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Energieffektivisering i HFAB



Verksamheten i HFAB skall präglas av ett starkt 

miljötänkande och ständiga förbättringar 

HFAB skall förvalta och bygga fastigheter med sund 

inomhusmiljö och kretsloppstänkande

HFAB skall sträva efter att följa tillämplig miljölagstiftning 

med god marginal 

För att nå en långsiktigt hållbar samhällsutveckling 

arbetar HFAB för att minska sin miljöpåverkan

Miljöpolicy

Miljöpolicy



Energianvändningen inom HFAB 

skall ytterligare optimeras samtidigt 

som inneklimatet förbättras

Användningen av förnybara, 

miljöanpassade 

och lokala energikällor skall eftersträvas

Energi 

Övergripande miljömål - energi



Energiförbrukningen för uppvärmning ska minska med 20% från 2001 års 

nivå på 134 kWh/m2 till en nivå 2010 på 107 kWh/m2,A-temp

Utfall 2009: 16% 113 kWh/m2 A-temp,år (normalårskorr.)

Faktisk förbrukning 106 kWh/m2 A-temp,år

Senast 2010 ska andelen lägenheter med icke förnybar energi för 

uppvärmning minska från nivån 15,8% år 2001 till 6,9% år 2010

Utfall 2009: 7,8 % (målet 2010 kommer att nås) 

Uppvärmning -förnybar energi

Detaljerat miljömål – uppvärmning & förnybar energi



Fastighetselförbrukningen ska inte öka fram till 2010 jämfört 

med 2001 års nivå på 15 kWh/m2 A-temp

Utfall 2009: -6% 14,1 kWh/m2 A-temp,år

Vattenförbrukningen ska minska med 12% räknat från 2001 

års nivå på 1 630 l/m2,år till en nivå 2010 på 1 430 l/m2,år

Utfall 2009: -15% 1 385 l/m2 BOA,år

Målet är nått !!

Fastighetsel och vatten 

Detaljerat miljömål – fastighetsel och vatten



Energiförbrukningen ska minska med 20% från 2007 års nivå 

på 128 kWh/m2,A-temp till 102 kWh/m2,A-temp år 2016

Energiförbrukningen för uppvärmning ska minska med 20% 

från 2007 års nivå på 113 kWh/m2,A-temp 

till en nivå år 2016 på 90 kWh/m2,A-temp

Fastighetselförbrukningen ska minska med 20%                                     

från 2007 års nivå på 15 kWh/m2,A-temp 

till en nivå år 2016 på 12 kWh/m2,A-temp

SABOs energisatsning

Detaljerat miljömål – SABOs energisatsning



”Med begreppet energieffektivitet avses minsta möjliga 

användning av energi, såväl värme som el, under 

förutsättning att i förväg uppställda mål på inneklimat 

och kostnadseffektivitet uppfylls”

Hur arbetar Vi med 

energieffektivisering i HFAB?

Energieffektivisering i HFAB



”Varje år skall vi analysera ett antal fastigheter 

för att se om möjlighet finns att effektivisera 

energi- och vattenförbrukningen samt förbättra 

inomhusklimatet.”

Till grund för val av fastigheter som skall analyseras:

- hög förbrukning av energi och/eller vatten

- energislag som ej är förnyelsebart

- dåligt inomhusklimat

- andra förbättringar kommer att ske i fastigheten

(renovering, underhåll eller ombyggnad)

”Energieffektivisering beaktas i affärsplanearbetet”

Driftsanalyser/Energianalyser



Driftsuppföljning ESS200 

Månads- och årsvis

driftsuppföljning via 

streckkodsläsare och 

filöverföring från HEM

Förbrukning; vatten, 

el, bränsle i kWh&m3

Kostnader; vatten, el, 

bränsle i kronor



Driftsövervakning

Central datoriserad  styr- och 

övervakning 

• Schneider (Icarus)

• Exomatic

• INU

• Thermia On-line

• EnReduce

• eGain

Konventionell styr- och 

övervakningsutrustning



Inneklimat

• termiskt rumsklimat

21°C i lägenheter              

22°C i servicelägenheter

• luftkvalitet

ventilationskontroll OVK  

radon

• drag, buller energiåtgång komfort



1. ”Trimning” via befintlig styrutrustning
Ändra börvärden, drifttider, driftsoptimering, prognosstyrning

2. Analys i teknikrum, fläktrum/värmeundercentraler

Byte av pumpar, fläktar, styrventiler, värmeväxlare, spjäll, DUCar, 

frekvensomformare, styrutrustning, pannor, värmepumpar, kylmaskiner 

3. Analys av byggnadens VVS- och elsystem

Byte av termostatventiler, ventilationsdon, belysningsarmaturer, 

vattensparutrustning, injustering värme, injustering ventilation

4. Energianalys för hela byggnaden. BV2/IDA/VIP+

Åtgärder på klimatskärm. Tilläggsisolering. Fönsterbyte.

Olika driftsanalyser/åtgärder



Energiledning i HFAB

• Driftsuppföljning ESS200

• Datoriserad driftsövervakning

• Fastighetskort med drifts-

instruktioner&underhållskort

• Energisparmål

• Energi & VVS-ledningsmöten

• Driftsanalys/Energianalys   

Förslag på åtgärd, LCCenergi

• Beslut om genomförande

• Driftsuppföljning ESS200

”Nådde vi vår målsättning??”



1998 uppvärmdes 2920 lgh av totalt 10 000 lägenheter i 

HFAB med ej förnybar energi, olja, el, gas.

Vid årsskiftet 2009/2010 fanns det 818 lgh kvar som värmdes med ej 

förnybar energi, el eller gas. 

Oljan fasades ut 2005. 

El (direktel) 378 st   Gas 156 st    El(värmepump) 168 st

Efter slutförd konvertering från direktel till fjärrvärme av Almen 19, 58 lgh, återstår 644 lgh. 

Efter pågående konvertering av Nyhems Servicehus, 101 lgh, återstår 543 lgh, mål 2010 nått.  

El (direktel) 219 st   Gas 156 st    El(värmepump) 168 st

HFABs 10-åriga konverteringsplan

Konvertering till förnybar energi



Fr o m 1 oktober 2008 ersätter vi naturgas med biogas

2009-2012 är all inköpt el ursprungsmärkt vattenkraft

Vi är nu i det närmaste ”koldioxidneutrala” !!

Men……….vi fortsätter följa vår konverteringsplan !!

Omställning till förnybar energi



Miljöprogrammet är ett nödvändigt 

verktyg för att säkra miljömålen 

avseende energi i ett byggprojekt

Miljöprogram i byggprojekt
Ny-, om-, tillbyggnad



Miljösamordning i byggprojekt
Skisskede

Programskede

Projekteringsskede

Miljö inarbetat i 

beskrivning och ritning

-Energidesign

-Fuktsäkerhet

- Lufttäthet

Produktionsskede

Förvaltning

Miljöval in i byggnad 

och hantering på 

arbetsplats

Miljöprogram

Miljöchecklista projektör

Miljöplan entreprenör

Miljöval i drift- och 

underhållsinstruktioner

Fuktbeskrivning

Övergripande miljömål



Några exempel på ansatser ur miljöprogrammet …..

EN1. Byggnaden utformas för att under ett normalår ej förbruka mer 

köpt energi än 90 kWh/m2 A-temp inkl hushållsel vilket innebär  

65 kWh/m2 A-temp för värme, vv och fast.el

EN2. Uppvärmning ska ske med förnyelsebar energi 

AEN3. EN3. Belysningsutrustning inom- och utomhus skall vara 

energieffektiv. Armaturer med HF-don och dimmer/närvaro- eller 

rörelsestyrning, lågenergilampor eller kompaktlysrör skall väljas.

EN4. A-klassade vitvaror skall väljas.

Energimål i miljöprogrammet



Terrasshusen på Andersberg 

72 kWh/m2 A-temp

Jubilaren på Nissastrand        

73 kWh/m2

Strandkanten Oskarström 

79 kWh/m2

Söndrums Kyrkby         

45 kWh/m2

HFAB Totalt           

127 kWh/m2 

http://www.byggvarubedomningen.se/


HFAB 2001 149 kWh/m2 A-temp

SABO 2008 144 kWh/m2 A-temp

HFAB 2009 940000m2 127 kWh/m2 A-temp

BBRs krav 110 kWh/m2 A-temp

Kv Juristen 109 kWh/m2 A-temp

Kv Jubilaren (FVP) 73 kWh/m2 A-temp 

Terasshusen (FVP) 72 kWh/m2 A-temp

Soldalen (BVP) 68 kWh/m2 A-temp

Lågenergi 60 kWh/m2 A-temp

Gullbrandstorp (BVP) 58 kWh/m2 A-temp

Passivhus 45 kWh/m2 A-temp

Passivhus + solfångare 32 kWh/m2 A-temp

HFAB-BBR-Lågenergi-Passivhus



Deltagande i SABOs energisatsning ”20% på 10 år”

Renovering av 261 lgh i miljonprogramsområdet Maratonvägen

MILPARENA Forskningsprojekt med Chalmers & SP

Hus 17 med FTX-ventilation 

Passivhus i Söndrum – 58 lgh nyproduktion

Kv Järneken, Nissastrand – ca 70 lgh nyproduktion  

Passivhus med solfångare i Breared -12 lgh nyproduktion

Kv Jordmånen, Nissastrand – ca 140 lgh nyproduktion  

Pågående-planerat


