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Abstract

Energy saving measures in multi-family buildings in
Hammarby Sjöstad

Moa Mackegård

In this study, efforts to improve energy efficiency in seven housing 
cooperatives associated to the citizens' initiative HS2020, were 
studied. The aim of the study was to identify and compile the energy 
saving measures that have been carried out by the housing 
cooperatives since 2013. Furthermore the study aims to investigate 
how much the presented measures can lower the energy consumption. Two 
of the housing cooperatives served as examples and the expected 
saving from the energy saving measures were investigated using the 
simulation program VIP Energy. To better understand the motives and 
incentives for the work, interviews were made with the board members 
of the housing cooperatives.

The results of the study show that four out of the seven investigated 
cooperatives have already reached the goal of a specific energy use 
lower than 100 kWh/m2/year. The most effective energy-saving measures 
are the installation of exhaust air heat pump and the lowering of the 
indoor temperature. The simulation results for the installation of 
heat pumps showed that the heating demand was reduced by 55.4 
percent, and the specific energy consumption was reduced by 30 
percent. 

In summary, the HS2020 is on the right track to reach the goals set 
for 2020, but further work is required to get there. It is of utmost 
importance that the cooperatives strengthen their expertise in energy 
related questions, and HS2020 has an important role in this work.
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Executive summary 
 

Detta är uppföljning av arbetet för energieffektivisering i Hammarby sjöstad som 
har skett sedan förstudien år 2013. I denna studie har processen i sju 
bostadsrättsföreningar följts upp och kartlagts med syftet att lyfta fram lärande 
exempel och värdefulla erfarenheter som kan vägleda det fortsatta arbetet. De sju 
utvalda föreningarna är Brf Grynnan Sickla Kaj, Brf Hammarby Ekbacke, Brf 
Redaren, Brf Seglatsen, Brf Sickla Kanal, Brf Sjöstaden 1 samt Brf Sjöstadsviken 
Datamodeller av Brf Grynnan Sickla Kaj och Brf Redaren har byggts upp i 
energisimuleringsprogrammet VIP Energi för att testa inverkan av olika 
energiåtgärder. De åtgärder som simulerades var tilläggsisolering av vind, 
avstängning av värme i garage och källare, sänkt ventilationsflöde i garage, sänkning 
av inomhustemperatur med 1 °C samt installation av frånluftsvärmepump.  
 
Resultaten av denna studie visar att fyra av de sju undersökta föreningarna redan 
har nått målet ”under 100 kWh/m2 och år”, nämligen Seglatsen, Sickla Kanal, 
Sjöstaden 1 och Sjöstadsviken. Hammarby Ekbacke och Redaren ligger nära målet 
men Grynnan Sickla Kaj ligger fortfarande markant över med en specifik 
energianvändning på 139 kWh/m2/år. 
 
De mest energibesparande åtgärderna enligt energiberäkningarna är installation av 
frånluftsvärmepump samt sänkning av inomhustemperatur. Simuleringsresultaten 
för installation av värmepump i Brf Redaren visade att fjärrvärmeanvändningen 
sänktes med 55,4 procent och den specifika energianvändningen sänktes med 30 
procent. Genom en kombination av samtliga åtgärder kunde modellen för Brf 
Grynnan Sickla Kaj sänka sin specifika energianvändning med 10 kWh/m2/år till 
126 kWh/m2/år. För BRF Redaren ledde en implementering av alla åtgärder i 
modellen till en minskning av den specifika energianvändningen med 24 
kWh/m2/år till 89 kWh/m2/år. Kombinationen av åtgärder ledde alltså till att 
modellen uppnådde målet med en specifik energianvändning under 100 
kWh/m2/år. 
 
Denna studie visar att HS2020 är på god väg att nå de uppsatta målen för år 2020, 
men det krävs fortsatt arbete för att nå dit. För att nå de uppsatta målen 
rekommenderas alla föreningar ta tillvara på tillfället att få en gratis 
energigenomgång via HS2020 samt utifrån denna göra upp en åtgärdsplan för att 
sänka energianvändningen. Det är också viktigt att föreningarna alltid har en 
representant närvarande på HS2020:s energimöten för att kunna ta del av viktig 
information och erfarenheter från andra föreningar. Det är av yttersta vikt att 
föreningarna stärker sin kompetens inom energifrågor. Alla föreningar bör se över 
driften av fastigheternas energisystem och optimera denna. Vid val av 
energieffektiviserande åtgärder är det viktigt att föreningarna börjar med de små 
åtgärderna som inte kräver så stor investering och sedan fortsätter med de åtgärder 
som kräver större investeringar.  
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Sammanfattning 

 
Hammarby Sjöstad började byggas under början av 2000-talet med intentionen att 
vara hållbar. Stadsdelen, som var tänkt att vara en naturlig förlängning av 
Stockholms innerstad, skulle göra det moderna stadslivet klimatsmart med hjälp av 
energismarta lösningar. När delar av stadsdelen var färdigbyggd visade det sig att 
flera av miljömålen inte hade uppnåtts. Som en reaktion på detta startades 
medborgarinitiativet Hammarby Sjöstad 2020, eller HS2020 med intentionen att 
återskapa utvecklingskraften och nå närmare de miljömål som inte uppnåtts.  
 
Genom samarbeten mellan akademi, näringsliv, kommun och bostadsrätts- 
föreningar driver HS2020 olika projekt i stadsdelen. Ett av projekten kallas 
Energi2020 och syftar till att minska energianvändningen för bostadshusen i 
Hammarby Sjöstad. År 2013 utförde Energi2020 en förstudie av 
energieffektiviteten i Hammarby Sjöstad. I förstudien gjordes en sammanställning 
av energideklarationer från 96 byggnader med sammanlagt 4 100 lägenheter, samt 
15 fallstudier. Det visade sig att energianvändningen i genomsnitt uppgick till cirka 
118 kWh/m2 och år. Energi2020 satte då som mål att sänka energianvändningen till 
högst 100 kWh/m2/år till år 2020. 15 fastigheter genomgick energibesiktningar och 
fick varsin lista med åtgärdsförslag för att sänka energianvändningen. Energi2020 
efterfrågar nu en uppföljning av det arbete som har gjorts. Denna studie är en del i 
den uppföljningen och följer upp energiarbetet i sju bostadsrättsföreningar med 
syftet att lyfta fram lärande exempel och värdefulla erfarenheter som kan vägleda 
det fortsatta arbetet. För att kartlägga energibesparingsarbetet sammanställdes 
information från besiktningsprotokoll och representanter från föreningarna 
intervjuades. För att kunna beräknad hur mycket energi de utvalda energiåtgärderna 
skulle kunna spara byggdes modeller för två av bostadsrättsföreningarna upp i 
simuleringsprogrammet VIP-Energy  
 
Resultaten av studien visar att fyra av de sju undersökta föreningarna redan har nått 
målet ”under 100 kWh/m2/år”. De mest energibesparande åtgärderna enligt 
energiberäkningarna är installation av frånluftsvärmepump samt sänkning av 
inomhustemperaturen. Simuleringsresultaten för installation av värmepump visade 
att fjärrvärmeanvändningen sänktes med 55,4 procent och den specifika 
energianvändningen sänktes med 30 procent. Sammanfattningsvis kan sägas att 
HS2020 är på god väg att nå de uppsatta målen för år 2020, men det krävs fortsatt 
arbete för att nå dit. Det är av yttersta vikt att föreningarna stärker sin kompetens 
kring energifrågor och tar tillvara på den kompetenshöjning som HS2020 kan 
erbjuda. 
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Förord 
 

 
 

Denna studie har varit en del av det omfattande stadsutvecklingsprojektet ”Att 
förnya en ny stad” som drivs av medborgarinitiativet HS2020. Det är ett unikt 
projekt som innefattar många kontaktytor och skapar en plattform för diskussioner 
och erfarenhetsutbyte. Projektet innebär gränsöverskridande samarbeten mellan 
bostadsrättsföreningar, näringsliv, akademi och myndigheter. Detta gör att det har 
varit ett spännande projekt att följa och få ta del av. Det har varit mycket lärorikt 
att få sätta sig in i de olika projekten det har varit inspirerande att se hur mycket 
som kan åstadkommas av medborgare genom att visa ett brinnande engagemang 
för någonting. 
 
Jag vill framföra mitt varmaste tack till Helene Wintzell, nu före detta ordförande i 
Energi2020, som introducerade mig till projektet. Jag vill också tacka 
bostadsrättsföreningarna som delat med sig av sina energidata och Willy Ociansson 
som bistått med sin expertis inom tekniska energisystem i byggnader. Jag vill även 
framföra ett stort tack till Örjan Svane, professor på KTH som har försett mig med 
värdefull bakgrundinformation och avhandlingar i ämnet. Ett stort tack riktas också 
till Allan Larsson, grundaren till HS2020, för att han har berättat mer om HS2020s 
historia och förmedlat goda kontakter. Sist men inte minst vill jag tacka mina 
handledare vid Uppsala Universitet, Annica Nilsson och Magnus Åberg, som 
kommit med värdefull feedback och råd under hela processen.  
 
 
Moa Mackegård, 

Stockholm juni 2016 
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Lista över begrepp 
 

 
 

A temp Area av alla temperaturreglerade utrymmen i huset som 
avses värmas till mer än 10°C. Area för innerväggar, 
öppningar för trappa, schakt och dylikt inräknas, men area 
för garage, inom byggnaden i bostadshus eller annan 
lokalbyggnad än garage, inräknas inte. 

Fastighetsenergi Den energi som används för att driva byggnadens basala 
 funktioner, så som belysning av gemensamma utrymmen, 
hissar, fläktar och pumpar. 

Hushållsenergi Den energi som används inuti lägenheterna av de boende i 
flerbostadshuset   

Byggnadens  Energin som behövs till en byggnad för värme, 
energianvändning  komfortkyla, tappvarmvatten och fastighetsenergi                                   

Specifik energi- Byggnadens energianvändning uppdelad på den 
användning  tempererade arean, Atemp. 

BOA   Bostadsarea. Den hyresgrundande bostadsarean inuti 
lägenheter. Kan vara helt eller delvis ovan mark.  

LOA Lokalarea. 

Energieffektivisering Att minska eller minimera energianvändningen. Med 
energieffektivisering av byggnader menas i denna rapport 
att minimera mängden köpt energi till byggnaden.  

Klimatskal Byggnadens yttre hölje; ytterväggar, fönster, dörrar, golv 
och tak. 
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Lista över förkortningar 
 

 
 

 

HS2020  Hammarby Sjöstad 2020  
Energi2020  Energidelen av Hammarby Sjöstad 2020 
Brf  Bostadsrättsförening 
BBR  Boverkets Byggregler 
BeBo  Energimyndighetens beställargrupp för bostäder 
DUC  Datoriserad undercentral 
F  Mekanisk frånluftsventilation 
FVP  Ventilationssystem där värmen i frånluften återvinns med 

en frånluftsvärmepump 
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1 Inledning 
 
I utkanten av Stockholms innerstad byggdes under början av 2000-talet och framåt 
en helt ny stadsdel med intentionen att vara hållbar. Stadsdelen fick namnet 
Hammarby Sjöstad och har setts som ett exempel på hur hållbar stadsplanering och 
energismarta lösningar skulle kunna göra det moderna stadslivet klimatsmart.  
 
När delar av stadsdelen var färdigbyggd visade det sig att fastigheterna hade en 
högre energianvändning än vad som var tänkt från början. En diskussion uppstod 
och den höga energianvändningen ifrågasattes. Som en reaktion på detta startade de 
boende i stadsdelen ett medborgarinitiativ för att förbättra stadsdelen. 
Medborgarinitiativet fick namnet Hammarby Sjöstad 2020, vilket förkortades 
HS2020. HS2020 ville inte bara acceptera att målet inte hade nåtts och att läget var 
som det var, utan de ville göra något för att nå närmare de mål som en gång sattes 
upp. Tillsammans med forskare och studenter från KTH samt representanter från 
näringslivet startade medborgarinitiativet flera olika projekt för att förbättra 
stadsdelen. Ett av projekten fick namnet Energi2020 och syftade till att minska 
energianvändningen.  
 
Syftet med Energi2020 är att medverka till en energieffektivisering av byggnaderna i 
Hammarby Sjöstad. Motivet till energibesparingarna är minskade kostnader för 
energianvändningen, minskad miljöpåverkan och bättre inomhusklimat. Det 
överordnade målet är att alla fastigheter i stadsdelen ska nå en specifik 
energianvändning på under 100 kWh/m2/år fram till år 2020. Arbetet fokuseras 
kring bostadsrättsföreningar och HS2020 har bjudit in bostadsrättsföreningarna till 
att själva aktivt delta i effektiviseringsarbetet. 
 
Ofta kopplas begreppet hållbar stadsutveckling ihop med framtida byggnationer av 
energisnåla hus och stadsdelar. Detta tills trots att den verkliga utmaningen ligger i 
att sänka energianvändningen i det befintliga bostadsbeståndet. Kungliga 
vetenskapsakademin (IVA) gjorde år 2012 en undersökning över hinder och 
möjligheter för att halvera bostadsbeståndets energianvändning till år 2050. 
Undersökningen visar att för att nå stora besparingar inom bostadssektorn måste 
energibesparande åtgärder göras i minst 2 miljoner av de 2,5 miljoner lägenheter 
som finns i Sveriges flerbostadshus (IVA, 2012). 

2 Problembeskrivning 
 

År 2013 gjordes en förstudie där energianvändningen i området kartlades och 
energibesparande åtgärder föreslogs för bostadsrättsföreningarna. Flera av 
föreningarna har nu utfört åtgärder för att minska sin energianvändning. Det finns 
dock ingen sammanställning över vilka åtgärder som har gjorts. Som ett steg på 
vägen mot målet vill Energi2020 göra en uppföljning av vad som gjorts hittills, 
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vilka åtgärder har genomförts och hur stor besparing de har lett till. Det efterfrågas 
en kartläggning av åtgärderna och den effekt de haft på energianvändningen. 
Denna rapport är en del av den kartläggningen.  

3 Syfte och mål med studien 
 

Denna studie är en uppföljning av arbetet i sju bostadsrättsföreningar i Hammarby 
Sjöstad. Syftet är att lyfta fram lärande exempel och värdefulla erfarenheter som 
kan vägleda HS2020:s fortsatta arbete. Målet med studien är att kartlägga 
energibesparingsarbetet som skett inom bostadsrättsföreningarna sedan år 2013 
samt att presentera exempel på vilken energibesparing de åtgärder som presenterats 
i förstudien kan leda till.  
 

3.1 Frågeställningar 

För att utföra kartläggningen av energiarbetet besvaras frågeställningarna; 

- Vilka energiåtgärder har bostadsrättsföreningarna utfört sedan förstudien år 
2013 och vilka åtgärder har de planerat att utföra inom den närmaste 
framtiden? 

- Hur har fastigheternas specifika energianvändning förändrats sedan år 2013? 

- Vilken prioritering har energifrågor bland de undersökta 
bostadsrättsföreningarna? 

- Vilken betydelse har HS2020 haft för deras energiarbete? 
 
Möjliga energibesparingar undersöks genom energisimuleringar. Frågorna som 
besvaras i denna del är; 

- Hur stor inverkan har de föreslagna åtgärderna på byggnadernas totala 
energianvändning? 

- Kan en implementering av åtgärderna få byggnaderna att uppnå målet med 
en specifik energianvändning under 100 kWh/m2/år? 

4 Bakgrund 

4.1 Hammarby Sjöstad och hållbar stadsutveckling 

Stadsdelen Hammarby Sjöstad i utkanten av Stockholms centrala delar började 
planeras redan under 1980-talet som ett sätt att utvidga innerstaden. Det tilltänkta 
området var från början ett gammalt industri- och hamnområde och innan 
byggprocessen kunde starta behövde platsen först saneras. Genom att sanera 
området från tungmetaller och miljöfarliga ämnen för att sedan bygga en modern 
och miljösmart stadsdel tänkte man sig en dubbel miljönytta. (Stockholm stad, 
2011) 
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Att Hammarby Sjöstad skulle få en profil som en hållbar stadsdel började med att 
stadsdelen utnämndes till OS-by då Sverige ansökte om att få hålla vinter-OS i 
Stockholm år 2004. Tanken var att Hammarby Sjöstad skulle kunna vara en 
ekologisk spjutspets med närhet till arenorna. När Stockholm inte blev utvald som 
plats för OS svalnade intresset och projektet omvandlades från att vara ett helt 
unikt projekt till ett projekt med traditionellt lönsamhetstänkande. En del av den 
politiska samsynen kring Hammarby Sjöstadsprojektet försvann också. (Green, A, 
2006) 
 
Efter många år av planering startade äntligen bygget av den nya stadsdelen år 1999 
(Stockholm stad, 2011). Stadsdelen fick ett eget miljöprogram som antogs av 
kommunfullmäktige år 1996. I miljöprogrammet stod; 
 

Stadsdelen skall planeras och byggas utifrån ett strikt kretsloppstänkande som en 
resurssnål och miljöanpassad stadsdel och hela tiden ligga i den internationella frontlinjen 
för en hållbar utveckling i en tät stadsmiljö. Miljöinriktningen ska integreras i alla delar 
av arbetet och varje beslut som fattas i hela genomförandeprocessen ska bidra till att 
målen nås (Miljöprogram 1996:3). 

Målen i miljöprofilen omfattade såväl elförbrukning som vattenförbrukning och 
sophantering. Grundtanken var att stadsdelen skulle bli ”dubbelt så bra”. 
Energianvändningen skulle vara 50 procent lägre jämfört med vanliga byggnader 
under början av 1990-talet. Inledningsvis var målsättningen att bostäderna i 
Hammarby Sjöstad skulle ha en specifik energianvändning på högst 60 kWh/m2/år, 
vilket var dubbelt så bra som kravet från BBR för bostäder under den tiden. År 
2005 reviderades målet till 100 kWh/ m2. (Larsson, A. et al. 2014) 
 
I planeringen av stadsdelen skapades den så kallade Hammarbymodellen. Modellen 
är ett exempel på vad som inom hållbarhetsforskningen brukar kallas urbana 
symbioser och bygger på kretslopp och synergier mellan de olika instanserna i 
stadsdelen (Pandis Iveroth, 2013). I närheten av Sjöstaden ligger Högdalens 
kraftvärmeverk, en biogasanläggning, ett vattenreningsverk, ett avloppsreningsverk 
och Hammarby värmeverk.  Tanken var att stadsdelen i så stor utsträckning som 
möjligt skulle få slutna kretslopp med energi, avfall, vatten och avlopp. 
Förbränning av de boendes avfall ger fjärrvärme och matavfall och slam rötas till 
biogas som används av bussar eller gasspisar i stadsdelen.  
 
Hammarbymodellen har bidragit till att minska mängden importerad energi och 
råvaror till Hammarby Sjöstad, men stadsdelen är långt ifrån självförsörjande. 
Enligt en studie utförd år 2013 så täcker förbränningen av de boendes avfall endast 
22 % av all fjärrvärme och 5 % av all el till området (Pandis Iveroth et al, 2013).  
Däremot uppgår mängden producerad biogas till mer än vad som krävs för de 
biogasspisar som finns i stadsdelen. De integrerade infrastruktursystemen är 
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onekligen ett steg på vägen mot en hållbar stad, men för att nå målet krävs att 
energianvändningen i stadsdelen minskar.  
 
Ännu är Hammarby Sjöstad inte helt färdigbyggd, utan den förväntas färdigställas 
år 2018. När stadsdelen är färdigställd kommer den att rymma cirka 11 500 
lägenheter för drygt 26 000 invånare. Med industrier och lokaler inräknat kommer 
totalt cirka 36 000 personer bo och arbeta i området. (Stockholm stad, 2011) 
 

4.2 Medborgarinitiativet HS2020  

HS2020 står för Hammarby Sjöstad 2020 och är ett medborgarinitiativ som idag 
driver en rad projekt för att förbättra Hammarby Sjöstad. Initiativet vänder sig 
främst till de olika bostadsrättsföreningarna i Hammarby Sjöstad, och har byggt 
upp ett nätverk av företag, forskare och andra intressenter som vill delta i ett 
målinriktat förändringsarbete. 
 
Den bakomliggande tanken till HS2020 var att inte låta stadsdelen stagnera i sin 
utveckling. Byggprojekten började nå sitt slut, men grundarna ville hålla intresset 
för stadsdelen vid liv och fortsätta driva utvecklingen framåt. När en stadsdel har 
byggts färdigt övergår det samlade kommunala ansvaret till ett delat ansvar mellan 
olika förvaltare. I och med detta försvinner ofta den övergripande 
handlingskraften. Detta har de boende i Hammarby Sjöstad tagit fasta på och 
startat medborgarinitiativet HS2020 med ambitionen att återskapa 
utvecklingskraften. Mottot för initiativet blev att ”förnya en ny stad”. HS2020 
arbetar utöver de vanliga gränserna mellan offentligt och privat. De samarbetar 
med olika delar av samhället, privatpersoner, kommun, akademi och näringsliv, och 
får dem att arbeta mot gemensamma mål.  
 
HS2020 är intressant att studera då initiativet fokuserar på ett relativt nybyggt 
område. Genom mottot ”förnya en ny stad” har HS2020 lyft frågan om att det inte 
bara är äldre stadsdelar som behöver förbättras. Hammarby Sjöstad är en relativt ny 
stadsdel, där tekniken för energisnålt boende finns men utan att användas korrekt. 
Detta skiljer sig från till exempel miljonprogramsområden, som är äldre och ofta 
saknar modern energiteknik och väl isolerade klimatskal. Även om Hammarby 
Sjöstad snart anses som färdigbyggd finns det mycket kvar att göra. 
 
Hammarby Sjöstad och HS2020 fungerar som ett levande experiment, ett så kallat 
”urban living lab”.  Organisationen i Hammarby sjöstad tillåter att olika idéer testas. 
Erfarenheterna från HS2020 är nyttiga lärdomar inte bara för de involverade i 
själva området, utan också för utomstående. HS2020 är en så kallad ”bottom-up”-
organisation. Det är inte kommunen eller staden som driver projekten utan 
medborgarna själva. Detta är ett exempel på att en stadsdel kan fortsätta utvecklas 
och förändras, även fast den traditionellt drivande kraften har lämnat projektet. 
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Att HS2020 drivs av medborgare själva och riktar sig mot bostadsrättsföreningar är 
ganska unikt. Bostadsrättsföreningar har en särskild ställning som aktör för 
energieffektivisering. De har ofta andra motiv, återbetalningskrav och 
resurstillgångar än andra ägarformer (t ex privata och kommunala fastighetsbolag). 
De drivs ofta av en värdeförhöjning av bostadsrätterna samt lägre avgifter. De är 
också till stor del begränsade av styrelsens tid och kompetens, något som HS2020 
kan avhjälpa i form av kompetens och tidsbesparande erfarenhetsutbyte. 
 

4.3 Förstudien och begreppet målstyrd energiförvaltning 

År 2013 utförde Sjöstadsföreningens energiprojekt Energi2020 en förstudie av 
energieffektiviteten i Hammarby Sjöstad. I förstudien gjordes en sammanställning 
av energideklarationer från 96 byggnader med sammanlagt 4 100 lägenheter, samt 
15 fallstudier. De 15 fallstudierna genomgick energibesiktningar och protokollen 
från dessa sammanställdes i rapporten ”Analysis and optimization of building 
energy efficiency in Hammarby Sjöstad ”(Sousanabadi Farahani och Mohammadi 
2013). Denna studie byggdes vidare på och resulterade i rapporten ”Under 100 – 
att lyckas med energi i Hammarby Sjöstad” (Wintzell et al. 2013), finansierad av 
Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus (BeBo). I 
rapporten presenteras följande slutsatser: 
 

- Energianvändningen uppgår till i genomsnitt cirka 118 kWh/m2 och år, 
inklusive 12 kWh fastighetsel men exklusive hushållsel. 

- Energianvändningen varierar kraftigt mellan olika fastigheter från, som högst 
185 kWh till som lägst 55 kWh per kvadratmeter och år. 

- Kvaliteten på energideklarationerna är låg med få förslag till 
energieffektiviseringar. 

- 86 % av byggnaderna har en specifik energianvändning över 100 kWh per 
kvadratmeter och år inklusive fastighetsel 

- 86 % av byggnaderna saknar värmeåtervinning av frånluften 

- Det finns ingen tydlig förbättring av energiprestanda hos de byggnader som 
byggts senare år. 

- Det finns ingen skillnad i energiprestanda mellan olika upplåtelseformer 
(byggnader byggda som hyresrätter eller bostadsrätter) 

- Det finns ibland stora skillnader i energiprestanda mellan olika byggnader 
byggda av samma byggherre. 

- Det finns ett samband mellan hög energianvändning samt ej godkänd eller ej 
genomförd OVK (obligatorisk ventilationskontroll). 

 
Studien visade att bostadsrättsföreningarnas styrelser behöver en ökad 
beställarkompetens samt att de driftansvariga behöver både incitament och 
kompetens för energieffektivisering. 
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För att omsätta lärdomarna från kartläggningen skapade Sjöstadsföreningen i 
samarbete med medlemmar och styrelser i bostadsrättsföreningarna en ny 
förvaltningsmodell kallad målstyrd energiförvaltning. Denna nya förvaltningsmodell ska 
ersätta den gamla tekniska fastighetsförvaltningen och ska fokusera på att minska 
energianvändningen. Målinriktad energiförvaltning fokuserar på att upphandla ett 
mål snarare än specifika tjänster. I detta fall är målet en energiförbrukning på under 
100 kWh per kvadratmeter och år.  

5 Teoretiskt ramverk 
 

I detta avsnitt presenteras teoretisk bakgrundinformation och de teoretiska 
samband som ligger till grund för vidare analys.  

5.1 Krav på byggnaders energianvändning 

För att kunna diskutera fastigheternas energianvändning krävs först en definition av 
vad detta begrepp egentligen innebär. Enligt Boverket definieras byggnadens 
energianvändning av den energi som vid ett normalt brukande under ett normalår 
levereras till en byggnad för värme, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens 
fastighetsenergi. Byggnadens energianvändning benämns ofta köpt energi och 
definieras som summan av den energi som krävs för att värma upp byggnaden, den 
energi som används för att värma upp varmvatten till byggnaden samt byggnadens 
totala fastighetsenergi. Om byggnaden använder så kallad komfortkyla ska denna 
också räknas in i energianvändningen. (Boverket, 2015)  
 
Byggandens fastighetsenergi är den energi som är relaterad till byggnadens behov för 
att uppnå önskad funktion (Boverket, 2015). I denna ingår fast belysning i allmänna 
utrymmen och driftsutrymmen samt energi till värmekablar, pumpar, fläktar, styr- 
och övervakningsutrustning med mera. Elektrisk utrustning avsedd för annan 
användning än för själva byggnadens drift, som till exempel motor- eller 
kupévärmare, batteriladdare till elbilar och belysning i trädgård ingår inte i denna 
post.  
 
Med energi för komfortkyla menas den energimängd som används för att sänka 
byggnadens inomhustemperatur med hjälp av en kylmaskin. Kyla som hämtas 
direkt från omgivningen utan kylmaskin, som till exempel via vädring, räknas inte 
in i denna post. (Boverket, 2015) 
 
År 2006 infördes gränsvärden för hur hög specifik energianvändning som nya 
byggnader får ha. Byggnadens specifika energianvändning är ett mått på hur mycket 
energi byggnaden använder uppdelad per ytenhet. Den specifika 
energianvändningen är byggnadens energianvändning fördelad på den tempererade 
arean för byggnaden, Atemp, uttryckt i kWh/ m2/år (Boverket, 2015). Till denna 
term räknas inte hushållsenergi eller verksamhetsenergi som används för annat än 
byggnadens grundläggande krav på värme, varmvatten och ventilation. I begreppet 
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hushållsenergi ingår den energi som används av de boende i byggnaden, brukarna, för 
hushållsändamål (Boverket, 2015). Det kan till exempel vara elanvändningen för 
diskmaskin, TV, dator, kyl och frys, belysning av boyta och liknande. Denna post är 
alltså i princip frikopplad från byggnadens drift i sig utan beror av beteende och 
rutiner hos de boende i byggnaden. Begreppet verksamhetsenergi står för den del av 
den köpta energin som används för verksamheter i lokalen (Boverket, 2015). Det 
kan tillexempel vara processenergi, belysning, datorer, kopiatorer samt andra 
apparatur som krävs för att hålla igång eventuell verksamhet som bedrivs i 
byggnaden. 
 
Den tempererade arean är arean av samtliga ytor inuti byggnaden avsedda att 
värmas till mer än 10°C. Area som upptas av innerväggar, öppningar för trappa, 
schakt och dylikt, inräknas. Area för garage, inom byggnaden i bostadshus eller 
annan lokalbyggnad än garage, inräknas inte (Boverket, 2011, s. 96). 
 
För att ta hänsyn till varierande väderförhållanden i landet är kraven för specifik 
energianvändning uppdelade i olika klimatzoner. I de norra delarna av Sverige tillåts 
en högre specifik energianvändning eftersom klimatet är kallare där. I den senaste 
versionen av Boverkets Byggregler (BBR 22) delas Sverige in i fyra klimatzoner. 
Kravställningen tar också hänsyn till om byggnaden är eluppvärmd, alltså värms 
med någon form av värmepump, eller icke eluppvärmd (värms med till exempel 
fjärrvärme). För eluppvärmda hus är kraven på specifik energianvändning lägre. 
Utöver detta är kraven också anpassade efter småhus, flerbostadshus eller lokaler. 
 
Hammarby Sjöstad tillhör klimatzon III, vilket innebär att eluppvärmda hus ska ha 
en specifik energianvändning på högst 50 kWh/m2/år. För icke eluppvärmda hus 
är kravet 80 kWh/m2/år. De flesta byggnader i Hammarby Sjöstad värms med 
fjärrvärme och klassas därför som icke eluppvärmda hus. Om däremot byggnaden 
till en viss grad värms av bergvärmepumpar eller andra värmepumpar kan de 
klassas som eluppvärmda.  
 

5.2 Bostadshusets energibalans 

Detta avsnitt ger en översiktlig bild över de poster som kan ingå i energibalansen 
för ett bostadshus. Avsikten är att tydliggöra och kortfattat beskriva de olika 
delarna som påverkar värme- och elanvändningen i ett hus.  
 
För att bevara ett behagligt inomhusklimat i en byggnad måste balansen mellan 
tillförd och avgiven energi hela tiden upprätthållas. Värme måste tillföras för att 
kompensera för de förluster som sker genom ventilation, luftläckage eller 
transmission genom klimatskal. Värmen tillförs huset via dess 
uppvärmningssystem, som kan vara vattenburet eller luftburet. Värme tillförs också 
via värmeavgivning från människor samt från alla elektriska apparater vi använder 
inuti byggnaden. Detta kallas värmetillskott. Bostadshusets energibehov vid en 
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normal användning av huset, Qenergi, bestäms av bortförd och tillförd energi enligt 
ekvation 1 (Abel Elmroth, 2008).  
 

𝑄𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 = 𝑄𝑣ä𝑟𝑚𝑒 + 𝑊 = 

= 𝑄𝑡 + 𝑄𝑣 + 𝑄𝑡𝑣𝑣 + 𝑊𝑓 + 𝑊ℎ − 𝑄𝑣å − 𝑄𝑡𝑖𝑙𝑙𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡 (1) 

 

där 
Qvärme  värmebehov vid normal användning av huset 
W elbehov vid normal användning av huset 
Qt värmeförluster på grund av transmission genom byggnadens klimatskal 
Qv värmebehov för ventilation och luftläckage/vädring 
Qtvv värmebehov för uppvärmning av tappvarmvatten (inkl. distributions- 

och reglerförluster inne i huset) 
Wf Fastighetsel 
Wh Hushållselanvändning 
Qvå Återvunnen värme 
Qtillskott värmetillskott från internlaster såsom personer, hushållselanvändning, 

tappvarmvatten och solinstrålning 
 

5.2.1 Värmeförluster på grund av transmission genom byggnadens klimatskal 

Med transmissionsförluster avses den transport av värme som sker genom 
byggnadens klimatskal när det är kallare ute än inne. Hur stor denna 
värmetransport är bestäms av hur stor skillnad det är mellan temperaturen inne och 
ute samt hur väl isolerat byggnadens klimatskal är. Transmissionsförlusterna 
bestäms alltså av isolerförmågan i ytterväggar, tak, dörrar, fönster och källargolv. 
 
Fönster är och förblir den svagaste punkten när det gäller värmeisolering i 
byggnadens klimatskal. Även om utvecklingen av fönstrens värmeegenskaper har 
gått kraftigt framåt de senaste årtiondena släpper de ändå igenom cirka 10 gånger 
mer värme än en riktigt bra yttervägg (Abel Elmroth, 2008). Detta gör att den totala 
fönsterarean har en stor inverkan på byggnadens energianvändning. Även vilket 
väderstreck fönstren sitter i påverkar energibalansen. Fönster placerade i söderläge 
släpper över året in mer solljus än fönster i norrläge. Under uppvärmningssäsongen 
hjälper värmetillskottet genom solinstrålning till att minska uppvärmningsbehovet, 
men under den varma delen av året kan solljuset leda till överskottsvärme som 
måste ledas bort.  
 

5.2.2 Värmebehov för ventilation och luftläckage/vädring 

För att upprätthålla en god luftkvalitet i byggnaden krävs ventilation. Hur stor 
ventilationen behöver vara beror i första hand på hur många människor som vistas 
i byggnaden. Ju fler människor som vistas i byggnaden, desto högre måste 
luftflödet vara. Grundkravet för en god ventilation är att all luft i ett rum ska ha 
bytts ut inom två timmar (Abel Elmroth, 2008). Detta brukar formuleras som en 
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halv luftomsättning per timme, alternativt som 0,35 l/s/m2 (Boverket, 2015). 
Luften som tar in utifrån måste hinna värmas upp på vägen in i rummet. Gör den 
inte det upplevs rummet som kallt och dragit. Värmebehovet för ventilation 
bestäms alltså hur mycket värme som krävs för att värma upp den nya luften till 
rumstemperatur (Abel Elmroth, 2008).  
 
Ventilationen är ofta en av de största posterna för energiförluster i ett hus (Abel 
Elmroth, 2008). Det är också en av saker som påverkar vår komfort inomhus mest. 
Ur energisynpunkt är det därför viktigt att dimensionera ventilationsanläggningen 
så att rätt flöde uppnås. 
 

5.2.3 Värmebehov för uppvärmning av tappvarmvatten 

Behovet av varmvatten beror på de boendes vanor och beteende, men också av de 
tekniska installationerna i huset. Moderna tvätt- och diskmaskiner behöver avsevärt 
mindre mängd varmvatten än äldre modeller. Ibland kan äldre modeller vara 
kopplade endast till kallvattnet vilket betyder att de måste värma tvättvattnet med 
el.  Även munstycken, kranar och blandare påverkar hur mycket varmvatten som 
används.  
 
Varmvatten kan värmas med antingen el, värme från bränslen eller värmepump. I 
flerbostadshusen i Hammarby Sjöstad värms tappvarmvattnet via fjärrvärme.  
 

5.2.4 Återvunnen värme 

En stor del av värmen lämnar huset via ventilationen. Att återvinna värme ur 
frånluften kan därför spara stora mängder energi. Återvinning av frånluftsvärmen 
sker i princip på två sätt, antingen med värmepump eller med värmeväxlare (Abel 
Elmroth, 2008). Men en värmeväxlare värms den kalla inkommande luften mot den 
varma utgående. Detta system passar i en byggnad med ett fläktstyrt till- och 
frånluftssystem. 
 
En frånluftsvärmepump bygger på principen att ett köldmedium förångas och 
kondenseras och värme flyttas från den kalla sidan till den varma. 
Frånluftsvärmepumpen drivs av el och kan användas i ett fläktstyrt frånluftssystem. 
Med hjälp av en frånluftsvärmepump kan frånluftens temperatur sänkas ned till 
bara ett par grader. Detta innebär att en stor del av värmen kan tas till vara. Värmen 
som frånluftvärmepumpen ger kan användas till att värma vatten till radiatorer och 
på så sätt minska behovet av fjärrvärme. Värmen kan också bidra till uppvärmning 
av tappvarmvatten.  (Abel Elmroth, 2008) 
 
Värmeeffekten som en värmepump kan avge beror främst av 
temperatursänkningen hos frånluften samt värmepumpens värmefaktor. I ett bra 
system kan värmefaktorn vara cirka 3, vilket innebär den ger tillbaka tre gånger så 
mycket värme som den mängd el som krävs för att driva kompressorn. Elen som 
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krävs för att driva värmepumpen antas omvandlas till värme och räknas in i 
värmefaktorn. Den avgivna effekten från värmepumpen an beräknas teoretiskt 
enligt ekvation 2, 
 

𝑃 = �̇�𝐶𝑝∆𝑇 (2) 

 

där �̇� är massflödet på frånluften [kg/m3]. Cp är luftens värmekapacitet [kJ/kg ∙ K] 
och ∆T är temperaturdifferensen hos frånluften [K]. Massflödet beräknas enligt 
ekvation 3, 

�̇� = �̇�𝜌   (3) 
 

där �̇� avser volymflödet av frånluften [l/s] och 𝜌 avser luftens densitet [kg/l]. 
 

5.2.5 Värmetillskott 

Personer, belysningspunkter och elektriska apparater avger alla värme ut till 
rumsluften. Denna värme gör under uppvärmningssäsongen att behovet för köpt 
fjärrvärme minskar. Under den varma delen av året kan tillskottsvärme leda till 
övertemperaturer. Korrelationen mellan tillskottvärme och behovet av köpt värme 
är inte alltid helt enkel. Ofta är majoriteten av elektriska apparater placerade i köket, 
och det kan vara svårt att fördela värmen från dessa jämt över huset. Det är alltid 
att fördelaktigt att välja utrustning som minimerar tillskottsvärme (Abel Elmroth, 
2008). 
 

5.2.6 Energibesparingsåtgärder och driftoptimering 

För att förbättra en byggnads energiprestanda kan flertalet åtgärder utföras. Själva 
uppvärmningen av byggnaden kan effektiviseras genom utbyte eller injustering av 
komponenter, isolering av rör, optimerad styrning/reglering av värmesystemet, 
individuell mätning och debitering av värme samt installation av kompletterande 
uppvärmningssystem eller värmeåtervinning. Genom att förändra byggnadens 
klimatskal kan transmissionsförlusterna genom detta minskas. Detta kan till 
exempel innefatta att byta till fönster med lägre U-värde, tilläggsisolera tak, väggar 
eller golv, isolera grunden eller bryta köldbryggor.  
Fastighetselen kan minskas genom att byta eller optimera befintliga installationer så 
som belysningsarmaturer, ventilationssystem, tvätt- och torkutrustning. 
Fastighetselen kan också minskas genom att optimera styrningen och regleringen av 
dessa installationer.   
 

Driftoptimering handlar om att se över byggnadens värme- och ventilationssystem 
så att alla komponenter fungerar och samverkar på bästa möjliga sätt.  Det kan 
handla om att se till att en lagom hög temperatur skickas in i radiatorerna vid en 
viss utomhustemperatur, eller att ventilationen har ett lämpligt flöde och 
omsättning av luften i bostäderna. Att driftoptimera en byggnad är ofta ett billigt 
och effektivt sätt att sänka en byggnads energianvändning.  
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För att få bästa möjliga effekt av energieffektiviseringsåtgärder är det viktigt att se 
byggnaden som en helhet. Energiåtgärderna påverkar varandra och kan kombineras 
på olika sätt för att uppnå synergieffekter. Även ordning åtgärderna utförs i är 
viktig för att uppnå bästa effekt. Först bör åtgärder som rör klimatskalet utföras. 
Genom att minska värmeförlusterna genom klimatskalet kan den tillföra mängden 
värme minskas utan att de boendes komfort påverkas. Efter att klimatskalet har 
åtgärdats kan åtgärder kopplade till ventilation eller driftoptimering utföras. 
(Jansson, et al. 2011) 
 
 

5.3 Normalårskorrigering 
 

För att kunna jämföra energianvändningen för ett år med ett annat krävs en så 
kallad normalsårskorrigering. Att normalårskorrigera energianvändningen innebär 
att man tar hänsyn till om klimatet för det aktuella året varit varmare eller kallare än 
ett normalår. Utan att normalårskorrigera energianvändningen kan resultatet bli 
missvisande och det kan se ut som om byggnaden kräver mer eller mindre energi 
än vad den faktiskt gör.  
 
Det finns i dag två övergripande metoder för normalårskorrigering, 
graddagsmetoden och energisignatur. Av dessa är graddagsmetoden den vanligast 
förekommande (CIT, 2011). I denna studie har energidata korrigerats med hjälp av 
graddagsmetoden. Graddagsmetoden bygger på att den uppmätta 
energianvändningen korrigeras med hjälp av en så kallad korrigeringsfaktor. Detta 
görs för att energianvändningen under den valda perioden ska motsvara 
energianvändningen för samma period under ett normalår. Ett normalår baseras på 
data för medeltemperaturer från flera år, ofta 30-årsperioder (CIT, 2011). I 
graddagsmetoden motsvarar korrigeringsfaktorn förhållandet mellan normalt och 
verkligt antal graddagar under perioden. Antalet graddagar beräknas som 
temperaturskillnaden i grader mellan utomhustemperaturen och den satta 
balanstemperaturen på 17 grader Celsius för varje dag under året. Antalet graddagar 
ackumuleras och presenteras som en summa per månad eller år. Antalet graddagar 
beräknas enligt (CIT, 2011) 

𝐺𝐷 = ∑ (𝑡𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑠,𝑖 − 𝑡𝑢𝑡𝑒,𝑖)𝑖    i = 1,2,….n dagar.  (4) 

Vid normalårskorrigering ska endast den temperaturberoende delen av 
värmeanvändningen korrigeras. Detta innebär att den värmeanvändning som inte 
beror av utomhustemperatuen, som till exempel varmvattenanvändningen, inte ska 
normalårskorrigeras. Den normalårskorrigerade värmeanvändningen beräknas 
enligt  
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𝑄𝑘𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑 = 𝑄𝑘𝑜 + (𝑄𝑡𝑜𝑡 − 𝑄𝑘𝑜)
𝐺𝐷𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙å𝑟

𝐺𝐷𝑎𝑘𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙𝑡
  (kWh)  (5) 

 
där Qkorrigerad är den normalårskorrigerade värmeanvändningen, Qko är den 
klimatoberoende värmeanvändningen, Qtot är den totala värmeanvändningen, 
GDnormalår är antal graddagar under ett normalår och GDaktuellt är antal graddagar 
under aktuellt år.  

6 Metod 

Detta kapitel beskriver vilka metoder som har använts för att besvara 
frågeställningarna. Sju enskilda föreningar utgjorde studieobjekt och undersöktes 
med avseende på hur energieffektiviseringsprocessen gått till. Nedan presenteras de 
olika metoderna och varför dessa valdes. 
 

6.1 Intervjustudie 

För att kunna göra en bedömning av potentialen till energieffektivisering krävs en 
kartläggning av intresset för energifrågor i de tilltänka föreningarna. Finns det ett 
intresse för att utföra energisparande åtgärder? Vilken vikt läggs vid energifrågor, 
och vilken typ av åtgärder är de villiga att genomföra?  Informationen om hur 
energieffektiviserande arbete prioriteras i föreningarna samlades in genom 
semistrukturerade intervjuer med representanter från föreningarna. Den 
semistrukturerade intervjuformen innebär mer öppna intervjuer i vilka det finns ett 
visst utrymme för avsteg från manus för att kunna fånga upp oförutsedd 
information. Intervjuerna hölls under juni-september 2015 och gav värdefull insikt i 
hur föreningarnas energiarbete fortskridit, vilken motivation de haft, vilka frågor 
som har varit prioriterade och vad de planerar att göra den närmaste framtiden. 
Personerna som intervjuades och deras roll i föreningen finns presenterade i tabell 
1.  
 
Tabell 1 - Intervjuade personer och deras roll inom föreningen/företaget 

Intervjuad person Förening/företag Roll Datum för 

intervju 

Hans Carlsson Seglatsen Ordförande 2 juni 2015 
Linus Plym Forsell Grynnan Sickla 

Kaj 
Ordförande och 
energiansvarig  

11 juni 2015 

Annmarie 
Bergström 

Redaren Ordförande och 
energiansvarig 

15 juni 2015 

Didrik Brusell Sickla Kanal Energiansvarig 16 juni 2015 
Charlie Sjömark Sjöstaden 1 Styrelseledamot 16 juni 2015 

Johan Nissen Sjöstadsviken Styrelseledamot 20 juni 2015 
Allan Larsson 
 

Hammarby 
Ekbacke 

Styrelseledamot 17 sep 2015 

Peter Andersson Veolia Senior Business 
Developer 

12 okt 2015 
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6.2 Insamling av energidata  

För att kunna göra en uppföljning av energianvändningen är det viktigt att data för 
uppvärmning, tappvarmvatten och fastighetsel tas fram. Månadsvis energidata har 
funnits tillgänglig via online-tjänsten Energikonto hos Fortum. Den information 
som har funnits tillgänglig är; 

 Verklig fjärrvärmeförbrukning 

 Normalårskorrigerad fjärrvärmeförbrukning 

 Medelreturtemperatur för fjärrvärme 

 Rekommenderad baseffekt 

 Rekommenderad och abonnerad maxeffekt 

 Total månadsvis elförbrukning 

 Månadsvis förbrukning av fjärrkyla 

 Debiteringskostnader för el, värme och kyla 
 

6.3 Energiberäkningar 

I detta projekt har modeller av två föreningar byggs upp i 
energiberäkningsprogrammet VIP Energy. De två utvalda föreningarna är Brf 
Grynnan Sickla Kaj och Brf Redaren. Dessa två föreningar är intressanta att 
undersöka vidare eftersom de är de enda av de sju som inte ännu har uppnått målet 
med en specifik energianvändning under 100 kWh/m2/år, förutom Brf Hammarby 
Ekbacke som har målstyrd energiförvaltning. 
 
Programmet som energiberäkningarna utförs i, VIP Energy, är ett 
simuleringsprogram som används både av industri och akademi för att simulera 
energisystemet i en byggnad. I programmet byggs en modell av byggnaden upp 
genom att ange dimensioner och u-värden hos byggnadens klimatskal, inre väggar 
och golv. I modellen anges också geografisk placering, användning, ventilation, och 
effekt på elektrisk utrustning. Beräkningsalgoritmen i VIP Energy går ut på att alltid 
uppnå balans mellan tillförd och bortförd energi. Uppvärmningsbehovet beräknas 
som den mängd energi som måste tillföras för att uppnå önskad 
inomhustemperatur. I programmet finns det möjlighet att dela upp byggnaden i 
olika zoner för att simulera olika driftförhållanden i till exempel garage, trapphus, 
vind och bostadsytor.  Beräkningarna i VIP Energy är dynamiska och görs på 
timbasis. Det innebär att det görs 8760 balanseringsberäkningar för ett år.  
 
De två modellerna för Brf Grynnan Sickla Kaj och Brf Redaren har byggts upp 
med hjälp av data från konstruktionsritningar och uppgifter direkt från 
föreningarna. Indata och beräkningsscenarier för energiberäkningarna finns 
närmare beskrivna i kapitel 8.  
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7 Objektbeskrivningar 
 

I detta kapitel beskrivs föreningarna som ingår i studien och deras energiarbete. I 
intervjustudien intervjuades totalt sju bostadsrättsföreningar. De sju föreningarna 
var, Grynnan Sickla Kaj, Hammarby Ekbacke, Redaren, Seglatsen, Sickla Kanal, 
Sjöstaden 1 och Sjöstadsviken. De utvalda föreningarna är alla medlemmar i den 
övergripande Sjöstadsföreningen, vilket innebär att de har blivit inbjuda till att 
medverka på de möten som HS2020 har anordnat.  
 
De sju föreningarna är av olika storlek och innehåller olika antal lägenheter. 
Fastigheterna är alla byggda under perioden 2002-2008, men av olika byggherrar 
och arkitekter. Trots detta faktum, liknar husen varandra i uppbyggnad och form. 
Arkitekturen, som är genomgående för alla husen, har benämnts som modern 
funkis med öppna planlösningar och stora fönsterytor. Sammansättningen av 
styrelsen ser olika ut i de olika föreningarna. I en del föreningar finns flera personer 
med lång erfarenhet av fastigheter och energifrågor, medan andra består av yngre 
personer med kortare erfarenhet av fastighetsförvaltning. Även intresset och 
motivationen för energifrågor varierar mellan föreningarnas styrelser. I tabell 2 
finns en sammanfattade data om föreningarna.  
 
 
Tabell 2 - Kortfattade data om föreningarna 
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Byggnadsår 2004 2002 2008 2007 2002 2003 2007 

Atemp (m2) 10 974 8 400 8 072 11 500 7 706 14 500 8 350 

Antal lägenheter 121 60 104 137 66 132 83 

Ventilationssystem F F F FVP F FVP F 

        

Specifik 

energianvändning 

år 2015 

(kWh/m2/år) 

139 114 109 70 93 81 90 
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7.1 Rekommenderade, utförda och planerade åtgärder 

Under förstudien fungerade 15 föreningar som fallstudier och genomgick en 
energibesiktning av en oberoende besiktningsman. Energibesiktningen syftade till 
att se över byggnadernas energisystem som helhet för att upptäcka eventuella fel 
och brister och ge förslag på hur dessa kan åtgärdas och energianvändningen 
minskas. Under besiktningarna fick en medlem från respektive förenings styrelse 
medverka så att denne skulle få möjlighet att lära sig om hur energisystemet i 
byggnaden fungerade. Efter energigenomgången fick respektive förening en lista av 
åtgärder som de rekommenderades utföra för att minska byggnadens 
energianvändning eller funktion överlag. I denna studie följs arbetet i föreningarna 
upp. De sju föreningarna i denna studie ingick i de 15 fallstudierna i förstudien. Alla 
sju föreningar i denna studie genomgick alltså en energibesiktning år 2013 och fick 
en lista med åtgärder som de rekommenderades utföra, För att ta reda på vilka av 
dessa åtgärder som föreningarna faktiskt har utfört intervjuades föreningarna. 
Föreningarna tillfrågades även om vilka åtgärder de planerat att utföra under de 
närmaste åren.  
 
I intervjun med Grynnan Sickla Kaj uppgav energiansvarig att föreningen utfört 
alla typer av åtgärder som var så att säga ”gratis” att utföra. De har justerat 
inställningar, sänkt belysningsnivå och stängt av markvärme. Dessa åtgärder 
utfördes främst under 2013, efter att föreningen fått en energigenomgång via 
HS2020. Brf Grynnan Sickla Kaj var en av de föreningar som visade mest intresse 
för energieffektivisering. I dagsläget ligger den specifika energianvändningen för 
Grynnan Sickla Kaj på cirka 139 kWh/ m2/år. Detta innebär att de ännu inte nått 
målet 100 kWh/ m2 och år. Föreningen vill jobba mot ytterligare effektivisering 
och har uppgett att de är intresserade att upphandla målstyrd energiförvaltning. 
Enligt energigenomgången är föreningen ej lämpad för installation av 
frånluftsvärmepump eftersom det stora antalet frånluftsdon skulle göra 
installationen för dyr. De planerar ett byte av belysningen i garaget till en 
modernare variant.  
 
Brf Hammarby Ekbacke var först ut av föreningarna att testa den nya målstyrda 
förvaltningen. Sedan december 2013 har föreningen lämnat över sin 
energiförvaltning till Veolia. År 2013 hade föreningen en specifik energianvändning 
på 114 kWh/m2/år. Efter att ha installerat temperaturgivare i varje lägenhet 
uppdagades att temperaturen i lägenheterna var ojämn. Vissa lägenheter hade 18 
grader, medan andra hade upp emot 26 grader inomhus. En situation som denna 
leder ofta till att de med kallt inne klagar, värmen höjs och de med för varmt vädrar 
ut överskottsvärmen (Andersson, intervju). För att förhindra detta är det viktigt att 
se över varför temperaturen skiljer sig åt. Genom att inspektera lägenheterna och 
övervaka systemet via ett optimeringscenter kunde problemen ringas in. Nedan 
följer en sammanfattning av vad som uppdagades; 

 Ojämn temperatur mellan lägenheter (allt från 18-26 grader) 
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 Vädring av överskottsvärme i lägenheter som är varmast 

 Blockering av ventilationsdon leder till fel flöde i lägenheterna 

 Överdriven ventilation av garage då fläktarna styrs av närvarosensorer  
Åtgärder som har utförts hittills är installation av temperaturgivare i flertalet 
lägenheter, injustering av ventilation i lägenheter, staminjustering av värme, 
installation av temperaturgivare i trapphus och garage samt installation av ny 
styrning av ventilation i garage. Den nya styrningen går på CO-halt istället för 
närvarostyrning. Dessa åtgärder hittills lett till en besparing på 8 -10 % av 
värmeförbrukningen. När injusteringen av ventilation och värme är klar och det 
finns ett tydligt nolläge är nästa steg att installera så kallad adaptiv styrning. Detta 
förväntas leda till en ytterligare minskning av värmebehovet med minst 10 %. 
 
Brf Redaren har en specifik energianvändning på 106 kWh/ m2/år, vilket innebär 
att de ännu inte nått det mål som satts upp för år 2020. Enligt intervju uppgav de 
att den enda energiåtgärd de utfört hittills är att reducera antalet lampor i 
gemensamma utrymmen. Eftersom föreningen vill minska sin energianvändning 
ännu mer planerar de att installera värmeåtervinning av frånluften.  
 
Brf Seglatsen är en av de föreningar som har minskat sin energianvändning mest 
under de senaste åren. Sedan 2013 har de minskat sin energianvändning med 50 % 
till 70 kWh/ m2/år. Detta kan förklaras av att föreningen under hösten 2014 
installerade en frånluftsvärmepump. Med den nya specifika energianvändningen har 
de uppnått det gemensamma målet. Föreningen vill fortsätta optimera sin 
energianvändning och planerar att använda frånluftsvärmepumpen till att värma 
varmvattnet på sommaren när fjärrvärmebehovet är lågt.  
 
Brf Sickla Kanal har stängt av issmältning i stuprör och hängrännor, justerat 
värmeinställningar och sänkt inomhustemperaturen till 20-21 grader. I dagsläget har 
de en specifik energianvändning på 93 kWh/ m2/år och har alltså uppnått det 
gemensamma målet. Vidare har föreningen planerat att byta ut torkskåpen i 
tvättstugan. Energiutredningen som föreningen genomgick visade att just 
tvättstugan var en stor energislukare. Torkskåpen stod för 40 % av tvättstugans 
energianvändning. 
 
Brf Sjöstaden 1 är den förening som har uppnått den absolut största besparingen 
sedan 2013. Genom att installera värmeåtervinning av frånluften har de sänkt sin 
specifika energianvändning med 66 % till 81 kWh/m2/år. En bakomliggande orsak 
till denna stora besparing är att föreningen tidigare hade en ineffektiv kombination 
av fjärrkyla och fjärrvärme. Föreningen köpte in en stor mängd fjärrkyla (ca 800 
MWh/år) för att kyla bort värmen som genererades i kylanläggningen till den stora 
matvaruaffär som finns belägen i fastigheten. Utöver denna fjärrkyla köptes även 
fjärrvärme in för att värma huset. Genom att installera frånluftsvärmepumpar som 
både återvinner värmen från lägenheternas frånluft och värmen från 
kylanläggningen kunde både behovet av köpt fjärrvärme och fjärrkyla minskas 
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markant. Utöver att installera värmeåtervinning har föreningen också rensat 
friskluftsintag, justerat värmekurvan samt tilläggsisolerat vinden. 
 
Den specifika energianvändningen för Brf Sjöstadsviken har förblivit cirka 90 
kWh/ m2/år under de tre senaste åren. Detta stämmer väl överens med att de 
under den perioden inte utfört några energibesparande åtgärder. Föreningen har i 
dagsläget inga planer på att utföra några energibesparande åtgärder, men har också 
nått målet ”under 100”.  
 
Figur 1 visar specifik energianvändning sedan år 2013 och figur 2 visar fastighetsel. 
Då mätvärde för uppvärmning och tappvarmvatten inte kunnat separeras för 
flertalet föreningar presenteras dessa som ett sammanslaget värde i figur 3.  
 
 

 
Figur 1 - Specifik energianvändning under åren 2013 till 2015 
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Figur 2 - Fastihetsel under åren 2013-2015 

 
 

 
Figur 3 - Fjärrvärme och tappvarmvatten under åren 2013-2015 
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Utöver de specifika förutsättningarna för varje hus finns det några punkter som är 
återkommande bland byggnaderna i Hammarby Sjöstad. Dessa punkter kan 
sammanfattas enligt; 

- Ventilation utan värmeåtervinning av frånluften. 

- Onödigt mycket belysning 

- Stora och varma radiatorer i trapphus och källare 

- Elvärme i hängrännor och stuprör 

- Överdriven ventilation av garage 

- Otillräcklig isolering på vind 

- Nedsatt funktion hos trycksensorer 

- Nedsatt funktion hos temperatursensorer 

- Nedsatt funktion hos ljussensorer 

- Igentäppta filter 

- Igentäppta friskluftsintag 

- Fläktar ur funktion 
 
En sammanfattning av de åtgärder som föreningarna rekommenderades att utföra, 
de åtgärder som de har utfört samt de åtgärder som de planerar att utföra finns i 
tabell 3.  
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Tabell 3 - Sammanfattning av rekommenderade, utförda och planerade åtgärder. 

BRF Rekommenderade Utförda Planerade 

Grynnan 
Sickla Kaj 

Stänga av elvärme i 
stuprör 

Stänga av elvärme i mark 
på gården 
Minska ventilation i 

garage 
Sänka belysning i trapphus 

Installera betalsystem i 
tvättstuga 

Justerat inställning i 
systemet,  

skruvat ur lampor,  
städat filter,  
stängt av markvärme,  

 

Gjort ”gratis 
justeringar”, men 

har inga fler 
åtgärder 
inplanerade i 

dagsläget. Fokus 
på andra projekt. 

Hammarby 
Ekbacke 

Inget protokoll Målstyrd 
energiförvaltning 

Implementera 
adaptiv styrning 

av värme 

Redaren Installera FVP 

Sänka belysning i trapphus 
Installera betalsystem i 
tvättstuga 

Sänka ventilation och 
värme i garage 

Skruvat ur lampor i 

gemensamma utrymmen 

Installera FVP 

Sänka belysning i 
trapphus 

Seglatsen Sänka värme i trapphus 
och källare 

Flytta felaktigt placerad 
tryckgivare för fläktarna 

Stänga av värme i stuprör 
Sänka värme i garage 
Sänka belysning i trapphus 

Installera betalsystem i 
tvättstuga 

Installerat 
värmeåtervinning av 

frånluften 

Installera 
plattvärmeväxlar

e till varmvattnet 

Sickla 
Kanal 

Installera FVP 
Ansluta tvättmaskiner till 

varmvatten 

Lät utföra en 
energideklaration år 

2010. Stängt av 
issmältning i stuprör och 

hängrännor.  
Justerat inställningar.  

Sänkt temperaturen 

inomhus till cirka 20-21 
grader. 

Byta ut torkskåp i 
tvättstugan. 

Sjöstaden 1 Inget protokoll Installerat FVP, rensat 
kanaler och 

friskluftsintag,  
justerat värmecentral, 

anpassat värme 
individuellt för varje 

lägenhet, tilläggsisolerat 
vinden. 

Färdigställa 
installation av 

FVP 

Sjöstadsvik
en 

Ej fått genomgång Har inte utfört några 
energiåtgärder. 

Inga. 
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8 Indata och beräkningsscenarier 

För att undersöka hur stor besparingspotentialen är för de föreslagna åtgärderna 
har modeller av fastigheterna byggts upp i energiberäkningsprogrammet VIP 
Energy. I detta kapitel görs en närmare beskrivning över vilka data som har använts 
i modellerna och vilka beräkningsscenarier som valts ut. 
 
I beräkningsprogrammet skapas en modell av en fastighet genom att ange specifika 
data för klimat för den aktuella platsen, byggnadsdelar, uppvärmning och drift. För 
att ta hänsyn till de olika förhållanden som råder i olika delar av byggnaden har 
modellerna delats upp i två zoner med olika driftförhållanden, en bostadszon och 
en garagezon. I bostadszonen finns en högre andel brukarberoende parametrar. 
Här finns mer verksamhetsenergi som blir internvärme till lägenheterna. I 
garagezonen finns knappt någon internvärme, förutom från fastighetsenergi som 
krävs för belysning och apparatur.  
 
Indata till modellerna har hämtats från ritningar och muntliga uppgifter från 
medlemmar i bostadsrättsföreningarna. I de fall där specifik indata har saknats har 
uppskattningar och schablonvärden använts. 
 

8.1 Indata till modellerna 

Brf Grynnan Sickla Kaj består av totalt 121 lägenheter och har en Atemp på 10974 
m2, varav drygt 1210 m2 är lokalyta. Fastigheten byggdes år 2004 av NCC och 
White Arkitekter. I sin högsta punkt har byggnaden sju våningar och två garageplan 
under mark. En fasadbild av fastigheten visas i figur 4. Förvaltningen sker via 
traditionell teknisk fastighetsförvaltning och ventilationen i föreningen sker till 
största delen med mekanisk frånluft (F).   

 
Figur 4 – Del av fasad Brf Grynnan Sickla Kaj 
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Brf Redaren byggdes av HSB Bostad och Rits Arkitekter år 2008. Föreningen har 
en Atemp på 8072 kvadratmeter. Byggnaden har frånluftsventilation utan 
värmeåtervinning.  Figur 5 visar en fasadritning av fastigheten. 
 

 
Figur 5 - Del av fasad BRF Redaren 

 

8.1.1 Klimat och byggnad 

I simuleringsprogrammet byggs byggnadens olika beståndsdelar upp genom att 
ange typ av material och mängd. Uppgifter om material i fasad, grund och tak har 
hämtats från konstruktionsritningar för fastigheterna. Tabell 4 visar allmän 
information om modellerna. 
 
Tabell 4 - Allmän information om modellerna 

 BRF Grynnan Sickla Kaj BRF Redaren 

Atemp 10974 m2 8072 m2 
Antal våningsplan 7 5 
Antal lägenheter 121 104 
Lägsta rumstemperatur 22 °C 22 °C 
Högsta rumstemperatur 27 °C 27 °C 
Antal balkonger 180 90 
Klimatdatafil Stockholm 1981-2010 Stockholm 1981-2010 

 
Byggdelar som väggar, dörrar, fönster benämns i modellen som 1-dimensionella 
byggnadsdelar, eftersom de endast tillåter värmeledning i en dimension. Utöver 
dessa har ett antal flerdimensionella byggdelar integrerats i modellerna. Dessa 
simulerar värmeledning i flera dimensioner. De flerdimensionella byggdelarna är; 
fönstersmyg, ytterhörn, sammankoppling vägg-tak samt balkonger. 
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Sammansättningen av de 1-dimensionella byggnadsdelarna är likartade mellan de 
båda fastigheterna, med vissa skillnader. Både BRF Grynnan Sickla Kaj och BRF 
Redaren har en så kallad enstegstätad putsfasad. Detta innebär att den yttersta 
putsen har påförts direkt på ett isolerande lager utan någon dräneringsspalt emellan. 
Denna byggmetod har visat sig innebära en ökad risk för fukt- och mögelskador. 
Källargolvet till fastigheterna består av dränerat grus, cellplast och betong och 
källarväggen av dränisol, cellplast och betong. Både för BRF Grynnan Sickla Kaj 
och BRF Redaren har vinden i fastigheterna enligt konstruktionsritningar isolerats 
med 40 cm mineralull. I fastigheterna finns flera typer av innerväggar. För att 
förenkla beräkningarna har de olika typerna begränsats till lätta och tunga 
innerväggar. De lätta innerväggarna består av gipsskivor på isolerade stålreglar och 
de tunga väggarna består av betong.  
 
I tabell 5 visas en sammanfattning över de endimensionella byggdelar som har 
använts i modellerna och dess U-värden. 
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Tabell 5 – Indata byggdelar och dess U-värden 

 Grynnan Sickla Kaj Redaren  

Byggdel U-värde  
(W/m2 K) 

Material-
sammansättning 

U-värde  
(W/m2 K) 

Material-
sammansättning 

Fasad 0,154 8 mm puts 
50 mm putsskiva 
9 mm GNU-skiva 
145 mm träreglar 
mineralull  
0,2 mm plastfolie 
70 mm träreglar 
mineralull  
13 mm gips 
 

0,168 30 mm puts 
50 mm putsskiva 
paroc fas 2 
9 mm GNU-skiva  
145 mm mineralull 
mellan reglar 
45x45xc450 
0,2mm plastfolie 
45 mm mineralull 
13 mm gips 
 

Yttertak 0,091 Plåt 
23 mm råspont 
45 mm reglar 
400 mm mineralull 
28 mm träpanel 
2x13 mm gips 
 

0,091 Plåt 
23 mm råspnt 
45 mm reglar 
400 mm mineralull 
 

Källar-
golv 

0,561 200 mm betong 
50 mm cellplast 
150 mm dränerat 
grus  

0,561 200 mm betong 
50 mm cellplast 
150 mm dränerat 
grus  
 

Källar-
vägg 

0,205 160 mm betong 
80 mm cellplast 
100 mm 
dränisol60 
 

0,276 200 mm betong 
100 mm cellplast 
 

Inner-
vägg lätt 

2,792 Gips, plåtreglar, 
gips 
 

2,792 Gips, plåtreglar, 
gips 

Inner-
vägg 
tung 
 

3,476 Betong 3,476 Betong 

Fönster 1,7 2+1 glas kopplat 1,7 2+1 glas kopplat 
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8.1.2 Driftfall  

I simuleringsprogrammet kan olika driftfall användas för att specificera 
värmetillskott från processer i byggnaden. Driftschemat som har använts i 
beräkningarna finns presenterat i tabell 6. Värmetillskottet kan antingen ske internt 
i rummet, eller externt utanför rummet. Den senare posten innefattar till exempel 
belysning utomhus. Det är endast det interna tillskottet som bidrar till 
uppvärmning av byggnaden.   
 
Tabell 6 – Driftfall  

 BRF Grynnan Sickla Kaj BRF Redaren 
 Intern  

(W/ m2) 
Extern 
(W/ m2) 

Intern  
(W/ m2) 

Extern 
(W/ m2) 

Verksamhetsenergi 2,74  0,7  2,74 0,7 
Fastighetsenergi 1,0  0,4  1,0 0,4 
Personvärme 1,05  - 0,87 - 
Tappvarmvatten 2,91  - 5,15 - 

 
Posten verksamhetsenergi innefattar den effekt som tillförs rumsluften från de 
processer som rör verksamheten i byggnaden. Det inrymmer till exempel vardagligt 
brukande av elektriska apparater inne i lägenheterna. Värmen som alstras från 
verksamheten i byggnaden bidrar till uppvärmning av rumsluften och minskar 
behovet av köpt värme. För Brf Grynnan och Brf Redaren har verksamheten 
antagits följa normalvärdet för flerbostadshus. Detta innebär att verksamheten ger 
ett internt värmetillskott på 2,74 W/m2 (VIP manual, 2015). 
 
Posten fastighetsenergi till tumsluft innefattar all energi som tillförs rumsluften från 
processer som rör byggnadens funktion. Hit räknas värme som alstras från 
belysning i gemensamma utrymmen och drift av hissar till exempel. Denna post har 
antagits lika med normalvärdet för flerbostadshus (VIP manual, 2015) i båda 
modellerna. 
 
Posten personvärme symboliserar den mängd värme som alstras av de boende i 
bostaden. Denna post är viktig att ta hänsyn till i och med att varje person tillför 
inomhusluften värme. Ju fler personer som vistas i byggnaden, desto mer 
personvärme alstras och desto mindre måste tillföras i form av fjärrvärme. I Brf 
Grynnan Sickla Kaj har antalet boende uppskattats till totalt 247 personer och i Brf 
Redaren har antalet boende uppskattas till 157 personer. Närvarotiden för en 
person i en lägenhet beräknas vara cirka 14h/dygn i medel (Sveby, 2012). 
Medeleffekten för en person uppskattas till 80 W. Detta motsvarar en 
dygnsmedeleffekt på 46,7 W. Räknat för alla personer i byggnaden ger detta en 
specifik medeleffekt på 1,05 W/m2 för Brf Grynnan Sickla Kaj och 0,87 W/m2 för 
Brf Redaren. I garage och källare är närvarotiden försumbar över året och tillskott i 
form av personvärme antas vara lika med noll.  
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Posten för tappvarmvatten anger vilken effekt som krävs för att täcka byggnadens 
genomsnittliga behov av varmvatten och räknas in i byggnadens totala 
värmebehov. Tappvarmvattnet tillför ingen värme internt till rumsluften då den 
avges från byggnaden som spillvatten och (VIP manual, 2015).  Eftersom inga 
mätdata för tappvarmvattnet funnits tillgänglig har varmvattenanvändningen fått 
uppskattas. Varmvattenbehovet antas konstant över året och har approximerats 
med den mängd värme som köps in under de månader då antalet graddagar är noll. 
För Brf Grynnan Sickla Kaj uppgår då varmvattenbehovet till 23 MWh per månad. 
Fördelat på den tempererade arean motsvarar detta en genomsnittlig effekt på 2,91 
W/m2. Detta stämmer väl överens med medelvärdet på 2,85 W/m2 för 
flerbostadshus som presenteras i Svebys brukarindata. För Brf Redaren uppgår 
värmebehovet under sommarmånaderna till 30 MWh per månad. Detta motsvarar 
en effekt för tappvarmvatten på 5,15 W/m2. 
 

8.1.3 Ventilation 

Både Brf Grynnan Sickla Kaj och Brf Readren ventileras med frånluftsventilation. 
Föreningarna har genomgått OVK och fått dem godkända, men OVK-protokollen 
har ej funnits tillgängliga för detta projekt. Ventilationsflödena har därför fått 
uppskattas och antas uppnå kraven från BBR på 0,35 l/m2/s. Fläkttrycket för 
frånluftsfläktarna har antagits vara 200 Pa, som är normalvärdet för frånluftsfläktar 
utan återvinning (VIP manual 2015). Fläkttrycket används tillsammans med 
verkningsgraden för beräkning av fläktens elförbrukning. Verkningsgraden för 
fläktarna har antagits vara 70 % enligt standardvärde i VIP Energy, se tabell 7. 
Intaget av utomhusluft sker via ventiler i lägenheterna. Utsuget av luft sker via 
ventiler i kök, förråd samt badrum. Den utgående luften sugs ut via flertalet 
frånluftsfläktar på taket. De två garagen ventileras med till- och frånluftsfläktar. 
Luftomsättningen i garaget var vid energigenomgången aktiverad 24 h om dygnet 
(EcoDriving protokoll, 2012).  
 
Tabell 7 - Ventilationsdata modeller 

 Grynnan Sickla Kaj Redaren 

Ventilation bostadszon   
Typ F F 
Fläkttryck frånluft 200 Pa 200 Pa 
Verkningsgrad 
frånluftsfläkt 

70 % 70 % 

Ventilationsflöde 0,35 l/s/m2 0,35 l/s/m2 
   
Ventilation garagezon   
Typ FT F 
Ventilationsflöde 1000 l/s  

(0,75 oms/h) 
1000 l/s  
(0,75 oms/h) 



 34 

Figur 6 och 7 visar flödesschemat för ventilationen i de två föreningarna. Figurerna 
visar att BRF Redaren har ett mer samlat luftflöde ut från huset och färre 
frånluftsfläktar. 
 
 

 
Figur 6 - Flödesschema för ventilation i Brf Grynnan Sickla Kaj 
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Figur 7 - Flödesschema för ventilation i Brf Redaren 

 

8.2 Scenarier för beräkning 

Utifrån energiinspektionerna som utfördes år 2012-2013 sammanställdes en lista 
med åtgärdspunkter för varje förening. Många av åtgärdspunkterna återkom för 
flera föreningar. För Brf Grynnan Sickla Kaj och Brf Redaren kan denna lista 
sammanfattas med följande åtgärdsförslag;  
 
Åtgärd 1: Tilläggsisolering av vind 
Åtgärd 2: Avstängning av värme i garage och källare 
Åtgärd 3: Sänkt ventilationsflöde i garage 
Åtgärd 4: Sänkning av inomhustemperatur med en grad  
Åtgärd 5: Installation av frånluftsvärmepump  
 

8.2.1 Åtgärd 1 – Tilläggsisolering av vind 

Vinden på Brf Grynnan Sickla Kaj är isolerad med lösull. Den största delen av 
vindsbjälklaget isolerades vid nybyggnation år 2004 med 400 mm. Även Brf 
Redaren har enligt ritningar isolerats med 400 mm lösull på vinden. Figur 8 visar ett 
tvärsnitt av en vindssektion i Brf Redaren. Eftersom det i dagsläget har gått 12 år 
respektive 9 år sedan fastigheterna byggdes är det rimligt att anta att lösullen har 
sjunkit ihop och att dess isolerande effekt minskat. Det rekommenderade 
isoleringsdjupet för en vind är 500 mm, och det finns alltså en potential för 
energibesparing genom tilläggsisolering av vind. I simuleringarna testas 
isoleringsdjup från 300 mm till 600 mm. 
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Figur 8 - Tvärsnitt av vindsektion BRF Readern 

 

8.2.2 Åtgärd 2 – Avstängning av värme i garage och källare 

Energigenomgångarna visade att flera av bostadsrättsföreningarna hade en onödigt 
hög uppvärmning av garage. I Brf Grynnan Sickla Kaj värms de två garageplanen 
upp med fjärrvärme till närmare rumstemperatur. För att simulera detta har 
parametern lägsta tillåtna temperatur satts till 15 °C. 
 
Vid beräkning av specifik energianvändning ska fjärrvärme som krävs för att värme 
upp garage eller källare under flerbostadshus räknas med i den totala 
energianvändningen, men ytan för garaget ska inte räknas med i Atemp (Boverket, 
2015). Att sänka uppvärmning av garage kan alltså innebära en potentiell 
energibesparing och sänkt specifik energianvändning. I modellen för Grynnan 
Sickla Kaj har de två garageplanen simulerats som en egen zon.  
 

8.2.3 Åtgärd 3 – Sänkt ventilationsflöde i garage 

Under energigenomgången av Brf Grynnan Sickla Kaj framkom det att de två 
garageplanen ventilerades med fläktstyrd till- och frånluft dygnet runt trots att det 
under stora delar av dygnet inte är någon som rör sig i zonen. Att sänka 
ventilationsflödet eller installera givare som mäter luftkvalitet skulle kunna sänka 
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energianvändningen. I modellen har olika värden för luftomsättningen i garaget 
simulerats.  
 

8.2.4 Åtgärd 4 - Sänkning av inomhustemperatur med 1 °C 

Under energigenomgångarna registrerades att flera av fastigheterna hade en något 
förhöjd inomhustemperatur jämfört med den rekommenderade på 21 grader. Både 
Brf Grynnan och Brf Redaren fick anmärkning på att inomhustemperaturen var 
förhöjd. I simuleringarna har båda modellerna antagits ha en lägsta 
inomhustemperatur på 22 grader Celsius.  
 
Problematiken med ojämn och förhöjd inomhustemperatur finns inom flera 
bostadsrättsföreningar i Hammarby Sjöstad att reglera inomhustemperaturen kan 
därför ses som en högst motiverad åtgärd i flera föreningar.  
 

8.2.5 Åtgärd 5 – Installation av frånluftsvärmepump 

Likt många andra föreningar i Hammarby Sjöstad ventileras både Brf Grynnan 
Sickla Kaj och Brf Redaren med frånluftsventilation utan återvinning. Intresset för 
att installera värmeåtervinning av frånluften är stort bland föreningarna och 
undersöks därför som en möjlig energiåtgärd. Eftersom konstruktionen av Brf 
Grynnan Sickla Kajs fastighet gör att en installation av frånluftsvärmepump skulle 
bli mycket dyr har denna åtgärd bortprioriterats av föreningen. Brf Redaren har 
däremot bättre förutsättningar för installation av frånluftsvärmepump och vill 
tittare närmare på dess besparingsmöjligheter. Installation av värmepump har 
därför endast simulerats för Brf Redaren.  
 
I avsnitt 5.2.4 finna en beskrivning över hur den avgivna värmeeffekten från en 
frånluftsvärmepump beräknas. Brf Redaren har åtta frånluftsfläktar installerade på 
taket. Om det totala frånluftsflödet antas vara jämnt fördelat över fläktarna har 
varje fläkt ett frånluftsflöde på cirka 353 l/s. Luft har en densitet på 0,0012 kg/l 
och en värmekapacitet 1,0 kJ/kg K. I denna beräkning antas att den 
energieffektiviserande åtgärden att sänka inomhustemperaturen till 21 °C redan 
utförts. För att undvika att frånluften fryser sätts en lägsta gräns för 
frånluftstemperatur till 1 °C. Detta innebär att temperaturdifferensen blir 20 °C. 
Dessa värden insatta i ekvation 2 (avsnitt 5.2.4) ger en avgiven värmeeffekt på 8,5 
kW.  
 
Simuleringarna har utförts med fyra stycken frånluftsvärmepumpar med en avgiven 
värmefläkt på 8,5 kW och ett luftflöde på 353 l/s. Med COP 3,5 krävs då en 
kompressoreffekt på 2,42 kW. Detta ger en total avgiven värmeeffekt på 10,9 kW 
per frånluftsvärmepump. 
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8.2.6 Kombination av åtgärderna  

Slutligen görs en simulering över hur energianvändningen påverkas om alla 
föreslagna åtgärder kombineras.  
 

8.2.7 Övriga åtgärdsförslag 

Förutom de åtgärder som presenterats ovan blev Brf Redaren också 
rekommenderade att byta ut armaturerna i de allmänna utrymmena till LED, då de 
gamla innehåller kvicksilver och har kort livslängd. Belysningen i allmänna 
utrymmen styrs av så kallad akustisk styrning. Denna närvarostyrning är ej rätt 
injusterad, vilket leder till att lamporna lyser mer eller i vissa fall mindre än vad som 
behövs. Föreningen fick därför också rekommendationen att justera den akustiska 
styrningen. Övriga rekommendationer var att installera en switch som stänger av 
torkskåpet när tvätten är torr, att ansluta tvättmaskinerna till varmvattnet samt att 
installera ett elektroniskt bokningssystem för de boende. Ett elektroniskt 
bokningssystem skulle ge ett incitament för mer planerade tvättider och att de 
boende sparar ihop nog med kläder för att kunna fylla maskinerna så att de inte kör 
halvtomma. Dessutom skulle det försvåra att någon använder tvättstugan för att 
bedriva vinstdrivande tvättverksamhet på föreningens bekostnad, något som enligt 
besiktningsmannen inte är allt för ovanligt och ibland kan förklara en hög 
varmvattenanvändning.   
 
Brf Grynnan Sickla Kaj har ett avancerat styrsystemen som regleras via en 
datoriserad undercentral (DUC). Funktionerna för styrning har dock inte använts 
till fullo, eftersom varken de boende eller fastighetsskötaren har fullständig 
information om hur styrsystemet fungerar. Det finns också en outnyttjad möjlighet 
att koppla upp undercentralen till övervakning på distans eller kvalificerad styrning. 
Andra rekommendationer var att sänka belysningen i trapphus och gemensamma 
utrymmen. 

9 Validering av modeller 

För att veta hur väl modellerna representerar de verkliga fastigheterna har 
energianvändningen från simuleringen jämförts med verkliga uppmätta data 
hämtade från fjärrvärmeleverantören. Figur 9 nedan visar uppmätt 
normalårskorrigerad fjärrvärmeanvändning jämfört med simulerat värmebehov för 
Brf Grynnan Sickla Kaj. Den största procentuella avvikelsen är under april och juni 
månad då den simulerade värmeanvändningen uppgår till 74 % respektive 71 % av 
den uppmätta normalårskorrigerade.  Sett till hela året uppgår den simulerade 
energianvändningen till 91 % av den uppmätta normalårskorrigerade 
användningen. Att energianvändningen i modellen ligger något lägre än den 
verkliga energianvändningen är att förvänta, då modellen beskriver ett idealt fall 
och inte kan representera faktorer som till exempel vädring och luftläckage på ett 
rättvisande sätt.  
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Figur 9 - Uppmätt normalårskorrigerad fjärrvärmeanvändning jämfört med simulerat värmebehov för Grynnan 

Sickla Kaj 

Figur 10 visar uppmätt normalårskorrigerad fjärrvärmeanvändning jämfört med 
simulerat värmebehov för Brf Redaren. De största avvikelserna uppträder under 
april och oktober månad då det simulerade värmebehovet uppgår till 80 % 
respektive 120 % av det verkliga. Sett till hela året uppgår det simulerade 
värmebehovet till 100 % av den verkliga normalårskorrigerade värmeanvändningen.  
 

 
Figur 10 - Uppmätt normalårskorrigerad fjärrvärmeanvändning jämfört med simulerat värmebehov för BRF 

Redaren. 

I data för detta projekt har ingen uppdelning mellan fastighetsel och hushållsel 
funnits tillgänglig. Både Brf Grynnan Sickla Kaj och Brf Redaren faktureras för all 
el som levereras till fastigheten och debiterar sedan lägenheterna via separata 
undermätare. Det är därför med dessa data inte möjligt att validera elanvändningen 
för simuleringen med verklig fastighetsel. Enligt simuleringarna i VIP Energy har 
Brf Grynnan Sickla Kaj ett elbehov på 41,2 MWh per år. Detta utgör cirka 17 % av 
de 243 MWh som föreningen fakturerades av Fortum under 2015. Simuleringarna 
för Brf Redaren uppnådde en elförbrukning 36,5 MWh men fakturerades under 
2015 för 405 MWh. Detta innebär att elanvändningen i simuleringen endast 
uppgick till 9 % av den fakturerade elanvändningen. Användningen av hushållsel 
går att uppskatta med hjälp av schablonvärden för standardiserat brukande. Enligt 
Svebys brukarindata kan den årliga användningen av hushållsel ofta approximeras 
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med 30 kWh/m2 (Sveby, 2012).  Detta skulle för Grynnan Sickla Kaj innebära en 
årlig hushållselanvändning på 329 MWh, vilket är mer än det totala elanvändning de 
fakturerades för. Detta kan leda till slutsatsen att de boende i föreningen använder 
mindre hushållsel än vid standardiserat brukande. Samma scenario gäller för Brf 
Redaren. För denna förening ger det standardiserade schablonvärdet en årlig 
användning av hushållsel på 242 MWh, vilket är nästintill uppgår i summan de 
faktureras för.  Eftersom föreningen har uppgett att de faktureras för både 
hushållsel och fastighetsel som en klumpsumma antas följaktligen att föreningen 
använder mindre hushållsel än schablonen. 

10 Resultat  

I detta kapitel presenteras resultaten från energiberäkningar och intervjuer. Med 
hjälp av de uppbyggda modellerna av fastigheterna för Brf Redaren och Brf 
Grynnan Sickla Kaj undersöktes besparingspotentialen för några utvalda åtgärder. 
Åtgärderna som undersöktes var tilläggsisolering av vind, sänkning av 
inomhustemperatur, sänkning av värme och ventilation i garage. För Brf Redaren 
undersöktes också hur mycket energi som skulle kunna sparas genom att installera 
värmeåtervinning av frånluften med hjälp av frånluftsvärmepumpar.  
 

10.1 Åtgärd 1 – Tilläggsisolering av vind 

Den första åtgärden, tilläggsisolering av vind, motiverades av att fastigheterna redan 
från byggnation hade ett lägre isoleringsdjup än rekommenderat. Det ursprungliga 
isoleringsdjupet var 400 mm, men antas ha sjunkit ihop och minskat ännu mer i 
vissa delar av vindsbjälklaget. För att undersöka isoleringsdjupets inverkan på den 
totala energianvändningen gjordes energisimuleringar för isoleringsdjup från 300 
mm till 600 mm. Figur 11 visar förändringen i värmeanvändning (MWh) vid olika 
isoleringsdjup på vinden. Den röda kurvan visar värmeanvändningen för Brf 
Grynnan Sickla Kaj och den blå linjen visar värmeanvändningen för Brf Redaren.  
 
 

 
Figur 11 Simulerad värmeanvändning (MWh) för olika isoleringsdjup på vind. Värmeanvändning för Brf Grynnan 

Sickla Kaj avläses på primäraxel (vänster) och värmeförsörjning för Brf Redaren avläses på sekundäraxel (höger), 
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Figuren visar att en ökning av isoleringsdjupet från 400 mm till 500 mm gav en årlig 
besparing på 2,9 MWh för Brf Redaren och 3,3 MWh för Brf Grynnan Sickla Kaj. 
Detta ger en procentuell besparing på 0,6 respektive 0,3 procent, och kan ses som 
marginell. 
 

10.2 Åtgärd 2 – Avstängning av värme i garage 

Den andra åtgärden, avstängning av värme i garage, motiverades av att både Brf 
Redaren och Brf Grynnan värme upp garaget till minst 15 grader med fjärrvärme. 
Vid platsbesök i garaget noterades att det var märkbart varmt. I programmet 
simulerades detta genom att sätta lägsta tillåtna temperatur till 15 grader i basfallet. 
För att simulera av avstängning av värmen begränsades uppvärmningseffekten i 
garagezonen till 0 W. Tabell 8 nedan visar värmeanvändningen i modellerna med 
och utan uppvärmning av garagezonen. För Brf Redaren minskade det totala 
värmebehovet med 9 MWh och för Brf Grynnan Sickla Kaj minskade 
värmebehovet med 21 MWh. Detta motsvarar 1,8 respektive 2,2 procent. 
 
Tabell 8 - Simulerad värmeanvändning (MWh) med och utan uppvärmning av garage 

 Uppvärmning 15 grader Ingen uppvärmning  

BRF Redaren  466 457 
BRF Grynnan Sickla Kaj 1 007 989 

 

10.3 Åtgärd 3 – Sänkt ventilation i garage 

Åtgärd nummer tre, sänkt ventilationsflöde i garage, motiverades av att både Brf 
Redaren och Brf Grynnan Sickla Kaj under energigenomgång fick anmärkningen 
att ventilationsflödet i garaget var för högt för en zon där ingen vistades mer än 
korta stunder i taget. Inverkan av ventilationsflödet i garaget på den totala 
värmeanvändningen undersöktes genom att simulera flera olika ventilationsflöden 
och registrera förändring i totalt värmebehov för hela byggnaden. Figur 12 och 
figur 13 nedan visar årligt totalt värmebehov (röd linje) och elbehov (blå linje) för 
olika grad av luftomsättning i garagezonen. I basfallet antas en luftomsättning på 
0,5 oms/h. Figurerna visar att om luftomsättningen sänks till 0,25 oms/h minskar 
den totala värmeanvändningen med 7,5 MWh på ett år för Brf Redaren och 12,2 
MWh för Brf Grynnan Sickla Kaj. Detta motsvarar en procentuell besparing på 1,6 
respektive 1,2 procent. 
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Figur 12 Totalt värmebehov och elbehov för olika grad av luftomsättning i garage för Brf Grynnan Sickla Kaj. 

Värmeförsörjning avläses på primäraxel (vänster) och elförsörjning avläses på sekundäraxel (höger),  

 

 
Figur 13 - Totalt värmebehov och elbehov för olika grad av luftomsättning i garage för Brf Redaren. 

Värmeförsörjning avläses på primäraxel (vänster) och elförsörjning avläses på sekundäraxel (höger), 

 

10.4 Åtgärd 4 – Sänkt inomhustemperatur 

En sänkning av inomhustemperaturen motiverades av att både föreningarna under 
energigenomgång fått anmärkning på att inomhustemperaturen var ojämn och 
något högre än den rekommenderade temperaturen på 21 grader Celsius. För att 
undersöka hur inomhustemperaturen påverkar det totala värmebehovet utfördes 
simuleringar med en inomhustemperatur från 20 till 24 grader Celsius. Figur 14 
visar att värmeanvändningen stiger närmast linjärt med ökad inomhustemperatur.  
Figuren visar att om inomhustemperaturen sänks från 22 till 21 grader Celsius 
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minskar värmebehovet med 39,2 MWh för Brf Redaren och 76,9 MWh för Brf 
Grynnan Sickla Kaj. Detta motsvarar en procentuell besparing av 
värmeanvändningen på 9 respektive 8 procent av uppvärmningsbehovet. 
 

 
Figur 14 - Total värmeanvändning som en funktion av inomhustemperatur. 

 

10.5 Åtgärd 5 – Installation av värmeåtervinning av frånluften 

Installation av frånluftsvärmepump simulerades för Brf Redaren. Simuleringen 
gjordes med fyra stycken varvtalsreglerade värmepumpar installerade. Varje 
värmepump har en avgiven effekt på 8,5 kW och ett dimensionerande luftflöde på 
353 l/s.  Figur 15 visar värme- och elanvändningen med och utan återvinning av 
frånluften. Efter att ha installerat frånluftsvärmepumparna sjönk värmebehovet 
med 235 MWh, alltså 51 %. Elanvändningen ökade med 79 MWh.  
Totalt sett ledde installationen av frånluftsvärmepumpar till en minskning av 
energianvändningen med 156,8 MWh under ett år. 
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Figur 15 - Simulerad värmeanvändning och elanvändning i basfallet och med installerad frånluftsvärmepump 

 

10.6 Kombination av alla åtgärder 

Vidare undersöktes utfallet om alla undersökta åtgärder skulle implementeras. För 
Brf Redaren ledde en implementering av alla åtgärder till en minskning av 
fjärrvärmebehovet med 59 % men en ökning av elbehovet med 300 %. Totalt sett 
så minskade energianvändningen och den specifika energianvändningen sjönk från 
113 kWh/m2 till 89 kWh/m2. För Brf Grynnan Sickla Kaj sjönk 
fjärrvärmebehovet med 10,4 % och elbehovet med 9,6 %. Den specifika 
energianvändningen minskade från 136 kWh/m2 till 126 kWh/m2. Förändringen 
av fjärrvärmeanvändning, fastighetsel och tappvarmvatten i simuleringarna visas i 
figur 16-18.  
 

 
Figur 16 - Fjärrvärmeanvändning i basfallet och med alla åtgärder implementerade 
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Figur 17 - Simulerad fastighetsel i basfallet och med alla åtgärder implementerade, 

 

 
Figur 18 - Tappvarmvatten i basfallet och med alla åtgärder implementerade 

10.7 Resultat av intervjuer 

För att kunna kartlägga intresset för energifrågor samt få reda på mer om hur 
föreningarna har jobbat med energifrågor under de senaste åren genomfördes 
intervjuer med alla undersökta föreningar. I detta avsnitt följer utdrag av 
intervjuerna.  

10.7.1 Energifrågans prioritering och betydelsen av HS2020  

HS2020 har målsättningen att förbättra energiprestandan i Hammarby Sjöstad, men 
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föreningarna. En av föreningarna uppger att HS2020:s målsättning inte har betytt 
så mycket för dem utan att deras främsta motiv har varit ekonomisk besparing. Två 
av föreningarna uppger att HS2020 har haft en stor betydelse för deras 
energiarbete. Dessa föreningar har haft stor nytta av den kunskap och de 
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erfarenheter som HS2020 kunde förmedla. En av föreningarna menar att de har en 
så pass erfaren styrelse så att de inte är i behov av ytterligare stöd och kompetens 
från HS2020, däremot kan de själva bidra med erfarenheter till andra föreningar. 
Två av föreningarna menar att HS2020 inte har haft någon praktisk betydelse för 
deras energiarbete, men att de är positivt inställda till att de finns.  
 

Vad gäller energifrågors prioritet i föreningarna så hade alla föreningar lite delade 
meningar. Medan vissa föreningar såg energiförbrukningen enbart som en utgift 
drevs andra av ett specifikt intresse för energifrågor och att minska sin 
klimatpåverkan. En förening menar att det egentligen inte är själva energifrågan 
som är intressant, utan att minska på de löpande kostnaderna. Eftersom 
energiräkningen är en av de största löpande utgiftsposterna blir det automatiskt en 
prioritering hos de flesta föreningar. 
En förening uppger att de har två personer i styrelsen som är mycket intresserade 
av energifrågor. De brukar gå på alla HS2020:s möten och anser dem vara mycket 
intressanta och givande. Samma förening menar att energifrågor generellt sett är 
högt prioriterade i Hammarby Sjöstad. ”De möten som gäller energi är ofta mer 
populära än de som gäller till exempel sophantering”, uppger en av 
styrelsemedlemmarna. En annan förening menar att det finns en 
konkurrenssituation och en viss prestige i att ha en låg energiförbrukning. ”Vi vill 
gärna ligga bland de bästa i Sjöstaden”, menar styrelseordförande. 

10.7.2 Intresset för målstyrd energiförvaltning 

En viktig del av HS2020 arbetsplan är implementeringen av målstyrd 
energiförvaltning. Detta verktyg är tänkt att hjälpa föreningarna nå det uppsatta 
målet på ett så effektivt sätt som möjligt. Brf Hammarby Ekbacke har redan 
implementerat målstyrd energiförvaltning. På frågan om de är intresserade av att 
implementera målstyrd energiförvaltning svarade två av de övriga sex föreningarna 
ja, två svarade nej och två svarade kanske. En förening menar att det kanske skulle 
kunna vara intressant i samband med installation av FVP eftersom att föreningen 
då ändå kommer att behöva stöd och rådgivning från HS2020. 
 
Brf Grynnan Sickla Kaj menar att det skulle vara intressant, men ställer sig 
tveksamma till om några stora energibesparingar skulle kunna göras då någon 
installation av frånluftsvärmepump inte är aktuell. En annan förening avfärdar idén 
om målstyrd energiförvaltning och menar att ”nej, det är nog ingenting för oss”. 
De anser att det kan vara ett bra alternativ för andra, men de föredrar att sköta 
energiförvaltningen själva.  
 
Sex av de sju föreningarna har anlitat ett företag som sköter både den tekniska 
förvaltningen och energiförvaltningen. En av föreningarna uppger att de sköter det 
mesta av energiförvaltningen själva. Endast vid särskilda behov tar föreningen hjälp 
från en konsultfirma. Erfarenheter från energibesiktningarna och styrelseledamöter 
visade att de traditionella fastighetsskötarna ofta saknar tillräcklig kompentens om 
byggnadernas energisystem. De datoriserade undercentralerna tekniskt komplexa 
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och det kan vara svårt att veta vilka inställningar som är gjorda och hur de ska 
korrigeras. 
 
På frågan om huruvida föreningarna ansåg att deras nuvarande energiförvaltning 
kunde förbättras på något sätt hade sex av föreningarna inga önskemål. En av 
föreningarna påpekade att det skulle vara mycket användbart med den app som just 
nu utvecklas av en forskargrupp på KTH. Appen, som kommer heta ”Sjöstaden i 
mobilen”, ska fungera som en anslagstavla med allmän information om livet i 
Hammarby Sjöstad.  Den ska också kunna kopplas upp mot fastigheternas 
undercentraler så att föreningarna kan följa energianvändningen i realtid och 
upptäcka brister i systemet. Detta, att få fram information om energisystemet i 
huset på ett tillgängligt sätt skulle underlätta förvaltningen. 

11 Analys och diskussion 

11.1 Utvärdering av energisimuleringarna 

Åtgärd nummer ett, tilläggsisolering av vind, ledde endast till en marginell 
besparing i modellerna. En ökning av isoleringsdjupet från 400 mm till 500 mm gav 
en årlig besparing på 2,9 MWh för BRF Redaren och 3,3 MWh för BRF Grynnan 
Sickla Kaj, vilket motsvarar en procentuell besparing på 0,6 respektive 0,3 procent. 
Denna låga besparing beror sannolikt på att det djup av tilläggsisolering som 
undersöktes endast var 100mm. För en byggnad som har ett mindre isoleringsdjup 
från början kommer den procentuella besparingen bli större. Resultaten från 
simuleringarna visar att vid en ökning från 300mm till 600mm mineralull så uppnår 
båda föreningarna en besparing på cirka 10 MWh.  
 
Åtgärd nummer två, avstängning av värme i garage och källare, ledde till en 
besparing på 9 MWh under ett år för Brf Redaren och 21 MWh under ett åt för Brf 
Grynnan Sickla Kaj. Detta motsvarar 1,8 respektive 2,2 procent. Denna besparing 
var alltså fjärrvärmemängden som krävdes för att värma upp garagezonen under 
huset till minst 15 grader. Denna mängd värme kan tyckas liten, men eftersom 
garageplan ligger under huset överförs en del av husets värme till garaget och 
eftersom det inte finns några fönster sker ingen stor värmetransport genom dem. 
Att stänga av uppvärmningen helt i garaget kan diskuteras. Kanske kan en viss 
uppvärmning av garage motiveras för förhöjd komfort och för att förhindra att 
eventuellt vatten fryser. I detta arbete valdes ändå alternativet med att stänga av 
värmen helt att undersökas, just för att se den maximala besparingen.  Om garaget 
skulle värmas under någon period under året kommer den totala besparingen alltså 
att ligga under de 1,8 respektive 2,2 % som uppnåddes i denna simulering.  
 
I åtgärd nummer tre, sänkt ventilation i garage, ändrades luftomsättningen i 
garagezonen från 0,5 oms/h till 0,25 oms/h. Då minskade den totala 
värmeanvändningen med 7,5 MWh på ett år för Brf Redaren och 12,2 MWh för 
Brf Grynnan Sickla Kaj, vilket motsvarar 1,6 respektive 1,2 procent av 
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uppvärmningsenergin. Viktigt att anmärka är att denna åtgärd utfördes oberoende 
av åtgärd nummer två, avstängning av värme i garage och källare. Om värmen hade 
stängts av först hade den totala energibesparingen blivit lägre, då frånluften inte 
skulle innehålla lika mycket värme. Denna effekt uppstod i simuleringen där alla 
åtgärder kombinerades.  
 
Åtgärd nummer fyra, sänkning av inomhustemperatur från 22 till 21 grader Celsius 
minskade värmebehovet med 39,2 MWh för Brf Redaren och 76,9 MWh för Brf 
Grynnan Sickla Kaj. Detta motsvarade en besparing av uppvärmningsbehovet med 
9 respektive 8 procent och var en av de åtgärder som ledde till störst 
energibesparing. Resultaten visade att inomhustemperaturen har en mycket stark 
korrelation till uppvärmningsbehovet. Detta indikerar att det är extremt viktigt att 
se till att inomhustemperaturen är bra reglerad. Under intervju med Veolia som 
ansvarar för den målstyrda energiförvaltningen för Hammarby Ekbacke framkom 
att denna förening hade haft problem med ojämn inomhustemperatur. I vissa delar 
av huset hade temperaturen varit för låg, vilket efter klagomål till föreningen ledde 
till förhöjning av husets inomhustemperatur. Detta ledde i sin tur till att boende i 
andra delar av huset fick för varmt och vädrade ut värmen. Detta leder förstås till 
stora energiförluster och är långt ifrån optimalt. Att justera värmen lägenhetsvis kan 
förhindra att situationer som denna uppstår.  
 
Åtgärd nummer fem, installation av frånluftsvärmepump, utfördes endast för Brf 
Redaren. Efter simulering med fyra stycken frånluftsvärmepumpar sjönk 
värmebehovet med 235 MWh, medan elanvändningen ökade med 79 MWh. Detta 
motsvarar en minskning av det totala energibehovet med 156,8 MWh, alltså cirka 
34 procent, under ett år. Detta värde stämmer med den energibesparing som Brf 
Seglatsen och Brf Sjöstaden 1 uppger att de har åstadkommit genom installation av 
frånluftsvärmepump. Båda föreningarna uppger att de efter installationen har 
halverat sin fjärrvärmeanvändning, men höjt sin elanvändning. I detta projekt har 
ingen ekonomisk beräkning gjorts, vilket gör att det inte går att säga något om 
lönsamheten i denna åtgärd. Under ett energimöte anordnat av HS2020 uppgav 
dock både Brf Seglatsen och Brf Sjöstaden 1 att investeringen återbetalat sig inom 
6-8 år (protokoll energimöte 4 dec 2015). 
 
Resultaten från simuleringen visar att Brf Grynnan Sickla Kaj genom en 
kombination av samtliga åtgärder kunde sänka sitt uppvärmningsbehov med 10,4 
procent och sitt elbehov med 9,6 procent. Den specifika energianvändningen 
minskade från 136 kWh/m2/år till 126 kWh/m2/år. Detta innebär att den specifika 
energianvändningen har sjunkit med 10 kWh/m2/år enbart genom att utföra 
åtgärder som inte kräver någon stor investering.  Detta stämmer överens med 
litteraturen som säger att en energieffektivisering på 10-20 procent kan 
åstadkommas genom enklare justeringar av det befintliga systemet (IVA, 2012). 
Den totala energibesparingen räcker dock inte för att uppnå målet med en specifik 
energianvändning under 100 kWh/m2/år. För att göra detta krävs någon form av 
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större investering. Under intervju med föreningen uppgav de dock att de inte har 
tillräckliga resurser för en större investering under de fem närmaste åren, då de 
kommer att behöva utföra andra, icke energirelaterade åtgärder i huset.  
 
För Brf Redaren ledde en implementering av alla åtgärder till en minskning av 
fjärrvärmebehovet med 59 % men en ökning av elbehovet med 300 %. Totalt sett 
så minskade energianvändningen och den specifika energianvändningen sjönk från 
113 kWh/m2/år till 89 kWh/m2/år. Kombinationen av åtgärder ledde alltså till att 
modellen uppnådde målet med en specifik energianvändning under 100 
kWh/m2/år. 
 
Modellerna för energiberäkningarna har byggts upp utifrån information hämtad 
både från ritningar och från protokoll från energigenomgångar. Då all information 
inte funnits tillgänglig har vissa inparametrar fått skattas med hjälp av 
standardvärden. Detta innebär att det finns en förbättringspotential i modellerna. I 
kapitel 9 finns en validering av modellen som visar att resultatet för modellens 
basfall är likvärdig energianvändningen i de verkliga byggnaderna. Detta utesluter 
dock inte möjligheten att energin är fördelad olika i den riktiga byggnaden och i 
modellen.  
 
I Hammarby Sjöstad finns många byggnader som liknar Brf Grynnan Sickla Kaj 
och Brf Redaren. Det vill säga flerbostadshus byggda runt år 2005 med 
frånluftsventilation, enstegstätad fasad och specifik energianvändning över 118 
kWh/m2/år. Flera av dessa byggnader skulle kunna dra fördel av liknande åtgärder 
som presenterats i denna rapport. Detta, att överföra kunskap och erfarenheter 
mellan bostadsrättsföreningar, är ju ett av de övergripande syftena med forumet 
HS2020. 
 

11.2 Vad kan övriga föreningar lära av de som redan utfört åtgärder? 

Erfarenheterna som kommit fram under intervjuerna kan konkretiseras i några 
allmänna lärdomar. Först och främst är det viktigt för alla bostadsrättsföreningar att 
ta tillvara på möjligheten att få en energigenomgång av huset. Genom att gå igenom 
huset tillsammans med en erfaren besiktningsman kan föreningarna lära sig mycket 
om sin fastighet. Det lönar sig att lära sig mer om hur komponenterna i systemet 
fungerar och vilka möjligheter till styrning som finns. Resultaten från Brf Grynnan 
Sickla Kaj visar att mindre åtgärder som inte kräver någon större investering kan 
leda till en märkbar energibesparing.  
 
Energiåtgärder kan i allmänhet delas upp i tre olika nivåer. Den första nivån 
innefattar åtgärder som kräver en liten eller ingen investering. Dessa åtgärder har 
ofta en liten inverkan på den slutgiltiga energianvändningen, men om många små 
åtgärder utförs kan energianvändningen sänkas. Åtgärder som räknas in i denna 
nivå är till exempel rensning av luftintag, justering av framledningstemperatur, 
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sänkning av inomhustemperaturen, optimering av drifttid för belysning. 
Energigenomgångarna visade att många av husen har dåligt fungerande styrning av 
till exempel belysning i trapphus och gemensamma utrymmen. Den andra nivån 
innefattar åtgärder som kräver en viss investering. Det innefattar till exempel att 
tilläggsisolera vinden eller att byta ut belysningsarmatur och ljuskällor. Den tredje 
nivån innefattar åtgärder som kräver stora investeringar, till exempel installera 
värmeåtervinning eller göra förändringar i klimatskalet.  Vid en energieffektivisering 
är det viktigt att börja från första nivån och inte bara se till de stora åtgärderna som 
kan ge en stor besparing. För de kräver också stora investeringar. Istället är det 
bättre att börja med att utföra alla små åtgärder. ”Är det någon idé att installera 
värmeåtervinning av frånluften om man inte ens har rensat intagsgallret från löv på 
flera år?” var en kommentar från energibesiktningsmannen. Kanske kan någon av 
de små åtgärderna lösa större problem? Något så enkelt som att rensa bort löv ur 
luftintagen kan göra att hela ventilationssystemet fungerar bättre (Osciansson, 
2015).  
 
För att kunna följa upp energianvändningen är det av stor hjälp att ha fler 
mätpunkter för vatten, värme och el. Detta kan vara komplicerat att installera om 
det inte fanns från början, men det finns exempel på föreningar som har haft en 
befintlig utrustning för till exempel individuell mätning av tappvarmvatten som inte 
använts. Detta kan bero på att föreningen inte visste om att mätutrustningen fanns, 
eller att det var någon komponent som inte fungerade. Att föreningarna får hjälp 
att lära sig hur energisystemet fungerar kan alltså leda till att de bättre kan utnyttja 
eventuell mätutrustning som redan finns.  

11.3 Hur långt har HS2020 kommit på vägen mot målet? 

Av de sju undersökta föreningarna är det fyra som redan har nått målet ”under 
100”, nämligen Seglatsen, Sickla Kanal, Sjöstaden 1 och Sjöstadsviken. Hammarby 
Ekbacke och Redaren ligger nära målet men Grynnan Sickla Kaj ligger fortfarande 
en bra bit över.  
 
Energiberäkningarna för Brf Redaren och Brf Grynnan Sickla Kaj visade att 
märkbara energibesparingar kunde göras med hjälp av enklare åtgärder. Genom att 
tilläggsisolera vinden, stänga av uppvärmning av garage, sänka ventilationsflödet i 
garage och sänka inomhustemperaturen till 21 grader kunde Grynnan Sickla Kaj 
sänka sin specifika energianvändning med 10 kWh/m2/år. Brf Redaren, som har 
förutsättningar för att installera frånluftsvärmepump skulle genom en kombination 
av ovan nämnda åtgärder och denna kunna halvera sitt uppvärmningsbehov och 
sänka sin specifika energianvändning till under 100 kWh/m2/år. Eftersom flertalet 
byggnader i Hammarby Sjöstad har liknande förutsättningar gällande installerad 
teknik och konstruktion är det rimligt att tro att fler föreningar kan uppnå liknande 
energibesparingar genom att utföra samma typ av åtgärder. Detta stämmer väl 
överens med Kungliga vetenskapsakademins uppskattning om att de första 20 
procentens energieffektivisering i en flerbostad oftast kan nås utan 
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ombyggnationer, till exempel genom att optimera värme och ventilationssystem 
och byta ut ineffektiva komponenter. För att uppnå besparingar utöver denna gräns 
krävs dock ofta större investeringar, till exempel installation av värmeåtervinning 
eller förändringar i byggnadernas klimatskal, som kan vara svåra att motivera 
ekonomiskt (IVA, 2012). Självklart spelar också brukarnas beteende in och 
ytterligare besparingar skulle kunna uppnås om brukarna ändrar sina vanor till att 
bli mer energieffektiva. I sin rapport ”brukarindata” från 2012 menar Sveby att 
installation av individuell mätning och debitering av varmvatten kan spara upp mot 
20 % av varmvattenanvändningen (Sveby, 2012). 
 
Är det då troligt att alla föreningar kommer uppnå målet till år 2020? Det vill säga, 
är det rimligt att varje förening ska sänka sin energianvändning så att den ligger 
under 100 kWh/ m2 och år under de fyra närmaste åren? Denna studie indikerar att 
det för flera föreningar troligen skulle krävas installation av värmeåtervinning eller 
förändringar i byggnadens klimatskal för att nå målet. Då inte dessa åtgärder är 
möjliga för alla föreningar verkar det svårt att varje enskild förening ska uppnå 
målet. Däremot finns underlag för att den genomsnittliga specifika 
energianvändningen skulle kunna sjunka markant.  
 

Intervjuerna gjorda i denna studie visar att det finns ett intresse för energifrågor i 
föreningarna. Uppslutningen vid energimöten som anordnas av HS2020 är ofta 
stor. Vad som får föreningarna att intressera sig för energifrågor varierar.  
Intervjuerna visade att några av föreningarna främst intresserade sig av energifrågor 
av ekonomiska skäl, och siktade på en långsiktig ekonomisk besparing, medan 
andra föreningar drevs av ett miljöintresse. Vid frågan om vilka energibesparande 
åtgärder som föreningarna har planerat under de fem närmaste åren varierade 
svaren. Några av föreningarna hade inte planerat att utföra några åtgärder alls, då 
de redan hade lagt budget för annan typ av underhåll. De hade helt enkelt inte råd 
att genomföra några större energibesparande åtgärder under den närmaste 
framtiden. Dessa föreningar rekommenderas att ta tillvara på den kunskap och 
hjälp som erbjuds av HS2020 eller fjärrvärmeleverantören för att se över 
energisystemet i sin fastighet så att det kan optimeras och justeras korrekt.  
 

11.4 HS2020:s modell för ett samlat energiarbete och målstyrd energiförvaltning 

Hur har arbetet fortskridit sedan förstudien gjordes år 2013? Har önskade resultat 
uppnåtts? Vad har fungerat och vad har inte fungerat? Resultaten från 
intervjustudien visar att arbetet med att sprida kunskap och intresse för 
energifrågor har lyckats. Flera av de undersökta föreningarna vittnar om att de 
genom HS2020 har fått en större förståelse och ett ökat intresse för sin egen 
energiförbrukning. De har blivit motiverade till att lära sig mer om hur det fungerar 
och fastighetens värmesystem kan optimeras. För brf Grynnan Sickla Kaj 
fungerade HS2020 som en ögonöppnare, och efter att ha gått på energimötena 
insåg föreningen att de kan utföra flera energibesparande åtgärder helt ”gratis”. De 
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kunde till exempel justera inställningarna i systemet, sänka belysningen, rengöra 
filter och stänga av markvärme.  
 
Begreppet målstyrd energiförvaltning har börjat etablera sig bland 
bostadsrättsföreningarna i Hammarby Sjöstad. Sex av de sju föreningarna uppger i 
intervjun att de känner till begreppet målstyrd energiförvaltning. Den förening som 
inte känner till begreppet uppger också att de inte hittills har haft möjlighet att gå 
på de möten som anordnas av HS2020.  
 

Två av de undersökta föreningarna är intresserade av en upphandling och en tredje 
har redan upprättat ett samarbete med ett konsultbolag som ska sköta den 
målstyrda förvaltningen. Detta är ett annat bolag än det som är involverat i 
projektet med Brf Hammarby Ekbacke. Enligt Allan Larsson, initiativtagaren till 
HS2020, kommer fler och fler föreningar att upphandla målstyrd energiförvaltning. 
Det är flera föreningar som visat intresse, och redan om ett år tror Larsson att upp 
emot tio föreningar kan vara anslutna. 
 
HS2020 har haft olika betydelse för de sju undersökta föreningarna. En av 
föreningarna uppger att HS2020:s målsättning inte har betytt så mycket för dem 
utan att deras främsta motiv har varit ekonomisk besparing. Två av föreningarna 
uppger att HS2020 har haft en stor betydelse för deras energiarbete. Dessa 
föreningar har haft stor nytta av den kunskap och de erfarenheter som HS2020 
förmedlade via medlemsmöten. En av föreningarna menar att de har en så pass 
erfaren styrelse så att de inte är i behov av ytterligare stöd och kompetens från 
HS2020, däremot kan de själva bidra med erfarenheter till andra föreningar. Två av 
föreningarna menar att HS2020 inte har haft någon praktisk betydelse för deras 
energiarbete, men att de är positivt inställda till att de finns.  
 
Sett ur ett större perspektiv kan HS2020 vara en viktig länk till en mer hållbar 
stadsdel. Grundtanken med Hammarby Sjöstad och Hammarbymodellen var att 
stadsdelen skulle närma sig självförsörjning. Detta är långt ifrån fallet idag, för att 
komma närmare självförsörjning måste energianvändningen minska i systemet som 
helhet. Detta indikerar en förändring i beteende hos alla involverade i distriktet, så 
som boende, lokala företag och kommun. Genom sitt samlade grepp och sin breda 
plattform kan HS2020 få de olika aktörerna att samarbeta. Eftersom de största 
koldioxidutsläppen i området är kopplade till uppvärmning av bostäder och kontor 
(Pandis Iveroth et al, 2013) har energieffektiviseringen en stor potential att minska 
stadsdelens miljöpåverkan. 
 
Att hitta ett sätt att motivera de boende till att vara med i förändringen är av stor 
vikt. Om inte de boende brukar systemet rätt kommer det inte att fungera optimalt. 
Återigen, enbart rätt teknik kan inte lösa problemet långsiktigt. De boende måste 
vara medvetna om hur deras beteende vad gäller vädring, tappvarmvatten, 
användning av hushållsapparater och belysning påverkar husets energisystem och 
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energianvändningen. Frågan är bara hur intresset för dessa frågor ska väckas. Att 
motivera med de få kronor som faktiskt skulle synas på elräkningen är i de flesta 
fall inte motiverande nog.  
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12 Slutsatser 

Syftet med studien var dels att kartlägga och sammanställa energibesparingsarbetet 
som skett inom bostadsrättsföreningarna sedan år 2013. Detta gjordes genom att 
sammanställa information från besiktningsprotokoll samt genom att genomföra 
intervjuer med föreningarna. I intervjuerna tillfrågades föreningarna vilka 
energibesparande åtgärder de utfört samt planerat att utföra. Intervjuerna handlade 
också om föreningarnas relation till HS2020 och på vilket sätt de har haft nytta av 
de tjänster som HS2020 erbjudit. Även energifrågans prioritering var ett ämne som 
behandlades under intervjuerna.  
 
Vidare var syftet även att undersöka och ge exempel på vilken energibesparing de 
åtgärder som presenterats i förstudien kan leda till. Två av bostadsrättsföreningarna 
fungerade som exempel och simuleras för att kunna beräknad en förväntad 
besparing av de åtgärder som de har blivit rekommenderade att utföra. Frågorna 
som besvaras i denna del var ”Hur stor inverkan har åtgärdsförslagen på 
byggnadernas totala energianvändning?” samt ”Kan åtgärdsförslagen hjälpa 
byggnaderna att uppfylla HS2020:s mål för 2020?” 
 
Resultaten av denna studie visar arr fyra av de sju undersökta föreningarna redan 
har nått målet ”under 100”, nämligen Seglatsen, Sickla Kanal, Sjöstaden 1 och 
Sjöstadsviken. Hammarby Ekbacke och Redaren ligger nära målet men Grynnan 
Sickla Kaj ligger fortfarande markant över med en specifik energianvändning på 
139 kWh/m2/år. 
 
De mest energibesparande åtgärderna enligt energiberäkningarna är installation av 
frånluftsvärmepump samt sänkning av inomhustemperaturen. 
Simuleringsresultaten för installation av värmepump i Brf Redaren visade att 
fjärrvärmeanvändningen sänktes med 55,4 procent och den specifika 
energianvändningen sänktes med 30 procent.  
 
Resultaten från energiberäkningen visar att modellen för Brf Grynnan Sickla Kaj 
genom en kombination av samtliga åtgärder kunde sänka sin specifika 
energianvändning med 10 kWh/m2/år till 126 kWh/m2/år. För BRF Redaren 
ledde en implementering av alla åtgärder i modellen till en minskning av den 
specifika energianvändningen med 24 kWh/m2/år till 89 kWh/m2/år. 
Kombinationen av åtgärder ledde alltså till att modellen uppnådde målet med en 
specifik energianvändning under 100 kWh/m2/år. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att HS2020 är på god väg att nå de uppsatta målen 
för år 2020, men det krävs fortsatt arbete för att nå dit. För att nå de uppsatta 
målen rekommenderas alla föreningar ta tillvara på tillfället att få en gratis 
energigenomgång via HS2020 samt utifrån denna göra upp en åtgärdsplan för att 
sänka energianvändningen. Det är också viktigt att föreningarna alltid har en 
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representant närvarande på HS2020:s energimöten för att kunna ta del av viktig 
information och erfarenheter från andra föreningar. Det är av yttersta vikt att 
föreningarna stärker sin kompetens inom energifrågor. Alla föreningar bör se över 
driften av fastigheternas energisystem och optimera denna. Vid val av 
energieffektiviserande åtgärder är det viktigt att föreningarna börjar med de små 
åtgärderna som inte kräver så stor investering och sedan fortsätter med de åtgärder 
som kräver större investeringar.  
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