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Energikartläggning för
Mörbyskogen nr1.
Satelitbild från Google Earth.

Mörbyskogen nr 1 består av de 5 höghus och
de 2 låghus samt garage (Vitt) som syns t.v. på
bilden.
På ovansidan Mörbyhöjdsgatan finns fastigheten Drevkarlen och på nedansidan
finns fastigheten Forstmästaren. Båda fastigheterna ingår i föreningen.
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Sammanfattning
Möjliga energieffektiviseringar.
I föreningens energikartläggning har först och främst nuläget dokumenterats.
En analys av situationen har gjorts och ett antal åtgärder har sedan prioriterats
och utretts i avseende på energibesparande effekter, minskade kostnader och
återbetalningstid (Payoff). Energikartläggningen har gjorts under tiden 201603-20 till 2016-09-20.
Framtagningen av åtgärder samt bedömningar av kostnader har gjorts på
följande sätt; Föreningen har letat fram bostadsrättsföreningar och fastigheter,
som har befunnit sig i samma situation, men som både har vidtagit åtgärder
och som kunnat följa upp resultaten av åtgärderna. De totalentreprenörer som
använts och som fått mycket goda referenser har föreningen använt för att i
förstudier föreslå åtgärder och beräkna kostnader och energivinster. I tillägg till
det har ett antal besiktningar gjorts för bedömning av hur nuläget ser ut.
Besiktningsresultaten tillsammans med leverantörsstudierna finns i särskild
bilaga som inte inkluderats i rapporten beroende på omfattningen av
dokumenten. Däremot har sammanfattningar gjorts där sådana behövs.
Stöd vid igångsättning fick vi från Mia Simm, Stockholmsregionens
energikontor.
Kostnadsbedömningen emanerar dels från inkomna offerter dels från en
övergripande bedömning av Henrik Ohlsson Climapac AB, Erik Nigell från Enex
AB och Per Melin Gerox AB, som lämnat in förstudier.
Granskning av inkomna förstudier och gjorda besiktningar har gjorts av Sven
Malm i Sven Malm Energi, Birger Almgren i Brf Mörbyskogen nr1 och Peter
Edlund Mekab.
Ledning av arbetet och sammanfattningen av all information till en rapport har
gjorts av Sune Olsson, styrelseordförande i Brf Mörbyskogen nr 1.
Brf Mörbyskogen nr 1 har också blivit beviljad deltagande i Bebostads projekt
Halvera Mera 3, som stöds av Energimyndigheten. Det handlar om en speciell
metodik, som ska användas vid energieffektivisering. Den inledande rapporten
ska redovisas våren 2017. Det betyder att genomförande av åtgärder inte kan
göras förrän våren 2017 då åtgärdsförslagen i Bebostadsprojektet läggs fram
och förhoppningsvis godkänns.
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Nedanstående åtgärder är de åtgärder som denna energikartläggning kommit
fram till bör göras. Strategin är att prioritera åtgärder som ger så stora
energibesparingar som möjligt. Med de pengar som dessa åtgärder alstrar i
form av minskade kostnader kan föreningen gå vidare med åtgärder, som t.ex.
förbättring av fönstersituationen och byte av radiatorer.
Beslutsprocessen betr. vilket av de redovisade alternativen för
frånluftshantering och bergvärme, som kommer att väljas kommer att pågå
under slutet av 2016 och början av 2017 inom ramarna för Bebos projekt
Halvera Mera 3. Till hjälp för detta val används den metod som används i
Bebo.s projekt till vilket brf Mörbyskogen 1 är anslutet. Genomförandet av
åtgärder när det gäller frånluftshantering och bergvärme börjar först då del 1
av detta projekt är avslutat på våren 2017.
Den information som tagits fram i denna rapport kommer givetvis även att
användas i projektet Halvera mera 3.
Sammanfattning av möjliga investeringar och
uppskattade besparingar.
Beslut har ej fattats om vilket alternativ som föreningen väljer
när det gäller frånluft och bergvärme. Punkterna 4.9.1 -2.12
påverkas av detta.
Åtgärd

4.1.1 Förbättring av Styr-och
reglersystem
4.1.2 Övergång till
ledbelysning
4.1.3 Byte av vissa fönster
4.1.4 Byte av radiatorer i
utsatta delar av huset.
4.1.5. Borttagande av
handdukstorkar kopplade
till tappvarmvattnet. Ersätts
med eltorkar.
4.1.6 Avgasning och rening
av radiator-vatten.
Drevkarlen + Forstm
4.1.7 Filmning och tätning av vent.kanaler
Drevk. + Forstm
4.1.8 Uthyrning av garage
som enbart kallgarage.
4.1.9 Vindisolering av

Beräknad
energibesp
aring per år
MWh/år
Se vidare
4.10
94

Besparing
kr/år

Investerin
g inkl
moms

Pay off
år

Kommentar

Ca 5-10%

60.000/UC

3-4år

Svår att
beräkna

80.000

250.000

3-4 år
Utreds
Utreds

275

247.500

732.000

Svår att
beräkna

287.500 +
431250=
718.750
1.875.000
+2.812500
=4.687.500
Internt
arbete
382.310

Kanske 420

Svår att
beräkna

55

50.000

50.6

37.952
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Förutsättning
Förutsättning
1
10

Utredning.
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Höghusvindar
4.1.9. Vindisolering av
låghushusvindar.
4.1.10 Mätning av
elementvärmeåtgång och
tappvattenåtgång m.fl
mätningar. Montering av
energimätare för tappv.
4.1.11 Strukturering av elmätning.
4.1.12FTX eller FX utan
bergvärme
FTX utan bergv.
FX utan bergv.
4.1.13 Installation av FX eller
FTX utan uppvärmning av
varmvatten. Gerox
4.1.14 Solceller och
solfångare
4.1.15 Installation av
motorvärmare och elstationer.
4.2.1 Byggnad av pumphus
Drevkarlen och
Forstmästaren
4.2.2.1 Investering i FX +
bergvärme. Drevkarlen och
Forstmästaren
Inkl. pumphus

27

855
1080
1.128

24

950.000
1.200.000
1.070.000

145.650
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60.000

Förutsättning

50.000

Förutsättning
Utreds
vidare.

9.750.000
11.875.000
10.000.000

10
10
9

Utreds
vidare.
Utreds
vidare
Utreds
vidare.

910.625
243.750
2.4 Mkr

Förutsättning

2.550.

2.500.000

23.875
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4.2.2.2 Investering i FTX +
bergvärme
Drevkarlen och
Forstmästaren Exkl
pumphus.

2.255

2.428.000

24.375.000
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4.2.3 Fjärrvärme används
inte

3.000

2.700.000

32.000.000
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Uppföljning
görs av
redan
gjorda
implementa
tioner.
Uppföljning
görs av
redan
gjorda
implementa
tioner.
Uppföljning
görs av
redan
gjorda
implementa
tioner.
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Prioriteringar och tidplaner.
Prioriteringar och tidplaner.
(De olika åtgärderna finns kommenterade i rapporten.)
Åtgärdens namn

Beräknad
kostnad för
åtgärder
2016

Beräknad
kostnad för
Åtgärder
2017

4.1.1 Förbättring av
styr- och
reglerutrustningen i
UC:na.
4.1.2 Ledlampor
Övergång till
ledbelysning
4.1.3 Byte av vissa
fönster
4.1.4 Byte av
radiatorer i utsatta
delar av husen.
4.1.5 Borttagande av
handdukstorkar.
Ersätts med eltorkar
4.1.6 Avgasning och
rening av
Radiatorvatten.

8-12
60.000

Resterande
hus 320.000

Alla
lyktstolpar

Alla
utelampor

4.1.7 Filmning av
ventilationskanaler
Hus 8-16 och 18-22

Filmning
Filmning i
genomförd
resterande
Juli –augusti hus
2016 i hus 816 och 18-22
Hus 8-16 och Hus 3-11,
18-22,
13-17,
1.875.000
19-23
2.812.50
0
Samtliga
garage
107.656 x2
=215.313

4.1.7 Tätning av
ventilationskanaler
Drevk. + Forstm.
4.1.8 Uthyrning av
kallgarage
4.1.9 Isolering av
höghusvindar
Drevkarlen
4.1.9 Isolering av
höghusvindar
Körkarlen

Beräknad Finansier Komkostnad
ingssätt mentar
för
Åtgärder
2018
Driftbud Svårt att
get
beräkna
Driftbud
get

Lägenheter
mot norr
Lägenheter
mot norr.
Samtliga
lägenheter
732.000
Samtliga
hus.718.750

107.656 x2
=215.313

Plan upprättas
Utredning
Utredning

Driftbud
get
Driftbud
get
Driftbud
get

Driftbud
get

Utredning
Lån
Lån
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4.1.9 Vindisolering av
låghusen
4.1.10 Montering av
60.000
energimätare i
samtliga UC utom i
UC, Mh12 där sådan
redan är installerad.
4.1.11. Strukturering
av elmätning.
4.1.12 Installation av
FX eller FTX utan
bergv.
4.1.13 Installation av
FX eller FTX utan
uppv. av vv.
4.1.14. Solceller eller
solfångare
4.1.15 Installation av
motorvärmare och
elstolpar
4.2.1 Byggnad av
pumphus. Etapp
Drevkarlen. 1.2Mkr
Fortsmästaren 1.2Mkr
4.2.2.1 Hantering av
frånluft och bergv. FX
och bergvärme. Inkl.
pumphus
4.2.2.2. Hantering av
frånluft och
bergvärme. FTX och
bergvärme
4.2.3 Fjärrvärme
används inte

145.650

Lån
Driftbud
get

60.000kr

Drift
budget
Se kommentar
Se kommentar

1.100.
000

Driftbud
get
Lån

Se kommentar
Se
komment
arer
Se kommentar

Lån

Se kommentar

Lån

Se kommentar

Lån

Sre Kommentar
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Innehållsförteckning

1
1.1
1.2
1.3
2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1.14

Avsnitt
Sammanfattning.
Innehållsförteckning.
Inledning.
Uppdrag.
Syfte och innehåll.
Genomförande.
Byggnadsfakta.
Energianvändning.
Fjärrvärme.
Styr- och reglersystem. Underhållscentraler.
Elementvatten och tappvatten.
Handdukstorkar.
Tvättstugor.
Ventilationen och fläktarna på taket.
Värmesituationen i bostäderna.
Garagen.
Isoleringen av vindarna.
Fönstren.
Fastighetsel.
Energieffektiviserande åtgärder.
Minskning av energiförbrukningen med enkla medel.
Förbättring av styr och reglerutrustningen i UC:na.
Övergång till ledbelysning.
Byte av fönster på strategiskt utvalda ställen.
Byte av radiatorer på strategiska ställen.
Borttagning av handdukstorkar kopplade på tappvattnet.
Avgasning och rening av radiatorrören.
Filmning av fläktkanalernas täthet och tätning av dem.
Avveckling av värmen i garagen.
Tilläggsisolering av vindar hög- och låghus.
Mätning av elementvärmeåtgång och tappvattenåtgång
m.fl. mätningar.
Strukturering av elmätning.
Hantering av frånluften. Installation av FX eller FTX.
Geroxlösning. Uppvärmning av tappvatten med fjärrvärme.
Solenergi.

Sida
3
8
10
10
10
11
12
16
16
18
18
18
19
19
20
20
20
21
21
23
23
24
24
24
24
24
24
26
26
26
27
28
28
30
30
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4.1.15
4.2

Installation av Motorvärmare och ladd-stationer.
Genomförande av investeringar för att uppnå större
energibesparingar.
4.2.1
Byggnation av pumphus. Drevkarlen och Forstmästaren.
4.2.2
Hantering av frånluft (FX) eller (FTX) och bergvärme.
Drevkarlen och Forstmästaren.
4.2.2.1. Hantering av FX och Bergvärme. Drevkarlen och
Forstmästaren.
4.2.2.2. Hantering av FTX och Bergvärme. Drevkarlen och
Forstmästaren.
4.2 .3
Fjärrvärme används inte.
4.2.4
Sammanfattning av investeringar.
5.
Relationer med kommun och Norrenergi.
5.1
Byggnadstillstånd.
5.2
Norrenergis tariffer.
5.3
Eon och Fortum.
6.
Prioriteringar, tidplaner och finansiering.
6.1
Prioriteringar och tidplaner.
6.2
Finansiering.

30
30
30
32
32
33
33
33
37
37
37
37
40
40
44
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1.Inledning.
1.1 Uppdrag
Brf Mörbyskogen nr1 har som mål att minska energianvändningen och
kostnaderna för energiförbrukning.
För beräkning av möjliga minskningar av energiförbrukningen och därmed
relaterade kostnader har följande personer och företag anlitats;
För beräkning av möjliga reduceringar av energiförbrukningen i samband med
hantering av frånluft och etablering av bergvärme har
Erik Nigell Enexa AB, Henrik Ohlsson AB Climapac och Per Melin anlitats.
För beräkning av reduceraringen av energiförbrukningen och
sammanhängande kostnader i samband med övergång till ledlampor har
Tomas Niklasson GreenEcoTech anlitats.
För beräkning av besparingar i samband med installation av solceller har PPAM
Solkraft, Christina Bergland och Bert-Inge Augustsson, Gisle Innovations,
anlitats.
För genomgång och kontroll av beräkningarnas realism svarar Birger Almgren,
brf Mörbyskogen nr1 och, Sven Malm energi.
För sammanställning, ledning av arbetet med förstudier och skrivning av
rapport svarar Sune Olsson, brf Mörbyskogen nr1.
Uppdraget har genomförts med 50% ekonomiskt stöd från Energimyndighetens
s.k. energikartläggningscheck enligt STEMFS 2010:2, Statligt stöd till
energikartläggning.
Genomförande av föreslagna åtgärder får ej göras förrän Energimyndigheten
godkänt rapporten.

1.2 Syfte och innehåll
Kartläggningarnas och beräkningarnas syfte har varit att utreda
förutsättningarna för att minska energianvändningen och reducera
energikostnaderna. Målet med insatserna i denna rapport är att få ner
föreningens energiprestanda från 148 kWh/m2 till 100 kWh/m2 samt
energikostnaderna per år med 2.5 miljoner SEK med 2015 års kostnader som
jämförelse. Det önskade resultatet av arbetet är att ha identifierat
kostnadseffektiva åtgärdsförslag samt att ha upprättat en energiplan för
genomförande av energieffektiva åtgärder som leder till att dessa mål kan
uppfyllas.
Enligt förutsättningarna för energikartläggning ska den innehålla följande:
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Information om:
a) Tillförsel och användning av energi för drift av byggnaderna.
b) Årlig använd energi angiven i MWh och kronor för resp. energislag.
c) Hur användningen av energi är fördelad på olika energislag i
byggnaderna
d) Förslag på åtgärder för energieffektivisering
Enligt föreskrifterna för stödet ska energiplanen innehålla följande:
a) Åtgärder som föreslagits i energikartläggningen
b) Åtgärder som föreningen avser att genomföra inom en tvåårsperiod efter
energiplanens fastställande.
c) Bedömd energibesparing per åtgärd uttryckt i MWh och kronor.
d) I förekommande fall motiveringar till varför åtgärder framtagna i
energikartläggningen inte kommer att genomföras
e) Uppgifter om planerade tidsperioder för genomförande av åtgärder.

1.3 Genomförande.
Energikartläggningen har genomförts genom att energiförbrukningen tagits
fram för de tre senaste åren samt att fastigheterna har besiktigats i avseende
på hur nulägessituationen ser ut inom kritiska områden. Därefter har
energibesparande åtgärder tagits fram, prioriterats och tidplanerats.
Föreningen eftersträvar ett etappvis genomförande med pilotprojekt, där det
är möjligt. Föreningen eftersträvar också att först minska energiförbrukningen
med relativt enkla metoder innan vi övergår till mer omfattande investeringar.
Innan frånluftshanteringen börjar har ventilationstrummorna tätats,
elementrören renats, tak på hög och låghus isolerats, en ny mätstruktur för el
och vatten införts, Mätningar har gjorts av energiåtgången innan åtgärder
genomförs.
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1 Byggnadsfakta
Definitioner av använda mätetal:
Årsenergi = normalårskorrigerat värde enl. energideklarationen bestående av
fjärrvärme + fastighetsel
Energiprestanda är uttryckt i kWh/m2 och år
El = fastighetsel
Specifik energiförbrukning = är de olika värdena/ talen uttryckta i kWh/m2 per
år.
Sammanfattning
Byggår
Fastighetsbeteckningar
Antal byggnader
Antal våningar:
Adresser för fastigheten Drevkarlen

Adresser för fastigheten
Forstmästaren
Verksamhet
Antal bostadsrätter
Antal garage
Källarplan
Garagearea med lägre temp
Atemp. Tempererad area (enligt År)
Energiprestanda (Enligt År)
År 2008 gjordes energideklarationen
Värdena i den är som följer i kolumn
2.

1960
Drevkarlen 1 och Forstmästaren 1
5 höghus, 2 låghus,
garagebyggnad på 4 våningar
Låghus 4 vån. Höghus 11.vån.
Mörbyhöjden. Höghus:
8,10,12. 18,20,22.
Låghus: 14,16.
Höghus: 3,5,7. 13,15 17.
19,21,23.
Låghus 9,11.
Bostadsrättsförening.
366
175
I varje höghus. I låghusen är nedersta
våningen souterräng.
2.124kvm
26.686kvm
135 kWh/kvm och år.
Atemp = 33.698 m2 Energiprestanda 148
kW/m2.

Energifakta. energiförbrukning
Energiförbr
Fjärrvärme
Totalkostnad fj.värme
Varmvattenförbrukning

2014
4.184 MWh
3.647.000 SEK
10.100 m3

2015
3.530MWh
3.353.908 SEK
10400 m3
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Kallvattenförbr

24.200m3

Kallvattenpris

25.970 m3
26kr/m3 inkl moms

Utrusning och mätinstrument UC:na

Värmesystemet innehåller två värmeväxlare i varje central, 315 kW används
för radiatorer och 80 kW för varmvatten.
Idag är värmecentralerna utrustade med fast radiatorpump samt
kapacitetsreglerad VVC pump. Värmeväxlarna är ca 13år gamla och är av
Fabrikat LPM. Vanligtvis brukar de bytas inom 25år.
Värmecentralerna styrs via en enklare styrcentral.

Frånluftsfläktar (FX) på taken och ventilationskanalerna.

Det sitter 3st fläktar för bostäderna i varje höghus och 1st för bostäder i varje
låghus. Totalt finns17 fläktar.
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Så här skriver Enexa i sin förstudie: Ventilationssystemet har ett totalt
luftflöde av ca 46 100 m3/h, vilket motsvarar 12 800 liter per sekund. Detta är
normalt dimensionerat för den typ av lägenheter som finns i fastigheten.
Ventilationssystemet är utformat med ventilation som baseras på mekanisk
frånluft.
•
Ventilation har ingen tryckstyrning för att reglera flöde via
utomhustemperaturen, som kan spara energi under eldningssäsong
samtidigt som man får ett jämnare flöde.
•
Spaltventilerna är placerade ovanför fönsterkarmen.
•
De totala energiförlusterna för ventilation bedömer Enexa uppgår till ca 1
500 000 kr/år.
Ventilationskanalerna.
Efter stambytet är ventilationskanalerna otäta.
Mätningar som gjorts visar på stora brister.
Läckagen är mellan 27 och 46 l/s i de provtagningar som gjorts i uppgångarna
Mh 8-12och 18-22. Det finns ingen anledning att anta att det ser annorlunda ut
i övriga uppgångar.
Isoleringsituationen på vindarna.
Höghusen har två slags tak. Det högsta taket täcker 85% av takytan d.v.s.
450m2. Terrasstaken täcker 15%, ca 150m2. Samtliga tak är isolerade med 12
cm isolering. När det gäller terrasstaken måste åtkomlighet skapas.
Låghusvindarna är lätt åtkomliga och isolerade med 12cm. Dessutom ligger
landgångarna i en del fall på isoleringen.
Vatten
Vattenmätarna mäter inte ingående vatten till ett specifikt hus utan är
fördelade så här;
Mätaren i Mh3 mäter vattenintaget för Mh 3 -11
Mätaren i Mh 23 mäter vattenintaget för Mh17-23
Mätaren i Mh 8 mäter vattenintaget fö Mh 8 - 22
År 2015 var vattenkostnaden 605.000 SEK. Mätning av ingående vatten till
Underhållscentralerna skall göras, samt separat mätning av uppvärmt
tappvatten och elementvatten.
Handdukstorkarna
I varje badrum finns handdukstorkar, som är kopplade till det uppvärmda
tappvattnet. Därmed ökar risken för legionellabakterier. Sannolikt finns
legionella redan i systemet. Dessutom skapar torkarna övervärme i
badrummen. Den uppvärmda luften sugs direkt in i ventilationen.
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Ventilationsdonet ligger nära torken. Detta är naturligtvis viktigt att rätta till.
Vidare kyls tappvattnet ner efterhand när det går genom alla torkrören så
vattentryck och värmetillförsel måste öka för att tappvattnet ska ha rätt
temperatur.
Elen
Vi vet den totala fastighetselen per hus, men inte hur elförbrukningen fördelas
på de stora förbrukarna, som underhållscentraler, frånluftsfläktar, hissar,
tvättstugor och upplysning inne och ute. Elmätningen måste därför på sikt
struktureras. Detta ska pågå i ett särskilt projekt. I nuläget har vi inga siffror på
hushållselen.
Värmekostnaderna enligt årsredovisningarna är följande;
Leverantörer
Eon + Fortum

2013
416.000

2014
363.000

2015
280.000
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3. Energianvändning
Två mått är centrala för energianvändningen. Det ena är den yta som uppvärms
över 10 grader. Dock ej ytor som är varmgarage. Måttet benämns A temp.(m2)
Det andra måttet är föreningens s.k. energiprestanda. Det måttet visar antalet
kilowattimmar som går åt för att värma upp husen per år (kWh/m2/år). Dessa
mått är olika beroende på från vilka källor vi tar dem. Den första källan är den
energideklarationen, som gjordes 2008 och som finns dokumenterad hos
Bolagsverket. Den källan redovisar en Atemp på 33.698 m2. Samma källa redovisar
energiprestanda på 148 kW/m2. I de senaste årsredovisningarna redovisas Atemp
till 26.685m2. Troligen är denna yta ett mått på boarean. Garageytan är beräknad
till 2124 m2. Vi vet just nu inte varför denna diskrepans föreligger. I
nedanstående beräkningar utgår vi från energideklarationens A temp på 33.698m2.

3.1 Fjärrvärme
Övergången till fjärrvärme gjordes 2002 -2003. Fjärrvärmen kommer in i 5
undercentraler. Fjärrvärmen produceras av Norrenergi och värmer upp
elementvatten och tappvarmvatten via värmeväxlare i underhållscentralerna.
Fastigheterna har vattenburen uppvärmning med rörradiatorer. Dessa
radiatorer tillverkades av AGA på 60-talet. Eftersom de inte har någon större
massa behövs sannolikt en betydligt högre framledningstemperatur än vad som
normalt krävs. Situationen med radiatorerna bör analyseras noggrant. Det finns
ytterligare en underhålls-central för garagen där elementvattnet för
garagagens element värms upp. Garagens undercentral matas med värme från
undercentralen i hus 8-12 i en kulvert.
2015 års kostnad för fjärrvärmen var 3.533.000 SEK. Av dessa pengar gick ca
1.013.000 SEK åt till uppvärmning av tappvatten och 2.520.000 åt till
uppvärmning av elementvatten. Totala fastighetselkostnaden uppgick till
280.000 SEK. Av denna kostnad hamnar ca 150.000 SEK på drift av fläktar och
underhållscentraler.
Total normalårskorrigerad fjärrvärmeförbrukning 2012-2015
Energianvändning MWh (normalårs
Datum korrigerad)
2012
2013
2014
2015

4318
4992
4644
3986
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Energianvändning MWh (normalårs korrigerad)
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Fjärrvärmekostnaden i kr 2012 -2015
2012
2013
2014
2015

2016.
Prognos
3.650.000 4.262.000 3.647.000 3.354.000 3.400.000

Energiåtgången för uppvärmningen av husen ser ut så här:
Varmvatten och VVC
900 MWh
Transmission+ frånluft
3100MWh
Dygnssignatur för fjärrvärmeanvändning. Diagram baserat på Norrenergis data
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3.2 Styr och reglersystem. Underhållscentraler.
Värmesystemet är fördelat på två värmeväxlare i varje central.
En på 315 kW som betjänar radiatorer och en på 80 kW för varmvatten.
Idag är värmecentralerna utrustade med fast radiatorpump samt
kapacitetsreglerad VVC pump. Värmeväxlarna är ca 13år gamla och är av
Fabrikat LPM. Vanligtvis brukar de bytas inom 25år.
• Värmecentralerna styrs via en enklare styrcentral.
• Styrsystemet för värmecentralen har inga smarta funktioner
såsom max begränsning eller aktiv värmekurva. Här är det viktigt
med återkoppling med mätvärden från lägenheterna för att nå bästa
driftsekonomi.
• Ett datoriserat styrsystem som uppfyller Energimyndighetens krav
med avseende på loggning och användarvänlighet eftersträvas.
Energimyndigheten har under senare år genomfört två
tekniktävlingar för bättre styrsystem och resultaten härifrån skall
beaktas
•

Vid byte av styrsystemet och fjärrvärmecentralen, kan man spara ca 30
000kr/år och central med maxbegränsning och effektbegränsning på
fjärrvärmen för fastigheten. Pay-off på en ny central är ca 5-6år.
3.3 Element- och tappvatten.
F.n. mäts energi tillförseln av tappvatten i underhållscentralen Mh12. En
önskan är att sådan energimätning går att göra i alla Underhållscentralerna.
En mätning i en underhållcentral där energimätning av
tappvattenuppvärmningen sker ger följande vi handen;
Varmvatten förbrukning har mätts under ett antal dygn och förbrukningen i 89
lägenheter är 5 m3 / dygn vilket ger ca 60 liter/lägenhet. Härvid var
fjärrvärmeförbrukningen 452 kWh /dygn.
Detta inkluderar VVC (varmvattencirkulation) till handdukstorkar.
3.4 Handdukstorkar
Handdukstorkarna är kopplade till tappvarmvattnet vilket enligt dagens
byggregler inte är tillåtet. En mätning, som föreningen gjort, visar att en
handdukstork som står på året runt drar 750 kWh per år vilket betyder en total
energiförbrukning på 275 MWh/år vilket motsvarar ca 247.000 kr per år.
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3.5 Tvättstugor
I fastigheterna Drevkarlen och Forstmästaren finns en tvättstuga vardera. I
Drevkarlens tvättstuga finns 4 tvättmaskiner, 2 torktumlare och 2 torkhästar. I
Forstmästarens tvättstuga finns 6 tvättmaskiner, 2 torktumlare och 3
torkhästar.
Ingen uppföljning av energiförbrukningen är etablerad.
Vi har mätt elförbrukning till en tvättstuga under ett par veckor.
Snittförbrukningen ger en årsförbrukning på 18.200 kWh och föreningen har
två tvättstugor vilka sammantaget förbrukar ca 40.000 kWh.

3.6 Ventilation och fläktarna på taken.
OVK gjordes 20014-02-02.
Fastigheterna har 17 frånluftsfläktar med ett sammanlagt frånluftsflöde på 4045.000 m3/h, med dygnet runt drift. Fäktarna är utrustade med
frekvensstyrning. Tryck eller temperatur- kompensering kan väljas. Möjligheter
till återvinning av frånluftsenergin undersökes.
Drivenergin till dessa fläktar har uppmätts på fyra av fläktarna till 28.000 kWh.
Sammantaget är driv-el till samtliga fläktar 123.800 kWh / år
I samband med OVK besiktningar och därpå efterföljande kontroller har en hel
del felaktigheter noterats i frånlufts- kanalerna. Enligt uppgift har en del
kanaler blivit skadade i samband med en stamrenovering som gjordes för ca.7
år sedan. Föreningen måste nu ytterligare kontrollera och bedöma hur
kanalernas täthet skall åtgärdas
Den noterade bostadsrättsarean i Forstmästaren är 15700 m2 och antal
bostadsrätter 217. Följande anmärkning finns i protokollet från 2014:
Systemen har injusterats 2014, luftflöden är sänkta med ca 20% p.g.a. läckage i
schakt och undertak.
Fläktar och aggregat som ingår i det samhörande systemet;
Systemdel
FF
Mh 3
Mh 5
Mh 7
Mh 9-11
Mh13
Mh 15
Mh17
Mh19
Mh 21
Mh 23

Fläkttyp
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

Inst år

Placering
Vind
Vind
Vind
Vind
Vind
Vind
Vind
Vind
Vind
Vind

Proj.flöde
l/sek
Ca 58l
Ca 570
Ca 820
Ca 655
Ca 510
Ca 510
Ca 500
Ca 790
Ca 645
Ca 565

Uppm.flöde
l/sek
Ca 581
Ca 570
Ca 820
Ca 655
Ca 510
Ca 510
Ca 500
Ca 790
Ca 645
Ca565

Betjänar
Bostäder
Bostäder
Bostäder
Bostäder
Bostäder
Bostäder
Bostäder
Bostäder
Bostäder
Bostäder
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Drevkarlen
Bostadsrättsarean är 10900 m2. Antal bostadsrätter är 149.
Systemdel
FF
Mh 8
Mh 10
Mh 12
Mh 14-16
Mh 18
Mh 20
Mh 22

Fläkttyp
F
F
F
F
F
F
F

Inst år

Placering
Vind
Vind
Vind
Vind
Vind
Vind
Vind

Proj.flöde
l/sek
Ca 795
Ca 555
Ca 605
Ca 605
Ca 555
Ca 590
Ca 590

Uppm.flöde
l/sek
Ca 795
Ca 555
Ca 605
Ca 605
Ca 555
Ca 590
Ca 590

Betjänar
Bostäder
Bostäder
Bostäder
Bostäder
Bostäder
Bostäder
Bostäder

Även här har ventilationen injusterats 2014, luftflöden är sänkta med ca 20%
p.g.a. läckage i schakt och undertak.

3.7 Värmesituationen i bostäderna.
Temperaturen i bostäderna ska vara 21 grader under perioden
septemper t.o.m maj. Under sommarperioden ökar temperaturen
p.g.a. utevärme och solljus. Husen Mh 19-23, Mh 8-12 och Mh 3-7 är
kopplade till ett temperaturövervakningssystem. Vilket system, som
ska användas för temperaturövervakning i samband med framtida
investeringar är just nu oklart.
3.8 Garagen
Garagen är till antal 175 och är helt oisolerade. F.n. hyrs de ut som
varmgarage men värmen mellan 1 april och 31 oktober är helt
avstängd. För resten av året ligger temperaturen på + 5 grader C.
Ambitionen är att stänga av värmen helt till garagen men då måste
avtalen förändras. Det är en process som redan har börjats.
3.9 Isolering av vindarna på taken.
Höghusen består av ett högsta tag på 450 m2 och ett terrasstak på y150 m2. Isoleringen som gjordes när husen byggdes är 12 cm.
Tilläggsisolering måste göras av samtliga höghus. Högsta tak på
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höghuset Mh 19-21 isolerades under 2015 men terrasstaket kvarstår.
På samtliga höghus ska högsta tak och terrasstak tilläggsisoleras. På
de två låghusen ligger 12 cm isolering. I några fall ligger landgångarna
direkt på isoleringen. Ganska mycket skrot är uppslängt på vinden.
3.10 Fönstren
Fönstren bestod från början av två träbågar med var sitt glas. År 2006
-2007 byttes den yttre träbågen ut mot en al-båge med ett glas.
Fortfarande handlar det om vanliga tvåglasfönster, ett i varje båge.
En utredning bör göras om hur man kan förbättra fönstersituationen.
3.11 Fastighetsel
Sammanlagd elförbrukning är 205.549 kWh/år. Elförbrukning per hus från 31/7
2015 till 31/7 2016 framgår av tabellen nedan.
Sammanlagd elförbrukning per hus från 150805 -160805.
Fortum startade sina leveranser 1/7 2015
Anläggning
Förbruk- Kostnad Kostnad Typ av
Mh=Mörbyhöjden ning
SEK
EON
mätare
kWh.
SEK
Fortum
Mh 14-16
3.926
3.351
2.082
fast
Mh 3-7
23.163
16.817
19.030
fast
Mh 9-11
5.282
4.192
2.522
fast
Mh 8-12
51.386
36.490
35.306
Garagen.Lampor. 22.963
16.609
7.513
Mh 19-23
41.562
29.791
30.097
Mh 18-22
31.592
22.418
19.982
fast
Mh 13-17
25.675
18.348
19.315
fast
Totalt
205.549 148.016 135.847
I hus 19-23 och 8-12 finns tvättstugor. Underhållscentralen i hus 8-12 värmer
också upp garagen. Säkringssituationen i samtliga fastigheter ses över.
Fastighetselkostnaden var 2015 280.000. Den fördelar sig enligt följande:
Förbrukare
Fläktar
Undercentraler
Tvättstugor

MWh
120
25
40

Andel i %
51
10
17

Andel i SEK
142.000
30.000
48.000
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Inomhusel i övr.
inkl hissar
Utomhusel
Totalt

25

11

30.000

25
235

11
100

30.000
280.000

Elkonsumtionen är beräknad genom mätningar under kortare perioder.
Elkostnaderna enligt årsredovisningarna är följande;
Leverantörer
Eon + Fortum

2013
416.000

2014
363.000

2015
280.000

2016 Progn
283.863

Minskning av elkostnaderna mellan 2014 och 15 beror på byte av leverantör,
energiarbete när det gäller underhållscentraler och temperaturstyrning.
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4. Energieffektiviserande åtgärder och arbetsmetod
4.1 Minskning av energiförbrukning med ”enkla” medel.
Expertkommittén anser att det finns mycket att göra med relativt
enkla medel när vi ska ta ner energiförbrukningen. Vi har också
möjlighet att arbeta med en trappuppgång i taget eller ett hus i taget
när vi vidtar dessa åtgärder. Givetvis ska noggranna mätningar ske av
energiförbrukningen före och efter åtgärder. Vid goda utfall kan vi
expandera åtgärderna.
Vi ska börja med följande åtgärder;
1) Mätning av el, värme och tappvattenåtgång
2) Strukturering av elmätning.
3) Förbättring av styr- och regleringen i UC:na.
4) Övergång till ledbelysning.
5) Avveckling av handdukstorkarna.
6) Rening och avgasning av radiatorsystemet.
7) Borttagande av värmen till de oisolerade garagen
8) Tilläggsisolering av vindarna.
När det är gjort fortsätter vi med
9) Byte av fönster på strategiskt utvalda ställen.
10)Byte av radiatorer på strategiska ställen.
11)Lagning av ventilationstrummorna
12)Installation av någon av de FX- eller FTX-installationer som
redovisas i rapporten.
14) Solceller eller solfångare
15) Motorvärmare och ladd-stationer
Vidare säger expertkommittén att en noggrann genomgång av
offerter för det som ska göras måste genomföras under 2016/17
innan en del åtgärder genomförs.
4.1.1 Förbättring av styr och reglerutrustningen i UC:na.
Erik Nigell har påpekat att det går att förbättra regleringen av
värmetillförseln i underhållscentralerna avsevärt. En sådan utredning
av hur det ska gå till pågår och de första installationerna ska göras i
hus 8-12. Utvärderingsresultatet av detta ska sedan ligga till grund för
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förbättringar i övriga underhållscentraler. En preliminär utredning
visar att det går att sänka energiåtgången med 5-10% genom
förbättring av styr-och reglerutrustningen till en kostnad av ca
50.000kr per underhållscentral
4.1.2 Övergång till ledbelysning
Förslag på investering exkl. moms 180,392: Investering inkl. moms
225,490: Den underliggande beräkningen baseras på att belysningen är på 12 timmar per
dygn och en genomsnittlig kWh kostnad på 0.8 kr per kilowattimme.
Det vi kan vara säkra på är att besparingarna blir stora oavsett hut vi räknar.
4.1.3 Byte av vissa fönster.
Expertkommittén har påpekat att fönstersituationen inte är bra. Vi måste
utröna hur vi kan förbättra nuvarande fönster. Vidare kan förbättrade eller nya
fönster sättas in på strategiska ställen där vi har svårt att hålla värmen till en
rimliga energtillförsel. Vi får också se detta som förberedelser för mer
omfattande insatser på fönsterområdet.
4.1.4 Byte av radiatorer i utsatta delar av husen.

Samma resonemang gäller som för fönster. Vi byter radiatorer i delar
av husen där vi inte kan hålla värmen med rimlig energitillförsel.
Samtidigt förbereder vi för mer omfattande insatser.
4.1.5. Borttagande av handdukstorkar kopplade till tappvarmvattnet.
Som tidigare nämnts är handdukstorkar som värms upp av tappvattnet inte
tillåtna i dagsläget.
Kostnaden för byte av tork per bostad beräknas till 2000 kr inkl. arbete. Totalt
blir det 732.000. Vinsten för detta för alla 366 bostäder är svår att beräkna.
Saken måste utredas närmare innan beslut tas.

4.1.6. Avgasning och rening av radiatorvatten.
Föreningen har ca 1000 rörradiatorer. Rören har aldrig varit rensade. Med
tiden uppstår oxidation i rören och ventilhålen täpps igen. En rensning och
avgasning av rören har ej gjorts någonsin och är nödvändig.
Magnus Reissner på företaget QTF har genomfört analys av vattnet i
elementrören i Juni månad 2016 och har följande rekommendationer;
· Installera spädvätskemätare för att kunna kontrollera spädfyllning av
systemet.
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· Ersätt säkerhetsventilen med en ventil som har ett högre öppningstryck.
· Utloppsledningen från säkerhetsventilen leder till tryckhållningskärlet, vilket
försvårar observation av läckage. Vi rekommenderar att utloppsledningen leds
till en plastdunk, så kallad ”skvallerdunk”, för att lättare kunna spåra läckage.
· Åtgärda expansionen.
· Installera 2 st stick för snabbavgasning, kulventil DN 25 utvändig gänga,
monterad på pumpens sugsida. Distans mellan ventilerna 400 – 600 mm. Om
utrymme tillåter, med fördel på stammens undre sida för effektivare avskiljning
av partiklar.
· Magnet- och finfiltrering för att avlägsna magnetitpartiklar.
· Snabbavgasning av systemet enligt QTF-metoden för att reducera
syrgasinnehållet till <0,5 mg/l och avlägsna förekomsten av skadliga och
energihämmande gaser med samtidig finfiltrering, 1 μ -filter.
· Efter snabbavgasningen, installera QTF underhållsavgasare för att därigenom
hålla syrgasnivåerna fortsatt låga.
Climapacs bedömning av kostnader:
”Snabbavgasning/filtrering av radiatorsystemen, byte av expansionskärl
och installation av underhållsavgasare.
Underhållsåtgärden ökar effektiviteten samt förlänger livslängden för
radiatorsystemet. Bör göras före eller i samband med
värmepumpinstallation
Budgetpris 287.500 inkl moms för fastigheten Drevkarlen och 431.250
inkl moms för Forstmästaren.
Effekterna av detta blir: 1)Bättre möjlighet att justera värmen. 2) Lägre
förslitning av systemet. 3) Viss besparing av energin.”
Magnus Reissner säger vidare;
Förekomsten av syre och andra skadliga gaser i en systemvätska bromsar
kraftigt dess energibärande egenskaper. Fouling (bubbelutfällning) som frigörs
på värmeväxlande ytor förhindrar effektivt energiöverföringen och försämrar
pumpens förmåga att cirkulera vätskan.
Att optimera energibärande vätskor medför en ekonomisk vinst och dessutom
minskar belastningen på miljön.
Genom effektiv snabbavgasning evakuera syre och övriga skadliga gaser ur den
tekniska vätskan stoppas korrosionsangreppen, energieffektiviteten förbättras
och kostnader för underhållsreparationer kan reduceras.
Efter snabbavgasning kan vi erbjuda ett vätskeavtal där vätskans kvalitet
periodiskt kontrolleras.
Med vänlig hälsning, Magnus Reissner
4.1.7 Filmning och tätning av hål i fläkttrummorna.
Så här säger Henrik Ohlsson på Climapac: ”Ventilationskanaler i
Mörbyskogen är mycket otäta och måste tätas
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Besparingen genom tätning av kanalerna är ju mer eller mindre hopplöst att
beräkna exakt.
Bedömningen ligger på ca 420.000 kWh för hela föreningen vilket motsvarar ca
380.000:- om året om vi räknar med 90 öre /kWh.Denna åtgärd är ju tänkt att
dels spara energi samt att minska dragproblemen i lägenheterna (detta går ju
inte mäta i pengar).”
Kostnad för tätning 4.687.500 inkl moms
Förutsätter att don är åtkomliga och fungerande, ej asbest samt att
kanalbotten är åtkomlig.”
4.1.8 Avveckling av värmen i garagen.
Garagen hyrs ut till medlemmarna av föreningen. I nuläget är
garagevärmen avstängd mellan 1/4 och 31/10. Övriga delar av
året är den satt till 6 grader. När utetemperaturen är under fem
grader slås fjärrvärmen på. Men garagen är helt oisolerade.
Arbete pågår att ändra avtalen så att vi enbart hyr ut garagen
som kallgarage. Kostnaden för uppvärmningen är i nuläget ca
50.000SEK/år beroende på hur kallt det är under
vinterhalvåret. Energivinsten med en sådan åtgärd beräknas bli
50.000/0.9=ca 55.000kWh/år

4.1.9 Tilläggsisolering av vindar, hög- och låghus.
Vindisolering av höghus
Höghusvindarna har en yta på sammanlagt 600 m2. Det högsta taket är 450 m2
och terrasstaket är 150m2
Det högsta taket har luckor som kan användas vid isolering medan man får ta
upp luckor i terrasstaket. Under november 2015 gjordes en takrenovering av
Mh19 – 23. Pappen byttes och högsta taket tilläggsisolerades. Dock glömde
man bort att tilläggsisolera terrasstaket så detta måste göras. Åtkomst måste
ordnas eftersom terrasstaket är lite mer komplicerat att isolera än högsta
taket. Detta måste göras först och främst. Därefter ska samtliga höghustak
tilläggsisoleras. Bedömningen är att övriga 4 höghus är likartade. En inspektion
har gjorts av taken och takpappen och den inspektionen visar att tillståndet är
klart godkänt.
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Föreningen tror att Isoleringslandslagets pris är det mest realistiska eftersom
de är de enda som gjort en noggrann inspektion av tillståndet på
låghusvindarna. Det kalkylerade priset blir därför 145.650. Den beräknade
besparingen 48.389 och pay-offen 3 år. Besparingen täcker ränta och
amortering.
4.1.10 Mätning av elementvärme- och tappvattenåtgång
Montering av energimätare för tappvattnet bör ske i de 4 UC:n där sådan
saknas. Mätarna ska vara kopplade mot dator. Genom att kommunicera
uppföljningsresultat med medlemmarna går det att få ner
varmvattenanvändningen genom olika åtgärder. Detta är en förutsättning för
kommande energiarbete men det är svårt att i dagsläget beräkna vad vi
kommer att spara på detta.
Beräknad kostnad; 14.000SEK inkl moms per UC.
4.1.11 Strukturering av elmätarna.
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Vi måste veta hur mycket el som de större förbrukarna i resp. fastighet drar.
Det gäller underhållscentralerna tvättstugor, fläktar, belysning och hissar. En
utredning är på gång om hur den här strukturen ska se ut. Strukturen ska vara
implementerad innan vi gör de större investeringarna.
4.1.12 Installation av FX eller FTX utan bergvärme.
En FTX-lösning utan bergvärme.
OBS att en FTX-lösning enbart hanterar ventilationen. Någon uppvärmning av
varmvatten sker ej med en enbar FTX-lösning.
Enexa skriver i sin förstudie:
Återvinning via till-och frånluft är ett system som även påverkar
boendekomforten. Nästan all tillförd energi från belysning, hushållsel och
boende återförs via trapphuset och in i lägenheterna igen.
En viktig faktor är att sopnedkasten kan användas som tilluftskanal.
Fördelar
•
Ökar komforten inne då uppvärmd tilluft tillförs lägenheterna, endast
20% luft kommer in via spaltventilerna.
•
Komforten inne blir stabil även om utetemperaturen pendlar.
•
Kraftigt minskad smuts från spaltventiler, då tilluften till lägenheterna är
filtrerad och uppvärmd.
•
Smutsig luft från stadsmiljö kommer inte in i lägenheterna.
•
Minskar kraftigt radon, då ventileringen sker via trapphuset och tilluften.
•
Tar bort matos och lukt från grannar, även från gatan.
•
Kräver lite underhåll.
•
Återvinningsgrad på upp till 85% av värmen i lägenheterna.
Nackdelar
•
Kräver något större installation i fastigheten då tilluftskanal måste dras
ner i trapphuset. Omfattning beror på fastighetens förutsättning.
Sopnedkasten kan användas som tilluftskanal.
•
Det skulle betyda ca 950 000 kr i besparing/år. Pay-off tiden blir då ca
10år.
•
Beräknad investering är ca 7,8 miljoner exklusive moms. (9.750.000)
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En FX-lösning utan bergvärme
Återvinning via
frånluftsvärmepump är ett
effektivt system som tillverkar
värme och varmvatten av er luft
som ventileras ut på taket.
Man byter befintliga fläktar på
vinden och monterar in FX
aggregat med
återvinningsbatterier och drar ner
detta till källaren via
sopnedkasten. I källaren placeras
en frånluftsvärmepump och
återvinningstankar i varje hus
Fördelar
Ett effektivt system som
tillverkar 45-50% av er värme och
varmvattenproduktion över året.
•

Möjlighet att kunna bygga ut
med solfångare i framtiden.
•
•

Värme och varmvatten finns även om fjärrvärmen har avbrott.

•

Ingen fjärrvärmeförbrukning alls mellan maj- september.

Nackdelar
•

Systemets värmepump drar mycket el som är medräknad i besparingen.

•

Värmepumpens ljud kan störa boende.

•

Lika mycket kallras från spaltventiler som innan.

•

Kräver omfattande underhåll och service.

Vid en installation av frånluftsvärmepumpar som tillverkar värme och
varmvatten skulle besparingen uppgå till 1 200 000 kr/år. Pay-off ca 11-12år.
Beräknad investering är ca 9,5 miljoner exklusive moms.
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4.1.13 installation av FX eller FTX utan uppvärmning av varmvatten.
Geroxmodellen.
Gerox använder FX-ventilation, värmepumpar och bergvärme. De värmer
endast elementvatten. I sin kalkyl utgår de från ett normalårskorrigerat
fjärrvärmetal på 4.000 MWh. Leveransen från anläggningen beräknas bli I.600
MWh vilket leder till en besparing på 1.3 Mkr per år. Investeringskostnaden
beräknas till ca 10 miljoner SEK vilket ger en återbetalningstid på 7.8 år.
Beräkningsbasen är 92öre per kWh.
Gerox offererar ett system med frånluftsvärmepumpar, bergvärme och
driftövervakningssystemen med enbart uppvärmning av elementvatten för ca
10 Mkr inkl. moms. Årsbesparingen blir ca 1.5 miljoner/år.
4.1.14 Solenergi.
Solceller eller solpaneler alstrar ström medan solfångare ger varmt vatten. Man
kan tänka sig att båda formerna används samtidigt. De installationer som görs
förbereds för båda formerna. De förstudier som gjorts rekommenderar att 1-2
anläggningar installeras och utvärderas. Investeringen för en första etapp rör
sig om ca 300.000 SEK. Det finns speciellt solcellsstöd att ansöka om. I
förstudien föreslår man att man börjar med solceller på de byggnader som har
minst elförbrukning. Problemet är att när vi behöver mest el eller varmvatten
på vintern fungerar solceller eller solfångare som sämst. Men vad som ska
göras måste utredas vidare.
4.1.15 Installation av motorvärmare och el stationer.
John Palitz Segeltorp Kraft & Data AB har gjort en noggrann utredning av
kostnaden för att installera eluttag för motorvärmare i garage och på
parkeringsplatser samt möjlighet till direktdebitering av användarna samt
installation av laddstolpar för bilar samt direktdebitering av användarna.
Priset för installation av laddstolpar är 243.750 kr inkl moms samt installation
av motorvärmare 910.625. Till detta kommer priset för fast el.

4.2 Genomförande av investeringar för att uppnå större
energibesparingar.
Just nu vet vi inte exakt hur långt vi kan komma ner i energiförbrukningen med
de s.k. enklare åtgärderna. Men när vi implementerat dem under 2016 och 17
ska vi ta ställning till om, hur och när vi ska göra större investeringar. Större
investeringar betyder bergvärme och uppvärmning av både elementvatten och
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tappvatten. Underlagen för denna kartläggning är flera förstudier och offerter.
En del är mycket noggrant gjorda medan andra är mer översiktliga. I flera fall
skiljer sig offerter och kalkyler som berör samma fråga avsevärt. Tiden fram till
maj 2017 kommer bl.a. att ägnas åt att granska kalkylerna och förstå varför de
ser ut som de gör.
4.2.1 Byggnation av Pumphus
När man tar med tappvattenuppvärmning i ett alternativ innebär det att det
behövs vattentankar (Ackumulatortankar). Tankarna är till för att lagra
varmvatten. Om det är en stark konsumtion av tappvatten under kort tid räcker
inte pumpkapaciteten till utan då behöver varmt vatten tas ur
ackumulatortankarna. Om man inte har ackumulatortankar kommer
vattentemperaturen att gå under stipulerade temperaturvärden vid toppar.
Tankarna är ganska stora och kräver utrymme. Dessa tankar får inte plats i
underhållscentralerna utan nya pumphus måste uppföras på fastigheterna
Drevkarlen och Forstmästaren. Lämpligt är att se över husens funktion när det
gäller sophämtning mm. Pumphusen på Brf Bellman kostade 6 miljoner att
bygga.
Kostnaden för att bygga pumphus beräknas till 1.2 miljoner per pumphus.
Ritningar måste tas fram. Pumphusen på BRF Bellman gjordes i två våningar
med plats även för soptunnor.

4.2.2 Hantering av frånluft (FX) eller FTX och bergvärme
I kalkylerna för hantering av frånluft och bergvärme i vilka tappvattnet
uppvärms görs ett antal antaganden:
1) Taken ska vara tilläggsisolerade
2) Elementvattenledningar ska vara avgasade och rensade.
3) Ventilationskanalerna ska vara hela.
4) Installation av el räknas inte in i kalkylen.
5) Det ska finnas 2 separata pumphus.
Följande alternativ har analyserats:
Altenativ

Enbart Värme
ventila- pumpar
tion

Berg
värme

FTX +
Bergvärme
Erik Nigell
FTX + Bergvärme utan fjv
Erik Nigell
FX + bergvärme

X

X

Både
Element
och
tappvatten
X

X

X

X

X

X

X

Enbart
Element
vatten

Fjärrvärme
används

Fjärrvärme
används
inte

X

X
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Henrik Ohlsson
FX + bergvärme
Utan fjv
Henrik Ohlsson

X

X

X

X

I tabellen ovan finns alternativ, i vilka fjärrvärmen är urkopplad. Man använder
inte fjärrvärmen över huvud taget. Lösningar med enbart (FX) eller (FTX) utan
bergvärme anses mindre lönsamma. Vilket alternativ som föreningen slutgiltigt
väljer får klargöras i kommande utredningar i Bebostads projekt halvera mera.
För närvarande ser kalkylerna för de olika alternativen ut enligt nedan men det
återstår mycket beräkningar och analyser innan alternativen blir riktigt
jämförbara.
Alternativ

Beräknad inv- Beräknad
kostnad inkl besparing
moms
per år i
KWh inkl el
FX + bergvärme 31.250.000
2.500.000
m fjärrvärme.
(Climapac)
FTX +
24.375.000
2.255.000
bergvärme(Enex
AB)

Beräknad
besparing per
år i SEK (inkl
el-kostnad)
2.175.000

Beräknad Payofftid
kostnad
per år inkl
el
1.178.000 14

2.428.000

725.000

10

4.2.2.1. Värmepumpar FX och bergvärme, Drevkarlen och Forstmästaren
I det här alternativet sitter det värmeväxlare på taken som omvandlar värmen i
utgående luft till en uppvärmd vätska som förs ner till underhållscentralen och
körs in i värmepumpar, som värmer både element och tappvatten.
Beräkningar gjorda av Climapac:
Värmepumpentreprenad bl a bestående av:
Byggnation av 2st VP-hus
Bergkollektor
Återvinningsbatterier för ventilation
Rörinkoppling mot bef.system
Bedömd energibesparing 2.500.000 kWh / år Besparingen blir beräknat
på ett pris per kWh på 0.87kr =2.175.0007 / år
Beräknad kostnad: 25.000.000:- ex moms (Inkl moms 31.250.000)
Beräkning gjord av Enex
Om man kombinerar FX-återvinning med bergvärme i BRF
Mörbyskogen 1 kommer det krävas ca 30% mindre
bergvärmeanläggning med endast 10st a’ 250m energihål.
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Denna kombination ger även återladdning av borrhålen och mycket effektivt
system. Systemet kräver ca 120kW värmepumpseffekt och ackumulerat
varmvatten på 4000liter per central.
Den nya energikostnaden efter installationen av bergvärme och FXåtervinning kommer bli ca 725 000kr/år totalt. (1kr/kWh).
Beräknad budget för installation av bergvärme och FX återvinning är 19 till 19,5
miljoner kr +moms. (24.375 miljoner).
4.2.2.2. FTX och bergvärme, Drevkarlen och Forstmästaren.
Som framgår ovan innebär inte en FTX-lösning uppvärmning av vatten. Men
den innebär att själva ventilationslösningen kan installeras separat och att en
bergvärmelösning som innebär uppvärmning av varmvatten kan läggas till vid
senare tillfälle. Dock blir energivinsterna avsevärda om både FTX-installationen
och bergvärmeinstallation görs.
Från Enexas förstudie;
Energikostnaden efter installationen av bergvärme blir ca 145 000 kr per
år och central. Totalt 725 000kr för hela föreningen.
Vid installation av bergvärme så uppgår besparingen till 2 628 000kr. Payoff
tiden blir då ca 9år med nuvarande kostnader. Besparingen kommer att öka
med det stigande fjärrvärmepriset men minskar med ökande elpriser.
Från Climapacs förstudie framgår att den totala kostnaden inkl byggande av
pumphus hamnar på 23.875 inkl moms.
Fördelar
Ett effektivt och stabilt system som tillverkar värme och varmvatten.
Möjlighet att kunna bygga ut med solfångare i framtiden.
Möjlighet att kunna bygga ut med solceller i framtiden.
För 1 köpt kWh så får man ut 3-4kWh värme i systemet.
I Enexas förstudie står följande: Om man kombinerar FXåtervinning med bergvärme i BRF Mörbyskogen 1 kommer det
krävas ca 30% mindre bergvärmeanläggning med endast 10st a’
250m energihål.
Denna kombination ger även återladdning av borrhålen och ett effektivt
system. Systemet kräver ca 120kW värmepumpseffekt och ackumulerat
varmvatten på 4000liter per central.
Den nya energikostnaden efter installationen av bergvärme och FXåtervinning kommer bli ca 725 000kr/år totalt. (1kr/kWh).
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Beräkning budget för installation av bergvärme och FX återvinning är 19 till
19,5 miljoner kr +moms = 24.375.000 kr
4.2.3 Fjärrvärme används inte
Man ersätter då fjärrvärmeleveranserna med elpannor. Att använda fjärrvärme
är en trygghetsfaktor men ju mindre fjärrvärme som behövs desto högre pris
blir det för den fjärrvärme, som vi använder. Frestelsen blir då stor att helt
avveckla fjärrvärmen. Vad vi bör tänka på då är att ett alternativ utan
fjärrvärme måste vara ordentligt risksäkrat med dubblerade värme- och
cirkulationspumpar. Samtliga förslag på energiinstallationer som görs idag har
den risksäkringen. Vidare måste det finnas reservdelar och en
serviceorganisation som snabbt kan ta hand om de problem som uppstår. Den
största risken är emellertid att alternativet med elpanna blir dyrare än att
använda fjärrvärme. En installation av elpanna ökar det fasta elpriset avsevärt
eftersom det kräver större säkringar. Hur den risken ser ut beror på de
förhandlingar som görs med Norrenergi och det framtida elpriserna.
4.3. Sammanfattning av möjliga investeringar. Besparingsmöjligheter.
Åtgärd

4.1.1 Förbättring av Styr-och
reglersystem
4.1.2 Övergång till
ledbelysning
4.1.3 Byte av vissa fönster
4.1.4 Byte av radiatorer i
utsatta delar av huset.
4.1.5. Borttagande av
handdukstorkar kopplade
till tappvarmvattnet. Ersätts
med eltorkar.
4.1.6 Avgasning och rening
av radiator-vatten.
Drevkarlen + Forstm
4.1.7 Filmning och tätning av vent.kanaler
Drevk. + Forstm
4.1.8 Uthyrning av garage
som enbart kallgarage.
4.1.9 Vindisolering av
Höghusvindar
4.1.9. Vindisolering av
låghushusvindar.
4.1.10 Mätning av
elementvärmeåtgång och
tappvattenåtgång m.fl

Beräknad
energibesp
aring per år
MWh/år
Se vidare
4.10
94

Besparing
kr/år

Investerin
g inkl
moms

Pay off
år

Kommentar

Ca 5-10%

60.000/UC

3-4år

Svår att
beräkna

80.000

250.000

3-4 år
Utreds
Utreds

275

247.500

732.000

Svår att
beräkna
Kanske 420

Svår att
beräkna

55

50.000

50.6

37.952

287.500 +
431250=
718.750
1.875.000
+2.812500
=4.687.500
Internt
arbete
382.310

27

24

145.650
60.000

3

Förutsättning
Förutsättning
1

Utredning.

10
6
Förutsättning
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mätningar. Montering av
energimätare för tappv.
4.1.11 Strukturering av elmätning.
4.1.12FTX eller FX utan
bergvärme
FTX utan bergv.
FX utan bergv.
4.1.13 Installation av FX eller
FTX utan uppvärmning av
varmvatten. Gerox
4.1.14 Solceller och
solfångare
4.1.15 Installation av
motorvärmare och elstationer.
4.2.1 Byggnad av pumphus
Drevkarlen och
Forstmästaren
4.2.2.1 Investering i FX +
bergvärme. Drevkarlen och
Forstmästaren
Inkl. pumphus

50.000

855
1080
1.128

950.000
1.200.000
1.070.000

9.750.000
11.875.000
10.000.000

Förutsättning
Utreds
vidare.
10
10
9

Utreds
vidare.
Utreds
vidare
Utreds
vidare.

910.625
243.750
2.4 Mkr

Förutsättning

2.550.

2.500.000

23.875

10

4.2.2.2 Investering i FTX +
bergvärme
Drevkarlen och
Forstmästaren Exkl
pumphus.

2.255

2.428.000

24.375.000

10

4.2.3 Fjärrvärme används
inte

3.000

2.700.000

32.000.000

12

Uppföljning
görs av
redan
gjorda
implementa
tioner.
Uppföljning
görs av
redan
gjorda
implementa
tioner.
Uppföljning
görs av
redan
gjorda
implementa
tioner.

Kommentarer
4.1.7 Filmning och tätning av vent.kanaler.
Det råder delade meningar inom expertgruppen om tätningen av
ventilationskanalerna är nödvändig. Saken bör utredas närmare. Åsikten från
både Henrik Ohlsson på Climapac och Erik Nigell Enex är att kanalerna måste
tätas.
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Beräkningen är gjord av Climapac som betonar att sådana här beräkningar är
mycket svåra att göra. Åtgärden har med flera andra fördelar som bara delvis
har med energiförbrukningen att göra. Kostnaden för tätning av
ventilationskanakerna 3.750.000 + moms = 4.687.500 kr
4.1.5. Borttagande av handdukstorkar kopplade till tappvattnet beräknar
expertgruppen minskar energikostnaden med ca 247.000 kr /år
Beräkningen gjord av Sven Malm på Sven Malm energi AB. OBS att vi blir ju inte
av med energiförbrukningen helt när vi sätter dit eltorkar men de stora
förlusterna i samband med avkylning av tappvattnet samt risken för legionella i
systemet minskar radikalt.

’
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5. Relationer med Kommun, Norrenergi och
elleverantörer.
5.1 Byggnadstillstånd + Bergvärmetillstånd.
Vi behöver klarlägga vilka tillstånd som erfordras i samband
med byggnation av pumphus och borrning för bergvärme om
det blir aktuellt med en sådan investering. Det kan behövas
byggnadstillstånd för byggnader på tak för FX och kanske för
FTX.
5.2 Norrenergis tariffer.
Vid möte med Norrenergi i April 2016 säger man följande om prisutvecklingen:
2017
2018
2019

Oförändrat pris
0-2% ökning
0-2% ökning

Enex AB påpekar i sin förstudie att orsaken till att fjärrvärmen blir mycket dyr
är att fjärrvärmeleverantören har en benägenhet att öka taxan per MWh ju
mindre fjärrvärme som levereras.
Så här ser kostnadsbilden ut i en offert som inkom den 16/9 2016 från
Norrenergi:
Andel tillförd energi
från egen anläggning I
relation till nuläge
0%
85%
95%

Tillförd energi
i MWh

Kostnad/
MWh

473.94
179.05

1604.5
3.227.6

Total
kostnad inkl
m
3.354.000
760.446
577.894

Kostnaden för energileveranserna 2015 var 3.354 vilket betyder att man kan
spara ca 2.500.000 på en investering i FX eller FTX + bergvärme efter det att
vindarna är isolerade och kanalerna är tätade / ventilationsflödena sänkta.
5.3 EON och Fortum
För både El och Fjärrvärme betalas en energiavgift (MWh) och en effektavgift
(MW). Vid en jämn förbrukning blir kostnaden per MWh låg och vid en ojämn
förbrukning blir kostnaden hög. Det gäller både för el och värme.
Elpriserna är mycket svåra att förutsäga men man kan gissa att de ökar
snabbare än värmekostnaderna. Det gäller ju el främst under vintern då
priserna är höga och leveranser för den anläggning som ska implementeras blir
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mycket större än de anläggningar vi har i nuläget. De fasta nätpriserna ökar.
Samma gäller konsumtionen av ström. Både säkrings-storlek (fasta kostnader)
och strömförbrukning är det viktigt att ha under observation. Olika
kombinationer av apparatur kan betyda mycket ur elkostnadssynpunkt. Det
bästa sättet att få en uppfattning om detta är att analysera kostnadssituationen
för redan implementerade anläggningar. För att exemplifiera detta har vi följt
upp elkostnaderna för BRF Bellman i Uppsala före och efter installationen av FX
+ bergvärme. Brf Bellman är ungefär lika stor som brf Mörbyskogen1 (396
bostadsrätter) och består av 4-våningshus.
Energikostnadsutveckling i BRF Bellman
Utveckling av kostnaden för fastighetsel hos BRF Bellman I Uppsala som
investerat I en FX + bergvärmeanläggning 2013/14. Brf Bellman har 396
lägenheter.
År

Fastighetsel kr

Fastighetsel
Upp
Värm
ning

Uppvärmningskostnad

Total energi
kostnad
Bellman

Total
energikostnad
Mörbyskogen1

2012
2013
2014
2015

561.517
815.249
647 074
561.697

225.000
478.732
310.557
225.180

3.818.153
3.538.068
2.369.028
2.318.657

4.043.153
4.016.800
2.379.585
2.543.657

3.822.000
4.046.765
2.877.725
2.526.000

För att få en uppfattning av hur stor andel av uppvärmnings- och
ventilationskostnaden kan vara i brf Bellman har vi utgått från situationen i
Mörbyskogen nr1. År 2015 var den totala kostnaden för fastighetsel i brf
Mörbyskogen nr1. 280.000 kr. Kostnaden för drift av takfläktar och
underhållscentraler beräknas vara 172.000 kr vilket betyder att resten av
fastighetselen beräknas till 108.000, vilket är ca 40 % av fastighetselen. När vi
justerat fastighetselen för uppvärmning i brf Bellman har vi antagit att
uppvärmning och ventilation av fastigheten utgör 225.000 kr år 2012 och att
övrig kostnad för fastighetsel är 336.517. När vi drar bort den summan från
fasighetselen år 2013 då installationen gjordes i brf Bellman ser vi att
elkostnaden ökat till 478.732. Vi kan alltså dra den slutsatsen att
installationskostnaden när det gäller elen har vari ca 500.000kr. Samtidigt ser vi
att fastighetselen 2015 har kommit ner på samma nivå som år 2012. Brf
Bellman har mellan åren 2012 till och med 2015 minskat sina
uppvärmningskostnader med 1.499.496 kr per år.
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Om samma minskning appliceras på brf Mörbyskogen nr1 blir den faktiska
uppvärmningskostnaden om vi utgår från uppvärmningskostnaden år 2015 ca
1,026.514. Nu kommer brf Mörbyskogen nr1 att ha effektiviserat
energianvändningen mycket mer än vad brf Bellman hade gjort år 2012, så det
är möjligt att energibesparingen per år blir större men om det blir så beror till
stor del på hur förhandlingarna med Norrenergi om deras taxor går och om hur
elpriserna utvecklas.
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6. Prioritering, tidplaner och finansiering.
6.1 Prioriteringar och tidplaner

Prioriteringen av byte till ledlampor ger så snabb återbetalning så det är lätt att
ge den prioriteringen högsta prioritet. Hög prioritet har också rensning av
elementvattnet. Den investeringen skapar förutsättningar för en injustering av
elementen och förhindrar korrosion i rören. Åtgärden borde egentligen vara
vidtagen för länge sedan. Tätningen av läckorna i ventilationsrören är en
förutsättning för att hanteringen av frånluften ska kunna genomföras. Den
åtgärden måste genomföras före andra åtgärder, som har med frånluften att
göra. Vidare måste vi snabbt se över elmätarstrukturen så att vi kan följa upp
de kostnadsminskningar som vi kalkylerar med. I och med att vi har 5 höghus
kan vi genomföra investeringarna stegvis precis så som vi gjort med hissarna.
Den första investeringen blir då en s.k.pilot för nästkommande åtgärder. Vi
börjar med fastigheten Drevkarlen och fortsätter efter utvärdering med
Forstmästaren.
Prioriteringar, tidplaner och finansiering.
Prioriteringar och tidplaner.
(De olika åtgärderna finns kommenterade under rubriken kommentarer under
matrisen)
Åtgärdens namn

Beräknad
kostnad för
åtgärder
2016

Beräknad
kostnad för
Åtgärder
2017

4.1.1 Förbättring av
styr- och
reglerutrustningen i
UC:na.
4.1.2 Ledlampor
Övergång till
ledbelysning
4.1.3 Byte av vissa
fönster
4.1.4 Byte av
radiatorer i utsatta
delar av husen.
4.1.5 Borttagande av
handdukstorkar.
Ersätts med eltorkar
4.1.6 Avgasning och
rening av
Radiatorvatten.

8-12
60.000

Resterande
hus 320.000

Alla
lyktstolpar

Alla
utelampor

Beräknad Finansier Komkostnad
ingssätt mentar
för
Åtgärder
2018
Driftbud Svårt att
get
beräkna
Driftbud
get

Lägenheter
mot norr
Lägenheter
mot norr.
Samtliga
lägenheter
732.000
Samtliga
hus.718.750

Plan upprättas
Utredning
Utredning

Driftbud
get
Driftbud
get
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4.1.7 Filmning av
ventilationskanaler
Hus 8-16 och 18-22
4.1.7 Tätning av
ventilationskanaler
Drevk. + Forstm.

Filmning
Filmning i
genomförd
resterande
Juli –augusti hus
2016 i hus 816 och 18-22
Hus 8-16 och Hus 3-11,
18-22,
13-17,
1.875.000
19-23
2.812.50
0
Samtliga
garage
107.656 x2
=215.313

4.1.8 Uthyrning av
kallgarage
4.1.9 Isolering av
höghusvindar
Drevkarlen
4.1.9 Isolering av
höghusvindar
Körkarlen
4.1.9 Vindisolering av
låghusen
4.1.10 Montering av
60.000
energimätare i
samtliga UC utom i
UC, Mh12 där sådan
redan är installerad.
4.1.11. Strukturering
av elmätning.
4.1.12 Installation av
FX eller FTX utan
bergv.
4.1.13 Installation av
FX eller FTX utan
uppv. av vv.
4.1.14. Solceller eller
solfångare
4.1.15 Installation av
motorvärmare och
elstolpar
4.2.1 Byggnad av
pumphus. Etapp
Drevkarlen. 1.2Mkr
Fortsmästaren 1.2Mkr
4.2.2.1 Hantering av
frånluft och bergv. FX
och bergvärme. Inkl.
pumphus

Driftbud
get

Driftbud
get

Utredning
Lån

107.656 x2
=215.313

Lån

145.650

Lån
Driftbud
get

60.000kr

Drift
budget
Se kommentar
Se kommentar

1.100.
000

Driftbud
get
Lån

Lån

Se kommentar
Se
komment
arer
Se kommentar
Se kommentar
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4.2.2.2. Hantering av
frånluft och
bergvärme. FTX och
bergvärme
4.2.3 Fjärrvärme
används inte

Lån

Se kommentar

Lån

Sre Kommentar

Kommentarer
4.1.1 Förbättring av Styr och reglersystem
Med styr och reglersystemet styr vi anläggningens förmåga att hålla rätt temperatur på
radiator- och tappvattnet men också rätt temperatur i bostäderna. Föreningen har ett
system för styrning och reglering av bostadstemperaturen i tre hus f.n. Frågan är om detta
ska integreras eller helt bytas ut. Styr- och reglersystem för anläggningen för hantering av
frånluft och bergvärme ingår i entreprenaden.
4.1.3 Byte av vissa fönster.
Vilka fönster som ska bytas och vilka fönster de ska ersättas med måste utredas.
Fönsterbyten kommer att leda till energivinster men vilka är oklart. Tanken är att
erfarenheterna av detta ska lägga grunden för mer omfattande fönsterbyte.
4.1.4 Byte av radiatorer i utsatta delar av husen.
Vilka radiatorer, som ska bytas och vilka radiatorer de ska ersättas med måste utredas.
Fönsterbyten kommer att leda till energivinster men vilka är oklart. Tanken är att
erfarenheterna av detta ska lägga grunden för mer omfattande fönsterbyte.
4.1.6 Avgasning och rening av Radiatorvatten.
Det här borde vara gjort för länge sedan. När vi kan göra det beror lite på vilket alternativ vi
väljer för hantering av frånluft och bergvärme och det är utrymmesskäl som avgör. Vi får
titta närmare på detta men vi bör åtgärda så fort som möjligt.
4.1.5 Byte av handdukstorkar
I samband med renovering av badrummen satte man olyckligtvis upp dessa handdukstorkar,
kopplade till det varma tappvattnet, som leder till ett stort energislöseri och risk för
legionellabakterier. Hur det här bytet till el-torkar ska gå till och vem som ska betala bör
utreda. Detta bör göras skyndsamt.
4.1.7 Tätning av ventilationskanaler
Den totala kostnaden för tätning av ventilationskanalerna beräknas till 4.5 miljoner. Frågan
är hur och när vi får igen den kostnaden. En närmare utredning och analys av kostnaden
krävs innan beslut fattas.
4.1.11 Strukturering av elmätarna samtliga hus med början i Hus 8-12
Det här är på kort sikt ingen energibesparande åtgärd utan det handlar bara om att vi vill
veta hur stora elkostnader som belastar olika förbrukare. Den här punkyen handlar om hur vi
ska genomföra mätningar på ett rationellt sätt.
4.1.12 Installation av FX eller FTX
Vi vet inte vilket av FX eller FTX, som vi ska använda och vi vet inte om det lönar sig att
att ta hand om frånluften utan att samtidigt investera i bergvärme.
4.1.13 Installation av FX eller FTX utan uppvärmning av varmvatten. Gerox
Vi har fått en offert men går vidare med uppföljning av gjorda installationer.
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4.1.14 Solceller eller solfångare.
Flera förstudier har gjorts men just nu går det inte att avgöra vad vi ska satsa på och när. En
närmare utredning måste göras innan vi fattar beslut. Viktigt är att frånlufts-och
bergvärmeinstallationer när de görs, förbereds för bådadera.
4.1.15 Installation av motorvärmare och laddningsstationer för elbilar
Frågan har kommit upp dels beroende på att föreningen kommer att övergå till uthyrning av
kallgarage eftersom garagen är helt oisolerade dels beroende på utvecklingen på
elbilsfronten. Väsentligt är att motorvärmare och elplintar ska vara kopplade till användarna
så att förbrukningen betalas av användarna.
4.2.1 Byggnad av pumphus.
I samtliga studier, utom i det alternativ där man inte ska värma tappvatten, tar man upp
utrymmesaspekten. Det är framför allt vattentankarna som tar plats. Med pumphus har man
helt andra möjligheter att dimensionera ingående apparatur på ett fördelaktigt sätt än om
man ska försöka få in allting i våra små underhållscentraler. Vidare blir ju
hanteringskostnaderna väsentligt lägre när man ska installera och underhålla apparaturen.
Byggande av pumphus ger ingen direkt energibesparing utan utgör en förutsättning för
energibesparande åtgärder.
4.2.2.1 och 2. Hantering av frånluft och bergvärme
Vi har inte valt alternativ ännu. I en bostadsrättsförening är detta frågan om en process med
deltagande från medlemmar som får diskutera och analysera olika alternativ parallellt med
att vi deltar i och arbetar med Bebostads arbetsmetodik. I de förstudier som finns nämnda i
rapporten kan vi se vilka minskningar i energiförbrukningar och kostnader som är uppnå
bara.
4.2.3 Fjärrvärme används inte. Alternativet blir mer och mer möjligt i och med att
utrustningen blir allt bättre. Alternativet innebär dock vissa risker.
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6.2 Finansiering
Finansiering av åtgärder som inte ger nämnvärda kostnadsbesparingar försöker
vi finansiera i driftbudgeten medan åtgärder som ger kostnadsbesparingar
finansieras med lån.
Utrymmet i driftbudgeten beror på kostnadsutvecklingen och utvecklingen av
låneräntan. Ju högre kostnader desto mindre utrymme för investeringar och
reinvesteringar. Utrymmet för investeringar som utbetalas i driftbudgeten
under 2016 beräknas i nuläget vara ca 2 miljoner, under 2017, 3 miljoner och
under 2018 ca 4 miljoner. Allteftersom investeringar görs kommer
driftskostnaderna att minska och utrymmet för investeringar att öka.
De investeringar som ger kostnadsbesparingar finansierar vi med lån. Vi räknar
då med att kostnadsbesparingen som följer investeringen täcker
räntekostnaden och så småningom amorteringen. När lånet är amorterat kan
föreningen åtnjuta hela kostnadsbesparingen.
Hela kostnaden för hantering av frånluft och bergvärme hamnar på ca 40
miljoner med rensning av ventilationskanaler och byggande av pumphus
inräknat. Eftersom kostnadsminskningen beräknas till 2.500.000 blir
återbetalningstiden 16 år. Om vi räknar med en låneränta på 3% blir
räntekostnaden de första åren ca 1.2 miljoner. Skillnaden mellan
kostnadsminskning och låneränta amorteras.

