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Energieff ektivisering har i många 
år varit en prioriterad fråga hos 
bostadsbolagen. Att ’spara energi’
har ansetts vara synonymt med att 
’minska utsläpp’.  Denna samman-
fattning presenterar en energi-
systemanalys över energieff ektivi-
sering i befi ntligt fastighetsbestånd. 
Analysen visar på historisk eff ektivi-
seringstakt, teknisk och lönsam po-
tential för värmeeff ektivisering fram 
till 2035 samt klimatnyttan av olika 
åtgärder. Den lönsamma potentialen 
beräknas utifrån två perspektiv: de 
kommunala bostadsbolagens res-
pektive kommunens. Utredningen 
initierades av de kommunala bo-
stadsbolagen Poseidon, Familjebo-
städer och Bostadsbolaget i Göte-
borg och har genomförts av Profu 
i nära samarbete med beställarna. 
I de senare delarna av utredningen 
har även Förvaltnings AB Framtiden 
och Göteborg Energi medverkat. 

Arbetet genomfördes under år 2016 
– 2018.

En metodik har utvecklats för att 
beräkna och visualisera den framtida 
eff ektiviseringspotentialen. Metodi-
ken bygger på att relevanta energi-
eff ektiviseringsåtgärder identifi eras
och analyseras för de aktuella fastig-
hetsbestånden och det lokala energi-
systemet. I denna utredning iden-

tifi erades 15 relevanta åtgärder. In-
vesteringskostnad och besparings-
potential för åtgärderna bestämdes 
på basis av erfarenheter från tidigare 
genomförda energieff ektiviserings-
projekt hos bolagen. Analysen ge-
nomfördes på områdesnivå för res-
pektive bostadsbolag.

Nedan sammanfattas resultatet i 
form av tio slutsatser.

 

Kartläggning av historisk 
e ek stakt

Beräkning av fram da 
e ek ten

Energisystemanalys. Analys a åverkan av 
e ek gen å klimatg

ARBETET HAR UTFÖRTS I FÖLJANDE STEG:

Hur projektet genomförts

1.  Historisk 
eff ek  visering

Historisk eff ektiviseringstakt hos de 
tre bostadsbolagen i projektet har 
varit i nivå med genomsnittet för 
Sveriges allmännyttiga bostadsbolag 
även om genomsnittet ökat takten 
snabbare på senare år. Sedan 1990 
till 2017 har de tre bolagen minskat 
använd energi per kvm med 30%.

2.  Fram  da 
eff ek  visering

Fortsätter allmännyttan eff ektivise-
ra i samma takt som historiskt och 
enligt vad som är lönsamt kommer 
Klimatinitiativets mål om 30% 
eff ektivisering från 2007 till 2030 
att uppnås.

3.  Lönsam eff ek  visering
Om en åtgärd är lönsam 

eller inte beror på fl era faktorer. 

Har man perspektivet bostadsbolaget 
så fi nns det fl er åtgärder som kan 
vara lönsamma att genomföra. Om 
man istället vidgar perspektivet till 
kommunen, som är ägare till både 
de kommunala bostadsbolagen och 
Göteborg Energi, fi nns det färre 
åtgärder som är lönsamma. Fokus 
bör vara på åtgärder som är lönsam-
ma både för bostadsbolagen och för 
kommunen.

4.  Klimatkonsekvenser av 
värmeeff ek  visering i 

            Göteborg
Värmeeff ektivisering ger liten, eller 
t.o.m negativ, klimatnytta idag och 
i framtiden. Anledningen är fram-
förallt att värmeeff ektiviseringen 
minskar den lokala produktionen 
av el pga. minskad kraftvärmepro-
duktion. När behovet av att produ-
cera värme minskar så minskar även 

möjligheten att producera el lokalt. 
Konsekvensen av detta blir att el 
måste importeras till Göteborg och 
denna importerade el har en betyd-
ligt större klimatpåverkan. Fortsatt 
värmeeff ektivisering, utöver vad som 
är lönsamt, får i Göteborg ske med 
andra argument än klimatnytta. 

5.  Klimatkonsekvenser av 
eleff ek  visering i

             Göteborg
Eleff ektivisering har positiv klimat-
nytta år 2017. Nyttan sjunker dock 
till år 2035 i takt med att utsläppen 
i elsystemet minskar. Dock är den 
totala utsläppsminskningen liten ef-
tersom potentialen för elåtgärder är 
liten hos de tre bostadsbolagen.

Tio slutsatser



6.  Påverkan eff ektbehov
Eff ektfrågan blir allt vikti-

gare både för värme och för el. En 
spekulation inför framtiden är att 
eff ektdelen i priset kan komma att 
bli allt större, vilket gör frågan allt 
viktigare.

7.  Livscykelanalys
Den förenklade LCA- 

analysen visade att klimatpåverkan
för eff ektiviseringsåtgärdernas bygg- 
fas är mycket liten i förhållande till 
driftfasen i det befi ntliga fastighets-
beståndet.

8.  Samverkan leverantör- 
kund

Förhållandet mellan bostadsbolagen 
och Göteborg Energi var gott även 
före projektet, men parternas förstå-
else för varandras verksamhet öka-
de ytterligare genom projektet. En 
lärdom från projektet är att det är 
viktigt med nära samverkan mellan 
leverantör och kund för att förstå 
vilka konsekvenserna av respektive 
parts planerade åtgärder.

9.  Osäkerheter
Under projektets gång har 

många antaganden gjorts och vissa 
har större påverkan på resultatet än 
andra. Ett viktigt antagande är hur 
det nordeuropeiska elsystemet kom-
mer utvecklas. Om utvecklingen 

inte blir lika positiv som antagits i 
rapporten, kommer klimatpåverkan 
år 2035 snarare att hamna mellan 
det som redovisas för år 2017 och år 
2035.

10.  Fram  da eff ek  vise-
ringsmål

En stor del av projekttiden lades på 
att kartlägga bostadsbestånden och 
eff ektiviseringspotentialen. Genom 
detta ”underifrån-upp” angreppsätt 
fi nns ett underlag för att formulera 
ett framtida eff ektiviseringsmål som 
är tekniskt, ekonomiskt och klimat-
mässigt förankrat.

Resultat av beräkningar av lönsam 
potential visas i fi guren, den s.k. 
Eff ektiviseringstrappan. (PoFaBo= 
Poseidon, Familjebostäder och Bo-
stadsbolaget).

Lönsamheten för åtgärderna beräk-
nades med två perspektiv. Ur bo-
stadsbolagens perspektiv (blå linje i 
fi guren) är en åtgärd lönsam om den 
minskar kostnaderna för att köpa 
energi mer än kostnaden för åtgär-
den, utifrån antaganden om energi-
priser och kalkylränta etc. Analysen 
har utgått från dagens prisnivå och 
prisstruktur för fj ärrvärme samt en 
kalkylränta på 5%. 

Om en åtgärd är lönsam, hamnar 
den under den tjocka vågräta axeln 
i diagrammet, annars hamnar den 
över den tjocka vågräta axeln.

Ett annat perspektiv som analysera-
des var kommunkoncernen (orange 
linje i fi guren), dvs. hur energief-
fektiviseringsåtgärderna påverkar 
både bostadsbolagen och Göte-
borg Energi, då båda är helägda av 

Göteborg stad. Med detta perspek-
tiv visade det sig att färre åtgärder 
var lönsamma att genomföra. 

Anledningen till att färre åtgärder är 
lönsamma ur kommunkoncernens 
perspektiv beror på att minskade 
fj ärrvärmekostnader hos bostads-
bolagen inte motsvaras av minskade 

produktionskostnader hos Göte-
borg Energi, främst på grund av att 
Göteborg Energis fasta kostnader 
inte återspeglas i strukturen på vär-
mepriset fullt ut. På kommunkon-
cernnivå kan därmed vissa värme-
eff ektiviseringsåtgärder leda till en 
ekonomisk förlust.

Lönsam poten  al för y  erligare eff ek  visering

Figur Eff ek  viseringstrappan. Den lodräta axeln visar kostnadsläget där noll motsva-
rar dagens (2017)  ärrvärmepris. Den vågräta axeln visar den totala eff ek  viserings-
poten  alen i GWh.
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En viktig fråga är vilken verklig kli-
matnytta olika åtgärder leder till och 
hur denna nytta kommer att föränd-
ras, när både det lokala fj ärrvärme-
systemet och det nordeuropeiska el-
systemet utvecklas mot högre andel 
förnybara bränslen. Energisystema-
nalysen har därför beräknat klimat-
konsekvenser för tre olika åtgärds-
typer, idag och för år 2035. Dess åt-
gärder är:
• IMD – Individuell mätning och 

debitering av varmvatten, där 
varmvattenanvändningen mäts i 
respektive lägenhet vilket skapar 

incitament för enskilda hyresgäs-
ter att minska sin användning.

• FTX – Installation av tilluft- och 
frånluftsventilation med värme-
återvinning. Åtgärden innebär att 
nya tilluftskanaler dras till varje lä-
genhet och frånluftskanaler sam-
las så att den varma frånluften kan 
ledas in i en värmeväxlare för att 
överföra värmen till inkommande 
uteluft.

• Klimatskal_medel – Ett sam-
lingsnamn för åtgärderna till-
läggsisolering av ytterväggar, vind 
och fönsterbyte. Dessa tre åtgärder 

representerar åtgärder med olika 
påverkan på värmeanvändningen 
över året.

I fi guren särredovisas utsläppen 
för varje åtgärd. Utsläppen uppstår 
lokalt (direkta emissioner), vid trans-
port och produktion av bränslen 
m.m (indirekta undvikna) och där 
annan energiproduktion får ersätta 
Göteborg Energis produktion (in-
direkta tillförda), såsom vid minskad 
kraftvärmeproduktion i Göteborg 
ökar elproduktionen någon annan 
stans.

Åtgärdernas klimatny  a

Totala utsläpp 2017 för de tre referensåtgärderna om de u  örs enligt den lönsamma poten  alen för PoFaBo-bolagen. 

Direkta emissioner i Göteborg Indirekt undvikna emissioner Indirekt  llförda emissioner Ne  o 

En vik  g fråga 
är vilken verklig 
klimatny  a olika 

åtgärder leder  ll.
Utdrag ur rapporten



Totala utsläpp 2035 för de tre referensåtgärderna om de u  örs enligt den lönsamma poten  alen för PoFaBo-bolagen.

Analysen visar att nyttan med värme-
eff ektivisering hos bostadsbolagen 
i Göteborg är liten eller försumbar, 
både i dagsläget och med antagan-
den för 2035. Orsaken är att fj ärr-
värmeproduktionen i Göteborg fa-
sar ut i princip all användning av 
fossila bränslen till 2035. Dess-
utom är fj ärrvärmeproduktionen 
i Göteborg nära knuten till el-
produktionen genom fl era stora

kraftvärmeanläggningar. En minsk-
ning av fj ärrvärmebehovet leder
till att mindre el produceras 
lokalt och därigenom behöver mer el 
importeras från det nordeuropeiska 
elsystemet med betydligt större kli-
matpåverkan år 2017 än den elen 
som produceras i Göteborg. El-
eff ektivisering ger dock en positiv 
påverkan på klimatsgasutsläppen 
både idag och i framtiden. 

År 2035 har andelen förnyelsebara 
bränslen i det nordeuropeiska el-
systemet ökat tillräckligt mycket att 
utsläppen från elanvändningen blir 
små och skillnaden mot lokalt pro-
ducerad el blir liten.
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