
  Halvera Mera 3 – Förstudie Brf Mörbyskogen nr1  

 

1 

 

Halvera mera 3 
Projekt nr 42947-1-02 

En förstudie i linje med 

Rekorderlig Renovering 

 

Demonstrationsprojekt för energieffektivisering  

i befintliga flerbostadshus  

 

 
Förstudierapport för  

brf. Mörbyskogen nr1 

Utarbetad av 

Sven Malm, Sven Malm Energi 

Sune Olsson, Brf Mörbyskogen nr.1. 

 

 
 

 

 

                 Maj 2017Maj 207 



  Halvera Mera 3 – Förstudie Brf Mörbyskogen nr1  

 

2 

 

 

Innehållsförteckning 
1 Förord 3 
2 Sammanfattning 4 

 Kort bakgrund 4 

 Gjorda energirelaterade åtgärder och framtida underhållsbehov. 4 
 Rekommenderade åtgärder/åtgärdspaket 5 
 Fortsatt arbete 5 

3 Inledning 6 
 Syfte och Mål 6 

 Metod 6 

4 Objektbeskrivning 7 
 Beskrivning av byggnaden Mh 8 - 12 7 

 Byggnadsteknik 10 
 Installationsteknik 11 
 Uppmätta energiprestanda. Uc 12 12 
 Luftläckning 13 
 Termografering 13 

 Luftflöden i ventilationssystemet Mh 8-12 14 

 Inneklimat. 14 
5 Energiberäkningar för byggnadens nuläge. Mh 8-12. 16 

 Underlag för beslut. 16 

6 Planerade åtgärder 17 
 Följande åtgärder har undersökts 17 

 Fuktanalys 18 
7 Energiberäkningar av planerade åtgärder 19 

 Energiberäkningar Mh 8 -12. Energisimulering. 19 
 Energiberäkningar Uc12 20 

 Energiberäkningar Mh 8 -12 21 
8 Kostnadsbedömningar 22 
9 Ekonomisk analys 24 

 Kalkylförutsättningar för investeringar 24 
 Resultat 24 

10 Ekonomisk analys 25 

 Internränte- och känslighetsdiagram 25 
11 Resultat från förstudien 27 

12 Genomförande och uppföljning 28 
 Energiplan för huset Mh 8 – 12. Förslag 29 

13 Finansiering 30 
 Alternativjämförelser. 30 
 Driftnytta och återbetalningstider vid egen finansiering. 31 

13.2.1. 3% ränta. Fjärrvärme och elpriset ökar med 3%. 31 
 Olika flödesanalyser vid extern finansiering inkl entreprenad 33 
 Riskanalyser och riskeliminering 33 

Risker om vi hanterar investeringen själva. 33 
                                                                                                    

  



  Halvera Mera 3 – Förstudie Brf Mörbyskogen nr1  

 

3 

 

1 Förord 
Energianvändningen i bebyggelsen måste minskas för att minska dess negativa miljöpåver-
kan. Behovet av köpt energi ska halveras till år 2050 i förhållande till 1995. Energimyndig-
heten har i uppdrag att driva på energieffektiviseringen i bostadssektorn. Av erfarenhet vet 
man att demonstrationsprojekt är en verkningsfull metod för att sprida goda idéer och få 
fler att våga gå i samma spår.  
 
Bebo och Energimyndigheten har sedan 2012 genomfört två omgångar inom kampanjen 
Halvera Mera. I kampanjen fick fastighetsägare bidrag för att genomföra en förstudie där 
de visade på möjligheter att energieffektivisera enligt konceptet Rekorderlig Renovering, 
som är utvecklat av BeBo. Konceptet går ut på att välja ett åtgärdspaket som halverar 
energianvändningen vid renovering av fastigheten. För att klara detta är det nödvändigt att 
ta ett helhetsgrepp och hitta en kombination av energibesparande åtgärder där de mest 
kostnadseffektiva åtgärderna kan vara med och betala för åtgärder som kanske inte skulle 
ha valts som en enskild åtgärd. Totalt sett ska dock hela åtgärdspaketet vid ombyggnaden 
vara så kostnadseffektivt att det uppfyller rimliga lönsamhetskrav. 
 
Halvera Mera 3 genomförs av Bebo som en fortsättning av Energimyndighetens och BeBo:s 
tidigare kampanj. Det övergripande målet med Halvera Mera 3 är att främja utvecklingen 
av energismarta renoveringar i flerbostadshus, som kan minska energianvändningen med 
50 procent, och på så sätt bidra till Sveriges minskade energianvändning fram till 2020 och 
2050.   
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2 Sammanfattning   
 Kort bakgrund 

Föreningen äger fem höghus och två låghus. Föreningen har valt ut en byggnad, Mörbyhöj-
den 8-12 (Mh 8 – 12) för ett pilotprojekt med syfte att minska fjärrvärmeförbrukningen. 
  
Uppvärmningen görs med fjärrvärme. Radiatorerna är av enklaste slag med krökta rör och 
en plåt framför. Ventilationen görs med en frånluftsfläkt, ovanför varje uppgång. Uteluft 
tas in via springventiler ovanför fönstren. 
 
Pilotprojektet är en följd av en tidigare gjord energikartläggning. Det startades 2016 med 
ambitionen att ta vara på frånluften som blåses rakt ut i luften. Vid energikartläggningen 
upptäcktes dessutom att vi inte kunde mäta energiförbrukningen i enbart Mh 8 – 12. Vi 
hade inte heller koll på energiförbrukningen för de olika funktioner som finns i byggnaden. 
Vi startade därför pilotprojektet med att installera mätare för energiåtgång till garage och 
låghus och för fläktar, hissar, tvättstuga, undercentral (Uc), belysning mm.  
 
Att ta vara på energin i frånluften var själva utgångspunkten. Den borde innehålla den 
största energireserven, men det visade sig snart att det inte stämde. Vi undersökte därför 
olika alternativ med frånluft och värmepump, och jämförde dem med att använda enbart 
bergvärme utan energitillskott från frånluft. Det visade sig då att ett alternativ med enbart 
bergvärme och värmepump gav det bästa resultatet.  
 
Den vidare analysen av olika energibesparande åtgärder, resulterade i en rekommendation 
av 6 åtgärder.  
Bergvärme (och värmepump). Injustering av elementen. Uppgradering av ett par maskiner i 
tvättstugan. Tilläggsisolering av de två yttertaken. Byte till ledlampor och avveckling av de 
vvc-anslutna handdukstorkarna.  
Dessa åtgärder skulle ge oss en reducering av energiförbrukningen med  mer än 50% för 
huset Mh 8-12. 
 

 Gjorda energirelaterade åtgärder och framtida underhållsbehov. 
I Mh 8 - 12 har tidigare styr- och reglerutrusningen bytts ut mot Nordiqs styr-och reglerut-
rustnig. Temperaturgivare har satts ut i bostadsrätterna. Dock inte i alla. Trimning av ele-
mentflödet har gjorts. Springornna mellan betongblocken på fasaden har tätats. 
De framtida underhållsbehoven består av ny bergvärmeanläggning inkluderande värme-
pump. Installation av bredband till Uc Mh 12. Komplettering av Nordiqs styrinstrment i un-
dercentral Uc12, byte av tvättmaskiner och torktumlare, byte av lyktstolpar och armatur, 
tilläggsisolering av taken och avveckling av vvc-anknytna torkar. Längre fram kan man 
tänka sig byte av radiatorer och fönster. 
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 Rekommenderade åtgärder/åtgärdspaket 
Enbart bergvärme med värmepump. Gjorda kalkyler utesluter övriga alternativ som inklu-
derar frånluftshantering. 
Injustering. Det finns ett visst mått av övervärme som vi vill hantera men olika experter är 
oeniga om hur det ska gå till. Vi fortsätter med den utredningen. 
I byggnaden finns en tvättstuga. En utredning har gjorts av energiförbrukningen. Det visade 
sig att ny utrustning finns, som använder mindre energi.  
Tilläggsisoleringen ger främst komfortökningar för dem som bor under taken. Det som för-
svårar och fördyrar det hela är att vi har två tak. 
Ledlampor är ett alternativ som det är viktigt att analysera. Det visade sig att föreningen 
har energilampor i de flesta armaturer, som successivt kan ersättas med ledlampor. 
När det gäller handdukstorkarna så är de kopplade till vvc-systemet och står i många fall på 
året runt, delvis beroende på att många upplever drag från springventilerna. Energiförlus-
ter finns samt störningar av värmebalanseringen 
 
En förutsättning för de alternativ som redovisas i denna förstudie är att föreningen får 
borrningstillstånd och att elservicen är rätt dimensionerad. Ansökan om borrningstillstånd 
lämnas in till kommunen under juni 2017 och en undersökning av el-servicens kapacitet 
görs även den under samma månad. En annan förutsättning är att föreningen kan finansi-
era implementation av valda åtgärder i samtliga 7 byggnader. 
 

 Fortsatt arbete 
Föreningen arbetar på detta sätt: 

• Framtagning av beslutsunderlag. T.ex. denna förstudie. 

• Översyn av offerter för totalentreprenad.  

• Referensgruppsmöte.  

• Medlemsmöte. 

• Extrastämma.  

• Beslut i styrelsen.  

• Ingående av totalentrepenadavtal 

• Genomförande av piloten.  

• Utvärdering av piloten.  

• Implementation i övriga fastigheter. 
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3 Inledning  
 Syfte och Mål 

Fjärrvärmeförbrukningen för byggnaden Mh 8 -12, inklusive låghuset Mh 14-16 samt gara-
gen, som servas från undercentralen Uc12, är år 2016 967.000 kWh (normalårskorrigerat 
1.008.000kWh). Elförbrukningen är 53.303 kWh. Sammanlagt normalkorrigerad förbruk-
ning blir 1.061.303 kWh för Uc12, vilket ger 134.9 kWh/kvm uppvärmd yta (7865 kvm) och 
år. Faktisk energikostnad är 1.022.435 kr. När låghus och garage är borträknade är energi-
förbrukningen för huset Mh 8 – 12 (fjärrvärme 789.000 + el 50.700kWh) 842.300 kWh. 
(Normalårskorrigerat blir det 873.000 kWh) vilket ger 136.6 kWh/uppvärmd ytenhet 
(6165kvm) och år. (Boendearean är 4270 kvm). Den verkliga energikostnaden är 868.955kr, 
Målet med förstudien är att pilotprojektet för Uc 12 ska komma under en energiförbruk-
ning på 530.651 kWh (-50%) och för Mh 8-12  436.500 kWh med utgångspunkt från 2016 
års värden. Vi vill även uppnå en kostnadsminskning för hela byggnadskomplexet Uc12 
med ca 40%, för  Mh 8-12 med 45 %  och en framtida inbromsning av kostnadsökningen. 
Den totala energikostnaden för föreningens samtliga byggnader tar en stor andel (22 % år 
2016 ) av föreningens budget. Energikostnaden kommer att öka,  vilket på sikt leder till av-
giftsökningar om inget görs. 

 Metod 
Föreningen har som sagt utsett byggnad Mh 8 – 12 till pilotprojekt. Förslag på energiför-
bättringar koncentreras till denna byggnad. Mätningar har genomförts av olika energiför-
brukare. Byggnadens energiåtgång har därefter beräknats. Olika alternativ har analyseras. 
Därefter har de alternativ valts, som bäst överensstämmer med föreningens beslutskrite-
rier. Alternativen kommer att genomföras och utvärderas med Uc 12 som bas. När utlo-
vade energibesparingar kan fasställas sker implementation i övriga  byggnader. 
  
 Denna rapport innehåller följande dokumentation: 

• Beskrivning av byggnaden. 

• Beskrivning av tidigare genomförda åtgärder. 

• Checklista (Finns i bilaga) 

• Beskrivning av luftflödenas storlek.  

• Ekonomiska förutsättningar/budget.  
Analysarbetet innehåller följande moment: 

• Analys av underhållsbehov. 

• Analys av inneklimat. 

• Energisimulering av byggnadens befintliga skick. Denna kalibreras till inom 10%:s 
avvikelse från uppmätt fjärrvärme och fastighetsel före åtgärd. (se IDA-beräkning 
i bilaga). 

• Energiberäkningar för utvalda åtgärder och åtgärdspaket.  

• Ekonomiska beräkningar i Bebos Lönsamhetsverktyg som utgår från bostadsför-
eningens kalkylförutsättningar. 



  Halvera Mera 3 – Förstudie Brf Mörbyskogen nr1  

 

7 

 

 

4 Objektbeskrivning 
 Beskrivning av byggnaden Mh 8 - 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Bild på den byggnad Mh 8 – 12, som används som pilotprojekt i denna förstudie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Halvera Mera 3 – Förstudie Brf Mörbyskogen nr1  

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Låghus. Servas från Uc Mh12 men ingår inte i pilotprojektet. 
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Figur 3. Oisolerade garage. Servas från Uc Mh12 men ingår inte i pilotprojektet. 

 

 
 

 

Fastigheterna Drevkarlen och Forstmästaren, som ingår i brf Mörbyskogen Nr1 ligger nära 
Mörby Centrum. Byggnaderna, fem höghus och två låghus, innehåller 366 bostasdsrätter 
inkluderande två tvättstugor och källarförråd, som också är avsedda som skyddsrum. I 
varje höghusbyggnad finns en undercentral. 
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Byggnaden Mh 8 -12 har en undercentral Uc Mh12, som även betjänar låghus och garage. 

Garagen är oisolerade och värmen dit är så gott som avstängd. Det finns effektmätare för 

värmetillförseln till både garage och låghus. Effektöverföringen till dessa räknas bort i pilot-

projektet som endast berör höghuset Mh 8 -12. 
 

 Byggnaden Mh 8 -12 

Byggnadsår 1961 

Antal bostadsrätter Mh 8, 30st. Mh10, 20st. Mh 12, 15st. Totalt 65 

*Antal våningar ovan mark Mh 8, 10 st. Mh 10, 10 st Mh12, 9st 

Antal källarvåningar 2 (OBS! Delvis souterräng). 

Antal trapphus 3 

Antal hissar 3 

Antal tvättstugor i byggnad 1 

Antal fristående tvättstugor 0 

Antal motorvärmare 0 

Antal belysningsstolpar 3 

Ev. lokaler inga 

**Area BOA, m2 4240 

Area Atemp, m
2 6165 

*Observera att delar av byggnaden ligger i souterräng. I Mh10 ryms tvättstugan 

** Uppmätt på ritning. 

 

 Byggnadsteknik  
Beskrivning av byggnadsteknik och material som användes vid uppförandet av byggnaden, 
vad som ändrats sedan dess och vilket underhållsbehov som finns. Exempel på konstruk-
tionsdetalj visas i bildbilagan. 
 

Funktion Teknisk beskrivning 
(materialskikt utifrån och in) 

Ev. genomförd 
åtgärd 
(vad/när) 

U-värde 
(W/m2K) 

Underhållsbehov 

Stomme Betong Ej relevant Ej relevant Ej relevant 

Yttertak Takpapp på Höghustak 
 

Besiktning ut-
förd 2016 ua. 
 

Ej relevant, 
pga. isolerat 
vindsbjälklag 

Inga 

Vindsbjälklag 100 - 200 mm isolering på 
vindsutrymmena. I höghusen 
finns en terrassvind som är 
svåråtkomlig. 
 

 0,23 
Tilläggsisolering 
önskvärd 

Ytterväggar Höghuset uppfördes 
1961med bärande stomme 
av betong.Ytterväggarna 
består av fabriksgjorda be-
tongplattor med utvändig 
yta av marmorkross och vit-

Fasaderna 
blästrades 2005 
- 2006 

0,24 
Ingen åtgärd pla-
nerad 
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cement. Betongplattorna 
gjordes med en fyllning av 
värmeisolerande cellplast. 

Fönster Målad träram och ytterbåge 
av al 2-glas 

Renovering 
gjord 2005 - 
2007 

2,0 
Ganska bra skick 
men stora energi-
läckage.  

Balkonger Balkonger finns för varje 
bostadsrätt 

Balkongerna 
renoverades 
1998 - 2001 

Ej relevant 
Inga åtgärder 
planerade.  

Golvbjälklag Betong Nej 0,3 Nej 

 

Byggnaden Mh 8 -12 är uppförd 1961. Fönstren betår av två separata glasbågar. Den yttre 
bågen är bytt till en al-båge.  
 

 Installationsteknik  
Fastigheten har frånluftsventilation i kök, badrum och toa. Tilluften kommer via springven-
tiler ovanför fönster i sov och vardagsrum. Uppvärmning sker via en tidig typ av AGA panel-
radiatorer som har en rörslinga fastklämd i clips på baksidan av en korrugerad plåtpanel. 
(Se bild-bilagan). Dessa radiatorer kräver en hög framledningstemperatur för att ge full 
värmeavgivning. De har ingen större massa och blir då extra känsliga för möjligheten att 
sänka eller laborera med framledningstemperaturen.  
Luftkanalerna är förstörda vilket innebär att frånluften kommer från olika utrymmen i 
byggnaden. Individuell temperaturreglering av varje bostadsrätt är problematisk, vilket 
skapar övervärme i vissa bostadsrätter. Värmesystemet är inte injusterat. 
 
Det värsta slöseriet av energin består av att frånluften går rakt ut i friska luften och den 
största möjligheten att spara pengar trodde vi inledningsvis låg där. En mindre besparings-
effekt har tilläggsisoleringen. Tilläggsisolering av tak på höghus ger en ganska lite besparing 
men ökar tvivelsutan komforten i de bostadsrätter som ligger högst upp. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Teknisk beskrivning Ålder på installationen Underhållsbehov 
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Ventilation Husen ventileras med 

springventiler ovanför 

fönstren frånluftsdon i 

kök och badrum och 

frånluftsfläktar på taken. 

Fläktar byts eller repareras 

vid problem. När det skett har 

vi ingen information om. 

Ventilationskanalerna 

slogs sönder vid stamby-

tet 2007 – 2010 och be-

höver åtgärdas. Vissa 

bostadsrätter saknar från-

luft i något don. 

Projektet får visa om 

lagning av kanalerna är 

nödvändigt. 

Uppvärmning Enkla element med vred 

utan termostater. 

Fjärrvärme infördes 

2003 

Pumpar och styr och reglerut-

rustning har bytts ut succes-

sivt. 

Temperaturgivare utplacerade 

i Mh19-23, Mh 8-16 och Mh 

2-11 år 2014. 

Digitaliserad temphållning 

infördes 2014 

Effektmätare på returledning 

och på ledning mot låghus 

Injustering av värmesy-

stemet 

Tappvarmvatten, 

VVC 

Tappvarmvattnet värms 

upp av fjärrvärme via 

värmeväxlare i UC. 

Handdukstorkar sitter i 

varje badrum och är 

monterade på varmvat-

tenkretsen. 

Rörstammarna i kök byttes 

1999 - 2000 

Inget underhåll i närtid. 

Projektet får visa om 

byte av torkar är nödvän-

digt. 

Undercentral Från UC Mh12 går en 

kulvert till garage och 

låghus. I varje UC finns 

två värmeväxlare en för 

elementvattnet och en 

för vvc. 

Pumpar och delar av reglerut-

rustningen har bytts succes-

sivt. 

Avgasning och rensning 

måste göras så fort som 

möjligt. Styr och regler-

utrustning behöver upp-

dateras. Bredband instal-

leras så att fjärrstyrning 

av centraken säkras. 

Belysning I trapphusen finns nöd-

ljus som går på batterier. 

Och lampor med effekt-

reducering relaterat till 

rörelse.Utomhus finns 4 

nummerbelysningar samt 

2 lysrör i varje entre, en 

källarlampa och tre lam-

por på terrassen som 

lyser hela nätterna. 

Samtliga nödljusbatterier har 

bytts under 2016. 

En utredning pågår om 

byte av armatur  i sam-

band med övergång till 

ledlampor 

 
 Uppmätta energiprestanda. Uc 12 
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 Mätvärde Mätperiod Mätar-

placering 

Betjänings-

område 

Värme och varmvatten,  

(MWh, utan korrektion) 

967 2016 Uc12 Mh 8 - 16 

Värme och varmvatten,  

(MWh, normalårskorrigerat) 

1 008 2016 Uc 12 Mh 8 - 16 

Värme och varmvatten, (kWh/m2 

Atemp) 

121,6 2016 Uc 12 Mh 8 - 16 

Fastighetsel, (MWh) 50,7 2016 Mh12 Mh 8 -12 

Fastighetsel, (kWh/m2 Atemp) 8,22 2016 Mh12 Mh 8 - 12 

Energiprestanda, (kWh/m2 Atemp) 129,8 2016 Mh12 Mh8-12 

Verksamhetsel, (kWh/m2 Atemp) - - - - 

Tappkallvatten, (m3) 5 840 2016 Uc 12 Mh12 

Tappvarmvatten, (m3) 2 098 2016 Uc 12 Mh8-16 

Tappvarmvatten, (kWh/m2 Atemp) 18,72 2016 Uc 12 Mh8-12 

 

 

 Luftläckning 
Luftläckningsanalys har ej gjorts. 

 Termografering  

 
Bilden visar den östra långsidan av byggnaden Mh 8 – 12. Två fönster är öppna vilket kan tyda viss 

övertemperatur. 

 
Bilden visar en balkong på norrsidan av byggnaden. Springventilerna medför stora värmeläckage. 
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Springventilerna som installerades i samband med fönsterrenovering 2007 släpper in kalluft. 

 

 Luftflöden i ventilationssystemet Mh 8-12 
De tre trapphusen tillsammans har ett luftflöde på 2.54 m3 per sekund vilket är mycket 
lågt. Flödet är troligen nedsatt p.g.a draget från springventilerna. 
 

 Inneklimat.  
I höghus Mh 8 -12 finns en undercentral. I centralen finns en dataapplikation från Nordiq. 
Riktvärde för inomhusklimatet är 21 grader. I och med att byggnaden är försedd med 
springventiler är bostadsrätterna dragiga. För att motverka draget skulle egentligen rikt-
temperaturen behöva vara 23 grader. Temperaturgivare är utplacerade i fyra lägenheter i 
varje uppgång. När vissa bostadsrätter anmäler ihållande problem sätter föreningen ut 
tempgivare även hos dessa. Temperaturen avläses på en dator. 
 
När medlemmarna anmäler att de fryser har föreningen en speciell process i vilken ingår 
värmekamera och undersökning av radiator och luftläckage. 
 
Antalet klagande medlemmar är i januari och februari 2017 två av 65 bostadsrätter. För 
dessa medlemmar gör föreningen extra noggranna anlyser och insatser. Eftersom vi saknar 
ett injusterat system är det inte helt enkelt för temperaturansvarig att hantera problemati-
ken. Samtidigt som vi vidtar åtgärder försöker vi begränsa energislöseriet. Det händer 
ganska ofta att medlemmar klagar på temperatur som när fastighetsskötare mäter i bo-
stadsrätten visar sig vara tillfredsställande. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Felanmälningar rörande inneklimatet i trappuppgång Mh 8 -12 under 
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2:halvåret 2016 och första halvåret 2017. 
( Föreningen för motsvarande statistik för alla trappuppgångar) 
Månad Antal cemi-

anmälningar 

om tempera-

tur 

Entréer 

Mh8, 10 

och 12 

Kommentar 

Oktober 2016 4 st 2 st MH8 

2 st MH12 

Luftat radiatorer 

Mekab höjer 0,5 grad 

November 2016 10 st  7 st MH8 

3 st MH12 

Luftat radiatorer 

Luftat och avrapp till Mekab 

December 2016 3 st 1 st MH12 

2 st MH8 

UA 

Luftat, avrapp till Mekab. 

Mekab vidtar åtgärd. 

Januari 2017 2 st 1 st MH10 

1 st MH8 

Luftat avrapp till Mekab,  

THG bytt radiator 

Luftat och avrapp till Mekab 

Februari 2017 3 st 2 st MH10 

1 st MH8 

Mekab höjer värmen 

Mekab höjer värmen  

Mars 2017 0   

April 2017 1 Mh12 Ingen åtgärd 
 

 
Mekab är den firma som ansvarar för temperaturhållningen. Föreningens mål under 2017 
är att ingen brf ska ligga under 21 grader men ingen ska heller ligga över 21 grader. Vi vet 
att om vi håller 21 grader, som lägsta temperatur kommer många lägenheter (inte alla) att 
ha en innetemperatur på 22 - 25 grader.Mekab ansvarar för att målet 21 grader nås så gott 
det går med de relativt dåliga förutsättningar som råder. Vi närmar oss det målet. Emeller-
tid är många stillasittande och hemmavid längre perioder och önskar därför en högre tem-
peratur, ungefär 23 grader. Springventilationen gör att bostadsrätten alltid känns dragig för 
dem som sitter stilla, speciellt om de sitter eller vistas nära springventilerna.  
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5 Energiberäkningar för byggnadens nuläge. Mh 8-12. 
Beräkningarna av byggnadens befintliga energiprestanda har först kalibrerats till inom 10 % 

avvikelse med hjälp av uppmätt fjärrvärme, fastighetsel och hushållsel före åtgärd. Utgående 

från detta har byggnaden simulerats i IDA ICE 4.7. Samtlig indata till beräkningen finns i 

bilaga 1. 
 

Indata, simulering ut-

gångsläget Enhet Värde 

Informationskälla (Upp-

mätt, beräknat, antaget…) 

Atemp m2 6165 uppmätt 

Aom, Omslutande area mot 

ute och ouppvärmda ut-

rymmen m2 

4619 uppmätt 

Glasarea (Obs ej fönster-

area) m2 Norr 

29 uppmätt 

 m2 Öster 387 uppmätt 

 m2 Söder 82 uppmätt 

 m2 Väster 446 uppmätt 

U-värden och areor:    

Yttervägg W/m2K | m2 0,4 | 2170 beräknat 

Källarvägg W/m2K | m2 1,0 | 318 beräknat 

Tak/vindsbjälklag W/m2K | m2 0,5 | 574 beräknat 

Fönster W/m2K | m2 2,0 | 942 beräknat 

Grund/golv W/m2K | m2 1,0 | 588 beräknat 

Dörrar W/m2K | m2 2,0 | 25 beräknat 

Köldbryggor W/K   

Ventilation, grundflöde  l/sm2 0,59 beräknat 

Specifik luftläckning, vid 50 

Pa l/m2,s 

0,8 beräknat 

Energianvändning:    

Tappvarmvatten kWh/år 215 775 beräknat 

Hushållsel kWh/år 184 950 beräknat 

Fastighetsel kWh/år 50.700 beräknat 

 

 
 Underlag för beslut. 

Som framgår ovan har fönster och dörrar höga u-värden. Det ligger nära till hands att ana-
lysera kostnader för byte av fönster och dörrar. Det har gjorts men aternativet klarar inte 
de beslutskriterier som ingår i projektet p.g.a alltför höga kostnader. Besparingar av energi-
förbrukningen måste göras på annat sätt. De beslutskriterier som föreningen använt vid val 
av alternativ är: 

1. Det, som prövas i pilotprojektet måste kunna implementeras i övriga byggnader. Den 
totala implementationen måste gå att finansiera. 

2. Det som väljs ska inte vara beroende av täta luftkanaler. (Luftkanalerna kostar ca 6 
miljoner att reparera). 

3. Det som väljs ska inte medföra ombyggnader i berörda bostadsrätter. 
4. En snabb återbetalning är viktig med tanke på föreningens ekonomiska situation.  
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6 Planerade åtgärder 
Grundförutsättningen inför identifieringen av åtgärder har varit att kunna åstadkomma en 
50 %-ig minskning av energiförbrukningen, vilket för pilotprojektet mh 8 – 12 innebär en 
energiförbrukning som understiger 421,100 kWh med hänsyn tagen till fastställa beslutskri-
terier. Olika åtgärder har diskuterats och de som bedömts som realistiska och intressanta 
har energiberäknats och kostnadsbedömts.  
 

Utgångsvärdena i tabellen är från 2016. Mh 8-12 

Åtgärdspaket 

Mh 8 – 12 

Förändring energianvänd-

ning [kWh/kvm] (6165) 

Energibesparing [%] 

av 842.303 kWh 

( Inkl El: 50.700 kWh) 

 

Investeringskostnad 

[SEK/kvm] 

 Värme El Totalt   

Bergvärme -113 34 79 51% 2.800.000/6165=454.4 

Injustering – 8.3 0 6.3 3,4%  391.005/6165=63.4 

Tvättstuga 0 -0.3 0.3 0,2%  204.801/6165=33 

Tilläggsisolering. Vind* - 4.8 0 4.8 1,5% 153.281/6165=25 

Ledlampor 0 -0.3 0.3 0,2% 10.000/6165=1.6 

Handdukstorkar -14 0 14 1,6% 147.225/6165=2.4 

*Tilläggsisolering av låghustak ej medräknad 

 
 Följande åtgärder har undersökts 

När det gäller hanteringen av frånluft har tre olika alternativ undersökts i kombination med 
en bergvärmelösning. I projektet har vi undersökt en FTX-installation  med värmepump. Vi 
har valt att inte gå vidare med FTX eftersom det förutsätter täta ventilationskanaler. Dess-
utom är vi tveksamma till den metod som erbjuds som bygger på övertryck i trapphusen. Vi 
har även beslutat att lämna frånluftsvärmeförlusterna därhän. Bergvärmealternativet ger 
större energitillförsel per satsad krona.  
 
Dessa alternativ har undersökts: 

1. Enbart bergvärme. 

2. Bergvärme + återvinning från en frånluftsfläkt. 

3. Bergvärme + återvinning från två frånluftsfläktar. 

4. Bergvärme + återvinning från tre frånluftsfläktar. 

5. Enbart återvinning från tre fläktar. 

I analyserna är det inte bara energiåtgärdskostnader som är inblandade utan även fjärr-
värmebolagets prissättning. Bolagets priser varierar från högt till lågt under ett år. När de 
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är låga ska givetvis fjärrvärmen användas som energikälla. När de är höga ska egenprodu-
cerad energi användas. 
När det gäller injustering av elementen är det naturligtvis en fördel att de injusteras. Vi 
räknar med att mellan 5% och 10% försvinner i övervärme annars.  En injustering ger en 
ökad energibesparing men också möjlighet till  en individuell balansering av rumstempera-
turen. Problemet är kostnaden men också metoden. 
Maskinparken i tvättstugorna bör förnyas kontinuerligt allteftersom ny energibesparande 
utrustning kommer fram. Förslaget har gjorts efter en noggrann utredning. Vi har utgått 
från maskinernas ålder och hur mycket elenergi de drar. 
Tilläggsisoleringen ger främst komfortökningar för dem som bor under taken och ganska 
små energibesparingar i resten av byggnaden. Flera olika besiktningar har genomförts och 
åtgärdsförslag har tagits fram. Det som försvårar och fördyrar det hela är att vi har dubbla 
tak. Ett terrasstak och ett tak över de översta bostadsrätterna. Terrasstaket är dessutom 
problematiskt konstruerat vilket försvårar tilläggsisoleringen. (Se bildbilagan). 
Vi har beslutat byta ut belysning som lyser nattetid med ledlampor. F.n finns energilampor 
i de flesta armaturer. De får sitta kvar tills de tar slut. Därefter byts de till LED. De yttre 
lyktstolparna är 21 till antal i föreningens båda fastigheter. 19 stycken av dem är genom-
rostade occh måste bytas. Armaturerna i dessa måste också bytas. Våra beräkningar inne-
bär bara besparingar av energi i drift för Mh 8-12. Övriga åtgärder tillhör underhållet. 
När det gäller handdukstorkarna så är de kopplade till vvc-systemet och står i många fall på 
året runt, delvis beroende på att många upplever drag från springventilerna. Men torkarna 
är en stor energibov. Hur stor är svårt att säga. Vi har dock gjort en beräkning. Givetvis 
kommer vi inte att ta upp frågan förrän vi har full kontroll över temperaturen i bostadsrät-
terna. 
I pilotprojektet har diskuterats byte av fönster till tvåglasisolerruta i den inre bågen samt 
energiglas i ytterbågen för de bostadsrätter som ligger mot norr. Emellertid faller alternati-
vet på grund av en mycket hög kostnad och för lång återbetalningstid. 
I projektet har också diskuterats byte av radiatorer. Även det alternativet faller p.g.a av 
höga kostnader och för lång återbetalningstid. 
De lagningar av ventilationskanalerna, som skulle behöva göras hamnar på en kostnad på 
mellan 5 och 6 miljoner vilket gjort att projektgruppen undvikit alternativ som kräver täta 
kanaler. 
 

 Fuktanalys 
Några direkta fuktproblem finns inte i fastigheten. Tidigare har det funnits ett läckage från 
skyddsrumskassunerna men det är åtgärdat. 
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7 Energiberäkningar av planerade åtgärder 
 

 Energiberäkningar Mh 8 -12. Energisimulering. 
 

Utgående från energisimuleringen av utgångsläget har energibesparingar för valda åtgärder beräknats. 

Samtliga indata för beräkningen bifogas i bilaga 2. 
Indata, simulering av åtgärder Enhet Referensfall Investeringsalternativ 

Atemp m2 6165 uppmätt 

Aom, Omslutande area mot ute 
och ouppvärmda utrymmen m2 

4619 uppmätt 

Glasarea (Obs ej fönsterarea) m2 Norr 29 uppmätt 

 m2 Öster 387 uppmätt 

 m2 Söder 82 uppmätt 

 m2 Väster 446 uppmätt 

U-värden och areor:    

Yttervägg W/m2K | m2 0,4 | 2170 beräknat 

Källarvägg W/m2K | m2 1,0 | 318 beräknat 

Tak/vindsbjälklag W/m2K | m2 0,12 | 574 beräknat 

Fönster W/m2K | m2 2,0 | 942 beräknat 

Grund/golv W/m2K | m2 1,0 | 588 beräknat 

Dörrar W/m2K | m2 2,0 | 25 beräknat 

Köldbryggor W/K   

Ventilation, grundflöde  l/sm2 0,59 beräknat 

Specifik luftläckning, vid 50 Pa l/m2,s 0,8 beräknat 

 

Utgående från energisimuleringen av utgångsläget har energibesparingar för valda åtgärder beräknats. Be-
räkningsresultat från enskilda åtgärders och åtgärdspakets energibesparing i syfte att nå en halverad 
energianvändning redovisas i nedanstående figur. 

 
Beräknad energiprestanda efter planerade enskilda åtgärder och efter ett komplett åtgärdspaket för Brf Mör-

byskogen Nr1. Med referensfallet menas de åtgärder som kommer att genomföras om man inte väljer inve-

steringsalternativet, utan hänsyn till energieffektivisering. Åtgärdspaket 1 innefattar samtliga föreslagna 

åtgärder 
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 Energiberäkningar Uc12 
El- och fjv förbrukning av energi Uc12 2016 års värden. Det är energiförbrukningen i Uc12 som ska vara 

underlag för våra avtal med leverantörer. 

 Elför-

bruk-

ning 

kWh 

Fjv 

förbr 

kWh 

Sam-

manlagd 

bespa-

ring 

kWh 

Total 

energi-

för-

bruk-

ning. 

kWh 

Besparing 

i % av 

1.020.303 

kWh 

Besparing 

i % av 

1.061.303 

kWh 

Nor-

malår. 

/ år och 

kvm 

(7.865 

kvm) 

Normalår 

2016 års energi-
förbr normalårs 
korrigeat 

53.303 1.008.000  1061.303  1.061.303 134.9 

2016 års  
verklig energi 
förbrukning 

53.303 967.000   1.020.303  (129.7) 

Bergvärme +210.000 - 700.000 -436.697 -436.697 43% 41.%  

Injustering  -45.815   -45.815   - 45.815 4.5% 4.3%  

Tvättstuga -2000       -2.000      -2.000 0.2% 0.2  

Tilläggsisol  -41.548    -41.548    -41.548 4.% 3.9%  

Ledlampor -2000       -2.000       -2000    0.2% 0.2%  

Handdukst  -17.614    -17.614    -17.614 1.7% 1.6%  

Totaler   -545.674 + 515.629 53,5 51,4 65.6 (51.4%) 

 

För Uc12 i sin helhet inkluderande låghus och garage kommer vi  som synes ner till en 

energiförbrukning av fjv och el på 472026 kWh, vilket utgör 77,7kWh/år och uppvärmd yta 

efter samtliga insatta åtgärder, viket är en minsning med 57.7%. 
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 Energiberäkningar Mh 8 -12 
El- och fjv förbrukning av energi Uc12 2016 års värden . Det är energiförbrukningen i Uc12 som ska vara 

underlag för våra avtal med leverantörer. 

 Elför-

bruk-

ning 

kWh 

Fjv 

förbr 

kWh 

Minskn 

av ener-

giför-

bruk-

ning. 

kWh 

Sam-

manlagd 

för-

brukn. 

kWh 

Bespa-

ring i % 

av 

842.303 

kWh. 

Verklig 

Besparing 

i % av 

873.100 

kWh 

Nor-

malår. 

/ år och 

kvm 

(6.165 

kvm) 

Normalår 

2016 års 
energiförbr 
normalårs 
korrigeat 

50.700 822.400  873.100  873.100 141.6 

2016 års  
verklig energi 
förbrukning 

50.700 789.000   842.300  (136.6) 

Bergvärme +172.200 - 574.000 -402.000 -402.000 47.7% 46%  

Injustering  -28.700   - 28.700 -28.700 3.4 % 3.3%  

Tvättstuga -2000       -2.000 - 2.000 0.2% 0.2  

Tilläggsisol  -12.873    -12.873 - 12.873 1.5 % 1.5%  

Ledlampor -2000        -2000    - 2.000 0.2% 0.2%  

Handdukst  -13.259     -13259 -13.259 1.6% 1.5%  

Totaler     -460.832 +412.268 54.7% 52.8% 74.7 (67%) 

 

 

För Mh 8-12 i sin helhet inkluderande låghus och garage kommer vi  som synes ner till en 

energiförbrukning av fjv och el på 412,8 kWh eller 66.8 kWh/år och uppvärmd yta efter 

samtliga insatta åtgärder, vilket är en minskning med 47%. 
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8 Kostnadsbedömningar 
 
170703 Kostnadsberäkning. Uc12 . Mål: en minskning med 40%. 

 Summa 

utan åtgärd 

Besparing I 

MWh 

Minskad 

kostnad  

per åtgärd 

kr 

Summa 

efter åtgärd 

kr 

Summa utan åtgärd 1.022.435    

Bergv  700 -210el -341.600 680.835 

Injustering  45,8 -42.974 637861 

Tvättst  2 el -3.000 634861 

Tillägsisol  41,5 - 38.972 595.889 

Ledl  2 el -3.000 592889 

Handdukst  17,6 - 16.521 576.368 

Kostnadsminskning   446.067 

(43.6%) 

 

 

Beräkningsunderlag. 

Kostnaden 2016 1.022.435 

1 kWh värme = 938/1000 = 0.938kr. 1kWh el=1kr och 50 öre. 

Kostnad efter åtgärder i kr = 1.022.435 -576.368= 446.067 

Kostnadsminskning i %= 446.067/1.022.435 =44% 

OBS att underhållskostnader och ev minskning av vattenåtgång inte är medräknade. 

Kostnadsberäkning Mh 8-12. Mål 45% 

 Summa 

utan åtgärd 

Besparing I 

MWh 

Minskad 

kostnad  

per åtgärd 

Summa 

efter åtgärd 

Summa utan åtgärd 842.303    

Bergv  574.000-

172.500.el 

-280.212 562.091 

Injusering  45,8 -42.960 519.131 

Tvättst  2 el -3.000 516.131 

Tillägsisol  41,5 - 38.972 477.159 

Ledl  2 el -3.000 474.159 

Handdukst  17,6 - 16.508 457.651 

Kostnadsminskning   384.652 

(45.7%) 

 

 

Beräkningsunderlag. 

1 kWh värme = 938/1000 = 0.938kr. 1kWh el=1kr och 50 öre. 

Kostnad efter åtgärder i kr = 842.303 -384.652= 457.651 

Kostnadsminskning  i %= 384.652/842.303 =45.7% 

OBS att underhållskostnader och ev. minskning av vattenåtgång inte är medräknade. 
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Nedanstående tabell visar en kostnadsbedömning av planerade åtgärder. Redovisade siffror 

är Brf Mörbyskogen 1 beräknade investeringskostnad inklusive moms. Uc12 
 

Åtgärd Energibesparing [kWh/kvm 

och år] (6165kvm) 

Investerings-

kostnad [SEK] 

Bergvärme 79 2 800 000 

Injustering VS 8 391 000 

Ny maskinpark tvättstuga 0,3 204 000 

Tilläggsisolering vind 4 153 000 

LED-lampor 1 10 000 

Handdukstorkar 5 147 000 

 

Beräknade kostnader och besparingar för investeringsalternativ.  

Åtgärd 

Besparing (kkr./år) Investeringskostnad 

Värme-

energi 

Värme-

effekt El Vatten Underhåll 

Totalkostnad 

byggnaden 

(kkr.) År 

Bergvärme 271 000     64 000 -328     - -  2 800 000     0 

Injustering VS  39 400     -  -       - 3 500  300 000     0 

Ny maskinpark 

tvättstuga 

 -       -  4 000     2 600 6 000  204 000     0 

Tilläggsisolering 

vind 

 16 000     -  - 1 500  153 000     0 

LED-lampor  -       -  2 432     - 3 500  10 000     0 

Handdukstorkar  65 340     -  -       -   147 000     0 
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9  Ekonomisk analys  
 

 Kalkylförutsättningar för investeringar 
 

Brf Mörbyskogen 1’s kalkylförutsättningar för byggnaden redovisas nedan.  

Befintlig hyra - kr/kvm 

Hyrestillägg - kr/kvm 

Årlig hyreshöjning 0 % / år 

Elprisökning (nominell) 3 % / år 

Fjärrvärmeprisökning (nominell) 3 % / år 

Värmeeffektprisökning (nominell) 3 % / år 

Vattenkostnadsökning (nominell) 3 % / år 

Inflation 1,5 % / år 

Kalkylränta (nominell, före skatt) 3 % 

 

 

 Resultat 
Resultatet från lönsamhetsberäkningen enligt Bebos lönsamhetskalkyl visas nedan.  

Investeringsalternativ Nettonuvärde Internränta 

Hela åtgärdspaketet: BVP + Inj. 

VS + Ny maskinpark + isol. vind + 

LED lampor + handukstork  

19 434 16,1 % 

 

 
Känslighetsanalys, hela åtgärdspaketet. 
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10 Ekonomisk analys 
 Internränte- och känslighetsdiagram 

 
Figuren består av tre parametrar: Årlig besparing, investering och ränta på investerat kapital. 

När alla åtgärder är vidtagna  blir räntan 10%. 
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11 Resultat från förstudien  
Det är fullt möjligt att minska energiåtgången med hälften. Ovanstående analyser visar det. 
Förstudien visar vad som lönar sig mest och i vilken ordning olika åtgärder kan vidtas. 
Strategin är att med hjälp av så bra finansieringslösningar som möjligt skapa utrymme för 
ytterligare energiinvesteringar. En del investeringar som tex tvättstugeinvesteringar eller 
ledlampor är mer eller mindre oundvikliga pg.a. underhållsskäl men kan påskyndas på 
grundval av ovanstående beräkningar. De verkligt stora investeringarna som införande av 
bergvärme och injustering utsätter vi naturligtvis för helt anda riskanalyser än de smärre 
investeringarna. De riskanalyserna görs i samband med beslut om totalentreprenad. 
Med förslag på åtgärder följer val av entreprenörer och utarbetande av olika finansierings-
alternativ. 
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12 Genomförande och uppföljning  
Följande beslutsprocess kommer att genomföras. 

Aktivitet Genomförande tidpunkt 

Energikartläggning 2016 
Mätning av energiförbrukning hos olika bru-
kare 

Början av  2017 

Förstude i pilot Början av  2017 

Ansökan om borrtillstånd och elservice-
utredning. 

Sommaren 2017 

Offerter för totalentreprenad Sommaren 2017 
Analys av ytterligare injusteringsalternativ Sommaren 2017 

Referensgruppsmöte, medlemsmöte och 
extrastämma. 

Oktober och november 2017 

Beslut i styrelsen 22/11 2017 
Genomförande av åtgärder i piloten. 2018 

Utvärdering av effekterna av åtgärderna. 2019 

Genomförande av åtgärder i resterande 
byggnader. 

2019 

Finansiering. Löpande 
 
På grund av de höga energikostnaderna är det viktigt att genomförande av åtgärder i pilot-
projektet kommer igång snarast. Dock kommer arbetet att inledas med granskning av in-
komna offerter samt så småningom av ingående av entreprenadavtal. Vi ska också komma 
ihåg att bergvärmealternativet kräver borrtillstånd från kommunen och det har inte in-
kommit i skrivandets stund mer än att vi fått ett positivt svar när det gäller kommunens 
hantering av ansökningar. Vidare har vi gjort en analys av el-servisen med positivt resultat. 
Vad som kommer att hända ytterligare är studier av referensfall i redan implementerade 
brf:er. För- och efterkalkyler för referensfall kommer även att krävas in av offertgivarna. 
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 Energiplan för huset Mh 8 – 12. Förslag 
Energiplan utgör underlag för planeringen inkl. aktivitetsstrukturering och kapitalflö-
desanalys. Energiplanen ingår i underhållsplanen.  
Det finns en viss motsägelse i vissa av alternativen mellan energibesparingar och komfort-
påverkan. Hur det kommer att påverka beslutsprocessen går just nu inte att sia om. 
 

 

År Underhållsåtgärd Energiåtgärd 

2017 Byte av ventiler i entréele-

menten 

Reglering av värmen i ele-

menten 

2017 Närvarostyrd belysning i 

tvättstugan 

Mindre brinntid 

2018 Implementation av berg-

värme och värmepump 

Tillförsel av energi från 

marken 

2018 Utbyte av dataapplikationen 

i Uc:n 

Bättre styrning av värmetill-

förseln 

2018 Byte av tvättmaskin och 

torktumlare 

Minskning av elförbruk-

ningen 

2018 Byte av ventiler i elementen 

samt injustering av radiato-

rerna.   

Möjliggör enklare handha-

vande av värmetillförseln. 

2019 Tilläggsisolering av husta-

ken 

Ger bättre komfort i berörda 

bostadsrätter någon lite 

minskning av energiför-

brukningen 

2020 Avveckling av vvc-

anknutna torkar. Byte till 

el-torkar 

Ger lägre energiförbrukning 

och stabilare värmeregle-

ring 

2020 Byte av resterande utrust-

ning i tvättstugan 

Ger minskning av elför-

brukningen 

2030 Byte av radiatorerna 

Ny injustering nödvändig 

Viss minsknng av nergiför-

bruknngen. Enklare balan-

sering. 

2040 Byte av fönstren Energiförbättring förväntas. 

 

 

 
Effekterna på energiförbrukningen i pilotprojektet kommer att mätas och följas upp nog-
grant efter implementation. Eventuella brister kommer att rättas till och därefter är tanken 
att åtgärderna ska implementeras i samtliga byggnader. 
 
 
 
 
 
 



  Halvera Mera 3 – Förstudie Brf Mörbyskogen nr1  

 

30 

 

13 Finansiering 
Den stora investeringen är bergvärme. För huset Mh8-12 kostar den ca 3.2 miljoner. Om 

bergvärme ska installeras i alla fem UC:na kostar det ca 15 miljoner. Det kan föreningen 

klara genom lån, som kan amorteras genom minskning av energikostnaderna, men det finns 

även andra lösningar. Låt oss därför beskriva och analysera de olika alternativen. 

 
 Alternativjämförelser. 

a)Nuläge. Vi gör inget 

b)Föreningen genomför själv investeringarna med hjälp av totalentreprenör. 

c)Hela investeringen finansieras med hjälp av externa investerare t.ex. Eon eller Siemens. 

d)Investeringen finansieras till hälften av externa investerare. 

Alla priser är inkl. moms. Beräkningarna baseras på 2017 års priser. Kapitalflöde. Beräknad 

kostnad vid investering av bergvärme i hus 8 -12 = 3.200.0000kr 
Alternativ/Kompo-

nenter 

Nuläge. Vi 

gör inget 

Föreningen 

engagerar 

egen entre-

prenör 

Eons 

ber. 

Ext finan-

siär. 

Till 100% 6) 

Extern 

finansiär 

till 50% 

5) 

Norrenergi 

Normalårsvärden 

1000MWh/år 

937.000 kr  

1) 

300 MWh/år 

281,100kr 

281,000 281.000kr 281,000 

Tillkommande el-

kostnad 

1) 210MWh/år 

2) 

290.000kr 

290,000 Ingår i fast 

kostnad 

Ingår i fast 

kostnad 

Tillkommande Ka-

pitalkostnad 

(Endast beräknad 

räntekostnad) 

 96.000 
3) 

96,000 96.000 48.000 

Tillkommande av-

skrivning 

 22.000 0 Ingår i fast 

kostnad 

Ingår i fast 

kostnad. 

Föreningens adm 

kostnad 

13.000 13.000 30.000 0 0 

Ext finansiärs  

fasta kostnad 

   262,500kr  138,000 kr  

4)Ext finansiärs  

rörliga kostnad 

   262,500kr 

inkl elkostnad 

262,500kr 

inkl. el-

kostnad 

Totalkostnad 950 702,100 697.000 739.000 729.500 

Besparing per år 

Inom par x 5 

0 173,900 

(869,500) 4) 

179,000 

(895,000) 

137,000  

(685,000) 

184,000 

 (920,000) 

Beräknad återbetal-

ningstid 

0 10 år 14 år 14 år 14 år 

 

1) Vi beräknar att kostnaden per MWh inkl moms är 937kr 

2) Elkostnaden har beräknats till 1.38kr/MWh 
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3) Denna kostnad gäller utan amortering. Vid amortering minskar givetvis räntekostna-

den varvid mer pengar blir tillgängliga för amortering. Om vi väljer återbetalning 

med annuiteter tar det 10 år tills allt är återbetalt. Beräknad ränta 3%. 

4) All värme ingår i EONs kostnader. Sen har vi av riskminimeringsskäl delat upp våra 

priskomponenter på en fast och en rörlig del. Detta för att minska vår risk för t.ex. 

volymavvikelser (dvs varm vinter). 

Vi kan sätta ett 100% rörligt pris om ni så önskar. Då tar vi dock en större risk och 

måste kompensera för detta genom ett generellt sett högre pris. 

5) Valfritt belopp går bra för EON, dock maximalt 50% 

       6)Följande fördelar kan en extern finansiär ge: 

a.Sköter upphandling och drift under hela avtalsperioden (5-25 år, föreningen väljer 
själv) 
b.Garanterar och ansvarar för drifteffektiviteten under hela avtalsperioden. 
c.Avlastar styrelsen. 
d.Delar med sig av kompetens. 
e.Frigör kapital. 
 

 Driftnytta och återbetalningstider vid egen finansiering. 
13.2.1. 3% ränta. Fjärrvärme och elpriset ökar med 3%. 
 Investkostnad 3.2 miljoner 
 

Kapitalflödesanalys: Driftnytta, ränteutbetalningar och amorteringar för alternativet 

bergvärme UC Mh 12. Räntan =3%. Återbetalningstid 10 år. 

 
Typ av  kostnadsökningar Ökning 

i %/år 

Elprisökning (nominell) 3 

Fjärrvärmeprisökning (nominell) 3 

Kalkylränta  3 

 

Kapitalflödesanalys: Driftnytta för alternativet bergvärme i kr. Räntan =3% Talen angivna i 

kkr. Ingen amortering. 

OBS. Denna analys gäller för Uc Mh12. (UC:n servar även låghuset). 

Ingen amortering. 
 2018 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

En-

bart 

fjv 

kkr 

950 979 1,007,

855 

1,038

,090 

1,069

,233 

1,101, 

310 

1,134. 

340 

1,168,

380 

1,203,

432 

1,239, 

535 

1.275

.721 

1.315.0

23 

Bergv 

+ Fjv 

776, 

100 

770.

7 

788,7 806,9 825.4 844.2 864.3 884.6 906.4 928.5 950.7

36 

973778 

El 290 298,

7 

307, 

661 

316 

,891 

326, 

398 

336, 

189 

346, 

275 

356, 

663 

367, 

363 

378,384 389.7

36 

401.42

8 

Fjv 281,1 289 298 307 316 325 335 345 356 367 378 389.35 
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Kapi-

tal-

kostn 

96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

Under 

håll 

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

Drift 

nytta 

kkr 

247, 

900 

282,

3 

293,2 305.1 317,8 331,1 344 357,8 371 385 398.9

85 

415.24

5 

             

 

På 10 år är den totala driftnyttan 3.235.200 kr vilket betyder att det tar 10 år att återbetala 

lånet med hjälp av uppnådda kostnadsminskningar.Återbetalningstiden blir givetvis längre 

om Fjärrvärmekostnadsökningen blir mindre än 3% och elkostnadsökningen blir högre än 

3%. Samma gäller om låmneräntan överstiger 3%. Dessa risker kan delvis elimineras. Se 

riskanalysen nedan. 

Normalårsvärden över tiden för fjärrvärme samt beräknad elkostnad. 

 Fjv (+3%) El (+3%) 

2018 950,000 290,000 

2019 978,500 298,700 

2020 1,007,855 307,661 

2021 1,038,090 316,890,83 

2022 1,069,233 326,397,5549 

2023 1,101,310 336,189.481547 

2024 1,134,350 346,275.16599341 

2025 1,168,380 356,663.42097321 

2026 1,203,432 367,363,3236024 

2027 1,239,535 378,384.22331047 

2028 1,276,721 389,735.75000978 

2029 1,315,022 401,427.82251007 

2030 1,354,473 413,470.65718537 

2031 1,395,107 425,874.77690093 

 

13.2.1Återbetalningstid för lån vid amortering av driftkostnadsöverskott. Ränteö-

verskott undantagna. 

 Belopp efter 

amortering 

amortering räntekostnad Ränteöverskott 

2018 3.200.000 247.900 96.000         0 

2019 2.952.100 282.300 88.563  7.437 

2020 2.669.800 293.200 80.094 15.906 

2021 2.376.600 305.100 71.298 24.702 

2022 2.071.500 317.800 62.145 33.855 

2023 1.753.700 331.100 52.611 43.389 

2024 1.422.600 344.000 42.678 53.322 

2025 1.078.600 357.800 32.358 63.642 

2026    720.800 371.000 21.624 74.376 
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2027    349.800 385.000 10.494 85.506 

2028    +35.200 398.985   

2029 + 415.245 415.245   

total   557.865  

 

 Olika flödesanalyser vid extern finansiering inkl entreprenad 
 

Diskussioner med EON pågår ang en finansiell lösning av bergvärmeinvesteringen där EON 

äger anläggningen vilket betyder att EON debiterar föreningen för kostnader för kapital, in-

vestering, reinvestering och underhåll under en 20-årsperiod. Eon tar därvid över entrprena-

den och skötseln av anläggningen. 

Föreningen har möjlighet att efter varje femårsperiod ta över ägarskapet. 

Det avtal som diskuteras bygger på förutom av ovanstående parametrar som producerad ef-

fekt, energimängd, tryck, flöde och temperatur. 

Olika flödesanalyser håller på att utarbetas som bygger på olika antaganden om inflationsut-

vecklingen, KPI-utvecklingen, utvecklingen av el och fjärrvärmepriser samt ränteutveckl-

ingen. Det som flödesanalyserna hittills visar är att ett alternativ där föreningen går in med 

50% av erforderlig investering är mest gynnsam. 

Kapitalflöden för olika alternativ bedöms i relation till kalkylerna för alternativet i vilket 

föreningen hanterar hela investeringen med egna resurser. 

Beräkningar av de olika akternativen genomförs under andra halvåret 2017. 

 

 Riskanalyser och riskeliminering 
Nedanstående är embryon till risk och riskelimineringsanalyser som genomförs under andra 

halvåret 2017. 

Risker om vi hanterar investeringen själva. 

Risk Sanno- 

likhet 

(P) 

Skad

a  

(D) 

Risk

- 

värd

e 

Åtgärd för att mi-

nimera risk 

Åtgärd för att 

minimera skada 

1.Anläggning 

en är bristfälligt 

utförd 

1 1 1 Anlita extern konsult, 

besiktningsman, pro-

jektledare. Skriv nog-

granna entreprenörs-

avtal  

 

2  Anläggningen 

är felplanerad 

2 5 10 Anlita extern konsult 

granskare 

 

3. anläggningen 

driftas på subop-

timalt sätt 

4 4 16 Anlita externhjälp för 

fjärrövervakning och 

energioptimering 

 

4.Räntan ökar 4 4 16 Bind lån med längre 

löptider 
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Risker med att använda extern finansiär. 
Risk Sann

o- 

lik-

het 

(P) 

Skada  

(D) 

Risk- 

värde 

Åtgärd för att mini-

mera risk 

Åtgärd för att 

minimera skada 

1. Anläggningen är 

bristfälligt utförd 

1 1 1 Anlita extern konsult, be-
siktningsman, projektle-
dare. Skriv noggranna ent-
reprenörs-avtal  

Kräv att extern fi-
nansiär eller entre-
prenör åtgärdar 
bristerna och jhåller 
ingångna avtal 

2. Anläggningen är 

felplacerad 

1 1 1 Anlita extern expertis för 
val av plats. Ev provborr-
ning 

Kräv att ext, finan-
siär och eller entr-
prenör  håller in-
gånget avtal 

3. Anläggningen 

driftas på ett su-

boptimalt sätt. 

1 1 1 Anlita extern hjälp för  
fjärrövervakning, energi-
optimering m.m. 

Kräv att extern ent-
reprenör/ finansiör 
håller ingånget av-
tal. 

 

Risker som finns oavsett hur vi gör. 
Risk Sanno 

likhet 

(P) 

Skada 

 (D) 

Risk 

värd

e 

Åtgärd för att mini-

mera risk 

Åtgärd för att 

minimera 

skada 
1. Inflationen ökar 3 3 9 Avtala om ett högre värme-

pris i utbyte mot överföring 
av risk till extern finansiär 

 

2. Elpriset ökar 3 3 9 Bind elpriset på längre peri-
oder alt avtala om ett högre 
värmepris i utbyte mot över-
föring av risk till extern finan-
siär 

Producera egen el 

3. Fjärrvärmepri-

set ökar 

5 3 15 Förhandla med och konkur-
rensutsätt fjärrvärmebolaget 

Utöka anläggning-
ens bergvärme el-
ler med frånluft. 

4. Räntan går upp 5 3 15 Förhandla med banken Amortera snabbare 

 

 


