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Energisnåla installationer
En ny möjlighet för Sverige

Satsa en krona och få fyra tillbaka!
Om du satsar pengar i åtgärder inom VVS och kyla så spar du pengar. Till år 2020 kan vi spara 
drygt 20 TWh om vi genomför allt som är lönsamt. Det här görs inte över en natt utan besparingen 
uppnås genom att vi hela tiden tar tillfället i akt när det kommer. Det är då det blir lönsamt.  
En ekonomisk kalkyl1 visar att varje krona i kapitalkostnad som satsas på VVS- och kylåtgärder 
ger ungefär 4 kr tillbaka i minskad energikostnad! Skulle vi genomföra alla åtgärder till 2020 
skulle vi då lägga ut cirka 11 miljarder kr mindre årligen på energi. 

Branscher i samverkan
Vi vill dra vårt strå till stacken. Världen står inför stora utmaningar när det gäller klimatet. Även  
i Sverige måste utsläppen av växthusgaser minska radikalt. Från dagens cirka 6,4 ton CO2-ekvi-
valenter per person och år till cirka 1,5. Mycket måste alltså göras och mycket kostar pengar, men 
det finns åtgärder som SPARAR pengar samtidigt som utsläppen minskar. Många av dessa åtgärder 
finns inom vårt område. Vi vill nu hjälpa till att få dessa åtgärder genomförda i praktiken. 

Men vi ska inte göra om 70-talets misstag. Då sparade vi energi utan att alltid tänka på konsekven-
serna för inomhusmiljön. Hus tätades utan att säkerställa lufttillförseln. Vi fick sjuka hus. Nu vill 
bidra till en energieffektivisering med samtidigt god inomhusmiljö. 

När vi satsar på energieffektivisering i Sverige så har det ytterligare effekter. Det skapas arbeten, 
inte bara inom vår bransch. Drift och underhåll är viktigt för att behålla en hög energieffektivise-
ring i en byggnad. Utan utbildad, engagerad och kompetent driftpersonal börjar snart energi- 
användningen öka. Även i en byggnad som från början har energieffektiva installationer.

Företag som är duktiga på energieffektivisering kommer att växa. Det är bra för Sverige och kan 
också skapa exportmöjligheter på sikt. Resten av världen står inför samma utmaningar som vi.  
Om vi inte använder resurser effektivt kommer andra länder att ha bättre förutsättningar i en fram-
tid med högre energipriser, ökat tryck på miljön och betydligt högre krav från myndigheter. 

Vi kan förse byggnader, företag och industrier i Sverige med energieffektiv teknik. Satsa en krona 
och få fyra tillbaka!

Roine Kristianson VD Britta Permats VD 
VVS Företagen Svensk Ventilation

Per Jonasson VD Thomas Dahlberg VD 
Kyl & Värmepumpföretagen Entreprenörföretagen
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Diagram: Källa Profu
2 Energiläget 2010, Energimyndigheten

Fakta om lokaler, flerbostadshus och småhus
Tabeller och diagrammen visar basfakta om över Sveriges energianvändning. Energianvändningen 
är så kallad slutlig energianvändning, det vill säga en summering av levererad energi till byggna-
den i form av fjärrvärme, bränslen och el. Ingen viktning har gjorts av energislagen. 

Energianvändning  
i bebyggelsen TWh, 2007.

Energianvändning  
i lokaler, 2007.

Energianvändning 
i flerbostadshus, 2007.

Energianvändning
I Sverige används cirka en tredjedel 
av energin inom bebyggelsen (bostä-
der och lokaler)2. Det motsvarar 
ungefär 121 TWh. 

VVS- och kylinstallationer påver-
kar i hög grad energianvändningen. 
Direkt eller indirekt påverkar de 
energi för uppvärmning, varmvatten, 
komfortkyla och fastighetsel. 

Area och ägandet i bebyggelsen

Area i miljoner m2, 2007. Flerbostadshus. Area i miljoner 
kvm fördelat på ägarkategori, 
2007. I kategorin bostadsrättsför-
eningar står HSB och Riksbyg-
gen för ca 50 % av ytan. 
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Småhusen dominerar både till antal 
och till area. Här finns cirka 260 mil-
joner m2 uppvärmd area. 

Intressant är också att studera ägan-
det i de olika kategorierna. Lokaler 
ägs till cirka en tredjedel av kommu-
ner och till en tredjedel av aktiebolag. 

För flerbostadshusen dominerar  
bostadsrättsföreningar och de all-
männyttiga bostadsföretagen. 
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Fjärrvärme störst för lokaler och flerbostadshus

För lokaler och flerbostadshus domi-
nerar fjärrvärme som energikälla för 
uppvärmning och varmvatten. Inom 
flerbostadshus står fjärrvärmen för 
drygt 90 procent.

För småhusen ser energianvändning-
en för uppvärmning och varmvatten 
annorlunda ut. Här dominerar el 
som tillförsel. I ”el” ingår då alla 
typer av värmepumpar, direktel mm. 
Det är stor skillnad på att försörja 
sitt hus med direktel eller med hjälp 
av en värmepump. En värmepump 
använder el men tar dessutom upp 
värme från omgivningen (från luft, 
vatten eller berggrund). I 40 procent 
av småhusen finns värmepump 
och av dessa är cirka 40 procent av 
typen berg/jord/sjö-värmepump. 

Biobränslen står för ca 35 procent 
av energitillförseln för uppvärmning 
och varmvatten inom småhussek-
torn. 

Flerbostadshus. TWh/år  
för uppvärmning och  
varmvatten, 2007.

Lokaler. TWh/år för 
uppvärmning och 
varmvatten, 2007.

Kontor och skolor över hälften av all area  
inom lokaler
De klart största lokalkategorierna är kontor och skolor. Ny teknik för den 
här marknaden har därför en stor avsättning. Skolor har i hög grad ett 
offentligt ägande vilket borde ge förutsättningar för långsiktigt tänkande 
avseende lönsamhet. 

Småhusen är elberoende

Småhus. TWh/år för uppvärm-
ning och varmvatten, 2007.

Roine Kristianson, VD 
VVS Företagen
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Diagram: Källa Profu

VVS-branschen  
kan ta en aktiv roll i  
utbyggnaden av sol- 

energi i framtiden

Nu kommer  
efterfrågan och  

därmed incitamenten  
för att hitta smarta  

energilösningar

”
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Installationsbranschen
Vi har beräknat hur mycket energi 
som kan sparas till år 20204 med den 
statliga Energieffektiviseringsut- 
red-ningen5 som utgångspunkt. 
Om alla lönsamma åtgärder  
inom VVS och kyla genom- 
förs när tillfälle ges skulle vi  
till år 2020 kunna minska  
energianvändningen med  
drygt 20 TWh. En del åtgär- 
der är lönsamma direkt, andra  
vid ombyggnader och utbyte  
av utrustning. Tillsammans med  
åtgärder i klimatskal och belysning 
kan vi spara cirka 40 TWh. Detta 
innebär att 30 procent av energian-
vändningen kan sparas redan till år 
2020, och en halvering till år 2050 
är därmed rimlig. 

Halverad energianvändning i bebyggelsen

Mål för total energianvändning år 20502:

Bostäder 90-95 kWh per m2 och år
Lokaler 125-140 kWh per m2 och år

Målet är för total energianvändning,  
det vill säga lokalers verksamhetsel  
och bostäders hushållel ingår. 

Är en halvering  
till 2050 möjlig?  
Ja det tror vi!

Ett av Sveriges miljömål är att halvera 
energianvändningen i bebyggelsen – 
”Den totala energianvändningen per 
uppvärmd areaenhet i bostäder och 
lokaler bör minska med 20 procent 
till år 2020 och 50 procent till år 
2050 i förhållande till användningen 
1995”. 

Boverket
Boverket har visat3 att det är möjligt 
att nå en halvering av energianvänd-
ningen med lönsamma åtgärder. 
    Kostnaden för besparingar i 
        bostäder varierar mellan 0,71 –  
           0,93 kr per kWh7. Motsvarande
               kostnader för lokalsektorn 
                                uppgår till 0,17– 
                                   0,24 kr per kWh. 
                                      Det är lägre 
                                        än dagens 
                                         energipris.

Energimyndigheten
Energimyndigheten har genomfört 
ett projekt i en kontorsbyggnad i 
Stockholm där energianvändningen 
minskat från 180 till 80 kWh per 
kvadratmeter och år med lönsamma 
åtgärder. Flera projekt8 genomförs 
nu och utvärderas löpande. Här slås 
åtgärderna ihop i ”paket” där mer 
lönsamma åtgärder betalar mindre 
lönsamma med sam manlagd god 
lönsamhet för fastighetsägaren. 

6 • Energisnåla installationer

3 Energi i bebyggelsen – tekniska egenskaper och beräkningar 
 – resultat från pfrojektet BETSI, Boverket december 2010.     
4 Beräknat av Profu   
5 SOU 2008:110   
7 I kostnaden ingår endast arbete, material samt entreprenörens påslag. 
 Kostnader för projektering informationsinhämtning och andra  
 byggerrekostnader är inte medräknade.    
8 Mer information om projekten finns på www.belok.se
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9 Bearbetad SCB-statistik, Profu 2010
10 Se bilaga 1

Det finns många åtgärder att genom-
föra för att minska energianvänd-
ningen i byggnader. Installations-
åtgärder har ofta god lönsamhet.  
När ska man då genomföra åtgärder? 
I princip alltid. Det finns åtgärder 
inom driften som bör göras löpande, 
det finns åtgärder som man bara gör 
när man ändå ska byta utrustning, 
och det finns stora åtgärder som man 
gör vid ombyggnader. 

Vilka är åtgärderna?
Energiåtgärder är ingen science fiction. Det handlar om att använda tillgänglig 
energisnål teknik. Inga konstigheter. Det kan till exempel vara:
l	 Drift och underhåll
l	 Anpassning av drifttider och flöden till verksamheten 
l	 Installation av värmeåtervinning
l	 Byte till effektivare ventilationsaggregat
l	 Bättre styrning av värme och ventilation
l	 Byte tappvattenarmaturer
l	 Individuell varmvattenmätning
l	 Återvinning av kyla
l	 Optimering av värme- och kylsystem. Genom att samordna systemen för 
 värme och kyla i till exempel en butik kan energibehovet sänkas betydligt. 

År 2020 uppgår överskottet i en  
stad med ca 240 000 m2 lokalyta till 
ca 8 miljoner kr per år förutsatt att alla 
lönsamma åtgärder har genomförts.  
I verkligheten blir inte kurvan linjär, utan 
”hackig” eftersom åtgärder kommer att 
genomföras etappvis i samband med 
andra åtgärder i byggnaden. 

Lokaler
Den största potentialen för energiåt-
gärder finns i lokaler. Med utgångs-
punkt från Energieffektiviserings-
utredningen kan man visa att det i 
genomsnitt går att spara 63 kWh 
per kvadratmeter och år med enkla 
installationsåtgärder. Det motsvarar 
37 kr per kvadratmeter och år (både 
el och fjärrvärme). Kapitalkostnaden 
för merinvesteringen för det energi-
snåla alternativet uppgår till cirka  
3 kr per kvadratmeter och år. Det 
ger ett överskott på 34 kr per kva-
dratmeter och år.  

Men vinsten kommer inte över en 
natt. Vissa åtgärder är lönsamma 
direkt men andra är bättre att göra 
när tillfälle ges. När man reparerar 
eller bygger om ska man välja bästa 
tillgängliga teknik – fråga alltid efter 
det!

Missa inte tillfället att byta till energisnål teknik

I Sverige har vi cirka 15 kvadrat-
meter lokalyta per invånare9. För en 
kommun på 16 000 personer betyder 
det 240 000 kvadratmeter lokaler. 
Om alla lönsamma energiåtgärder 
genomförs blir överskottet 8 miljoner 
kr per år. 
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Det blir passivhus  
i framtiden

”

Energifrågan har  
tidigare inte varit 
så viktig så därför 
finns stora poten-
tialer. Vi märker  
att utvecklingen  

tar fart nu

”
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Utbildning av  
driftpersonal
Utbildning av driftpersonal i energi-
effektivisering och inomhusmiljö är 
en åtgärd som betalar sig fort. Det 
krävs att driftpersonalen har goda 
kunskaper om sin anläggning och 
bra kontakt med verksamheterna i 
fastigheten för att byggnaden ska 
kunna köras optimalt. En driftutbild-
ning är inte en engångsföreteelse 
utan ska upprepas återkommande. 
Driftpersonalen är ofta en under-
skattad tillgång för energieffektivi-
sering. 

Utbildning av driftpersonal 
Exempel utbildning av skolvaktmästare 
på Gotland
Investering: 50 000 kr
Besparing:  620 000 kr per år

Termostatventiler
Det är viktigt att termostatventiler 
reagerar snabbt och stryper vär-
men till radiatorn (elementet) när 
temperaturen i rummet stiger. Nya 
termostatventiler jämfört med gamla 
kan ge en besparing på upp till 20 
procent av radiatorsystemets värme-
användning. 

Nya termostatventiler
Exempel lokalbyggnad 15 000 m²
Investering: 250 000 kr
Besparing:   60 000 kr/år

Exempel flerbostadshus 2 000 m²
Investering:  40 000 kr
Besparing: 12 000 kr/år

Pumpstopp
Värmesystemets cirkulationspump 
behöver endast vara i drift när det 
finns värmebehov. Att införa pump-
stopp kan spara upp till 30 procent 
av pumpens elanvändning. Pump-
stopp kan antingen göras manuellt 
eller genom det befintliga styr- och 
reglersystemet. 

Pumpstopp
Exempel lokalbyggnad 15 000 m²
Investering:  4 000-8 000 kr
Besparing: 8 000 kr per år

Exempel flerbostadshus 2 000 m² 
Investering: 2 000-4 000 kr 
Besparing:  800 kr per år

Pumpbyte
Att byta till en ny pump som har 
effektivare motor med varvtalsstyr-
ning kan spara upp till 60 procent av 
elanvändningen för pumpen.  

Pumpbyte
Exempel lokalbyggnad 15 000 m² 
Investering:  50 000 kr
Besparing:  11 000 kr per år

Exempel bostadshus 2 000 m² 
Investering:  7 000 kr
Besparing:  3 000 kr per år11

I exemplen är de angivna kostnaderna cirka-
priser inklusive arbete och exklusive moms 
för den totala kostnaden (inte merkostnaden). 
De angivna besparingarna är uppskattningar 
för två referenshus10 (et t kontorshus och et t 
f lerbostadshus). 
11 Källa Energimyndigheten
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Injustering  
värmesystem
Injustering av ett värmesystem 
avhjälper ojämn värmefördel-
ning i byggnaden och innebär att 
medeltemperaturen kan sänkas. 
Besparingen är cirka 5-10 procent 
av radiatorsystemets värmeanvänd-
ning för varje grad som byggnadens 
medeltemperatur kan sänkas.

Injustering av värmesystem
Exempel lokalbyggnad 15 000 m² 
Investering: 100 000 kr
Besparing:  30 000 kr per år

Exempel flerbostadshus 2 000 m²
Investering:  15 000 kr
Besparing:  6 000 kr

Energieffektiva  
blandare
Energieffektiva kranar för kök, 
tvättställ och dusch kan sänka 
energianvändningen rejält. Byter du 
ut tre av hushållets alla kranar mot 
resurssnåla kan du sänka energi-
användningen för varmvatten med 
nästan 40 procent13. 

Energieffektiva blandare
Exempel flerbostadshus 2 000 m²
Investering: 200 000
Besparing: upp till 20 000 kr per år

Individuell mätning  
av tappvarmvatten
När varmvattenanvändningen till 
varje lägenhet mäts och debiteras 
kan man spara 15 -30 procent av 
varmvattnet12. Mest lönsamt är det 
vid nybyggnad eller stambyte. 

Individuell mätning  
av tappvarmvatten
Exempel flerbostadshus 2 000 m²
Investering: 20 000 – 30 000kr
Besparing: 6 000 -12 000 kr

Rätt innetemperatur
En grad sänkt innetemperatur sparar 
cirka 5-10 procent av uppvärnings-
kostnaden. Det här är en enkel in-
ställning som inte kostar någonting 
att utföra. 

Rätt innetemperatur
Exempel lokalbyggnad 15 000 m² 
Investering: 0 kr
Besparing:  30 000 - 60 000 kr per år

Exempel flerbostadshus 2 000 m²
Investering:  0 kr
Besparing:  6 000 – 12 000 kr per år

12 Källa Energimyndigheten
13 Källa Energimyndigheten



Isolering av rör
Alla rör ska isoleras för att minska 
värmeförluster och risken för 
legionella. Kallvattenrör tar upp 
värme från oisolerade varmvattenrör 
med legionellarisk som följd. Vid 
stambyten, eller andra ombyggnader 
när rören byts, ska man välja en 
isolertjocklek som ger låga energi-
förluster. Eftersom isoleringen har 
lång livslängd ska man dimensio-
nera efter ett tänkt framtida energi-
pris. Vid stambyten kan man också 
överväga att isolera om befintliga 
ledningar som är åtkomliga. 

Isolering av rör
Exempel lokalbyggnad 15 000 m² 
Investering: 75 000 kr 
Besparing: 26 000 kr per år14

Exempel flerbostadshus 2 000 m²
Investering: 30 000
Besparing: 10 000 kr per år

Driftoptimering  
ventilation
Driftoptimering innebär att luft-
flöden och drifttider anpassas 
till verksamheten. Temperaturer 
justeras. Luftfilter kontrolleras och 
byts. Det är svårt att ge en generell 
besparingspotential för driftopti-
mering, men att justera drifttider, 
kalibrera givare m.m. är lönsamma 
åtgärder som kan ge stor besparing. 
Även ”ronderingar” av driftpersonal 
kan ge stora besparingar. Generellt 
säger erfarenheten att det oftast finns 
åtminstone 10 procent att spara i 
driftoptimering.

Driftoptimering ventilation
Exempel lokalbyggnad 15 000 m² 
Investering: 0- 10 000 kr
Besparing: El – upp till 16 000 kr per år
 Värme – upp till 15 000 kr  
 per år

10 • Energisnåla installationer

14 Källa: Beräkningsprogram på isolering.org, Isoleringsfirmornas Förening
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Rengöring av  
värmeväxlare
Behov av rengöring finns ofta för 
alla typer av värmeväxlare. Vissa 
typer kan borstas rena, andra kräver 
högtrycksspolning. Nedsmutsning 
kan minska verkningsgraden för 
växlaren med upp till 10 procent. 

Rengöring av värmeväxlare
Exempel lokalbyggnad 15 000 m² 
Enkel rengöring:
Investering: 5 000 kr
Besparing: 100 000 kr per år

Byte av fläkt
Besparing vid byte av fläkt är bero-
ende av flera faktorer bl.a. motorns 
effekt, typ av fläkthjul och transmis-
sion (direktdriven, rem- eller bält-
drift). Vid byte av fläkt och motor 
mot ny kan besparingen uppgå till 
50 procent av elanvändningen. 

Byte av fläkt
Exempel lokalbyggnad 15 000 m² 
Investering: 300 000 kr
Besparing: upp till 140 000 kr per år  
(starkt beroende av drifttider)

Exempel fler bostadshus 2 000 m²
Investering: 40 000 kr
Besparing: upp till 4 000 kr per år

Sverige och  
de övriga nordiska 
länderna driver på 

utvecklingen av  
energieffektiva  

ventilations- 
lösningar

Britta Permats VD 
Svensk Ventilation

”

”Energieffektivi- 
sering ska gå  
hand i hand  
med bättre  

inomhusklimat
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Framtiden ser 
ljus ut. Alla ingå-

ende komponenter 
kommer att vara 
mer effektiva och 
synergieffekter 

mellan värme- och 
kylsystem kommer 
att utnyttjas mycket 

bättre än idag

Ökande energi- 
priser har gjort att 
branschen fått upp 
blicken för vad som 
kan göras. Det går 
även att motivera 
kostnadsmässigt

Per Jonasson, VD 
Kyl & Värmepumpföretgen

Isolering av kanaler
Det är viktigt att ventilationskanaler 
är täta och välisolerade för att inte 
             tappa värme i frånluften 
                 fram till värmeväxlaren. 
                      Många äldre kanal- 
                       system har  
                    dålig isolering  
        och en sämre täthets-- 
     klass och behöver bytas  
          ut. Dessutom minskar  
      kondensrisken på kalla  
          kanaler.

Behovsstyrning av  
ventilation
Behovsstyrning av ventilation inne-
bär att ventilationsflödet anpassas 
till verksamheten. Ju fler personer 
per aktivitet i en lokal, desto högre 
luftflöde behövs. Behovsstyning kan 
spara mycket energi och pengar.  
I till exempel skolor står ofta venti-
lationen på i klassrum även när de 
inte används.

Driftoptimering kyla
Driftoptimering innebär att tempe-
raturer och drifttider ses över och 
anpassas till behov. Det är svårt att 
ge en generell besparingspotential 
för driftoptimering. Men att justera 
drifttider, kalibrera givare m.m. är 
oftast lönsamma åtgärder som kan 
ge stor besparing. Även ”ronde-
ringar” av driftpersonal kan ge stora 
besparingar. Flera internationella 
undersökningar och erfarenheter15 
visar att energianvändningen kan 
sänkas med över 20 procent genom 
injustering, förbättrad driftstrategi 
och genom att åtgärda direkta fel. 
Om systemen är i väldigt dåligt 
skick kan man enkelt och relativt 
billigt hitta åtgärder. Den stora 
kostnaden ligger i att inventera och 
kartlägga systemens funktion. 

Rengöring av värmeväxlarytor, byte 
av kompressorer och att ha rätt fyll-
nadsgrad i systemet är några vanliga 
åtgärder i kylsystem.

När det gäller kyla är det även vik-
tigt att ha en systemsyn för att hitta 
optimala lösningar. Kan den värme 
som produceras i kylanläggningen 
komma till nytta någon annanstans 
i fastigheten? Kan solavskärmning 
installeras för att minska behovet av 
kyla? 

15 Källa Climacheck

Byte av ventilations- 
aggregat
Byte av ventilationsaggregat kan 
vara aktuellt vid ombyggnader  
eller när befintligt aggregat har  
dålig funktion. 

Byte av ventilationsaggregat
Exempel lokalbyggnad 15 000 m² 
Investering:  1 220 000 kr
Besparing:  300 000 kr per år

”

”
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Bilaga 1  Data för referenshusen

 ÖVERSIKT REFEREnSHUS

 HUS 1 LOKAL (KOnTOR) HUS 2 BOSTADSHUS

Area (Atemp) 15 000 m² 2 000 m²

Antal radiatorer 300 st 50 st

Ventilation FTX ca 1,4 l/s, m² F ca 0,25 l/s, m²

Drifttid  6000 h/år 8760 h/år

Aggregat/F-fläkt 4st 5 m³/s 0,5 m³/s

FTX verkningsgrad < 70 % -

U_medel 0,5 W/m², K 0,6 W/m², K

Omslutningsarea 12 000 m² 2 000 m²

Innetemp/årsmedel/DUT 21/6,6/-18°C 21/6,6/-18°C

 KÖPT EnERgI

Värme till rumsapparater kWh/m² 50 76

Värme till ventilation kWh/m² 24 32

Värme till VV 5 25

Kyla 15 -

Fast. El 20 10

Totalt 114 143

I beräkningarna har följande energipriser använts:
El 1,0 kr per kWh exklusive moms
Värme 0,8 kr per kWh exklusive moms 
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Bilaga 2  Källförteckning

VVS företagen – faktabank, Anders Göransson, Profu 2009

Statistik om lokaler, flerbostadshus och småhus, Husbeståndet  
– uppvärmningssätt – energianvändning – tekniska system,  
Effektiviseringsmöjligheter – VVS-åtgärder och andra åtgärder

Om energieffektivisering i lokaler, Anders Göransson, Profu 2010

Beräkningsprogram på  
www.isolering.org, Isoleringsfirmornas förening 2011

Energi i bebyggelsen – tekniska egenskaper och beräkningar  
– resultat från projektet BETSI, Boverket december 2010.

Energiläget 2010, Energimyndigheten

Underlag för åtgärder (energibesparingar och investeringar),  
Bengt Dahlgren 2011





Organisationerna bakom Energikampanjen
 

VVS Företagen, Kyl & Värmepumpsföretagen, Entreprenörföretagen och Svensk 
Ventilation representerar cirka 3 000 företag, installatörer och tillverkare med 
över 25 000 medarbetare. Branschen omsätter över 50 miljarder kronor.

Installationsföretag är viktiga aktörer för att skapa ett hållbart och miljövänligt 
samhälle med hög levnadsstandard. Genom sin kompetens bidrar de till att ställa 
om våra byggnader för att möta dagens miljömål. Branschen har bidragit aktivt 
med att minska beroendet av olja och arbetar nu med att skapa energilösningar 
som ger ett hållbart samhälle.
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www.kvforetagen.se 

www.entreprenorforetagen.se

www.svenskventilation.se

www.vvsforetagen.se

Svensk Ventilation
Box 47103, 100 74 Stockholm • Besöksadress: Årstaängsvägen 19 C, Stockholm

info@svenskventilation.se • www.svenskventilation.se


