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Sammanfattning
För att nå de klimatmål som EU och Sverige har satt upp idag måste
energieffektivisering ske. Inom byggsektorn förväntas att hög energiprestanda
upprätthålls och eftersom de har hög primärenergiförbrukning finns det en stor
potential att spara energi på effektivisering. En förutsättning för att företag ska
välja att energieffektivisera är att det ska vara lönsamt ekonomiskt.
För att energieffektivisera har Ronnebyhus gjort omfattande installeringar av
mät- och styrsystem på sina bostäder. De har installerat temperaturgivare för att
kunna mäta och reglera inomhustemperaturen i syfte att minska energibehovet
för uppvärmning, samt infört mätning och debitering av varmvatten på en del av
sitt bestånd.
I denna rapport har mätningen och regleringen av inomhustemperaturen samt
debiteringen av varmvatten utvärderats ur ett energieffektiviseringsperspektiv
samt ur ett ekonomiskt perspektiv.
I de byggnader som mätning och debitering av varmvattnet har införts kunde en
minskning av varmvattenanvändning på 28 % på bostadshusen Madelungsvägen
3 A-D samt en minskning på 19 % på bostadsområdet Älgbacken bestämmas.
Vad gäller ekonomiska besparingar var debiteringen på Älgbacken den mest
lönsamma, detta antogs bero på skillnaden i varmvattenanvändning före
debiteringen.
Installationen av optimeringssystemet Noda kunde uppskattas ha reducerat
värmeenergianvändningen i bostadsområdet Karlstorp med 5,1 % motsvarande
6,6 kWh /m2
Alla de utvärderade investeringarna kunde betraktas vara lönsamma enligt
Ronnebyhus krav på 6,5 % kalkylränta. Mest lönsam var installationen av
varmvattenmätning och debitering av varmvatten på området Älgbacken.
En utvärdering gjordes även på möjligheten för Ronnebyhus att ta över
elförsäljningen till sina hyresgäster istället för att varje hyresgäst ska ha enskilda
kontrakt. Ronnebyhus föreslås göra enkätundersökningar om vad deras egna
hyresgäster tycker om saken. Det är dock viktigt att ha i åtanke att hyresgästerna
måste få regelbunden återkoppling om sin elanvändning så att inte bytet av
leverantör leder till ökad elanvändning.
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Summary
To achieve the climate targets that the EU and Sweden have set up today, energy
efficiency needs to be achieved in all industries. In the construction sector, high
energy performance is expected, and since they have a high total primary energy
use there is potential for big energy savings from improvement in efficiency. For
the industry to be able to keep improving their energy efficiency to contribute to
a lower environmental impact, it is important that the technology is also
profitable.
To improve their energy efficiency, Ronnebyhus has made extensive
installations of measurement and control systems in their residential buildings.
Installations included installing temperature sensors to measure and regulate
indoor temperature in order to reduce the energy demand for heating. They have
also introduced measurement and debiting of hot water on some of their
buildings.
In this report, the measurement and regulation of indoor temperature and the
debit of hot water has been evaluated from an energy efficiency perspective and
from an economical perspective.
In the buildings that have been measured and debited with the hot water, a 28%
reduction in the hot water consumption in the residential buildings on
Madelungsvägen 3 A-D, as well as a 19% reduction in the housing area
Älgbacken, could be determined. Regarding economic savings, the debit on
Älgbacken was the most profitable, which was assumed to be due to the
difference in hot water usage before the debiting.
The installation of the optimization system Noda could be determined to have
reduced the thermal energy consumption in the residential area Karlstorp by
5.1%, corresponding to 6.6 kWh/m2.
All the evaluated investments could be considered profitable according to
Ronnebyhus's requirement of 6.5% cost of interest. The implementation of
measurement and debit of hot water in the residential area of Älgbacken was the
most profitable measure.
An evaluation was also made of the possibility for Ronnebyhus to start selling
electricity to its tenants instead of them having individual contracts. Ronnebyhus
is proposed to move forwards with their plans and conduct surveys on what their
own tenants think. However, it is important to keep in mind that tenants must
receive regular feedback about electricity usage so that the change of supplier
does not lead to increased electricity consumption.
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Abstract
Ronnebyhus installering av mät- och styrteknik utvärderas utifrån ett
lönsamhet- samt ett hållbarhetsperspektiv, det vill säga om investeringarna
klarar de från Ronnebyhus uppställda avkastningskraven samt om den bidrar
till att nå EU och Sveriges klimatmål.
Installering av varmvattenmätare och debitering påvisar en minskning i
varmvattenanvändning och antyder det är en bra strategi för att minska
hyresgästernas energiförbrukning. Detta är även ekonomiskt gynnsamt för
företaget samt miljömässigt hållbart alternativ.
Den uppmätta energiförbrukningen före och efter installeringen av
energioptimeringssystemet Noda visar på en energibesparing vilket visar sig
vara lönsamt för investering av mät- och styrteknik och ger en minskad
primärenergi.
För mer miljövänlig el undersöks även möjligheten för Ronnebyhus att ta
över elförsäljningen till sina hyresgäster. En närmare utredning föreslås där
hyresgäster får delta kring beslutet. Det är även viktigt att utvärdera så att
övertagandet av elförsäljningen inte leder till en ökad elförbrukning.
Nyckelord:
Mätning, Debitering, Energieffektivisering, Energiprestanda, Primärenergi.
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Förord
Rapporten är ett resultat av 3 studenters arbete inom kursen Energisystem i
samhället projektkurs. Projektet är beställt av Goda hus tillsammans med
Ronnebyhus för att utvärdera effekterna av att installera mät- och styrsystem för
att energieffektivisera i bostäder.
Vi vill passa på att tacka Katarina Rupar Gadd, Kristian Olsér, Per Wickman,
Krushna Mahapatra och Ambrose Dodo för handledning och hjälp under
projektets gång. Vi vill rikta ett extra tack till Ambrose Dodoo som gav oss
tillgång till hans vip-program så att vi kunde jämföra energiförbrukningen vid
olika inomhustemperaturer.
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1. Introduktion
1.1 Bakgrund
1.1.1 Klimatförändringar
Klimatet på jorden är i förändring. Den globala medeltemperaturen har sedan
industrialiseringen av samhället ökat, vilket medför konsekvenser såsom
exempelvis förhöjd vattennivå, extrema väderfenomen och hot mot
livsmedelsäkerheten, dessa effekter kan betraktas redan idag men förväntas bli
allvarligare i framtiden. Förändringen av klimatet innebär därmed en risk för
såväl naturliga system som för mänskliga samhällen, detta oavsett vilken
ekonomisk utvecklingsgrad samhället har. [1] Dagens utsläpp per person och år
är i Sverige idag 11 ton och måste minskas till 1 - 2 ton för att motverka de
värsta konsekvenserna av klimatförändringarna. [2]
1.1.2 Eus klimatmål
För att motverka klimatförändringarna har EU satt upp mål om att minska
utsläppen av växthusgaser med 40 % tills 2030 i jämförelse med 1990 års nivåer.
[3] Inom EU står byggnader för 40 % av den totala energianvändningen vilket
innebär att det för att minska utsläppen av växthusgaser är viktigt att minska
energianvändningen i byggnader. [4]
Enligt EU:s 20-20-20 mål som sattes 2007 ska därför åtgärder vidtas för att öka
energieffektiviteten med 20 % och minska utsläppen av växthusgaser med 20 %
tills år 2020 jämfört med nivåerna 1990. [5] Angående nybyggnationer har EU
beslutat om att medlemsstaterna ska se till att alla byggnader som byggs efter
2020 ska vara nära-nollenergibyggnader, alltså byggnader med mycket hög
energiprestanda. [4]
1.1.3 Sveriges miljömål
Enligt Sveriges miljömål om en god bebyggd miljö från 1999 ska
energianvändningen i bostäder minska med 20 % till 2020 och med 50 % till
2050 jämfört med 1995 års nivåer. Det bör dock tilläggas att enligt
Naturvårdsverkets fördjupade utvärdering av miljömålen från 2012 bedömdes
det osäkert om målet till 2020 kunde uppfyllas och att det skulle krävas
”ytterligare åtgärder och mycket långtgående åtgärder” för att nå målet till 2050.
[6]
1.1.4 Ronnebykommuns miljömål
Då Ronnebyhus är ett kommunalägt bolag i Ronneby kommun är det även
relevant att beakta Ronneby kommuns miljömål och klimatstrategi. Enligt
Ronneby kommuns klimat- och energistrategi har kommunen som mål att de
mellan 2009 och 2020 ska minska sin energiförbrukning i byggnader med 25 %
via energieffektivisering. [7]

1
Cornelia Magnås, Julia Lundkvist, Wilhelm Johansson

Ronnebyhus är anslutna till Skåneinitiativet, ett initiativ taget av 80 olika
bostadsföretag inom SABO med målsättningen att minska sin energiförbrukning
med 20 % under 10 års perioden 2007 - 2016. [8]
1.1.5 Arbetsmiljö
Fastighetsägare, arbetsgivare och hyresvärdar har ansvar för inomhusklimatet, så
att en behaglig innetemperatur ska upprätthållas i fastigheter och lokaler. De har
även ansvar för att ventilationen är enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter [9]. Om
kraven inte hålls och fastigheten saknar resurser att bevara en god arbetsmiljö
kan arbetsmiljöverket förbjuda att den hyrs ut. [10]
Mätinstrument med fjärravläsning kan ge en större överblick huruvida rätt
temperatur levereras till hyresgästen utan att någon, fastighetsskötare eller
liknande behöver mäta på plats, vilket sparar tid och resurser. [11]

1.1.6 Ronnebyhus
Ronnebyhus stiftelse startade 1947 och har sedan 1996 varit ett aktiebolag.
Företaget består av 50 anställda med 2600 lägenheter och 100 lokaler på 19 000
kvadratmeter. Det finns en hel del nybyggnationer men de flesta hyreshusen
byggdes på 1960-talet. Som i många andra företag finns stort intresse av att
energieffektivisera och arbeta med miljömålen som EU och Sverige har satt.
Därför har styr- och mätteknik valts att installeras i samtliga hus och lägenheter
för att bättre kunna anpassa energitillförseln i husen vid behov.
Den mätteknik som installerats är följande:
•
•
•
•
•
•
•

Fjärrvärmemätare
Vattenmätare
Fastighetselmätare
Egna elmätare
Stora varmvattenmätare
Varmvattenmätare
Innetemperaturmätare

Till dessa mätinstrument används program som kan användas för att analysera
och styra energitillförseln till lägenheterna. Dessa är tjänsterna Ecoguard, Noda,
Schneider och IQHeat. [11]
Tidigare åtgärdsprogram på bostadsområdet Hjorthöjden i Sydvästra Ronneby
visade att de med energiåtgärder kunde gå ifrån 99 KWh/m2 till 69 KWh/m2 och
till och med uppnå 37 KWh/m2 med vidare bergvärmeinstallation. Detta skulle
innebära minskning med 30 % och med hela åtgärdsprogrammet 63 %. Detta
undersöktes även ekonomiskt och visade sig ligga inom avkastningskraven för
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Ronnebyhus. I åtgärdsprogrammet undersöktes bland annat installering av FTX,
regler- och styrmedel. [12]
Goda Hus, en förening för energieffektiva byggnader i Sydost [13], genomför
mätningar mellan olika bostadsbolag och kommunala fastigheter. Från år 2012 2016 undersökningar har Ronnebyhus fastigheter stått för bäst energiprestanda
bland bostadsbolagen. (Se Bilaga 1).
1.1.7 Byggnaders historia
Ronnebyhus äger flerbostadshus som är byggda under olika tidsepoker, där det
äldsta huset är från 1947 och det nyaste är byggt 2015. I Sverige byggde man
olika typer av hus vad det gäller materialutformning och antal under de olika
årtiondena. [14]
De olika typer av byggnader som byggdes mellan år 1940 - 1980 var punkthus,
lamellhus och skivhus. Punkthus är kvadratiska hus med två våningar eller mer
som låg fristående, i längder, eller sammankopplade i en så kallad stjärnform.
Lamellhus är en hustyp som byggdes mestadels på 1930 - 50-talet och
karakteriseras av att vara fristående flerbostadshus med två till tre trapphus som
byggdes anpassningsvis in i terrängen. Skivhus är i princip samma typ av
byggnad som lamellhus men med fler våningar och byggdes främst på 60-talet
och framåt. [14]
På 60-talet drev politikerna på och ville få bot på bostadskrisen, det stora
miljonprogrammet drog igång. Under den perioden byggde Sverige flest
bostäder i hela världen. Definitionen av miljonprogrammet var att bygga 100 000
lägenheter per år i tio år från 1965 till 1974. Bakgrunden till miljonprogrammets
material och byggnadsutformning var att industrier, och framförallt
materialindustrin, expanderade. Detta ledde till att hus kunde standardiseras då
nya material och metoder snabbt togs i bruk vilket kom att prägla
miljonprogrammets byggnaders utseende och funktion. [14]
För att det snabbt skulle gå att få fram bostäder platsgjöts byggnadernas golv och
väggar och istället för träbalkar blev lodräta väggarna bärande. Lamellhusen som
byggdes under 60 - 70 talet byggdes på plan eller planlagd mark och var ofta
vinkelrätt ställda till varandra och saknade grönområden mellan husen. Träd
nyplanterades istället för att det skulle gå snabbare att bygga. [14]
Miljonprogrammet avslutades under 70-talet och byggbranschen bytte från den
höga produktionen lägenheter till att bygga fler småhus igen. Den stora
satsningen blev en aning misslyckad genom att flertalet lägenheter stod tomma
och vissa byggnader revs sedan för att få mer plats. [14]
Byggbranschen växte igen under 80- och 90-talet och antalet bostäder växte.
Men med en byggpolitik som avvecklas, lika så subventioner inom
byggbranschen så kom mer privata bolag att ta över byggandet under 90 talet. De
privata bolagen ville öka lyxen i lägenheterna genom att få in samma känsla som
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i en villa, med parkettgolv och kakel istället för plastmattan. Skillnader i
byggkonstruktion var att lamellhusen övergick till skivhus samt att mer isolering
användes vilket medför tjockare väggar. Ett problem med husen som är tätare
och välisolerade är att det kan bli fukt i byggnaden, vilket dock kan motverkas
med ett bra ventilationssystem. [14]
Det finns en variation mellan hur mycket bostäder som har byggts under olika
tidsperioder. Av det totala antalet byggnader idag har 12.4 % byggts före 1919,
mellan 1919 – 1945 byggdes 20.2 %, perioden 1946 – 1970 byggdes 33.1 %,
mellan 1971 – 1990 byggdes 27.1 % och 7.2 % av alla byggnader är byggda efter
1990. [15]
Framtiden för lägenheter för både människans och miljöns skull är att höja
standarden och på samma gång sänka kostnaden. Om man bygger med bra
material från början slipper man renoveringar som skulle behövas
när de dåliga materialen skulle behöva bytas ut. [16]
Boverkets nya direktiv på hur mycket energi olika typer av byggnader ska
använda sig av per kvadratmeter, ställer högre krav på isolering i väggar, fönster
och tilluft i husen. [17] exempelvis ska ett flerbostadshus i södra Sverige klara
sig på 75 kWh/m2 [18].
För att få fram mer bostäder idag renoveras många gamla bostäder istället för att
rivas och bygga nytt. [16] [19]
En nackdel med många bärande väggar som är en vanlig konstruktion under
miljonprogrammet är att det är svårare att renovera och lägga om planlösningen i
befintliga lägenheter. Vissa ogenomtänkta material som användes gör
renoveringar nödvändiga och kostsamma saneringar av bl. Pyretroid, PCB och
formaldehyd. [19]
1.1.8 Byggnaders Energi
Byggnadssektorn står för en stor del av den totala primärenergianvändningen och
har stor potential att effektiviseras. [20] En byggnads livscykel kan delas upp i
olika delar där alla stadier från byggnadens start till slut tillsammans står för
byggnadens totala energianvändning. Från materialutvinning till dess att
byggnaden rivs och ska deponeras bedömer LCA vilken miljöpåverkan en
byggnad har total samt var man kan göra stora energibesparingar. [21] Den
absolut största delen har visat sig vara användningsfasen. Till användningsfas
räknas uppvärmning, elektronik, ventilation och varmvatten. Enligt forskning
står detta för hela 84 - 85 % av hela energibehovet i byggnadens livscykel. [22]
[23] Delas användningsfasen upp står sedan uppvärmningen av hus för största
energin, den uppgår till så mycket som 60 % av användningsfasens energi. Som
nämnt ovan är energianvändningen under en byggnads användningsfas därför en
viktig del av EU:s klimatmål för energieffektivisering.

4
Cornelia Magnås, Julia Lundkvist, Wilhelm Johansson

Viktiga aspekter för att kunna göra en bedömning på energibehov är förlust och
tillgång på värme. En analys av detta kan ge stora besparingar både ekonomiskt
och ur hållbarhetsperspektiv. Genom att ta hänsyn till värme som vi människor,
apparater, solinstrålning och annat ger kan stora besparingar i energi göras.
Energibehov beror på olika parametrar så som geografisk punkt, vind, sol,
fönster och lufttäthet. [24]
Med nya miljömål ställs stora energikrav på byggnadsföretagen, byggnaderna
måste hålla rätt energiprestanda. [25] Det är dock annorlunda med gamla hus då
samma krav icke ställdes under byggnationen. Många hus måste därför idag
energirenoveras för att minska energibehovet. Med dagens teknikutveckling kan
till och med relativt nybyggda hus behöva detta. För att nå klimatmålen räcker
det därför inte bara att investera i de nya byggnaderna utan man måste även
renovera de byggnader man har, detta gäller 75 % av befintliga byggnader fram
till år 2050. [26]
En grundläggande förutsättning för att energieffektivisering ska uppnås är att
fastighetsägarna ska se det som en lönsam investering, därför uppmanas
fastighetsägare att införa energieffektivisering i samband med redan nödvändig
renovering. I intervjuer visar det sig också att fastighetsägare inte ångrar
energieffektivisering av sina byggnader. [12]
I flerbostadshus i Sverige är den vanligaste uppvärmningen fjärrvärme.
Genomsnittligt var det per lägenhet och år i Sverige år 2015 10,4 MWh, eller
135 kWh per kvadratmeter. [27]
1.1.9 Fastigheterna
Lindblomsvägen 1E i Ronneby, är en fastighet ägd av Ronnebyhus. Det är en
nybyggnation som är ämnad till att vara ett trygghetsboende för äldre.
Fastigheten har byggts efter de energikrav som satts för nya hus 2015. I detta hus
installerades mät- och styrteknik direkt från start för att optimera
energiprestandan i huset i form av varmvattenanvändning, uppvärmning,
elmätning och komfort för hyresgäster. Huset har 5 våningar och totalt 20
lägenheter i form av två och trerumsenheter samt gemensamhetslokaler på
bottenplan med lunchrestaurang och andra gemensamma utrymmen.
Modellen på huset är Kombohus bas från SABO med viss modifiering för att
lämpa sig som trygghetsboende. Byggnaden har en betongstomme med
betongbalkar och ska ha en förväntad energiprestanda under 60 kWh/m2 vid 2 4 våningar. [28] Odalmannen har 5 våningar och stod klart i september 2015.
Med hjälp av VIP-program har bedömning gjorts på energiprestandan på huset
med avseende på material och andra parametrar som påverkar energibehovet i ett
hus.
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Figur 1: Lindblomsvägen 1E (se bilaga 5)
Bostadsområdet Karlstorp består av "Tallen 2" vilket omfattar Brunnsvägen 42
och 44, Madelungsvägen 1 och 3, och "Borgen 1" som består av ett hus på
Bålebrovägen 6. Fastigheterna på Karlstorpsområdet byggdes 1961. En del
renoveringar har gjorts 2007 med bland annat stambyte, nytt tak, samt även på
vissa hus inglasning av balkongerna. Mät och styrteknik installerades för att
optimera energianvändningen i huset. Mätsystemet Ecoguard med
inomhustemperaturmätare installerades 2014 i samtliga hus på Karlstorp.
Varmvattenmätning installerades på Madelungsvägen 3 med samma system år
2012. Noda som är ett optimeringsprogram för inomhustemperatur installerades i
april 2016.

Figur 2 och 3: Övre Brunnsvägen 42 & 44, Madelungsvägen 1 & 3
Borgen 1, Bålebrovägen 6 (se bilaga 5)
Älgbacken är ett bostadsområde med 176 lägenheter fördelade på 5 byggnader
byggda år 1967 samt värdeåret 1972. Ventilation sker med central frånluft och
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via köksfläktar. På Älgbacken har individuell mätning och debitering varmvatten
införts under 2015.

Figur 4: Älgen 1 och 4 Älgbacken 1, Älgbacken 2, 4, 6, 8 (se bilaga 5)
Flerbostadshusen värms upp med fjärrvärme från Ronneby kommun,
Sörbyverket. Lindblomsvägen 1E och Karlstorp ventileras med FTX-system, en
teknik där frånluftens värme används. Rumstemperaturen ska optimeras till 21
grader som ska hållas i samtliga lägenheter förutom badrum där det uppgår till
24 grader. [11] (se Bilaga 5)

1.2 Syfte och mål
Projektets syfte är att göra en utvärdering av de installationer av mät- och
styrteknik som Ronnebyhus har gjort på sina bostadshus. Projektet ska även
undersöka andra möjliga åtgärder som kunde ha gjorts samt som kan göras i
framtiden.
Projektet avser även att gå igenom möjligheten för Ronnebyhus att köpa in
hushållselen till sina hyresgäster istället för att hyresgästerna själva ska välja
elbolag. Detta delvis i syfte att spara pengar för såväl Ronnebyhus som för
hyresgästerna och delvis för att styra handeln till elektricitet från förnyelsebara
källor.
Målet är att bestämma huruvida de installationer som Ronnebyhus har gjort har
varit lönsamma, ekonomiskt och även ur miljösynpunkt. Rapporten ska även
utvärdera hur de investeringar som gjorts står sig mot EU:s, Sveriges och
Ronneby kommuns klimatmål. Rapporten ska även ge råd om framtida
investeringar och åtgärder för att minska sin energiförbrukning.
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1.3 Avgränsningar
Av de många bostäder som ägs av Ronnebyhus har två hustyper på tre olika
områden valts ut för utvärdering. Det första området var Karlstorp, som består av
fem hus från 60-talet där olika typer av renoveringar har gjort.
Den andra typen av hus är ett nybyggt seniorboende, som ligger på
Lindblomsvägen 1E. Jämförelse med andra standardhus av liknande modell
”Kombohus” kommer att göras för att utvärdera den eventuella
energibesparingen.
En utvärdering av installationen av mätning och debitering av varmvatten på
området Älgbacken samt på Madelungsvägen 3 A-D kommer även att utföras.
Mätdata från Ronnebyhus olika leverantörer Ecoguard och Noda kommer att
användas. Ingenting kommer att kontrollmätas eller mätas av oss personligen.
Tidsmässigt är projektet 200 timmar var på tre personer så 600 timmar ska
läggas ner på projektet.
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2. Teori
2.1 Krav på inomhusmiljö
Vid reglering av temperatur i bostäder måste hänsyn tas till att de boende
upplever en god inomhustemperatur. Enligt folkhälsomyndigheten bör
inomhustemperaturen inte understiga 18 °C eller överstiga 24 °C, de
rekommenderade värdena är mellan 20 – 23 °C. För känsliga grupper såsom
exempelvis äldre bör temperaturen inte understiga 20 °C, detta är relevant att
tänka på då trygghetsboendet på Lindvägen 1 enbart har boende som är över 70
år. [29]

2.2 Fjärrvärme
Uppvärmningen av de 2 byggnadskomplexen sker idag med hjälp av fjärrvärme.
Ett fjärrvärmesystem fungerar i princip så att ett flertal byggnader värms upp
med hjälp av varmvatten som leds från en central anläggning till byggnaderna.
Utmed fjärrvärmenätet finns fjärrvärmecentraler som värmer upp radiatorvattnet
och tappvarmvattnet via värmeväxlare. Fjärrvärmecentralen kan antingen styra
värmen i ett enskilt hus eller i flera. Den centrala anläggningen kan i vissa fall
producera enbart värme, både värme och el samt i vissa fall även fjärrkyla. [30]
Fjärrvärmecentralen i varje byggnad är i studiens fall konstruerad så att värmen
på radiatorvattnet och på tappvarmvattnet kan bestämmas var för sig. [11]
Ronnebys fjärrvärme produceras av Sörbyverket i Ronneby. Sörbyverkets
huvudsakliga bränslekälla kommer från träflis och det producerar idag enbart
värme. Det pågår dock för närvarande installation av en våtångsturbin som
planeras börja producera elektricitet under hösten 2017. [31]

2.3 Varmvattenanvändning och Legionella
Legionella är en patogen som främst smittar människor via dricksvatten. Om en
person blir smittad kan det leda till lindriga symptom som feber men i värsta fall
kan det leda till döden, speciellt farlig är bakterien för individer med nedsatt
immunförsvar. Legionella kan överleva i temperaturer upp till 50 °C men förökar
sig inte vid temperaturer över 20 °C [32]. För att motverka tillväxt av Legionella
i tappvarmvattnet måste varmvattnet hålla en temperatur över 50 °C, eller 60 °C
om vattnet är stillastående, kallvattnet å andra sidan måste kunna vara
stillastående i 8 timmar utan att överstiga 24 °C [33].

2.4 NKI
Nöjd kund index, förkortat NKI, är en statistisk tjänst ifrån statistiska
centralbyrån som visar hur nöjda kunderna är med en verksamhet. Mätningarna
blir en översikt i vilka områden som kan förbättras och vilka man ger bra service
i. Detta bedöms av en siffra mellan 0 och 100. Boendeverksamhet är ett exempel
på verksamheter som ingår i dessa undersökningar. [34] Ronnebyhus har 84,2 i
NKI, vilket tyder på bra upplevd service till sina hyresgäster. [11]
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2.5 Energieffektivisering via förändrat beteende
När energieffektiviseringar ska göras i bostäder är det delvis möjligt att se över
de rent fysiska förutsättningarna för att spara energi såsom mer energieffektiva
fönster eller bättre isolering men det är även möjligt att undersöka hur de boende
hushållar med energin. Om vi förstår hur människor resonerar när de gör sina val
i vardagen kan vi lättare förstå hur vi kan åstadkomma förändring vilket kan leda
till bättre energieffektivitet. [35]
2.5.1 Miljöpsykologi
För en bättre förståelse av detta förklaras därför nedan översiktligt några koncept
inom miljöpsykologi och hur de kan kopplas till människors energibeteende i
deras boenden.
När människor gör medvetna val drivs de enligt flera miljöpsykologer av tre
värdegrunder; egoistisk, altruistisk eller biosfärisk. Den egoistiska värdegrunden
bygger på att en person gör saker för sin egen vinning i första hand, den
altruistiska har andra människors vinning i fokus och den biosfäriska har naturen
och miljön i fokus. Ingen agerar enbart enligt en av dessa tre värdegrunder och
de olika värdegrunderna kan i vissa fall leda till samma beslut men de är ofta
olika starka hos olika människor och det kan därför finnas en poäng i att ha dem
i åtanke när man försöker uppmuntra ett miljövänligt beteende. Om ett
incitament exempelvis är positivt både ur ett egoistiskt och ett biosfäriskt
perspektiv kan det ha större effekt än om bara ett värde tas hänsyn till. [36]
Människors beteende är ofta även drivet av normer i samhället. Normer
definieras av regler och standarder inom en social grupp som påverkar
individernas beteende men som inte är definierade i lagen. Hur mycket en person
påverkas av normer beror mycket på vad personen har för relation till den
aktuella gruppen, om personen känner en samhörighet till gruppen berörs den
mer av dess normer än om den inte känner samma gruppsamhörighet. [36]
2.5.2 Energieffektivisering och energibeteende
Studier visar att en kombination av olika åtgärder för att förändra
energibeteendet hos boende i lägenheter kan leda till energibesparingar på
mellan 5 – 20 % i den aktuella byggnaden jämfört med om inga åtgärder görs.
Dessa förändringar kan åstadkommas på flera olika sätt, exempelvis via antingen
direkt eller indirekt återkoppling till konsumenten. [35]
Med direkt återkoppling menas att systemen är designade för att konsumenten
ska kunna få information om sin energiförbrukning i realtid. Detta kan
åstadkommas på flera olika sätt, via smarta elmätare, en display i hemmet med
information om energiförbrukningen, eller ett interaktivt program på
användarens dator eller mobiltelefon. Den smarta elmätaren har bland annat som
syfte att genom information om hur elnätet belastas för tillfället och vilka priser
som gäller kunna bestämma när det är bäst att köra olika apparater som
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exempelvis kyl och frys. Displayen samt datorprogrammet däremot är mer till
för att användaren själv ska kunna få en god uppfattning om sin
energiförbrukning och förändra sitt energibeteende därefter. Indirekt
återkoppling handlar istället om att räkningar skickas ut till kunden regelbundet
med tydlig information om energikostnader. [35]
I båda fallen bör historiska data finnas tillgänglig för användaren samt förutom
kostnaden för energin även vilka koldioxidutsläpp som är förknippade med
användarens energiförbrukning. De förändringar i energibeteende som sker i
detta fall kan tänkas komma både från personer med en biosfärisk värdegrund
om personen gör det för att minska sin energiförbrukning och ekologiska
fotavtryck, eller från personer med en mer egoistisk värdegrund som vill spara
pengar i första hand. [35] [36]
Det kan vara värt att notera att det i fallet med smarta elmätare inte enbart har
syftet att minska den totala energianvändningen utan även att minska
toppbelastningen genom att elektriciteten används mer jämnt över dygnet vilket
kan bidra till ett mer effektivt elnät. [35]
Besparingar kan även göras via gemenskapsbaserade initiativ, detta innebär att
en mindre grupp människor gemensamt kommer överens om mål som de ska
uppnå för att minska sin energianvändning. Gruppen ska gärna ha något
gemensamt som att de jobbar på samma arbetsplats eller bor i samma
bostadsområde så att de redan har en relation till varandra. Att göra
energibesparingar som en grupp kan ha fördelen att det ger individer upplevelsen
av att vad de gör har betydelse även när det gäller områden där de annars kan
känna att deras roll är försumbar. Det kan även ha en långlivad effekt då gruppen
tillsammans förändrar rådande sociala normer angående energianvändning, som
beskrivs ovan är gruppsamhörigheten här viktig för vilken betydelse de
normativa förändringarna har. Studier visar att åtgärder där ekonomiska
incitament finns leder till större besparingar än om bara miljöaspekten tas hänsyn
till, det är tänkvärt att det beror på att både personer med egoistisk och biosfärisk
värdegrund uppmuntras att förändra sitt beteende. [35] [36]
2.5.3 Reboundeffekten
De vinster som görs via energieffektivisering kan dock minskas av en så kallad
reboundeffekt. Reboundeffekten kan delas in i direkt och indirekt effekt. Den
direkta effekten innebär att en del av den energi som sparas via
energieffektiviseringar går förlorad eftersom konsumenter blir mer slösaktiga då
de upplever att deras beteende varken kostar eller påverkar miljön lika mycket
som tidigare. Exempelvis kan den minskade kostnaden för att värma upp huset
efter att isoleringen förbättrats leda till att den boende väljer att ha högre
temperatur inomhus. Den indirekta syftar istället på att om människor sparar
pengar på att energieffektivisering har skett kan de använda de pengarna på
något annat vilket leder till att energianvändningen istället förflyttades till en
annan del av samhället. Hur stor den sammanlagda reboundeffekten är kan vara
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svår att avgöra, de mest pessimistiska menar att den kan leda till att
energieffektiviseringar i slutändan tvärtom leder till en ökad energianvändning
medan andra hävdar att effekten inte alls är så betydande. [37]
En studie på hushåll i Stockholmsområdet där debitering av elektricitet
implementerats visar på att dessa åtgärder knappast haft någon direkt
reboundeffekt alls, den indirekta reboundeffekten undersöks dock inte [38]. Vad
gäller energieffektivisering i byggnader kan dock i regel mellan 20 - 30 % av
energivinsterna uppskattas gå förlorade på grund av reboundeffekten och det kan
därför finnas goda skäl att ha den i åtanke då energieffektivisering via
beteendeförändringar diskuteras. [35]

2.6 Energideklaration och krav
Som hyresgäst har du rätt till en energideklaration och som hyresvärd ska denna
alltid göras. Den är till för att jämföra med andra bostäder för att se hur
byggnaden ligger till energimässigt. Den ska alltid innehålla uppvärmd area i
huset, komfortkyla som kan behövas vid för höga inomhustemperaturer
(exempelvis soliga dagar), uppvärmning, varmvatten, fastighetens el,
åtgärdsprogram, samt radonmätning i byggnaden. Skicket som bostaden är i har
indelats från A-G, A visar hög energiprestanda respektive låg för G, för att enkelt
kunna se vilken kategori huset tillhör och lätt kunna jämföra med de bästa på
marknaden. [39]
Boverket har energikrav och regler där energideklaration med mätningar och
beräkningar måste införas och vid flerbostadshus måste det mätas individuellt i
varje lägenhet. Byggnaders energianvändning vid normal förbrukning eller BEN
(2016,12) ger instruktioner för hur mätning och beräkning ska ske på ett rättvist
sätt, det vill säga utefter en genomsnittlig och normal konsumtion för att se hur
energianvändningen i dessa fall skulle påverkas av din byggnads egenskaper.
[40] Därför kan det ses som en bekvämlighet att ha mätteknik redan installerad i
sin lägenhet och slippa de besök som man månadsvis skulle få vid manuell
mätning ifrån hyresvärd.
I Sverige är det sällsynt med mätning av energianvändning när det gäller
varmvatten och el. På grund av att alla länder fritt får tolka EU-direktivet
(2006/32/EG) och att Sverige har ett omfattande fjärrvärmenät, som är en
koldioxidneutral värmekälla då biobränsle ofta används, har det inte varit ett
krav. Det är däremot inte olagligt att ha individuell mätning och debitering då
mätarlagstiftningen
inte
gäller
vid hyresfastighet om
det
fördelas
på enskilda hushåll. För att det ska gå rätt till har hyresgästföreningen en viktig
roll. [41]
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2.7 Installerade mät/styrsystem
2.7.1 Ecoguard
Ecoguard tillhandahåller produkter för mätning av el, vatten och
lägenhetstemperatur i individuella lägenheter. Dessa data samlas sedan i deras
mätinsamlingssystem Curves, en molntjänst som kan användas för analys av
energiförbrukningen, debitering till de boende samt för att ge de boende tillgång
till information om sin egen förbrukning. Enligt företaget själva kan mätning av
el och varmvatten minska energiförbrukningen med upp till 40 %. [42]
Inomhustemperaturen mäts av temperaturgivare anpassade till temperaturer i
spannet + 10 °C till + 50 °C. Inom det temperaturintervallet är noggrannheten
± 0,15 °C. [43.1] Varmvattenanvändningen mäts med vattenmätare anpassade till
flöden mellan 25 – 2500 l/h och har en noggrannhet på ± 25 l/h.
Varmvattenförbrukningen och inomhustemperaturen loggas varje kvart och
skickas varje timme till en centralenhet, resultaten redovisas sedan i mjukvaran
Curves. [44]
Varje lägenhet som har individuell vattenmätning får även en inloggning till
hemsidan Curves där de kan se hur mycket vatten de använder jämfört med
andra hyresgäster och tidigare månader. [44]
Den förväntade livslängden för mätarna av varmvatten, innetemperatur och
utetemperatur utlovas av företaget att vara 20 år. [43] [44]
2.7.2 Noda
Noda arbetar med energioptimering och energieffektivisering, det de säljer är i
huvudsak två produkter Smart Heat Grid och Smart Heat Building, var och en
kommer att beskrivas översiktligt nedan. [45]
2.7.2.1 Smart Heat Grid

Syftet med Smart Heat Grid är att optimera energianvändningen från fjärrvärme
genom att koppla ihop kunder och fjärrvärmeleverantörer. Genom att göra detta
kan de reducera spetslasten och skapa en balanserad lastprofil. Tanken är att
Smart Heat Grid inte ska innebära nya installationer av ledningar utan att man
arbetar med det existerande fjärrvärmenätet. [46]
2.7.2.2 Smart Heat Building

I vanliga fall när fjärrvärme ska användas i en lägenhetsbyggnad mäter
värmesystemet utomhustemperaturen med en givare och en regleralgoritm
används för värmesystemet ska få rätt framledningstemperatur. Detta kan leda
till en ojämn värmefördelning mellan lägenheterna och en onödigt hög
energiförbrukning. Med Smart Heat Building mäts temperatur istället i varje
lägenhet, med hjälp av dessa mätvärden används en matematisk modell för att i
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realtid förutse vad olika styrscenarion kommer ha för effekt på byggnadens
energibalans. Systemet kan enligt företaget minska energiförbrukningen med upp
till 10 %. [47]
2.7.2.3 Noda hos Ronnebyhus

De mätvärden som används till att reglera flödet kommer från samma
temperaturgivare som redan installerats med Ecoguard och det behövde alltså
inte installeras något nytt. Den årliga kostnaden som Ronnebyhus betalar för
Noda är 200 000 kr per år för alla de 1300 lägenheterna som det används till. I
rapporten antas att kostnaden kan fördelas jämnt över de lägenheter som Noda är
installerat på.
För närvarande används Noda i Ronnebyhus byggnader enbart till att reglera
energiförbrukningen i byggnaderna var för sig och vilket är de tjänster som
erbjuds via Smart Heat Building.
Det finns även planer för att använda Noda för att minska topplasten i
fjärrvärmeverket i Ronneby. [11] Idén bygger på att använda byggnaderna som
kortvarig energiförvaring. Varje byggnad har en viss termisk massa som är den
energimängd i form av värme som stannar i huset under en tid även efter att
värme slutat tillföras. Genom att utnyttja byggnadens termiska massa kan
byggnadens belastningsprofil förändras utan att inomhustemperaturen påverkas
nämnvärt. [48] [49]
Detta system kan som nämns ovan användas till att minska topplasten hos
fjärrvärmeverket men det finns också studier som visar att tekniken skulle kunna
användas för att kraftvärmeverk ska kunna optimera sin produktion av
elektricitet efter elpriserna. Om ett kraftvärmeverk kan optimera sin elproduktion
för att producera mer el de tider på dagen som den är mest värd skulle de kunna
tjäna mer pengar på samma bränslemängd. [48]

2.8 Vip energy
För att beräkna den teoretiska energianvändningen i en byggnad används ofta
olika simuleringsprogram, ett sådant är Vip-energy. I Vip görs en modell av
byggnaden som man ämnar undersöka, alla väggar, golv och tak matas in med
storlek, väderstreck och material. Förutom detta tar programmet även hänsyn till
antalet boende, ventilationssystem, inomhustemperatur och flera andra variabler.
Utifrån detta görs en simulering av byggnadens energiförbrukning under ett
normalår. [50]
Inför byggnationen av trygghetsboendet på Lindblomsvägen 1E gjordes 2014 en
energiberäkning med hjälp av Vip-Energy. Enligt de beräkningar som gjordes
skulle byggnaden göra av med 58 kWh/m2 på värme. I Vip-programmet har
lufttätheten betraktats vara 25 liter per sekund och m2 och enligt det
lufttäthetstest som utförts på huset var den verkliga lufttätheten 14 liter per
sekund och m2 vid 50 Pa tryckskillnad. (Se bilaga 5)
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Vidare antogs rumstemperaturen vara 21 °C i byggnaden, enligt de mätningar
som gjorts på byggnaden har medeltemperaturen dock legat något högre. Även
en liten förändring kan ha betydande förändringar i energiförbrukning, enligt en
studie med beräkningar i ett Vip-program med i övrigt samma in-data kunde en
förändring i temperatur på 2 °C öka eller minska den årliga energiförbrukningen
med 9 %. [24]

2.9 Ventilation FTX
FTX system är ett ventilationssystem som innebär att frånluften används för
uppvärmning av tilluften så att en jämnare temperatur kan uppnås i bostaden.
Systemet bygger på att frånluften tas från badrummet som är en varmare del av
bostaden och ny tilluft förs in i vardagsrum och sovrum som har en lägre
medeltemperatur. Värmeväxling sker mellan den varma frånluften och tilluften,
så att tilluften kommer in i byggnaden med en högre temperatur och inte kyler
rummet. Temperaturen i lägenheten behållas och eventuella kalla drag kommer
att minimeras. Detta leder till ett minskat behov av energianvändning till att
värma bostaden och ett förbättrat inomhusklimat. [51] [52] Linblomsvägen 1 E
seniorboendet och samtliga av de undersökta byggnaderna på Karlstorp använder
sig av FTX ventilation.

2.10 Betonggrund
Betonghus på betonggrund som har färdigproducerade väggar försätter att torka
efter monteringen och en del av torktiden beror på uppvärmningen i byggnaden.
[53] Det tar upp till två år innan byggnaden stabiliserar sig energimässigt och det
kan skilja upp till 34% jämfört med den beräknade energimängden. Vid
simulerade beräkningar av energianvändning i en nybyggd byggnad så har det
visats att den ligger generellt är ca 19 % lägre en den faktiska
energianvändningen. [54]

2.11 Gemensamt elavtal
Sedan den 1 januari 1996 har Sveriges elmarknad varit avreglerad, för den
enskilda individen innebär det att varje hushåll kan välja vilken leverantör de vill
köpa sin elektricitet från. Nätleverantören kan dock inte väljas utan tilldelas
beroende på vilket företag som har monopol på den ort som är aktuell. [55]
2.11.1 Attityder till val av elavtal
Då det på grund av tidsmässiga begränsningar inte finns möjlighet inom det här
projektet att göra en enkätundersökning på de nuvarande hyresgästerna i de
aktuella byggnaderna kommer undersökningar gjorda i hela landet användas som
underlag. Hyresgästerna i Karlstorp kan betraktas ha samma demografiska
sammansättning som resten av landet men eftersom Lindblomsvägen 1 E är ett
trygghetsboende har de hyresgästerna däremot en högre ålder, detta kommer att
tas hänsyn till i den mån det är möjligt.
Av samtliga hushåll i Sverige har 13,6 % idag inte själva valt elavtal. 25,6 % av
befolkningen kan anses ha varit aktiva i sitt val av elavtal under 2014. I
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åldersgruppen 63 – 75 år var andelen som var aktiva i sitt val av elavtal under
2014 något lägre än i de andra åldersgrupperna. [56]
Av de som hade bytt elavtal gjorde 80,5 % det av ekonomiska skäl och 7,4 % av
miljöskäl. Det kan noteras att åldersgruppen 63 – 75 i högre grad än övriga har
svarat att de bytt avtal av ekonomiska skäl och att de i lägre grad har angivit
miljön som skäl. [56]
Det faktum att en person inte aktivt har valt elavtal under det senaste året
behöver dock inte betyda att de inte är intresserade av att välja elleverantör. När
de fick frågan om varför de inte hade bytt elleverantör svarade 55,4 % att de var
nöjda med sin nuvarande leverantör, och 13,4 % angav skälet att deras
bindningstid inte hade gått ut. [56]
2.11.2 Priser för elektricitet
I lägenheter i Sverige används i snitt 2000 - 6000 kWh per år [57] [58]. En typisk
elkonsument i lägenhet med en elförbrukning på 2000 kWh betalade under 2016
i genomsnitt 175,4 öre per kWh med nätavgift och skatter inräknade. [59]
Ronnebyhus betalar idag 140 öre/kWh för elektricitet, i detta ingår ett fast och ett
rörligt pris. Genom att köpa in mer el skulle det fasta priset fördelas över en
större mängd inköpt el vilket skulle minska priset per kWh. Om Ronnebyhus
skulle införa ett gemensamt elavtal skulle mängden el de köper in öka och priset
per kWh skulle därmed kunna minska. [11]
2.11.3 Andra liknande initiativ
Det finns flera exempel på bostadsbolag som infört ett gemensamt elavtal för
sina hyresgäster, ett av dem är Allbohus, ett fastighetsbolag ägt av Alvesta
kommun som äger ca 1900 lägenheter. Hyresgästerna på Allbohus betalar en
summa som är beräknad utifrån deras tidigare elförbrukning varje månad via
hyran. Om en hyresgäst använder mer eller mindre el än det bestämda beloppet
korrigeras detta via avdrag eller tillägg på hyran när elanvändningen
sammanställs en gång om året. Hyresgästen betalar alltså enbart för den el
hushållet använder men minskningar i elanvändning märks alltså inte på hyran
förrän i slutet av året. På Allbohus har elpriset per kWh minskats både för
hyresgästerna och bostadsbolaget. [41]
Även bostadskooperationen HSB har gjort ett liknande initiativ med ett
gemensamt elavtal på flera av sina hyresrätter, även de har lyckats sänka sina
kostnader på detta vis. På bostadsrättsförening 97 Kungsängsporten i Uppsala
har de lyckats få ner priset till 135 öre /kWh. [60] [41]
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3. Metod
3.1 Energibesparingar
Curves, Noda samt Ronnebyhus förbrukningsrapporter (se Bilaga 2) användes
för att se den totala energiförbrukningen använd till uppvärmning av lägenheter
samt varmvattenförbrukningen.
Den totala årliga energiförbrukningen med fjärrvärme i byggnaderna dividerades
med boarean för att jämföra energiprestanda.
Skillnaden i energiförbrukning före och efter införandet av optimeringstjänsten
Noda gav energiminskningen som åstadkommits till följd av installationen.
Jämförelseperioderna som valdes var april 2014 – mars 2015 och april 2016 –
mars 2017. Dessa tidsperioder används för att Noda installerades i början av
2016 och att den mätdata som finns är begränsad till dessa månader för att kunna
jämföra hela år.
En jämförelse gjordes även mellan energiförbrukningen under 5 år före
installationen för att se vilka variationer som skett utan någon inblandning av
Noda, detta jämfördes sedan med den minskning som skett efter installationen av
Noda.
3.1.1 Energiprestanda
Energiprestanda, är ett mått på uppvärmning, elförsörjning, varmvatten,
komfortkyla och fastighetsel per yta Atemp och år. Enheten är kWh/m2 och
används för att jämföra byggnaders energiförbrukning för att se att de klarar de
krav som sätts idag beroende på typ av byggnad och klimatzon. [39] Detta är ett
mått som används även i denna rapport för att jämföra fastigheternas
energiprestanda, detta före och efter mät -och integrationstjänst, samt för
debitering före och efter start.
För att få ytterligare en indikation på hur energiförbrukningen förändras vid olika
inomhustemperaturer utfördes en Vip-simulering på ett av Ronnebyhus
byggnader med dels inomhustemperaturen 21 °C och dels med den uppmätta
medeltemperaturen i byggnaden. Den årliga medeltemperaturen i lägenheten dras
dock upp av sommarmånaderna och eftersom mindre än 5 % av värmeenergin
används under juni – augusti räknades inte de med i genomsnittstemperaturen i
detta fallet.
Att inte Vip-beräkningarna gjordes på samma byggnad som undersöktes kan
vara problematiskt men eftersom det är en procentuell minskning samt att
minskningen jämförs med resultatet ur en vetenskaplig rapport kan den ändå vara
relevant att ta hänsyn till när inomhustemperatur diskuteras.
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3.1.2 Primärenergi och materialutvinning
Energin som används till uppvärmning av byggnaderna i studien kommer från
biomassa i form av sågspån. När biomassan förbränns sker direkt utsläpp av
CO2, men om den istället inte används kommer den med tiden att förmultna och
koldioxiden släpps ut i alla fall och inom hundra år kommer över 90 % av
biomassan ha förmultnat [61]. Därför är det viktigt att den biomassa som sparas
genom energieffektiviseringar kan användas på något annat vis för att någon
verklig klimatvinst ska åstadkommas. Exempelvis skulle den minskade
primärenergianvändningen kunna leda till att fler hus skulle kunna värmas upp
med samma mängd biomassa, om dessa byggnader tidigare värmts upp med
hjälp av oljebränning kan energin från besparingarna användas för att undvika de
CO2 utsläpp som oljebränningen skulle ge upphov till.
Från de bestämda energibesparingarna kan även primärenergi beräknas.
Besparingarna av primärenergi beräknades enligt ekvation 1.
𝐸

𝐸 = (1−𝑓𝑠𝑙𝑢𝑡

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟. )

∙𝜂

1
𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑣𝑒𝑟𝑘

∙ (1 + 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙𝑢𝑡𝑣𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 )

(1)

Pannverkningsgraden för uppvärmning via biomassa, antogs vara 80 %.
Förlusterna från distributionen antogs vara 5 % för fjärrvärmeväxlare och 13 %
fjärrvärmeledningar, och energin för utvinning av råmaterialet antogs vara 2 %
[62]. Dessa antaganden är standardvärden ifrån kursmaterial av Krushna
Mahapatra i kursen ”Energisystem i samhället” på Linnéuniversitetet, därför
ansågs dessa siffror rimliga att räknas med.
3.1.3 Besparingar i CO2-utsläpp
Om den besparade energin används för att ersätta olja kan CO2-utsläpp undvikas.
Primärenergianvändningen av oljan beräknas med en antagen verkningsgrad på
56 % och materialutvinningsförluster på 5 %, samma förluster som ovan antas.
Ett viktvärde på besparingarna av CO2-utsläpp beräknas med antagande att det
släpps ut 0,29 kg CO2/kWh, även detta anses vara en rimlig siffra enligt kursen
”Energisystem i samhället” med Krushna Mahapatra. [62]
3.1.4 Klimatkorrigering
När en byggnads energiförbrukning för uppvärmning ska utvärderas är det
viktigt att ta hänsyn till den variation i temperatur som sker mellan olika år. Om
det inte görs kan effekterna av en åtgärd överskattas eller underskattas vilket är
negativt då framtida investeringar ska göras. [63] [64]
För att motverka detta problem görs klimatkorrigering för varje år som
energiförbrukningen ska utvärderas. Detta kan göras genom att bestämma antalet
graddagar vilket beräknas genom att mäta temperaturen över året och bestämma
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under hur lång tid temperaturen låg under ett bestämt värde, samt hur många
grader kallare det var under denna tid. Detta sammanställs till ett antal graddagar
som sedan jämförs med antalet graddagar på ett normalår. Av dessa två värden
tas en korrigeringsfaktor fram som den uppmätta energiförbrukningen kan
multipliceras med för att får ett klimatkorrigerat värde. [63] [64]
Eftersom graddagarna bara tar hänsyn till temperatur kan man för en mer
noggrann klimatkorrigering använda sig av energiindex. Energiindex tar förutom
utomhustemperaturen även hänsyn till antalet soltimmar samt hur mycket vind
det har varit, energiindexet presenteras även det som ett antal graddagar och
energianvändningen korrigeras med hjälp av kvoten mellan ett normalår och det
aktuella året. I detta projekt kommer värmeenergiförbrukningen vara
klimatkorrigerad efter energiindex. [63] [64]
3.1.5 Varmvatten
För att beräkna energiåtgången för uppvärmning av en kubikmeter vatten
dividerades
uppvärmningspriset
med
fjärrvärmepriset
vilket
ger
energianvändningen i kWh/m3. Detta skulle motsvara en uppvärmning med ca
50 °C vilket kan betraktas vara rimligt med tanke på de krav på uppvärmning av
varmvatten som nämns i teoridelen.
För att beräkna förändringen i varmvattenanvändning i Karlstorp användes
värden för Madelungsvägen 3 A-D som hade debitering installerat med de
bostäder som inte hade någon debitering av varmvatten. Utifrån detta beräknades
hur mycket varmvatten som skulle förbrukats på Madelungsvägen 3 om
förbrukningen per kvadratmeter var lika hög som i resten av Karlstorp.
Differensen mellan denna teoretiska varmvattenförbrukning och den uppmätta
betraktades som besparingen av varmvatten på Madelungsvägen 3. Denna metod
har problemet att vi inte kan veta om Madelungsvägen 3 hade lika hög
varmvattenförbrukning som de övriga byggnaderna i Karlstorp.
För Älgbacken fanns mätdata för varmvattenförbrukningen både före och efter
införandet av individuell mätning och debitering. Differensen beräknades mellan
åren 2013 och 2016. Månaderna januari – mars jämförs mellan 2016 och 2017
för att undersöka om några tecken kan synas på en reboundeffekt.
På samma sätt som med den totala fjärrvärmen beräknades utifrån
energibesparingen även energiprestanda, primärenergi för biomassa och olja
samt vikten CO2 som besparas i utsläpp.
3.1.6 Lindblomsvägen 1E
Eftersom alla installationer av mätteknik gjordes på Lindblomsvägen 1E i
samband med att huset byggdes finns det inga värden före installation. Därför
jämfördes Lindblomsvägens energiförbrukning för varmvatten och uppvärmning
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delvis med det teoretiska energibehov som beräknades inför byggnationen av
fastigheten samt energibehovet hos andra Kombohus. [28] (se Bilaga 5, figur 4)
Medeltemperaturen i lägenheterna på Lindblomsvägen 1E undersöktes även i
Curves och detta kommer att jämföras med de energibesparingar som kan göras
av att ha lägre inomhustemperatur, delvis utifrån Vip-beräkningarna som
beskrivs ovan och delvis utefter den rapport som nämns i avsnittet om Vip. [24]

3.2 Ekonomi
När mätningen av varmvatten installerades på Madelungsvägen samt på
Älgbacken påbörjades debiteringen direkt när den var färdig. Installationen av
inomhustemperaturgivare på Karlstorp gjordes under 2014 och började mäta i
augusti 2014. Installationen av Noda skedde dock inte förrän i början av 2016.
På grund av detta är det svårt att göra en rättvis ekonomisk kalkyl av
implementeringen av Noda. Därför kommer en ekonomisk kalkyl göras utifrån 3
olika scenarier.
Fall 1.
Temperatur och vattenmätare installeras i Karlstorp och debitering samt Noda
implementeras direkt.
Fall 2.
Temperaturmätare installeras tillsammans och används tillsammans med Noda.
Fall 3.
Varmvattenmätare installeras på Madelungsvägen respektive på Älgbacken och
debitering börjar från dag 1.
I alla tre fallen kommer investeringen utvärderas via, paybackmetoden,
kapitalvärdemetoden och internräntemetoden.
Eftersom det råder så mycket osäkerhet om möjligheten att beräkna
besparingarna på Lindblomsvägen 1E lämnas denna byggnaden utanför den
ekonomiska kalkylen.
3.2.1 Paybackmetoden
För att avgöra hur lång tid det tar för en investering att betala sig används
paybackmetoden, om överskottet är lika varje år under investeringens livstid kan
antalet år det tar för investeringen att betala sig beräknas med ekvation 2. [65]
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔

Å𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 = Å𝑟𝑙𝑖𝑔𝑡 ö𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡
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(2)

3.2.2 Kapitalvärdemetoden
När man beräknar resultatet av en investering kan man använda
kapitalvärdemetoden. Denna metod går ut på att man beräknar alla inkomster
och utgifter efter det värde de skulle ha vid investeringstillfället. För att veta
värdet på en framtida inkomst eller utgift vid investeringstillfället beräknas dess
nuvärde utifrån den av företaget bestämda kalkylräntan, alltså den lägsta
avkastning företaget accepterar av sin investering. För beräkning av nuvärdet
används ekvation 3. [65]
1

𝑁𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒 = (1+𝑟)𝑛

(3)

3.2.3 Internräntemetoden
För att beräkna en investerings faktiska lönsamhetsnivå används
internräntemetoden. Det är den faktiska ränta som investeringen ger och
beräknas genom att undersöka vid vilken kalkylränta kapitalvärdet är lika med 0.
[65]
3.2.4 Besparingar av varmvattendebitering
Varmvattenpriset för Ronnebyhus är 75 kr /m3, av detta är 27,71 kr /m3
vattenpriset och 47,29 kr /m3 kostnaden för uppvärmningen av vattnet. [11]
Där debitering för hyresgästerna har införts ingår 387 liter varmvatten per
kvadratmeter och år. Om hyresgästen använder mer än detta får den betala detta
via ett tillägg på hyran, om hyresgästen däremot använder mindre än detta får de
avdrag på hyran. Detta innebär att kostnaden för all varmvattenförbrukning
utöver det varmvatten som ingår i hyran betalas tillbaka till Ronnebyhus av
hyresgästerna samt att alla besparingar som kommer från varmvattenförbrukning
lägre än vad som ingår i hyran betalas tillbaka från Ronnebyhus till
hyresgästerna. Därmed kan slutsatsen dras att Ronnebyhus betalar för just 387
liter varmvatten per kvadratmeter och år efter införandet av debitering hur
mycket hyresgästerna än använder.
Att hyresgästerna minskar sin varmvattenförbrukning med en viss mängd
behöver inte nödvändigtvis betyda att de sparar lika mycket på den totala
vattenanvändningen, att ta en något kallare dusch kan exempelvis minska
varmvattenförbrukningen lika mycket som en något kortare dusch med
oförändrad temperatur. Det är därför rimligt att tänka sig att en del av
minskningen av varmvattenförbrukning som har uppmätts har lett till en ökad
kallvattenanvändning.
Energianvändningen
från
den
ökade
kallvattenanvändningen antas kunna försummas i beräkningen av
energibesparingar men i den ekonomiska kalkylen kommer det att antas att 30 %
av minskningen av varmvattenanvändning har lett till en ökning av
kallvattenanvändning.
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När de ekonomiska besparingarna beräknas tas alltså differensen mellan
Ronnebyhus kostnader för varmvatten med och utan debitering minus kostnaden
för den ökade kallvattenanvändningen.
3.2.5 Varmvattenförbrukning av en dusch
För att ge en uppfattning om vad minskningen av varmvattenförbrukningen
innebär för den enskilda hyresgästen utfördes beräkningar om hur mycket
varmvatten som används vid en 15 minuter lång dusch i 45, 40, 35 och 30 °C.
Utifrån resonemanget ovan om att vattnet värms upp med 50 °C samt att vatten
på grund av risken för Legionella bör uppnå omkring 60 °C antas att kallvattnet
är 10 °C och att varmvattnet är 60 °C.
För att uppnå önskad temperatur på duschvattnet går varmvatten och kallvatten
in i en blandare som blandar varmvatten med kallvatten. För att bestämma hur
mycket varmvatten respektive kallvatten som används för varje liter duschvatten
gjordes en energibalans och andelen varmvatten respektive andelen kallvatten
beräknades via ekvation 4 och 5.
𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑘𝑎𝑙𝑙𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 =

𝑇𝑑𝑢𝑠ℎ −𝑇𝑣𝑎𝑟𝑚
𝑇𝑘𝑎𝑙𝑙 −𝑇𝑣𝑎𝑟𝑚

𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑟𝑚𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 = 1 − 𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑘𝑎𝑙𝑙𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛

(4)
(5)

Ett normalt duschmunstycke spolar ca 35 l/min och ett snålspolande
duschmunstycke spolar ca 12 l/min [66]. Utifrån detta beräknades volymen
varmvatten respektive volymen kallvatten för olika duschtemperaturer samt olika
duschmunstycken.
3.2.6 Fördelning av varmvattenförbrukning
En del av besparingarna Ronnebyhus gör via debiteringen av varmvatten
kommer oundvikligen komma från att kostnader för varmvatten flyttas från
Ronnebyhus till hyresgästerna. Tanken är dock att debiteringen i första hand ska
drabba dem som förbrukar mest medan de som förbrukar minst får tillbaka
pengar.
Därför gjordes även en undersökning på hur stor del av den totala
varmvattenförbrukningen som den grupp som gjorde av med mest varmvatten
respektive den grupp som gjorde av med minst varmvatten per m2 stod för.
Genom att enbart ta hänsyn till den andelen av varmvattenförbrukningen som låg
över vad som ingick i hyran kunde även hur stor del av överanvändningen av
varmvatten som orsakades av den grupp som använde mest vatten per m2
respektive hur stor andel som orsakades av den grupp som använde minst
varmvatten per m2 uppskattas.
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Hyresgästerna delades upp i grupper efter hur mycket varmvatten de förbrukade,
de grupper som undersöktes var, de 10 % med högst respektive lägst
förbrukning, de 30 % med högst respektive lägst förbrukning och de 50 % med
högst respektive lägst förbrukning.
De bostäder som undersöktes var hela Älgbacken samt Madelungsvägen 3 A-D,
vilket motsvarar 198 lägenheter, mätvärdena togs ifrån Curves för året 2016.
3.2.7 Besparingar av Noda
Ronnebyhus köper sin fjärrvärme från Ronneby Energi & Teknik AB, till en
rörlig avgift på 72,70 öre/kWh. [67] För att undersöka vilka besparingar som
gjorts via Noda beräknades vad den energi som Ronnebyhus har sparat skulle ha
kostat dem. Vidare antogs att samma energibesparingar görs varje år under
systemets livstid.
Eftersom systemet är så pass nyinstallerat är det svårt att avgöra om
energibesparingarna är bestående eller hur stora de verkligen är, därför
undersöktes hur stora energibesparingarna behöver vara för att investeringen ska
klara Ronnebyhus avkastningskrav på 6,5 %. Eftersom Ronnebyhus redan har
temperaturgivare installerade på majoriteten av sina fastigheter undersöktes även
hur stora energibesparingar som behövs för att besparingarna ska täcka de årliga
kostnaderna för tjänsten.
Det är inte säkert att fjärrvärmepriset i framtiden fortsätter ligga på samma nivå
som idag, därför undersöktes även hur högt fjärrvärmepriset behöver vara för att
investeringen ska vara lönsam. Även gällande fjärrvärmepriset undersöktes hur
högt det behöver vara för att besparingarna ska täcka de årliga kostnaderna.

3.3 Gemensamt elavtal
Den årliga besparingen för ett hushåll med en elförbrukning på 2000 kWh
respektive ett hushåll med en elförbrukning på 6000 kWh som ändrar sitt pris
från Sveriges genomsnittspris till Ronnebyhus pris beräknades. Vidare togs ett
medelvärde på användningen av fastighetsel under åren 2014 - 2016 i Karlstorp
utgångspunkt för att beräkna vad Ronnebyhus skulle kunna spara i det området
för varje öre de kan minska sitt elpris med.
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4. Resultat och analys
4.1 Energi
I detta avsnitt redovisas de energibesparingar som har gjorts av de olika
åtgärderna. Se tabell 1 för energibesparing med tjänsten Noda, tabell 2 - 4 för
energibesparing vid införd debitering av varmvatten.
4.1.1 Noda på Karlstorp
I tabell 1 nedan visas besparingarna gjorda av installationen av Noda på
Karlstorp.
Tabell 1: Energi sparad efter användning av tjänsten Noda
för inomhustemperaturstyrning.
Energibesparing
38,1 MWh
Energibesparing i %
5,1 %
Besparad energi per m2
6,6 kWh/m2
Primärenergi besparad
54 MWh
Primärenergi vid motsvarande
84,7 MWh
användning av olja
Mängd CO2 besparad om slutenergi
24,5 ton
omvandlats med olja
En jämförelse av total fjärrvärmeenergi mellan år 2014 och 2016, alltså året
innan integrationstjänsten Noda respektive efter, visar en minskning av 38,1
MWh vilket är procentuell minskning med 5,1 %. Detta förbättrar
energiprestandan med 6,6 kWh/m2. Denna minskning i slutenergi motsvarar en
primärenergi samt energi för materialutvinning på 54 MWh för biomassa. Olja
hade med samma slutenergi fått en besparad primärenergi på 84,7 MWh. I
beräkningar med olja som bränsle sparar atmosfären utsläpp på 24,5 ton CO2. (se
Bilaga 3)
Största skillnaden i värmeenergianvändning mellan åren 2011 - 2015 var 1,3 %,
vilket kan tyda på att en del av minskningen i energianvändning kan härstamma
från årliga fluktuationer.
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4.1.2 Varmvatten
I tabell 2 nedan redovisas den beräknade energibesparingen efter införd
debitering av varmvatten på Madelungsvägen 3 A-D, tabell 3 redovisar därefter
effekt av varmvattendebitering på området Älgbacken.
Tabell 2: Minskad energiförbrukning av varmvatten efter införd
debitering och dess konsekvenser på Madelungsvägen 3 A-D.
Totalt besparad energi
19,4 MWh
Besparad energi per m2

8,7 kWh/m2

Primärenergi biomassa

27 MWh

Primärenergi vid motsvarande olja

44 MWh

Mängd CO2 besparad om
slutenergi omvandlats med olja

12,8 ton

Efter införd debitering av varmvatten i hus på Madelungsvägen 3 A-D (se tabell
2) på bostadsområdet Karlstorp kunde en skillnad av 19,4 MWh i minskad
energianvändning bestämmas, detta förbättrar även energiprestandan i husen
med 8,7 kWh/m2. Detta motsvarar en besparing av 27 MWh biomassa till
fjärrvärme i primärenergi och materialutvinning. För en uppfattning om hur
mycket olja som primärenergi 19,4 MWh slutenergi är samt hur mycket CO2 per
år detta skulle bidra till i utsläpp har även beräkningar för detta utförts, detta ett
värde på 44 MWh olja samt besparing av CO2 till atmosfären 12,8 ton. I
undersökningen har mätvärden från 2013 och 2016 använts. (se Bilaga 4)
Tabell 3: Minskad energiförbrukning av varmvatten efter införd debitering och
dess konsekvenser på området Älgbacken.
Totalt besparad energi
120 MWh
Besparad energi per m2

9,5 kWh/m2

Primärenergi biomassa

170,3 MWh

Primärenergi vid motsvarande olja

272,4 MWh

Mängd CO2 besparad om slutenergi
omvandlats med olja

79 ton

Tabell 3 redovisar besparad energi på Älgbacken. Den totala
energiförbrukningen minskade med 120 MWh. Energiprestanda förbättras
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därmed med 9,5 kWh/m2. Om samma slutenergi istället omvandlats med bränslet
olja skulle detta resultera i 79 ton besparade utsläpp i CO2 per år.
Tabell 4 visar en jämförelse mellan varmvattenförbrukningen direkt efter
införandet av debitering på varmvatten samt varmvattenförbrukningen ett år efter
införandet av debiteringen.
Tabell 4: Jämförelse av varmvattenförbrukning på älgbacken de första
månaderna 2016 och 2017
Månad
VarmvattenVarmvattenÖkning från
3
3
förbrukning 2016 (m )
förbrukning 2017 (m ) 2016 - 2017 (%)
januari
641,65
751,13
17,1
februari 629,82
645,53
2,5
mars
724,59
722,88
-0,2
april
723,27
714,44
-1,2
4.1.3 Lindblomsvägen 1E
I detta avsnitt redovisas resultaten för undersökningarna av trygghetsboendet på
Lindblomsvägen 1E
4.1.3.1 Varmvatten

Lindblomsvägen 1E hade 2016 en total varmvattenförbrukning på 254,48 m3.
Räknat per m2 på hela boarean på 1884 m2 motsvarar detta en användning på 135
liter eller 8,78 kWh per m2 och år. Jämförelsevis låg energiåtgången för
varmvatten i andra Kombohus utan debitering på runt 20 kWh per m2 och år
respektive runt 15 kWh per m2 och år för de som hade debitering.
Om enbart boendearean för lägenheterna räknas är varmvattenanvändningen
189,5 liter per m2 och år vilket motsvarar 15,4 kWh per m2 och år.
4.1.3.2 Energiprestanda

Den teoretiska energiprestandan för byggnaden är 59 kWh/m2, varav värme står
för 21,4 kWh/m2. Förbrukningsrapporten för fjärrvärme för år 2016 ger ett värde
på 36,1 kWh/m2 och prognosen för år 2017 är 31 kWh/m2. (se Bilaga 2)
4.1.3.3 VIP-simulering av inomhustemperaturer

Vip-programmet för byggnaden på Lindvägen visade att under månaderna sep –
apr åren 2015 - 2016 och 2016 - 2017 var medeltemperaturen på Lindvägen 1E
22,6 °C vilket alltså är 1,6 °C varmare än det som angavs i Vip undersökningen
före byggnationen. Den lägenheten som hade den lägst medeltemperatur hade
under den kallaste månaden en medeltemperatur på 21,3 °C.
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VIP-programmet för en annan byggnad ägd av Ronnebyhus på Lindvägen visar
att en sänkning på 1,5 grader ger en energiminskning på 9 %.

4.2 Ekonomi
4.2.1 Investeringskalkyler
I detta avsnitt redovisas resultatet av de ekonomiska kalkyler som gjorts. Tabell
5 visar resultatet, internräntan samt paybacktiden för de olika installationerna.
Tabell 5: Avkastning av de olika installationerna
Varmvattenreglering
Älgbacken

Varmvattenreglering
Madelungsvägen.

Noda
Madelungsvägen

Noda &
Varmvattenreglering
Madelungsvägen

Resultat
med
kalkylränta
6,5 % (kr)

3 687 733

18 403

10 735

80 194

Internränta
(%)

185

9

12

8

Paybacktid
(år)

0,61

8,9

9,7

7,2

För att installationen av temperaturmätare samt installering av Noda ska vara
lönsamt i Karlstorp behöver värmeenergibesparingar på 4,9 % ske. Om
implementering av Noda ska vara lönsamt för bostäder där mätutrustning redan
finns installerad måste det leda till värmeenergibesparingar på minst 3,7 %.
Det lägsta priset fjärrvärmen kunde ligga på för att Noda skulle vara lönsamt var
71,6 öre/kWh vilket motsvarar en prisminskning på 1,5 %. För att de årliga
besparingarna ska täcka de årliga kostnaderna får fjärrvärmepriset inte sjunka
under 53,8 öre/kWh vilket motsvarar en prisminskning på 26 % från dagens pris.
4.2.2 Vattenförbrukning av en dusch
Tabell 6 visar hur mycket varmvatten respektive hur mycket kallvatten som
används vid en dusch på 15 minuter vid olika temperaturer och med olika
duschmunstycken.
Tabell 6: Vattenanvändning med olika duschvattentemperatur och
duschmunstycke.

45 °C
40 °C
35 °C
30 °C

Volym varmvatten
med normalt
munstycke (liter)

Volym kallvatten
med normalt
munstycke (liter)

Volym varmvatten
med snålspolande
munstycke (liter)

Volym kallvatten
med snålspolande
munstycke (liter)

367,5
315,0
262,5
210,0

157,5
210,0
262,5
315,0

126,0
108,0
90,0
72,0

54,0
72,0
90,0
108,0
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Som kan konstateras av tabell 6 kan en minskning i temperatur från 40 °C till
35 °C leda till en minskning av varmvattenförbrukning på drygt 50 liter per
dusch medan kallvattenförbrukningen ökar lika mycket. Att byta
duschmunstycke minskar dock varmvattenförbrukningen med mellan 140 – 200
liter per dusch, i detta fallet minskar kallvattenförbrukningen dock lika mycket.
Att den undersökta åtgärden som minskar både varmvattenförbrukningen och
kallvattenförbrukningen är mellan 3 – 4 gånger mer effektiv som den åtgärd som
i samband med minskningen av varmvattenförbrukningen ökade
kallvattenförbrukningen
kan
tolkas
som
att
en
majoritet
av
varmvattenbesparingarna inte medför en ökad kallvattenförbrukning. Detta
resonemang kan tolkas som att antagandet att 30 % av minskningen av
varmvattenförbrukning leder till ökad kallvattenförbrukning kan betraktas vara
rimligt om än något högt.

4.2.3 Fördelning av varmvattenförbrukning
Tabell 7 visar fördelningen av varmvattenförbrukning på Älgbacken samt
Madelungsvägen 3 A-D.
Tabell 7: Fördelning av varmvattenanvändning
Boenden uppdelade
Relativ
Andel av total
Andel av
efter relativ
förbrukning varmvattenförbrukning överanvändning av
varmvattenförbrukning (liter/m2)
(%)
varmvatten (%)
Lägsta 10 %
Lägsta 30 %
Lägsta 50 %
Högsta 50 %
Högsta 30 %
Högsta 10 %

< 143
< 272
< 483
> 483
> 740
> 1000

1.4
8.5
22.3
77.7
54.3
20.1

0
0
1.8
98.2
77.7
34.2

4.3 Elavtal
En hyresgäst som gör av med 2 000 kWh om året kan om de byter till samma
pris som Ronnebyhus betalar minska sin årliga elkostnad med 708 kr/år medan
en hyresgäst med en årlig förbrukning på 6 000 kWh kan spara 2 124 kr/år.
Ronnebyhus skulle gällande Karlstorp kunna spara ca 1 060 kr för varje öre de
lyckas minska priset med.
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5. Diskussion och slutsatser
5.1 Lindblomsvägen 1E
Värmeenergiförbrukningen på Lindblomsvägen 1E kunde konstateras ha varit
högre under de första åren än de skulle ha varit enligt de Vip-beräkningar som
gjordes inför byggnationen. Detta kan ha flera olika skäl men två som vi valde
att poängtera extra är torkningen av betongen och inomhustemperaturen. Den
beräknade energianvändningen från datorsimuleringar har en tendens att ligga
något lägre än den faktiska energianvändningen i byggnader vilket kan vara
ytterligare en förklaring.
5.1.1 Betong
Eftersom betong tar åt sig energi under tiden den torkar kan viss del av
energianvändningen som uppmätts på Lindblomsvägen 1E ha tagits till detta och
kan alltså ha varit ett skäl till den höga energiförbrukningen i jämförelse med de
beräkningar som skedde inför byggnationen. För att ge säkra mätvärden ska det
gärna tas efter en tid på två år, Ronnebyhus föreslås därför fortsätta hålla ögonen
på energiförbrukningen på Lindvägen 1E för att se om den minskar ytterligare.
5.1.2 Inomhustemperatur
Vid genomgång av inomhustemperaturen på Lindblomsvägen 1E kunde det
konstateras att den under vinterhalvåret sedan huset byggdes legat på 22,6 °C.
Detta är 1,6 °C varmare än de 21 °C som Ronnebyhus siktar på att ha inomhus.
Enligt Vip-beräkningarna skulle detta kunna motsvara en ökning av
värmeenergianvändning på 9 %, detta är något lägre skillnad än vad som anges i
artikeln på samma ämne som nämns i teorin men ändå relativt nära. Det bör
alltså finnas möjlighet att minska energianvändningen för uppvärmning på upp
till 9 % om genomsnittstemperaturen kan regleras närmare 21 °C. Det är dock
värt att notera att den kallaste lägenheten den kallaste månaden 2016 hade en
medeltemperatur bara precis över 21 °C.
En positiv sidoeffekt av att mäta inomhustemperaturen och logga det i Ecoguard
Curves är att hyresvärden får bättre vetskap om vilken temperatur som levereras
till hyresgästen. Detta är bra för att ha kontroll och kunna optimera
värmesystemet, även vid dispyter om inomhustemperaturen kan loggad data om
levererad värme vara en fördel.
5.1.3 Varmvattenanvändning
Varmvattenanvändningen kunde noteras vara betydligt lägre än hos de
Kombohus som inte hade varmvattendebitering och även något lägre än de
Kombohus som hade debitering. Detta kan bero på att nedervåningen är en
gemenskapslokal och om man bara tar hänsyn till boarean som tillhör
lägenheterna hamnar energianvändningen mer i höjd med de Kombohus som
hade debitering på varmvatten.
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Det
finns
alltid
en
osäkerhet
gällande
huruvida
den
låga
varmvattenförbrukningen enbart beror på debiteringen eller om den även är lägre
p.g.a. den specifika grupp som bor där, exempelvis är det naturligt att en familj
med barn gör av med mer än en utan barn. Att förbrukningen låg i höjd med
andra Kombohus med debitering samt de effekter varmvattendebitering haft på
andra bostadsområden tyder dock på att det har haft en positiv effekt.
5.1.4 Noda
Eftersom en minskning av värmeenergianvändning på omkring 5 % kunde
bestämmas i Karlstorpområdet efter installationen av Noda är det möjligt att
implementering av Noda skulle kunna sänka energiförbrukningen på
Lindblomsvägen 1E.

5.2 Lönsamhet
Alla utförda ekonomiska kalkyler visade att investeringarna klarade Ronnebyhus
avkastningskrav på 6,5 % vilket innebär att de är ekonomiskt försvarbara och ur
det perspektivet kan ingen anledning ses till att inte fortsätta med installationer
och debitering på hela beståndet. Som kan konstateras i tabell 4 skilde sig
lönsamheten dock mycket mellan installationerna, från resultat på nära 3,7
miljoner kr ner till 10 000 kr med en kapitalränta på 6,5 %. Det fanns även en
viss osäkerhet kring lönsamheten av Noda vilket behandlas närmare nedan.
5.2.1 Debitering av varmvatten
Installationen av varmvattenmätare på Älgbacken gav en internränta på 148 %,
alltså ca 15 gånger högre än internräntan för Noda som hade näst högst
internränta, det kan därmed vara diskutabelt om internräntan är en rimlig
parameter att använda för att utvärdera investeringen. Som man kan se vid en
jämförelse mellan installationen av varmvattenmätare på Älgbacken och
Madelungsvägen 3 A-D är energibesparingarna på Madelungsvägen 3 A-D högre
procentuellt medan de ekonomiska besparingarna är mycket olika. Detta
tillsammans med det faktum att Älgbacken både före och efter installationen
hade en varmvattenförbrukning över vad som ingår i hyran tyder på att det som
hänt till stor del handlar om att kostnaden har flyttats från Ronnebyhus till
hyresgästerna.
Som kan konstateras i tabell 7 står de 30 % som använder mest varmvatten för
77,7 % av överanvändningen av varmvatten medan de 50 % som använder minst
varmvatten enbart står för 1,8 % av överanvändningen. Eftersom det är
överanvändningen av varmvatten som debiteras av Ronnebyhus och att lägre
förbrukning än vad som ingår i hyran återbetalas tyder detta på att Ronnebyhus
har lyckats lägga kostnaderna på den grupp som överanvänder varmvatten
medan majoriteten har fått marginella ökningar eller till och med minskningar av
sina utgifter.
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För båda de fall då varmvattendebitering införts har varmvattenförbrukningen
minskat med ca 28 %, detta motsvarade en minskning av värmeenergi för hela
Madelungsvägen 3 A-D på 8,5 %. Detta ligger inom spannet för de studier som
nämnts ovan där samlade åtgärder för att ändra energibeteende kan ge upphov
till energiminskningar på 5 – 20 % för en hel byggnad [35].
Jämförelsen mellan förbrukningen av varmvatten under de första månaderna
2016 och 2017 i tabell 5 visar en ökning på 17,1 % under januari, de 3 följande
månaderna var förbrukningen dock relativt jämn mellan åren. En svag
reboundeffekt kan alltså skönjas men inget drastiskt.
5.2.2 Noda
De 5 åren före installationen av Noda då alltså ingen förändring skett kunde en
skillnad mellan året med högst och lägst energiförbrukning bestämmas till 1,3 %.
Detta värdet indikerar att en del av energiminskningen skulle kunna ha sin grund
i årliga fluktuationer, men knappast hela. Det är dock värt att notera att om bara
0,2 procentenheter av energiminskningen beror på årliga fluktuationer snarare än
på installationen av Noda visar den ekonomiska kalkylen att installationen inte
har varit ekonomiskt lönsam enligt en kalkylränta på 6,5 %. Därför föreslås att
vidare undersökningar görs för att avgöra hur stora energibesparingarna för Noda
faktiskt är.
I Ronnebyhus fall är dock mätarna på inomhustemperatur redan installerade och
utifrån de förutsättningarna klarar Noda de ekonomiska kraven och bör
installeras även på resten av beståndet.
Installationen av inomhustemperaturgivare och introduktionen av Noda kan
komma att få en större effekt både ur ett ekonomiskt perspektiv som ur ett
energieffektiviserings perspektiv om det även börjar användas till att optimera
fjärrvärmesystemet i Ronneby. Flera studier visar att det kan vara ekonomiskt
lönsamt utan att minska levnadsstandarden för hyresgästerna. Ronnebyhus
föreslås fortsätta att undersöka möjligheten att använda sitt byggnadsbestånd för
optimering av fjärrvärmeproduktionen, delvis för att minska topplasten men även
för att kunna optimera elproduktionen då den kommer igång på Sörbyverket
hösten 2017.

5.3 Åtgärdernas effekter på miljömålen
Som kan konstateras i tabell 1 kunde installationen av Noda minska
värmeenergiförbrukningen med 5,1 %. Debiteringen av varmvatten hade en
potential att minska värmeenergiförbrukningen med 8,5 %. Om dessa åtgärder
båda implementeras skulle alltså en minskning i energianvändning för värme
kunna nå upp till 13,2 %. Med tanke på att värme står för 60 % av
energianvändningen i byggnader ligger installationerna helt i linje med de mål att
minska energianvändningen i fastigheter som både EU, Sverige och Ronneby
kommun förespråkar.
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5.4 In och utflyttningar
När man ska undersöka eventuella förändringar i vilken mängd varmvatten som
använts i de olika byggnaderna är det viktigt att ta hänsyn till vilka som bor i
dem. Av de insamlade mätningarna av varmvattenanvändning i de aktuella
bostäderna är det tydligt att det är stor skillnad mellan de olika lägenheterna.
Detta kan bero på flera olika saker som att det är fler som bor i ett hem eller att
en hyresgäst är mycket bortrest m.m.
På grund av detta är det viktigt att ta hänsyn till om det har skett in och
utflyttningar mellan de perioder som varmvattenanvändningen jämförs, annars
riskerar en minskning eller ökning som egentligen handlar om nya hyresgäster
att tolkas som en effekt av mätning och debitering. Vi har i undersökningen inte
haft tillgång till information om in och utflyttningar men vi har antagit att antalet
lägenheter som undersökts minskar påverkan av detta.
Ett exempel på detta är Madelungsvägen 3A som mellan 2013 – 2014 minskade
sin varmvattenförbrukning med 16 % utan att någon åtgärd gjorts. När
förändringarna på hela Madelungsvägen 3 A-D undersöktes märktes dock denna
minskning inte av utan en svag ökning i förbrukning kunde tvärtom skönjas. Vi
tolkar detta som att antalet hus i jämförelsen har minimerat påverkan av
variationer som beror på saker som in och utflyttningar.

5.5 Gemensamt elavtal
Att drygt 80 % angav priset som skäl till att byta elleverantör tyder på att det är
viktigt att Ronnebyhus kan erbjuda ett pris som är lägre än vad de flesta
hyresgästerna betalar idag. Detta låter troligt att de kan eftersom
genomsnittspriset i Sverige 2016 var 35 öre högre än det pris Ronnebyhus
betalar för sin el. Med en förbrukning av hushållsel på 2000 kWh skulle denna
minskning i pris kunna innebära besparingar på 708 kr per år för en hyresgäst.
Vad gäller Ronnebyhus finns också besparingar att göra för dem, om de i och
med detta lyckas förhandla ner priset kan de för området Karlstorp spara 1 060
kr per år för varje öre de lyckas sänka elpriset med.
5.5.1 Rekommendationer
Att informationen i denna rapport har haft sin grund i undersökningar gjorda på
hela Sverige har av naturliga skäl sina nackdelar när det gäller att bestämma vad
attityderna hos Ronnebyhus hyresgäster skulle tycka om att knytas till dem som
elleverantör. För vidare studier skulle vi föreslå att en enkätundersökning gjordes
bland hyresgästerna, detta skulle ge en tydligare bild av vad hyresgästerna skulle
tycka om att byta elleverantör till Ronnebyhus.
Om Ronnebyhus väljer att själva köpa hushållselen och sälja den vidare till sina
hyresgäster är det viktigt att detta sker via individuell mätning för att inte ta ett
steg bakåt i sin ambition att uppmuntra energibesparingar hos hyresgästerna. I
det angivna exemplet där hushållselen lagts på hyran sker korrektionen på hyran
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p.g.a. hög eller låg elanvändning en gång varje år. Enligt de studier som
diskuteras kan det för att uppmuntra en minskad energianvändning vara viktigt
med regelbunden återkoppling av energianvändningen, i detta hänseende kan en
gång om året vara för långa intervall och ett avdrag åtminstone varje kvartal så
som elen oftast betalas vore att föredra. Det finns även en risk att det minskade
priset leder till en ökad elanvändning.
Innan beslut fattas om att ta över elförsörjningen föreslås därför att det undersöks
om andra företag som gjort samma åtgärder har kunnat se en förändring i
hyresgästernas elanvändning. Det är även tänkvärt att direkt feedback i form av
att hyresgästerna kan se sin elförbrukning via ett datorprogram eller en hemsida
så som det redan är med varmvattenförbrukningen på de adresser på Ronnebyhus
som har debitering för detta.

5.6 Hållbarhet
De energibesparingar som uppmätts indikerar att energieffektivisering med hjälp
av mät- och styrteknik har en potential att bidra till mindre miljöpåverkan. Dessa
besparingar i primärenergi resulterar i att fjärrvärme kan nå ut till fler hus och
därför ersätta andra ineffektiva och fossilbaserade energislag. Eftersom
fjärrvärmen från Sörbyverket är koldioxidneutral finns det goda skäl att vilja
använda den till så många byggnader som möjligt vilket underlättas genom
energieffektiviseringar. För att i framtiden kunna undvika spetslast som i vanliga
fall täcks av fossila bränslen kan mätning och styrning vara ett bra alternativ till
att optimera ett fossilfritt system, detta genom att reglera inomhustemperaturen
under de riktigt kalla vinterdagarna med hög last. Smarta system kan komma att
förbättra stor del av den teknik vi ser idag och det finns som nämnt stor potential
inom byggsektorn.
Debitering av varmvatten leder till betydande minskningar i volymen som
konsumeras, detta är ett effektivt sätt att hålla nere varmvattenanvändning och
påverka människors vanor. Att endast rapportera mätning och informera om en
människas överanvändning är många gånger inte nog för att folk ska bli mer
sparsamma med resurser utan debitering kan vara nödvändigt. Ronnebyhus är
ledande i branschen gällande energieffektivisering och deras mät- och styrteknik
kan antydas vara en av förklaringarna till deras framgång.
Om hela Sveriges byggnader skulle införa mät- och styrteknik samt debitera
överkonsumtion av varmvatten antyder denna undersökning att stora
koldioxidutsläpp skulle förhindras. Att denna mätning visade upp till 79 ton CO2
per år på bara ett bostadsområde tyder på att installering av optimeringssystem
tillsammans med debitering av varmvatten till stor del kan bidra till mindre
klimatpåverkan i framtiden och är en värd investering ur hållbart perspektiv.
Eftersom varje enskild individ måste minska sitt utsläpp ifrån i genomsnitt 11
ton per år till 1 - 2 ton indikerar en siffra på 79 ton på ett bostadsområde att detta
hjälper att minska växthusgasutsläppen per person som bor där.
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6. Slutsatser
Installationen av Noda har minskat värmeenergiförbrukningen med 5,1 % och
varmvattendebiteringen har minskat densamma med 8,5 %, detta tyder på att
Ronnebyhus installation av mät och styrteknik har varit framgångsrik i sitt syfte
att minska energiförbrukningen i de aktuella byggnaderna.
Debiteringen av varmvatten har förutom minskningen i energiförbrukning visat
sig klara Ronnebyhus avkastningskrav med god marginal. Ronnebyhus
rekommenderas därför att fortsätta införandet av varmvattendebitering på hela
beståndet av bostäder.
Implementeringen av Noda klarade avkastningskraven men det fanns osäkerheter
om de faktiska besparingarna, Ronnebyhus rekommenderas därför att undersöka
effekterna av Noda under en längre tid, samt se över om tjänsten kan ge större
besparingar via exempelvis optimering av topplasten av fjärrvärmesystemet.
Elkonsumenterna i Sverige väljer i första hand elavtal efter pris och i andra hand
efter miljömedvetenhet. Ronnebyhus verkar kunna erbjuda lägre pris än de flesta
av hyresgästerna samtidigt som de kan lova att handla miljövänlig el.
Ronnebyhus rekommenderas därför att närmare undersöka möjligheterna att ta
över elförsäljningen och införa ett gemensamt elavtal för alla sina hyresgäster.
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BILAGA 1: Goda Hus energieffektivisering
Tabell 1: Goda Hus data i energiprestanda på bostadsbolag och kommunala
fastigheter i Sydost.
Redovisning enl Goda Hus för 2012 - 2015
Fjv + fast.el ( värmepump kwh/m2 A temp
x 2 inkl solel)
2012
2013

2014

2015

2016

Ronnebyhus AB

122

124

121

117

118

Växjöbostäder AB

132

130

141

145

138,6

Uppvidingehus AB

134,1

132

Vidingehem AB

143

139

136

137

145

Ljungbybostäder AB

147

145

141

139

143,8

Karlskronahem AB

151

146

128

132

131

Allbohus Fastighets AB

152

135

129

130

133

145

146

145

Älmhultsbostäder AB
Videum AB

110

110

120

101

101

Ljungby Kommun

135

134

132

129

177

Alvesta Kommun

143

127

122

116

112

VÖFAB

152

146

143

134

134

139

134

138

Älmhults kommun

159,9

Lessobohus AB
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BILAGA 2: Årliga förbrukningsrapporter

Figur 1: Förbrukningsrapport Karlstorp
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Figur 2: Förbrukningsrapport Lindblomsvägen 1E
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BILAGA 3: NODA
Tabell 2: Mätdata med jämförelse år 2014-2015 och 2016-2017 i
energiförbrukning efter installation av styrtekniken NODA.
Total energi 2014-2015 april-mars
Total energi 2016-2017 april-mars
Energibesparing
Energibesparing i %
Verkningsgrad värme
Förluster fjärrvärmeväxlare och ledning
Förluster materialutvinning biomassa
Primärenergi besparad
Boarea
Besparad energi per m2
Förluster materialutvinning
Primärenergi vid motsvarande
användning av olja
Kg koldioxid besparad om slutenergi
hade använts av olja

748,8 MWh
710,7 MWh
38,1 MWh
5,1 %
80 %
5 % respektive 13 %
2%
54 MWh
5793 m2
6,6 kWh/m2
5%
94,4 MWh
27 ton
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BILAGA 4: Varmvattenförbrukning
Tabell 3: Varmvattenförbrukning Lindblomsvägen 1E
Januari
20480,04
Februari
19339,9
Mars
22210,08
April
20919,95
Maj
22870,03
Juni
19430,08
Juli
19409,94
Augusti
19900,05
September 21439,97
Oktober
23280,03
November 21419,98
December 23779,91
Totalt
254480

Tabell 4: Varmvattenförbrukningen på Älgbacken
2013 (Utan deb) 2016 (Med deb)
m3 /år
m3 /(m2 ∙ år)
Energi
Kostnad /år

9939
0,790
646519
745431

8093
0,644
526429
407158

Tabell 5: Varmvattenförbrukning på Madelugnsvägen
Utan deb.
Med deb.
m3 /år
m3 /(m2 ∙ år)
Energi
Kostnad /år

1067,586
0,457322
69444,48685
80068,95

769,163
0,342626843
50032,62486
67639,0129

Absolut
minskning
1846
0,147
120089
338273

Procentuell
minskning
28,6
28,6
28,6
45,4

Absolut
minskning
298,4233
0,13156
19411,86199
12429,9371

Procentuell
minskning
28,8
28,8
28,8
15,5
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BILAGA 5: Fastighetsbeskrivningar

Figur 1. Fastighetsbeskrivning Karlstorp.
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Figur 2. Fastighetsbeskrivning Karlstorp
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Figur 3: Teknisk beskrivning Lindblomsvägen 1E.

Vip-simulering Lindblomsvägen 1E

Figur 4: Sammanfattning av Vip-simulering på Lindblomsvägen 1E
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Figur 5: Redovisning av indata för Vip-simulering Lindblomsvägen 1E.
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Figur 6: Vip-simulering sida 2 Lindblomsvägen 1E.
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