnittlig värmeförbrukning för flerbostadshus och lokaler för olika 

byggårsperioder samt BBR- krav för lokal och bostad i klimatzon III (Energimyndigheten, 

2014a, 2014b). 

 

2.2.1 Ventilationssystem i byggnader 

Ventilation i byggnader används för att tillföra ren luft inomhus och föra bort förorenad luft, 

samt minska risken för fukt och mögel. Enligt Boverkets byggregler får luftomsättningen i en 

byggnad inte understiga 0,35 l/s och m
2,
 när människor vistas i byggnaden. Detta motsvarar ett 

byte av inomhusluften varannan timme (BFS 2011:6). Det finns flera typer av 

ventilationssystem och nedan beskrivs de fyra vanligaste (Boverket, 2010).  

  

 Självdrag (S-system) 

 Mekaniskt frånluftssystem (F-system) 

 Mekaniskt från- och tilluftssystem (FT-system) 

 Mekaniskt från- och tilluftssystem med värmeväxling (FTX-system) 

  

Beroende på byggår skiljer sig förekomsten av olika ventilationssystem. Typ av 

ventilationssystem skiljer sig också mellan flerbostadshus och lokaler (Boverket, 2010). S-
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system är vanligt i äldre byggnader och innebär att inomhusluften stiger uppåt och försvinner 

ut genom luftkanaler, vilket skapar ett undertryck i byggnaden. Den nya luften kommer in 

genom otätheter och springor i byggnaden. Det är svårt att reglera luftflödet i ett S-system, 

desto större temperaturskillnaden mellan ute- och inomhustemperatur, desto högre 

luftomsättning. Under varma sommardagar kan luftflödet vara näst intill obefintligt och under 

kalla vinterdagar kan luftflödet vara alldeles för högt. Ett F-system liknar S-systemet men 

kombineras med en fläkt i en frånluftskanal, vilket innebär att inomhusluften dras ut med hjälp 

av fläktar. Ett FT-system har två luftkanaler och fläktar, en för frånluftsventilation och en för 

tilluftsventilation. Ett FTX-system är ett FT-system kombinerat med värmeåtervinning, vilket 

innebär att systemet tar vara på värmeenergin i frånluften innan den sänds ut 

(Energimyndigheten, 2011b). På grund av oljekrisen och skärpta krav på byggnadens 

energianvändning, dominerar FTX-system under 1970 och 1980-talet. I takt med att 

fjärrvärme blev allt vanligare i Sverige, som då ansågs vara förnybar och därmed uppfyllde 

kraven för återvinning, avtog dock installation av FTX-system och F-system blev vanligare 

igen (Wallström et al., 2009). För lokaler dominerar FTX-system fortfarande på grund av 

högre krav på ventilation (Boverket, 2010). Sedan 1991 ska ventilation i byggnader 

regelbundet kontrolleras var tredje eller sjätte år, beroende på typ av byggnad. Syftet är att 

säkerhetsställa att inomhusklimatet håller en godkänd standard och att ventilationssystemet 

fungerar som det ska (Boverket, 2014).  

 

2.2.2 Bevarandekrav för byggnader 

Det sätts bevarandekrav på byggnader från olika årsperioder som anses ha ett kulturhistoriskt 

värde. Bevarandekraven begränsar vad som kan göras vid renovering. Ett vanligt krav är att 

det sätts en gräns på isoleringens tjocklek eller förbud mot tilläggsisolering av fasad och 

förflyttning av fönster. Åtgärder och projekt kan stoppas helt av kulturbevarande instanser. 

Bevarande av byggnader uppmärksammas mycket mer idag än vad det gjordes under 1970- 

och 1980-talen, då flera äldre hus renoverades om till oigenkännlighet. Det finns i nuläget 

dock inte enhetliga riktlinjer för när en byggnad har kulturhistoriskt värde samt vad som gäller 

då, vilket gör att projekt påverkas mycket av subjektiva bedömningar (Boverket, 2010).  

 

2.2.3 Olika ägandeformer 

För flerbostadshus och lokaler finns det olika slags ägandeformer. Ett fastighetsbolag är en 

aktör som äger och förvaltar fastigheter. Allmännyttiga fastighetsbolag ägs av stat eller 

kommun och ska drivas utan vinstintresse enligt självkostnadsprincipen (SFS 2012:102). 

Självkostnadsprincip innebär att företaget inte får ta ut högre avgifter för sina tjänster än vad 

dess kostnader uppgår till, men samtidigt bevara fastighetens värde. Flera kommunala bolag 

har dock lagt till att aktieägarna har rätt till viss avkastning på insatt kapital (Almi, 2015). 

Privatägda fastighetsbolag har ofta ett vinstintresse och större krav från aktieägarna att 

investeringar ska generera vinst, jämfört med allmännyttiga fastighetsbolag. Både privata och 

allmännyttiga fastighetsbolag kan hyra ut både bostäder och lokaler (Beijrum och Lundström, 

1986).  
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En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening, där medlemmarna i föreningen består av 

ägare till inkluderade bostäder. Genom sitt medlemskap äger medlemmarna en viss andel i 

föreningen, vilket förutsätter alla medlemmars deltagande. Föreningen drivs utan vinstintresse 

enligt självkostnadsprincip, vilket innebär att föreningen inte ska ta ut någon vinst utan istället 

hålla en så låg kostnad som möjligt för medlemmarna samtidigt som fastigheten inte ska tappa 

i värde (Motion 2012/13: C422). 

 

Fastighetsförvaltare av bostadsrättsföreningar agerar likadant som allmännyttiga 

fastighetsbolag. De enskilda bostadsrättsföreningarna knutna till fastighetsförvaltaren är dock 

fristående ekonomiska föreningar (Beijrum och Lundström, 1986).   

 

2.3 Energieffektiviseringsåtgärder i byggnader 
För att Sverige ska ha en möjlighet att uppnå energieffektiviseringsmålen till 2020 och 2050 

måste omfattande åtgärder inom bland annat bygg- och fastighetssektorn genomföras (IVA, 

2012). Nedan presenteras ett flertal energieffektiviserande åtgärder som uppskattas ha en 

märkbar påverkan på en byggnads fjärrvärmebehov. De energieffektiviseringsåtgärder som 

valts att studeras i denna studie är: 

 Frånluftsvärmepump 

 FTX-system 

 Tilläggsisolering av fasad 

 Tilläggsisolering av vindsbjälklag 

 Fönsterbyte 

 Fönsterkomplettering  

 

Dessa åtgärder är utvalda för att de är bestående under en längre tid, byggnadstekniskt möjliga 

för de flesta byggnader samt att de inte har behov av kontinuerlig justering.  

 

2.3.1 Ventilation  

Ventilationsystemet står för mellan 30 % och 60 % av byggnadens totala energianvändning, 

vilket innebär att det finns en stor energibesparingspotential i att förbättra ventilationssystemet 

(Dodoo et al., 2011). Frånluften från byggnadens ventilationssystem, som går ut ur 

byggnaden, har samma temperatur som inomhusluften och innehåller därmed mycket energi. 

För att spara energi krävs att ofrivilligt luftutbyte hindras samt att den värmeenergi som finns i 

frånluften tas tillvara på. Detta kan göras genom insättning av antingen en 

frånluftsvärmepump eller ett FTX-system (Boverket och Energimyndigheten, 2013a).  

Frånluftsvärmepump  

Att sätta in en frånluftsvärmepump är ett sätt att ta tillvara på värmeenergin i byggnadens 

frånluft. Ett F- eller FT-system med välisolerade frånluftskanaler behövs för att det ska gå att 

installera en frånluftsvärmepump i en byggnad. En frånluftsvärmepump kan kopplas separat 

till värmesystemet eller varmvattenberedningen samt kopplas till båda samtidigt 

(Energimyndigheten, 2012a). Skillnaden mellan en frånluftsvärmepump och ett FTX-system 



 16 

är att FTX-systemet passivt återvinner värme ur frånluften, medan frånluftsvärmepumpen 

använder en kompressor och ett köldmedium för att kunna pumpa upp värmen till en högre 

temperatur (Energimyndigheten, 2010a). 

 

Frånluftsvärmepumpens verkningsgrad kallas värmefaktor, COP (Coefficient Of 

Performance). Ju högre värmefaktor, desto mer energi kan värmepumpen återge i förhållande 

till den el den förbrukar för drift (Energimyndigheten, 2010a). Skillnaden mellan 

värmefaktorn och årsvärmefaktorn, SCOP (Seasonal Coefficient Of Performance) är att 

årsvärmefaktorn anger ett medelvärde på hur effektiv värmepumpen är över hela året. Denna 

faktor ligger generellt mellan 2.2 och 3.0 för frånluftsvärmepump. EU-kommissionen 

fastställde 2013 riktlinjer angående årsvärmefaktorn med beaktande av skillnader i 

klimatförhållanden, se tabell 2, där Sverige tillhör det kallare klimatet med en årsvärmefaktor 

på 2,5. För att få mer verklighetsförankrade energiberäkningar bör SCOP-faktorn användas 

framför COP-faktorn (Besl 2013/114/EU). 

Tabell 2. Standardvärden för SCOP (Besl 2013/114/EU). 

Klimat Varmare  Genomsnittligt Kallare  

SCOP 2,7 2,6 2,5 

Installation av frånluftsvärmepumpen kan minska en byggnads behov av köpt energi med 40 

till 60 %, beroende på byggnadens luftflöde, storlek och värmepumpens elektriska effekt 

(Energimyndigheten, 2010a). En frånluftsvärmepumps effekt ställs in efter luftflödet i 

byggnaden istället för efter byggnadens faktiska energibehov. Detta beror på att mängden 

energi som är utvinningsbar från frånluften är direkt kopplad till ventilationsflödets storlek. 

För att inte slita onödigt på frånluftsvärmepumpen ska effekten dimensioneras efter 

byggnadens lägsta luftflöde (Energirådgivningen, 2013). För att det ska vara ekonomiskt 

lönsamt att installera en frånluftsvärmepump bör den även dimensioneras efter ett medelvärde 

av byggnadens effektbehov under ett år. Detta på grund av att det är dyrt att installera en pump 

dimensionerad på byggnadens högsta effektbehov, eftersom pumpens fulla kapacitet då bara 

utnyttjas en liten del av året (Energimyndigheten, 2012b). Detta kräver dock att det finns ett 

kompletterande uppvärmningssystem, så som fjärrvärme eller direktverkande el, för att kunna 

tillgodose hela byggnadens energibehov året runt (Energimyndigheten, 2010a).  

 

I nuläget är frånluftsvärmepumpar vanligare i mindre byggnader med begränsat energibehov 

på grund av pumpens begränsade effekt. I och med teknisk utveckling av 

frånluftsvärmepumpar med högre effekt kan det inom kort bli vanligare med 

frånluftsvärmepumpar i större flerbostadshus och lokaler (Stignor et al., 2009).  

FTX-system 

FTX-system är från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning. I ett FTX-system återvinns 

värmen i frånluften och värmer tilluften i en värmeväxlare. Med effektiv värmeåtervinning 

kan 50 – 80 % av energin i frånluften återvinnas (Energimyndigheten, 2011c). FTX-system 
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kan minska en byggnads behov av köpt energi med 25 till 35 %, beroende på byggnadens 

luftflöde och storlek (Svensk ventilation, 2015a). En mindre byggnad har mindre potential till 

energiåtervinning än en större byggnad, då en mindre mängd luft är i omsättning (Riksbyggen, 

2015a). För att installera ett FTX-system krävs två separata kanalsystem, en tillufts- och en 

frånluftskanal (Energimyndigheten, 2011c). Det kan därför vara kostsamt att installera ett 

FTX-system i en byggnad med S- eller F-system, då det kan krävas utbyggnad och tätning av 

kanalsystem samt insättning av aggregat i byggnaden (Wallström et al., 2009). Ett FTX-

system kan antingen installeras som ett centralt aggregat för hela byggnaden eller ett aggregat 

för varje lägenhet (Svensk Ventilation, 2015a). 

  

Värmeåtervinning kräver alltid mer underhåll än ett F-system. Värmeväxlarens effektivitet 

försämras av damm och smuts som finns i frånluften och därför krävs att filter måste bytas ut 

regelbundet (Wallström et al., 2009). Temperaturverkningsgraden för ett FTX-system varierar 

mellan 50-90 %. Enligt Energimyndighetens riktlinjer bör temperaturverkningsgraden vara 

högre än 80 % (BeBo, 2013). För att FTX-systemet ska vara eleffektivt bör den specifika 

fläkteffekten, SFP-värdet, inte överstiga ett värde på 2,0 kW/(m3/s). Desto lägre siffra innebär 

effektivare fläkt och därför bör alltid ett lågt värde eftersträvas (BFS 2015:3). 

 

2.3.2 Klimatskal 

En byggnads klimatskal består av de delar av byggnaden som utgör en gräns mot uteluften, det 

vill säga ytterväggar, tak, grund, fönster och dörrar. Klimatskalets kvalitet bestämmer hur 

stora värmeförluster som försvinner ut genom byggnaden i ett givet klimat (Abel och Elmroth, 

2012). 

 

Byggnadsdelens värmemotstånd bestäms av dess värmegenomgångskoefficient, det så kallade 

U-värdet. U-värdet beskriver hur mycket värme som går ut per kvadratmeter vid en grads 

skillnad mellan inomhus- och utomhustemperatur. Genom att tilläggsisolera olika 

byggnadsdelar kan värmemotståndet öka, vilket innebär att U-värdet sänks och värmebehovet 

minskar. Vid tilläggsisolering är det viktigt att ta hänsyn till byggnadens fortsatta möjlighet till 

tillräcklig ventilation, för att undvika problem med fukt och mögel. Därför är det viktigt att 

välja rätt material och metoder efter byggnadens förutsättningar (Energimyndigheten, 2009a). 

 

Tilläggsisolering av fasad 

Tilläggsisolering av fasad kan antingen genomföras inifrån eller utifrån. Ur energi- och 

fuktsynpunkt är det mest fördelaktigt att tilläggsisolera utifrån. Tilläggsisolering av fasaden 

utifrån är dock en väldigt kostsam investering och sker vanligtvis endast om fasaden är i 

behov av renovering. Utvändig isolering kan påverka byggnadens utseende vilket är viktigt att 

ta hänsyn till vid val av tjocklek på isolering (Energimyndigheten, 2009a). Vanligtvis används 

mineralull vid isolering, ett samlingsnamn för glas- och stenull, men även så kallade 

cellplaster och polyuretanskum kan förekomma. I flerbostadshus är det vanligt med 

isoleringstjocklek på 200 mm (Abel och Elmroth, 2012). För byggnader med S- eller F-system 
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som ventilation är det viktigt att luftflödet utåt säkras, för att inte problem med luftombyte ska 

uppstå (Chalmers EnergiCentrum, 2005).  

 

Tilläggsisolering av vindsbjälklag 

Tilläggsisolering av vindsbjälklag är en vanlig och ofta relativt enkel åtgärd. I många fall 

används lösfyllnadsisolering av mineralull eller cellulosafiber, och vanligtvis brukar 

tjockleken vara 300-350 mm (Lenneman, 2015). Lösfyllnadsisolering innebär att lösull sprutas 

in på vindområdets golv och är möjlig om vinden inte används som till exempelvis 

förrådsutrymme. Då kan alternativet vara att tilläggsisolera yttertaket, antingen på insidan och 

utsidan. Detta är främst intressant om yttertaket är i behov av en renovering, eftersom det är ett 

mer kostsamt alternativ (Abel och Elmroth, 2012).  

 

Fönster 

Fönster är till för att släppa in dagsljus i byggnaden, skapa fri genomsikt och samtidigt skydda 

mot väder och vind. De är också en viktig del av byggnadens utseende (Pilkington, 2015). 

Fönster är klimatskalets svagaste del när det gäller värmeisolering och värmeförlusterna 

genom fönster. Därmed utgör de en betydande del av byggnadens totala energianvändning. 

Dock släpper fönster igenom strålningsenergi från solen, vilket kan minska byggnadens 

uppvärmningsbehov. Fönstrets värmeisoleringsförmåga beskrivs likt för övriga byggnadsdelar 

med U-värdet, men också med den totala solenergiprestanda. Detta värde anger hur väl 

fönstret nyttiggör strålningsenergin från solen. Ytterligare en faktor som påverkar 

energiprestandan av fönster är lufttätheten i fönsterkonstruktionen. Luftläckage genom fönster 

ökar den ofrivilliga ventilationen och därmed också värmeförlusterna (Motiva, 2011). 

 

De alternativ som finns för att minska värmeförlusterna genom fönster är att antingen byta till 

mer energieffektiva fönster eller att komplettera och bygga om befintliga fönster. 

Energieffektiva fönster innebär oftast treglasrutor, där en del av glasen är sammanfogade i en 

isolerruta. För att minska värmeförlusterna fylls utrymmet mellan glasrutorna med en ädelgas, 

vanligtvis argon eller krypton som har lägre värmeledningsförmåga än luft (Ståhl et al., 2011, 

Abel och Elmroth, 2012). Ett annat sätt att skapa fönster med lägre U-värde är att förse ett 

eller flera av glasen med selektiv beläggning, så kallad lågemissionsskikt. Ett 

lågemissionsskikt består av ett tunt skikt av metall eller metalloxid, som bevarar den inre 

värmestrålningen men är transparent för den yttre solinstrålningen (Ståhl et al., 2011). 

 

Byte av fönster innebär ofta en stor kostnad och om inte hela fönstret är i behov av att bytas. 

Då kan en komplettering av befintligt fönster vara ett mer kostnadseffektivt alternativ, för att 

minska värmeförlusterna. Fönstret kan förses med en extra glasruta eller det inre glaset kan 

ersättas av en isolerruta. För att öka isoleringsförmågan ytterligare kan glas med 

lågemissionsskikt användas genom att antingen ersätta ett av de befintliga glasen, tillsättas 

som ett extra glas eller ingå i en isolerruta (Ståhl et al., 2011).  
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Tekniken för fönsterglas har utvecklats mycket under de senaste åren. Dock är det numera 

karm och bågar som har sämre isoleringsförmåga (Abel och Elmroth, 2012). Tätning av 

fönster kan minska luftläckaget och därmed minska värmeförlusterna. Detta är en relativt 

enkel och billig åtgärd, men det är viktigt att ta hänsyn till vilken ventilation byggnaden har. 

Utbyte till modernare fönster medför ofta minskad glasarea, vilket leder till minskat 

dagsljusinsläpp (Chalmers EnergiCentrum, 2005). 

 

Energimärkning av fönster är ett frivilligt certifieringssystem som initierades 2006 av 

Energimyndigheten. Certifieringssystemet har som syfte att underlätta valet av energieffektiva 

fönster (EQ fönster, 2015a). EU har beslutat att fönster ska ingå i den obligatoriska 

energimärkningen men detta kommer att träda i kraft först om några år. Energiklassningen har 

en skala mellan A och G och det är U-värdet och luftläckage som avgör vilken energiklass 

fönstret har (EQ fönster, 2015b). 

2.4 Styrmedel  
Styrmedel beslutas om av Regeringen och utformas med mål att vägleda myndigheter, 

privatpersoner och företag till ökad hållbar utveckling. Styrmedel kopplade till energi är 

juridiska, som lagar och krav; ekonomiska, som skatter och kvotpliktssystem; samt 

informativa, som utbildning och utökad kommunikation (Länsstyrelsen, 2015).  

 

EU:s energieffektiviseringsdirektiv (dir. 2012/27/EU) innebär att alla medlemsländer ska sätta 

upp nationella mål för energieffektivisering samt införa styrmedel som ger 1,5 % årlig 

energibesparing i slutanvänd energi. Direktivet är direkt kopplat till EU:s mål om 20 % 

energieffektivisering till 2020 jämfört med 2008 års nivå, och inkluderar åtgärder för att 

främja kraft- och fjärrvärme (European Commission, 2015). 

 

Ett krav inom byggnadssektorn är direktivet om nära-nollenergibyggnader (dir. 2010/31/EU). 

Direktivet innebär att EU:s medlemsländer ska ansvara för att alla nya byggnader senast den 

31 december 2020 ska vara nära-nollenergibyggnader. Definitionen av nära-

nollenergibyggnader ska avspegla nationella, regionala eller lokala förhållanden och där ett 

krav för primärenergianvändning i kWh/m2 och år, ska bestämmas (dir. 2010/31/EU). Om 

byggnaders energiprestanda (omarbetning).  

 

Styrmedel som verkar över flera marknadssektorer, som exempelvis energi- och 

koldioxidskatter, samt utsläppshandel ger genom prissignaler initiativ till energieffektivisering 

och förändring i både kund- och produktionsled (Energimyndigheten, 2009). Ekonomiska 

styrmedel som elcertifikat och utsläppsrätter antas dock inte påverka energieffektivisering i 

byggnader i större utsträckning, då dessa system i nuläget främst påverkar andra mer utsläpps- 

och elintensiva delar av energisektorn. En stor belastning av elcertifikat och utsläppsrätter på 

elpriset skulle dock kunna ha en påverkan på kunders benägenhet att dra ner på elkonsumtion 

och istället använda fjärrvärme (Fjärrsyn, 2011). 
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För att lyckas påverka energianvändningen i byggnader behövs andra styrmedel än de rent 

marknadsbaserade (Fjärrsyn, 2011). EU:s energieffektiviseringsdirektiv lyfter fram 

energideklarationer och BBR-krav som två styrmedel riktade mot energianvändning i 

byggnader. Energideklarationerna innebär att energianvändningen i byggnader enligt lag ska 

kartläggas och dokumenteras, för att på så sätt kunna utreda på vilket sätt byggnaden kan 

energieffektiviseras (SFS 2012:397). Kritik riktat mot BBR-kraven är att de inte främjar 

minskning av den energi byggnaden använder, utan enbart minskning av köpt energi 

(Boverket, 2015). Förutom dessa styrmedel kan regeringens införda ROT-avdrag ses som ett 

medel som kan ha påverkan på privatpersoners möjlighet att renovera sin byggnad eller inte. 

ROT-avdraget gör det möjligt att göra avdrag för arbetskostnaden vid anlitande av arbetskraft 

för underhåll, reparation eller om- och tillbyggnad, med en gräns på upp till 50 000 kr per år 

och person (Skatteverket, 2015a). För bostadsrättsföreningar gäller det åtgärder inne i 

bostadsrättslägenheten, och därmed inte åtgärder på exempelvis fasaden (Skatteverket, 2015b). 

 

Kontinuerlig utredning görs kring framtida styrmedel fokuserade mot energieffektivisering. 

Vita certifikat är ett förslag på ett kvotpliktssystem för energieffektiviseringsåtgärder. 

Systemet innebär att den som genomför energieffektiviserande åtgärder blir berättigad till vita 

certifikat i förhållande till åtgärdens bedömda effekt i termer av energibesparing. Efterfrågan 

skapas av att kvotpliktiga aktörer är skyldiga att inneha en mängd vita certifikat och priset på 

vita certifikaten styrs av tillgång och efterfrågan. Energimyndigheten har varit kritisk mot 

systemet, och i rapporter från 2010 och 2012 grundar de sina argument i att det är ett 

svårbedömt system som överlappar andra ekonomiska styrmedel (Energimyndigheten, 2010b). 

Efter att fått uppdrag av regeringen att än en gång undersöka behovet av vita certifikat, har 

Energimyndigheten i en rapport från april 2015 ändrat uppfattning i frågan. Detta grundar de i 

förändrade förutsättningar för ytterligare styrmedel, samt positiva erfarenheter från andra 

europeiska länder med liknande system. Därför är det aktuella rådet från Energimyndigheten 

att vita certifikats tillämpning i Sverige ska undersökas vidare (Energimyndigheten, 2015b). 

 

Energimyndigheten och Boverket har fått i uppdrag av regeringen att tillsammans utarbeta ett 

förslag på en nationell strategi för energieffektiviserande renovering av bostadshus och 

kommersiella byggnader. Förslaget ska vara en utveckling av den tidigare nationella strategi 

som regeringen antog i april 2014, samt uppfylla kraven i EU:s energieffektiviseringsdirektiv. 

Redovisning till Miljö- och energidepartementet ska göras senast 15 juni 2015 (Svensk 

fjärrvärme, 2015). 
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3. Teori 
I detta avsnitt presenteras rapportens teoretiska ramverk, som används för att ge djupare 

förståelse kring vilka olika perspektiv som spelar in vid beslutprocesser avseende 

energieffektivisering. Avsnittet börjar med en beskrivning av det ekonomiska perspektiv som 

kan spela in när beslut tas, följt av en beskrivning av metoder för att beräkna ekonomisk 

lönsamhet; nuvärdesmetoden och livscykelkostnadsmetoden. Därefter presenteras en teori, 

kallad Acceptans, om ytterligare faktorer som spelar in vid beslutstagande om 

energieffektivisering. 

3.1 Ekonomiskt perspektiv 
Det ekonomiska perspektivet har ett ursprung i det neoklassiska perspektivet, som bygger på 

utbud och efterfrågan samt att allt beslutstagande är rationellt. Det innebär helt enkelt att 

beslut enbart baseras på vinsten som investeringen kan generera; att försäljning eller köp sker 

när vinstmöjligheter uppkommer och utan att ta hänsyn till tidigare beslut och relationer 

(Anderson, 1990). 

 

För att undersöka den ekonomiska potentialen behöver åtgärdens ekonomiska lönsamhet 

räknas ut. Vilka åtgärder som är lönsamma ur ett ekonomiskt perspektiv beror till stor del på 

aktörers olika avkastningskrav, lönsamhetskriterier, olika ekonomiska förutsättningar samt 

vilken marknad de verkar inom (Boverket och Energimyndigheten, 2013a). 

 

3.1.1 Livscykelkostnad 

En vanlig metod för att beräkna ekonomisk lönsamhet för olika energieffektiviseringsåtgärder 

är beräkning av livscykelkostnad. Livscykelkostnaden är den totala kostnaden för en åtgärd 

under den tid den används. Utöver den initiala investeringskostnaden för åtgärden tas också 

hänsyn till framtida energi-, drift- och- underhållskostnader som uppstår från att en åtgärd har 

installerats tills dess att den tas ur bruk (Goldstein och Helmersdotter Eriksson, 2010). I en 

beräkning av livscykelkostnad ingår kalkylperiod; över vilken period beräkningen ska utföras. 

Denna period sätts vanligtvis till åtgärdens livslängd. Livscykelkostnad ska beräknas i reella 

termer, vilket innebär att beräkningar på förväntade betalningar ska göras med alla belopp i 

dagens penningvärde (Statens fastighetsverk, 2014, Boverket och Energimyndigheten, 2013a). 

För att beräkna den totala livscykelkostnaden för en åtgärd används ekvation 1 

(Energimyndigheten, 2010c). 

 

                                                 (1)                            

 

LCCtotal = Investeringens totala livscykelkostnad [SEK] 

Cinvestering= Investeringens initiala kostnad [SEK]  

Cunderhåll = Investeringens totala underhållskostnad [SEK] 

Cenergi = Investeringens totala energikostnad [SEK]. Vid beräkning med energibesparing blir 

energikostnaden negativ. 
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Vid uträkning av livscykelkostnaden inkluderas termen restvärde. Restvärdet är investeringens 

marknadsvärde vid kalkylperiodens slut. I denna rapport antas restvärdet vara obefintligt, då 

kalkylperioden är lika lång som investeringens livslängd (Boverket och Energimyndigheten, 

2013a).  

 

3.1.2 Nuvärdesmetoden 

Nuvärdesberäkning, eller så kallad diskontering, är en vanlig metod för att räkna ut vad en 

betalning i framtiden är värd idag. Detta är speciellt intressant att göra vid större investeringar 

som innebär drift- och underhållskostnader, då avkastningen kan bli större på grund av 

inflation och räntor beroende på när betalningen görs (Boverket, 2013a). Beräkning utgår från 

ett visst avkastningskrav, en så kallad kalkylränta, som varierar beroende på finansiella 

förutsättningar hos den som investerar. Kalkylräntan kan ses som ett krav på investeringen, 

och kan anses motsvara de uteblivna intäkter från andra investeringar som måste väljas bort, 

den förlorade ränteavkastningen, samt de risker som tas vid vald investering (Yard, 2001). 

Begreppet reella priser och reell kalkylränta innebär ett pris exkluderat inflation, och 

begreppet nominella priser och nominell kalkylränta är inkluderat inflation 

(Energimyndigheten, 2010c). Den tid som investeringens ekonomiska lönsamhet beräknas för 

kallas kalkylperiod, vilket i denna rapport är åtgärdens livslängd (Linnakivi och Renlund, 

1990). 

 

Vid en årlig konstant kostnad används ekvation 2 för att räkna ut nuvärdesfaktorn, i detta fallet 

även kallad nusummefaktorn. Nusummefaktorn multipliceras därefter med den konstanta 

kostnaden, för att få ut nuvärdet (Linnakivi och Renlund, 1990): 

 

                
          

 
    (2) 

 

r = Reell kalkylränta [%] 

n = Kalkylperiod [år] 

 

I de fall då de årliga kostnaderna inte är konstanta, utan varierar från år till år under den 

undersökta kalkylperioden, behöver ekvationen delas upp för vardera år under kalkylperioden, 

se ekvation 3 (Linnakivi och Renlund, 1990): 

 

                                                        (3) 

 

K = den årliga varierande kostnaden [kr] 

r = Kalkylränta [%] 

n = kalkylperiod [år] 

 

Nuvärdesmetoden appliceras på alla delar av livscykelkostnaden förutom initiala 

investeringskostnader. Vid nuvärdesberäkning av underhållskostnader som uppskattas vara 

desamma under hela kalkylperioden används nusummefaktorn (se ekvation 2) tillsammans 
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med den del av livscykelkostnaden som berör underhållskostnaden, se ekvation 4 (Linnakivi 

och Renlund, 1990). 

 

                          
          

 
       (4) 

 

            = Årlig underhållskostnad [SEK/år] 

r = Kalkylränta [%] 

n = Kalkylperiod [år] 

 

Nuvärdesberäkning av energi- och effektkostnader används nuvärdesfaktorn (ekvation 3) 

tillsammans med den del av livscykelkostnaden som berör energi- och effektkostnaderna, se 

ekvation 5 (Linnakivi och Renlund, 1990). 

 

                           
 
               (5) 

 

Eenergi = Årligt energibehov [kWh/år] 

eenergi = Årligt varierande energipris [SEK/kWh] 

r = Kalkylränta [%] 

n = Kalkylperiod [år] 

3.2 Begreppet Acceptans 
Att, som enligt det neoklassiska perspektivet, alltid ta ekonomiskt rationella beslut trots 

pressade och komplexa situationer, ger inte en realistisk bild av hur verkliga 

beslutsantaganden ser ut. För att alltid kunna ta rationella beslut krävs utbredd kunskap och 

förståelse av varje situation (Anderson, 1990). För att kunna anpassa strikt ekonomiska 

kalkyler till mer verkliga förhållanden kan olika tillvägagångssätt användas. Att jämföra 

investeringars teknisk-ekonomiska potential med en mer realiserbar potential, är begreppet 

Acceptans ett sätt som har använts inom bygg- och fastighetssektorn tidigare (Chalmers 

Energicentrum, 2005, 2008).  

 

Bebyggelsen i Sverige har en hög teknisk-ekonomisk energieffektiviseringspotential. Dock är 

det endast en liten del av de åtgärder som antas vara tekniskt och ekonomiskt lönsamma att 

genomföra som i verkligheten blir genomförda. Nivån av Acceptans, den realiserbara 

potentialen, kan antas vara 0 till 100 % av den tekniskt-ekonomiska potentialen. Innebörden 

av begreppet Acceptans är något som i flera sammanhang diskuteras, bland annat i 

Energieffektiviseringsutredningen från 2008, där begrepp som transaktionskostnader, barriärer 

och energieffektiviseringsgapet, används för att beskriva samma fenomen (Chalmers 

EnergiCentrum, 2008, SOU 2008:110). 

 

Exempel på undersökningar som använder begreppet Acceptans är från Chalmers 

Energicentrum, Åtgärder för ökad energieffektivisering i bebyggelsen (2005) samt 

Energieffektiviseringspotential i bostäder och lokaler: Med fokus på effektiviseringsåtgärder 
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2005–2016 (2008). Data dessa rapporter baseras på kommer från en undersökning kring 

Acceptans som presenteras i Energikommissionens slutbetänkande ‘Omställning av 

energisystemet’ från år 1995. Detaljerade undersökningar och beräkningar på energi- och 

kostnadsbesparing gjordes då på ett stort antal representativa byggnader runt om i landet. 

Undersökningen kom fram till en Acceptansnivå på 20 % på hur mycket av det som var 

tekniskt-ekonomiskt möjligt som faktiskt skulle genomföras mellan 1993 och 2003. I 

rapporten från Chalmers Energicentrum (2005) har denna undersökning följts upp och det 

kunde konstateras att den verkliga energieffektiviseringen potentialen för dessa byggnader inte 

hade nått upp till den beräknade nivån på 20 %. Deras beräkning av Acceptansnivån för dessa 

byggnader lades istället på 10 %, men med en anmärkning att det fanns möjligheter att nå 20-

30 % om energipriset skulle öka och styrmedel fick effekt. I rapporten från Chalmers 

Energicentrum (2008) har Energikommissionens data och undersökning uppdaterats till 2005 

års förutsättningar, efter vilka åtgärder som kan antas redan vara genomförda samt anpassning 

till nya prisförutsättningar. Därefter har en prognos fram till 2020 gjorts. I denna prognos har 

Acceptansnivån uppskattats till 15 % för de undersökta byggnaderna, utifrån aktuella 

styrmedel och priser. Denna Acceptansnivå och den realiserbara potential som den leder till 

behöver vara högre för att Sveriges energieffektiviseringsmål ska kunna uppnås. I rapporten 

från Chalmers Energicentrum (2008) kategoriseras aktörerna i lokaler, flerbostadshus och 

småhus. Resonemangen som förs vid uträkning av den realiserbara potentialen beskrivs i 

rapporten att vara av karaktären ‘utbredda branschuppfattningar’, snarare än verifierade 

forskningsresultat. Detta beror på att det är svårt att hitta underlag för att kunna kvantifiera vad 

olika aktörs- och kundegenskaper skulle innebära i faktiskt genomförande av åtgärder. 

 

Följande orsaker som enligt begreppet Acceptans hindrar att energieffektiviseringsåtgärder 

blir genomförda (IVA, 2009). 

Aktörerna:  

 Kan ha bristande kunskap om att effektiviseringsmöjligheten finns. 

 Tvekar om vissa åtgärders lämplighet. 

 Har strängare lönsamhetskrav eller problem med finansiering. 

 Räknar lönsamhet för kortsiktigt.  

 Kan tveka om huruvida verksamheten skall bestå i nuvarande form. 

 Har inte tid att hantera denna typ av frågor eller tar inte fram tillräckligt bra 

underlag.  

 Har inte tillräcklig kompetens inom organisationen, eller är fokuserad på andra 

frågor.  

 Har problem knutna till organisation och incitamentsstruktur, så kallade split 

incentives. 

 

Samtliga faktorer ligger till grund för intervjustudien men en utförligare förklaring av 

begreppet split incentives; delade incitament kan vara nödvändig. Delade incitament inom 

energieffektivisering kan delas upp i investerings- och användningsproblem. 

Investeringsproblem kan refereras till när personen som betalar energiräkningen inte är den 
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som har investerat i åtgärden. Då finns det inte ekonomiskt incitament för den som investerar i 

åtgärden att välja en så energieffektiv produkt som möjligt. Användarproblem kan refereras 

till när personen som betalar energiräkningen inte är den som använder produkten. Då finns 

det inte ekonomiskt incitament för användaren att använda produkten energieffektivt, eftersom 

denne inte behöver betala energiräkningen (Boverket och Energimyndigheten, 2013b).  

 

Delade incitament ser olika ut beroende på boendeform, där det kan skilja sig åt mellan 

fastighetsbolag för bostäder, fastighetsbolag för lokaler och bostadsrättsföreningar. I 

flerbostadshus gällande fastighetsbolag för bostäder och lokaler kan delade incitament vara att 

fastighetsägaren bekostar investeringar, samtidigt som hyresgästen betalar för el- och 

värmekostnaden. Beroende på varm- eller kallhyra blir incitamenten och problemen olika. Vid 

varmhyra är kostnadsposterna ospecificerade; energikostnaden bestäms enligt ett 

schablonvärde och inkluderas i hyran. Detta blir då ett användarproblem, eftersom det inte 

finns incitament för hyresgästen att använda produkter energieffektivt. Vid kallhyra separeras 

hyran i två delar, en bashyra och ett tillägg för energikostnader, vilket innebär att brukaren 

betalar för den faktiska förbrukningen. Detta blir då ett investeringsproblem, eftersom det inte 

finns incitament för ägaren och den som investerar att köpa energieffektiva produkter. Vid 

varmhyra urholkas brukarens incitament att energieffektivisera och vid kallhyra urholkas 

fastighetsägarens incitament att energieffektivisera (Boverket och Energimyndigheten, 

2013b). I bostadsrättsföreningar kan delade incitament se lite annorlunda ut jämfört med 

fastighetsbolag, eftersom enskilda bostadsrättsinnehavare tenderar att tänka mer kortsiktigt 

och i termer av vinst vid försäljning av sin egen lägenheten. Större investeringar med lång 

avbetalningstid kan innebära förhöjd avgift, vilket kan ses som negativt för bostadsrättens 

marknadsvärde (Boverket och Energimyndigheten, 2013b). Detta kan leda till att åtgärden inte 

blir av på grund av konsensusbeslut; att alla i föreningen inte är eniga (IVA, 2012). 

3.3 Applicering av teori 
Det ekonomiska perspektivet fungerar som underlag och ökad förståelse till beslutsfattande 

hos olika aktörer samt till begreppet Acceptans. Nuvärdesmetoden och 

livscykelkostnadsmetoden definierar hur ekonomisk lönsamhet används i denna studie. 

Tillhörande ekvationer används i modellen för att kunna beräkna godtyckliga kostnader för de 

olika åtgärderna. Begreppet Acceptans och tillhörande faktorer som anses vara hinder för 

energieffektivisering används vid utformning av intervjufrågor till fastighetsägare- och 

byggaktörer. Detta görs för att kunna undersöka vilka faktorer som påverkar beslutstagande 

vid investering i energieffektiviserande åtgärder. Chalmers Energicentrums beräkning av 

Acceptansnivån i bebyggelsen kommer att appliceras på modellens teknisk-ekonomiska 

resultat, för att kunna kvantifiera en realiserbar potential. Olika ekonomiska förutsättningar 

samt det teoretiska begreppet split incentives - delade incitament motiverar den uppdelning 

som görs i studien och modellen av aktörer i fastighetsbolag - bostäder, fastighetsbolag - 

lokaler och bostadsrättsföreningar. 
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3.3.1 Koppling mellan studier 

För att en applicering av Chalmers EnergiCentrums (2005, 2008) teori och resultat på denna 

studie ska bli så rättvis som möjligt är det viktigt att identifiera skillnader och likheter mellan 

undersökningarna. 

 

 Chalmers Energicentrums studier utgår från energieffektiviseringsåtgärder som går 

att likställa med denna studies undersökta åtgärder.  

 Osäkerheten i deras beräkningar är på samma nivå som i denna studie; kunskapen 

om tekniska egenskaper i dagens byggnadsbestånd samt vilka och hur många 

åtgärder som genomförts tidigare. 

 De beräknar likt denna studie den teknisk-ekonomiska potentialen över en fast 

tidsperiod, med olika prisförutsättningar per år. 

 De utesluter likt denna studie industrier ur undersökningen. 

 

Vad som tydligt skiljer sig från denna studie är att Chalmers EnergiCentrums studier är att de 

räknar med en viss genomförandetakt för de olika åtgärderna. Studierna kompletterar även de 

individuella åtgärderna med vanliga kombinationer av åtgärder, så kallade paketscenarion, 

samt tar hänsyn till småhus i sina beräkningar. Chalmers EnergiCentrums studier motiverar 

sina paketscenarion med att det inte går att summera åtgärder och deras individuella besparing 

rätt av, eftersom det med hänsyn till åtgärders inbördes inverkan borde få en mindre 

totalsumma. De kommer dock fram till att en summering av individuella åtgärder ändå ger ett 

resultat som hamnar i samma storleksordning som en beräkning med paketscenarion.  
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4. Metod 
I detta avsnitt beskrivs de metoder och tillvägagångssätt som har använts i denna studie. 

Metoden är uppdelad i tre delar; litteraturstudie, Excel-modell och en intervjustudie. Den 

första delen redovisar hur bakgrundsinformation till studiens berörda områden har tagits 

fram. Den andra delen handlar om studiens Excel-modell, som genererar teknisk-ekonomisk 

potential för olika energieffektiviseringsåtgärder i fjärrvärmeuppvärmda byggnader i 

Uppsala. Den tredje delen är en intervjustudie som lyfter fram hur lokala aktörer i Uppsala 

arbetar med och resonerar kring energieffektivisering och utifrån det genererar en realiserbar 

potential för olika energieffektiviseringsåtgärder.  

4.1 Litteraturstudie 
För information om hur olika energieffektiviseringsåtgärder påverkar värmebehovet samt 

vilka förutsättningar som krävs för utförande av åtgärder har en litteraturstudie och intervjuer 

med personer som har kompetens inom området genomförts, se tabell 3. Intervjuerna var av 

ostrukturerad karaktär och hade som syfte att ge en bred bild av området. En ostrukturerad 

intervju innebär att frågeställningarna är informella och kan skilja sig åt mellan olika 

intervjuer, samt att personen som intervjuar använder sig av en enkel frågemall som stöd 

(Bryman, 2011). Ostrukturerade intervjuer användes då kompetensområdena varierade mellan 

intervjupersonerna samt för att ge intervjupersonen möjlighet att framhäva de områden denne 

ansågs viktiga för studiens syfte. Intervjuerna gav ökad förståelse för området samt ringade in 

viktiga aspekter som senare kunde studerades närmare.  

Tabell 3. Inledande intervjuer för studien. 

Position Företag Intervjuslag Datum 

Analytiker inom energipolicy och 

regelverk 

Vattenfall Personlig 3 februari 2015 

Säljare Vattenfall Värme Personlig 12 februari 2015 

Säljare Vattenfall Värme Personlig 12 februari och 6 mars 2015 

Energisystemanalytiker IVL - Sveriges 

Forskningsinstitut 

Personlig 19 februari 2015 

Energistrateg Uppsala kommun Personlig 27 februari 2015 

Teknisk affärskoordinator Vattenfall Värme Personlig 6 mars 2015 
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4.2 Modell 
För att analysera den tekniskt-ekonomiska potentialen för olika energieffektiviseringsåtgärder 

för Vattenfalls kunder i Uppsala har en modell skapats i Excel. Datainsamling och 

grundläggande antaganden för modellen baseras främst på kundspecifik data från Vattenfall 

samt på Boverkets tidigare studier, bland annat BETSI-undersökningen (Boverket, 2010) och 

Så mår våra hus (Boverket, 2009b). BETSI-undersökningen, Byggnaders energianvändning, 

tekniska status och innemiljö, är en studie på uppdrag av regeringen med syfte att beskriva det 

svenska bostadsbeståndet. Uppgifter om det svenska bostadsbeståndet har samlats in genom 

besiktningar och mätningar i byggnader samt enkäter till boende. Studien omfattar 30 

kommuner och cirka 2 500 byggnader har undersökts (Boverket, 2009a). Boverkets rapport Så 

mår våra hus från 2009 baseras också på en undersökning på uppdrag av regeringen. 

Uppdragets syfte var att undersöka byggnaders tekniska utformning och utfärda mål kring 

fukt, mögel, radon och ventilation. Data som har använts i rapporten, Så mår våra hus, har 

samlats in från tidigare undersökningar där BETSI-undersökningen och statistik från SCB är 

viktiga källor (Boverket, 2009b). Utöver Boverkets studier har kontakt med leverantörer och 

branschkunniga kunnat ge ytterligare detaljinformation. Vid uppskattning av kostnader för de 

olika åtgärderna har källor som Wikells sektionsfakta använts samt olika leverantörer och 

branschkunniga kontaktas. Wikells sektionsfakta är en sammanställning av typiska byggdelars 

kostnader och tekniska värden, genomförd av Wikells Byggberäkningar AB (Wikells 2015a). 

Kostnaderna baseras på branschens prislistor med standardrabatter för att uppskatta ett rimligt 

inköpspris (Wikells 2015b).  

 

4.2.1 Modellutformning 

Byggnadsegenskaper för de i studien undersökta byggnaderna skiljer sig åt på flera sätt. För 

att kunna skapa en modell för samtliga fjärrvärmeuppvärmda byggnader krävs en generellt 

uppbyggd struktur. Figur 3 beskriver stegvis hur modellen är uppbyggd och efterföljande 

stycke förklarar varje steg närmare, med utgångspunkt i en generell byggnadstyp. Stycket 

avslutas med att förklara hur detta därefter appliceras på samtliga byggnader i modellen. 
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Figur 3. Modellens utformning steg för steg. 

 

 

Indelning av byggnadskategorier 

Den information som kan identifieras hos de byggnader som inkluderas i studien är byggår, 

kundtyp, samt energi- och effektförbrukning. Utifrån denna kundspecifika data tilldelas varje 

byggnad egenskaper enligt olika nationella schablonvärden, vilket förklaras närmare i kapitel 

4.3.2 nedan.  

 

Energi- och effektbesparing 

Beroende på byggnadens byggår och kundtyp genereras en individuell energibesparing per 

månad för de undersökta åtgärderna, se kapitel 4.3.3. Denna energibesparing per månad 

beräknas vara densamma under samtliga år som undersöks. De olika åtgärderna beräknas 

individuellt, utan att ta hänsyn till vilken inbördes inverkan de kan ha på varandra. 

 

Kostnadsberäkning 

I modellen görs en kostnadsberäkning för vad varje åtgärds totala livscykelkostnad (LCCtot) 

skulle bli för just den undersökta byggnaden. De faktorer som inkluderas i denna beräkning är 

investeringskostnad (Cinvestering), driftkostnad (Cdrift), underhållskostnad (Cunderhåll) samt de 

intäkter som energibesparing (Cenergi) och effektbesparing (Ceffekt) genererar, se ekvation 6.  En 

mer detaljerad beskrivning ges i kapitel 4.3.4. Den ekonomiska lönsamheten är avgörande om 

en åtgärd genomförs eller inte. Om den totala livscykelkostnaden är större än noll bedöms 
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åtgärden inte vara ekonomiskt lönsam och genomförs ej. Om den totala kostnaden är mindre 

än noll bedöms åtgärden vara ekonomisk lönsam och genomförs.  

 

                                                                 (6) 

 

Kostnadsberäkningar utförs varje år mellan 2015 och 2045 och fram till det år då livslängden 

för åtgärden har löpt ut. Om kostnadsberäkningen visar att en åtgärd är ekonomiskt lönsam för 

ett visst år, innebär det att det finns en möjlighet för kunden att utföra investeringen. För varje 

år jämförs åtgärderna och av de som är ekonomiskt lönsamma väljs den åtgärd som är mest 

ekonomisk lönsam ut att genomföras. Detta resulterar i en volymminskning som den utvalda 

åtgärden genererar. Om en åtgärd utförs i modellen, antas det att den inte kommer att utföras 

igen under den undersökta perioden. 

 

Applicering på samtliga kunder 

Med hjälp av kod skriven i Visual Basic, så kallat makro (se Appendix A), går modellen 

igenom varje steg beskrivet ovan för samtliga fjärrvärmeuppbyggda byggnader i Uppsala. För 

att få en mer verklighetsanpassad spridning på när åtgärder genomförs antas i modellen att 

åtgärder genomförs tidigast när antalet år från det att byggnaden byggdes till det undersökta 

året är större än livslängden för åtgärden. Slutligen summeras den totala volymminskningen 

för samtliga kunder.  

 

4.2.2 Byggnadskategorisering 

Genom Vattenfalls kunddatabas har energi- och effektförbrukning för fjärrvärmekunder i 

Uppsala identifierats samt vilken typ av byggnad som kunden innehar; fastighetsbolag - 

bostäder, bostadsrättsförening eller lokal. Fördelningen mellan dessa aktörer är 21 %, 36 % 

respektive 43 %, vilket presenteras kategoriserat efter byggår i figur 4. Tilldelning av övriga 

egenskaper förklaras i följande stycken. Totalt kommer 1 869 byggnader att studeras. 

 

Byggår 

Information om byggår har kunnat identifieras ur Vattenfalls kunddatabas för 66 % av de 

undersökta byggnaderna. Dessa byggår har kategoriserats för att ligga inom givna årsintervall; 

innan 1960, 1961-1975, 1986-1995, 1996-2005 och efter 2006, för att kunna kopplas till de 

nationella schablonvärdena specificerade för dessa intervall. För 44 % av byggnaderna saknas 

information om byggår i Vattenfalls kunddatabas. I dessa fall har byggår slumpats fram, 

baserat på hur stor andel av byggnader med givet byggår som ligger inom de givna 

årsintervallen. I tabell 4 presenteras resultatet från slumpningen där fördelningen mellan de 

olika årsperioderna visas.  
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Tabell 4. Andel byggnader uppdelade efter byggår 

Byggårsperiod Andel [%] 

Innan 1960 43 % 

1961 – 1975 23 % 

1976 – 1985 13 % 

1986 – 1995 13 % 

1996 och 2005 6 % 

Efter 2006 2 % 

 

I figur 4 presenteras kategoriseringen av de undersökta byggnaderna med antal kundtyper 

uppdelade efter byggårsperiod. Denna figur tydliggör hur fördelningen mellan de olika 

kundtyperna ser ut.  

 

 

Figur 4. Fjärrvärmeuppvärmda byggnader uppdelade efter kundtyp och byggårsperiod. 

 

Ventilationssystem 

Figur 5 visar nationella värden på andel ventilationssystem för flerbostadshus, där både 

fastighetsbolag - bostäder och bostadsrättsföreningar inkluderas, uppdelat efter byggår 

(Boverket, 2009b). För lokaler används ett medelvärde för samtliga byggår, då information om 

vidare uppdelning efter byggår inte finns tillgängligt. För att kunna göra antaganden om de 

undersökta byggnadernas ventilationssystem har värdena i figur 5 slumpvis fördelats över 

dessa byggnader, beroende på kundtyp och byggår. Ventilationen antas användas dygnet runt i 

samtliga byggnader.  
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Figur 5. Olika ventilationssystem beroende på kundtyp och byggnadsår. 

För insättning av frånluftsvärmepump antas detta endast kunna göras om kunden har ett 

mekaniskt ventilationssystem, det vill säga ett F- eller FT-system. För insättning av FTX-

system antas detta kunna göras för kunder med S-, F-, eller FT-system. FTX-system och 

frånluftsvärmepump antas i modellen inte installeras om kunden redan har ett FTX-system 

eller frånluftsvärmepump. Tabell 5 presenterar fördelningen av ventilationssystem över 

samtliga undersökta byggnader efter genomförd slumpning. 

 

Tabell 5. Antal byggnader uppdelat efter ventilationssystem. 

Ventilationssystem Antal byggnader Andel av totala antalet byggnader  

S-system 332 17,8 % 

F-system 674 36,0 % 

FT-system 203 10,8 % 

FTX-system 620 33,0 % 

Frånluftsvärmepump 40 2,1 % 

 

Luftflöde 

Enligt Boverkets byggregler får inte luftomsättning understiga 0,35 l/s och m
2
 när människor 

vistas i byggnaden (BFS 2011:6). Detta värde på luftflöde har i denna studie använts för 

samtliga byggnader.  

 

 

 



 33 

Klimatskal 

För åtgärder på klimatskalet skiljer sig U-värden åt mellan flerbostadshus, som inkluderar 

både fastighetsbolag - bostäder och bostadsrättsföreningar, och lokaler, enligt antagna 

nationella schablonvärden (se Appendix B, tabell A). U-värdena har för flerbostadshus kunnat 

delas in i byggårsperioder, vilket inte har varit möjligt för lokaler. Där används istället ett 

medelvärde för samtliga byggår. Ju högre U-värde klimatskalets delar har, desto mer energi 

släpps ut.  

 

Förhinder för tilläggsisolering 

För att kunna uppskatta hur många byggnader som inte kan tilläggsisolera fasad på grund av 

kulturhistoriska hinder eller praktiska omständigheter, har siffror från tabell 6 använts 

(Boverket, 2010). I Excel-modellen inkluderas enbart Ja-andelen i tabellen, men den höga 

andelen Tveksamt i tabellen visar på svårigheten att uppskatta detta antal. I modellen slumpas 

denna andel ut på samtliga undersökta byggnader enligt tabell 6, vilket motsvarar 329 

flerbostadshus och 1 062 lokaler som inte har möjlighet att tilläggsisolera fasaden. 

Tabell 6. Andel byggnader uppräknat till nationell nivå där det finns kulturhistoriska hinder 

eller praktiska omständigheter som förhindrar tilläggsisolering av fasad (Boverket, 2010). 

 Ja Nej Tveksamt 

Flerbostadshus 31 % 41 % 28 % 

Lokaler 39 % 50 % 11 % 

 

Byggnadens area 

Genom att anta en genomsnittlig värmeförbrukning per kvadratmeter för flerbostadshus och 

lokaler för olika byggårsperioder (se Appendix B, tabell B), kan ett generellt värde på kundens 

byggnadsarea räknas fram. Detta värde på arean kan i vissa fall bli missvisande och en större 

area för kunden kan egentligen behöva tolkas som att kunden har en mindre area men ett större 

värmebehov per kvadratmeter än det generella värdet som antas. Då area ingår i samtliga 

energiberäkningar möjliggör detta att en koppling mellan kundernas årliga värmeförbrukning 

och varje åtgärds energibesparingsmöjlighet kan göras. Ju större area, desto större årlig 

värmeförbrukning, där arean i sin tur bestämmer hur stor energibesparingen kan bli. Area för 

byggnader har beräknats enligt ekvation 7: 

       
                               

                              
   (7) 

 

Arean för de olika byggnadsdelarna beräknas enligt ekvation 8, 9 och 10: 

 

                               –                   (8) 

                             (9) 

 

                 
      

              
   (10) 
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Övriga antaganden 

Den uppskattade andelen fönster i förhållande till fasaden antas vara 13,3 % (Boverket, 2010). 

Detta är ett medelvärde för flerbostadshus från olika årtal och används i modellen för samtliga 

byggnader (se Appendix B). En vånings takhöjd antas i samtliga fall till 2,5 m (Boverket, 

2010). Enligt SCB (2010) var sex till åtta våningar vanligast i flerbostadshus. Enligt Boverket 

(2010) var 4 våningar vanligast. Ett medelvärde för antalet våningar blir av dessa källor 5,5, 

vilket antas för samtliga byggnader i modellen. 

 

4.2.3 Energi- och effektberäkningar 

Den värmebesparingen som åtgärder bidrar till beräknas som skillnaden i energi mellan ej 

genomförd åtgärd och en genomförd åtgärd. Energiberäkningen för vardera åtgärd görs 

månadsvis, för att månadsberoende förutsättningar som temperaturskillnad ska omfattas och 

för att kostnadsbesparing ska kunna anpassas till en månadsprognos av fjärrvärmeenergi- och 

elpriser. För frånluftsvärmepump används kundspecifik effektdata från Vattenfall, för att 

lättare kunna relatera energibesparingen till det faktiska effektbehovet per månad. 

 

För att beräkna värmebesparingen för samtliga åtgärder förutom frånluftsvärmepumpen 

används graddagar för ett normalår
1
. Antalet graddagar under ett år är summan av 

dygnsmedeltemperaturen utomhus som skiljer sig från balanstemperatur under ett år. 

Exempelvis om dygnsmedeltemperaturen är 5   och balanstemperaturen är 17  , så bidrar 

detta dygn med 12 graddagar. Under vinterhalvårets månader beräknas graddagar med en 

balanstemperatur på 17 grader. Eftersom solen bidrar med mer värmeenergi under årets 

varmare månader beräknas graddagar under dessa månader utifrån en lägre balanstemperatur 

(se tabell 7). Vid uträkning av värmebesparingen omräknas graddagar till gradtimmar (se 

ekvation 11). 

 

Tabell 7. Balanstemperatur för årets varmare månader under ett normalår (Vattenfall, 

2015h). 

Månad Temperatur   

April +12 

Maj-Juni +10 

Augusti +11 

September +12 

Oktober +13 

  

             
         

  
  (11) 

 

                                                
1
 Temperaturen under ett normalår är ett genomsnitt av temperaturen från år 1971-2000. 
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Effektbesparingen som görs vid insättning av alla åtgärder förutom frånluftsvärmepump fås 

genom att dividera den årliga energibesparingen med antal timmar per år som 

utomhustemperaturen understiger balanstemperaturen, 17 C  , se ekvation 12. Denna 

utnyttjningstid används på grund av att det är för en utomhustemperatur under 

balanstemperaturen som det finns ett värmebehov i byggnaden. Effektbesparing för 

frånluftsvärmepump förklaras närmare nedan. 

 

                  
               

            
  (12) 

 

Frånluftsvärmepump  

För att kunna dimensionera frånluftsvärmepumpens effekt efter byggnadens effektbehov 

används kunddata för varje individuell byggnad. Modellen beräknar frånluftsvärmepumpens 

effekt som så att den aldrig kan bli större än byggnadens effektbehov. Modellen räknar med en 

frånluftsvärmepump som har möjlighet att sänka frånluftens temperatur från 21   
till 5  . I 

beräkningarna antas att frånluftsvärmepumpen är kopplad till värmesystemet separat från 

tappvarmvattensystemet, eftersom detta innebär en avsevärt enklare inkoppling och lägre 

investeringskostnad (Fjärrsyn, 2012). Den effekt som kan utvinnas ur en byggnads frånluft 

beräknas enligt följande ekvation 13 (Abel och Elmroth, 2012): 

 

                             (13) 

 

q = byggnadens luftflöde, som antas till 0,35 [l/s] 

   = luftens entalpi före kylning [kJ/kg]  

   = luftens entalpi efter kylning [kJ/kg] 

  = lufttens densitet, vanligtvis 1,29 [kg/m
3
]  

 

Luftens entalpi innan och efter kylning av frånluftsvärmepumpen, givet en viss temperatur 

beräknas enligt ekvation 14 (Ekeroth och Granryd, 2006):  

 

                                                 (14) 

 

T = luftens temperatur innan och efter kylning av frånluftsvärmepumpen [ ] 

         = den specifika värmekapaciteten för luft, 1000 [J/kg, ] 

              = den specifika värmekapaciteten för vattenånga, 1,86 [kJ/kg, ] 

            = förångningsvärmen för vatten i grader C, 2500 [kJ/kg] 

x = mängden vattenånga i luften innan och efter kylning av frånluftsvärmepumpen, se 

ekvation 15 (Ekeroth och Granryd, 2006): 
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Mängden vattenånga i luften beräknas enligt ekvation 15. 

 

    
  

  
   

  

         
        

  

             
   (15) 

 

Må = molmassa för vatten, 18 [g/mol] 

ML = molmassa för torr luft, 29 [g/mol] 

   = vattenångans partiella tryck [Pa] 

    = atmosfäriska tryck, 101325 [Pa] 

 

Vattenångans partiella tryck kan i sin tur beräknas givet luftens relativa fuktighet enligt 

ekvation 16 (Ekeroth och Granryd, 2006).  

                 (16) 

 

RH = luftens relativa fuktighet [%]. Luftens relativa fuktighet uppskattas till 30 % för 

frånluften innan kylning och till 100 % för avluften efter kylning (Boverket, 2009b). 

 

Pw,sat är trycket för mättad vattenånga och beräknas enligt följande formel (Ekeroth och 

Granryd, 2006):  

          
         

    

      
 
   (17) 

 

T = temperatur på frånluften innan kylning och på avluften efter kylning [ ]. 

 

Efter att den effekt som kan utvinnas från frånluften har beräknats kan frånluftsvärmepumpens 

kompressoreffekt beräknas enligt ekvation 18 (Abel och Elmroth, 2012). 

    
         

       
   (18) 

 

Den totala effekten som kan genereras av frånluftsvärmepumpen karakteriseras av 

värmepumpens kompressoreffekt och beräknas enligt ekvation 19 (Abel och Elmroth, 2013). 

Effektbesparingen av att sätta in en frånluftsvärmepump är den beräknade totala effekten av en 

frånluftsvärmepump som fås av ekvation 19. 

 

 

                     (19) 

 

SCOP = frånluftsvärmepumpens årsvärmefaktor, som antas till 2,5 i modellen för samtliga 

byggnader. 
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FTX-system 

För att kunna räkna ut vilken energibesparing som kan göras vid insättning av ett FTX-system 

beräknas först vad värmeförlusten blir i en byggnad, baserat på byggnadens luftflöde och area. 

Därefter fås energibesparingen för FTX genom att multiplicera värmeförlusten med FTX-

systemets temperaturverkningsgrad. Den specifika fläkteffekten antas vara konstant vid 

insättning av FTX-system, eftersom detta antas finnas sedan tidigare. Därmed beräknas FTX-

systemet inte innebära en extra elkostnad. Värmeförlusterna för byggnaden beräknas enligt 

ekvation 20 (Abel och Elmroth, 2012): 

                                    (20) 

V = frånluftsflöde per kvadratmeter [l/s, m
2
] 

A = Byggnadens area [m
2
] 

  = luftens densitet, 1,29 [kg/m
3
]  

   = specifika värmekapaciteten för luft, 1000 [J/kg,  ] 

G(t) = gradtimmar för ett normalår [ h] 

Energibesparingen beräknas enligt ekvation 21: 

                                (21) 

  = temperaturverkningsgrad för värmeväxlaren, som antas till 0,8 i modellens samtliga 

byggnader. 

 

Åtgärder på klimatskalet 

Vid beräkning av energibesparingen vid åtgärder på klimatskalet subtraheras mängden 

värmeförluster utan åtgärd med mängden värmeförluster med genomförd åtgärd. Skillnaden 

mellan värmeförluster utan och med genomförd åtgärd beror på klimatskalets U-värde. De U-

värden som har använts i modellen (se Appendix B, tabell C,D,E) antas för olika 

byggnadsdelar samt olika byggårsperioder och byggnadstyper. Nya U-värden efter 

tilläggsisolering av fasad och vindsbjälklag baseras på Energimyndighetens riktlinjer för 

nybyggnation (Energimyndigheten, 2013). Nya U-värden för fönsterbyte samt 

fönsterkomplettering baseras på Pilkingtons U-värden för nya energiglasfönster och insättning 

av lågemissionsruta (Pilkingtion, 2015). Värmeförlusterna genom klimatskalet beräknas enligt 

ekvation 22 för samtliga byggnadsdelar; fasad, vindsbjälklag och fönster (Abel och Elmroth, 

2012): 

               (22) 

 

U = Byggnadsdelens värmegenomgångskoefficient [W/m
2
,  ] 

G(t) = Gradtimmar för ett normalår [ h] 

A = Byggnadsdelens area [m
2
] 
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4.2.4 Kostnadsberäkningar 

Alla åtgärders totala kostnad beräknas enligt deras livscykelkostnad, där investerings-, 

underhåll- och driftkostnad under åtgärdens livslängd ingår. Nuvärdesmetoden används för att 

beräkna kostnaden till dagens priser och beräknas med en kalkylränta på 5 % (Statens 

Fastighetsverk, 2014). På uppdrag av Vattenfall görs samtliga kostnadsberäkningar 

användandes reella priser. Åtgärderna uppskattas ha olika livslängder för hur länge de kan 

hållas i bruk. För fasad, vind och fönster antas en livslängd på 40 år och för FTX-system och 

frånluftsvärmepump antas en livslängd på 20 år (Boverket, 2010, Greenmatch, 2015). 

 

Investeringskostnader 

Investeringskostnaden är bestämd per åtgärd och kvadratmeter och beräknas bara det året som 

investeringen görs. Vid uppskattning av investeringskostnader för de olika åtgärderna har 

källor som Wikells sektionsfakta samt olika leverantörer och branschkunniga använts.  

För frånluftsvärmepump har materialkostnader hämtats från Nibe, som är en leverantör av 

frånluftsvärmepumpar (Nilsson, 2015). Ett antagande har gjorts att arbetskostnaden för 

frånluftsvärmepump är 50 % av totala kostnaden (Remell, 2015). För FTX-system har 

motsvarande arbetskostnad uppskattats till 30 % av totala kostnaden. Materialkostnader för 

FTX-system har tagits från Ingenjörsfirman Gösta Schelin som arbetar med 

ventilationslösningar (Lindqvist, 2015). Vid tilläggsisolering av fasad har kostnader för både 

material och utfört arbete tagits från Wikells sektionsfakta. Den totala kostnaden för 

tilläggsisolering av vindsbjälklag har tagits från FEAB Isolerproffs, utifrån ett kubikmeterpris 

på 250 kr/m
3
 och en isoleringstjocklek på 230 mm. Arbetskostnaden antas motsvara 40 % av 

totalkostnaden (Lenman, 2015). Vid byte till energiglasfönster, samt vid insättning av 

lågemissionsruta antas 40 % av totalkostnaden vara arbetskostnad (Fönster.n, 2015, 

Fönsterbyte, 2015). Totalkostnaden per kvadratmeter för både byte till energiglasfönster och 

insättning av lågemissionsruta uppskattas från ett typhus i Stockholmstrakten med en total 

fönsterarea på 15 kvadratmeter (Energi & Klimatrådgivningen, 2014). För en sammanställning 

av de kostnader som har använts i modellen, se Appendix C.  

Drift- och underhållskostnader 

Det är endast vid insättning av frånluftsvärmepump som driftkostnad beräknas. Anledningen 

till detta är att övriga åtgärder inte antas innebära ytterligare kostnad i drift jämfört med innan 

genomförande av en åtgärd. Driftkostnaden för frånluftsvärmepump är likställt med kostnaden 

för den elektricitet som behövs per månad för att kunna driva pumpens kompressor. Priset för 

elektricitet är baserat på Vattenfalls prisprognoser per månad fram till 2050. Därefter görs en 

uppskattning av prisutvecklingen fram till 2095. 

  

De åtgärder där underhållskostnader har antagits är frånluftsvärmepump och FTX-system. För 

frånluftsvärmepump har en procentsats på 1 % av totala investeringskostnaden antagits 

representera årliga underhållskostnaden (Filipsson et al., 2013). För FTX-system är 

motsvarande procentsats uppskattad till 2 % (Aton, 2007).  
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Energi- och effektkostnadsbesparing 

Beräkningen av hur mycket varje åtgärds energibesparing sparar i fjärrvärmekostnader räknas 

ut genom att multiplicera energibesparingen per månad med ett månadsbaserat fjärrvärmepris. 

Besparingen i effektkostnad räknas ut genom att multiplicera den årliga effektbesparingen per 

åtgärd med ett årligt effektpris. Priserna för fjärrvärme och effekt är baserat på Vattenfalls 

prisprognoser fram till 2050. Därefter görs en uppskattning av prisutvecklingen fram till 2095. 

 

4.2.5 Avgränsningar i modellen 

Då denna studie undersöker ett brett område har flera generella antaganden varit nödvändiga 

att göras vid utformning av Excel-modellen. Denna studie inkluderar ett stort antal byggnader, 

totalt 1 869 stycken, vilket har inneburit att flera antaganden om byggnaders tekniska 

förutsättningar har varit nödvändiga.  

 

För samtliga byggnader har ett konstant luftflöde antagits. I verkligheten varierar luftflöde 

beroende på bland annat byggnadens storlek, ventilation, klimatskalets täthet, men eftersom 

dessa faktorer är svåra att uppskatta korrekt för de undersökta byggnaderna blir ett konstant 

luftflöde en mer säker uppskattning. 

 

I modellen antas att ventilationen används dygnet runt i samtliga byggnader under alla 

årsperioder. FTX-system ger därmed en hög energibesparing på sommaren, vilket kan tänkas 

generera ett osäkert resultat. I lokalbyggnader där verksamhet främst pågår under dagen är det 

vanligt att sänka ventilationsflödet nattetid då ingen vistas i byggnaden. Båda dessa aspekter är 

dock svåra att uppskatta och därför antas ventilation i modellen vara konstant. 

 

I modellen antas att om en viss åtgärd genomförs i en byggnad kommer den under 

kalkylperioden inte genomföras igen. För åtgärder på klimatskalet som fasad, vind och fönster 

kan detta antagande anses rimliga då dessa åtgärder har en livslängd på 40 år som är längre än 

prognosen på 30 år. Dock kan dessa åtgärder behöva kompletteras och uppdateras, exempelvis 

om vinden är isolerad med lösull. Då kan isoleringen behöva bytas ut och fyllas på efter några 

år för att samma tjocklek ska upprätthållas. Både frånluftsvärmepump och FTX-system har en 

livslängd på 20 år, vilket innebär att om dessa åtgärder installeras innan 2025 kommer dessa 

behövas bytas ut innan 2045. Dock behöver detta inte innebära att samma ingrepp på 

byggnaden måste göras som vid installationen. I vissa fall behöver endast vissa delar, som 

aggregat, bytas ut. Uppskattningen av hur mycket energi en komplettering eller uppdatering 

skulle innebära är väldigt svårt att uppskatta. Därför beräknas det inte vara möjligt att sätta in 

en ny frånluftsvärmepump eller ett FTX-system, trots att prognosen löpt ut. 

 

Varje år genomförs en kostnadsberäkning för varje åtgärd. Om den totala kostnaden är mindre 

än noll innebär detta att åtgärden är ekonomisk lönsam. Därefter jämförs åtgärderna för varje 

år och den åtgärd som genererar störst ekonomisk lönsamhet under det undersökta året, är den 

åtgärd som genomförs det året. Detta innebär att endast en åtgärd kan genomföras för varje år. 

Vid energieffektivisering av byggnader kan det i vissa fall vara mer kostnadseffektivt att 
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genomföra flera åtgärder samtidigt. Det är dock svårt att kvantifiera vilken inbördes inverkan 

åtgärderna kan ha på varandra, vilket gör att detta inte tas hänsyn till i modellen. Detta kan ge 

ett missvisande resultat då det enligt Chalmers EnergiCentrum (2005) inte går att summera 

åtgärder och deras individuella besparing rätt av. Dock visar deras studie på att resultatet 

hamnar i samma storleksordning som en beräkning med paketscenarion (Chalmers 

EnergiCentrum, 2005). 

 

Ett tillägg i modellen är att en byggnad inte har möjlighet att utföra en åtgärd förrän 

byggnaden är äldre än åtgärdernas livslängd. Detta antagande görs för att få ett resultat mer 

kopplat till de undersökta byggnaderna genom deras byggår, då energieffektiviserande 

åtgärder i många fall bör genomföras när byggnadens delar har blivit ett visst antal år. Detta 

stämmer dock inte helt överens med verkligheten, eftersom renoverings- och underhållsbehov 

inte är fullständigt likställda med ålder utan påverkas av flertalet yttre faktorer.  

 

Då prognosen sträcker sig 30 år framåt är det sannolikt att olika åtgärder kommer att utvecklas 

under denna tid. Frånluftsvärmepumpar och FTX-system kan till exempel antas utvecklas till 

att bli än mer effektiva, samt att U-värdet för byggnadsdelar kan komma att reduceras 

ytterligare. En framtida teknisk utveckling är dock väldigt svårt att uppskatta och kan bli 

väldigt osäker då det beror på ett flertal faktorer. Därför exkluderas en sådan uppskattning i 

modellen. 

4.3 Intervjustudie 
För att kunna undersöka den realiserbara potentialen för olika energieffektiviseringsåtgärder i 

byggnader har ett antal fastighetsägare intervjuats. I den mån det har varit möjligt har 

fastighetsägare och fastighetsförvaltare med stor marknadsandel i Uppsala valts ut då de med 

sin mängd byggnader anses kunna ge en helhetsbild av fjärrvärmekunderna. Då 

examensarbetet avgränsas till lokaler, fastighetsbolag - bostäder och bostadsrättsföreningar har 

ett antal olika fastighetsägare valts ut från dessa kundtyper. De intervjuade aktörerna 

presenteras i tabell 8. 

Samtliga intervjuer har varit av semi-strukturerad karaktär, med ett par fasta intervjufrågor för 

samtliga intervjuobjekt (se Appendix D). Semi-strukturerade intervjuer användes för att både 

förhålla resultatet till samma utgångspunkt, ge intervjupersonerna samma förutsättningar, samt 

ge möjlighet till att framhäva de områden som var mer specifika för varje intervjuperson utan 

att bli för styrd. Detta har genererat ett resultat som kan generaliseras till viss del, men där 

även intervjupersonernas egna uppfattningar och synsätt lyfts fram (Bryman, 2011). 

Intervjustudiens resultat är baserat på intervjuerna, men för vidare detaljkunskap har i vissa 

fall fakta på respektive aktörs hemsida använts. 
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Tabell 8. Genomförda intervjuer med fastighetsbolag och fastighetsförvaltare. 

Företag Företagstyp Företagsposition Intervjuslag Datum 

Uppsalahem Fastighetsbolag - Bostäder Energisamordnare Personlig, öppen 12 Mars 2015 

Riksbyggen - 

Uppsala 

Fastighetsförvaltare av 

bostadsrättsföreningar 

Projektansvarig -

byggnadsrenovering 

Personlig, öppen 20 Mars 2015 

Akademiska Hus - 

Uppsala 

Fastighetsbolag - Lokaler Energistrateg Personlig, öppen 19 Mars 2015 

Vasakronan - 

Uppsala 

Fastighetsbolag - Lokaler Teknisk chef Personlig, öppen 20 Mars 2015 

 

 

4.3.1 Intervjuobjekt 

De utvalda intervjuobjekten är företag i Uppsala som ligger i framkant med sitt miljöarbete 

och kommer i rapporten att fungera som referensfall för övriga motsvarande kundtyper i 

Uppsala.  

 

Uppsalahem 

Uppsalahem grundades 1946, är kommunalägt och med 1 500 byggnader i sitt bestånd ett av 

Uppsalas största fastighetsbolag. Av de 1 500 byggnaderna, är 92,3 % flerbostadshus och 

6,7 % lokaler (Uppsalahem, 2015).   

 

Riksbyggen 

Riksbyggen grundades år 1940 och är idag en av Sveriges största fastighetsförvaltare, med 

bostadsrättsföreningar samt kommersiella- och offentliga fastighetsägare som kunder. 

Företaget är ett kooperativt företag, vilket innebär att många av företagets kunder även är 

delägare (Riksbyggen, 2015a). I Uppsala är det ca 170 bostadsrättsföreningar som är knutna 

till Riksbyggen (Riksbyggen, 2015b).  

 

Akademiska Hus 

Akademiska hus är ett av landets större fastighetsbolag, med fokus mot lokaler för universitet 

och högskolor. Företaget är statligt ägt och grundades 1993 för att fungera som en 

stödfunktion åt högskolesektorn (Akademiska Hus, 2014a). Regeringen har i 

uppdragsbeskrivningen för Akademiska Hus, till skillnad från andra statliga och kommunala 

fastighetsbolag, fastställt att verksamheten ska generera marknadsmässig avkastning 

(Prop. 2013/14:1). Akademiska Hus verksamhet i Uppsala har omkring 250 olika 

anläggningar. Lokalerna är uppdelade mellan olika användningsområden vars 
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energianvändning skiljer sig åt; 46 % är laboratorielokaler, 31 % är undervisningslokaler och 

23 % är övriga lokaler. Mindre än 1 % av Akademiska Hus anläggningsbestånd i Uppsala är 

bostäder (Akademiska Hus, 2014b). 

 

Vasakronan 

Vasakronan är ett av Sveriges största fastighetsbolag, med fokus mot lokaler. Vasakronan är 

sedan 2008 ett privat fastighetsbolag (Vasakronan, 2015a). I Uppsala finns 38 olika 

anläggningar, främst bestående av kontors- och handelslokaler (Vasakronan, 2015b). I 

beståndet ingår även en mindre del laboratorielokaler och bostäder, samt ett hotell 

(Vasakronan, 2015c). 
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5. Resultat 
I detta kapitel presenteras arbetets resultat. Resultatavsnitten delas upp i en del med 

presentation av modellens resultat, en del med presentation av intervjustudiens resultat samt 

en avslutande del där begreppet Acceptans tillämpas på resultatet. 

5.1 Modellresultat 
 

Förändring i fjärrvärmevolym från 2014 till 2045 presenteras i figur 6. Den totala 

fjärrvärmevolymen vid 2014 var 1 041 GWh och förväntas enligt modellen reduceras till 

931 GWh vid 2045, vilket motsvarar en volymminskning på 10,6 % från 2014 till 2045.  

 

 

Figur 6. Vattenfalls förändrade fjärrvärmevolym från 2014 till 2045. 

 

 

I både figur 6 och 7 kan det ses att den största volymminskningen sker mellan 2014 och 2015, 

då modellen börjar sin beräkning. Volymen minskar enligt modellen med 6,8 % under detta år. 

Därefter sker det i sammanhanget större volymminskningarna under åren 2016, 2026, 2036 

och 2040, med minskningar på 2,0 %, 0,5 %, 0,2 % och 0,9 %. Övriga år minskar volymen 

mellan 0 % och 0,08 %.  
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Figur 7. Volymminskning per åtgärd och år, från 2015 till 2045 

 

I figur 8 presenteras antal åtgärder som genomförs i modellen, vilket totalt är 2 011 stycken. 

Resultatet visar tydligt att insättning av FTX-system, fönsterkomplettering och 

vindsbjälklagsisolering, med motsvarande 11 %, 16 % respektive 73 %, av de utförda 

åtgärderna, är de åtgärder som är ekonomiskt lönsamma att genomföra. Enligt modellens 

resultat är frånluftsvärmepump, fasadisolering och fönsterbyte aldrig ekonomiskt lönsamma 

att göra som enskilda åtgärder.  

 

Figur 8. Antal utförda åtgärder 2015-2045 
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I figur 9 presenteras volymminskning av fjärrvärme för varje åtgärd, enligt modellen. 

Resultatet visar att även fast tilläggsisolering av vindsbjälklag genomförs i större utsträckning 

än både FTX-system och fönsterkomplettering leder detta inte till lika stor volymminskning 

som för FTX-system. Isolering av vindsbjälklag står för 19 % av totala volymminskningen, 

medan FTX-system står för 74 % och fönsterkomplettering för 7 %. Detta innebär att 

insättning av FTX-system är den åtgärd som innebär övervägande störst volymminskning per 

utförd åtgärd. 

 

 

 

Figur 9. Volymminskning per åtgärd 2015-2045. 
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Figur 10 presenterar antal åtgärder som genomförs, uppdelat efter vilket byggår byggnaden 

har. Insättning av FTX-system är vanligast i byggnader byggda mellan 1961 och 1975 och 

motsvarar 41 % av samtliga insatta FTX-system. Fönsterkomplettering och tilläggsisolering av 

vindsbjälklag är vanligast i byggnader byggda innan 1960, där antalet motsvarar 78 % 

respektive 51 % av samtliga åtgärder av dessa typer. Figur 11 visar att störst antal åtgärder 

genomförs i byggnader byggda innan 1960, vilket motsvarar 54 % av totala antalet 

genomförda åtgärder.  

 

 

 

Figur 10. Antal genomförda åtgärder per åtgärdstyp för olika byggår. 
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I figur 11 presenteras volymminskning per åtgärd, uppdelat efter byggnadens byggår där 

åtgärden utförs. Insättning av FTX-system är enligt modellen vanligast i byggnader byggda 

mellan 1961 och 1975 och står för en volymminskning på 48 % av den totala 

volymminskningen för FTX-system. Fönsterkomplettering genomförs enligt modellen endast i 

byggnader byggda innan 1960 och mellan 1961 och 1975, där ungefär hälften av åtgärderna 

genomförs i vardera byggårsperiod. Tilläggsisolering av vindsbjälklag genererar störst 

volymminskning i byggnader byggda innan 1960, med 49 % av totala volymminskningen för 

tilläggsisolering av vindsbjälklag. Åtgärden innebär dock i jämförelse med FTX-system en 

liten total volymminskning. Figur 11 visar att störst sammanlagd volymminskning görs i 

byggnader byggda mellan 1961 och 1975, där den sammanlagda volymminskningen mellan 

2014 och 2045 blir 46 % av den totala volymminskningen. Byggnader byggda innan 1960 står 

för 38 % av den sammanlagda volymminskningen. I byggnader byggda efter 1976 är den 

sammanlagda volymminskningen enbart 18 %. 

 

 

 

Figur 11: Volymminskning per åtgärdstyp för olika byggår. 
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Figur 12 presenterar antal åtgärder som genomförs, för olika kundtyper. FTX-system är 

vanligast i bostadsrättsföreningar och motsvarar 32 % av antalet insatta FTX-system. 

Fönsterkompletteringar sker främst i bostadsrättsföreningar och står för 65 % av antalet 

genomförda fönsterkompletteringar. Tilläggsisolering av vindsbjälklag utförs i samma 

utsträckning till antalet i bostadsrättsföreningar och lokaler, där vardera motsvarar 40 % av 

antalet tilläggsisolerade vindar. Figur 12 visar att störst antal åtgärder genomförs i 

bostadsrättsföreningar, med 44 % av totala antalet genomförda åtgärder.  

 

 

 

Figur 12. Antal genomförda åtgärder per åtgärd för olika kundtyper 
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I figur 13 presenteras volymminskning per åtgärd, uppdelat för olika kundtyper. Insättning av 

FTX-system genererar den största volymminskningen för fastighetsbolag – bostäder och en 

aning mindre volymminskning i bostadsrättsföreningar, vilket vardera motsvarar 39 % 

respektive 35 %, av totala volymminskningen för insättning av FTX-system. 

Fönsterkomplettering genererar den största volymminskningen i bostadsrättsföreningar och 

står för 67 % av den totala volymminskningen som fönsterkomplettering genererar. Den 

största volymminskningen av tilläggsisolering av vindsbjälklag sker främst i lokaler, där 

åtgärden motsvarar 39 % av totala volymminskningen för vindsbjälklag. Samma åtgärd 

genererar en aning mindre volymminskning, 35 % och 25 %, för bostadsrättsföreningar och 

fastighetsbolag – bostäder. För samtliga kundtyper är insättning av FTX-system den åtgärd 

som ger störst volymminskning. 

 

Det är inom kundtypen bostadsrättsföreningar som störst volymminskning mellan 2014 och 

2045 sker, 42 340 MWh, vilket motsvarar 39 % av totala volymminskningen. 

Fastighetsbolag - bostäder står för 38 130 MWh och lokaler 29 469 MWh, vilket motsvarar 

35 % respektive 27 % av totala volymminskningen.  

 

 

Figur 13. Volymminskning per åtgärd för olika kundtyper 
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5.2 Resultat från intervjuer 
Resultat från intervjustudien är kategoriserat efter tre olika teman; miljöarbete och miljömål, 

incitament och hinder för energieffektivisering samt genomförande. Detta görs för att kunna 

jämföra resultatet från vardera aktörer med varandra.   

 

5.2.1 Miljöarbete och miljömål 

Under denna rubrik tas aktörernas befintliga miljöarbete och engagemang inom 

energieffektivisering samt deras framtida mål och visioner upp.  

 

Fastighetsbolag bostäder - Uppsalahem 

Uppsalahem har sedan 2007 sju miljömål med slutdatum 2016, varav tre av dem är fokuserade 

mot energieffektivisering och energibesparing.  

 

Dessa är: 

 Att spara 20 % värme.  

 Att spara 1,5 % vatten.  

 Att spara 1,5 % el. 

 

I nuläget sker det en diskussion inom Uppsalahem om hur uppfyllelsen av målen år 2016 

kommer att se ut. Enligt Uppsalahem kommer dock de från början angivna målvärdena ändå 

vara nära att uppnås. 

 

Uppsalahem är en del av SABOs
2
 skåneinitiativ, där målet är att anslutna företag ska minska 

sin energianvändning med 20 %, räknat från 2008 fram till 2016. För att arbeta mer strategiskt 

mot miljömålen har Uppsalahem satt upp 10 stycken fokusområden för sitt energiarbete. 

Övergripande handlar dessa områden om energieffektivisering och optimering av deras 

befintliga bestånd, som bland annat handlar om hur de på bästa sätt kan implementera 

förnybara energilösningar samt följa upp förbrukningsavvikelser hos kunderna. En 

prognostisering framåt, samt en analys över hur de ligger till, görs även kontinuerligt. 

Uppsalahem följer upp samtliga anläggningars energiförbrukning månadsvis, och rapporterar 

sin energiuppföljning till bland annat Energimyndigheten, Uppsala klimatkontroll och SABO. 

I nästan samtliga fall betalar hyresgästerna varmhyra till Uppsalahem, vilket inkluderar en fast 

kostnad för värme. Uppsalahem har efter tester med kallhyra, där hyresgäster har fått betala 

sin värmekostnad individuellt, kommit fram till att varmhyra är det mest energibesparande 

alternativet. 

 

 

 

 

 

                                                
2
 Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag 
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Bostadsrättsföreningar - Riksbyggen 

Riksbyggen har internt utvecklat fyra löften fokuserat mot företagets hållbarhetsarbete. Dessa 

är: 

 Vi ska göra rätt, vilket handlar om att anställda på företaget ska ha tillräcklig 

kompetens för att kunna arbeta mot hållbar utveckling.  

 Vi ska leda företaget, vilket handlar om att utveckla organisationens ledarskap mot 

hållbar utveckling.  

 Vi ska utveckla kunderbjudandet, vilket handlar om att kunna erbjuda kunderna 

koncept och tjänster med hållbarhetsfokus. 

 Vi ska inspirera omvärlden, vilket inkluderar målet att vara en förebild när det 

gäller att utveckla byggnadsmiljöer. 

 

Riksbyggen arbetar för att påverka sina kunder genom kunskapskvällar, informationsutskick 

samt genom åtgärdsförslag anpassade efter varje kund. Anslutna kunder får hjälp med att 

dimensionera sina byggnader och förslag på vilka produkter som passar för just dem. 

Riksbyggen är en del av Uppsala klimatprotokoll, samt har ett forsknings- och bostadsprojekt, 

Positive Footprint Housing, i samarbete med universitet och energiföretag. Syftet är att skapa 

förståelse och främja en hållbar bostadsutveckling, med målet att ha ett färdigt bostadshus 

anpassat efter detta. Riksbyggen har tillsammans med SABO och Svensk Fjärrvärme tagit 

fram Prisdialogen. Prisdialogen är en modell som innefattar utökad dialog mellan 

fjärrvärmekunder och fjärrvärmeproducenter, samt central prövning av en prisändring av 

fjärrvärme. 

 

Fastighetsbolag lokaler - Akademiska Hus 

Akademiska Hus har fyra stycken övergripande hållbarhetsmål, varav tre av dem är 

energirelaterade.  

 Samarbete med kunderna kring hållbarhetsinitiativ. Akademiska Hus enas om 

gemensamma hållbarhetsinitiativ tillsammans med sina kunder, med mål att skapa 

engagemang kring hållbarhetsfrågor. Samarbetsprojekt med energieffektivisering 

som mål har bland annat gjorts med universiteten i Uppsala, främst i deras 

laboratorier.  

 Minska mängden köpt energi med 50 % till 2025, med 2000 som utgångspunkt. 

Hyresgästens el är även inkluderad i mängden köpt energi. Fram till 2014 har de 

minskat mängden köpt energi med 36 %. 

 Eliminera CO2-avtryck från drift. Detta ska göras genom övergripande 

energieffektiviseringsåtgärder, etablera dialog med energileverantörer för att kunna 

påverka deras användning av fossila energikällor, samt utvärdera potential för 

småskalig, förnybar energiproduktion. 
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Akademiska Hus är en del av Uppsala klimatprotokoll, samt del av och initiativtagare till 

Sweden Green Building Council (SGBC)
3
. Energimätningen av Akademiska Hus 

anläggningar i Uppsala laddas upp i en webbaserad energiportal som delas med Akademiska 

Hus i andra regioner. På denna webbportal kan de olika regionerna jämföra sig och “tävla” 

med varandra.  

 

Fastighetsbolag lokaler - Vasakronan 

Vasakronan har följande miljö- och energirelaterade mål för verksamheten: 

 Ett visionärt mål att alltid vara 50 % bättre än branschsnittet i energianvändning. I 

nuläget är de runt 45 % bättre än branschsnittet. 

 Ett årligt mål för 2015 att sänka energianvändningen med 6 %, anpassat efter det 

visionära målet.  

 100 % miljöcertifierade fastigheter, med störst fokus på LEED
4
.  

 

Energianvändningen för varje anläggning rapporteras in digitalt en gång i månaden. 

Vasakronan är en del av Uppsala klimatprotokoll. Vasakronan är även del av och 

initiativtagare till Sweden Green Building Council (SGBC). 

 

Sammanfattning av Miljöarbete och miljömål 

Uppsalahem, Akademiska Hus och Vasakronan har samtliga satt upp tre energirelaterade mål. 

Uppsalahems tre energirelaterade mål har alla i nuläget ett slutdatum, att dessa mål ska ha 

åstadkommits vid 2016. Av Akademiska Hus tre energirelaterade mål är ett av dem konkret 

kopplat till ett slutdatum. Vasakronans tre konkreta energirelaterade mål har inget bestämt 

slutdatum men kontrolleras och jämförs årligen med marknaden. Riksbyggen har istället för 

konkreta mål definierat visioner om hur de ska påverka sina kunder. Samtliga av ovan aktörer 

är del av lokala och nationella initiativ med syfte att främja energieffektiv utveckling av bygg- 

och fastighetssektorn.  

 

5.2.2 Incitament till och hinder för energieffektivisering 

Under denna rubrik redovisas vilka incitament till och hinder för insättning av 

energieffektiviseringsåtgärder aktörerna ser, gällande sina egna byggnader.   

 

Fastighetsbolag bostäder - Uppsalahem 

Vid beslut om investering i energieffektiviseringsåtgärder är det för Uppsalahem hela tiden en 

avvägning, men där ett starkt direktiv är att titta ur ett livscykelperspektiv. En aspekt som 

alltid påverkar investering i energieffektiviserande åtgärder är hur lönsam den är för företaget 

och dess kunder. Eftersom denna lönsamhet räknas utifrån ett livscykelperspektiv, påverkar 

inte längden på åtgärdens avbetalningstid avsevärt. Uppsalahem påpekar dock att 

                                                
3
 En ideell förening med syfte att utveckla miljö- och hållbarhetsarbetet i fastighetsbranschen. 

4
 Leadership in energy and environmental design (LEED). Ett miljöcertifieringssystem med 

klassificering i fyra nivåer. Systemet har som syfte att styra byggnader för att bli så miljöriktiga som 
möjligt. 
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investeringsviljan påverkas av den prisökningstakt som finns på elprismarknaden, eftersom ett 

stort beroende av köpt energi gör företaget mer utsatt för eventuella prisökningar. 

Miljövänliga effekter, som exempelvis att åtgärden genererar låga koldioxidutsläpp, värderas 

också högt för att företaget ska kunna uppfylla de mål som eftersträvas. Andra aspekter som 

spelar en viktig roll vid val av investering är vilken påverkan åtgärden har på inomhusmiljön 

och kundkomforten. I många fall har Uppsalahem sett att energibesparande åtgärder har haft 

positiv inverkan på inomhusklimatet. Andra hinder för att utföra åtgärder är intern kompetens- 

och personalresursbrist inom de områden som åtgärderna omfattar. Då olika åtgärder berör 

olika områden kan det innebära extra kostnader att utbilda personal och införskaffa sin 

kunskap. Ytterligare hinder är byggnadstekniska förutsättningar samt kulturvärdesreglering, 

som innebär att ingrepp inte får förändra det yttre estetiska utseendet.     

 

Bostadsrättsföreningar - Riksbyggen 

Bostadsrättsföreningars incitament och hinder kan skilja sig stort åt, men generellt gäller att 

det enbart är ekonomiskt lönsamma åtgärder som genomförs när ett behov för renovering eller 

uppdatering uppstår. En låg investeringskostnad som kan innebära kort avbetalningstid är 

något som premieras, främst för mindre föreningar. Mindre föreningar försöker att skjuta upp 

genomförande av åtgärder så länge som möjligt. För de kunder knutna till Riksbyggen är 

majoriteten mindre byggnader. Om ett behov av renovering eller teknisk förbättring finns, 

finns det dock fler kunder som överväger att betala lite mer för ett energieffektivt alternativ, så 

länge det fortfarande är lönsamt. Enligt Riksbyggen är brist på kunskap angående 

energieffektivisering ett hinder i många bostadsrättsföreningar.  

 

Fastighetsbolag lokaler - Akademiska Hus 

Att energieffektiviseringsåtgärden är ekonomiskt lönsam ur ett livscykelperspektiv är en 

aspekt som Akademiska Hus främst utgår från när beslut ska tas om investering. Detta innebär 

att en kort avbetalningstid inte är det viktigaste. Vilka klimatförbättringar och minskade 

utsläpp som åtgärderna innebär är också en betydande faktor vid val av investering. Till viss 

del beror detta på att vara konkurrenskraftiga utåt, men också att deras kunder ska ha en så bra 

inomhusmiljö som möjligt och känna att de har en medveten och framåtsträvande hyresvärd. 

Att åtgärden inte innebär alltför stort underhåll eller är komplicerad rent driftmässigt är även 

något som Akademiska Hus tar hänsyn till vid investering av nya åtgärder. 

 

Då Akademiska Hus hyresgäster har kallhyra betalar de 75 % av energin som företaget 

omsätter i Uppsalaregionen. Detta gör att förändringar som inverkar på mängden köpt energi 

måste ske i dialog med hyresgästerna. Även om det finns klara incitament för investering för 

både Akademiska Hus och hyresgästerna att investera i energieffektiva åtgärder är själva 

dialogprocessen komplicerad och tar tid. Utöver det finns inga större hinder för Akademiska 

Hus att investera i energieffektiviserande åtgärder, så länge åtgärden är lönsam ur ett 

livscykelperspektiv. Även om extern kompetens behöver tas in för vissa åtgärder, ses detta 

inte som ett hinder. 
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Fastighetsbolag lokaler - Vasakronan 

Energieffektiviserande åtgärder görs när det finns ett behov av underhåll i den specifika 

byggnaden. Förutsättningen för investering i nya åtgärder är att de är ekonomiskt lönsamma, 

men detta kan ses ur ett långsiktigt perspektiv. Mycket handlar om varumärkesbyggnader, att 

vara ett hållbart och innovativt företag, vilket kan vara ett motiv till investering lika starkt som 

direkt lönsamhet. Vasakronan har kunnat se att de kan tjäna väldigt mycket på att 

energieffektivisera och kontinuerligt uppdatera sina anläggningar. Åtgärderna bidrar till, 

förutom minskad energi- och driftkostnaden, att anläggningarnas värde samt företagets 

konkurrenskraft ökar. Kunders krav på moderna, energieffektiva lokaler blir hårdare för varje 

år och Vasakronans miljöcertifiering och hållbarhetsinriktning gör att kunderna kan vara 

motiverade att betala ett högre pris. 

 

Vasakronan har som stort, nationellt företag flera verktyg och kalkyler för att underlätta 

utvärdering av åtgärder, samt räkna ut vilken lönsamhet som kan göras. Detta förenklar 

beslutsprocessen vid nyinvesteringar. Nästan uteslutande alla kunder till Vasakronan betalar 

varmhyra, vilket innebär en bashyra och en fast tilläggsavgift för värme. Med varmhyra brukar 

det antas att hyresgästens incitament att energieffektivisera urholkas, men Vasakronan märkte 

genom testbyggnader med kallhyra att detta inte innebar minskad energiförbrukning.  

 

Det som hindrar investering i energieffektiviserande åtgärder är brist på intern, teknisk 

kompetens. Det är även svårt som fastighetsägare till lokaler att kräva att hyresgästerna 

stänger ner eller minskar sin verksamhet för att olika åtgärder ska utföras. Detta kan innebära 

en extra kostnad för att täcka hyresersättningar och kompensation till hyresgästernas förlorade 

vinst. 

 

Sammanfattning av Incitament till och hinder för energieffektivisering 

Fastighetsbolagen Uppsalahem, Akademiska Hus och Vasakronan grundar investeringsbeslut 

på dess lönsamhet ur ett livscykelperspektiv. Riksbyggens generella bild av 

bostadsrättsföreningar är att investeringar gynnas av att ha en kortare återbetalningstid. 

Åtgärder som gynnar klimatet och på så sätt möjliggör för företaget att uppnå uppsatta 

miljömål är något som premieras hos Uppsalahem, Vasakronan och Akademiska Hus. Även 

för bostadsrättföreningar finns ett tänk om att prioritera klimatsmarta lösningar. 

 

Uppsalahem och Vasakronan anger båda kompetensbrist som ett hinder för 

energieffektivisering. Kompetensbrist är även enligt Riksbyggen en stor anledning till varför 

energieffektivisering inte genomförs i större utsträckning bland bostadsrättsföreningar. 

Akademiska Hus anser inte att kompetensbrist är ett stort hinder för vidare 

energieffektivisering inom deras byggnadsbestånd. Fastighetsbolagen riktade mot lokaler, 

Akademiska Hus och Vasakronan, lägger båda fram att utförande av åtgärder är av olika 

anledningar hyresgästberoende. 
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5.2.3 Genomförande 

I detta avsnitt beskrivs aktörernas inställning till genomförande av de åtgärder som behandlas i 

denna studie.  

 

Fastighetsbolag bostäder - Uppsalahem 

Stora renoveringsprojekt som innebär omfattande renoveringar genomförs generellt med 50 

års mellanrum. Då utgår Uppsalahem först från de underhållsåtgärder som måste göras och 

vilka energieffektiviseringsåtgärder som är möjliga att göra i samband med detta. Resultatet 

ska vara ett lönsamt åtgärdspaket.  

 

Tilläggsisolering av fasad är något som hos Uppsalahem endast görs i samband med en 

omfattande renovering av byggnaden, eftersom det är ett sådan stort ingrepp på byggnaden. 

Av samma anledning är det i flera fall inte ens möjligt att utföra en fasadisolering, eftersom 

det skulle ändra utseendet på byggnaden allt för mycket. I samband med omfattande 

renoveringar väljer Uppsalahem i nuläget ofta att byta ut befintlig F- eller FT-system till FTX-

system. Det görs även en bedömning mellan att sätta in FTX-system och frånluftsvärmepump, 

där en värdering av tekniska och ekonomiska faktorer spelar in. Dessa bedömningar har i de 

flesta fall slutat i ett beslut att sätta in FTX-system. I de fall där byggnaden har självdrag finns 

det även där incitament att sätta in FTX-system, trots att det är ett omfattande och kostsamt 

ingrepp. Det är förhållandevis få byggnader byggda innan 1970 som i dagsläget har FTX-

system, eftersom de ännu inte har genomgått en omfattande renovering. Byggnader byggda 

efter 1970 har förhållandevis mer ofta ett FTX-system installerat från början, men F-system är 

det som dominerar.   

 

Tilläggsisolering av vind, samt insättning av nya fönster och dörrar är något som Uppsalahem 

gör vid sidan av omfattande renoveringar av byggnaden. Även utbyte av äldre 

ventilationsaggregat och fläktar, samt i vissa fall uppgradering till FTX-system kan göras när 

man ser att det finns ett behov. Förutsättningar för att kunna tilläggsisolera vindar inom 

Uppsalahems byggnadsbestånd är väldigt olika beroende på byggnad. I jämförelse med 

tilläggsisolering av fasad är dock vindsisolering ett mycket enklare ingrepp. De vindar som är 

möjliga att isolera har redan gjorts, men en komplettering eller uppdatering är i många fall 

behövlig. Generellt brukar Uppsalahem räkna med att en vindsisolering behöver göras om vart 

50:e år, men beroende på hur energipriserna utvecklas samt hur bra den förra isoleringen 

gjordes kan det vara motiverat att utföra det oftare. 

 

Bostadsrättsföreningar - Riksbyggen 

Byggnadsbeståndet som berör Riksbyggen är väldigt diversifierat. Exempelvis skiljer sig 

byggnader åt i byggnadsmaterial, storlek och typ av ägare. De tekniska skillnaderna kan i stor 

utsträckning relateras till vilket år byggnaden är byggd.  

 

För byggnader byggda innan 1960 är det standard att ha självdrag som ventilation. Att sätta in 

frånluftsventilation skulle vara mycket kostsamt och görs väldigt sällan, om ens någonsin. 
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Detta gör att det inte finns möjlighet för varken FTX-system eller frånluftsvärmepump i dessa 

byggnader. Byggnader byggda mellan 1961 och 1975 har i regel frånluftsventilation redan 

från början, men det är fortfarande ovanligt att det sätts in FTX-system eller 

frånluftsvärmepump i dessa byggnader. Ett flertal byggnader byggda under 1980-talet har 

FTX-system installerat från början. Byte till mer effektiva system görs dock inte i stor 

utsträckning. Vad som görs i de fallen är utbyte av separata delar, som aggregat och fläktar. 

För byggnader byggda under 1990-talet och framåt är frånlufts- eller från- och tilluftssystem 

vanligast, eftersom erfarenheter har visat att insättning av FTX-system inte var lönsamt. För 

att det ska bli lönsamt att sätta in ett FTX-system måste byggnaden vara tillräckligt stor, vilket 

beror på att ett större byggnad innebär mer luft i omsättning och därmed kan mer energi tas 

tillvara. Av de bostadsrättsföreningar som tillhör Riksbyggen är dessa generellt inte så stora. 

Det är väldigt ovanligt i nuläget att bostadsrättsföreningar sätter in frånluftsvärmepump, trots 

att de rent praktiskt är enklare än att sätta in FTX-system. Detta beror mycket på okunskap hos 

föreningarna kring vilka fördelar frånluftsvärmepumpen innebär.  

 

Tilläggsisolering av fasad är inte vanligt bland Riksbyggens kunder, på grund av utebliven 

lönsamhet. Det kan ske i de fall där det finns ett stort behov av underhållsarbete av hela 

fasaden, samt där det är praktiskt möjligt att utföra det. Tilläggsisolering kräver minst 50 mm 

tillägg, vilket kan göra att ingreppet påverka byggnadens utseende negativt med alldeles för 

djupa fönstersmygar. 

 

De vanligaste åtgärderna som görs hos bostadsrättsföreningar är tilläggsisolering av vind, samt 

byte av fönster. Tilläggsisolering av vind är redan utfört i uppskattningsvis 50 % av 

byggnadsbeståndet knutet till Riksbyggen. Uppgradering av befintliga fönster görs på olika 

sätt beroende på kunden, beroende på huruvida ett kort- eller långsiktigt perspektiv antas samt 

praktiska förutsättningar. Ett kortsiktigt perspektiv hos kunden innebär ofta att de målar om 

eller byter fönsterramar, samt i vissa fall sätter in en extra inre ruta. Ett långsiktigt perspektiv 

är att byta hela fönstret och sätta in ett energiglasfönster. Riksbyggens råd är oftast att byta 

hela fönstret när det finns behov för det, för att få ett mer energieffektivt glas och ett hållbart 

fönster under en längre period. Uppskattningsvis byter 90 % av byggnadsbeståndet knutet till 

Riksbyggen till nya effektivare fönster när ett behov uppstår. Enligt Riksbyggen utförs 

åtgärder oftast separat, eftersom varje åtgärd innebär kontakt med olika aktörer. Det är enbart 

om det finns ett stort renoveringsbehov av hela byggnaden som helhetslösningar används.  

 

Fastighetsbolag lokaler - Akademiska Hus  

Akademiska Hus anläggningsbestånd består främst av anläggningar byggda under 1970-talet. 

Dessa har ännu inte haft behov att genomgå omfattande renovering, men har redan från början 

FTX-system installerat då det är ett krav i många lokaler. Enligt Akademiska Hus har 

uppskattningsvis 5 % av deras anläggningar inte FTX-system. Eftersom effektiv ventilation är 

viktigt i Akademiska Hus anläggningar görs en kontinuerlig uppdatering av FTX-systemen, 

oftast i samarbete med ett kund- eller verksamhetsbyte i anläggningen. Renoveringar och 
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energieffektiviserande uppdateringar av anläggningarna görs inte enligt en viss 

produktlivscykel, utan bedöms individuellt efter anläggningens behov av underhåll. 

 

Det som inte görs i stor utsträckning alls är åtgärder på klimatskalet, så som tilläggsisolering 

av fasad och vind samt utbyte av fönster. Tilläggsisolering av fasad har skett i enstaka fall och 

tilläggsisolering av vind uppskattas ha gjorts hos 5 % av beståndet. Detta beror på att 

Akademiska Hus inte ser någon lönsamhet i dessa åtgärder. Vad som görs istället för att byta 

ut fönstret är insättning av ett extra energiglas på insidan av fönstret, samtidigt som tätning 

och målning av fönstrens utsida genomförs. Detta görs på de flesta av de äldre anläggningarna. 

Frånluftsvärmepump är något som inte finns i Akademiska Hus lokaler i Uppsala, mycket på 

grund av att värmeväxlande ventilation är nödvändigt. Av marknadsföringsskäl och för att 

stimulera en utveckling, har satsningar gjorts på solcellsprojekt, trots att de inte har varit 

lönsamma. 

 

Fastighetsbolag lokaler - Vasakronan 

Största delen av Vasakronans byggnadsbestånd är byggt under 1960- och 1970-talen. Många 

av de husen har redan genomgått en större uppdatering rent tekniskt, så som utbyte av 

ventilationssystem. Några anläggningar från dessa årtal är kvar att åtgärda, men hindras av 

rent praktiska svårigheter så som befintliga kunder som skulle påverkas i alltför stor 

utsträckning. Renoveringar och energieffektiviserande uppdateringar av anläggningarna görs 

inte efter en förutbestämd produktlivscykel, utan bedöms individuellt efter anläggningens och 

kundens behov av underhåll. Om det finns behov för en större, omfattande renovering görs ett 

flertal åtgärder samtidigt, men vanligast är att åtgärderna utförs separat. 

 

Om självdrag har funnits i någon av Vasakronans anläggningar har det redan byggts bort, på 

grund av kravet på minst frånluftsventilation. I de allra flesta av Vasakronans anläggningar är 

det i dagsläget FTX-system. Frånluftsvärmepump finns inte insatt i någon av Vasakronans 

anläggningar, förutom i ett undantagsfall då insättning av FTX-system inte var praktiskt 

möjligt. 

 

Tilläggsisolering av fasad är inte vanligt att Vasakronan genomför, på grund av att de flesta av 

deras anläggningar är belägna centralt i Uppsala och därmed är skyddade på grund av 

kulturmärkning mot yttre förändring, samt att den åtgärden sällan är lönsam. Isolering av vind 

är desto vanligare, och en relativt billig åtgärd som ger en märkbar energibesparing. Detta är 

redan gjort i de anläggningar där det är praktiskt möjligt att genomföra, vilket uppskattas till 

45 % av Vasakronans fastighetsbestånd. 

 

För Vasakronan är det inte vanligt att byta fönster i kontorslokaler. Istället installeras en 

isolerruta inifrån, vilket har gett ett treglasfönster på ett billigare sätt. Det finns ett större 

behov att byta hela fönstret i handelslokaler, på grund av att det finns större incitament att ha 

en tilltalande fasad. I dessa byggnader görs bytet till energiglas fönster, och är redan infört i ett 

flertal av Vasakronans anläggningar. 
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Vasakronan investerar kontinuerligt i solcellsinstallationer. Investeringen ligger på gränsen till 

att vara lönsam rent ekonomiskt, men företaget anser att det blir lönsamt om man ser det ur 

varumärkesperspektiv.   

 

Sammanfattning av genomförande 

Tabell 9 sammanfattar i vilken utsträckning olika energieffektiviseringsåtgärder genomförs 

hos de olika aktörerna. Åtgärderna kategoriseras efter fyra nivåer; Genomförs; Genomförs ej, 

Redan infört, Ej vanligt. Att en åtgärd betecknas genomförs innebär att åtgärden är något som 

har genomförts tidigare i byggnadsbeståndet och planeras att genomföras i fler byggnader 

framöver. 

 

Att en åtgärd betecknas Genomförs ej innebär att aktören aldrig utför denna åtgärd, på grund 

av krav och regler eller att åtgärden av andra anledningar inte anses passande. För vissa 

aktörer har en del åtgärder redan införts, till exempel har många lokaler redan ett FTX-system, 

vilket då innebär att denna åtgärd inte kommer att genomföras igen. Detta betecknas Redan 

infört i tabellen. Att en åtgärd betecknas Ej vanligt beror oftast på att åtgärden generellt sätt 

inte är lönsam eller att kunskap om dess fördelar inte finns, och därmed är ovanlig att införa. 

Det finns dock inget tekniskt hinder som talar emot åtgärden, så länge den är lönsam.  

Tabell 9. Genomförande av åtgärder hos de olika aktörerna 

 Uppsalahem Riksbyggen Akademiska Hus Vasakronan 

Byte till FVP Ej vanligt Ej vanligt Genomförs ej Genomförs ej 

Byte till FTX Genomförs Ej vanligt Redan infört Redan infört 

Fasadisolering Genomförs Ej vanligt Ej vanligt Ej vanligt 

Vindisolering Genomförs Genomförs Ej vanligt Genomförs 

Byte av hela 

fönster 

Genomförs Genomförs Ej vanligt Ej vanligt 

Insättning av extra 

fönsterruta 

Ej vanligt Ej vanligt Genomförs Genomförs 
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6. Känslighetsanalys 
I detta avsnitt presenteras studiens känslighetsanalys. Olika parametrar har analyserats för 

att kunna se dess påverkan på resultatet från modellens grundscenario. Följande scenarion 

testas:  

 Förändringar utifrån intervjustudien. 

 Förändring av kalkylränta. 

 Förändring av investeringskostnader. 

 Förändring av temperaturverkningsgrad för FTX-system. 

 Förändring av fjärrvärmepriset. 

 Ny slumpning av ventilationssystem och byggår. 

6.1 Tillämpning av intervjustudien  
Från intervjustudien kunde det konstateras att scenarion baserade på fler kriterier än de rent 

tekniskt-ekonomiska är intressanta att applicera på modellresultatet. I detta avsnitt testas ett 

scenario där antalet byggnader som har möjlighet att tilläggsisolera vindsbjälklagen minskar 

samt att omfattande renoveringar genomförs i fastighetsbolag - bostäder vart 50:e år. 

 

6.1.1 Minskad mängd vindsbjälklagisoleringar 

Utifrån tre av fyra intervjuer framkom det att vindsbjälklagisolering redan har genomförts i 

mer än hälften av samtliga kundtypers byggnadsbestånd. Detta motiverar en uträkning av 

mängden vindsbjälklagisoleringar som skulle genomföras vid en halvering av undersökta 

byggnader med möjlighet att tilläggsisolera vindsbjälklagen.  

 

Åtgärden vindsbjälklagisolering står i grundscenariot för 73,3 % av totala antalet genomförda 

åtgärder, se tabell 10. Vid en halvering av antalet undersökta byggnader blir antalet 

genomförda vindsbjälklagisoleringar 685 stycken. Detta uppskattas ändra 

energieffektiviseringspotentialen till 9.5 %, vilket är 10,0 % lägre jämfört med grundscenariot. 

 

Tabell 10. Jämförelse mellan grundscenariot och scenario med färre undersökta byggnader 

för vindsbjälklagisolering. 

 

 

 

Antal 

undersökta 

byggnader 

Antal  

vindsbjälklag

-isoleringar 

Volym-

minskning 

vindsbjälklag

-isolering 

[MWh] 

Total 

volym-

minskning 

[MWh] 

Volym-

minskning 

2014-2045 

Förändring 

av volym-

minskningen  

Grundscenario 1 869 1 474 20 490 109 939 10,6 % 0 % 

Halvering av 

antal 

undersökta 

byggnader 

935 685 952 94 168 9,5 % - 10,0 % 
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6.1.2 Större renovering 

Utifrån intervju med Uppsalahem kunde det konstateras att investering i större renoveringar, 

med åtgärder som fasadisolering och fönsterbyte inkluderade, kan antas göras vart 50:e år för 

fastighetsbolag - bostäder, trots att dessa åtgärder i studiens modell inte blir ekonomiskt 

lönsamma. Detta motiverar ett scenario i Excel-modellen där alla byggnader tillhörande 

kundtyp fastighetsbolag - bostäder, äldre eller lika med 50 år, genomför fasadisolering och 

fönsterbyte, trots att det inte är ekonomiskt lönsamt. I modellen antas att åtgärden 

fönsterkomplettering inte är möjlig att genomföra i de byggnader där en större renovering 

görs. 

 

Ett scenario med större renovering i fastighetsbolag - bostäder vart 50:e år genererar en total 

volymminskning på 13,0 %, från 2014 till 2045, se tabell 11, och ger jämfört med 

grundscenariot en 22,6 % större volymminskning. Antalet genomförda åtgärder ökar från 

grundscenariot med 8,6 %, se tabell 11. Detta scenario innebär att fasadisolering och 

fönsterbyte genomförs i sammanlagt 254 antal byggnader och står för 20,1 %, 27,1 GWh, av 

den totala volymminskningen från 2014 till 2045.  

 

Tabell 11. Jämförelse mellan grundscenariot och scenario med större renovering. 

 2045 års 

fjärrvärmevolym 

[GWh] 

Volymminskning 

2014-2045 

Förändring av 

volymminskningen  

Antal 

utförda 

åtgärder 

Skillnad i 

antal 

åtgärder 

Grundscenario 931  10,6 % 0 2 011 0 

Större 

renovering 

906 13,0 % 22,6 % 2 184 8,6 % 

 

6.2 Förändring av kalkylränta 
För att undersöka kalkylräntans påverkan på modellresultatet testas scenarion med 

kalkylräntor på 2 % och 8 %, jämfört med grundscenariots kalkylränta på 5 %.  

 

Vid en kalkylränta på 2 % minskar den totala volymen med 16,3 % från 2014 till 2045. Detta 

är i jämförelse med grundscenariot en 54,1 % ökad volymminskning. Antalet genomförda 

åtgärder blir 77,5 % fler än i grundscenariot, se tabell 12, och samtliga åtgärder som 

genomförs i grundscenariot ökar i antal. Vid en kalkylränta på 8 % minskar den totala 

volymen med 9,1 % från 2014 till 2045. Detta är jämfört med grundscenariot en 14,1 % lägre 

volymminskning. Antalet genomförda åtgärder blir 31,8 % färre än i grundscenariot, se tabell 

12. 

 

 

 



 61 

Tabell 12. Jämförelse mellan grundscenariot och två scenarion med förändrad kalkylränta. 

 2045 års 

fjärrvärmevolym 

[GWh] 

Volymminskning 

2014-2045 

Förändring av 

volymminskningen  

Antal utförda 

åtgärder 

Skillnad i 

antal 

åtgärder 

Grundscenario 931 10,6 % 0 2 011 0 

Kalkylränta på 

2 % 

871 16,3 % 54,1 % 3 570 77,5 %  

Kalkylränta på 

8 % 

946 9,1 % -14,1 %  1 371 -31,8 % 

 

Resultatet visar att vilken kalkylränta som används vid beräkning av åtgärdens ekonomiska 

lönsamhet kan ha stor påverkan på hur stor volymminskningen av fjärrvärmevolymen till 2045 

blir. En högre kalkylränta har enligt resultatet inte en lika stor påverkan på framtida 

fjärrvärmevolymen som en låg kalkylränta. Det är främst åtgärden fönsterkomplettering som 

påverkas av en förändring av kalkylräntan. Vid 2 % kalkylränta ökar antalet genomförda 

fönsterkompletteringar med hela 396 %, och vid 8 % kalkylränta är åtgärden inte lönsam för 

någon av de undersökta byggnaderna, se Appendix E, tabell G. 

6.3 Förändring av investeringskostnader 
I modellen har generella investeringskostnader använts för samtliga byggnader. För 

tilläggsisolering av vind och fasad samt fönsteråtgärder har ett kvadratmeterpris använts, 

vilket gör att kostnaden anpassas direkt till byggnadens uppskattade area. För 

frånluftsvärmepump och FTX-system har investeringskostnaden anpassats efter två olika 

areor. Investeringskostnader varierar beroende på byggnadens tekniska förutsättningar, som 

fasadmaterial, befintligt ventilationssystem, samt vilka ingrepp på byggnaden som behöver 

göras för installation av frånluftsvärmepump och FTX-system. Vidare beror 

investeringskostnaden på vilken leverantör och entreprenör som används vid installation av 

åtgärden. Osäkerheten i investeringskostnaderna motiverar att undersöka olika scenarion där 

investeringskostnaden varierar. 

 

6.3.1 Procentuell reducering av investeringskostnaden  

Reducering av samtliga åtgärders investeringskostnad har undersökts i tre olika steg, med en 

reducering om 10 %, 20 % och 30 %.  

 

Redan vid en reducering av investeringskostnaderna med 10 % blir den totala 

volymminskningen 47,1 % större än grundscenariot. Ju mer reducerade investeringskostnader, 

desto större blir volymminskningen och vid en reducering med 30 % blir volymminskningen 

64,1 % större än grundscenariot. 
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Vid 10 % reducering av investeringskostnaderna genomförs 64,2 % mer åtgärder än 

grundscenariot, se tabell 13, och antalet fönsterkompletteringar ökar då med hela 78,4 %. Från 

scenariot med 10 % reducering till scenariot med 20 % reducering sker ingen förändring i 

åtgärder för fönsterkomplettering. Det visar på att för 81,6 % av samtliga undersökta 

byggnader är det ekonomiskt lönsamt om uppskattade investeringskostnader för 

fönsterkomplettering enbart sänks med 10 %. Antalet genomförda och mängden 

volymminskning för vindsbjälklagisolering ändras enbart marginellt vid förändrad 

investeringskostnad. För att en betydande skillnad ska ske för insättning av FTX-system måste 

investeringskostnaderna reduceras med 30 %. Då ökar volymminskningen gällande FTX-

system med 25,5% från grundscenariot, se Appendix E, tabell H. 

 

Tabell 13. Jämförelse mellan grundscenariot och scenarion med reducerade 

investeringskostnader. 

 2045 års 

fjärrvärmevolym 

[GWh] 

Volymminskning 

2014-2045 

Förändring av 

volymminskningen  

Antal 

utförda 

åtgärder 

Skillnad i 

antal 

åtgärder 

Grundscenario 931  10,6 0  2 011 0 

10 % lägre  879 15,5 47,1 % 3 302 64,2 

20 % lägre  873 16,1 52,2 % 3 400 69,1 

30 % lägre  860 17,3 64,1%  3 643 81,2 

 

 

6.3.2 Procentuell ökning av investeringskostnaden 

Ökning av samtliga åtgärders investeringskostnad har undersökts i tre olika steg, med en 

ökning om 10 %, 20 % och 30 %. 30 % ökning av investeringskostnader för tilläggsisolering 

av vindsbjälklag kan ses som en undersökning i hur många byggnader det är ekonomiskt 

lönsamt att utföra tilläggsisolering av innertaket.  Detta scenario är intressant då ett okänt antal 

av de undersökta byggnaderna har vindar där lösullsisolering inte är möjligt, utan den mer 

kostsamma åtgärden tilläggsisolering av innertaket behöver göras för att kunna sänka 

värmeförlusterna genom vinden. 

 

En ökning av investeringskostnaderna har inte lika stor påverkan på volymminskningen som 

en reducering av investeringskostnaderna. En ökning på 10 % innebär enbart en 10,1 % lägre 

volymminskning jämfört med grundscenariot, och en 30 % ökning innebär enbart 16,4 % lägre 

volymminskning, se tabell 14. Fönsterkomplettering slutar dock redan vid 10 % ökning av 

kostnaderna att bli lönsam i någon av de undersökta byggnaderna, men eftersom åtgärden i 

sammanhanget inte genererar stor energibesparing har detta inte en avsevärd påverkan på den 

totala volymminskningen. Vindsbjälklagisolering påverkas inte märkbart av ökade 

investeringskostnader, vilket tyder på att det finns en stor marginal för att åtgärden är 

ekonomiskt lönsam hos de kunder där den genomförs. Vid en ökning av 
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investeringskostnaderna med 30 % kan fortfarande 68,5 % av samtliga undersökta byggnader 

genomföra vindsbjälklagisolering, se Appendix E, tabell I.  

 

Tabell 14. Jämförelse mellan grundscenariot och scenarion med andel högre 

investeringskostnader. 

 2045 års 

fjärrvärmevolym 

[GWh] 

Volymminskning 

2014-2045 

Förändring av 

volymminskningen  

Antal 

utförda 

åtgärder 

Skillnad i 

antal 

åtgärder 

Grundscenario 931  10,6 % 0 2 011 0 

10 % högre  942 9,5 % -10,1%  1 611 - 19,9 % 

20 % högre  946 9,1 % -13,8 %  1 528 - 24,0 % 

30 % högre  949 8,8 % -16,4 % 1 438 - 28,5 % 

 

6.3.3 Investeringskostnad med ROT-avdrag 

Styrmedlet ROT-avdrag inkluderar i nuläget inte boende i varken fastighetsbolag - bostäder, 

bostadsrättsföreningar eller lokaler. För att få en uppfattning om hur ett godtyckligt styrmedel 

med påverkan på investeringskostnader skulle kunna påverka modellresultatet undersöks ändå 

två scenarion med ROT-avdrag inkluderat. Det ena scenariot undersöker ett avdrag på 

investeringskostnaden för kundtypen bostadsrättsföreningar, eftersom ROT-avdrag i nuläget är 

fokuserat mot privatperson som äger sin egen bostad. Det andra scenariot undersöker ett 

avdrag på investeringskostnaden för samtliga inkluderade kundtyper. 

 

Ett scenario med ROT-avdrag för bostadsrättsföreningar ger en total volymminskning på 11,7 

%, vilket är 10,4 % ökad volymminskning jämfört med grundscenariot, se tabell 15. Antalet 

FTX-system och vindsbjälklagisoleringar ökar enbart marginellt samtidigt som antalet 

fönsterkompletteringar ökar med 95 % jämfört med grundscenariot, se Appendix E, tabell J. 

Genomförande av fönsterkompletteringar står dock endast för 15,7 % av den totala 

volymminskningen. 

 

Ett scenario med ROT-avdrag för samtliga kundtyper ger en total volymminskning på 12,7 %, 

vilket är 20,4 % ökad volymminskning jämfört med grundscenariot, se tabell 15. Det är även i 

detta scenario främst antalet genomförda fönsterkompletteringar som ökar. Antalet ökar med 

264 % jämfört med grundscenariot, men den genererade volymminskningen står bara för 

21,9 % av den totala volymminskningen.     

 

Den sammanlagda bedömningen för ett scenario med ROT-avdrag är att styrmedlet kan ha en 

väsentlig påverkan på den totala volymminskningen av fjärrvärmevolym om det blir 

tillgängligt för samtliga kundtyper. 
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Tabell 15. Jämförelse mellan grundscenariot och scenariot med ROT-avdrag.  

 2045 års 

fjärrvärmevolym 

[GWh] 

Volymminskning 

2014-2045 

Förändring av 

volymminskningen  

Antal 

utförda 

åtgärder 

Skillnad i 

antal 

åtgärder 

Grundscenario 931  10,6 % 0 2 011 0 

ROT-avdrag 

för 

bostadsrätts-

föreningar 

919 11,7 % 10,4 % 2 346 16,7 % 

ROT-avdrag 

för samtliga 

kundtyper 

908 12,7 % 20,4 % 3 004 49,4 % 

 

6.3.4 Förändring av investeringskostnad för byggnader med FT-system 

I modellen kategoriseras investeringskostnaden för FTX-system efter två storlekar, beroende 

på byggnadens area. Ingen hänsyn har tagits till vilket ventilationssystem byggnaden har, 

förutom om byggnaden har frånluftsvärmepump eller FTX-system. I dessa fall kan inte FTX-

system installeras. Om byggnaden har ett FT-system innebär detta att ett till- och 

frånluftssystem redan finns. Detta reducerar i verkligheten investeringskostnaden avsevärt, 

eftersom en installation av FTX-system i en byggnad med FT-system i motsatts till för S- och 

F-system inte behöver byggas nya till- och frånluftskanaler. Uppskattning av hur mycket 

investeringskostnaden reduceras är svårt att uppskatta då det framförallt beror på befintliga 

FT-systemets tekniska förutsättningar, vilket skiljer sig från byggnad till byggnad. För att 

undersöka hur en förändrad investeringskostnad av FTX-system för byggnader med FT-

system har investeringskostnaden reducerats med 40 %.  

 

Resultatet visar att den totala volymminskningen blir 10,8 %, vilket är en ökning på endast 

2,4 % från grundscenariot volymminskning, se tabell 16. Antalet insättningar av FTX-system 

ökar med 23 stycken, se Appendix E, tabell K. Av samtliga undersökta byggnader har 203 

stycken ett FT-system, vilket innebär att för 11,3 % av dessa blir insättning av FTX-system 

ekonomiskt lönsamt. Detta resultat visar på att detta scenario inte påverkar om FTX-system 

blir ekonomiskt lönsamt i stor utsträckning.   
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Tabell 16. Jämförelse mellan grundscenariot och scenariot med lägre investeringskostnad för 

FTX-system för byggnader med FT-system.  

 2045 års 

fjärrvärmevolym 

[GWh] 

Volymminskning 

2014-2045 

Förändring av 

volymminskningen  

Antal 

utförda 

åtgärder 

Skillnad i 

antal 

åtgärder 

Grundscenario 931  10,6 % 0 2 011 0 

Lägre 

investerings-

kostnad för 

FTX-system 

928 10,8 % 2,4 % 2034 1,1 % 

 

6.4 Förändring av verkningsgrad för FTX 
Vid beräkning av insättning av FTX-system används i grundscenariot en konstant 

temperaturverkningsgrad på 80 % för samtliga byggnader. Denna temperaturverkningsgrad 

kan i verkligheten variera mellan 50 % och 90 %. Eftersom modellens uträkningar för FTX-

system i stor grad är beroende av temperaturverkningsgraden är det intressant att undersöka 

hur olika temperaturverkningsgrader påverkar resultatet. De temperaturverkningsgrader som 

undersöks är 50 %, 70 % och 90 %. 

 

En verkningsgrad på 50 % respektive 70 % innebär 38,9 % respektive 12,9 % reducerad 

volymminskning jämfört grundscenariot. En verkningsgrad på 90 % genererar en 

volymökning på 15,4 % jämfört med grundscenariot, se tabell 17. Vad som kan ses av 

resultaten är att vid en sämre verkningsgrad reduceras den totala volymminskningen och vid 

en bättre verkningsgrad blir den totala volymminskningen större. Desamma gäller för antal 

genomförda åtgärder, det vill säga vid en sämre verkningsgrad blir antal genomförda åtgärder 

färre och vid en bättre verkningsgrad blir antal genomförda åtgärder fler. Vid förändring av 

verkningsgrad för FTX-system påverkas inte antal genomförda åtgärder markant, endast 

mellan 1,3 % och 4,6 %. Detta kan bero på att det finns en begränsad mängd byggnader har 

möjlighet att sätta in FTX-system. Då insättning av FTX-system har stor påverkan på 

byggnadens värmebehov innebär en stor förändring av verkningsgraden, 50 %, en stor 

påverkan på den totala volymminskningen. Vid en liten förändring av verkningsgraden 

påverkas inte den totala volymminskningen i lika stor utsträckning mellan 12,9 % och 15,4 %, 

se tabell 17. 
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Tabell 17. Jämförelse mellan grundscenariot och scenarion med förändrade verkningsgrader 

hos FTX. 

 2045 års 

fjärrvärmevolym 

[GWh] 

Volymminskning 

2014-2045 

Förändring av 

volymminskningen  

Antal 

utförda 

åtgärder 

Skillnad i 

antal 

åtgärder 

Grundscenario 931  10,6 % 0 2 011 0 

Verkningsgrad 

50 % för FTX 

973 6,5 % - 38,9 % 1918 - 4,6 % 

Verkningsgrad 

70 % för FTX 

945 9,2 % - 12,9 % 1985 - 1,3 % 

Verkningsgrad 

90 % för FTX 

914 12,2 % 15,4 % 2050 1,9 % 

 

6.6 Slumpning av ventilationssystem och byggår 
I modellen har typ av ventilationssystem och en del av undersökta byggnaders byggår 

slumpats fram. Detta innebär att en korrekt överensstämmelse mellan byggnad och dessa 

parametrar inte kan garanteras. För att undersöka hur detta påverkar resultatet har både byggår 

och typ av ventilationssystem testats att slumpas om. I grundscenariot är den totala 

volymminskningen 10,6 % från 2014 till 2045, givet en viss slumpning. Vid ett antal 

körningar med olika slumpningar blev potentialen för volymminskning 10,0 %, 10,1 % och 

10,6 % vilket visar att resultatet för studiens grundscenario på 10,6 % ligger inom detta 

intervall. Volymminskningen i slumpningarna skiljer sig som mest 5,5 % från grundscenariots 

slumpning. Utifrån detta görs antagandet att slumpningen inte påverkar resultatet i större 

utsträckning, men att det är en faktor som ända ska tas i beräkning vid analysering av 

resultatet.  

6.7 Summering av känslighetsanalys  
Figur 14 visar förändringen i volymminskning för samtliga scenarion jämfört med 

grundscenariot. De scenarierna med en negativ procentandel innebär en mindre 

volymminskning av fjärrvärmevolymen fram till 2045 jämfört med grundscenariot. De 

scenarierna med en positiv procentandel innebär en större volymminskning av 

fjärrvärmevolymen fram till 2045 jämfört med grundscenariot. Vad som kan ses i figuren är 

att störst förändring är scenario J - 30 % reducerade investeringskostnader, som ger en 64,1 % 

ökad volymminskning jämfört med grundscenariot. Det scenario som innebär minst förändring 

är scenario M - investering av FTX i byggnader med FT-ventilation, som ger en 2,4 % 

reducerad volymminskning jämfört med grundscenariot. 
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Figur 14. Förändring av volymminskningen jämfört med grundscenariot. 

 

 

Beteckningar till figur 14. 

 

A - minskad mängd vindsbjälklagisoleringar 

B - större renoveringar i byggnad av kundtyp fastighetsbolag - bostäder 

C - Kalkylränta på 2 % 

D - Kalkylränta på 8 % 

E - 10 % ökade investeringskostnader 

F- 20 % ökade investeringskostnader 

G -30 % ökade investeringskostnader 

H - 10 % reducerade investeringskostnader 

I - 20 % reducerade investeringskostnader 

J - 30 % reducerade investeringskostnader 

K - ROT-avdrag för bostadsrättsföreningar 

L - ROT-avdrag för samtliga kundtyper 

M - Investering av FTX i byggnader med FT-ventilation 

N - Temperaturverkningsgrad 90 % för FTX 

O - Temperaturverkningsgrad 70 % för FTX 

P - Temperaturverkningsgrad 50 % för FTX  
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7. Analys och diskussion 
I detta kapitel analyseras och diskuteras studiens resultat. Första avsnittet analyserar 

resultatet från modellen. Det andra avsnittet analyserar resultatet från intervjustudien. 

Avslutande avsnitt sammankopplar resultatet från modellen och intervjustudien med 

tillämpning av teorin och litteraturstudien.  

7.1 Modellen 
Vattenfalls fjärrvärmevolym för de i modellen inkluderade byggnaderna förväntas minska från 

2014 års volym på 1 041 GWh till en volym på 931 GWh vid år 2045. Detta motsvarar en total 

volymminskning på 10,6 %. Resultatet visar att åtgärderna främst utförs år 2015. Anledningen 

till detta är för att samtliga byggnader som är äldre än livslängden för de olika åtgärderna 

genomför dessa åtgärder om de är kostnadseffektiva. Detta i sin tur beror på att en stor andel, 

43 %, av de undersökta byggnaderna är byggda innan 1960 och därmed har möjlighet att 

utföra åtgärderna. Detta visar på att det finns ett behov till och potential för 

energieffektivisering i många äldre byggnader. 

 

Resultatet visar att det även görs åtgärder under åren 2016, 2026, 2036 och 2040, dock i 

mindre utsträckning jämfört mellan åren 2014 och 2015. Dessa volymminskningar beror på att 

modellen tar byggnaders livslängd i beaktande vid insättning av olika åtgärder, och vid 2026 

och 2036 är det fler byggnader som har en tillräckligt hög livslängd för att börja genomföra 

åtgärder. Vid 2040 blir fönsterkomplettering ekonomiskt lönsam i hus byggda innan 1960 och 

mellan 1961 och 1975. Detta antas främst bero på att dessa byggnader antas ha samma 

tekniska förutsättningar för fönster, och att förändringen i fjärrvärmepriser under detta år 

förändrar balansen i livscykelkostnaderna. Det finns ingen garanti att energieffektivisering av 

byggnader görs efter ett visst antal år, men detta resultat kan ge en indikation att en utveckling 

sker och fler byggnader har fått ett behov till och potential för att åtgärda byggnaden och 

energieffektivisera. Det är enbart en försvinnande mängd åtgärder som har en tekniskt-

ekonomisk potential att göras under resterande år.  

 

Resultatet visar tydligt att det enbart är insättning av FTX-system, fönsterkomplettering samt 

tilläggsisolering av vindsbjälklag som har teknisk-ekonomisk potential att genomföras i de 

undersökta byggnaderna. Tilläggsisolering av vindsbjälklag genomförs i störst utsträckning, 

men har inte störst påverkan på den totala fjärrvärmevolymen eftersom åtgärden i 

sammanhanget har en låg energibesparing per åtgärd. Insättning av FTX-system har en mycket 

större påverkan på den totala fjärrvärmevolymen, då en installation innebär en betydligt större 

energibesparing. Det finns dock en begränsad mängd av de undersökta byggnaderna som i 

modellen har möjlighet att sätta in dessa åtgärder, endast 66 %, samt att kunden kan ha för låg 

energiförbrukning för att FTX-system ska bli ekonomiskt lönsamt. Frånluftsvärmepump, 

fasadisolering samt fönsterbyte är enligt modellen aldrig tekniskt-ekonomiskt potentiella, 

vilket gör att för att dessa åtgärder ska genomföras behövs ett ytterligare incitament eller 

reducering av kostnader.  
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Resultatet för i vilka byggnader volymminskning sker, visar att den största 

volymminskningen, 46 % av den totala volymminskningen, görs i byggnadsbeståndet byggda 

mellan 1961 och 1975. En orsak till detta är att insättning av FTX-system genomförs i störst 

utsträckning i byggnader byggda mellan 1961 och 1975, och då FTX-system genererar en stor 

energibesparing jämfört med de andra åtgärderna påverkas värmebehovet i dessa byggnader i 

stor utsträckning. Byggnader byggda mellan 1961 och 1975 motsvarar 23 % av de undersökta 

byggnaderna. Dessa siffror antyder därmed att byggnader byggda mellan 1961 och 1975 kan 

ha större potential per byggnad att energieffektivisera. Som tidigare påvisat står 

tilläggsisolering av vindsbjälklag och fönsterkomplettering för en liten del av 

volymminskningen, men volymminskningen för vindsbjälklagsisolering genomförs främst i 

byggnadsbeståndet från innan 1960. Fönsterkomplettering genomförs endast i byggnader 

byggda innan 1960 och mellan 1961 och 1975, där vardera byggårskategori står för ungefär 

hälften av volymminskningen. 

 

Den största volymminskningen görs i bostadsbeståndet kategoriserat som 

bostadsrättföreningar, med 39 % av den totala volymminskningen. Dock står fastighetsbolag - 

bostäder för ungefär samma andel, 35 % av totala volymminskningen. Lokaler står för 

resterande andel, 27 % av den totala volymminskningen. Utifrån byggårs- och 

kundkategorisering kan det ses att 36 % av byggnaderna tillhör kundtypen 

bostadsrättsföreningar, 21 % tillhör fastighetsbolag - bostäder samt 43 % tillhör lokaler. 

Förhållandet mellan volymminskningen per kundtyp och antalet undersökta byggnader inom 

varje kundtyp antyder att byggnader tillhörande kundtyp fastighetsbolag - bostäder har störst 

potential per byggnad att energieffektivisera.  

7.2 Intervjustudien 
Ovan diskussion baseras på antagandet att beslut genomförs om åtgärden har en teknisk-

ekonomisk potential. Likt modellen utgår aktören för fastighetsbolag – bostäder samt båda 

aktörerna för lokaler från en ekonomisk lönsamhet ur ett livscykelperspektiv innan beslut om 

investering tas. Intervjustudiens resultat visar dock på att det finns andra aspekter som 

påverkar beslutstagande, som både talar för och emot ytterligare energieffektivisering. Enligt 

teorin om begreppet Acceptans antas det finnas en stor skillnad mellan den tekniskt-

ekonomiskt genomförbara potentialen till energieffektivisering och den faktiska realiserbara 

potentialen.  

 

Bristande kunskap om att effektiviseringsmöjligheten finns, samt att organisationen inte har 

tillräcklig kompetens kring eller fokus mot energieffektivisering kan identifieras hos flera av 

de undersökta aktörerna. Fastighetsförvaltare av bostadsrättsföreningar anger att ett av de 

främsta hindren för att energieffektiviserande åtgärder ska genomföras hos 

bostadsrättsföreningar är just brist på kunskap och kännedom om vilka åtgärder som finns och 

hur de praktiskt fungerar. Även aktören för fastighetsbolag - bostäder och samt en av 

aktörerna för lokaler uppger kompetensbrist som ett hinder för att energieffektivisering inte 

genomförs. För att kunna hantera frågor om energieffektivisering och ta fram beslutsunderlag 
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behövs kunskap om området. Brist på teknisk och praktisk kunskap kan knytas till hinder som 

att tveka om vissa åtgärders lämplighet, samt att inte ha tid och prioritera frågor om 

energieffektivisering och inte kunna ta fram tillräckligt bra underlag.  

 

Att hindras av stränga lönsamhetskrav eller problem med finansiering, samt att räkna 

lönsamhet för kortsiktigt kan främst appliceras på bostadsrättsföreningar. 

I bostadsrättsföreningar finns enligt fastighetsförvaltaren för bostadsrättsföreningar inte ett 

lika stort incitament att investera i åtgärder med längre avbetalningstid, vilket gör att 

åtgärderna inte utvärderas ur ett livscykelperspektiv och därmed inte har samma möjlighet att 

bli ekonomiskt lönsamma. Personliga incitament och möjlighet till finansiering hos 

bostadsrättsföreningens medlemmar kan vara väldiga olika, vilket kan göra att beslut om 

energieffektivisering hindras. Dessa hinder kan även knytas till en tvekan om huruvida 

verksamheten skall bestå i nuvarande form. Bostadsrättsföreningars sammansättning är av en 

mer lukrativ form än fastighetsbolag, vilket försvårar långsiktiga och större investeringar. 

Aktörer för fastighetsbolag – bostäder och lokaler uppger att stränga lönsamhetskrav eller 

problem med finansiering inte är ett stort hinder för energieffektivisering, så länge åtgärden är 

ekonomiskt lönsam ur ett livscykelperspektiv. För fastighetsbolag - bostäder kan en strategi 

för att sänka kostnader vara att göra en åtgärd i alla byggnader med ungefär samma behov. Det 

finns då praktisk kunskap att utnyttja och på så sätt möjlighet att effektivisera processer och 

spara pengar. Aktörerna för lokaler säger båda att de inte har ett sådant upplägg, utan 

genomför åtgärder när det finns behov och ekonomisk lönsamhet. En av aktörerna för lokaler 

uppger samtidigt att de ser ett stort ekonomiskt värde i att hålla sina byggnader uppdaterade, 

eftersom det finns ett kundtryck på energieffektiva och klimatsmarta byggnader. Detta kan ses 

som en indikation för att denna aktör tänker i ett längre ekonomiskt perspektiv.   

 

Utifrån de undersökta aktörerna kan det ses att det främst är bostadsrättsföreningar som kan 

identifieras bli hindrade av problem knutna till organisation och incitamentsstruktur för att 

kunna energieffektivisera, så kallade delade incitament. Detta på grund av som ovan nämnt att 

en sammansättning av en bostadsrättsförening kan se väldigt olika ut och splittras av 

medlemmars personliga incitament. Även de andra aktörerna visar dock tecken på att påverkas 

av delade incitament. Både fastighetsbolag - bostäder och en av aktörerna för lokaler har testat 

att använda sig av kallhyra för sina hyresgäster, för att på så sätt framkalla naturliga incitament 

för sina kunder att spara på värmeanvändningen. Detta har enligt dem inte gett positiva 

resultat, vilket har gjort att de fortsätter med varmhyra istället. Den andra aktören för lokaler 

har till skillnad från de andra kallhyror för sina hyresgäster, vilket uppges kunna hindra 

insättning av nya åtgärder eftersom det krävs dialog med hyresgästen som måste godkänna 

ingreppet. 

 

En faktor som kunde identifieras i intervjustudien som inte tas upp i teorin om Acceptans är 

vikten av kundkomfort. Kundkomfort kan verka både för och emot energieffektivisering hos 

aktörerna. Då kundkomfort är av hög prioritet för fastighetsägarna får insättning av 

energieffektiviseringsåtgärder inte innebära att den försämras. En av aktörerna för lokaler 
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uppger att det kan vara komplicerat att införa energieffektiviseringsåtgärder i byggnader där 

verksamhet pågår, då det kan innebära att hyresgästernas verksamhet påverkas negativt. Detta 

utgör ett hinder för energieffektivisering, trots åtgärders tekniskt-ekonomiska potential. 

Fastighetsbolag – bostäder samt en av aktörerna för lokaler uppger dock att satsning på 

energieffektiviserande åtgärder kan leda till ökad kundkomfort, vilket samtidigt kan motivera 

energieffektiva investeringar. Något som i resultatet har identifierats innebära ett ökat driv mot 

energieffektivisering är företagens miljömål och visioner. Samtliga undersökta företag har 

miljömål eller visioner, samt projekt som motiverar dem att arbeta för energieffektivisering.  

 

Ytterligare konkret information som framkommit från intervjustudiens resultat är hur 

åtgärderna inkluderade i studien värderas och genomförs hos de studerade aktörerna. Från 

resultatet framkom att insättning av frånluftsvärmepump inte genomförs i lokaler, då det är ett 

krav i många lokaler att FTX-system ska finnas. Samtidigt framkom det att majoriteten av 

lokalbyggnaderna redan har ett FTX-system installerat. Insättning av frånluftsvärmepump och 

FTX-system är sällsynt i fastighetsbolag - bostäder och bostadsrättsföreningar, vilket 

framförallt beror på att det inte är ekonomiskt lönsamt. Insättning av FTX-system i 

fastighetsbolag - bostäder kan dock ske i byggnader som har stort behov av omfattande 

renovering. Att tilläggsisolera fasaden genomförs i väldigt liten utsträckning för samtliga 

kundtyper, men det kan dock bli aktuellt om fasaden är i behov av renovering. Vid 

energieffektivisering av fönster uppger fastighetsbolag - bostäder och bostadsrättsföreningar 

att det då är vanligast att byta ut hela fönster till energiglasfönster, samtidigt som det i lokaler 

är det vanligare att fönster kompletteras med extra ruta. Fastighetsförvaltare för 

bostadsrättsföreningar uppger att hälften av bostadsrättsföreningarna kan antas ha genomfört 

tilläggsisolering av vindsbjälklag, och en av aktörerna för lokaler säger att denna åtgärd är 

genomförd i samtliga byggnader där den är möjlig. Fastighetsbolag - bostäder säger att det är 

genomfört i flera av deras byggnader, men att det kan finnas ett behov av uppdatering för att 

ytterligare kunna sänka energiförlusterna genom vinden. En av aktörerna för lokaler uppger 

tvärtemot de andra aktörerna att enbart 5 % av deras byggnader har tilläggsisolerat 

vindsbjälklagen. Detta antyder att det fortfarande finns möjlighet för byggnader att 

tilläggsisolera vindsbjälklagen. 
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7.3 Sammankopplande diskussion 

Enligt Excel-modellen finns det en 10,6 % stor energieffektiviseringspotential av 

fjärrvärmebehovet i Uppsala från 2014 fram till 2045. Något som kan generera en större 

energieffektiviseringspotential är om åtgärdernas livscykelkostnader blir lägre. En kalkylränta 

på 2 % skulle innebära en energieffektiviseringspotential på 16,3 %, vilket är 54,1 % ökad 

volymminskning jämfört med grundscenariot. En reducering av investeringskostnaderna med 

20 % respektive 30 % skulle innebära en energieffektiviseringspotential på 52,2 % respektive 

64,1 % mer än grundscenariot. Detta visar på att faktorer som påverkar investeringskostnaden, 

så som byggnadens tekniska förutsättningar, val av leverantör och produkt, samt 

kalkyleringsmetod kan påverka stort vad som blir ekonomiskt lönsamt för kunderna. 

 

Modellens tekniskt-ekonomiska potential är baserad på att inga styrmedel kan gynna en ökad 

energieffektivisering. En indikation på hur styrmedel kan påverka kan dock ses i scenariot 

med ROT-avdrag. Den tekniskt-ekonomiska potentialen uppgår då som mest till 12,7 % när 

samtliga fastighetsägare antas kunna utnyttja avdraget, vilket är 20,4 % mer volymminskning 

än grundscenariot. Detta är dock en stor skillnad från hur ROT-avdraget används idag, men 

resultatet tyder på att ett utökat styrmedel fokuserat mot energieffektivisering i byggnader kan 

ha en väsentlig påverkan på energieffektiviseringspotentialen.      

 

Vid en jämförelse av resultatet från modellen med resultatet från intervjustudien görs följande 

kopplingar. Frånluftsvärmepump sätts enligt modellen inte in i någon av de undersökta 

byggnaderna, vilket stämmer med intervjustudiens resultat om att insättning av 

frånluftsvärmepump är ovanligt. En indikation till samma resultat ges av de historiska värden 

som används i studien, som vid applicerade på undersökta byggnader innebär att endast 2,1 % 

antas ha frånluftsvärmepump sedan tidigare. Liknande referering kan göras för fönsterbyte. I 

intervjustudien anger aktörerna att fönsterbyte enbart är något som görs vid stort 

renoveringsbehov, eftersom det är en dyr investering. Istället är fönsterkomplettering vanligare 

att göra, främst för lokaler, på grund av lägre investeringskostnad. Detta bekräftas av 

modellen, där fönsterbyte aldrig är ekonomiskt lönsamt och fönsterkomplettering är möjligt 

för flertalet byggnader. 

 

Något som antyddes i intervjuerna var att de flesta av byggnader klassade som lokaler redan 

har satt in FTX-system. Även för fastighetsbolag - bostäder är FTX-system något som kan 

sättas in i en byggnad med behov av omfattande renoveringar. Enligt modellens grundscenario 

är 51 stycken insättningar av FTX-system i lokaler tekniskt-ekonomiskt lönsamma, och får i 

sammanhanget ses som ett rimligt resultat då detta enbart är 6,3 % av alla lokaler som 

undersöks. Motsvarande mängd för fastighetsbolag - bostäder är 63 stycken, vilket motsvarar 

16,3 % av alla fastighetsbolag - bostäder som undersöks. Detta är en svår siffra att verifiera, 

men då det kan antas finnas behov av omfattande renovering i fastighetsbolag - bostäders 

byggnadsbestånd mellan 1961 och 1975, kan 16,3 % insättning av FTX-system vara rimligt. 
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Enligt modellen är det tekniskt-ekonomiskt möjligt för 94 bostadsrättföreningar att sätta in 

FTX-system. Detta stämmer inte överens med intervjustudien, där det framkommer att FTX-

system väldigt sällan sätts in i bostadsrättsföreningar. Denna aspekt, att antalet insatta FTX-

system överskattas, tyder på att den tekniskt-ekonomiska potentialen är beräknad väl högt. 

 

Eftersom det framkom från intervjustudien att fastighetsbolag - bostäder kan antas genomföra 

större renovering inkluderande fasadisolering och fönsterbyte var 50:e år, testades detta 

scenario i modellen. Resultatet gav att detta skulle innebära 22,6 % större volymminskning än 

grundscenariot. Denna aspekt antyder att den tekniskt-ekonomiska potentialen skulle kunna bli 

högre om nya villkor och krav kring renovering och upprustning av byggnader skulle införas. 

Detta resultats tillförlitlighet är dock diskutabel eftersom det är väldigt individuellt vad som 

genomförs vid en omfattande renovering, samt om en kontinuerlig renovering faktiskt görs.  

 

Antalet genomförda åtgärder av vindsbjälklagisolering uppkommer i modellen till 1 474 

stycken, vilket genom att studera kundkategoriseringen kan ses vara jämnt fördelat över 

samtliga kundtyper. Detta motsägs delvis av intervjustudiens resultat, där det framgår att runt 

hälften av byggnadsbeståndet inom varje kundtyp redan har genomfört vindsbjälklagisolering. 

En undersökning av hur resultatet skulle bli om enbart hälften av modellens undersökta 

byggnader har möjlighet till vindsbjälklagsisolering, vilket ger 685 genomförda åtgärder. Den 

totala volymminskningen för detta scenario är 10 % lägre än grundscenariot, vilket gör att 

denna aspekt inte anses ha en stor påverkan på det slutliga resultatet.       

 

Enligt modellen kan det antas finnas störst energieffektiviseringspotential i byggnadsbeståndet 

från 1961 och 1975. Bostadsrättsföreningar är enligt modellen den kundtyp där 

bostadsbeståndet där störst volymminskning sker. Enligt intervjustudien begränsas dock 

åtgärder i bostadsrättsföreningar av kompetens- och incitamentbrist, och antalet åtgärder som 

genomförs i dessa byggnader kan därmed antas vara färre. Fastighetsbolag - bostäder är den 

kundtyp som enligt modellen kan antas ha störst potential per byggnad att energieffektivisera, 

vilket kan antas bero på att flera av dessa byggnader är byggda mellan 1961 och 1975. Denna 

kundgrupp har även enligt intervjustudien incitament och möjlighet att faktiskt genomföra 

åtgärderna, vilket gör att den verkliga energieffektiviseringspotentialen kan anses vara störst i 

denna kundgrupp istället för hos bostadsrättsföreningar.  

 

Intervjustudiens resultat antyder att modellens resultat baserat på teknisk-ekonomisk potential 

inte räcker för att beskriva hur fjärrvärmevolymen förväntas förändras till 2045. För att kunna 

få ett kvantifierbart värde på den realiserbara potentialen utifrån dessa faktorer kan en 

Acceptans-nivå på 15 %, grundat på Chalmers Energicentrums undersökningar tillämpas. Med 

en applicering av teorin om realiserbar potential på modellens resultat reduceras 

fjärrvärmevolymen till 1 024 GWh, vilket motsvarar en energieffektiviseringspotential på 

1,6 %. Denna realiserbara potential skulle innebära att det inte sker en märkbar skillnad på 

Vattenfalls fjärrvärmevolym från 2014 till 2045. Diskussionen kring intervjustudiens resultat 

lyfter fram att de tydliga faktorerna som hindrar att energieffektiviserande åtgärder sätts in hos 
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aktörer i Uppsala är brist på kunskap om åtgärder och hur de praktiskt ska genomföras, samt 

delade incitament mellan medlemmar i bostadsrättföreningen eller mellan hyresvärd och 

hyresgäst. Resterande faktorer som ingår i Acceptansbegreppet och som ska indikera hur stora 

hindren är för att energieffektivisera har inte kunnat identifieras i större utsträckning i 

intervjustudiens resultat. Samtidigt har aspekter som aktörernas uppsatta miljömål och en ökad 

samhällspåverkan, samt förändrad kundkomfort identifierats och antas innebära incitament för 

att energieffektivisera. Vid en sammanvägning av dessa aspekter kan det antas att en 

Acceptansnivå på 15 % är för låg för denna studie, vilket kan innebära att en 

energieffektiviseringspotential på 1,6 % är för låg.  

 

Det är svårt att uppskatta en exakt energieffektiviseringspotential, eftersom denna potential 

påverkas av så många olika ekonomiska, sociala och tekniska faktorer. Att 

energieffektiviseringspotentialen kommer att landa mellan 1,6 och 10,6 % kan dock anses vara 

en rimlig uppskattning, då detta är i samma storleksordning som Svensk Fjärrvärmes prognos 

på 10 % fjärrvärmevolymminskning fram till 2050.   
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8. Slutsats 
Syftet med studien var att undersöka hur energieffektivisering i byggnader kan tänkas påverka 

fjärrvärmesektorn i ett framtidsperspektiv, med utgångspunkt i Vattenfalls 

fjärrvärmeverksamhet i Uppsala. Utifrån modellresultatets beräkningar baserade på tekniskt 

och ekonomiska förutsättningar kan det konstateras att Vattenfalls fjärrvärmevolym förväntas 

reduceras till 931 MWh vid 2045. Detta motsvarar en volymminskning på 10,6 % jämfört med 

fjärrvärmevolymen vid 2014. Av de åtgärder som har studerats identifieras insättning av FTX-

system ha störst påverkan på fjärrvärmevolymen. Tilläggsisolering av vindsbjälklag 

genomförs i störst utsträckning men påverkar inte den totala fjärrvärmevolymen i lika stor 

utsträckning som insättning av FTX-system. Fönsterkomplettering genomförs i fler byggnader 

i jämförelse med insättning av FTX-system, men likt vindsisolering generar inte denna åtgärd 

en stor volymminskning. Av de byggnader som inkluderas i studien finns störst 

energieffektiviseringspotential i byggnader byggda mellan 1961 och 1975 samt kategoriserade 

som fastighetsbolag – bostäder. 

  

Som studien beskriver påverkas beslutstagande avseende energieffektivisering också av andra 

faktorer än de rent tekniskt-ekonomiska. De faktorer som från intervjustudien har identifierats 

hindra att energieffektivisering genomförs är kompetensbrist, finansiella krav samt delade 

incitament, vilket är en mindre mängd faktorer än vid uppskattningen av en Acceptansnivå på 

15 %. Faktorer som även identifierats verkar för energieffektivisering är aktörers strävan efter 

att uppnå uppsatta miljömål och visioner. Kundkomfort har i denna studie identifierats att både 

verka för och emot energieffektivisering. En uppskattad Acceptansnivå på 15 % leder till en 

realiserbar potential på 1 024 GWh till 2045, vilket är en betydligt lägre potential än 

modellens tekniskt-ekonomiska potential. Denna kan dock anses vara beräknad för lågt, 

eftersom intervjustudien antyder att aktörerna kan anses vara proaktiva och engagerade i sitt 

arbete med energieffektivisering. Samtidigt kan den tekniskt-ekonomiska potentialen anses 

vara för högt uppskattad, då mängden insättning av exempelvis FTX-system är överskattad. 

  

Sammanfattande slutsats blir att studiens uppskattade energieffektiviseringspotential i 

byggnader ändå kan uppskattas ligga mellan 1,6 och 10,6 %, vilket kan härledas till Svensk 

Fjärrvärmes prognos på 10 % till 2050. Detta resultat indikerar enbart en marginell påverkan 

på Vattenfalls fjärrvärmevolym år 2045, förutsatt att dagens styrmedel, antagna 

investeringskostnader och förväntande energipriser bibehålls. Dock finns det indikation på att 

nya styrmedel kan komma att införas, vilket kan ha en ökad påverkan på den uppskattade 

nivån av energieffektiviseringar.  
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9. Förslag till vidare forskning 
Studien använder en prognos, framtagen av Vattenfall, för det framtida energipriset. Att 

studera olika scenarion av framtida energipriser skulle vara intressant, då det i stor 

utsträckning kan komma att påverka åtgärders ekonomiska lönsamhet och därmed potentialen 

för energieffektivisering av byggnadsbeståndet.  

 

Denna studie studerar Vattenfalls befintliga kunder i Uppsala. För att få en helhetsbild av hur 

den förväntade fjärrvärmevolymen förväntas ändras till 2045 kan även nybyggnationer vara 

intressanta att inkludera. Då denna studie undersöker energieffektiviseringspotentialen ligger 

detta utanför denna studie, eftersom nya byggnader i framtiden kan antas redan vara 

energieffektiva och därför inte vara i behov av renoveringar i samma utsträckning. Inkludering 

av nybyggnationer är dock intressant då det ger ett helhetsperspektiv av den förväntade 

fjärrvärmevolymen fram till 2045.  
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Appendix 

Appendix A. Kod till Excel-modell 
 

Macro 1: 

Sub Makro1() 

Dim Raknare, antalID As Integer 

Dim Resultat As String 

 

Sheets("kunddata").Select 

antalID = Range("b1").Value                              'antalID = 1871 

Raknare = 0 

    Sheets("scenarioanalys").Select                         'ta bort tidiagre data för nästa körning 

    Range("A8").Select 

    Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select 

    Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select 

    Selection.Clear 

 

Do Until Raknare > antalID - 2 

 

    Sheets("Kundprofil").Select 

    Range("D2") = Raknare + 1 

 

    Sheets("Kundanalys").Select                                'kopierar värden 

    Range("A7").Select 

    Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select 

    Selection.Copy 

     

    Sheets("Scenarioanalys").Select 

    Range("A8").Offset(Raknare, 0).Select 

    Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select 

    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 

        :=False, Transpose:=False 

     

Raknare = Raknare + 1 

Loop     

End Sub 

 

Macro 2: 

 

Sub Makro2() 

Dim Raknare, antalID As Integer 

Dim Resultat As String 

 

Sheets("kunddata").Select 
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antalID = Range("b1").Value                              'antalID = 1871 

 

Raknare = 0 

    Sheets("Åtgärder").Select                         'ta bort tidiagre data för nästa körning 

    Range("A5").Select 

    Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select 

    Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select 

    Selection.Clear 

 

Do Until Raknare > antalID - 2 

 

    Sheets("Kundprofil").Select 

    Range("D2") = Raknare + 1 

     

    Sheets("Kundanalys").Select 

    Range("A7:C7").Select 

    Selection.Copy 

     

    Sheets("Åtgärder").Select 

    Range("A5").Offset(Raknare, 0).Select 

    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValuesAndNumberFormats, Operation:= _ 

        xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False 

     

    Sheets("Kundanalys").Select 

    Range("ID5").Select 

    Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select 

    Application.CutCopyMode = False 

    Selection.Copy 

    Sheets("Åtgärder").Select 

    Range("D5").Offset(Raknare, 0).Select 

    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValuesAndNumberFormats, Operation:= _ 

        xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=True 

     

    Sheets("Kundprofil").Select 

    Range("K4:K9").Select 

    Selection.Copy 

    Sheets("Åtgärder").Select 

    Range("AI5").Offset(Raknare, 0).Select 

    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValuesAndNumberFormats, Operation:= _ 

        xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=True 

         

Raknare = Raknare + 1 

Loop 

End Sub 
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Appendix B. Parametrar för energiberäkningar 
Tabell A. Medelvärde för fönsterarea (Boverket, 2010) 

 Fönsterarea miljoner m
2 Golvarea miljoner m

2 

-1960 11,9 98,5 12,08% 

1961-1975 9,2 75,6 12,17% 

1976-1985 1,7 14,3 11,89% 

1986-1995 4,5 37,8 11,90% 

1996-2005 2,1 11,5 18,26% 

  Medelvärde 13,3% 

 

Tabell B. Genomsnittlig värmeförbrukning för flerbostadshus och lokaler 

(Energimyndigheten, 2014a, 2014b). 

 Flerbostadshus [kWh/m
2
] Lokaler [kWh/m

2
] 

före 1960 151 135,5 

1961-1975 143 130 

1976-1985 131,5 116,5 

1986-1995 120,5 106 

1996-2005 119 102,5 

2006 117 100 

 

Tabell C. Antagna U-värden för fasad för olika byggårsperioder (Boverket, 2010, 

Energimyndigheten, 2013). 

 Flerbostadshus [W/m
2
,C] Lokaler [W/m

2
,C] 

-1960 0,58 0,43 

1960-1975 0,41 0,43 

1976-1985 0,33 0,43 

1986-1995 0,22 0,43 

1996-2005 0,19 0,43 

Efter åtgärd 0,13 0,13 
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Tabell D. Antagna U-värden för vindsbjälklag för olika byggårsperioder (Boverket, 2010, 

Energimyndigheten, 2013). 

 Flerbostadshus [W/m
2
,C] Lokaler [W/m

2
,C] 

-1960 0,36 0,26 

1960-1975 0,2 0,26 

1976-1985 0,17 0,26 

1986-1995 0,15 0,26 

1996-2005 0,13 0,26 

Efter åtgärd 0,08 0,08 

 

Tabell E. Antagna U-värden för fönster i olika byggårsperioder (Boverket, 2010, Plinkton, 

2015). 

 Flerbostadshus [W/m
2
,C] Lokaler [W/m

2
,C] 

-1960 2,25 2,20 

1960-1975 2,25 2,20 

1976-1985 2,05 2,20 

1986-1995 1,8 2,20 

1996-2005 1,95 2,20 

Efter åtgärd - byte till energiglasfönster 1,0 1,0 

Efter åtgärd - insättning av lågemissionsruta 1,8 1,8 
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Appendix C. Parametrar till kostnadsberäkningar 

Tabell F. Investeringskostnader för olika åtgärder. 

 Materialkostnad Arbetskostnad Totalkostnad Källor 

Frånluftsvärmepump 16 

kW 

68 900 kr  68 900 kr 137 800 kr  (Nilsson, 2015) 

Frånluftsvärmepump 24 

kW 

92 800 kr  92 800 kr 185 600 kr (Nilsson, 2015) 

FTX-system för 18 

lägenheter 

457 100 kr  195 900 kr 653 000 kr (Lindqvist, 2015) 

FTX-system för 24 

lägenheter 

665 000 kr  285 000 kr 950 000 kr (Lindqvist, 2015) 

Fasadisolering 542 kr/m
2 928 kr/m

2 1470 kr/m
2 (Wikells, 2013) 

Isolering av vindsbjälklag 60 kr/m
2 40 kr/m

2 100 kr/m
2 (Lenman, 2015)  

Byte till energiglasfönster 3360 kr/m
2 2240 kr/m

2 5600 kr/m
2 (Energi & 

Klimatrådgivningen, 

2014).  

Insättning av 

lågemissionsruta 

520 kr/m
2 780 kr/m

2 1300 kr/m
2 (Energi & 

Klimatrådgivningen, 

2014).  

 

 
  



 90 

Appendix D. Intervjufrågor 
Frågor om energieffektivisering 

1. Har ni mål angående energieffektiviseringsåtgärder? Vilka?  

2. Hur mäter ni målen med energieffektivisering? Köpt energi? 

3. Är energieffektivisering något som ni arbetar aktivt med? Om ja, på vilket sätt? 

4. Hur följer ni upp er värmeförbrukning? 

5. Betalar de boende sin energi individuellt? 

6. Vad prioriteras vid renovering eller förändring; att få ner energikonsumtionen 

(fjärrvärme) eller elkonsumtionen? 

7. Alternativa sätt att generera värme? Solvärme, vindkraft, bioenergi? 

8. Vilka är de viktigaste aspekterna som inverkar vid val av investeringar i 

energieffektiviserande åtgärder? 

9. Vilka svårigheter finns för att investera i energieffektiviseringsåtgärder? 

10. När ni energieffektiviserar, vidtar ni då flera åtgärder på samma gång? är det vanligt att 

göra en åtgärd?   

11. Vad väntar ni med till omfattande renovering? 

12.  Vad är motiverat att göra ändå? 

 

Frågor om energieffektivisering i olika typer av byggnader 

 

1. Hur många byggnader har ni i ert bestånd? 

2. Hur stor andel är flerbostadshus och hur stor andel är lokaler? 

3. Vilka olika typer av lokaler har ni? 

4. Hur skiljer sig dessa åt i energikonsumtion, luftflöde, byggnadsförutsättningar, 

möjlighet till renovering etc.? 

5. Hur stor andel är byggda inom varje årsperiod; -60, 61-75, 76-85, 85-95, 95-05, 05-? 

Vilka typer av byggnader har ni i beståndet?  

a. andel miljonprogram 

b. andel med självdrag 

c. andel med FTX 

d. andel med frånluftsvärmepump (varmvatten, värmesystem eller båda) 

e. andel möjliga för tilläggsisolering 

6. Hur stor del av varje bestånd är renoverat (omfattande renovering/stambyte) minst en 

gång?  

7. Vilka energieffektiviserande åtgärder har ni utfört i byggnader ur varje årsbestånd?  

a. byte av ventilationssystem (från S till F, samt FT till FTX)? 

i. Hur ofta byter ni ut existerande ventilationssystem? Bara delar av det 

eller hela systemet? 

ii. insättning av frånluftsvärmepump 

b. tilläggsisolering fasad/vindsbjälklag/grund/tätning av fönster och dörrar? 

c. insättning av energiglas/lågemissionsglas/isolerruta? 

d. injustering av temperatur/värmesystem 
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i. behöver detta göras i alla era byggnader?  

e. reducering av temperatur 

f. installation av snålspolad varmvattenarmatur 

 

8. Varför valde ni just dessa åtgärder och område? 

9. Hur går ni tillväga för att ta reda vilka åtgärder som är passande?  

10. Har ni schablonvärden på hur ni beräknar olika åtgärders minskning av 

energiförbrukningen och kostnad? 

11. Finns kompetens internt eller tar ni in extern kompetens när ni utför åtgärder? 

12. Vad är nödvändigt att genomföra inom vissa tidsperioder? 

13. Har ni som standard att renovera hus efter visst antal år? 

14. Hur stor andel uppskattar ni att renovera inom kommande 30 år? 
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Appendix E. Tabeller till känslighetsanalysen 
Tabell G. Volymminskning mellan 2014 och 2045 per åtgärd, vid förändrad kalkylränta. 

 FTX 

[MWh] 

Antal 

FTX 

Fönster-

komp. 

[MWh] 

Antal fönster-

komp. 

Vindsbjälklag 

[MWh] 

Antal 

vindsbjälklag 

Totalt 

[MWh] 

Grundscenario 81 353 208 8 096 329 20 490 1 474 109 939 

2 % 

kalkylränta 

91 069 273 57 503 1 633 20 793 1 664 169 365 

8 % 

kalkylränta 

74 831 172 0 0 19 599 1 199 94 430 

 

Tabell H. Volymminskning mellan 2014 och 2045 per åtgärd vid reducerade 

investeringskostnader. 

 FTX 

[MWh] 

Antal 

FTX 

Fönster-

komp. 

[MWh] 

Antal fönster-

komp. 

Vindsbjälklag 

[MWh] 

Antal 

vindsbjälklag 

Totalt 

[MWh] 

Grundscenario 81 353 208 8 096 329 20 490 1 474 109 939 

10 % 

reducering 

87 114 245 53 956 1 526 20 605 1 531 161 675 

20 % 

reducering 

92 667  285 53 956  1 526 20 696 1 589 167 319 

30 % 

reducering 

102 135 377 57 503 1 633 20 759 1 633 180 397 

 

Tabell I. Volymminskning mellan 2014 och 2045 per åtgärd vid högre investeringskostnader. 

 FTX 

[MWh] 

Antal 

FTX 

Fönster-

komp. 

[MWh] 

Antal fönster-

komp. 

Vindsbjälklag 

[MWh] 

Antal 

vindsbjälklag 

Totalt 

[MWh] 

Grundscenario 81 353 208 8 096 329 20 490 1 474 109 939 

10 % ökning 78 428 191 0 0 20 352 1 420 98 780 

20 % ökning 74 634  171 0  0 20 169 1 357 94 803 

30 % ökning 71 959 158 0 0 19 928 1 280 91 887 
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Tabell J. Volymminskning mellan 2014 och 2045 per åtgärd vid ROT-avdrag. 

 FTX 

[MWh] 

Antal 

FTX 

Fönster-

komp. 

[MWh] 

Antal fönster-

komp. 

Vindsbjälklag 

[MWh] 

Antal 

vindsbjälklag 

Totalt 

[MWh] 

Grundscenario 81 353 208 8 096 329 20 490 1 474 109 939 

ROT-avdrag 

för 

bostadsrätts-

föreningar 

81 841 211 19 015 641 20 544 1 494 121 400 

ROT-avdrag 

för samtliga 

kundtyper 

82 653 216 29 051 1 199 20 696 1 589 132 400 

 

Tabell K. Volymminskning mellan 2014 och 2045 per åtgärd vid förändring av 

investeringskostnad för byggnader med FT-system. 

 FTX 

[MWh] 

Antal 

FTX 

Fönster-

komp. 

[MWh] 

Antal fönster-

komp. 

Vindsbjälklag 

[MWh] 

Antal 

vindsbjälklag 

Totalt 

[MWh] 

Grundscenario 81 353 208 8 096 329 20 490 1 474 109 939 

Lägre 

investeringskos

tnad för FTX-

system 

84 029 231 8096 329 20490 1474 112 615 

 

 


